
แบบสรุปการเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบลีน (Lean Management) 
ภาควิชาเภสัชวิทยา 

 
1. ชื่อเรื่องกิจกรรม/โครงการ......การลดการใช้กระดาษในการเรียนการสอนในรายวิชาพื้นฐานส าหรับนิสิตแพทย์ 
2. หลักการและเหตุผล  

การบริหารแบบลีนเป็นการบริหารงานที่สนับสนุนการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้พัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ หรือ กระบวนการ ซ่ึงจะมีการพัฒนาที่ดีขึ้นเร่ือยๆเพ่ือให้มี
ประสิทธิภาพ และคุณภาพที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง การบริหารงานแบบลีนจะใช้วิธีที่ก าจัดการสูญเสียด้านเวลา พลังงาน หรือเงิน ซ่ึงจะเร่ิมจากการวิเคราะห์กระบวนการและพิจารณาลด
ขั้นตอนที่ไม่ท าให้เพ่ิมคุณค่าของผลิตภัณฑ์หรือบริการ  หลักการบริหารแบบลีนมาจากกระบวนการอุตสาหกรรมในญี่ปุ่น มี 4 ขั้นตอนหลัก คือ 

1)      ก าหนดคุณค่าของผลิตภัณฑ-์บริการจากมุมมองของผู้ใช ้
2)      มองหาขั้นตอนที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิม 
3)      ท าให้กระบวนการลัดสั้น 
4)      ท าซ้ าขั้นตอนที่ 1) ถึง 3) จนกระทั่งมีการก าจัด waste ได้ทั้งหมด 

3. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือลดปริมาณกระดาษที่ใช้ 
2. ลดปริมาณการใช้หมึกดิจิตอล กระดาษมาสเตอร์ 
3. ลดปริมาณการใช้ลวดเย็บกระดาษ 

 
 ทีมด าเนินการ/สมาชิกกลุ่ม 

1. รศ.ดร.สุวรา วัฒนพิทยกุล   
2. ผศ.ดร.ปัทมา ลี้วนิช    
3. อ.ดร.ปภาวี สมาธิวัฒน์   
4. ผศ.ดร.อรพิณ วงศ์สวัสดิ์กุล   
5. รศ.ดร.วิไล รัตนตยารมณ์  



6. ผศ.ดร.ยามาระตี  จัยสิน 
7. น.ส.ลักษณวดี เผ่าจินดามุข  
8. น.ส.สุมินตรา ศรีรัตน์  

5. วิเคราะห์ WASTE  
การด าเนินการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อต้องการขจัดความสูญเปล่า (Wastes : DOWNTIME) ข้อใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

1. � Defect & rework: ความสูญเปล่าจากงานเสีย/งานที่ต้องแก้ไข 
2.   Over production: ความสูญเปล่าจากการผลิตมากเกินความต้องการ 
3. �Waiting: ความสูญเปล่าจากการรอคอยหรือความล่าช้า 
4. � Non-utilized Talent, Ideas, creative: ความสูญเปล่าจากความคิดสร้างสรรค์ของทีมงานที่ไม่ได้น ามาใช้ประโยชน์/ใช้คนไม่ถูกกับงาน 
5. � Transportation: ความสูญเปล่าจากการขนส่งหรือขนย้ายบ่อยๆ  
6.  Inventory: ความสูญเปล่าจากพัสดุคงคลัง/สินค้าคงคลังมากเกินไป 
7. � Motion/Movement: ความสูญเปล่าจากการเคลื่อนไหวที่ไม่จ าเป็นของผู้ที่ปฏิบัติ หรือเคลื่อนที่โดยเปล่าประโยชน์  
8.  Excessive Processing: ความสูญเปล่าจากกระบวนการท างานที่ซับซ้อนหรือมากเกินไป  

 

WASTE (Downtime) สภาพปัญหา/ปัญหาที่เกิด 
การแก้ไขปรับปรุง 
เพื่อลด wastes 

Defect   
Over production มีการท าเอกสารประกอบการสอน

เท่ากับจ านวนนิสิตแต่มีนิสิตจ านวน
หนึ่งไม่ได้น าไปใช้ 

น าเอกสารการสอนข้ึนระบบ
ออนไลน์ 

Waiting   
Non-utilized Talent   
Transportation   
Inventory stock มีการเบิกกระดาษ หมึกพิมพ์ดิจิตอล ไม่ต้องมีการเบิกพัสดุดังกล่าว 



และลวดเย็บกระดาษส ารองไว้ใช้
ส าหรับทุกรายวิชา 

Motion   
Excessive processing มีข้ันตอนในการจัดท าดิจิตอล

เอกสารการสอน การเย็บเอกสาร
การสอนด้วยลวดเย็บกระดาษ มีการ
นับจ านวนตรวจสอบความถูกต้อง 
และขนย้านเอกสารไปที่ห้องเรียน
ของนิสิต 

งดขั้นตอนดังกล่าว 

 
หมายเหตุ : เติมเฉพาะหัวข้อที่วิเคราะห์ว่าเป็นความสูญเปล่าของกระบวนการ 



6. วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา โดยใช้แผนภูมิก้างปลา (Fish bone diagram)  
 

 
 

 

7. การแก้ปัญหาและน าไปปฏิบัติ (น าสาเหตุของปัญหาที่วิเคราะห์ได้มาหาวิธีแก้ปัญหา) 

ปัญหา สาเหตุ วิธีการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 
วันที่ 

ผลลัพธ์ 
เริ่ม สิ้นสุด 

เทคโนโลยี ยังไม่ได้น าเทคโนโลยีที่มี
อยู่มาใช้ในการเรียนการ
สอนออนไลน์ 

มีการใช้สื่อการสอน
ออนไลน์มากขึ้น 

อาจารย์ภาควิชา
เภสัชวิทยา 

กพ.62 กค.62 
มีการใช้สื่อการสอน
ออนไลน์ 100% 

มีกระดาษเอกสารการสอนเหลือ
ทิ้ง 

เทคโนโลย ี

บุคลากร การด าเนินงาน 

นิสิตใช้สื่อออนไลน์แทนการใช้
กระดาษ 

 

ยังไม่ได้น าเทคโนโลยี 
ที่มีอยู่มาใช้ในการเรียนการสอน

ออนไลน ์

เตรียมเอกสารการสอน
เนื้อหาจ านวนมาก 

ไม่มีการสอบถามความต้องการ
ของผู้เรียน 

 



การด าเนินงาน  ไม่มีการสอบถามความ
ต้องการของผู้เรียน 

งดการแจกเอกสารที่
เป็นกระดาษ แต่ให้
โหลดไฟล์จากสื่อ
ออนไลน์ 

อาจารย์ภาควิชา
เภสัชวิทยา 

กพ.62 กค.62 ลดการใช้กระดาษได้  
ลดการใช้หมึกได้ 
คิดเป็นค่าพีัสดุจ านวนเงิน 
5,981 บาท ในระยะเวลา 
6 เดือน 
(ลดการใช้กระดาษไป 
 31 รีม, หมึกพิมพ์ 2 หลอด, 
กระดาษไข 1 ม้วน และลวด
เย็บ 3 กล่อง)  

บุคลากร เตรียมเอกสารการสอน
เนื้อหาจ านวนมากและท า
ให้สิ้นเปลืองกระดาษ 

ใช้สื่อการสอนแบบ
ออนไลน์ 

อาจารย์ภาควิชา
เภสัชวิทยา 

กพ.62 กค.62 ยังสามารถคงเนื้อหาการ
เรียนการสอนได้เช่นเดิม 

 

8. เปรียบเทียบก่อนและหลังการปรับปรุง/แก้ไข 
 

- ตัวอย่างรูปแบบแสดงผังกระบวนการ  
สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมหรือตามบริบทของงาน– 

 
(แบบท่ี 1) 
ก่อนด าเนินการ (Pre-Lean) 

ล าดับ งาน เวลา (นาที) 
   
   
   



   
   
   
 
หลังด าเนินการ (Post-Lean) 

ล าดับ งาน เวลา (นาที) 
   
   
   
   
   
   

 
 
 
(แบบท่ี 2) 
 

ขั้นตอนตอนเดิม ขั้นตอนใหม่ ผลลัพธ์ 

ท าเอกสารสื่อการสอนเป็นแบบกระดาษ ท าสื่อการสอนออนไลน์ ลดการใช้กระดาษและหมึกพิมพ์ 

   

 
 



 
9. ผลลัพธ์การด าเนินการ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมายตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ (เพิ่มข้ึน/ลดลง) 
จ านวนกระดาษและหมึก ลดปริมาณการใช้

กระดาษ หมึกดิจิตอล
และลวดเย็บกระดาษ 

ลดลง 

 
10. สิ่งท่ีได้รับจากการด าเนินการ 

1. ลดปริมาณการใช้กระดาษ หมึกดิจิตอลและลวดเย็บกระดาษ 
 

11. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ 
1. นิสิตบางคนไม่มีอุปกรณ์ท่ีใช้สื่อออนไลน์ในการเรียนการสอนได้  

 
12. ข้อเสนอแนะ/ขยายผล 

1. นิสิตที่ไม่มีอุปกรณ์ แนะน าให้ยืมจากคณะฯ ได้ 
2. ขยายผลไปสู่การเรียนการสอนของรายวิชาพาราเมด 

 
13. ภาพประกอบการท ากิจกรรม  
 



 
 
 

             ลงชื่อ .................................................................... 
                                                                                        (รศ.ดร.สุวรา วัฒนพิทยกุล) 
                                                                                    หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าหน่วยงาน 




