
 

แบบสรุปการเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบลีน (Lean Management) 
ภาควิชา/หน่วยงาน สรีรวิทยา 

 

1. ชื่อเรื่องกิจกรรม/โครงการ: กระบวนการจัดท าข้อสอบอย่างมีประสทิธิภาพ 
2. หลักการและเหตุผล: ประหยัดเวลา เพือ่ความถูกต้อง โดยความร่วมมือของหน่วยงาน 
การจัดท าข้อสอบเป็นงานที่ความตึงเครียดสูง เนื่องจากผิดพลาดไม่ได้ เพื่อผลประโยชน์แก่นิสิต ในแต่ละ
กระบวนการจ าเป็นต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียด ปัญหาจากผู้ปฏิบตัิงานคือ ข้ันตอนเกือบทั้งหมดจัดท าใน
ช่วงเวลาก่อนสอบไม่กี่วัน ท าให้เกิดตึงเครียดแก่ผู้ปฏิบัติงานเป็นอันมาก เพราะนอกจากจะต้องท างานจ านวน
มาก ในระยะเวลาอันสั้น และผิดพลาดไม่ได้ ทว่ายิ่งความเครียดมากโอกาสผิดพลาดก็จะยิ่งสูงข้ึน จากการ
ประชุมของทางภาควิชาพบว่าหลายข้ันตอนไม่จ าเป็นต้องท าในช่วงเวลาก่อนสอบ จึงเห็นควรให้มีการปรับปรุง
กระบวนการท าข้อสอบ ลดความซ้ าซ้อน เพื่อให้ได้งานที่ถูกต้อง และเกิดความผ่อนคลายแก่ผู้ปฏิบัติงาน 
3. วัตถุประสงค์ 

1. ลดภาระและเวลาที่ต้องใช้ในการจัดท าข้อสอบ 
2. เพื่อเพิ่มความถูกต้องและแม่นย าในกระบวนการจัดท าข้อสอบ 
3. เพื่อสร้างแนวทางปฏิบัติอันเป็นมาตรฐาน 
4. เพื่อสร้างจิตส านึก ความสามัคคีในองค์กร 
5. เพิ่มการสือ่สาร ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร 

4. ทีมด าเนินการ/สมาชิกกลุม่ 
1. ผศ.ดร.อมัพร    จาริยะพงศ์สกุล 
2. รศ.ดร.ฉัตรศรี    เดชะปัญญา 
3. รศ.ดร.วัชรีวรรณ   ทองสะอาด 
4. รศ.ดร.ภนารี    บุษราคัมตระกูล 
5. รศ.ดร.พรรณี    หนูซื่อตรง    
6. รศ.ดร.พัชรินทร์   เทพอารีนันท ์
7. รศ.ดร.สมฤดี    สายหยุดทอง 
8. ผศ.ดร.รุ้งตะวัน    สุภาพผล  
9. ผศ.นพ.โชติ    วีระวงษ์ 
10. ผศ.ดร.จริัฏฐิญา   ไตรสมบูรณ์ 
11. อ.ดร.ปิยะนุช    ปัทมสถาน 
12. นพ.อาย์ต      อาด า 
13. นายพงษ์พัฒน์    เวชสิทธ์ิ    
14. นางสาวดาวรุ่ง    ศรีจิตรพงศ์   
15. นางสาวบุญมา    ศรีปิ่นเป้า        
16. นางสาวโชติรส    รัชชนันท์ภร    

 
 
 
 



5. วิเคราะห์ WASTE  
การด าเนินการครัง้นี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อต้องการขจัดความสญูเปล่า (Wastes : DOWNTIME) ข้อใด       
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

1.  Defect & rework: ความสูญเปล่าจากงานเสีย/งานที่ต้องแก้ไข 
2.  Over production: ความสูญเปล่าจากการผลิตมากเกินความต้องการ 
3.  Waiting: ความสูญเปล่าจากการรอคอยหรอืความล่าช้า 
4.  Non-utilized Talent, Ideas, creative: ความสูญเปล่าจากความคิดสร้างสรรค์ของทีมงานที่

ไม่ได้น ามาใช้ประโยชน/์ใช้คนไม่ถูกกับงาน 
5.  Transportation: ความสูญเปล่าจากการขนส่งหรอืขนย้ายบ่อยๆ  
6.  Inventory: ความสูญเปล่าจากพสัดุคงคลงั/สินค้าคงคลังมากเกินไป 
7.  Motion/Movement: ความสูญเปล่าจากการเคลื่อนไหวที่ไม่จ าเป็นของผู้ทีป่ฏิบัติ หรอื

เคลื่อนทีโ่ดยเปล่าประโยชน ์
8.  Excessive Processing: ความสูญเปล่าจากกระบวนการท างานที่ซบัซ้อนหรือมากเกินไป 

 

WASTE (Downtime) สภาพปัญหา/ปัญหาที่เกิด 
การแก้ไขปรับปรุง 
เพื่อลด wastes 

Defect -ข้อสอบไม่ครบหน้า 
-กระดาษค าตอบไม่มีเลขก ากับ 
-ข้อสอบเลขไม่ตรงกับกระดาษค าตอบ 
-เครื่องพิมพ์เสียขณะพิมพ์ 

-จัดให้มีผู้ตรวจสอบความถูกต้อง 
ตามความเหมาะสม 
 
-ส ารองเวลา 1-2 วัน เพื่อให้มีเวลา
ส าหรับช่าง ในการซ่อม 

Waiting -การพิมพ์ข้อสอบและกระดาษค าตอบใช้เวลานานจาก
ขั้นตอนที่มาก และซับซ้อน 

-ปรับปรุงกระบวนการท าข้อสอบ 
ลดขั้นตอนตอนที่ซ้ าซ้อน 

Transportation -ต้องมีการขนย้ายข้อสอบจ านวนมาก ขึ้น-ลง ชั้น 3 
และ 7 ในหลายขั้นตอน 
 
-หากกระดาษ/หมึกพิมพ์หมด อาจจ าเป็นต้องเบิกจาก
วิชาที่ชั้น 7  

-ปรับล าดับกระบวนการ ขั้นตอนใด
ที่สามารถท าที่ชั้น 3 ได้ ให้รวมท าที่
ชั้น 3 ทั้งหมด 
-ตรวจสอบจ านวนกระดาษที่ต้องใช้ 
เบิกไว้ให้เพียงพอ, เตรียมหมึก
ส ารองลงไปด้วย 

Excessive processing -มีขั้นตอนในการเคลื่อนย้าย และตรวจสอบความ
ถูกต้องที่มากและซ้ าซ้อน 

-ปรับปรุงแผนการด าเนินงาน ลด
ความซ้ าซ้อน 

 



6. วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา โดยใชแ้ผนภูมิก้างปลา 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

PEOPLE EQUIPMENTS MATERIALS 

PROCESSES 

PLACES 

บุคลากรน้อย 

มีหลายภาระหน้าที่ 

ตรวจงานผิดพลาด 

เครื่องพิมพ์กลางรุ่นเก่าเสียบ่อย 

เครื่องภาคเล็ก ท างานได้ทีละน้อย 

หมึกพิมพ์หมดอายุ 

กระดาษส่วนกลางหมด 

ขั้นตอนซ้ าซ้อน 

ล าดับไม่เหมาะสม 

ห้องถ่ายส าเนาอยู่คนละชั้น 

ห้อง digital คับแคบ 

การสูญเวลาจาก 

การจัดท าข้อสอบ 

 

ข้อสอบท่ีเป็นรูป/กราฟ เมือ่ท าDigital 

ภาพอาจจะไมช่ดั/ภาพด าจนมองไมเ่ห็นชดั 



8. เปรียบเทียบก่อนและหลงัการปรับปรุง/แก้ไข 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายวิชาส่ง ต้นฉบับก่อนท า Digital 

ตรวจสอบอักษรต้นฉบับข้อสอบ  
โดยเจ้าหน้าที่ 

 

1 วนั 

ค านวณกระดาษ
ส าหรับท าข้อสอบ 

 

พิมพ์ใบปะหน้าข้อสอบ
ส าหรับข้อสอบทุกชุด 

 

พิมพ์รหัสนิสิตลง 
กระดาษค าตอบ 

 

จัดผังห้องสอบ และพิมพ์
รายชื่อผู้เข้าสอบแต่ละห้อง 

 

ขอคิวท าdigital 

 

จัดเข้าคู่กระดาษค าตอบกับข้อสอบตามรหัสนิสิต 

 

แบ่งชุดข้อสอบตามผังรายชื่อของแต่ละห้อง 

 

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อสอบ รหัสนิสิตบนกระดาษค าตอบ และข้อสอบ ตามรายชื่อของแต่ละห้อง 

 

บรรจุข้อสอบใส่ซองปิดผนึก เก็บใส่ตู้ล๊อคกุญแจ 

เก็บเข้าตู้ใส่กุญแจ 

 

- ท า digital ข้อสอบ 
- เจ้าหน้าที่ภาควิชาเฝ้าข้อสอบที่ห้อง digital 1 คน   

พร้อมตรวจความถูกต้องของข้อสอบ   

ตรวจเช็คความถูกต้อง,จ านวนข้อสอบตาม
เย็บชุดข้อสอบ 

 

ใช้เวลา 3 ชม. 

60 นาท ี

30 นาท ี

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

10 นาท ี

60 นาท ี

Process flow (Before) 

15 นาท ี

รวม เวลาท่ีใช้ 465-545 นาที 



 
วิเคราะห์ตามหลัก5W 1H 

What Who Where When How 

จัดพิมพ์รหัสข้อสอบ
บนใบปะหน้า และเลข
กระดาษค าตอบตาม
รหัสนิสิต 

WHY: สามารถ
มองเห็นเลขได้ชัดเจน
ช่วยให้ตรวจสอบได้
ง่ายในการจัดเก็บ
ข้อสอบ ตรวจข้อสอบ
และช่วยตรวจสอบ
ข้อผิดพลาด เช่น นิสิต
ฝนรหัสไม่ตรง 

เจ้าหน้าที่จากภาควิชา 

 

WHY:ป้องกันการ
รั่วไหลของข้อสอบ 

 

ห้องภาควิชาชั้น 7 

 

WHY: มีอุปกรณ์ใน
การจัดพิมพ์ลดการ
เคลื่อนย้ายข้อสอบ 

 

ก่อนวันจัดสอบ        
3 วันท าการ 

WHY: ภายหลังการ
ประชุมจากรายวิชา 
จึงจะได้รายละเอียด
จ านวนข้อสอบ และ 
เวลาที่จะใช้ในการ
สอบซ่ึงจ าเป็นใน
ส าหรับการพิมพ์ใบปะ
หน้าส่วนรหัสบน
กระดาษค าตอบไม่มี
ความจ าเป็นที่จะต้อง
รอช่วงใกล้สอบ เพราะ
เราจะทราบจ านวน
นิสิตตั้งแต่เปิดภาค
เรียน คิดว่าสามารถ
ปรับย้ายได้ 

1.ตรวจสอบรายชื่อ
นิสิตที่จะท าการสอบ
ในครั้งน้ันเน่ืองจาก
อาจมีนิสิต สอบซ่อม
รายวิชา หรือถอน
เรียน 

2.จัดพิมพ์เลขตามรหัส
นิสิต  

3.ตรวจสอบความถูก
ต้องของรหัสกับ
รายชื่อผู้เข้าสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. การแก้ปัญหาและน าไปปฏิบัติ (น าสาเหตุของปัญหาท่ีวิเคราะห์ได้มาหาวิธแีก้ปัญหา) 

ปัญหา สาเหต ุ วิธีการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 
วันท่ี 

ผลลัพธ์ 
เริ่ม สิ้นสุด 

-ความถูกต้อง
ของตัวอักษร
ในข้อสอบ 

-มีข้อผิดพลาด
จากต้นฉบบั 

-ตรวจสอบครั้งที่ 
1 หลังได้รบั
ต้นฉบับ 

ผู้ดูแลข้อสอบ 10 มิ.ย 62 8 ก.ค. 62 

 

-ผู้ดูแล
ข้อสอบ 
จะต้องอยู่
ท างานจนถึง
ล่วงเวลา 
ข้อสอบจึงจะ
แล้วเสร็จ 

-ข้ันตอนจ านวน
มาก ถูกจัดให้
ท าภายในกรอบ
เวลาอันสั้น ซึ่ง
บางงาน
สามารถท าใน
ช่วงเวลาอื่นได้  
-ข้ันตอนมีความ
ซ้ าซ้อน 

-ปรับปรุงข้ันตอน
การท างาน จัดท า
ผังห้องสอบ และ
พิมพ์เลขบน
กระดาษค าตอบ
เอาไว้ล่วงหน้า 
- ปรบัระบบการ
ตรวจความถูกต้อง
ของรหสั 

ผู้ดูแลข้อสอบ 
และผู้ช่วยท า
ข้อสอบ 

10 มิ.ย 62 8 ก.ค. 62 

 

-ความ
ผิดพลาดจาก
เครื่องจักร
และอุปกรณ์ 

-เครื่องจักรรุ่น
เก่า อายุการใช้
นาน 
-อุปกรณ์จาก
ส่วนกลาง
บางครัง้ไม่
เพียงพอ หรือมี
การช ารุด 

- ตรวจสอบ
สถานะเครือ่งจักร
ล่วงหน้า 1 
สัปดาห ์
- ตรวจสอบพสัดุ
คงคลัง ล่วงหน้า 
1 สัปดาห ์
 

ผู้ดูแลข้อสอบ 10 มิ.ย 62 8 ก.ค. 62 

 



8. เปรียบเทียบก่อนและหลงัการปรับปรุง/แก้ไข 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

รายวิชาส่ง ต้นฉบับก่อนท า Digital 

ตรวจสอบอักษรต้นฉบับข้อสอบ  
โดยเจ้าหน้าที่ 

 

1 วนั 

ค านวณกระดาษ
ส าหรับท าข้อสอบ 

 

พิมพ์ใบปะหน้าข้อสอบ
ส าหรับข้อสอบทุกชุด 

 

พิมพ์รหัสนิสิตลง 
กระดาษค าตอบ 

 

จัดผังห้องสอบ และพิมพ์
รายชื่อผู้เข้าสอบแต่ละห้อง 

 

ขอคิวท าdigital 

 

จัดเข้าคู่กระดาษค าตอบกับข้อสอบตามรหัสนิสิต 

 

แบ่งชุดข้อสอบตามผังรายชื่อของแต่ละห้อง 

 

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อสอบ รหัสนิสิตบนกระดาษค าตอบ และข้อสอบ ตามรายชื่อของแต่ละห้อง 

 

บรรจุข้อสอบใส่ซองปิดผนึก เก็บใส่ตู้ล๊อคกุญแจ 

เก็บเข้าตู้ใส่กุญแจ 

 

- ท า digital ข้อสอบ 
- เจ้าหน้าที่ภาควิชาเฝ้าข้อสอบที่ห้อง digital 1 คน   

พร้อมตรวจความถูกต้องของข้อสอบ   

ตรวจเช็คความถูกต้อง,จ านวนข้อสอบตาม
เย็บชุดข้อสอบ 

 

ใช้เวลา 3 ชม. 

60 นาท ี

30 นาท ี

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

10 นาท ี

60 นาท ี

Process flow (Before) 

15 นาท ี

รวม เวลาท่ีใช้ 465-545 นาที 



Process flow (After) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 

เปิดรายวิชา 

ตรวจสอบตารางเรียน
และก าหนดวันสอบ 

 

 
รายวิชารวบรวมและ
ตรวจสอบต้นฉบับ  

 

จองคิว digital วันจันทร์         
- ก าหนดวันท า digital 

 

ได้ข้อสอบต้นฉบบั พิมพ์ใบปะหน้าตามข้อมูล
จากรายวิชาและรหสันิสิต 

 
ตรวจสอบความถูกต้อง

ของต้นฉบับ 

 

Digital   

 -จัดส าเนาต้นฉบับ   

- จัดเรียงเข้าชุด 

 

เจ้าหน้าที่จากภาควิชา  2 คนอยู่ควบคุมการถ่ายส าเนา 

-  ตรวจสอบความถูกต้องจ านวนหน้า   

 - ฉบับที่ถูกต้องครบถ้วนให้เย็บเข้าชุดกับใบปะหน้า 

 

ตรวจสอบรายช่ือนิสิต 

 

 
-จัดผังห้องสอบของแต่ละครั้ง                

-พิมพ์รายชื่อผู้เข้าสอบ                
(รายวิชาสอบ 2 ครั้ง) 

 

- พิมพ์รหัสนิสิตบนกระดาษค าตอบ  
- ตรวจสอบความครบถ้วน 

 

เก็บเข้าคลงั 

น าข้อสอบเข้าคู่กับกระดาษค าตอบตามรหสันสิิต 

 

ตรวจสอบความถูกต้องของรหัส 

- ตรวจสอบกับใบรายชื่อของแต่ละห้องสอบ 
- รหัสที่มีข้อสอบและกระดาษค าตอบถูกต้องให้ท าเครื่องหมายกับใบรายชื่อ 

 

น าข้อสอบใส่ซองปิดผนึก จัดเก็บใส่ตู้ลอ็คกุญแจ 

 

1-3 วัน 

30 นาท ี

15 นาท ี

3 ชม. 

90 นาท ี

30 นาท ี

15 นาท ี

รวม เวลาท่ีใช้ 270 นาที 



                                           Process  Flow (After) ครั้งท่ี 2 
 

 
                                                             15 นาท ี
 
 
                                                                                  30 นาที      

 
  
 
 
 
 
                                                                                                                                                    15 นาท ี
                                                                                         
 
 
                                                                                5 นาที                                                
 
                                                        
 

 
                                                                                   10 นาที                                                                                
  
                                                                      

 

 

                                                                                      
 

                                                                                                                                                                60 นาท ี
                                                                                                                                                                     

 

 

 

                                                                                                              30 นาที 

 

ประสานงานขอตารางสอน/รายชื่อนิสติที่  
Update ลา่สดุ 

ขัน้ตอนนีท้ าให้เรามีการวางแผนการท างานก่อนลว่งหน้า 

- พิมพ์รหสัใสก่ระดาษค าตอบ /พิมพ์รหสัใสใ่บปะหน้าข้อสอบ                                
- พิมพ์รายชื่อผู้ เข้าห้องสอบ จ านวน 3 ห้อง 

- เตรียมท าแผนผงัที่ห้องสอบ/จดัท ารหัสที่นัง่ห้องสอบลงแผนผงัห้องสอบ 

- ประธานขอนดัประชมุคณะกรรมการรายวิชาฯเพื่อพิจารณาข้อสอบ 

- จดัท าหนงัสอืเชิญประชุมคณะกรรมการรายวิชาฯ /จดัเลีย้งผู้ เข้าร่วมประชุม 

- ประธานรายวิชาฯส่งหนงัสอืขอข้อสอบ 

- แจ้งขอประเภทของข้อสอบ/จ านวนข้อสอบ 

- พิมพ์ประเภทข้อสอบ/จ านวนข้อสอบ /เวลาสอบลงในใบปะหน้าข้อสอบที่เตรียมไว้ลว่งหน้า 

 

- ประธานรายวิชาแจ้งก าหนดการสง่ข้อสอบเพื่อน าไป digital 

- ค านวณกระดาษที่จะน าไปท าข้อสอบ/ หมกึ/master 

- โทรขอนดัเวลาการท าข้อสอบ 
 

- ประธานรายวิชาสง่ข้อสอบ 

- ตรวจสอบตวัอกัษรของข้อสอบต้นฉบบัโดยเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ 

- น าข้อสอบที่ผ่านการตรวจสอบตัวอกัษร หลงัลงไปที่ห้องอดัส าเนาตามเวลาที่นดัหมาย 

- เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบนัง่เฝ้าขณะท าข้อสอบ 1 คน พร้อมตรวจความถกูต้องของข้อสอบ 

- เย็บชดุข้อสอบหลงัจากท า digital ข้อสอบครบตามจ านวนนิสติและข้อสอบส ารอง 

- ตรวจเช็คความถกูต้อง/จ านวนข้อสอบ/จัดเรียงตามเลขรหัสของนิสติที่เราเตรียมไว้ในใบปะหน้า
จนครบจ านวนที่เราสง่ท า digital 

- แทรกใบกระดาษค าตอบที่มีเลขรหสัที่เตรียมไว้ให้ตรงกบัข้อสอบและจ านวนให้ครบตามจ านวน 

- น าข้อสอบขึน้มาบนภาควิชาฯ เพื่อแบ่งชดุข้อสอบตามแผนผังที่นั่งข้อสอบจ านวน 3 ห้อง 

- เช็คจ านวนข้อสอบและรหัส/รายชื่อ จากใบเซนต์ชื่อผู้ เข้าสอบแต่ละห้องให้ตรงกบัข้อสอบ 

ขัน้ตอนนีท้ าลว่งหน้าก่อนมีสอบ 

- บรรจใุนซองที่มีใบปะหน้าซองข้อสอบของแต่ละห้อง 

- ในซองข้อสอบจะบรรจุด้วยข้อสอบ/ข้อสอบส ารอง/ข้อปฏิบติัที่มีการทจุริตการสอบ 

-  รวมเวลาที่ใช้ 165 นาที 



9. ผลลัพธ์การด าเนินการ 

ตัวชี้วัด เป้าหมายตัวชี้วัด ผลลัพธ์ (เพ่ิมขึ้น/ลดลง) 

ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดท าข้อสอบ วัด waste ด้านระยะเวลา ลดลง 

ความสุขของผูท้ างาน วัดอรรถประโยชน์ทีเ่กิดข้ึน เพิ่มข้ึน 

จ านวนรายงานข้อผิดพลาด วัดประสทิธิภาพการท างาน 
และเพือ่การปรบัปรุงพฒันา
กระบวนการท าข้อสอบ 

ลดลง 

 

10. สิ่งท่ีได้รับจากการด าเนินการ  

1. ท าให้การท างานเป็นระบบ มีขั้นตอน ลดระยะเวลาการท างาน 

2. มีการวางแผนในการท างาน สิ่งใหนควรเตรียมไว้ล่วงหน้าได้ เพื่อลดระยะเวลา ข้ันตอนการท างาน 

3. มีความร่วมมือการท างานร่วมกัน โดยแบง่หน้าที่รบัผิดชอบจดัล าดับการปฏิบัตงิานเพื่อไม่ให้มี
ข้ันตอนที่ซับซ้อน 

4. ลดการสูญเสียเวลาระหว่างแต่ละข้ันตอน เพื่อใช้เวลาที่เหลอืมาปฏิบัติงานอย่างอื่น 

5. บุคลากรได้มีการประชุม วางแผน จัดล าดับการท างานเพื่อน าปัญหามาด าเนินการแก้ไข 
 

11. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ 
  

  - 
 

12. ข้อเสนอแนะ/ขยายผล 
หน่วยงานต้องน ากระบวนการแบบนี้ที่มีแนวทางแก้ไขแล้ว น าไปปฏิบัติอีกครั้ง เพื่อให้เกิดความ
แม่นย า และไม่มีข้อผิดพลาด เพือ่ใหห้น่วยงานได้น ากระบวนการนี้ไปเป็นข้อปฏบัติของหน่วยงาน
ต่อไป 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ภาพประกอบการท ากิจกรรม  

               
 
 
 
 
 

             .................................................................... 
                                                                 (ลงช่ือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมพร จาริยะพงศ์สกลุ) 
                                                                                  หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา 


