
หัวข้อ การบริหารงานเพื่อพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการท างาน (Lean Management) 
หน่วยงานประกันคุณภาพ 

1. ชื่อ/โครงการ การลดขั้นตอนและทรัพยากรในการท าแบบประเมินโครงการงานประกันคุณภาพ 
บริบท 
 งานประกันคุณภาพ มีภารกิจหลักในการส่งเสริมสนับสนุนด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
คณะแพทยศาสตร์ ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ เช่น การจัดฝึกอบรม การให้
ความรู้ด้านประกันคุณภาพแก่บุคลากรในคณะ ซึ่งในการจัดการฝึกอบรม แบบประเมินผลโครงการเป็นเครื่องมือ
หนึ่งที่ใช้วัดความส าเร็จของโครงการ ตลอดจนน าข้อเสนอแนะมาใช้ในการพัฒนางาน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุดของการประเมินผลโครงการต่างๆ ของหน่วยงาน ทางหน่วยงานจึงได้น าแบบประเมิน 
Google Form ซึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ถูกน ามาใช้ในการท าแบบประเมินผลออนไลน์ เป็นการลดต้นทุนโดยเลิก
ใช้แบบประเมินแบบเดิมๆ ที่จะต้องใช้กระดาษในการพิมพ์แบบประเมินออกมา แล้วให้ผู้ประเมินท าแบบประเมิน 
และต้องน าข้อมูลดิบบันทึกข้อมูลลงไปในโปรแกรม excel อีกครั้ง ซึ่งท าให้ประเมินแบบออนไลน์จะสามารถช่วย
ลดต้นทุนและเวลาในการประเมินผลและประมวลผลโครงการ ท าให้การประเมินโครงการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดความคุ้มค่า และช่วยลดทรัพยากรต่างๆ ได้ 
2. ทีมด าเนินการ 

1. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงทวิมา  ศิริรัศมี  ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 
2. แพทย์หญิงปัยจรัตน์  โสวิทยสกุล   ต าแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 
3. นายคมสันณ์  ศรแสดง    ต าแหน่ง รักษาการแทนหัวหน้างานประกันคุณภาพ 
4. นางสาวเกวลิน  ยิ่งประเสริฐ    ต าแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
5. นางสาวสุปราณี  ทุมสิทธิ์    ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

3. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเป็นการปรับปรุงกระบวนการท างานให้เรียบง่าย สะดวก รวดเร็วขึ้น ส่งผลให้มีการลดขั้นตอน    
การท างาน 

2. ประหยัดทรัพยากรขององค์กรในการลดใช้กระดาษ 
3. ผู้ใช้บริการมีความพอใจมากขึ้น 
4. ช่วยในการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

4. วิธีด าเนินการ 
1. จัดท าแบบกรอกข้อมูลออนไลน์เพื่อการเก็บรวมรวมข้อมูลแบบส ารวจความต้องการ ความคาดหวัง

และความไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ 
2. จัดท ารวบรวมข้อมูลประเมินผลแบบออนไลน์ 

 
 
 
 



5. วิธีการประเมินผล 
1. มีการกรอกข้อมูลออนไลน์เพ่ือเก็บข้อมูลแบบประเมินผลแบบออนไลน์ 
2. จ านวนแบบสอบถามออนไลน์ 
3. มีการจัดท าสถิติสรุปผลแบบออนไลน์ 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ 
 ลดค่าใช้จ่ายการพิมพ์กระดาษและหมึกลง 80 % 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ลดปริมาณการใช้กระดาษ 
2. ลดระยะเวลาการท างาน 
3. ง่ายต่อการเก็บข้อมูล ค้นหาข้อมูล และน าผลประเมินแบบสอบถามวัด วิเคราะห์ค่าสถิติ 

 
8. ระยะเวลาด าเนินการ (ระบุช่วงเวลา)  

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
 

ต.ค. 
 

วางแผน (Plan)                

ลงมือแก้ปัญหา (Do)                

ตรวจสอบผล (Check)                

แก้ไขปรับปรุงและจัดท า
มาตรฐาน (Action) 

               

 
กิจกรรมที่ท่านเลือกมีการใช้ข้อมูลและสารสนเทศในการคัดเลือกกระบวนการท างาน (Work Process) ในการ
ด าเนินการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือต้องการก ากัดความสูญเปล่า (7 Waste) ข้อใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
1.  Waiting: ความสูญเปล่าจากการรอคอยหรือความล่าช้า 
2.  Transport: ความสูญเปล่าจากการขนส่งหรือขนย้าย 
3.  Over Process: ความสูญเปล่าจากกระบวนการท างานที่ซับซ้อนหรือมากเกินไป 
4.  Defect: ความสูญเปล่าจากกระบวนการท างานที่ซับซ้อนหรือมากเกินไป 
5.  Over producing: ความสูญเปล่าจากการผลิตเกินพอดี 
6.  Inventory: ความสูญเปล่าจากพัสดุคงคลัง 
7.  Movement: ความสูญเปล่าจากการเคลื่อนไหวที่ไม่จ าเป็นของผู้ที่ปฏิบัติ หรือเคลื่อนที่โดยเปล่าประโยชน์ 

ระยะเวลา 

ขั้นตอน 



8. วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา โดยใช้แผนภูมิก้างปลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material (วัตถดุิบหรือข้อมูล) Man (บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่) 

Method (วิธีการ/กระบวนการท างาน) Machines (อุปกรณ์/เครื่องมืออ านวยความสะดวก) 
 

การสรุปข้อมูลผิดพลาด 

เอกสารสูญหาย     ใช้เจ้าหน้าที่ในการจัดท าแบบประเมินหลายคน 

ส่งแบบประเมินล่าช้า 

ต้องกรอกข้อมูลจากกระดาษลงในคอมพิวเตอร์ 

ใช้คนผลิตเอกสาร 2 คน เครื่องถ่ายเอกสารเสีย
กะทันหัน 

การใช้แบบประเมิน
แบบเดิม (Paper) 

หมึกถ่ายเอกสารหมด 

สิ้นเปลืองกระดาษ     

คอมพิวเตอร์ขดัข้อง 

มีงานเยอะ ท างานให้งานล่าช้า 

มีข้ันตอนการท างานที่ยุ่งยาก 
ซับซ้อน 



9. ตารางสรุปวิธีการและผลของการปรับปรุงแก้ไข 

ปัญหา สาเหตุ วาแผนการแก้ปัญหา ผู้รับผิดชอบ 
วันที/่เดือน/ปี 

ผลลัพธ์ เริ่ม สิ้นสุด 

1. Man - การส่งแบบประเมินล่าช้า 
- ใช้เจ้าหน้าที่ในการจัดท าแบบ
ประเมินหลายคน 

- ท าลิงค์ และ QR Code 
แบบประเมินออนไลน์ เพ่ือ
ส่งให้เข้าร่วมทาง Line, E-
mail, และทาง SMS 

น.ส.เกวลิน  ยิ่งประเสริฐ ส.ค.60  1. ประหยัดการใช้
ทรัพยากร (กระดาษ    
และหมึกถ่ายเอกสาร 
2. มีข้ันตอนการ
ด าเนินงานน้อยลง ลดการ
ท างานซับซ้อน และ
ประหยัดเวลา 
3. เอกสารไม่สูญหาย 

2. Method    - ใช้คนผลิตเอกสาร 2 คน 
- ต้องกรอกข้อมูลจากกระดาษ
ลงในคอมพิวเตอร์ 

- ยกเลิกการถ่ายเอกสาร
และการส่งเป็น paper 

น.ส.เกวลิน  ยิ่งประเสริฐ ส.ค.60  

3. Machine - เครื่องถ่ายเอกสารเสีย
กะทันหัน 
- เครื่องคอมพิวเตอร์ขัดข้อง 
- หมึกถ่ายเอกสารหมด 

 น.ส.เกวลิน  ยิ่งประเสริฐ ส.ค.60  

4. Material  - การสรุปข้อมูลผิดพลาด 
- เอกสารสูญหาย 
- สิ้นเปลืองกระดาษ 

- การท าแบบประเมินแบบ
ออนไลน์สามารถสรุป
ผลได้ทันที มีความถูกต้อง
และลดการใช้กระดาษ 

น.ส.เกวลิน  ยิ่งประเสริฐ ส.ค.60  

 

 

 

 

 



แบบฟอร์มเดิม 
 

 
 
 
 
 



แบบใหม่ Google ฟอร์ม 
 

 
 

 

 

 

 

 



การสร้าง QR-Code 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวอย่าง แบบสรุปแบบประเมินความพึงพอใจ 
ข้อมูลสรุปที่ไดจ้ากแบบสอบถามจะได้ข้อมูลที่สรุปเสร็จสิ้นแล้วพร้อมกับบอกว่าในแต่ละข้อมีการตอบ

ข้อไหนคิดเป็นกีเ่ปอร์เซ็นตด์ังภาพ 

 
 

 



Flow process chart 
(แบบเดิม มี 6 ขั้นตอน) 

ใช้เวลา 2 ชั่วโมง 40 นาที 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มาของปัญหา  
1. การสรุปข้อมูลผิดพลาด 
2. เอกสารสูญหาย 
3. สิ้นเปลืองกระดาษ 
4. ใช้คนผลิตเอกสาร 2 คน 
5. ต้องกรอกข้อมูลจากกระดาษลงในคอมพิวเตอร์ 
6. ส่งแบบประเมินล่าช้า 
7. ใช้เจ้าหน้าที่แจกแบบประเมินหลายคน 
8. เครื่องถ่ายเอกสารเสียกะทันหัน 
9. คอมพิวเตอร์ขัดข้อง 
10. หมึกท่ีใช้ในการถ่ายเอกสารหมด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิมพ์เนื้อหาแบบ
ประเมิน 
5 นาที 

ตรวจสอบ 
ความถูกต้อง 

20 นาท ี

ถ่ายเอกสาร 
 

5 นาท ี

แจกแบบประเมิน 
 

5 นาท ี

เก็บแบบประเมิน 
 

5 นาท ี

นับแบบสรุป 
และประมวลผล 

120 นาท ี



Flow process Chart 
(แบบใหม่ มี 6 ขั้นตอน ใช้เวลา 7 นาที) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุป สามารถลดเวลา กระดาษ และการประมวลผลแบบสรุปแบบประเมินโครงการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เข้าไปที่ Gmail คลิกแอป 
google  

กดไปทีไ่ดรฟ์ คลิกค าว่า 
ใหม่ และคลิกที่  
Google ฟอร์ม 

1 นาท ี

สร้างแบบสอบถาม 
Online  

 
 
 

2 นาที 

กดตรงค าว่า ส่ง  
และคัดลอกลิงค์  

ย่อให้สั้น 
ไปที่ Google พิมพ์ค าว่า 

ท า QR Code 
1 นาท ี

คลิก QR Code 
Generator วางลิงค์ที่
คัดลอก และกด Save 

สามารถใช้แบบประเมิน
แบบ Online ได้ทันท ี

1 วินาที 
 

ให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
ประเมินแบบประเมิน 
Online ผ่านมือถือ 

 
 

1 นาที 
 

สรุปผลการท าแบบ
ประเมินอัตโนมัต ิ

 

1 นาที 

 
 
 
 
 
 



การเปรียบเทียบ 

วิธีการเดิม 
ระยะเวลา 

ที่ใช้ 
(นาที) 

วิธีการใหม่ 
 

ระยะเวลา 
ที่ใช้ 

(นาที) 

ผลลัพธ์ 
(นาที) 

1. พิมพ์แบบประเมินลงใน 
Word 

5 1. เข้าไปที่ Gmail คลิกแอป 
google กดไปที่ไดรฟ์ คลิกค า
ว่า ใหม่ และคลิกที่ Google 
form 

1 4 

2. ปริ้นเพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้อง 

20 2. สร้างแบบสอบถาม Online  2 18 

3. ถ่ายเอกสารแบบประเมิน
โครงการ 

5 3. กดตรงค าว่า ส่ง  
และคัดลอกลิงค์  
ย่อให้สั้นไปที่ Google พิมพ์ค า
ว่า 
ท า QR Code 

1 4 

4. แจกแบบประเมิน 5 4. คลิก QR Code Generator 
วางลิงค์ที่คัดลอก และกด Save 
สามารถใช้แบบประเมินแบบ 
Online ได้ทันที 

1 4 

5. เก็บแบบประเมิน 5 5. ให้ผู้เข้าร่วมโครงการประเมิน
แบบประเมิน Online ผ่านมือ
ถือ 

1 4 

6. นับแบบสรุปและประมวลผล 120 6. สรุปผลการท าแบบประเมิน
อัตโนมัติ 

1 119 

 
 



 การเปรียบเทียบการน า (Lean Management) มาพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการท างาน  
หน่วยงานประกันคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 2560 

 

ล าดับ ชื่อโครงการ วันที่ สถานที ่
ลดปริมาณกระดาษที่ใช้ 

ผลลัพธ์  
(ลดกระดาษ) 

ลดระยะเวลา  
ลดขั้นตอน 

ผลลัพธ์ 
(ลดระยะเวลา) 

แบบเดิม 
(แผ่น) 

แบบใหม่ 
(แผ่น) 

แบบเดิม 
(นาที) 

แบบใหม่ 
(นาที) 

1. โครงการพัฒนาผู้บริหาร คณะแพทยศาสตร์ 
มศว ประจ าปีงบประมาณ 2561 เรื่อง “การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การน าเกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality 
Award : TQA) มาใช้ในการพัฒนาองค์กรจน
ประสบผลส าเร็จจากคณะแพทยศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาล”  

4 ม.ค.
2561 

ณ ห้องประชุม     
15-402              

คณะแพทยศาสตร์ 
มศว  

ประสานมิตร 

40 1 39 75 25 50 

2. โครงการสัมมนาการจัดการความรู้การ
ประกันคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ มศว 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 เรื่อง “การ
พัฒนาคุณภาพระดับหลักสูตรสู่เกณฑ์ AUN-
QA (ASEAN University Network Quality 
Assurance)”  

24 ม.ค.
2561 

ณ ห้องประชุม 
A203  

ชั้น 2 อาคารกาย
วิภาคศาสตร์  

คณะแพทยศาสตร์  
ประสานมิตร 

 
 
 
 

30 1 29 70  20 
 

50 



ล าดับ ชื่อโครงการ วันที่ สถานที ่
ลดปริมาณกระดาษที่ใช้ 

ผลลัพธ์  
(ลดกระดาษ) 

ลดระยะเวลา  
ลดขั้นตอน 

ผลลัพธ์ 
(ลดระยะเวลา) 

แบบเดิม 
(แผ่น) 

แบบใหม่ 
(แผ่น) 

แบบเดิม 
(นาที) 

แบบใหม่ 
(นาที) 

3. โครงการอบรมเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับภาควิชา/หน่วยงาน 
ประจ าปีการศึกษา 2560  
 

5 มิ.ย.61 ณ ห้อง IT 
Training ห้องสมุด 
ชั้น 2 อาคารเรียน
และปฏิบัติการ 

คณะแพทยศาสตร์ 
องครักษ์ 

50 1 49 70 20 50 

4. โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร คณะแพทยศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2560  

18 และ 
26 มิ.ย.61 

ณ ห้องประชุมศูนย์
ผิวหนัง ชั้น 3 

อาคาร
ศาสตราจารย์ มล.
ปิ่น มาลากุล และ
ห้องประชุม 15-
402 อาคารเรียน
รวมพรีคลินิกและ

วิทยาศาสตร์ 
ประสานมิตร 

 
 
 
 

50 1 49 70 20 50 



ล าดับ ชื่อโครงการ วันที่ สถานที ่
ลดปริมาณกระดาษที่ใช้ 

ผลลัพธ์  
(ลดกระดาษ) 

ลดระยะเวลา  
ลดขั้นตอน 

ผลลัพธ์ 
(ลดระยะเวลา) 

แบบเดิม 
(แผ่น) 

แบบใหม่ 
(แผ่น) 

แบบเดิม 
(นาที) 

แบบใหม่ 
(นาที) 

5. โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับส่วนงาน (ภาควิชาและ
หน่วยงาน) ประจ าปีการศึกษา 2560  

6 และ 16 
ก.ค.61 

ณ ห้องประชุม 2A 
ชั้น 2 อาคารเรียน
และปฏิบัติการ 

คณะแพทยศาสตร์ 
องครักษ์ และห้อง 

IT Training 
ห้องสมุด ชั้น 2 
อาคารเรียนและ

ปฏิบัติการ       
คณะแพทยศาสตร์ 

องครักษ์ 

60 1 59 70 20 50 

6. โครงการ MEDSWU มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 หัวข้อ การน า
ระบบ Lean Management มาใช้ในการ
พัฒนางาน  

26 ก.ค.61 ณ ห้องคอนเวนชั่น 
ชั้น 3 อาคารเรียน
และปฏิบัติการ 

คณะแพทยศาสตร์ 
องครักษ์ 

130 1 129 70 20 50 

 
 การท าแบบประเมินโครงการตั้งแต่เดือน มกราคม 2561 – ปัจจุบัน สามารถลดกระดาษได้ 354 แผ่น



 
 

11. สรุปผลการด าเนินการ 

ตัวช้ีวัด Pre-Lean เป้าหมายตัวชี้วัด Post-Lean 
ผลลัพธ์ 

(เพิ่มข้ึน/ลดลง) 
1 ลดปริมาณกระดาษท่ีใช้ 354 แผ่น ปริมาณกระดาษท่ีใช้ลดลง  6 แผ่น ปริมาณการใช้

กระดาษลดลง 
2 ลดระยะเวลา/ลดขั้นตอน 425 นาที ระยะเวลาในกระบวนการ

ท างานลดลง 
125 นาที ระยะเวลา/

ขั้นตอน 
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กราฟแสดงเปรียบเทียบการใช้กระดาษ ระยะเวลา      
ของงานประกันคุณภาพ 



บทสรุปที่ได้จากกิจกรรมครั้งนี้  
 1. กิจกรรมครั้งนี้สามารถก าจัดขั้นตอนที่ไม่จ าเป็นออกไป ได้หรือไม่ อย่างไร 

- กิจกรรมครั้งนี้สามารถก าจัดขั้นตอนที่ไม่จ าเป็นได้ เนื่องจากการส่งแบบประเมินแบบเก่าท าให้เกิดการ
ล่าช้าและท าให้เกิดความยุ่งยาก  

2. กิจกรรมครั้งนี้สามารถรวมขั้นตอนเข้าด้วยกันได้หรือไม่ อย่างไร 
- สามารถรวมข้ันตอนการท างานเข้าด้วยกันโดยท าแบบประเมินรูปแบบ Google form ซ่ึงสามารถลดเวลา 

ลดขั้นตอนการท างานได้เป็นอย่างดี รวมถึงการลดกระดาษในการแจ้งเวียนส่งให้หน่วยงานต่างๆ  
3. มีการวิเคราะห์กระบวนการท างานเพื่อระบุสาเหตุของความสูญเสีย 

- มีการจัดท ากระบวนการท างานจากเดิมซึ่งมีขั้นตอนที่ยุ่งยากและใช้เวลามาก เมื่อเปรียบเทียบกับการน า
รูปแบบ Google form มาใช้พัฒนาหน่วยงานประกันคุณภาพ ท าให้ช่วยลดต้นทุนและเวลาในการ
ประเมินผลและประมวลผลโครงการท าให้การประเมินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 


