
แบบสรุปการเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบลีน (Lean Management) 
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู  

1. ช่ือเรื่องกิจกรรม/โครงการ   
การน า Google Site มาประยุกต์ใช้เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและลดการใช้ทรัพยากร  

2. หลักการและเหตุผล 
 ภาควิชาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้บริการการเรียน    
การสอนทางคลินิกในด้านเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูกับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5 ในรายวิชา วฟ 511 เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู                   
ซึ่งในรายวิชานี้ประกอบไปด้วย 12 หัวข้อย่อย ในแต่ละหัวข้อนั้นมีรายละเอียดเนื้อหาที่เยอะพอสมควร                
ก่อนหน้านี้ภาควิชาได้ ด าเนินการผลิตเอกสารประกอบการสอนแบบรูปเล่ม ปรากฏว่าใน 1 เล่ม                  
มีเนื้อหาทั้งสิ้นประมาณ 300 หน้า ซึ่งในการผลิตเอกสารประกอบการสอน 1 เล่มต้องใช้ กระดาษประมาณ 
150 แผ่น อีกทั้งคุณภาพของรูปภาพในเอกสารดังกล่าวไม่ดีเท่าที่ควร เนื่องจากบางภาพต้องใช้เป็นภาพสี              
ท าให้สิ้นเปลืองมากขึ้น เห็นได้จากข้อเสนอแนะในปีการศึกษาที่ผ่านมา แต่ปัจจุบันภาควิชาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู             
ได้น า Google Site มาประยุกต์ใช้โดยการน ามาสร้าง Web Site ของภาควิชาเพ่ือเป็นการเผยแพร่เอกสาร
ประกอบการสอนดังกล่าวให้นิสิตสามารถดาวน์โหลดได้ ซึ่งการใช้งานของ Google Site ใช้งานง่าย ท าให้
สามารถลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน และท่ีส าคัญสามารถลดอัตราการใช้กระดาษ ได้เป็นอย่างมาก 
3. วัตถุประสงค์ 

1. ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
2. ประหยัดทรัพยากรขององค์กร 

4. ทีมด าเนินการ/สมาชิกกลุ่ม 
1. อ.พญ.ปภานุช ชัยวิรัตนะ  
2. ผศ.นพ.วรพล อร่ามรัศมีกุล  
3. อ.พญ.วันปณิธาน สุดเสน่หา 
4. นางสาวสุนันทา รักสนิท 

5. วิเคราะห์ WASTE  
การด าเนินการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อต้องการขจัดความสูญเปล่า (Wastes : DOWNTIME) ข้อใด (ตอบได้
มากกว่า 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 หรือ

เคลื่อนที่โดยเปล่าประโยชน์ 
8.  Excessive Processing: ความสูญเปล่าจากกระบวนการท างานที่ซับซ้อนหรือมากเกินไป 



6. วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา โดยใช้แผนภูมิก้างปลา 
 
 
  
 
  
 
 
 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Machines (เครื่องมือ) 

 

 

Material (วัตถุดิบหรือข้อมูล) 

Man (นิสิต/เจ้าหน้าท่ี) 

Method (กระบวนการท างาน) 

สิ้นเปลืองทรัพยากร 

การใช้เอกสารการสอน
แบบกระดาษ 

เกิดความผิดพลาดได้ง่าย 

ความขัดข้องของ
อุปกรณ์/เครื่องมือ 

ซับซ้อน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ยุ่งยาก 

รูปภาพในเอกสารไม่ชัดเจน 

ใช้บุคลากรมากเกินความ
จ าเป็น 



7. การแก้ปัญหาและน าไปปฏิบัติ (น าสาเหตุของปัญหาที่วิเคราะห์ได้มาหาวิธีแก้ปัญหา) 

ปัญหา สาเหตุ วิธีการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 
วันที่ 

ผลลัพธ์ 
เริ่ม สิ้นสุด 

รูปภาพในเอกสาร
ประกอบการสอนแบบ
เล่มไม่ชัด 

คุณภาพของเครื่องมือ/
เครื่องดิจิตอลไม่สามารถ
ส าเนารูปภาพให้ชัดได้ 

การน า Google Site 
มาสร้าง Web Site 
เพ่ือให้นิสิตสามารถ
ดาวน์โหลดเอกสารที่
ชัดเจน ลดขั้นตอน  
ปฏิบัติงานและลดการ
ใช้ทรพัยากร 

น.ส.สุนันทา รักสนิท เปิดภาค
เรียนที่ 2  

ปีการศึกษา 
2561  

ปดิภาคเรียน
ที่ 2  

ปีการศึกษา 
2561  

1.ขั้นตอนและระยะเวลา
ในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ลดลง 
2.ประหยัดทรัพยากรมาก
ขึ้น  
3. เอกสารประกอบการ
สอนมีคุณภาพที่ดีข้ึน 
4.ไม่มีข้อเสนอแนะเรื่อง
เอกส ารป ระกอบ การ
เรียนการสอนไม่ชัด 

เกิดความผิดพลาด เนื่องจากจ านวนหน้าที่
มาก อาจจะท าให้เกิด
ความผิดพลาดในการ
จัดเรียง 

สิ้นเปลืองทรัพยากร ต้องใช้กระดาษและหมึก
ในการจัดท าเอกสาร
ประกอบการสอนจ านวน
มาก 



8. เปรียบเทียบก่อนและหลังการปรับปรุง/แก้ไข 
ก่อนด าเนินการ (Pre-Lean) 

ล าดับ งาน เวลา (นาที) 
1 จัดหน้าเอกสารประกอบการสอน 180 
2 พิมพ์ต้นฉบับ 60 
3 ส่งให้ฝ่ายผลิตเอกสารส าเนา/เย็บชุด 480 
4 แจกนิสิตในวันแรกที่เรียน 10 

รวมเวลา 730 
 
หลังด าเนินการ (Post-Lean) 

ล าดับ งาน เวลา (นาที) 
1 จัดหน้าเอกสารประกอบการสอน 180 
2 Up lode ไฟล์เอกสารประกอบการสอนขึ้น Web Site 10 
3 สร้าง QR Code และ แจก QR Code ให้นิสิตไลน์ 5 

รวมเวลา 195 
 
9. ผลลัพธ์การด าเนินการ 

ตัวช้ีวัด Pre-Lean Post-Lean 
ผลลัพธ์  

(เพิ่มข้ึน/ลดลง) 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าทีล่ดลง 

730 นาที 195 นาที ลดลง 535 นาที 

ประหยัดทรัพยากรขององค์กร 
ลดจ านวนการใช้กระดาษ A4 
*ค านวณจากเอกสารประกอบการสอน  
 1 เล่ม 300 หน้าผลิตหนา้-หลัง                   
ใช้กระดาษ 150 แผ่น x จ านวนเลม่ใน 1 
เทอม 100 เล่ม  

15,000 แผ่น 0 แผ่น ลดลง 15,000 แผ่น 

 
10. สิ่งท่ีได้รับจากการด าเนินการ 

1. ขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ลดลง 
2. ช่วยประหยัดทรัพยากรขององค์กรได้มากข้ึน 
3. คุณภาพของเอกสารประกอบการสอนที่มากขึ้น 
4. ไม่มีข้อเสนอแนะเรื่องเอกสารประกอบการเรียนการสอนไม่ชัด 

 
 



11. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ 
 - 
12. ภาพประกอบการท ากิจกรรม  

รูปเล่มเอกสารประกอบการสอน 

 

 

 

 



Google Site ของภาควิชา 

 

 

https://sites.google.com/s/0B_s7rzRTXRvmQ1VXM1RnLW1lRVk/p/0B_s7rzRTXRvmVEJBYi1Ga1RoM1

k/edit 

 

 

QR Code ส ำหรับ Download 

 

https://sites.google.com/s/0B_s7rzRTXRvmQ1VXM1RnLW1lRVk/p/0B_s7rzRTXRvmVEJBYi1Ga1RoM1k/edit
https://sites.google.com/s/0B_s7rzRTXRvmQ1VXM1RnLW1lRVk/p/0B_s7rzRTXRvmVEJBYi1Ga1RoM1k/edit

