สรุปการจัดกิจกรรมบรรยาย "แนวคิด LEAN ในการทา R2R เพื่อพัฒนาคุณภาพองค์กร"
วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตรเมธี ดร.พงศ์พิศน์ ปิยะพงศ์ (4228)
การจัดกิจกรรมบรรยาย “แนวคิด LEAN ในการทา R2R เพื่อพัฒนาคุณภาพองค์กร” ในการบรรยาย
ครัง้ นี ้ ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉราพร ขาโสภา ให้ เกียรติมาเป็ นประธานในพิธีเปิ ด และทางงานนโยบาย
และแผนได้ รั บ เกี ย รติจ ากวิ ท ยากร คุณ นงลัก ษณ์ พื น้ ชมภู หัว หน้ า งานบริ ห ารทรั พ ยากรสุขภาพ คณะ
แพทยศาสตร์ ศิริร าชพยาบาล ซึ่ง เป็ นผู้มี ค วามเชี่ ย วชาญด้ า นการให้ ค วามรู้ คาแนะน าเกี่ ย วกับ การใช้
เครื่ องมือ LEAN ในการพัฒนากระบวนการทางาน ให้ เกียรติมาบรรยายให้ ความรู้ และแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้การ
ใช้ เครื่ องมือ LEAN ในการจัดการกระบวนการทางาน นาไปสู่การทา R2R ให้ กบั บุคลากรสายสนับสนุนของ
คณะสิ่ ง แวดล้ อมและทรั พ ยากรศาสตร์ รวมถึง บุคลากรจากส่วนงานอื่ น ได้ แก่ วิทยาลัยราชสุดา โดยมี
ผู้เข้ าร่วมอบรมทังหมด
้
22 คน
การบรรยาย แนวคิด LEAN ที่จะนาไปสู่การพัฒนา R2R เป็ นการบรรยายเกี่ยวกับการใช้ เครื่ องมือ
LEAN ในการพัฒ นากระบวนการทางาน โดยให้ ยกตัวอย่างการทางานของโรงพยาบาลศิริราช ที่ได้ ลด
ขันตอนการท
้
างานที่ซบั ซ้ อน ซึ่งเป็ น Waste ในกระบวนการทางาน และปรับเปลี่ยนให้ กระบวนการทางาน
สันลง
้ ก่อให้ เกิด Value ในการทางาน ทาให้ การทางานรวดเร็ วมากยิ่งขึ ้น แต่ยงั มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน
ตามที่กาหนด เครื่ องมือ LEAN เป็ นเครื่ องมือที่องค์กรสามารถนามาพัฒนากระบวนการทางานให้ ขนตอน
ั้
การทางานให้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้น รวมถึงการเกิดองค์ความรู้ใหม่ที่จะทาให้ เป็ นขุมความรู้ขององค์กรจาก
ผู้ปฏิบตั งิ านที่มีความเชี่ยวชาญตามสาขาวิชาชีพของแต่ละบุคคล
งานนโยบายและแผนได้ จดั ทาแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้ าร่วมกิจกรรมบรรยาย โดยมีเข้ า
ร่ วมฟั งบรรยายทังหมด
้
22 คน และตอบแบบประเมิน 19 คน เป็ นชาย 5 คน หญิง 14 คน มีบุคลากรจาก
คณะสิ่งแวดล้ อมเข้ าร่วม 17 คน และจากวิทยาลัยราชสุดา 2 คน
ส่วนตอนที่ 2 ตามแบบประเมินความพึงพอใจได้ กาหนดเกณฑ์วิเคราะห์คา่ เฉลี่ย ไว้ ดงั นี ้
4.21 – 5.00 มากที่สดุ
3.41 – 4.20 มาก
2.61 – 3.40 ปานกลาง
1.80 – 2.60 น้ อย
1.00 – 1.80 น้ อยที่สดุ

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการเข้ าร่วมกิจกรรม
หัวข้ อการประเมิน
1. มีความรู้ความเข้ าใจความหมายของ LEAN มากขึ ้น
2. ท่านมีความรู้ความเข้ าใจในการสร้ างกระบวนการทางาน
ต่างๆ ได้ ชดั เจนขึ ้น
3. ท่านสามารถนาความรู้ที่ได้ รับไปพัฒนาการทางานได้
4. ความเหมาะสมของเอกสารประกอบการบรรยาย
5. ระยะเวลาที่ใช้ ในการจัดกิจกรรม
6. ความพร้ อมของสถานที่/สื่อโสตทัศปู กรณ์
7. ภาพรวมของการจัดกิจกรรม
เฉลี่ยรวม

Mean
4.26
4.00

ระดับ
มากที่สดุ
มาก

3.95
4.11
4.32
4.42
4.32
4.20

มาก
มาก
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มาก

สิ่งที่ได้ รับจากการจัดกิจกรรมบรรยายครัง้ นี ้
1. เข้ าใจว่า งานคือสิ่งที่เราควรทา มิใช่ งานคือสิ่งที่เรากาลังทาอยู่
2. ได้ ความรู้รูปแบบใหม่
3. การทางานเป็ นระบบ ตรวจสอบ Waste ในการทางานของตนเอง
4. ความรู้ความเจ้ าใจในหลักการ/ระบบ การพัฒนาการทางานให้ ดีขึ ้น
5. ได้ ร้ ูวิธีการ LEAN R2R เพื่อใช้ วิเคราะห์งานทีเกิดปั ญหา
6. ได้ แนวทางในการนาระบบ LEAN ไปใช้ ในการปรับปรุง/พัมนางานให้ ดีขึ ้น
7. เข้ าใจระบบ LEAN มากยิ่งขึ ้น
8. แนวทางการทบทวนกระบวนการทางานและพัฒนาให้ เกิดผลงาน หรื อแนวทางการแก้ ปัญหาใน
กระบวนการทางาน
ข้ อเสนอแนะ
1. น่าจะระบบการบรรยายเหมาะสมสาหรับใคร พนักงาน หรื อผู้บริหาร ในการจัดกิจกรรมบรรยายแต่ละครั ง้
ถ้ าจะให้ ได้ ประโยชน์สงู สุด เพราะการบรรยายครัง้ นี ้น่าจะเหมาะสมกับผู้บริหารมากกว่า
2. ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นทางการแพทย์ เป็ นตัวอย่างที่คอ่ นข้ างไกลตัวจากการปฏิบตั งิ านจริง
3. ผู้บริหารควรรับฟั งการบรรยายเพื่อมีความเข้ าใจในระบบการทางานที่ดี
4. ขอ file slide ก่อนเพื่อศึกษาล่วงหน้ า เห็นภาพสีกราฟชัดเจนกว่าเอกสาร / ดู VDO ย้ อนหลังได้

ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรม

