
โครงการประเมินความพึงพอใจของนิสิต

สตูรแพทยศาสตรศึกษา

EdPEx หมวด 3 การรบัฟังเสียงลกูค้า“

“



ท่ีมาของปัญหา

การประเมินความพึงพอใจของ

นิสิตทาํโดยหลายหน่วยงาน ทาํ

ให้เกิดความซํา้ซ้อน

อตัราการตอบกลบัน้อย และ

ล่าช้า

ไม่มีการวิเคราะหผ์ล เพ่ือนํามา

ปรบัปรงุงาน

01

02

03

04รปูแบบการประเมินยุ่งยาก

ทาํให้ส้ินเปลืองกระดาษ



เป้าหมาย
ปรบัปรงุระบบแบบประเมินความพึง

พอใจให้สะดวก รวดเรว็ และ

สามารถนําผลไปใช้ปรบัปรงุได้จริง

ปรบัปรงุรปูแบบการเกบ็ข้อมลูความ

พึงพอใจโดยใช้งาน Google drive 
platform ในการเกบ็ข้อมลูแบบ
Google form

01

02



วธีิการ : พฒันาแบบสอบถาม
KM การเก็บแบบประเมนิความพงึพอใจโดยหน่วยงานที่เก่ียวข้อง

งาน

ประกันคุณภาพ

งานวจัิยและ

วิเทศสัมพันธ์

งานแพทยศาสตร

ศึกษา
และบริการ

การศึกษา

งานเวชนิทัศน์

งานเทคโนโลยี

สารสนเทศ

งานกายภาพ

และ

สิ่งแวดล้อม

งานพัฒนา

ศักยภาพนิสิต





วิธีการ : แบบสอบถามแบบเก่า



วิธีการ : การพฒันาการเกบ็ข้อมลู



งาน
แพทยศาสตร์

ออกแบบและจัดทาํ
แบบสอบถาม

60 นาที

นิสิตตอบแบบสอบถาม

360 นาที

ส่งคืนให้งานแพทยศาสตร์ฯ

360 นาที

รวมเวลา  780 นาที

งานกายภาพและ
สิ่งแวดล้อม

ออกแบบและจัดทาํ
แบบสอบถาม

20 นาที

นิสิตตอบ
แบบสอบถาม

240 นาที 

ส่งคืนงานแพทยศาสตร์ฯ

300 นาที

รวมเวลา  560 นาที

งานห้องสมุด 

ออกแบบและจัดทาํ
แบบสอบถาม

30 นาที

นิสิตตอบ
แบบสอบถาม

180 นาที

ส่งคืนงาน
แพทยศาสตร์ฯ300 

นาที

รวมเวลา  510 
นาที

งานพัฒนา
ศักยภาพนิสิต

ออกแบบและจัดทาํ
แบบสอบถาม

50 นาที

นิสิตตอบ
แบบสอบถาม

240 นาที

ส่งคืนงานพฒันาศักยภาพ
นิสิต 

280 นาที

รวมเวลา

570 นาที

งานเวชนิทัศน์

ออกแบบและจดัทาํ
แบบสอบถาม

20 นาที

นิสิตตอบ
แบบสอบถาม

180 นาที

ส่งคืนงานเวช
นิทัศน์ 180 นาที

รวมเวลา 400
นาที

การวิเคราะห์ข้อมูลและนําไปปรับใช้ข้อมูล

งานวจัิยฯ

ออกแบบและจดัทาํ
แบบสอบถาม

20 นาที

นิสิตตอบแบบสอบถาม

180 นาที

ส่งคืนงานวิจยัฯ

200 นาที

รวมเวลา 400 นาที

งานประกัน
คุณภาพ

ออกแบบและจดัทาํ
แบบสอบถาม

20 นาที

นิสิตตอบ
แบบสอบถาม

160 นาที

ส่งคืนงานประกันคุณภาพ

180 นาที

รวมเวลา 360 นาที

รวมเวลา 3,580 นาที

กระบวนการเกบ็ข้อมูลแบบเดมิ



แบบสอบถาม
กลาง

• เวลา 120 นาที

นิสิตประเมินโดย
ใช้ Google 
form 
• เวลา 15 นาที

วิเคราะห์
แบบสอบถามโดย 
QA
• เวลา 30 นาที

สง่ผลสรุป FB ไป
ยงัหนว่ยงานท่ี
เก่ียวข้อง

• เวลา 15 นาที

นําผลไปปรับปรุง
และพฒันาตอ่ไป

งานแพทยศาสตร์ฯ

งานเวชนิทศัน์

งานวิจยัฯ

งานเทคโนโลยี

สารสนเทศ

งานกายภาพและ

สิ่งแวดล้อม

งานพฒันาศกัยภาพ

นิสิต

งานประกนัคณุภาพ

กระบวนการเกบ็ข้อมูลแบบใหม่

รวมเวลา 180 นาที



Place your screenshot h
ere

QR Code



สรปุผลแบบประเมินความพึงพอใจนิสิต



สรปุผลแบบประเมินความพึงพอใจนิสิต



การลดปริมาณกระดาษ

ลาํดับที่ ช่ือหน่วยงาน
ปีงบประมาณ 

2561

ปริมาณเอกสารที่ใช้ (แบบเดิม) ปริมาณเอกสารที่ใช้ (แบบใหม่)

ลดปริมาณการใช้

กระดาษจาํนวน
แบบประเมินความ

พึงพอใจของนิสิต

จาํนวนชุด

เอกสารที่ปริน้
รวม (แผ่น)

แบบประเมิน

ความพึงพอใจ

ของนิสิต

จาํนวนชุด

เอกสารที่ปริน้
รวม (แผ่น)

1. งานแพทยศาสตรศึกษาและบริการ

การศึกษา

 1 1000 1000 1 2 2 998

2. งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์  1 200 200 1 2 2 198

3. งานเวชนิทศัน์  1 600 600 1 2 2 598

4. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  1 600 600 1 2 2 598

5. งานกายภาพและส่ิงแวดล้อม  1 600 600 1 2 2 598

6. งานพัฒนาศักยภาพนิสิต  1 1200 1200 1 2 2 1198

7. งานประกันคุณภาพ  1 400 400 1 2 2 398

4,600 14 4,586

>>>ปริมาณการลดกระดาษทัง้สิน้ 4,586 แผ่น<<< 



การลดค่าใช้จ่าย
คาํนวณการใช้กระดาษในการพิมพ์/ถ่ายเอกสาร A4 

ราคารีมละ 110 บาท 

จาํนวนกระดาษ 500 แผ่น/รีม

แบบเดมิ แบบใหม่ ลดค่าใช้จ่าย

ใช้กระดาษ = 4,586/500

เท่ากับ ≈ 9 รีม

ใช้กระดาษ = 14/500

เท่ากับ ≈ 0.028 รีม

987 บาทคิดเป็นเงนิ = 110X9

เท่ากับ 990 บาท

คิดเป็นเงนิ = 110X0.028

เท่ากับ 3 บาท

คาํนวณค่าใช้จ่ายในการใช้หมึกพมิพ์

โดยใช้ปริน้เตอร์ HP Laser M1132 MFP 

(CE285A สีดาํ)

ราคากล่องละ 2,350 บาท

ปริมาณการพิมพ์ มาตรฐาน บนกระดาษขนาด A4 

พิมพ์เอกสารได้ 1,600 แผ่น/กล่อง

ใช้หมึก = 4,586/1,600

เท่ากับ ≈ 3 กล่อง

ใช้หมึก = 110/1,600

เท่ากับ ≈ 1 กล่อง

(ไม่ถงึ 1 กล่อง)
4,700 บาท

คิดเป็นเงนิ = 2,350X3=7,050 บาท คิดเป็นเงนิ = 2,350X1=2,350 บาท



การเปรียบเทียบระยะเวลา

3580
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ระยะเวลาแบบเดิม ระยะเวลาแบบใหม่

ระยะเวลา (นาท)ี

ระยะเวลา (นาที)



ผลลัพธ์

แบบสอบถามกลางแบบออนไลน์

ลดเวลาที่ใช้ในกระบวนการทาํแบบประเมนิความพงึพอใจ

ลดกระดาษ

ลดค่าใช้จ่าย



การวิเคราะห์ WASTES

Extra-
processing 

ขัน้ตอนไร้คา่

มีขัน้ตอนมาก

เกินความจําเป็น
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