
แบบสรุปการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานดวยระบบลีน (Lean Management) 

ภาควิชากายวิภาคศาสตร 

 

1. ช่ือเรื่องกิจกรรม การลดเวลาการเตรียมออกขอสอบปฏิบัติการของภาควิชากายวิภาคศาสตร 

2. หลักการและเหตุผล 

การออกขอสอบปฏิบัติการของภาควิชากายวิภาคศาสตร เปนการออกขอสอบโดยใชรางอาจารยใหญ
ในการออกขอสอบ รวมกับอุปกรณอ่ืน ๆ โดยจะออกขอสอบในชวงเชาของวันท่ีจัดสอบบรรยาย และใช
หองปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร ชั้น 5 อาคาร 18 (อาคารกายวิภาคศาสตร) ในการออกขอสอบ ซ่ึงมี
ลักษณะหองท่ีใหญพรอมกับมีอุปกรณไฟฟาหลายรายการ เชน ไฟฟาสองสวาง, พัดลมเพดาน เปนตน  

ปญหาท่ีเกิดข้ึนคือระยะเวลาท่ีทําการออกขอสอบใชเวลานานเกินไปทําใหสิ้นเปลืองพลังงานท่ีเกิดจาก
การใชอุปกรณประจําหอง สาเหตุหลักเนื่องจากการข้ึนมาออกขอสอบของอาจารยผูออกขอสอบ เปนไปโดยไม
พรอมเพรียงกัน ใชชวงเวลาในการเตรียมออกขอสอบนานเกินไปซ่ึงบางครั้งเลยไปจนถึงชวงหลัง 12.00 น. 
และทําใหการใชพลังงานไฟฟาสิ้นเปลืองมากเกินไป และทําใหเจาหนาท่ีประจําหองออกขอสอบไมสามารถปด
หองไดตามกําหนด และทําใหจาหนาท่ีไมมีเวลาเตรียมตัวกอนกลับมาคุมสอบในชวงบาย 
3. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือลดระยะเวลาในการออกขอสอบปฏิบัติการ ในวันสอบปฏิบัติการของภาควิชากายวิภาคศาสตร 

2. เพ่ือเปนการลดการใชพลังงานท่ีสิ้นเปลือง เชน ไฟฟาจากอุปกรณไฟฟาตาง ๆ ในระหวางการออก

ขอสอบปฏิบัติการ 

3. เพ่ือใหเจาหนาท่ีท่ีชวยปฏิบัติการไดมีเวลาเตรียมตัวเพ่ือกลับมาคุมสอบในชวงบายได 

4. ทีมดําเนินการ/สมาชิกกลุม 

1. รศ.ดร.วิสุทธิ์ ประดิษฐอาชีพ 

2. รศ.ดร.วิภาวี อนุพันธพิศิษฐ 

3. ผศ.หัทยา เพชรพิบูลยไทย 

4. รศ.ดร.บุษบา ปนยารชุน 

5. รศ.ดร.อุดมศรี โชวพิทธพรชัย 

6. รศ.ดร. สพ.ญ.วนิดา ไตรพาณิชยกุล 

7. ผศ.ดร. น.สพ.พูลพล ผดุงชัยโชติ 

8. ผศ.ดร. สพ.ญ.อรพิน เกิดประเสริฐ 

9. ผศ.นพ.เฉง นิลบุหงา 

10. รศ.ดร.สิรินันท พงศเมธีกุล 

11. รศ.ดร.รักษวรรณ พูนคํา 

12. อ.ดร.พงษศักดิ์ ขันธเพ็ชร 

13. อ.ดร.จิตราภรณ ควรประดิษฐ 

14. อ.ดร.สมใจ อภิเศวตกานต 

15. อ.ดร.อรรถบุญญ วัฒนธรรมมาวุธ 



16. อ.ดร. น.สพ.รัฐจักร รังสิริวัฒน 

17. อ.ดร.รัชฎาภรณ ประมงค 

18. นายนพดล อินทรทัต 

19. ดร.สุมล จึงอุดมเจริญ 

20. นายจิตชนม ผลประยูร 

21. นางสาวมัญชุสา ชวยศรี 

22. นายสมชัย โชติกวิบูลย 

23. นายวันชัย ฟกแฟง 

24. นางสาวกรรวี สะเดา 

25. นายศรัณยพงษ ก่ิงรุงเพชร 

26. นายหนุม สิงสาระ 

5. วิเคราะห WASTE  

การดําเนินการครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือตองการขจัดความสูญเปลา (Wastes : DOWNTIME) ขอใด (ตอบได

มากกวา 1 ขอ) 

1.  Defect & rework: ความสูญเปลาจากงานเสีย/งานท่ีตองแกไข 

2.  Over production: ความสูญเปลาจากการผลิตมากเกินความตองการ 

3.  Waiting: ความสูญเปลาจากการรอคอยหรือความลาชา 

4.  Non-utilized Talent, Ideas, creative: ความสูญเปลาจากความคิดสรางสรรคของทีมงานท่ี

ไมไดนํามาใชประโยชน/ใชคนไมถูกกับงาน 

5.  Transportation: ความสูญเปลาจากการขนสงหรือขนยายบอยๆ  

6.  Inventory: ความสูญเปลาจากพัสดุคงคลัง/สินคาคงคลังมากเกินไป 

7.  Motion/Movement: ความสูญเปลาจากการเคลื่อนไหวท่ีไมจําเปนของผูท่ีปฏิบัติ หรือ

เคลื่อนท่ีโดยเปลาประโยชน 

8.  Excessive Processing: ความสูญเปลาจากกระบวนการทํางานท่ีซับซอนหรือมากเกินไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

WASTE (Downtime) สภาพปญหา/ปญหาท่ีเกิด 
การแกไขปรับปรุง 
เพ่ือลด wastes 

Defect   
Over production   
Waiting - เสียเวลาในการรอคอยผูออก

ขอสอบนานเกินไป 
 

- สิ้นเปลืองพลังงานท่ีเกิดจากการใช
อุปกรณภายในหอง 

 
- เจาหนาท่ีไมมีเวลาเตรียมตัวเพ่ือ

กลับมาคุมสอบ 

- จัดทําแผนผังการออกขอสอบ
และจํานวนและหมายเลขขอ
ของผูออกขอสอบ 

- กําหนดเวลาการข้ึนออก
ขอสอบใหแนนอน โดยใหข้ึน
ออกขอสอบเวลา 09.30 น. 

- และขอใหเสร็จสิ้นภายในเวลา
ไมเกิน 11.30 น. 

Non-utilized Talent   
Transportation   
Inventory stock   
Motion   
Excessive processing   

 

หมายเหตุ : เติมเฉพาะหัวขอท่ีวิเคราะหวาเปนความสูญเปลาของกระบวนการ



6. วิเคราะหสาเหตุของปญหา โดยใชแผนภูมิกางปลา 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูออกขอสอบไมได
เตรียมตัวลวงหนา 

ผูออกขอสอบข้ึนออก
ขอสอบสาย 
 

ผูออกขอสอบลืมวัน
ออกขอสอบ 
 

ผูออกขอสอบรูวาตอง
ออกขอสอบแตไมได
เตรียมออกขอสอบไว 
 

มาถึงสถานท่ีออก
ขอสอบชา 
 

ไมไดตรวจเช็ค
ตารางสอนลวงหนา 
 

การเตรียมออกขอสอบ 
ปฏิบัติการใชเวลานานเกินไป 



7. การแกปญหาและนําไปปฏิบัติ (นําสาเหตุของปญหาท่ีวิเคราะหไดมาหาวิธีแกปญหา) 

ปญหา สาเหตุ วิธีการแกไข ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี 

ผลลัพธ 
เริ่ม ส้ินสุด 

1. การใชเวลาในการเตรยีมออกขอสอบ
ปฏิบัติการของภาควิชากายวิภาคศาสตร 
ใชเวลานานเกินไป 

- ผูออกขอสอบ
ไมไดเตรียมตัว
ลวงหนา 

- จัดทําประกาศแผนผังการออกขอสอบ จํานวน
ขอสอบและหมายเลขขอสอบแกอาจารยทุกทาน
เพ่ือเตรียมตัวลวงหนา โดยสงใหกอนวันออก
ขอสอบอยางนอย 3 วันทําการ 

ผูรวมโครงการ 
ทุกคน 

21 ส.ค. 
2561 

4 ม.ค. 
2562 

- อาจารยผูออก
ขอสอบทุกทาน
ทราบลวงหนามี
การเตรียมตัวใน
การออกขอสอบ
ในวันสอบ 

 - ผูออกขอสอบข้ึน
ออกขอสอบสาย 

- หัวหนาภาควิชาฯ แจงมาตรการในท่ีประชุม
ภาควิชาฯ ใหอาจารยผูออกขอสอบ และเจาหนาท่ี
ทราบในท่ีประชุมภาควิชาฯ 

- เจาหนาท่ีข้ึนจัดหองสอบตั้งแตเวลา 08.30 น. แลว
เสร็จเวลา 09.00 น. 

- อาจารยผูออกขอสอบควรข้ึนออกขอสอบตั้งแต

เวลา 09.30 น. เสร็จสิ้นไมเกิน 11.30 น. 

- เจาหนาท่ีปดไฟเก็บอุปกรณและปดหองรอจนถึง

เวลาสอบ 

ผูรวมโครงการ 
ทุกคน 

21 ส.ค. 
2561 

4 ม.ค. 
2562 

- เจาหนาท่ีมีการจัด
หองสอบตามเวลา 

- อาจารยผูออก
ขอสอบมีการมา
ออกขอสอบตาม
เวลา 

 - ผูออกขอสอบลืม
วันออกขอสอบ 

- จัดทําประกาศแผนผังการออกขอสอบ จํานวน
ขอสอบและหมายเลขขอสอบแกอาจารยทุกทาน
เพ่ือเตรียมตัวลวงหนา โดยสงใหกอนวันออก
ขอสอบอยางนอย 3 วันทําการ 

ผูรวมโครงการ 
ทุกคน 

21 ส.ค. 
2561 

4 ม.ค. 
2562 

- อาจารยผูออก
ขอสอบทุกทาน
ทราบลวงหนาวามี
การออกขอสอบ 

 

 



8. เปรียบเทียบกอนและหลังการปรับปรุง/แกไข 

 

ข้ันตอนตอนเดิม ข้ันตอนใหม ผลลัพธ 
- อาจารยผูออกขอสอบตรวจตาราง
การออกขอสอบเอง 

- มีการทําแผนผังการออกขอสอบ จาํนวนขอสอบ 
และเลขขอท่ีออก แจงอาจารยผูออกขอสอบ
ลวงหนา 3 วันทําการ 

- อาจารยผูออกขอสอบมีการ
เตรียมตัวในการออกขอสอบ
ลวงหนา ลดเวลาในออกขอสอบ
ลงได 

- ไมไดกําหนดเวลาการข้ึนออก
ขอสอบ และเวลาการเลิกออก
ขอสอบ 

- หัวหนาภาควิชาฯ แจงมาตรการในท่ีประชุม
ภาควิชาฯ ใหอาจารยผูออกขอสอบ และเจาหนาท่ี
ทราบในท่ีประชุมภาควิชาฯ 

- เจาหนาท่ีข้ึนจัดหองสอบตั้งแตเวลา 08.30 น. แลว
เสร็จเวลา 09.00 น. 

- อาจารยผูออกขอสอบควรข้ึนออกขอสอบตั้งแต

เวลา 09.30 น. เสร็จสิ้นไมเกิน 11.30 น. 

- อาจารยผูออกขอสอบข้ึนสอบ
ตรงเวลา และเสรจ็สิ้นไมเกิน
เวลาท่ีกําหนด ทําใหลดเวลาลง
ได 

 

9. ผลลัพธการดําเนินการ 

ตัวช้ีวัด เปาหมายตัวช้ีวัด ผลลัพธ (เพ่ิมข้ึน/ลดลง) 
- ลดเวลาการเตรียมออกขอสอบปฏิบัติการ ของ

ภาควิชากายวิภาคศาสตร 
- ลดเวลาเพ่ือลดการ

สูญเสียเวลาการทํางาน
ท่ีไมจําเปนลง 

- สามารถลดเวลาการทํางาน
ลงได 

   
 

10. ส่ิงท่ีไดรับจากการดําเนินการ 

1. ไดรับมาตรการท่ีเปนรูปธรรม เพ่ือนํามาดําเนินการในการลดเวลาในการเตรียมออกขอสอบ

ปฏิบัติการของภาควิชากายวิภาคศาสตร 

2. ประหยัดเวลาการทํางาน ลดการสูญเสียเวลาท่ีไมจําเปน 

3. ประหยัดพลังงานท่ีเก่ียวของลง เชน อุปกรณไฟฟาในหองปฏิบัติการ ไดใชงานลดลง 

 

11. ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ 

1. อาจารยผูออกขอสอบบางทานยังตรียมการลวงหนาไมเพียงพอ 

2. ยังตองโทรติดตามผูท่ีออกขอสอบบางทาน 

 

12. ขอเสนอแนะ/ขยายผล 

1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน ควรแจงเจาหนาท่ีลวงหนาในกรณีท่ีตองการชิ้นงานหรือ

อุปกรณออกขอสอบเพ่ิมเติม 

2. กรณีท่ีตองการออกขอสอบในเวลาท่ีเร็วกวาท่ีกําหนด ขอใหแจงเจาหนาท่ีลวงหนา 



13. ภาพประกอบการทํากิจกรรม  

 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 

 

 



 
 

 



 

 
 

 

 ลงชื่อ .................................................................... 
                                                                      (รองศาสตราจารย ดร.วิสุทธิ์ ประดิษฐอาชีพ) 
                                                                             หวัหนาภาควิชากายวิภาคศาสตร 


