
แบบสรุปการเพิม่ประสิทธิภาพในการทาํงานด้วยระบบลีน (Lean Management) 

ภาควชิา/หน่วยงาน สรีรวทิยา 

1. ช่ือเร่ืองกจิกรรม/โครงการ: การประหยดัเวลาในการจดัเตรียมขอ้สอบ อยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. หลกัการและเหตุผล: การจดัเตรียมขอ้สอบเป็นงานท่ีตอ้งการความละเอียดรอบคอบ เน่ืองจากผดิพลาด

ไม่ได ้ในแต่ละกระบวนการจึงจาํเป็นตอ้งมีการตรวจสอบอยา่งละเอียด แนวทางปฏิบติัเดิมใชร้ะยะเวลาใน

การตรวจสอบแต่ละข้ึนตอนมาก จากการประชุมของทางภาควชิาพบวา่หลายขั้นตอนยงัมีความซํ้ าซอ้น ทาง

ภาควชิาจึงเห็นสมควรใหมี้การปรับปรุงกระบวนการจดัทาํขอ้สอบ โดยการลดทอนเวลา และควบรวมบาง

ขั้นตอน เพื่อใหส้ามารถประหยบัเวลาในการจดัเตรียมขอ้สอบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. วตัถุประสงค์ 

1. ลดระยะเวลาท่ีตอ้งใชใ้นการจดัเตรียมขอ้สอบ 

2. เพื่อรักษาประสิทธิภาพในการจดัทาํขอ้สอบ 

3. เพื่อสร้างแนวทางปฏิบติัอนัเป็นมาตรฐาน 

4. เพื่อสร้างจิตสาํนึก ความสามคัคีในองคก์ร 

5. เพิ่มการส่ือสาร ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคลากร 

4. ทมีดําเนินการ/สมาชิกกลุ่ม 

1. ผศ.ดร.อมัพร    จาริยะพงศส์กลุ 

2. รศ.ดร.ฉตัรศรี    เดชะปัญญา 

3. รศ.ดร.วชัรีวรรณ    ทองสะอาด 

4. รศ.ดร.ภนารี    บุษราคมัตระกลู 

5. รศ.ดร.พรรณี    หนูซ่ือตรง    

6. รศ.ดร.พชัรินทร์    เทพอารีนนัท ์

7. รศ.ดร.สมฤดี    สายหยดุทอง 

8. ผศ.ดร.รุ้งตะวนั    สุภาพผล  

9. ผศ.นพ.โชติ    วรีะวงษ ์

10. ผศ.ดร.จิรัฏฐิญา    ไตรสมบูรณ์ 

11. อ.ดร.ปิยะนุช    ปัทมสถาน 

12. นพ.อายต์      อาดาํ 

13. นายพงษพ์ฒัน์    เวชสิทธ์ิ    

14. นางสาวดาวรุ่ง    ศรีจิตรพงศ ์   

15. นางสาวบุญมา    ศรีป่ินเป้า        

16. นางสาวโชติรส    รัชชนนัทภ์ร    

 



5. วเิคราะห์ WASTE  

การดาํเนินการคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อตอ้งการขจดัความสูญเปล่า (Wastes : DOWNTIME) ขอ้ใด       

(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

1.  Defect & rework: ความสูญเปล่าจากงานเสีย/งานท่ีตอ้งแกไ้ข 

2.  Over production: ความสูญเปล่าจากการผลิตมากเกินความตอ้งการ 

3.  Waiting: ความสูญเปล่าจากการรอคอยหรือความล่าชา้ 

4.  Non-utilized Talent, Ideas, creative: ความสูญเปล่าจากความคิดสร้างสรรคข์องทีมงานท่ี

ไม่ไดน้าํมาใชป้ระโยชน์/ใชค้นไม่ถูกกบังาน 

5.  Transportation: ความสูญเปล่าจากการขนส่งหรือขนยา้ยบ่อยๆ  

6.  Inventory: ความสูญเปล่าจากพสัดุคงคลงั/สินคา้คงคลงัมากเกินไป 

7.  Motion/Movement: ความสูญเปล่าจากการเคล่ือนไหวท่ีไม่จาํเป็นของผูท่ี้ปฏิบติั หรือ

เคล่ือนท่ีโดยเปล่าประโยชน์ 

8.  Excessive Processing: ความสูญเปล่าจากกระบวนการทาํงานท่ีซบัซอ้นหรือมากเกินไป 

 

WASTE (Downtime) สภาพปัญหา/ปัญหาทีเ่กดิ 
การแก้ไขปรับปรุง 

เพือ่ลด wastes 

Defect -ขอ้สอบไม่ครบหนา้ 

-กระดาษคาํตอบไม่มีเลขกาํกบั 

-ขอ้สอบเลขไม่ตรงกบักระดาษคาํตอบ 

-จดัใหมี้ผูต้รวจสอบความถูกตอ้ง 

ตามความเหมาะสม 

  

Waiting -จองคิวทาํ digital ล่าชา้ ไดคิ้วทาํ digital ช่วงบ่าย ทาํ

ใหก้ระบวนการทาํขอ้สอบล่าชา้ 

-การพิมพร์หสับนกระดาษคาํตอบใชเ้วลานาน เดิมทาํ

ในช่วงท่ีมีการเตรียมขอ้สอบ ทาํใหก้ระบวนการ

โดยรวมล่าชา้ 

-จองคิวทาํ digital ล่วงหนา้มากข้ึน 

 

-ยา้ยลาํดบัขั้นการพิมพร์หสัไปทาํ

ช่วงแรกของการเปิดรายวชิา  

Excessive processing -มีการตรวจสอบซํ้ าซอ้น หลายขั้นตอน -ปรับปรุงแผนการดาํเนินงาน ลด

ความซํ้ าซอ้น 

 



6. วเิคราะห์สาเหตุของปัญหา โดยใช้แผนภูมิก้างปลา   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEOPLE EQUIPMENTS MATERIALS 

PROCESSES PLACES 

บคุลากรน้อย 

มีภาระงานอ่ืนแทรกซ้อน 

ตรวจงานไมล่ะเอียด 

เคร่ืองพิมพ์กลางรุ่นเก่าเสียบอ่ย 

เคร่ีองเรียงกระดาษ เรียงผิด 

หมกึพิมพ์หมดอาย ุ

กระดาษสว่นกลางหมด 

ขัน้ตอนซํา้ซ้อน 

ลําดบัไมเ่หมาะสม 

ห้องถ่ายสําเนาอยูค่นละชัน้ 

ห้อง digital คบัแคบ 

การสญูเวลาจาก 

การจดัทําข้อสอบ 

 



8. เปรียบเทยีบก่อนและหลงัการปรับปรุง/แก้ไข 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายวิชาสง ตนฉบับกอนทํา Digital 

ตรวจสอบอักษรตนฉบับขอสอบ  

โดยเจาหนาท่ี 

 

1 วนั 

คํานวณกระดาษ

สําหรับทําขอสอบ 

 

พิมพใบปะหนาขอสอบ

สําหรับขอสอบทุกชุด 

 

พิมพรหัสนิสิตลง 

กระดาษคําตอบ 

 

จัดผังหองสอบ และพิมพ

รายช่ือผูเขาสอบแตละหอง 

 

ขอคิวทําdigital 

 

จัดเขาคูกระดาษคําตอบกับขอสอบตามรหัสนิสิต 

 

แบงชุดขอสอบตามผังรายช่ือของแตละหอง 

 

ตรวจสอบความถูกตองของขอสอบ รหัสนิสิตบนกระดาษคําตอบ และขอสอบ ตามรายช่ือของแตละหอง 

 

บรรจุขอสอบใสซองปดผนึก เก็บใสตูลอคกุญแจ 

 

 

- ทํา digital ขอสอบ 

- เจาหนาทีภ่าควิชาเฝาขอสอบทีห่อง digital 1 คน   

พรอมตรวจความถูกตองของขอสอบ   

ตรวจเช็คความถูกตอง,จํานวนขอสอบตาม

เย็บชุดขอสอบ 

 

ใช้เวลา 3 ชม. 

60 นาที 

30 นาที 

30-60 นาที 60-90 นาที 10-30 นาที 10 นาที 

10 นาที 

60 นาที 

Process flow (Before) 

15 นาที 

รวม เวลาที่ใช้ 465-545 

 



วเิคราะห์ตามหลกั 5W 1H 

What Who Where When How 

จดัพมิพ์รหัสข้อสอบ

บนใบปะหน้า และเลข

กระดาษคาํตอบตาม

รหัสนิสิต 

WHY: สามารถ

มองเห็นเลขไดช้ดัเจน 

ช่วยใหต้รวจสอบได้

ง่ายในการจดัเก็บ

ขอ้สอบ ตรวจขอ้สอบ 

และช่วยตรวจสอบ

ขอ้ผิดพลาด เช่น นิสิต

ฝนรหสัไม่ตรง 

        เจา้หนา้ท่ี

จากภาควชิา 

WHY: 

ป้องกนั

การร่ัวไหล

ขอขอ้สอบ  

หอ้งภาควชิา 

ชั้น 7 

WHY: มี

อุปกรณ์ใน

การจดัพิมพ ์

ลดการ

เคล่ือนยา้ย

ขอ้สอบ 

ก่อนวนัจดัสอบ 3 วนัทาํ

การ 

WHY: ภายหลงัการประชุมจาก

รายวิชา จึงจะไดร้ายละเอียด 

จาํนวนขอ้สอบ และ เวลาท่ีจะใช้

ในการสอบซ่ึงจาํเป็นในสาํหรับ

การพิมพใ์บปะหนา้ ส่วนรหสั

บนกระดาษคาํตอบไม่มี

ความจาํเป็นท่ีจะตอ้งรอช่วง

ใกลส้อบ เพราะเราจะทราบ

จาํนวนนิสิตตั้งแต่เปิดภาค

เรียน คิดวา่สามารถปรับยา้ย

ได ้

1. ตรวจสอบรายช่ือนิสิต

ท่ีจะทาํการสอบใน

คร้ังนั้น เน่ืองจากอาจ

มีนิสิต สอบซ่อม

รายวิชา หรือถอน

เรียน  

2. จดัพิมพเ์ลขตามรหสั

นิสิต 

3. ตรวจสอบความถูก

ตอ้งของรหสักบั

รายช่ือผูเ้ขา้สอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. การแก้ปัญหาและนําไปปฏิบัต ิ(นําสาเหตุของปัญหาทีว่เิคราะห์ได้มาหาวธีิแก้ปัญหา) 

ปัญหา สาเหตุ วธีิการแก้ไข ผู้รับผดิชอบ 
วนัที ่

ผลลพัธ์ 
เร่ิม ส้ินสุด 

-ความถูกตอ้ง

ของตวัอกัษร

ในขอ้สอบ 

-มีขอ้ผดิพลาด

จากตน้ฉบบั 

-ตรวจสอบคร้ังท่ี 

1 หลงัไดรั้บ

ตน้ฉบบั 

ผูดู้แลขอ้สอบ 1 ก.พ. 

2562 

 

 

-ผูดู้แล

ขอ้สอบ 

จะตอ้งอยู่

ทาํงานจนถึง

ล่วงเวลา 

ขอ้สอบจึงจะ

แลว้เสร็จ 

-ขั้นตอน

จาํนวนมาก ถูก

จดัใหท้าํภายใน

กรอบเวลาอนั

สั้น ซ่ึงบางงาน

สามารถทาํใน

ช่วงเวลาอ่ืนได ้ 

-ขั้นตอนมี

ความซํ้ าซอ้น 

-ปรับปรุงขั้นตอน

การทาํงาน จดัทาํ

ผงัหอ้งสอบ และ

พิมพเ์ลขบน

กระดาษคาํตอบ

เอาไวล่้วงหนา้ 

- ปรับระบบการ

ตรวจความ

ถูกตอ้งของรหสั 

ผูดู้แลขอ้สอบ 

และผูช่้วยทาํ

ขอ้สอบ 

1 ก.พ. 

2562 

 

 

-ความ

ผดิพลาดจาก

เคร่ืองจกัร

และอุปกรณ์ 

-เคร่ืองจกัรรุ่น

เก่า อายกุารใช้

นาน 

-อุปกรณ์จาก

ส่วนกลาง

บางคร้ังไม่

เพียงพอ หรือมี

การชาํรุด 

- ตรวจสอบ

สถานะเคร่ืองจกัร

ล่วงหนา้ 1 

สัปดาห์ 

- ตรวจสอบพสัดุ

คงคลงั ล่วงหนา้ 

1 สัปดาห์ 

 

ผูดู้แลขอ้สอบ 1 ก.พ. 

2562 

 

 



8. เปรียบเทยีบก่อนและหลงัการปรับปรุง/แก้ไข 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายวิชาสง ตนฉบับกอนทํา Digital 

ตรวจสอบอักษรตนฉบับขอสอบ  

โดยเจาหนาท่ี 

 

1 วนั 

คํานวณกระดาษ

สําหรับทําขอสอบ 

 

พิมพใบปะหนาขอสอบ

สําหรับขอสอบทุกชุด 

 

พิมพรหัสนิสิตลง 

กระดาษคําตอบ 

 

จัดผังหองสอบ และพิมพ

รายช่ือผูเขาสอบแตละหอง 

 

ขอคิวทําdigital 

 

จัดเขาคูกระดาษคําตอบกับขอสอบตามรหัสนิสิต 

 

แบงชุดขอสอบตามผังรายช่ือของแตละหอง 

 

ตรวจสอบความถูกตองของขอสอบ รหัสนิสิตบนกระดาษคําตอบ และขอสอบ ตามรายช่ือของแตละหอง 

 

บรรจุขอสอบใสซองปดผนึก เก็บใสตูลอคกุญแจ 

 

 

- ทํา digital ขอสอบ 

- เจาหนาทีภ่าควิชาเฝาขอสอบทีห่อง digital 1 คน   

พรอมตรวจความถูกตองของขอสอบ   

ตรวจเช็คความถูกตอง,จํานวนขอสอบตาม

เย็บชุดขอสอบ 

 

ใช้เวลา 3 ชม. 

60 นาที 

30 นาที 

30-60 นาที 60-90 นาที 10-30 นาที 10 นาที 

10 นาที 

60 นาที 

Process flow (Before) 

15 นาที 

รวม เวลาที่ใช้ 465-545 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Process flow (After) 

เปดรายวิชา 

ตรวจสอบตารางเรียน

และกําหนดวันสอบ 

 

 
รายวิชารวบรวมและ

ตรวจสอบตนฉบับ  

 

จองคิว digital วันจันทร         

- กําหนดวันทํา digital 

 

ไดขอสอบตนฉบับ พิมพใบปะหนาตามขอมูล

จากรายวิชาและรหัสนิสิต 

 
ตรวจสอบความถูกตอง

ของตนฉบับ 

 

Digital   

 -จัดสําเนาตนฉบับ   

- จัดเรียงเขาชุด 

 

เจาหนาท่ีจากภาควิชา  2 คนอยูควบคุมการถายสําเนา 

-  ตรวจสอบความถูกตองจํานวนหนา   

 - ฉบับท่ีถูกตองครบถวนใหเย็บเขาชุดกับใบปะหนา 

 

ตรวจสอบรายชื่อนิสิต 

 

 
-จัดผังหองสอบของแตละคร้ัง                

-พิมพรายชื่อผูเขาสอบ                

(รายวิชาสอบ 2 คร้ัง) 

 

- พิมพรหัสนิสติบนกระดาษคําตอบ  

- ตรวจสอบความครบถวน 

 

เก็บเข้าคลงั 

นําขอสอบเขาคูกับกระดาษคําตอบตามรหัสนิสิต 

 

ตรวจสอบความถูกตองของรหัส 

- ตรวจสอบกับใบรายช่ือของแตละหองสอบ 

- รหัสท่ีมีขอสอบและกระดาษคําตอบถูกตองใหทําเครื่องหมายกับใบรายช่ือ 

 

นําขอสอบใสซองปดผนึก จัดเก็บใสตูล็อคกุญแจ 

 

1-3 วนั 

30 นาที 

15 นาที 

3 ชม. 

90 นาที 

30 นาที 

15 นาที 

รวม เวลาท่ีใช้ 270 นาที 



9. ผลลพัธ์การดําเนินการ 

ตัวช้ีวดั เป้าหมายตัวช้ีวดั ผลลพัธ์ (เพิม่ขึน้/ลดลง) 

ระยะเวลาท่ีใชใ้นการจดัทาํขอ้สอบ วดั waste ดา้นระยะเวลา  

ความสุขของผูท้าํงาน วดัอรรถประโยชน์ท่ี

เกิดข้ึน 

 

จาํนวนรายงานขอ้ผดิพลาด วดัประสิทธิภาพการ

ทาํงาน และเพื่อการ

ปรับปรุงพฒันา

กระบวนการทาํขอ้สอบ 

 

 

10. ส่ิงทีไ่ด้รับจากการดําเนินการ  

เน่ืองจากเป็นแผนงานทีว่างไว้ จะเร่ิมใช้ในเดือน กพ 2562 

11. ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ 

        -  

13. ภาพประกอบการทาํกจิกรรม  

 

 

 

                                                                                            
                                                                                                        …………………….………………………………………                                                                

                                                                                             (ผศ.ดร.อมัพร จาริยะพงศส์กุล) 

                                                                                                        หวัหนา้ภาควชิา  


