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คํานํา 
 

OPL (One Point Lesson) บทเรียนประเด็นเดียว OPL เป9นการเขียนเกี ่ยวกับความรู Bในการ

ปฏิบัติงาน ถIายทอดความรูBของสมาชิกในกลุIม เพื่อยกระดับความรูBความสามารถของสมาชิกกลุIม กลIาวถึงจุด

เดียวประเด็นเดียว จบในกระดาษแผIนเดียว โครงการ “การจัดการความรูBแบบบทเรียนประเด็นเดี่ยว (One 

Point Lesson: OPL) เพื่อการลดตBนทุนทางการพิมพY” เป9นแนวคิดเพื่อนำเอาหลักการ OPL ไปใชBลดตBนทุน

ทางการพิมพYที่เกิดขึ้นในแตIละขั้นตอนการผลิตสื่อสิ่งพิมพY 

ฝ`ายจัดพิมพY ตระหนักถึงความสำคัญดังกลIาว จึงไดBจัดฝbกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการความรูB

แบบบทเรียนประเด็นเดี่ยว (One Point Lesson : OPL) เพื่อการลดตBนทุนทางการพิมพY” เพื่อใหBบุคลากร

ไดBรับความรูBความเขBาใจเกี่ยวกับแนวคิดในการทำงานใหBมีคุณภาพและมาตรฐาน วิธีการลดความสูญเสียที่

เกิดขึ้นในขั้นตอนการปฏิบัติงาน ลดตBนทุนทางการพิมพY สอดคลBองกับพันธกิจของสำนักพิมพY ในการพัฒนา

ระบบการผลิตสื่อสิ่งพิมพYวิชาการตIางๆ ที่มีคุณภาพ และมาตรฐาน สอดรับกับแนวทางการศึกษาทางไกลของ

มหาวิทยาลัย และพัฒนาระบบบริหารจัดการองคYกรดBานสนับสนุนการศึกษาทางไกลที ่ทันสมัย ใหBมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ผูBจัดทำโครงการ “การจัดการความรูBแบบบทเรียนประเด็นเดี่ยว (One Point Lesson : OPL) เพื่อ

การลดตBนทุนทางการพิมพY”  ขอขอบคุณวิทยากร อาจารยYลักษมณY นันทิวัชรินทรY ที่ไดBใหBเกียรติมาเป9น

วิทยากร รวมทั้งบุคลากรฝ`ายจัดพิมพYที่เขBารับการฝbกอบรมทุกทIาน ที่ไดBมีสIวนรIวมทำใหBโครงการฝbกอบรมครั้งนี้

สำเร็จลุลIวงตามวัตถุประสงคYไปไดBดBวยดี ทุกประการ 

 

นางมยุรี สังขมาลัย 

ผูBรับผิดชอบโครงการ 
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สารบัญ 
 

 หนBา 

คำนำ  1 

การจัดการความรู5แบบบทเรียนประเด็นเดี่ยว (One Point Lesson: OPL)  

เพื่อการลดต5นทุนทางการพิมพO 

• วัตถุประสงคYของโครงการ 3 

• ประโยชนYที่คาดวIาจะไดBรับ 3 

รายชื่อผู5เข5ารับการฝSกอบรม 4 

กำหนดการฝSกอบรม 7 

ประวัติวิทยากร 8 

เนือ้หาสำคัญจากการฝSกอบรมเชิงปฏิบัติการ 9 

• ชXวงที่ 1 บทเรียนประเด็นเดี่ยว (One Point Lesson: OPL) เพื่อลดตBนทุนทางการพิมพY 10 

• ชXวงที่ 2 ขั้นตอนการทำ (One Point Lesson: OPL) เพื่อลดตBนทุนทางการพิมพY 13 

• ชXวงที่ 3 แบIงกลุIมฝbกปฏิบัติ การเขียนแบบฟอรYม One Point Lesson: OPL 21 

• ชXวงที่ 4 นำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรูB 22 

เอกสารประกอบการฝSกอบรม 37 

ภาพกิจกรรมการฝSกอบรมออนไลนO 51 
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“การจัดการความรู้แบบบทเรียนประเด็นเดี่ยว (One Point 

Lesson: OPL) เพื่อการลดต้นทุนทางการพิมพ”์ 
 

วัตถุประสงคOของโครงการ 

1. เพื ่อใหBผ ู Bเข BารับการฝbกอบรมไดBเขBาใจแนวคิดและวิธ ีการลดตBนทุนทางการพิมพYในแตIละ

กระบวนงานจัดพิมพYเอกสารการสอนชุดวิชา และสื่อสิ่งพิมพYอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย 

2. เพื่อใหBผูBเขBารับการฝbกอบรมสามารถกำหนดแนวทางในการลดตBนทุนในกระบวนการปฏิบัติงาน

ของตนเองไดB  

3. เพื่อใหBผูBเขBารับการอบรมไดBแลกเปลี่ยนเรียนรูB และประสบการณYเพื่อการลดตBนทุนทางการพิมพY 

 

ประโยชนOที่คาดวXาจะได5รับ (ในเชิงรูปธรรม) 

     เมื่อเสร็จสิ้นโครงการแลBวผูBขอรับทุนจะนำความรูB และประสบการณYที่ไดBรับไปใชBประโยชนYในกิจกรรม     

2 สIวน ดังนี ้

1. ความรู5และประสบการณOที่ได5รับนี้มีประโยชนOตXอมหาวิทยาลัยอยXางไร 

(1) ไดBรับความรูBในความเขBาใจเกี่ยวกับแนวคิดและวิธีการในการลดตBนทุนทางการพิมพY 

(2) สามารถกำหนดแนวทางในการลดตBนทุนทางการพิมพYในกระบวนการปฏิบัติงานของตนเองไดB

อยIางมีประสิทธิภาพ 

(3) ไดBแลกเปลี่ยนเรียนรูBและประสบการณYจากปuญหาอุปสรรคเพื่อใหBสามารถลดตBนทุนทางการ

พิมพY ลดตBนทุน แตIเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพทางการพิมพY     

2. ผู5ขอรับทุนจะนำประโยชนOที่ได5รับมาใช5ในการพัฒนางานที่รับผิดชอบอยXางไรในเชิงรูปธรรม 

        (1)  รายงานการอบรมและแบบฟอรYมบทเรียนหนึ่งประเด็น (One Point Lesson) 

 

ผู5รับผิดชอบโครงการ 

  นางมยุรี สังขมาลัย 
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รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 

1. นางมยุรี สังขมาลัย    นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  

2. นางสาวภูมิอนุช อินทรกำแหง   นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 

3. นางกัลยรัตนY คงวัฒนากุล   นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 

4. นายจิรเดช คิดสุข    นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 

5. นางณัฎฐา ชินทองจ ู    ผูBปฏิบัติงานบรหิารชำนาญงาน 

6. นางสาวสุวรรณา แมBนศร ี   ผูBปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน 

7. นายปราณี เกษโพนทอง   ชIางพิมพY 

8. นางสาวมณีรัตนY ยิ่งยวด   เจBาหนBาที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 

9. นางวิภาดา อยูIผIอง    นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ 

10. นายพัฒนาวุธ สมานทรัพยY   นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ 

11. นายปริยะ จันทรYศรีนาค   ชIางทำแมIพิมพY 

12. นายชัยวัฒนY ทองมาลัย   ชIางวางรูปแบบฟxลYม 

13. นายจุติพันธY พIวงจีน    ชIางวางรูปแบบฟxลYม 

14. นายวสันตY ธงทอง    ชIางวางรูปแบบฟxลYม 

15. นายทศพร เพ็ชรทอง    ชIางวางรูปแบบฟxลYม 

16. นายปริญญา กลันทกสุวัณณY   พนักงานทั่วไป 

17. นายกำจัด เดชเมืองปuก   นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ 

18. นายสรBางสรรคY โสมสวย   นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ 

19. นายสมชาย สมบัติวงศY   ชIางพิมพY 

20. นายผดล ปรีเอี่ยม    ผูBชIวยชIางพิมพY 

21. นายสมชาย ผลมะขาม   ชIางพิมพY 

22. นายดนัย กิตติวานิช    ชIางพิมพY 

23. นายจิระเดช บุญเยี่ยม   ผูBชIวยชIางพิมพY 

24. นายอนุสิษฐY จันทรYใหญI   ผูBชIวยชIางพิมพY 

25. นายนิพน สิ่งที่สุข    ชIางพิมพY 

26. นายชัยมงคล เอกสินธุY   ชIางพิมพY 

27. นายสมหมาย วันทะวงษY   ผูBชIวยชIางพิมพY 

28. นายอนุรักษY สมวงศY    ผูBชIวยชIางพิมพY 

29. นายสรศักดิ์ ทองนวล    ผูBชIวยชIางพิมพY 

30. นายกนก สุขวาร ี    ผูBชIวยชIางพิมพY 
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31. นายพงษYศักดิ์ สินรอด   ชIางพิมพY 

32. นายทนงคY พุIมเพชรลBวน   ชIางผสมหมึก 

33. นายประเสริฐ เสนIหYจันทรY   ชIางพิมพY 

34. นางนันทิตา นามฮุง    ผูBปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน 

35. นางขวัญเรือน โกศล    เจBาหนBาที่การเงินและบัญช ี

36. นายพิธพงษY คงสวัสดิ์สกุล   ชIางเทคนิคงานพิมพYดิจิตอล 

37. นางสาวกัลยา อินต{ะชัย   ชIางวางรูปแบบฟxลYม 

38. นายไพบูลยY นาคสวย    พนักงานผลิตเอกสาร 

39. นางภิญญดา สังขรัตนY   พนักงานผลิตเอกสาร 

40. นางรววิรรณ บัวแกBว            พนักงานผลิตเอกสาร 

41. นางวรัญญา ธิดาปูน    พนักงานผลิตเอกสาร 

42. นางบัวรินทรY ชุบขุนทด   พนักงานผลิตเอกสาร 

43. นายชัยยศ จิตรีถิน    พนักงานผลิตเอกสาร 

44. นายจักรภพ เย็นอก    พนักงานผลิตเอกสาร 

45. นายสุทธิรักษY นIวมนิวงศY   ลูกจBางชั่วคราวรายเดือน 

46. นายยทุธนา ไทยแทB    พนักงานผลิตเอกสาร  

47. นางกัลจนา สวัสด ี    พนักงานผลิตเอกสาร 

48. นางอำนวย แสงงิ้ว    พนักงานผลิตเอกสาร 

49. นางพัชรา ศรีสุข    นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 

50. นางจันทรา บญุรIวม    ชIางทำเลIม 

51. นายกิตติศักดิ์ ไทยใหญI   ชIางทำเลIม 

52. นางชาณิช สิงหนันทY            ชIางทำเลIม 

53. นางวรกานตY ชมกลิ่น    ชIางทำเลIม 

54. นางสาวิตรี สุวรรณรัตนเวช   ชIางทำเลIม 

55. นางสมถวิล ราชา    ชIางทำเลIม 

56. นางสุภาภรณY ทองมาลัย   ชIางทำเลIม 

57. นางสาธวี เนตรสวIาง    ชIางทำเลIม 

58. นางชุติมน หอมกรุIน    ชIางทำเลIม 

59. นายบูรพา ดาวส ี    ชIางปu|มทอง 

60. นายบุญเสริม จิตรประจง   ชIางพับ 

61. นายสาธิต ขำรัตนY    ผูBชIวยชIางพับ 

62. นายแทน ชื่นแฉลBม    ชIางพับ 

63. นายพรรณุศิลป~ อัคควรรณโณ   ผูBชIวยชIางพับ 
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64. นายโสพล บัวศร ี    ชIางพับ 

65. นายประวิท สะเมาะย ิ   ผูBชIวยชIางพับ 

66. นายบุญยัง สายเพ็ชร            ชIางพับ 

67. นายมนัส อาโป    ผูBชIวยชIางพับ 

68. นายรณภูมิ เงินรัตนY    ชIางไสสันทากาว 

69. นายสราวุฒิ บุญรIวม    ผูBชIวยชIางไสสันทากาว 

70. นายศุภวัฒนY บุญรIวม    ผูBชIวยชIางไสสันทากาว 

71. นายสันติสุข แสงอาจ    ชIางตัดกระดาษ 

72. นายสมพงษY ผลาเลิศ    ชIางตัดกระดาษ 

73. นายวิฑูรยY คำมูล    ผูBชIวยชIางตัดกระดาษ 

74. นายมนตรี แกBวปuญญา   ชIางตัดกระดาษ 

75. นายนราธิป บุญรIวม    พนักงานทั่วไป 

76. นายจักรพงศY ครุฑทอง   พนักงานทั่วไป 

77. นายประยูร ดีถนัด            ชIางเทคนิคปฏิบัติการ 

78. นายกฤษฏา พวงพันธุY   ชIางเทคนิค 

79. นายอานันทY ป�อมสุวรรณ   ลูกจBางชั่วคราวรายเดือน 

80. นายปxยทัสนY สังขมาลัย   นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 

81. นายบัญชา บรรเทาทุกขY   พนักงานฝbกอบรม 

82. นายสมบัติ แกBวปuญญา   พนักงานฝbกอบรม 

83. นายสมพร มีเครือ    พนักงานฝbกอบรม 

84. นายศรายุทธ สุดสาคร   พนักงานทั่วไป 

85. นายประพันธY บัวคลี ่    ลูกจBางชั่วคราวรายเดือน 

86. นางสาวชมชัด อินทรกาณจนY   นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ 

87. นายจำนงคY จอมใจเหล็ก   ผูBปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน 
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กําหนดการฝึกอบรม 
 

โครงการ “การจัดการความรู้แบบบทเรียนประเด็นเดี่ยว  
(One Point Lesson (OPL)) 

เพื่อการลดต้นทุนทางการพิมพ”์ 
(วันท่ี 5 สิงหาคม 2565) 
เวลา 09.00-16.00 น. 

รูปแบบออนไลน์ จัดอบรมผ่านโปรแกรม Microsoft Team 
 

08.00-08.30 น. ลงทะเบียนและกล่าวเปิดงาน 
08.30-09.00 น. ประธานกล่าวเปิด 
09.00-10.30 น. บรรยาย เรื่อง “การจัดการความรู้แบบบทเรียนประเด็นเดี่ยว  
    (One Point Lesson: OPL) เพื่อการลดต้นทุนทางการพิมพ์”  
    โดย อ.ลักษมณ ์นันทิวัชรินทร ์
10.30-12.00 น. บรรยาย เรื่อง “ขั้นตอนการทํา (One Point Lesson : OPL)  
    เพื่อการลดต้นทุนทางการพิมพ์”  
    โดย อ.ลักษมณ์ นันทิวัชรินทร ์
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.30 น. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ Workshop การเขียนแบบฟอร์ม OPL  
    โดย อ.ลักษมณ์ นันทิวัชรินทร ์
14.30-16.00 น. นําเสนอผลงานกลุ่ม แลกเปลี่ยนเรียนรู้    
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ประวัตวิิทยากร 
 

อ.ลักษมณ์  นันทิวัชรินทร ์
การศึกษา 
ปริญญาโท MBA สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ปริญญาตรี วท.บ. วิทยาศาสตร์ภาพถ่ายและเทคโนโลยีทางการพิมพ์  

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

  
 

ตําแหน่งงานในอดีต/ปัจจุบัน 
ด้านการบริหาร 

• ผู้บริหารและหุ้นส่วน บริษัท แอพพลายด์ คอนเซาแตนท์ แอนด์ เทรนนิ่ง จํากัด            

ผู้ให้บริการ ให้คําปรึกษาและฝึกอบรมสําหรับโรงพิมพ ์

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สํานักจัดซื้ออุปกรณ์ บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) 

• ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท แอ็ลไลด์ เม็ททัลส์ (ไทยแลนด์) จํากัด 

• ผู้จัดการแผนกวางแผนและวิเคราะหท์างการเงิน บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จํากัด 

(มหาชน) 

• ผู้จัดการแผนกโลจิสติกส์ บริษัท โกดัก (ประเทศไทย) จํากัด 

• ผู้จัดการแผนกสินเชื่อ บริษัท โกดัก (ประเทศไทย) จํากัด 
 

ด้านการสอน 
• เป็นที่ปรึกษา ให้คําปรึกษา แนะนําแนวทางการแก้ปัญหางาน ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร

สําหรับโรงพมิพ์ 
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เนื้อหาสําคัญจากการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 

การฝbกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการความรู5แบบบทเรียนประเด็นเดี่ยว (One Point Lesson: 

OPL) เพื่อลดต5นทุนทางการพิมพO” แบIงออกเป9น 4 ชIวง ไดBแกI 

1. บทเรียนประเด็นเดี่ยว (One Point Lesson: OPL) เพื่อการลดต5นทุนทางการพิมพO 

2. ขั้นตอนการทำ (One Point Lesson: OPL) เพื่อลดต5นทุนทางการพิมพO 

3. แบXงกลุXมฝSกปฏิบัติ การเขียนแบบฟอรOม One Point Lesson: OPL  

4. นำเสนอผลงานกลุXม แลกเปลี่ยนเรียนรู5  
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ช่วงที่ 1 บทเรียนประเด็นเดี่ยว (One Point Lesson: OPL)  

เพื่อการลดต้นทุนทางการพิมพ ์
 

บทเร ียนประเด ็นเด ี ่ยว (One Point Lesson - OPL) เป 9นส Iวนหนึ ่งของ KM คำย Iอมาจาก 

Knowledge Management หมายถึง การบริหารจัดการความรูBในองคYกร  

KM (Knowledge Management) คือ เครือ่งมอืเพือ่ใชBในการบรรลเุป�าหมายอยIางนBอย 3 ประการ

ไปพรBอมๆ กัน ไดBแกI บรรลุเป�าหมายของงาน บรรลุเป�าหมายการพัฒนาคน และบรรลุเป�าหมายการพัฒนา

องคYกรไปสูIการเป9นองคYกรแหIงการเรียนรูB   

หลักสำคัญของการจัดการความรู5 คือ กระบวนการจัดการความสัมพันธYระหวIางคน ในการ

ดำเนินการจัดการความรูBมีบุคคลหรือคนสำคัญในหลากหลายบทบาทหลากหลายรูปแบบ ที่ตIางคนตIางทำ

หนBาที่ในบทบาทของตนเองใหBดีที่สุดแตIตBองมีการทำงานรIวมกัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูBเพื่อพัฒนาการทำงาน

ที่ดีและเหมาะสมที่สุด เพือ่ใหBองคYกรสามารถขับเคลื่อนไปไดB  

ทำไมต5องมีการบริหารจัดการความรู5 (KM) 

* เพราะคนเกIาออกไป คนใหมIเขBามา 

* เครื่องจักร เครื่องมือใหมIๆ เขBามา 

* มีวิธีการทำงานใหมI 

การบริหารจัดการความรู 5 (KM) ชXวยอะไรองคOกร การบริหารจัดการความรู BชIวยองคYกรบรรลุ

เป�าหมาย เริ ่มจากคนทำงาน ไดBรับการถIายทอดความรูBในงานอยIางถูกวิธี คิดเป9น ทำเป9น การทำงาน มี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล งานบรรลุตามเป�าหมาย สIงผลใหBองคYกรบรรลุเป�าหมาย คนและองคYกรเกIงขึ้น 

พัฒนาขึ้น 

 

 ท่ีมา: สถาบันเพ่ิมผลผลิตแห5งชาติ 
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กรอบแนวคิดการจัดการความรู5 (KM) ตามแนวทางของ Ishikawa Diagram โมเดลปลาทู หรือ

แผนภูมิกBางปลา  

 
โมเดลปลาทู 

* หัวปลา Knowledge Vision (KV) ตBองการบริหารจัดการความรูBไปเพื่ออะไร 

* ตัวปลา Knowledge Sharing (KS) กระบวนการแลกเปลี่ยนความรูB 

* หางปลา Knowledge Assets (KA) คล ังความร ู B  เช ื ่อมโยงเคร ือข Iาย ใช Bเทคโนโลยี

สารสนเทศเขBามาชIวย สรBางพลังจากชุมชนเหมือนปลาสะบัดหาง CoP – Community of 

Practice ชุมชนนักปฏิบัต ิ

สถาบันสIงเสริมการจัดการความรูBเพื่อสังคม (สคส) ไดBพัฒนาโมเดลปลาทู เป9นโมเดลปลาตะเพียน 

เปรียบเสมือนในองคYกรมีหลายหนIวยงาน ทีม่ีขนาดตIางๆ กัน เชIน สIวน ฝ`าย แผนกแตIการบริหารจัดการความรูB 

ตBองเป9นไปในแนวทางเดียวกัน เหมือนปลาทีห่ันหัวไปในทิศทางเดียวกัน 

รูปแบบของความรู5 แบIงออกเป9น 2 ลักษณะ ไดBแกI  

1. ความรู5แบบแฝงเร5น หรือความรู5แบบฝzงลึก Tacit (Implicit) เป9นความรูBที่อยูIกับตัวบุคคล 

ตามพื้นฐานความรูB ประสบการณYที่ไดBรับมา เป9นทักษะเฉพาะตัว ถIายทอดใหBผูBอื่นยาก 

2. ความรู5แบบชัดแจ5ง Explicit เป9นความรูBที่เป9นทฤษฎี สามารถจัดใหBอยูIในรูปแบบที่สามารถ

ถIายทอดใหBผูBอื่นไดBโดยไมIตBองมีปฏิสัมพันธYระหวIางกัน เชIน หนังสือ ตำรา คูIมือ 

หัวใจของการบริหารจัดการความรู5 ตBองเปลี่ยนความรูBแฝงเรBน ใหBเป9นความรูBแบบชัดแจBง และ

เปลี่ยน ความรูBแบบชัดเจน ใหBเป9นความรูBแฝงเรBนใหBไดB 
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SECI Cycle of Knowledge Model โมเดลวงจรการสรBางและถIายทอดความรูB คิดคBนโดย Ikujiro 

Nonaka และ Takeuchi 

 
SECI Cycle of Knowledge Model 

* Socialization การแบIงปuนและสรBางความรูBแบบแฝงเรBนจากความรูBจากความรูBแบบแฝงเรBน  

* Externalization การถIายทอดความรูBแบบแฝงเรBน ออกมาเป9นความรูBแบบชัดเจน  

* Combination การรวบรวมความรูBแบบชัดเจน จากหลายๆ แหลIงมารวมกันเป9นความรูBใหมI  

* Internalization การเปลี่ยนความรูBแบบชัดเจนใหBกลับเป9นความรูBแบบแฝงเรBน  

การถIายทอดความรูB 4 รูปแบบนี้ ที่เกิดขึ้นไดBตลอดเวลา มีความเกีย่วพันกัน และเป9นเกิดขึ้นเป9นวงจร 

Socialization เป9นการเรียนรูBแบบ tacit-to-tacit คือเราเรียนรูBจากการดูผูBชำนาญทำ (ที่เรียกครูพัก

ลักจำ) หรือจากการสังเกต ไมIมีการถIายทอดเป9นทางการ 

Externalization คือการเปลี่ยนความรูBแฝงเรBน (tacit) เป9นความรูBชัดแจBง (explicit) เชIน การเขียน

ตำรา 

Combination เป9นการรวบรวมความรูB เป9นการถIายทอดความรูBจาก explicit-to-explicit คือการ

รวบรวมองคYความรูBจากหลายๆ แหลIง มาประยุกตYเป9นความรูBใหมI 

Internalization เป9นการถIายทอดความรูBจากความรูBชัดแจBง เป9นความรูBแฝงเรBน (explicit-to-tacit) 

คือการสรBางทักษะและความชำนาญ ใหBติดตัวเรา 
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ช่วงที่ 2 ขั้นตอนการทํา (One Point Lesson: OPL)  

เพื่อลดต้นทุนทางการพิมพ์ 
 

 One Point Lesson: OPL คือ บทเรียนประเด็นเดี่ยว เป9นการถIายทอดความรูBลงบนเอกสารเนBน

การใชBรูปภาพและสัญลักษณY เพื่อสื่อใหBเขBาใจงIายโดยใชBเวลาสั้นในการสื่อสารผูBเรียนสามารถเขBาใจงIาย สะดวก 

รวดเร็ว 

ครอบครัวของ OPL มีอะไรบ5าง 

 
* One Point Lesson – OPL เอกสารสำหรับสอนงาน 

* One Point Knowledge – OPK บทความจากประสบการณY 

* Media Clip ขIาวสารองคYกรในสื่อตIางๆ 

* One Point Article – OPA บทความดBานการบริหารจัดการที่เป9นแบบอยIาง (Bast 

Practice) 

* One Point Sharing – OPS บทความสรBางแรงบันดาลใจ 

One Point Lesson – OPL เอกสารสำหรับสอนงาน บทเรียนหนึ่งประเด็นที่อธิบายวิธีการทำงาน 

มุIงเนBน เจาะประเด็นในการเรียนรูBประเด็นเดียว เขียนเนื้อหาที่เคยปฏิบัติจริง ผIานการพิสูจนYมาแลBว ใชBภาพวาด

หรือภาพถIายของจริง เป9นบทเรียน ความรูBที่ตกผลึกแลBว และทันสมัย เนBนความรูBแบบแฝงเรBน หรือความรูBแบบ

ฝuงลึก เพื่อแลกเปลี่ยน ถIายทอดใหBผูBอื่น 

One Point Knowledge – OPK บทความจากประสบการณY เป9นบทความสั้นๆ ที่เกิดขึ้นจากการ

รวบรวมเรื่องราวที่นIาสนใจ เคล็ดลับ ความรูBทางเทคนิคดBานตIางๆ ที่พบเห็น หรือเป9นบทความที่เกิดจาก

ประสบการณYของบุคลากรในองคYกร 
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Media Clip ขIาวสารองคYกรในสื่อตIางๆ เป9นบทความทางเศรษฐกิจ สังคม และขIาวสารที่เกี่ยวขBองกับ

องคYกรที่นIาสนใจ จากหนังสือพิมพYหรือวารสารสIงถึงบุคลากรเป9นประจำ 

One Point Article – OPA บทความดBานการบริหารจัดการที่เป9นแบบอยIาง (Bast Practice) เป9น

บทความที่เกิดขึ้นจากการผสมผสานระหวIางองคYความรูBที่บุคลากรมีอยูIในองคYการผสมผสานกับการบริหาร

จัดการที่เป9นแบบอยIางที่ดีหรือแนวปฏิบัติที่ด ี

One Point Sharing – OPS บทความสรBางแรงบันดาลใจ เกี่ยวกับธรรมะที่นIาสนใจ บทความที่สรBาง

พลังและแนวคิดเชิงบวก ซึ่งนำมาถIายทอดและแบIงปuนภายในองคYกร 

ขั้นตอนการทำ OPL 

* เรียนรูBเกี่ยวกับการเขียน OPL 

* คBนหาประเด็นที่จะเขียน OPL 

* กำหนดหัวขBอ 

* ดำเนินการเขียน 

* นำเสนอ 

* จัดเก็บแลกเปลี่ยนความรูB 

* ปรับปรุงอยIางตIอเนื่อง 

 ลักษณะของ OPL 

* เป9นการเขียนเรื่องราวเพียงประเด็นเดียว 

* เขียนลงบนกระดาษแผIนเดียว A4 

* เขียนใหBตรงประเด็นและเขBาใจงIายที่สุด 

* ใชBรูปประกอบ 

* ใชBสัญลักษณYประกอบเชIน ลูกศร 

* แสดงวิธีที่ถูกและวิธีที่ผิด 

* ตBองสามารถอธิบายเนื้อหาไดBในเวลาอันสั้น 5 นาทีหรือไมIเกิน 10 นาท ี

ประเด็นที่จะเขียน OPL มี 4 ประเด็น 

* การใหBขBอมูลพื้นฐาน/ความรูBพื้นฐาน 

* การปรับปรุงงาน Kaizen 



 
 

 
 

15 

* ปuญหา/การแกBปuญหา 

* ประเด็นดBานความปลอดภัย 

ความหมายของไคเซ็น KAIZEN  

* KAI คือ Chane เปลี่ยน 

* ZEN คือ Good/Better ดี/ดีกวIา 

* KAIZEN คือ เปลี่ยนเพื่อสิ่งที่ดีกวIา 

ตัวอยXาง แนวทาง/หัวข5อ/ปzญหาในการทำไคเซ็น (Kaizen) 

* ลดวัสดุ/อุปกรณYสำนักงาน 

* ลดขั้นตอนการทำงาน 

* ประหยัดทรัพยากร 

* ลดความผิดพลาดในการทำงาน 

* ลดการทำงานที่ซ้ำซBอน 

* เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 

* ปรับปรุงสภาพแวดลBอมในการทำงาน 

เป�าหมายของไคเซ็น (Kaizen) ด5านตXางๆ 

* Productivity ผลการดำเนินงานดีขึ้น 

* Quality คุณภาพ/ความพึงพอใจเพิ่มขึ้น 

* Cost ตBนทุนการทำงานลดลง 

* Delivery การรอคอยลดลง 

* Safety ความเสี่ยงของผูBใหBและผูBรับบริการลดลง 

* Moral ความพึงพอใจของผูBใหBบริการเพิ่มขึ้น การขาดงานลดลง 

* Environment บรรยากาศนIาทำงาน 

* Ethics ขBอรBองเรียนลดลง คำชมเชยเพิ่มขึ้น 

การเขียน OPL  

* การเขียนตBองกระชับ ชัดเจน ใชBคำงIายๆ  

* ใชBรูปสัญลักษณY ชIวยในการสื่อระบุสิ่งที่ถูกและสิ่งที่ผดิ 
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* ใชBรูปถIาย หรือ รูปวาด  

รูปถXาย 

* สะดวก รวดเร็ว 

* เหมือนจริง 

* คนรับการถIายทอดเห็นเขBาใจงIาย 

รูปวาด 

* ใชBเวลา คนถIายทอดความรูBตBองมีทักษะในการวาดรูปพอสมควร 

* คนรับการถIายทอดความรูB เมื่อไปเห็นของจริงอาจจะงงๆ 

* คนวาดจะตBองใชBความใสIใจและความตั้งใจในการวาด ทำใหBสอนไดBละเอียดมากกวIา 

* บางกรณีอาจจะวาดไดBชัดเจนกวIารูปถIาย 

ตัวอยXางรูปวาด OPL  
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ตัวอยXางภาพถXาย OPL 

      
 

การนำเสนอ OPL 

• กระชับ รวบรัด ใชBเวลาสั้น 5 นาที หรือไมIเกิน 10 นาท ี

• ใหBผูBฟuงถIายทอดกลับ เพื่อประเมินวIาเนื้อหาที่เขียนชัดเจนพอหรือไมI เขBาใจตรงกันหรือไมI 

แบบฟอรOม OPL 
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 OPL การลดต5นทุนทางการพิมพO จะตBองคำนึงถึงวIาจะใชB OPL ลดตBนทุนไดBอยIางไร อะไรคือตBนทุน 

ลดตBนทุนตรงไหนไดBบBาง 

 ต5นทุนทางการพิมพO มีอะไรบ5าง 

• เครื่องจักร   

• วัสดุทางการพิมพY  

• ชIางพิมพY 

อะไรเป�นต5นทุนทางการพิมพOบ5าง  

• เครื่องจักร เชIน คIาเสื่อมราคา คIาบำรุงรักษา 

• วัสดุ เชIน วัสดุไมIไดBคุณภาพ วัสดุเสีย วัสดุผิด 

• คน  เชIน คIาแรง/สวัสดิการ คIาน้ำ คIาไฟสำนักงาน 

 ความสูญปลXา 7 ประการ 

• T-Transportation ยBายบIอย 

• I-Inventory สต{อกบาน 

• M-Motion เดิน เอื้อม หัน 

• W-Waiting คอยนาน 

• O-Over Production ผลิตเกิน 

• O-Over Processing ขั้นตอนไรBคIา 

• D-Defect งานผิด 
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การลดความสูญเปลXาทั้ง 7 ประการ 

* ทำให5ถูกต5องตั้งแตXแรก 

* การสร5างระบบเตือนเมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้น 

* สร5างระบบป�องกันความผิดพลาด 

* บริหารสินค5าคงคลังแบบ Just in time 

* หลักการ ECRS 

- E – Eliminate กำจัดขั้นตอนที่ไมIจำเป9น 

- C - Combine รวมงานเขBาดBวยกัน ลดการทำงานซ้ำซBอน 

- R – Rearrange การจัดลำดับขั้นตอนใหมI ลดคอขวด 

- S – Simplify ปรับปรุงการทำงานใหBสะดวกและงIายขึ้น 

* การแกBปuญหาใหBเด็ดขาด แกBไขปuญหาที่ตBนตอ ดBวยเครื่องมือตIางๆ เชIน แผนภูมิกBางปลา การ

ถาม 5W1H การถาม 5 Why’s 

5W1H 

1. What อะไร ลูกคBาตBองการอะไร / เรากำลังทำอะไร / ตBอทำอะไรอีก / ปuญหาคืออะไร / สาเหตุ

ของปuญหาคืออะไร / ฯลฯ 

2. Where ที่ไหน ควรทำที่ไหน / งานเสียเกิดที่ไหน / ตBองไปรับหรือสIงงานที่ไหน / ฯลฯ 

3. When เมื่อไร ตBองใชBวัตถุดิบเมื่อไร / ควรทำงานนี้เมื่อไรและควรเสร็จเมื่อไร / ตBองสIงงานเมื่อไร / 

เกิดงานเสียขึ้นเมื่อไร / ฯลฯ 

4. Why ทำไม ทำไมจึงเกิดงานเสีย / ทำไมตBองทำงานนั้น-ตรงนั้น-เวลานั้น-ดBวยวิธีนั้น / ทำไมตBอง

ปรับปรุงดBวยวิธีนั้น / ฯลฯ 

5. Who ใคร ใครทำงานนั้นอยูI / ใครควรรับผิดชอบ / ควรติดตIอกับใคร / ควรใหBใครชIวยเหลือ / ฯลฯ 

6. How อยXางไร ตอนนี้ทำงานอยIางไร / งานที่ดีหรือเสียเป9นอยIางไร / งานเสียไดBอยIางไร / นIาจะ

ปรับปรุงไดBอยIางไร / ฯลฯ 

แนวทางการดำเนินการเพื่อลดความสูญเปลXาทั้ง 7 ประการ 

* ใหBขBอมูลที่ถูกตBองครบถBวน เพื่อใหBทำถูกตBองแตIแรก 

* ใชBแนวทาง Kaizen ปรับปรุงกระบวนการทำงาน 

* เมื่อมีปuญหา หาแนวทางแกBไขใหBเหมาะ แกBไขที่ตBนตอแหIงปuญหา 

* ลดประเด็นดBานความปลอดภัย เพื่อใหBมีการปฏิบัติงานไดBอยIางตIอเนื่อง 
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ประเด็นที่จะเขียน OPL 

* การใหBขBอมูลพื้นฐาน/ความรูBพื้นฐาน 

* การปรับปรุงงาน Kaizen 

* ปuญหา/การแกBปuญหา 

* ประเด็นความปลอดภัย 

ตัวอยXาง OPL เพื่อลดต5นทุนทางการพิมพO 
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ช่วงที่ 3 แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ การเขียนแบบฟอร์ม  

One Point Lesson: OPL 

 
 แบIงกลุIมบุคลากรที่เขBารับการฝbกอบรมเป9น 2 กลุIมใหญI (A, B) 

 แตIละกลุIมใหญIแบIงเป9น 4 กลุIมยIอย A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4 

 รวม 8 กลุIมยIอย แบIงบุคลากรตามภาระงานที่รับผิดชอบในแตIละขั้นตอนการผลิต 

* กลุIมที่ 1 (A1) บุคลากรหนIวยวางแผนและประสานงานผลิต 

* กลุIมที่ 2 (A2) บุคลากรหนIวยฟxลYมและวางรูปแบบ 

* กลุIมที่ 3 (A3) บุคลากรหนIวยผลิต 

* กลุIมที่ 4 (A4) บุคลากรหนIวยพิมพYระบบดิจิตอล 

* กลุIมที่ 5 (B1) บุคลากรหนIวยทำสิ่งพิมพYสำเร็จ (ชIางทำเลIม) 

* กลุIมที่ 6 (B2) บุคลากรหนIวยทำสิ่งพิมพYสำเร็จ (ชIางพับ ชIางไสสันทากาว) 

* กลุIมที่ 7 (B3) บุคลากรหนIวยทำสิ่งพิมพYสำเร็จ และอาคารสถานที่ (ชIางตัด ชIางซIอมบำรุง) 

* กลุIมที่ 8 (B4) บุคลากรฝ`ายจัดฝbกอบรมเทคโนโลยีการพิมพY 

วิทยากรมอบหมายใหBแตIละกลุIมยIอย (8 กลุIม) ชIวยกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปuญหาที่เกิดขึ้นกับ

งานที่บุคลากรในกลุIมรับผิดชอบ และหาแนวทางการแกBไขปuญหา เขียนในแบบฟอรYม OPL (One Point 

Lesson) โดยใชBวิธีการเขียน หลักการตามที่ไดBศึกษามาตอนตBน ใหBเวลาประมาณ 30 นาท ี

จากนั้นใหBแตIละกลุIมยIอยถIายทอด OPL ของกลุIมตนเองใหBกลุIมยIอยอื่นๆ ภายในกลุIมใหญI (A, B) ของ

ตนเอง โดยใชBเวลาถIายทอดไมIเกิน 5 นาท ี 

กลุIม A1 ถIายทอด OPL ของกลุIมตนเองใหBกลุIม A2 ฟuง  

จากนั้น กลุIม A2 ถIายทอด OPL ของกลุIม A1 ใหBกลุIม A3 ฟuง  

จากนั้น กลุIม A3 ถIายทอด OPL ที่ไดBรับการถIายทอดจากกลุIม A2 ใหBกลุIม A4 ฟuง  

แลBวกลุIม A4 ถIายทอด OPL ที่ไดBรับการถIายทอดจากกลุIม A3 ใหBกลุIม A1 ฟuง 
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ช่วงที่ 4 นําเสนอผลงานกลุ่ม แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
 

 แตIละกลุIมนำเสนอ OPL ของกลุIมตนเองใหBกับวิทยากรและผูBเขBารับการฝbกอบรม ตามลำดับ เพื่อ

แลกเปลี่ยนเรียนรูBกับกลุIมอื่นๆ ซักถาม และรับฟuงความคิดเห็นจากวิทยากร 

 การแลกเปลี่ยนความรู5/จัดเก็บ OPL 

* มีกระบวนการจัดเก็บ บันทึกใหBเป9นระเบียบเรียบรBอย 

* ระบุชื่อผูBจัดทำ ผูBทวนสอบ/อนุมัติ วันที่จัดทำ ครั้งที่ปรับปรุง 

* ระบุที่จัดเก็บใหBชัดเจน ปกติจะมีการจัดเก็บไวBที่หนBางาน และอาจเกี่ยวไวBที่หนIวยงานกลาง 

* อาจมีบันทึกการถIายทอด การอบรมดBวย 

ปรับปรุงอยXางตXอเนื่อง มีการปรับปรุงอยIางตIอเนื่อง ถBามีการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานหรือเปลี่ยน

การกำหนดคIาตIางๆ 

ถ5าไมXทำ OPL จะเกิดอะไรขึ้น 

* ไมIมีความรูBในการปฏิบัติงานเมื่อเกิดความจำเป9น 

* การปฏิบัติงานเกิดความลIาชBาเพราะผูBปฏิบัติไมIมีความรูB 

* หัวหนBางานตBองคอยแกBปuญหาอยูIเรื่อย ๆ 

* เสียโอกาสในการพัฒนาพนักงาน 

ถ5าทำ OPL จะได5อะไร 

* มีชุดความรูBพรBอมเมื่อมีความจำเป9น 

* ลดปuญหา เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 

* หัวหนBางานสามารถใชBเวลาในการทำงานที่เพิ่มคุณคIาไดBมากขึ้น 

* เป9นวิธีหนึ่งในการพัฒนาพนักงาน 
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กลุ่มที่ 1 (A1) 
 

รายนามสมาชิกกลุXม   

1. นางมยุรี สังขมาลัย 

2. นางสาวภูมิอนุช อินทรกำแหง 

3. นางกัลยรัตนY คงวัฒนากุล 

4. นายจิรเดช คิดสุข 

5. นางณฎัฐา ชินทองจ ู

6. นางสาวสุวรรณา แมBนศร ี

7. นายปราณี เกษโพนทอง 

8. นางสาวมณีรัตนY ยิ่งยวด 
 

 

ปzญหา 

1. งานวางเลยYในโปรแกรมชBางเจBาหนBาที่วางแผนกำหนดขนาดการวางเ0ลยYไมIเทIากัน 

2. กระดาษที่วางเลยYในโปรแกรมชBางเผื่อเสียไมIเทIากัน 

3. การคิดราคาที่โปรแกรมไมIตรงกัน 

 

วิธีแก5ไข 

1. ทำตัวอยIางขั้นตอนวิธีการตัดกระดาษใหBเจBาหนBาที่วางแผน 

  



 
 

 
 

24 

Flowchart OPL กลุ่มที่ 1 
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กลุ่มที่ 2 (A2) 
 

รายนามสมาชิกกลุXม   

1. นางวิภาดา อยูIผIอง  

2. นายพัฒนาวุธ สมานทรัพยY 

3. นายปริยะ จันทรYศรีนาค 

4. นายชัยวัฒนY ทองมาลัย 

5. นายจุติพันธY พIวงจีน 

6. นายวสันตY ธงทอง 

7. นายทศพร เพ็ชรทอง 

8. นายปริญญา กลันทกสุวัณณY 

 

ปzญหา   

1. สต{อกบาน Inventory ประมาณการใชBแมIพิมพYเป9นรายปª ดBวยการจัดซื้อในระบบ TOR 

2. สั่งแมIพิมพYมาแลBวแตIนำงานไปจัดจBางภายนอกทำใหBแมIพิมพYเหลือคBาง Stock 

 

วิธีแก5ไข   

1. ซื้อแมIพิมพYในปริมาณที่ตBองการใชBงานประจำปªคงที ่

2. มีการวางแผนรIวมกันในฝ`ายจัดพิมพYเรื่องปริมาณการจัดพิมพY 
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Flowchart OPL กลุ่มที่ 2 

 

ONE POINT LESSON 
ฝ่าย แผนก หน่วยงาน OPL#  จดัทาํโดย อนุมติัโดย 

จดัพมิพ ์ ฟิลม์และ 
วางรปูแบบ 

สาํนกัพมิพ ์ แก้ไขครั FงทีH  กลุม่ :  

วนัทีH   
 

หวัข้อ การบรหิารการสั <งแมพ่มิพ ์

ประเดน็ ข้อมลูทั Hวไป การปรบัปรงุงาน การแก้ปัญหา ความปลอดภยั 

 

ก่อน (ผิด) หลงั (ถกู) 
[เขยีนเป็น Flow Chart] 

 - มกีารสั <งแมพ่มิพเ์ป็นรายปี 
- ประมาณการสั <งแมพ่พิม์าจากการใชข้อ้มลูปรมิาณงาน

เดมิ 
 

[เขยีนเป็น Flow Chart] 
- ประมาณการตามแผนประมาณงานสาํหรบัปีปัจจบุนั 

   -  สั <งแมพ่มิพเ์ป็นรายเดอืน 
    

 

คาํอธิบาย 
1) ประมาณการงานพมิพส์าํหรบัปีปัจจบุนั ดว้ยขอ้มลูชดุวชิาที<ตอ้งมกีารจดัพมิพซ์ํZา/พมิพเ์พิ<มจรงิ 
2) จดัทาํ TOR สาํหรบัปรมิาณแมพ่มิพท์ี<ตอ้งการสั <ง 
3) ระบุเงื<อนไขการเรยีกแมพ่มิพเ์ขา้มาเป็นรายเดอืน 
4) เจรจาต่อรองกบัผูข้ายเรื<องเงื<อนไขราคา/เงื<อนไขการลดประมาณการ 
 

 

การฝึกอบรม 

 ผูส้อน ลงชืHอ ผูร้บัการสอน ลงชืHอ 
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กลุ่มที่ 3 (A3) 
 

รายนามสมาชิกกลุXม   

1. นายกำจัด เดชเมืองปuก 

2. นายสรBางสรรคY โสมสวย 

3. นายสมชาย สมบัติวงศY 

4. นายผดล ปรีเอี่ยม 

5. นายสมชาย ผลมะขาม 

6. นายดนัย กิตติวานิช 

7. นายจิระเดช บุญเยี่ยม 

8. นายอนุสิษฐY จันทรYใหญI  

9. นายนิพน สิ่งที่สุข 

10. นายชัยมงคล เอกสินธุY 

11. นายสมหมาย วันทะวงษY 

12. นายอนุรักษY สมวงศY 

13. นายสรศักดิ์ ทองนวล 

14. นายกนก สุขวาร ี

15. นายพงษYศักดิ์ สินรอด 

16. นายทนงคY พุIมเพชรลBวน 

17. นายประเสริฐ เสนIหYจันทรY 
 

 

ปzญหา 

ผBายางยุบ 

 

วิธีแก5ไข 

1. เมื่อพบวIามีปuญหากระดาษซBอน กระดาษยับ หรือมีวัสดุแปลกปลอมหลุดเขBาสูIระบบพิมพYที่จะทำ

ใหBเกิดความเสียหายกับผBายางใหBหยุดพิมพYและทำการตรวจวIามีปuญหาผBายางยุบเกิดขึ้นหรือไมI 

โดยใหBตีพื้นที่ผBายางดBวยการพิมพYโดยไมIตBองลงลูกน้ำ 

2. หากพบผBายางเกิดยุบใหBทำการซIอมหรือเปลี่ยนใหมI 

3. ตรวจสอบบริเวณที่ยุบกับชิ้นงานพิมพYวIาตรงกับเนื้อหาหรือภาพพิมพYแลBวทำการแกBไขใหBเป9นปกต ิ
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Flowchart OPL กลุ่มที่ 3 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชนO  

1. ป�องกันปuญหาผBายางยุบหลังเกิดปuญหากระดาษซBอนหรือยับเขBาเครื่อง 

2. เมื่อมีการยุบของผBายางทำการแกBไขใหBการพิมพYกลับมามีคุณภาพตามเดิม 

3. ลดความสูญเสียหรือตBองกลับมาพิมพYใหมIหลังตรวจพบหลังงานเสร็จ 
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กลุ่มที่ 4 (A4) 
 

รายนามสมาชิกกลุXม   

1. นางนันทิตา  นามฮุง 

2. นางขวัญเรือน  โกศล  

3. นายพิธพงษY  คงสวัสดิ์สกุล  

4. นางสาวกัลยา  อินต{ะชัย 

5. นายไพบูลยY  นาคสวย 

6. นางภิญญดา  สังขรัตนY 

7. นางรวิวรรณ  บัวแกBว          

8. นางวรัญญา  ธิดาปูน 

9. นางบัวรินทรY  ชุบขุนทด 

10. นายชัยยศ  จิตรีถิน 

11. นายจักรภพ  เย็นอก 

12. นายสุทธิรักษY  นIวมนิวงศY 

13. นายยุทธนา  ไทยแทB    

14. นางกัลจนา  สวัสด ี

15. นางอำนวย  แสงงิ้ว 

 

ปzญหา 

1. การยกเลิกพิมพYเอกสารชุดวิชาโดยกะทันหัน เมื่อหนIวยวางแผนฯ สIงงานชุดวิชามาที่หนIวยพิมพY

ระบบดิจิตอลตามแผนพิมพY หนIวยพิมพYระบบดิจิตอลจะลงทะเบียนรับ แยกแทIนพิมพY สIงเบิก

กระดาษและสั่งตัดกระดาษไปแลBว เมื่อมีการยกเลิกพิมพYกระทันหันจะทำใหBเสียกระดาษที่ปรู{ฟ

งานกIอนพมิพY  และเสียมิเตอรYในการปริ้นปรู{ฟงาน 

2. ไมIไดBสำรองกระดาษไวBสำหรับกรณีงานเรIงดIวน การสั่งตัดกระดาษตBองมีรหัสงาน ถBาไมIมีรหัสงาน

จะสั่งตัดกระดาษไมIไดB ดังนั้น เมื่อมีงานเรIงดIวนมาจัดพิมพYจะตBองรอกระบวนการในการเบิก

กระดาษและตัดกระดาษ 

3. การอนุมัติจัดซIอมเครื่องพิมพYดิจิตอลลIาชBา ทำใหBมีเครื่องใชBงานไมIเพียงพอ และงานไมIไดBคุณภาพ 

 
วิธีแก5ไข 

1. เมื่อลงทะเบียนรับงานและแยกแทIนแลBวใหBแตIละแทIนทยอยสIงตัดกระดาษ และปริ้นปรู{ฟคราวละ 

2 งาน  
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2. โยกกระดาษที่รับจากแทIนตัดมาแลBวไปใชBกับงานอื่น 

3. ขอตัดกระดาษสำรอง เนื้อในปอนดY 70g ป.โท จำนวน 15,000 แผIน ป.ตรี จำนวน 15,000 แผIน  

ปกอารYการYด 260g จำนวน 500 แผIน เพื่อนำกระดาษสำรองใชBพิมพYงานระหวIางที่รอเบิกและสั่ง

ตัดกระดาษ 

4. ตIอรองเจBาของงานหากงานไมIไดBคุณภาพหรือตIอรองเวลาเพื่อรับงาน 

5. จะไดBปรึกษากับหัวหนBาฝ`ายจัดพิมพYและหัวหนBาหนIวยพัสดุ เพื่อหาวิธีการแกBไขปuญหาตIอไป 

 

Flowchart OPL กลุ่มที่ 4 
 

ONE POINT LESSON 
ฝ่าย แผนก หน่วยงาน OPL#  จดัทาํโดย อนุมติัโดย 

จดัพมิพ ์ ดจิติอล สาํนกัพมิพ ์ แก้ไขครั FงทีH    
  วนัทีH    

 

หวัข้อ การตดักระดาษสาํหรบัเตรยีมพมิพ ์Digital งานดว่น 

ประเดน็ ข้อมลูทั Hวไป การปรบัปรงุงาน การแก้ปัญหา ความปลอดภยั 
 

ก่อน หลงั 

การตดักระดาษตอ้งมเีลขงานก่อน ทาํใหเ้มื<อมงีานดว่น 
ไมส่ามารถพมิพไ์ดท้นัท ีตอ้งรอตดักระดาษก่อน 

 

(ระบุเลขรหสัพสัดใุหมส่าํหรบักระดาษที<ตดัแลว้) 
(ระบุเลขรหสังานตดักระดาษ) 
(ระบุจาํนวนสงูสดุสาํหรบัสต๊อกกระดาษที<ตดัแลว้ และ
จาํนวนที<ตอ้งสั <งตดัเพิ<ม) 

 

คาํอธิบาย 

- เปMดรหัสพัสดุสำหรับกระดาษขนาดท่ีตUองการตัดเตรียมไวU 

- เปMดเลข Job กลางสำหรับการตัดกระดาษ 

- ตัดกระดาษสำหรับเตรียมพิมพ\ Digital งานด5วน 

- เม่ือตัดกระดาษแลUวนำเขUาสตbอกในเลขรหัสพัสดุท่ีเปMดเตรียมไวU 

- เม่ือมีงานพิมพ\ Digital งานด5วน สามารถเปMดเลข Job เพ่ือเบิกกระดาษไดUทันที 

- กระดาษท่ีตัดเตรียมไวU ตUองมีจำนวนไม5เกิน XXX แผ5น 

- เม่ือกระดาษท่ีตัดเตรียมไวU ลดลงเหลือต่ำกว5า ZZZ แผ5น ใหUเบิกกระดาษตามเลข Job ตัดกระดาษ เพ่ือตัดกระดาษ

เตรียมไวUเพ่ิมเติม โดยเม่ือตัดกระดาษแลUวตUองมีจำนวนกระดาษท่ีตัดแลUวไม5เกิน XXX แผ5น 
 

การฝึกอบรม 

วนัทีH ผูส้อน ลงชืHอ ผูร้บัการสอน ลงชืHอ 
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กลุ่มที่ 5 (B1) 
 

รายนามสมาชิกกลุXม   

1. นางพัชรา ศรีสุข  

2. นางจันทรา บุญรIวม  

3. นายกิตติศักดิ์ ไทยใหญI 

4. นางชาณิช สิงหนันทY 

5. นางวรกานตY ชมกลิ่น 

6. นางสาวิตรี สุวรรณรัตนเวช 

7. นางสมถวิล ราชา          

8. นางสุภาภรณY ทองมาลัย 

9. นางสาธวี เนตรสวIาง 

10. นางชุติมน หอมกรุIน 

11. นายบูรพา ดาวส ี

                                   

ปzญหา       

เก็บงานผิด ใสIกอง เติมกองผิด สลับยก 

ยBายบIอย  ตBองตั้งกองใหมI  ยBายมัดใหมI 

คอยนาน ตBองเพิ่มเวลาเก็บ เพิ่มเวลาตรวจสอบ 

 

วิธีแก5ไข  

  กIอนตั้งกอง ตBองเช็คยก เช็คหนBา เรียงใหBถูกตBองตามตัวอยIาง และตBองมีการสุIมตรวจเป9นระยะ ๆ 
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Flowchart OPL กลุ่มที่ 5 
 

ONE POINT LESSON 
ฝ่าย แผนก หน่วยงาน OPL#  จดัทาํโดย อนุมติัโดย 

   แก้ไขครั FงทีH    
   วนัทีH    

 

หวัข้อ การตรวจสอบเลขยกก่อนตั Zงกองกระดาษเพื<อเขา้เกบ็เลม่ 

ประเดน็ ข้อมลูทั Hวไป การปรบัปรงุงาน การแก้ปัญหา ความปลอดภยั 

 

ก5อน (ผิด) หลัง (ถูก) 

- เขียนข้ันตอนปjจจุบันตรงน้ี 

- เขียนว5ามีการเช็คเลขกอง หรืออะไรอ่ืนอย5างไร 

- หรือถUาไม5มีก็เขียนว5าไม5มีกระบวนการเช็คก5อนการต้ังกอง 

 

 

 

 

 

1) จัดพ้ืนท่ีใหUพอสำหรับการต้ังกองสำหรับแต5ละงาน โดย

ตรวจสอบใบส่ังงานว5าในงานน้ันๆ มีก่ียก ก่ีกอง 

2) เช็คเลขยก โดยการดูท่ี ??? (ระบุ)  

3) ติดปrายใหUเห็นชัดเจน โดยเขียนเลขยกใหUเห็นชัดเจน 

กรณีเลข 6 และเลข 9 ใหUขีดเสUนใตUดUานล5างตัวเลขไวU

ดUวย เพ่ือปrองกันการวางกลับหัว 

4) ต้ังกองงานเรียงตามยก 

5) ตรวจสอบเลขยกตามกองต5างๆ ก5อนเก็บเล5ม 

6) เขียนข้ันตอนต5างๆ เหล5าน้ีเปxน Flow Chart 
 

คาํอธิบาย 

- ตรวจสอบเลขยก เลขกองใหช้ดัเจน เพื<อใหเ้หน็ชดัลดปัญหาการเกบ็กองผดิพลาดสลบักอง 

- เขยีนป้ายตดิใหเ้หน็ชดัเจน เพื<อลดเวลาในการตรวจสอบ 

- ตั Zงกองงานเรยีงตามยก เพื<อลดปัญหาการตอ้งยา้ยกองบอ่ยๆ 

- ก่อนนํางานไปเกบ็เลม่ ตรวจสอบเลขยกใหเ้รยีงลาํดบัถกูตอ้ง 

 

การฝึกอบรม 

วนัทีH ผูส้อน ลงชืHอ ผูร้บัการสอน ลงชืHอ 
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กลุ่มที่ 6 (B2) 
 

รายนามสมาชิกกลุXม   

1. นายบุญเสริม จิตรประจง  

2. นายสาธิต ขำรัตนY  

3. นายแทน ชื่นแฉลBม 

4. นายพรรณุศิลป~ อัคควรรณโณ 

5. นายโสพล บัวศร ี

6. นายประวิท สะเมาะย ิ

7. นายบุญยัง สายเพ็ชร          

8. นายมนัส อาโป 

9. นายรณภูมิ เงินรัตนY 

10. นายสราวุฒิ บญุรIวม 

11. นายศุภวัฒนY บุญรIวม 

                                  

ปzญหา 

งานสกรัม ความสูญเสีย คอยนาน ผลิตเกิน 

1. แทIนพับ ตBองเสียเวลา และคอยแยกงานที่สกรัม  

2. ตBองแจBงหัวหนBาวIางานขาด เสียเวลาการรอคอยงานที่แกB 

3. เผื่อเสียเยอะ 

 

วิธีแก5ไข 

1. แจBงหนIวยผลิตซIอม 

2. ควรจะเผื่อเสียพอประมาณ 

 

Flowchart OPL กลุ่มที่ 6 
 

 

งานสกมั 
แยกงาน

ที-สกมั 

นบัจํานวน

ที-สกมั 

แจ้งหนว่ย

ผลติซอ่ม 



 
 

 
 

34 

กลุ่มที่ 7 (B3) 

 

รายนามสมาชิกกลุXม   

1. นายสันติสุข แสงอาจ   

2. นายสมพงษY ผลาเลิศ  

3. นายวิฑูรยY คำมูล 

4. นายมนตรี แกBวปuญญา 

5. นายนราธิป บุญรIวม 

6. นายจักรพงศY ครุธทอง 

7. นายประยูร ดีถนัด          

8. นายกฤษฏา พวงพันธุY 

9. นายอานันทY ป�อมสุวรรณ 

                       

ปzญหา 

1. แทIนตัดถูกกองกระดาษชนทBายเครื่องตัด 

2. ทำใหBเครื่องเสียตBองจอดรอซIอมเป9นเวลานาน 

 

วิธีแก5ไข 

การแกBไขป�ญหาโดยการตั้งเสาเหล็กกั้นเพื่อป�องกันกองกระดาษชนจะไดBไมIตBองเสียเวลาจอดซIอมนาน 

 

Flowchart OPL กลุ่มที่ 7 
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กลุ่มที่ 8 (B4) 
 

รายนามสมาชิกกลุXม   

1. นายปxยทัสนY สังขมาลัย  

2. นายบัญชา บรรเทาทุกขY  

3. นายสมบัติ แกBวปuญญา 

4. นายสมพร มีเครือ 

5. นายศรายุทธ สุดสาคร 

6. นายประพันธY บัวคลี ่

7. นางสาวชมชัด อินทรกาณจนY          

8. นายจำนงคY จอมใจเหลก็ 

 

ปzญหา 

 เลIมเนื้อใน กระดาษหนาไมIเทIากัน กระดาษขวางแนวเกรน 

 

วิธีแก5ไข 

1. ตรวจสอบกระดาษที่ใชBถIายเอกสาร 

2. สุIมตรวจความหนาของเลIม 
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Flowchart OPL กลุ่มที่ 8 
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เอกสารประกอบการฝึกอบรม 
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ภาพกิจกรรมการฝึกอบรม 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

รองผูUอำนวยการสำนักพิมพ\ เปxนประธานกล5าวเปMด

โครงการฝ~กอบรม บทเรียนประเด็นเด่ียว OPL 

หัวหนUางานบริหารท่ัวไป สำนักงานเลขานุการ และ

ผูUรับผิดชอบโครงการ 

บุคลากรฝ�ายจัดพิมพ\ สำนักพิมพ\ ผูUเขUาร5วมโครงการ 
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การฝ~กอบรมออนไลน\ บทเรียนประเด็นเด่ียว (One Point Lesson: OPL) เพ่ือลดตUนทุนทางการพิมพ\ 
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การนำเสนอผลงานการเขียนแบบฟอร\ม OPL (One Point Lesson) แลกเปล่ียนเรียนรูU 
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วิทยากรใหUคำแนะนำ เสนอแนะ ขUอสรุป 


