แบบสรุปการเพิม่ ประสิ ทธิภาพในการทํางานด้ วยระบบลีน (Lean Management)
ภาควิชา/หน่ วยงาน สรี รวิทยา
1. ชื่ อเรื่องกิจกรรม/โครงการ: การประหยัดเวลาในการจัดเตรี ยมข้อสอบ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2. หลักการและเหตุผล: การจัดเตรี ยมข้อสอบเป็ นงานที่ตอ้ งการความละเอียดรอบคอบ เนื่องจากผิดพลาด
ไม่ได้ ในแต่ละกระบวนการจึงจําเป็ นต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียด แนวทางปฏิบตั ิเดิมใช้ระยะเวลาใน
การตรวจสอบแต่ละขึ้นตอนมาก จากการประชุมของทางภาควิชาพบว่าหลายขั้นตอนยังมีความซํ้าซ้อน ทาง
ภาควิชาจึงเห็นสมควรให้มีการปรับปรุ งกระบวนการจัดทําข้อสอบ โดยการลดทอนเวลา และควบรวมบาง
ขั้นตอน เพื่อให้สามารถประหยับเวลาในการจัดเตรี ยมข้อสอบได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3. วัตถุประสงค์
1. ลดระยะเวลาที่ตอ้ งใช้ในการจัดเตรี ยมข้อสอบ
2. เพื่อรักษาประสิ ทธิ ภาพในการจัดทําข้อสอบ
3. เพื่อสร้างแนวทางปฏิบตั ิอนั เป็ นมาตรฐาน
4. เพื่อสร้างจิตสํานึก ความสามัคคีในองค์กร
5. เพิ่มการสื่ อสาร ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร
4. ทีมดําเนินการ/สมาชิ กกลุ่ม
1. ผศ.ดร.อัมพร
2. รศ.ดร.ฉัตรศรี
3. รศ.ดร.วัชรี วรรณ
4. รศ.ดร.ภนารี
5. รศ.ดร.พรรณี
6. รศ.ดร.พัชริ นทร์
7. รศ.ดร.สมฤดี
8. ผศ.ดร.รุ ้งตะวัน
9. ผศ.นพ.โชติ
10. ผศ.ดร.จิรัฏฐิญา
11. อ.ดร.ปิ ยะนุช
12. นพ.อาย์ต
13. นายพงษ์พฒั น์
14. นางสาวดาวรุ่ ง
15. นางสาวบุญมา
16. นางสาวโชติรส

จาริ ยะพงศ์สกุล
เดชะปั ญญา
ทองสะอาด
บุษราคัมตระกูล
หนูซื่อตรง
เทพอารี นนั ท์
สายหยุดทอง
สุภาพผล
วีระวงษ์
ไตรสมบูรณ์
ปั ทมสถาน
อาดํา
เวชสิ ทธิ์
ศรี จิตรพงศ์
ศรี ป่ิ นเป้ า
รัชชนันท์ภร

5. วิเคราะห์ WASTE
การดําเนิ นการครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อต้องการขจัดความสู ญเปล่า (Wastes : DOWNTIME) ข้อใด
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1.  Defect & rework: ความสู ญเปล่าจากงานเสี ย/งานที่ตอ้ งแก้ไข
2.  Over production: ความสู ญเปล่าจากการผลิตมากเกินความต้องการ
3.  Waiting: ความสู ญเปล่าจากการรอคอยหรื อความล่าช้า
4.  Non-utilized Talent, Ideas, creative: ความสู ญเปล่าจากความคิดสร้างสรรค์ของทีมงานที่
ไม่ได้นาํ มาใช้ประโยชน์/ใช้คนไม่ถูกกับงาน
5.  Transportation: ความสู ญเปล่าจากการขนส่ งหรื อขนย้ายบ่อยๆ
6.  Inventory: ความสู ญเปล่าจากพัสดุคงคลัง/สิ นค้าคงคลังมากเกินไป
7.  Motion/Movement: ความสู ญเปล่าจากการเคลื่อนไหวที่ไม่จาํ เป็ นของผูท้ ่ีปฏิบตั ิ หรื อ
เคลื่อนที่โดยเปล่าประโยชน์
8.  Excessive Processing: ความสู ญเปล่าจากกระบวนการทํางานที่ซบั ซ้อนหรื อมากเกินไป
WASTE (Downtime)
Defect

Waiting

Excessive processing

สภาพปัญหา/ปัญหาทีเ่ กิด
-ข้อสอบไม่ครบหน้า
-กระดาษคําตอบไม่มีเลขกํากับ
-ข้อสอบเลขไม่ตรงกับกระดาษคําตอบ
-จองคิวทํา digital ล่าช้า ได้คิวทํา digital ช่วงบ่าย ทํา
ให้กระบวนการทําข้อสอบล่าช้า
-การพิมพ์รหัสบนกระดาษคําตอบใช้เวลานาน เดิมทํา
ในช่วงที่มีการเตรี ยมข้อสอบ ทําให้กระบวนการ
โดยรวมล่าช้า
-มีการตรวจสอบซํ้าซ้อน หลายขั้นตอน

การแก้ ไขปรับปรุง
เพือ่ ลด wastes
-จัดให้มีผตู ้ รวจสอบความถูกต้อง
ตามความเหมาะสม
-จองคิวทํา digital ล่วงหน้ามากขึ้น
-ย้ายลําดับขั้นการพิมพ์รหัสไปทํา
ช่วงแรกของการเปิ ดรายวิชา
-ปรับปรุ งแผนการดําเนินงาน ลด
ความซํ้าซ้อน

6. วิเคราะห์ สาเหตุของปั ญหา โดยใช้ แผนภูมิก้างปลา

PEOPLE
บุคลากรน้ อย

EQUIPMENTS

เครื่ องพิมพ์กลางรุ่นเก่าเสียบ่อย

MATERIALS

หมึกพิมพ์หมดอายุ

มีภาระงานอื่นแทรกซ้ อน
ตรวจงานไม่ละเอียด

เครี่ องเรี ยงกระดาษ เรี ยงผิด

กระดาษส่วนกลางหมด

การสูญเวลาจาก

ขันตอนซํ
้
้าซ้ อน

การจัดทําข้ อสอบ

ห้ องถ่ายสําเนาอยูค่ นละชัน้

ลําดับไม่เหมาะสม
ห้ อง digital คับแคบ

PROCESSES

PLACES

8. เปรียบเทียบก่ อนและหลังการปรับปรุ ง/แก้ไข
Process flow (Before)
รายวิชาสง ตนฉบับกอนทํา Digital
1 วัน

ตรวจสอบอักษรตนฉบับขอสอบ
โดยเจาหนาที่

15 นาที

คํานวณกระดาษ
สําหรับทําขอสอบ

พิมพใบปะหนาขอสอบ
สําหรับขอสอบทุกชุด
10 นาที

30-60 นาที

พิมพรหัสนิสิตลง
กระดาษคําตอบ
60-90 นาที

จัดผังหองสอบ และพิมพ
รายชื่อผูเขาสอบแตละหอง
10-30 นาที

ขอคิวทําdigital

-

ทํา digital ขอสอบ
เจาหนาทีภ่ าควิชาเฝาขอสอบทีห่ อง digital 1 คน
พรอมตรวจความถูกตองของขอสอบ
ใช้ เวลา 3 ชม.

ตรวจเช็คความถูกตอง,จํานวนขอสอบตาม
เย็บชุดขอสอบ
60 นาที

จัดเขาคูกระดาษคําตอบกับขอสอบตามรหัสนิสิต
30 นาที

แบงชุดขอสอบตามผังรายชื่อของแตละหอง
10 นาที

ตรวจสอบความถูกตองของขอสอบ รหัสนิสิตบนกระดาษคําตอบ และขอสอบ ตามรายชื่อของแตละหอง
60 นาที

บรรจุขอสอบใสซองปดผนึก เก็บใสตูลอคกุญแจ

รวม เวลาที่ใช้ 465-545

วิเคราะห์ ตามหลัก 5W 1H

What
จัดพิมพ์ รหัสข้ อสอบ
บนใบปะหน้ า และเลข
กระดาษคําตอบตาม
รหัสนิสิต

Who

Where

When

ห้องภาควิชา

ก่อนวันจัดสอบ 3 วันทํา

ชั้น 7

การ

ที่จะทําการสอบใน

WHY:

WHY: มี

WHY: ภายหลังการประชุมจาก

มีนิสิต สอบซ่อม

ป้ องกัน

อุปกรณ์ใน

เจ้าหน้าที่
จากภาควิชา

WHY: สามารถ

การรั่วไหล การจัดพิมพ์

มองเห็นเลขได้ชดั เจน

ขอข้อสอบ ลดการ

ช่วยให้ตรวจสอบได้

เคลื่อนย้าย

ง่ายในการจัดเก็บ

ข้อสอบ

ข้อสอบ ตรวจข้อสอบ
และช่วยตรวจสอบ
ข้อผิดพลาด เช่น นิสิต
ฝนรหัสไม่ตรง

How
1.

ตรวจสอบรายชื่ อนิ สิต
ครั้งนั้น เนื่ องจากอาจ

รายวิชา จึงจะได้รายละเอียด

รายวิชา หรื อถอน

จํานวนข้อสอบ และ เวลาที่จะใช้

เรี ยน

ในการสอบซึ่งจําเป็ นในสําหรับ
การพิมพ์ใบปะหน้า ส่ วนรหัส

2.

นิสิต

บนกระดาษคําตอบไม่มี
ความจําเป็ นที่จะต้องรอช่วง
ใกล้สอบ เพราะเราจะทราบ
จํานวนนิสิตตั้งแต่เปิ ดภาค
เรี ยน คิดว่าสามารถปรับย้าย
ได้

จัดพิมพ์เลขตามรหัส

3.

ตรวจสอบความถูก
ต้องของรหัสกับ
รายชื่ อผูเ้ ข้าสอบ

7. การแก้ปัญหาและนําไปปฏิบัติ (นําสาเหตุของปั ญหาทีว่ เิ คราะห์ ได้ มาหาวิธีแก้ ปัญหา)
ปัญหา
-ความถูกต้อง
ของตัวอักษร
ในข้อสอบ
-ผูด้ ูแล
ข้อสอบ
จะต้องอยู่
ทํางานจนถึง
ล่วงเวลา
ข้อสอบจึงจะ
แล้วเสร็ จ

สาเหตุ
-มีขอ้ ผิดพลาด
จากต้นฉบับ

-ขั้นตอน
จํานวนมาก ถูก
จัดให้ทาํ ภายใน
กรอบเวลาอัน
สั้น ซึ่ งบางงาน
สามารถทําใน
ช่วงเวลาอื่นได้
-ขั้นตอนมี
ความซํ้าซ้อน
-ความ
-เครื่ องจักรรุ่ น
ผิดพลาดจาก เก่า อายุการใช้
เครื่ องจักร
นาน
และอุปกรณ์ -อุปกรณ์จาก
ส่ วนกลาง
บางครั้งไม่
เพียงพอ หรื อมี
การชํารุ ด

วันที่
เริ่ม
สิ้นสุ ด
-ตรวจสอบครั้งที่ ผูด้ ูแลข้อสอบ 1 ก.พ.
1 หลังได้รับ
2562
ต้นฉบับ
-ปรับปรุ งขั้นตอน ผูด้ ูแลข้อสอบ 1 ก.พ.
การทํางาน จัดทํา และผูช้ ่วยทํา 2562
ผังห้องสอบ และ ข้อสอบ
พิมพ์เลขบน
กระดาษคําตอบ
เอาไว้ล่วงหน้า
- ปรับระบบการ
ตรวจความ
ถูกต้องของรหัส
- ตรวจสอบ
ผูด้ ูแลข้อสอบ 1 ก.พ.
สถานะเครื่ องจักร
2562
ล่วงหน้า 1
สัปดาห์
- ตรวจสอบพัสดุ
คงคลัง ล่วงหน้า
1 สัปดาห์
วิธีการแก้ ไข

ผู้รับผิดชอบ

ผลลัพธ์

8. เปรียบเทียบก่ อนและหลังการปรับปรุ ง/แก้ไข
Process flow (Before)
รายวิชาสง ตนฉบับกอนทํา Digital
1 วัน

ตรวจสอบอักษรตนฉบับขอสอบ
โดยเจาหนาที่

15 นาที

คํานวณกระดาษ
สําหรับทําขอสอบ

พิมพใบปะหนาขอสอบ
สําหรับขอสอบทุกชุด
10 นาที

30-60 นาที

พิมพรหัสนิสิตลง
กระดาษคําตอบ
60-90 นาที

จัดผังหองสอบ และพิมพ
รายชื่อผูเขาสอบแตละหอง
10-30 นาที

ขอคิวทําdigital

-

ทํา digital ขอสอบ
เจาหนาทีภ่ าควิชาเฝาขอสอบทีห่ อง digital 1 คน
พรอมตรวจความถูกตองของขอสอบ
ใช้ เวลา 3 ชม.

ตรวจเช็คความถูกตอง,จํานวนขอสอบตาม
เย็บชุดขอสอบ
60 นาที

จัดเขาคูกระดาษคําตอบกับขอสอบตามรหัสนิสิต
30 นาที

แบงชุดขอสอบตามผังรายชื่อของแตละหอง
10 นาที

ตรวจสอบความถูกตองของขอสอบ รหัสนิสิตบนกระดาษคําตอบ และขอสอบ ตามรายชื่อของแตละหอง
60 นาที

บรรจุขอสอบใสซองปดผนึก เก็บใสตูลอคกุญแจ

รวม เวลาที่ใช้ 465-545

Process flow (After)
เปดรายวิชา

ตรวจสอบรายชื่อนิสิต

ตรวจสอบตารางเรียน
และกําหนดวันสอบ

รายวิชารวบรวมและ
ตรวจสอบตนฉบับ

- พิมพรหัสนิสติ บนกระดาษคําตอบ
- ตรวจสอบความครบถวน

-จัดผังหองสอบของแตละครั้ง
-พิมพรายชื่อผูเขาสอบ
(รายวิชาสอบ 2 ครั้ง)

จองคิว digital วันจันทร
- กําหนดวันทํา digital

90 นาที

เก็บเข้ าคลัง

1-3 วัน

ไดขอสอบตนฉบับ

พิมพใบปะหนาตามขอมูล
จากรายวิชาและรหัสนิสิต

ตรวจสอบความถูกตอง
ของตนฉบับ

30 นาที

15 นาที

Digital

เจาหนาที่จากภาควิชา 2 คนอยูควบคุมการถายสําเนา

-จัดสําเนาตนฉบับ

- ตรวจสอบความถูกตองจํานวนหนา

- จัดเรียงเขาชุด

- ฉบับที่ถูกตองครบถวนใหเย็บเขาชุดกับใบปะหนา
3 ชม.

นําขอสอบเขาคูกับกระดาษคําตอบตามรหัสนิสิต
30 นาที

ตรวจสอบความถูกตองของรหัส
-

ตรวจสอบกับใบรายชื่อของแตละหองสอบ
รหัสที่มีขอสอบและกระดาษคําตอบถูกตองใหทําเครื่องหมายกับใบรายชื่อ
15 นาที

นําขอสอบใสซองปดผนึก จัดเก็บใสตูล็อคกุญแจ

รวม เวลาที่ใช้ 270 นาที

9. ผลลัพธ์ การดําเนินการ
ตัวชี้วดั
ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดทําข้อสอบ

เป้าหมายตัวชี้วดั
วัด waste ด้านระยะเวลา

ความสุ ขของผูท้ าํ งาน

วัดอรรถประโยชน์ที่
เกิดขึ้น
วัดประสิ ทธิ ภาพการ
ทํางาน และเพื่อการ
ปรับปรุ งพัฒนา
กระบวนการทําข้อสอบ

จํานวนรายงานข้อผิดพลาด

ผลลัพธ์ (เพิม่ ขึน้ /ลดลง)

10. สิ่ งทีไ่ ด้ รับจากการดําเนินการ
เนื่องจากเป็ นแผนงานทีว่ างไว้ จะเริ่มใช้ ในเดือน กพ 2562
11. ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ
13. ภาพประกอบการทํากิจกรรม

…………………….………………………………………

(ผศ.ดร.อัมพร จาริ ยะพงศ์สกุล)
หัวหน้าภาควิชา

