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Lean Management 

 
เรื่อง การจัดประชุมด้วยระบบการประชุมแบบไร้กระดาษ 

(Paperless Meeting system) 

 
จัดโดย งานประกันคุณภาพ 
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หัวข้อ การบริหารงานเพื่อพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการท างาน (Lean Management) 
หน่วยงานประกันคุณภาพ 

1. ชื่อ/โครงการ: การจัดประชุมด้วยระบบการประชุมแบบไร้กระดาษ (Paperless Meeting system) 
2. หลักการและเหตุผล: 
 งานประกันคุณภาพ มีภารกิจหลักในการส่งเสริมสนับสนุนด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
คณะแพทยศาสตร์ ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ เช่น การจัดประชุม
คณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และประชุม
คณะกรรมการด าเนินงานจัดการความรู้ คณะแพทยศาสตร์ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดของ
การจัดประชุม ทางหน่วยงานจึงได้จัดประชุมโดยใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Paperless Meeting)              
ซึ่งช่วยเป็นการลดต้นทุนกระดาษแบบเดิมๆ ที่จะต้องใช้กระดาษในการพิมพ์วาระประกอบการประชุม ซึ่งท าให้
การประชุมโดยใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์สามารถช่วยลดต้นทุนและเวลาในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล เกิดความคุ้มค่า และช่วยลดทรัพยากรต่างๆ ได้ 
 

3. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ืออ านวยความสะดวกในการจัดวาระประชุม โดยการ น า QR Code มาใช้ส าหรับดาวน์โหลด 
 เอกสาร บน Smart Device แทนกระดาษ 
2. เพ่ือลดปริมาณการใช้กระดาษในการจัดการประชุม 
3. เพ่ือสนับสนุนนโยบายคณะแพทยศาสตร์ ซึ่งให้ลดปริมาณการใช้ทรัพยากรต่างๆ 
4. เพ่ือให้มีการจัดเก็บเอกสารได้อย่างปลอดภัย โดยจัดเก็บเอกสารใน Server ของงานประกันคุณภาพ 
5. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเรียกดูรายละเอียดวาระการชุม และเอกสารก่อนหรือหลังประชุมได้ 
6. เพ่ือความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ (คอมพิวเตอร์) ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการน าเอา 

application (Google dive) มาใช้ โดยไม่จ าเป็นต้องซื้อ Software  
 
4. ทีมด าเนินการ 

1. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงทวิมา  ศิริรัศมี  รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 
2. นายคมสันณ์  ศรแสดง    รักษาการแทนหัวหน้างานประกันคุณภาพ 
3. นางสาวสุปราณี  ทุมสิทธิ์    นักวิชาการศึกษา 
4. นางสาวเกวลิน  ยิ่งประเสริฐ    ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป 
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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: ความสูญเปล่าจากความคิดสร้างสรรค์ของทีมงานที่

ไม่ได้น ามาใช้ประโยชน์/ใช้คนไม่ถูกกับงาน 
5.  Transportation: ความสูญเปล่าจากการขนส่งหรือขนย้ายบ่อยๆ  
6.  Inventory: ความสูญเปล่าจากพัสดุคงคลัง/สินค้าคงคลังมากเกินไป 
7.  Motion/Movement: ความสูญเปล่าจากการเคลื่อนไหวที่ไม่จ าเป็นของผู้ที่ปฏิบัติ หรือเคลื่อนที่

โดยเปล่าประโยชน์ 
8.  Excessive Processing: ความสูญเปล่าจากกระบวนการท างานที่ซับซ้อนหรือมากเกินไป 
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WASTE 

(Downtime) 
สภาพปัญหา/ปัญหาที่เกิด 

การแก้ไขปรับปรุง 
เพื่อลด wastes 

Defect  - การเตรียมข้อมูลที่กระชั้นชิด และท า
ให้เกิดการแก้ไขวาระหลายครั้ง ท าให้
การปริ้นเอกสารประกอบวาระล่าช้า
และผิดพลาด 

ใช้วิธีการจัดท าวาระการประชุมโดยใช้
คอมพิวเตอร์ หากมีการแก้ไขสามารถ
แก้ไขผ่านคอมพิวเตอร์ได้โดยไม่ต้องใช้
กระดาษ 

Over production  - การตอบรับเข้าร่วมประชุม แต่วัน
ประชุมจริงผู้ที่ตอบรับการเข้าร่วมไม่มา
เข้าร่วม โดยติดภารกิจจึงไม่สามารถเข้า
ร่วมประชุมได้ จึงท าให้มีการปริ้น
เอกสารประกอบการประชุมเหลือ ท าให้
สิ้นเปลืองกระดาษ  

ใช้วิธีการน าเสนอวาระพิจารณา ผ่าน
คอมพิวเตอร์ โดยจะท าให้ประหยัด
กระดาษ ในการจัดเตรียมเอกสาร
ประกอบการประชุม  

Waiting  - การจัดท าวาระและเอกสาร
ประกอบการประชุมต้องท าหลายชุด ท า
ให้ไม่สามารถปริ้นเอกสารเองได้ จึงท า
ให้ต้องเขียนใบงานที่งานบริหารและ
ธุรการ ให้แผนกผลิตเอกสารถ่ายเอกสาร
ให้ ซึ่งการแจ้งผลิตเอกสารแต่ละครั้งต้อง
รอคิว จะไม่สามารถปริ้นได้เลย จึงท าให้
เสียเวลารอคอยวาระและเอกสาร
ประกอบการประชุม 

ใช้วิธีการจัดประชุมแบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ คือการน าวาระและ
เอกสารประกอบการประชุมผ่าน
คอมพิวเตอร์ โดยผ่าน Google dive ใน
การจัดเก็บเอกสารและน าลิงค์มาแปลง
ไฟล์เป็น QR-Code ช่วยท าให้ไม่ต้องไป
เสียเวลา และสิ้นเปลืองกระดาษในการ
จัดท าวาระและเอกสารประกอบการ
ประชุม 

Non-utilized Talent - - 
Transportation - มีผู้เข้าร่วมประชุมอยู่ที่ประสานมิตร 

จึงต้องส่งวาระให้ผู้เข้าร่วมประชุมจาก
คณะแพทยศาสตร์ องครักษ์ ไปยัง คณะ
แพทยศาสตร์ ประสานมิตร ท าให้
เสียเวลาในการจัดส่งวาระและเอกสาร
ประกอบการประชุม 
- การเวียนวาระและเอกสาร
ประกอบการประชุมแบบ Paper 
ล่วงหน้าก่อนประชุม ท าให้เสียเวลาและ
เป็นการท างานที่ซ้ าซ้อน 

ใช้วิธีการน าเสนอวาระประชุมผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์ โดยฉายผ่านจอคอมพิวเตอร์ 
เพ่ือลดกระดาษในการประชุม 

Inventory stock - ต้องจัดท า stock กระดาษ และหมึก 
ส าหรับการจัดท าเอกสารประกอบ
ประชุมเพ่ิมมากข้ึน 

ใช้วิธีการน าเสนอวาระประชุมผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์ โดยฉายผ่านจอคอมพิวเตอร์ 
เพ่ือลดกระดาษในการประชุม 
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WASTE 

(Downtime) 
สภาพปัญหา/ปัญหาที่เกิด 

การแก้ไขปรับปรุง 
เพื่อลด wastes 

Motion - การจัดทวาระและเอกสาร
ประกอบการประชุม เช่น ถ่ายส าเนา 
การเรียงเอกสาร การเย็บเล่ม ท าให้
เสียเวลาในการเคลื่อนย้ายเอกสารโดยไม่
จ าเป็น 

ใช้วิธีการน าเสนอวาระประชุมผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์ โดยฉายผ่านจอคอมพิวเตอร์ 
เพ่ือลดการเคลื่อนย้ายเอกสาร 

Excessive 
processing 

- การจัดประชุมแบบเดิม คือการแจ้ง
เอกสารประกอบการประชุมส่งให้
คณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุม
ล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยการส่ง
เมล์/เวียนแบบ Paper ซึ่งท าให้เป็นการ
ท างานที่ซ้ าซ้อน 

ใช้วิธีการจัดการประชุมแบบใหม่ เพื่อลด
กระดาษ และลดเวลาในการจัดประชุม จึง
ใช้การแจ้งวาระประชุมผ่านทาง E-mail 
เท่านั้น 

 
6. ระยะเวลาด าเนินการ (ระบุช่วงเวลา)  

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
 

ต.ค. 
 

วางแผน (Plan)                

ลงมือแก้ปัญหา (Do)                

ตรวจสอบผล (Check)                

แก้ไขปรับปรุงและจัดท า
มาตรฐาน (Action) 

               

 

ระยะเวลา 

ขั้นตอน 
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7. วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา โดยใช้แผนภูมิก้างปลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material (วัตถดุิบหรือข้อมูล) Man (บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่) 

Method (วิธีการ/กระบวนการท างาน) Machines (อุปกรณ์/เครื่องมืออ านวยความสะดวก) 
 

วาระประชุมผิดพลาด 

เอกสารสูญหาย     เสียเวลาในการถ่ายเอกสาร 

เรียงเอกสารผิด 

ปริ้นวาระก่อนถ่ายเอกสาร 

ใช้คนผลิตเอกสารหลายคน เครื่องถ่ายเอกสาร/ปริ้น
เตอร์เสียกะทันหัน 

การจัดประชุมแบบ
แบบเดิม (Paper) 

หมึกถ่ายเอกสารหมด 

สิ้นเปลืองกระดาษ     

กระดาษไม่เพียงพอ 

มีงานเยอะ ท างานให้งานล่าช้า 

มีข้ันตอนการท างานที่ยุ่งยาก 
ซับซ้อน 
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8. การแก้ปัญหาและน าไปปฏิบัติ (น าสาเหตุของปัญหาที่วิเคราะห์ได้มาหาวิธีแก้ปัญหา) 

ปัญหา สาเหตุ วาแผนการแก้ปัญหา ผู้รับผิดชอบ 
วันที่/เดือน/ปี 

ผลลัพธ์ 
เริ่ม สิ้นสุด 

1. Man - เรียงเอกสารผิด 
- เสียเวลาในการถ่ายเอกสาร 
- มีงานเยอะท าให้งานล่าช้า 
 

- ท าลิงค์ และสร้าง QR 
Code วาระประชุม 
เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้
สะดวก รวดเร็วต่อการดู
วาระประชุม 

น.ส.เกวลิน  ยิ่งประเสริฐ 
 

 

มี.ค.62  1. ประหยัดการใช้
ทรัพยากร (กระดาษ  
และหมึกถ่ายเอกสาร) 
2. มขีั้นตอนการ
ด าเนินงานน้อยลง ลดการ
ท างานซับซ้อน และ
ประหยัดเวลา 
3. เอกสารไม่สูญหาย 

2. Method    - ใช้คนผลิตเอกสารหลายคน 
- มีข้ันตอนการท างานที่ยุ่งยาก
ซับซ้อน 
- ปริ้นวาระก่อนถ่ายเอกสาร 

- ยกเลิกการถ่ายเอกสาร
และการส่งเป็น paper 

น.ส.เกวลิน  ยิ่งประเสริฐ มี.ค.62  

3. Machine - เครื่องถ่ายเอกสาร/เครื่องปริ้น
เตอร์เสียกะทันหัน 
- กระดาษไม่เพียงพอ 
- หมึกถ่ายเอกสารหมด 

- ส่งลิงค์วาระประชุมให้
ผู้เข้าร่วมประชุมก่อนวัน
ประชุม 3 วัน ผ่าน E-mail 

น.ส.เกวลิน  ยิ่งประเสริฐ มี.ค.62  

4. Material  - วาระประชุมผิดพลาด 
- เอกสารสูญหาย 
- สิ้นเปลืองกระดาษ 

- จัดประชุมแบบ ท าแบบ
ประเมินแบบ Paperless 
Meeting เพ่ือสามารถลด
กระดาษได้ 

น.ส.เกวลิน  ยิ่งประเสริฐ มี.ค.62  

 



 

หน้า 8 จาก 20 

 

ตัวอย่าง วาระประชุมแบบเดิม ในรูปแบบกระดาษ (Paper) 
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ตัวอย่าง วาระประชุมรูปแบบใหม่  
- การเก็บไฟล์ข้อมูลวาระและเอกสารประกอบการประชุมผ่านทาง Google dive 
-  
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- คลิกเอกสารประกอบการประชุม 
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- ส่งวาระและเอกสารประกอบการประชุมผ่านทาง E-mail โดยสามารถคลิกท่ีวาระประชุม 

 
 

- วาระและเอกสารประกอบการประชุมใน Google dive 

 
 
 
 

 

QR-Code  
วาระและเอกสารประกอบ 

การประชุม 
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Work Flow Process 
(ขั้นตอนการท างานแบบเดิม มี 5 ขั้นตอน) 

ใช้เวลา 6 ชั่วโมง 20 นาที 
(คิดเป็น 320 นาที) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร่าง/พิมพ์ วาระประชุมปและเอกสารประกอบการประชุม 

ใช้เวลา 30 นาที 

 

เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา 

ใช้เวลา 20 นาที 

 

พิมพ์วาระประชุมฉบับสมบูรณ์ 

ใช้เวลา 30 นาที 

ถ่ายเอกสารประกอบการประชุม 

ใช้เวลา 180 นาที 

เวียนวาระประชุมแบบ Paper ให้ผู้เข้าร่วมประชุม 

ใช้เวลา 60 นาที 
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Work Flow Process 

ขั้นตอนการท างานแบบใหม่ มี 5 ขั้นตอน ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 50 นาท ี
(คิดเป็น 110 นาท)ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร่าง/พิมพ์ วาระประชุมและเอกสารประกอบการประชุม 

ใช้เวลา 30 นาที 

 

เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา 

ใช้เวลา 20 นาที 

 

พิมพ์วาระประชุมฉบับสมบูรณ์ 

ใช้เวลา 30 นาที 

Up load วาระลงใน Google Dive 

ใช้เวลา 10 นาที 

จัดท าลิงค์ URL และท า QR-Code ส่งให้ผู้เข้าร่วมประชุม 
ผ่านทาง E-mail, Line 

ใช้เวลา 10 นาที 

ลดลงจาก 120 นาท ี

เหลือ 10 นาที 

ลดลงจาก 60 นาท ี

เหลือ 10 นาที 



 

หน้า 14 จาก 20 

 

 
9. การเปรียบเทียบก่อนและหลังการปรับปรุง/แก้ไข 

วิธีการเดิม 
ระยะเวลา 

ที่ใช้ 
(นาที) 

วิธีการใหม่ 
 

ระยะเวลา 
ที่ใช้ 

(นาที) 

ผลลัพธ์ 
เวลาลดลง

(นาที) 
1. ร่าง/พิมพ์ วาระประชุม 30 1. ร่าง/พิมพ์ วาระประชุม 30 เท่าเดิม 
2. เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา 20 2. เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา 20 เท่าเดิม 
3. พิมพ์วาระประชุมฉบับ
สมบูรณ์ 

30 3. พิมพ์วาระประชุมฉบับ
สมบูรณ์ 

30 เท่าเดิม 

4. ถ่ายเอกสารประกอบการ
ประชุม 

120 4. Upload วาระลงใน Google 
Dive  

10 110 

5. เวียนเอกสารประชุมแบบ 
Paper ให้ผู้เข้าร่วมประชุม 

60 5. จัดท าลิงค์และท า QR-Code 
ส่งให้ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านทาง 
E-mail, Line 

10 50 
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 การเปรียบเทียบการน า (Lean Management) มาพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการท างาน  
หน่วยงานประกันคุณภาพ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ปริมาณการลดกระดาษ 

ล าดับ
ที ่

ชื่อประชมุ 
วันที่

ประชุม 

ปริมาณเอกสารที่ใช้ (แบบเดิม ปริมาณเอกสารที่ใช้ (แบบใหม่) ลด
ปริมาณ
การใช้

กระดาษ
จ านวน 

วาระและ
เอกสาร
ประกอบ

วาระ 

จ านวน
ชุด

เอกสารที ่
ปร้ิน 

รวม 
(แผ่น) 

วาระและ
เอกสาร
ประกอบ

วาระ 

จ านวน
ชุด

เอกสารที ่
ปร้ิน 

รวม 
(แผ่น) 

1. ประชุม 
คกก.QA 

25 มี.ค.
62 

78 30 2340 78 2 156 2184 

2. ประชุม 
คกก.RM 

25 มี.ค.
62 

19 30 570 19 2 38 532 

3. ประชุม 
คกก.KM 

25 มี.ค.
62 

9 30 270 9 2 18 
 

252 

4. ประชุม 
คกก.QA 

25 ก.ค.
62 

34 29 986 34 2 68 918 

5. ประชุม 
คกก.RM 

25 ก.ค.
62 

10 29 290 10 2 20 270 

6. ประชุม 
คกก.QA 

18 ธ.ค.
62 

68 26 1768 68 2 
 

136 1632 

7. ประชุม 
คกก.RM 

18 ธ.ค.
62 

27 26 702 27 2 54 648 

8. ประชุม 
คกก.KM 

18 ธ.ค.
62 

12 26 312 12 2 24 288 

     7238   514 6950 
ปริมาณการลดกระดาษท้ังสิ้น 6950 แผ่น 

 
หมายเหตุ : มีความจ าเป็นต้องถ่ายส าเอกสารแจกให้ประธานและเลขานุการ อย่างละ 1 ชุด รวมเป็น 2 ชุด 
 
 
 
 
 



 

หน้า 16 จาก 20 

 

การลดค่าใช้จ่าย 
ค านวณค่าใช้จ่ายในการใช้หมึกพิมพ์ 

โดยใช้ปริ้นเตอร์ HP Laser M1132 MFP 
(CE285A สีด า) 

ราคากล่องละ 2,350 บาท 
ปริมาณการพิมพ์ มาตรฐาน บนกระดาษ
ขนาด A4 พิมพ์เอกสารได้ 1,600 แผ่น 

แบบเดิม แบบใหม ่ ลดค่าใช้จ่าย 
ใช้หมึก = 7,238/1,600 

เท่ากับ ≈ 4 กล่อง 
ใช้หมึก = 514/1,600 
เท่ากับ ≈ 1 กล่อง 

7,050 บาท 
 คิดเป็นเงิน = 

2,350X4=9,400 บาท 
คิดเป็นเงิน = 

2,350X1=2,350 บาท 

ค านวณการใช้กระดาษในการพิมพ์ถ่าย
เอกสาร A4 80 แกรม Idea Work ราคารมี

กล่องละ 110 บาท  
จ านวนกระดาษ 500 แผ่น/รีม 

แบบเดิม แบบใหม ่ ลดค่าใช้จ่าย 
ใช้กระดาษ = 
7,238/500 

เท่ากับ ≈ 14 รีม 

ใช้กระดาษ = 514/500 
เท่ากับ ≈ 1 รีม 

110 บาท 
คิดเป็นเงิน = 110X14 
เท่ากับ 1,540 บาท 

คิดเป็นเงิน = 110X1 
เท่ากับ 110 บาท 

 
การลดขั้นตอนการท างาน 

Pre-Lean        Post-Lean 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ช่วยเลขานุการจัดท าวาระและ
เอกสารประกอบการประชุม 

จัดท ารูปเล่มวาระการประชุม 

จัดส่งวาระและเอกสารประกอบให้
คณะกรรมการทาง E-mail/Paper 

เขียนใบงานให้งานบริหารและ
ธุรการด าเนินการถ่ายเอกสาร 

ปริ้นวาระและเอกสาร
ประกอบการประชุม 

จัดส่งวาระการประชุมให้
คณะกรรมการทาง E-mail 

ผู้ช่วยเลขานุการจัดท าวาระและ
เอกสารประกอบการประชุม 
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10. ผลลัพธ์การด าเนินการ 
ตัวช้ีวัด เป้าหมายตัวชี้วัด ผลลัพธ์ (เพิ่มขึ้น/ลดลง) 

ลดปริมาณการใช้กระดาษ ≥ 80% ลดลงมากกว่า 90% 

ลดค่าใช้จ่ายสิ้นเปลือง ≥ 80% ลดลงมากกว่า 90% 

การลดขั้นตอนการท างาน ≥ 80% ลดลงมากกว่า 90% 

ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ/จัดเก็บเป็น
หมวดหมู่/ง่ายต่อการค้นหา  

พ้ืนที่จัดเก็บเอกสาร 0% 0% 
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11. สิ่งท่ีได้รับจากการด าเนินการ 
 1. ลดกระดาษ/ประหยัดเวลา/และลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหมึกและกระดาษในการจัดท าวาระและ
เอกสารประกอบ 
 2. สะดวก รวดเร็ว ใช้งานได้ทันเวลา 
 3. ลดขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อน เพ่ือที่จะได้ท างานอย่างอ่ืนได้อย่างรวดเร็ว 
 4. ลดปัญหาในการเรียงเอกสารผิดพลาดในการเรียงเอกสารประกอบการประชุม 
 5. น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ได้อย่างเหมาะสม และทันสมัย 
 
12. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ 
 1. ระบบ Internet ไม่เสถียร ท าให้เสียเวลาในการโหลดไฟล์ขึ้นหน้าจอนาน และบางครั้งก็ไม่
สามารถเปิดไฟล์ได้ถ้าไม่มี Internet 
 2. คณะกรรมการบางคนไม่มีใช้มือถือแบบ Smart Phone จึงไม่สามารถสแกน QR-Code ผ่านมือ
ถือได้ 
 3. คณะกรรมการบางคนไม่ถนัดดูเอกสารผ่านคอมพิวเตอร์/Smart Phone 
 
13. ข้อเสนอแนะและขยายผล 
 1. น าไฟล์ข้อมูลวาระและเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดโหลดไว้ในเซริฟเวอร์ของคณะ
แพทยศาสตร์ หรือ save เก็บไว้ใน USB เพ่ือง่ายต่อการดึงข้อมูลขึ้นจอคอมพิวเตอร์ 
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14. ภาพประกอบกิจกรรม 
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สรุปผลการด าเนินการ 

ตัวช้ีวัด Pre-Lean เป้าหมายตัวชี้วัด Post-Lean ผลลัพธ์ (เพิ่มขึ้น/ลดลง) 
1 ปริมาณกระดาษท่ีใช้ 7,238 แผ่น ปริมาณกระดาษท่ีใช้

ลดลง  
514 แผ่น - ปริมาณการใช้กระดาษ

ลดลง จาก 7,238 แผ่น  
เหลือ 514 แผ่น ซึ่งสามารถ
ลดจ านวนกระดาษลงได้ถึง  
6,950 แผ่น 

2 ระยะเวลาที่ใช้ 393 นาที ระยะเวลาใน
กระบวนการท างาน

ลดลง 

110 นาที - ระยะเวลาที่ใช้ลดลงจาก 
393 นาที เหลือ 110 นาท ี
สามารถลดเวลาที่ใช้ได้  
283 นาที  
(คิดเป็น 4 ชั่วโมง 43 นาที) 

 
บทสรุปที่ได้จากกิจกรรมครั้งนี้  
 1. กิจกรรมครั้งนี้สามารถก าจัดขั้นตอนที่ไม่จ าเป็นออกไป ได้หรือไม่ อย่างไร 

- กิจกรรมครั้งนี้สามารถก าจัดขั้นตอนที่ไม่จ าเป็นได้ เนื่องจากการจัดท าวาระแบบเดิมท าให้เกิดการล่าช้า
และท าให้เกิดความยุ่งยาก  

2. กิจกรรมครั้งนี้สามารถรวมข้ันตอนเข้าด้วยกันได้หรือไม่ อย่างไร 
- สามารถรวมขั้นตอนการท างานเข้าด้วยกันโดยจัดท าวาระประชุมแบบใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 

(Paperless Meeting) ซึ่งสามารถลดเวลา ลดขั้นตอนการท างานได้เป็นอย่างดี รวมถึงการลดทรัพยากร
กระดาษในการแจ้งเวียนส่งให้หน่วยงานต่างๆ  

3. มีการวิเคราะห์กระบวนการท างานเพื่อระบุสาเหตุของความสูญเสีย 
- มีการวิเคราะห์กระบวนการท างานจากเดิมซึ่งมีขั้นตอนที่ยุ่งยากและใช้เวลามาก เมื่อเปรียบเทียบกับการ

ใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Paperless Meeting) มาใช้พัฒนากระบวนการท างานของหน่วยงาน ท าให้
ช่วยลดต้นทุนและเวลาในการจัดประชุมได้คณะกรรมการ QA, KM, RM การแจ้งข้อมูลข่าวสารของงาน
ประกันคุณภาพในทุกๆ กิจกรรม ผ่าน QR Code 

 
 

(นางสาวเกวลิน  ยิ่งประเสริฐ) 
ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป 

ผู้สรุป 

 

(นายคมสันณ์  ศรแสดง) 
รักษาการแทนหัวหน้างานประกันคุณภาพ 

ผู้ตรวจสอบ 

 

(รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงทวิมา  ศิริรัศมี) 
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 

ผู้ตรวจสอบ 


