
กระบวนการท างานใหม่ที่ด ี

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 1 ข้อมูลก่อนด ำเนินงำน 
  ศึกษำข้อมูลและเริ่มจัดท ำแบบฟอร์มกำรส่งรำยงำนออนไลน์ที่สำมำรถอัพโหลดรูปภำพได้  
ซึ่งเริ่มทดลองใช้กับกำรส่งรำยงำนของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 ก่อน 
 
 2 กำรวิเครำะห์สำเหตุ 
  เนื่องจำกที่ผ่ำนมำนิสิตแพทย์มีกำรเขียนรำยงำนคนละ 3-5 ฉบับ ซึ่งกลุ่มๆหนึ่ง นิสิตต้องส่ง
รำยงำนเป็นจ ำนวนมำก บำงครั้งส่งไม่ตรงเวลำที่ก ำหนด หรือเกิดกำรสูญหำยขึ้น แจ้งว่ำส่งแล้วแต่ลืมลงสมุดส่ง 
ท ำให้ไม่มีหลักฐำนในกำรส่งรำยงำน ซึ่งท ำให้เจ้ำหน้ำที่ต้องเสียเวลำในกำรค้นหำเอกสำร เสียเวลำ  
ในกำรเช็ครำยงำนของนิสิตแพทย์ว่ำติดไปกับอำจำรย์ท่ำนใดหรือไม่ ซึ่งเป็นกำรเพ่ิมภำระงำนโดยไม่จ ำเป็น 
 
 3 กำรก ำหนดแนวทำงแก้ไข/ พัฒนำ 
  ทำงสำขำวิชำศัลยกรรม จึงหำแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำในกำรท ำงำน  โดยกำรน ำระบบ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ำมำช่วยในกำรท ำงำน  คือกำรให้นิสิตแพทย์ถ่ำยรูปรำยงำนแต่ละหน้ำไว้ แล้วอัพโหลด
รูปภำพเข้ำลิ้งค ์ QR Code ให้ไว้เพ่ือส่งรำยงำน 
 
 4 กำรด ำเนินกำรและประเมินผล 
  ทำงสำขำวิชำศัลยกรรม  ได้แจ้งให้นิสิตแพทย์ใช้ QR Code เพ่ือส่งรำยงำน ถ่ำยรูปรำยงำน

แต่ละหน้ำไว้ แล้วอัพโหลดรูปภำพเข้ำลิ้งค์  เป็นกำรยืนยันเวลำในกำรส่งรำยงำน มีหลักฐำนในกำรส่งรำยงำน 

และสำมำรถลดระยะเวลำกำรท ำงำนของเจ้ำหน้ำที่ลงได้มำกกว่ำร้อยละ 20



ตารางเปรียบเทียบการท างาน ก่อน - หลัง  ใช้ QR Code 

กิจกรรม 
ก่อนท า

โครงการ 
กิจกกรม 

หลังท า

โครงการ 

2. เมือ่นิสิตแพทย์ส่งรำยงำนแล้ว  

เจ้ำหน้ำที่จะเซ็นรับรำยงำน 

 พร้อมเก็บรำยงำนจำกกล่องส่งรำยงำน 

3 นำที 

2. เมื่อนิสิตแพทย์ส่งรำยงำนแล้ว  

เจ้ำหน้ำที่เก็บรำยงำนจำกกล่องส่ง

รำยงำน 

2 นำที 

3. ขั้นตอนกำรตรวจสอบควำมถูกต้องใน

กำรส่งรำยงำน 
5 นำที 

3. ขั้นตอนกำรตรวจสอบควำมถูกต้อง

ในกำรส่งรำยงำน 
3 นำที 

4. สแกนรำยงำน 3 นำที 4. น ำรำยงำนส่งให้อำจำรย์ตรวจ 5 นำที 

5. น ำรำยงำนส่งให้อำจำรย์ตรวจ 5 นำที   

รวมเวลา 16 นำที รวมเวลา 10 นำที 

หมายเหตุ   - สามารถลดระยะเวลาการท างานลงได้ร้อยละ 37.5 

      - เริ่มใช้กับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 ในปีการศึกษา 2561 

 

 

 

 

 

 

จำกตำรำงเปรียบเทียบระยะเวลำกำรท ำงำน ก่อน-หลัง  จัดโครงกำรรวดเร็วทันใจ เพียงใช้ QR Code 

แสดงให้เห็นว่ำสำมำรถลดระยะเวลำกำรท ำงำนลงได้ถึง 6 นำที ต่อหนึ่งครั้งของกำรส่งรำยงำนของนิสิตแพทย์ 

คิดเป็นร้อยละ 37.50 เนื่องด้วยมีกำรท ำงำนที่ทันสมัยอย่ำงกำรใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรใช้   

QR Code เข้ำมำช่วยในกำรท ำงำน ให้สะดวก รวดเร็ว สำมำรถลดขั้นตอนและเวลำกำรท ำงำนลงได้ตำมตำง

รำงดังกล่ำวข้ำงต้น 

คิดร้อยละจาก  

สูตร   เวลำก่อน - เวลำหลัง   x 100 

เวลาก่อน 



 การบริหารจัดการแบบลีน  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ก่อนปรับกระบวนการ  

Total cycle time = 4,336 นาที 

 

 

 

 

 

PRE - LEAN 

1.ขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่

เซ็นรับรายงานพร้อม

เก็บรายงานจากกล่อง

ส่งรายงาน 

(ประมาณ 3 นาที) 

3. สแกนรายงาน 

(ประมาณ 3 นาที) 

โครงกำรรวดเร็วทันใจ เพียงใช้ QR Code 

4.น ารายงานส่งให้

อาจารย์ตรวจ 

(ประมาณ 5 นาที ) 

เวลารอคอย 3 วัน 

2.ขั้นตอนการ

ตรวจสอบความ

ถูกต้องในการส่ง

รายงาน 

(ประมาณ 5 นาที ) 



การบริหารจัดการแบบลีน (กระบวนการใหม)่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

หลังปรับกระบวนการ  

Total cycle time = 4,330 นาที 

 

 

 

 

 

 

 

POST - LEAN 

1.ขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่เก็บ

รายงานจากกล่องส่ง

รายงาน 

 

(ประมาณ 2 นาที) 

3. ขั้นตอนน ารายงานส่ง

ให้อาจารย์ตรวจ 

 

(ประมาณ 5 นาที) 

2.ขั้นตอนการ

ตรวจสอบความถูกต้อง

ในการส่งรายงาน 

 

(ประมาณ 3 นาที ) 

ขัน้ตอนการท างานต่อ 1 แบบประเมิน จ านวนนิสิตแพทย์ 15 คน 
โครงกำรรวดเร็วทันใจ เพียงใช้ QR Code 

เวลารอคอย 3 วัน 



 สำขำวิชำศัลยกรรมได้ท ำกระบวนกำรบริหำรกำรจัดกำรแบบลีนเรื่อง “โครงกำรรวดเร็วทันใจ เพียงใช้ 

QR Code” สำขำวิชำศัลยกรรมได้มีกำรน ำเทคโนโลยีเข้ำมำช่วยในกำรท ำงำนสำมำรถช่วยให้กำรท ำงำน

รวดเร็วขึ้น เป็นกำรลดขั้นตอนกำรท ำงำนของเจ้ำหน้ำที่ 

 จำกกระบวนกำร Pre-Post Lean เปรียบเทียบระยะเวลำกำรท ำงำน ก่อน-หลัง  จัดโครงกำรรวดเร็ว

ทันใจ เพียงใช้ QR Code แสดงให้เห็นว่ำสำมำรถลดระยะเวลำกำรท ำงำนลงได้ 6 นำที คิดเป็นร้อยละ 37.50 

ช่วยให้กำรท ำงำนมีประสิทธิภำพมำกขึ้น มีกำรน ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ำมำช่วยในกำรท ำงำน สำมำรถลด

ขั้นตอนและเวลำกำรท ำงำนลงได้ตำมกระบวนกำร Pre-Post Lean ข้ำงต้น  โดยบรรลุวัตถุประสงค์ของ

โครงกำรที่ตั้งไว้คือ กำรลดระยะเวลำกำรท ำงำนลง  >20% ซึ่งถือว่ำโครงกำรนี้ประสบผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำย 


