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แบบสรุปการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบลีน (Lean Management) 
ภาควิชา/หน่วยงาน สรีรวิทยา 

 

1. ช่ือเรื่องกิจกรรม/โครงการ: กระบวนการจัดท าข้อสอบอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. หลักการและเหตุผล: จากการประชุมโดยภาควิชาสรีรวิทยา พบว่าในกระบวนการจัดท าข้อสอบ ยังไม่เป็น
ขัน้ตอนตามที่ควรจะเป็น และบางขั้นตอนไม่จ าเป็นต้องท า บางขั้นตอนเกิดความซ้ าซ้อน ดังนั้น เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพ ความถูกต้องในการจัดท าข้อสอบ รวมทั้งการใช้เวลาอย่างคุ้มค่า 
 ภาควิชาฯจึงได้ด าเนินการจัดท าการเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบลีน เรื่อง “กระบวนการ
จัดท าข้อสอบอย่างมีประสิทธิภาพ” งานการจัดท าข้อสอบ เป็นงานที่ต้องใช้ความรอบคอบ เพื่อให้มีความ
ถูกต้องอย่างสูงสุด ดังนั้น ในแต่ละกระบวนการของการจัดท าข้อสอบ จะต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียด  
3. วัตถุประสงค์ 

1. ลดเวลาที่ซ้ าซ้อนในกระบวนการจัดท าข้อสอบ 
2. เพ่ือเพ่ิมความถูกต้องและแม่นย าในกระบวนการจัดท าข้อสอบ 
3. เพ่ือสร้างแนวทางปฏิบัติอันเป็นมาตรฐานในการจัดท าข้อสอบ 
4. เพ่ือสร้างจิตส านึก ความสามัคคีในองค์กร 
5. เพ่ิมการสื่อสาร ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร 

4. ทีมด าเนินการ/สมาชิกกลุ่ม 
1. ผศ.ดร.อัมพร    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   เทพอารีนันท์ 
7. รศ.ดร.สมฤดี    สายหยุดทอง 
8. ผศ.ดร.รุ้งตะวัน    สุภาพผล  
9. ผศ.นพ.โชติ    วีระวงษ ์
10. ผศ.ดร.จิรัฏฐิญา   ไตรสมบูรณ์ 
11. อ.ดร.ปิยะนุช    ปัทมสถาน 
12. นพ.อายต์      อาด า 
13. นายพงษ์พัฒน์    เวชสิทธิ ์   
14. นางสาวดาวรุ่ง    ศรีจิตรพงศ์   
15. นางสาวบุญมา    ศรีปิ่นเป้า        
16. นางสาวโชติรส    รัชชนันท์ภร    
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5. วิเคราะห์ WASTE  
การด าเนินการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อต้องการขจัดความสูญเปล่า (Wastes : DOWNTIME) ข้อใด       
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

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

ไม่ได้น ามาใช้ประโยชน์/ใช้คนไม่ถูกกับงาน 
5.  Transportation: ความสูญเปล่าจากการขนส่งหรือขนย้ายบ่อยๆ  
6.  Inventory: ความสูญเปล่าจากพัสดุคงคลัง/สินค้าคงคลังมากเกินไป 
7.  Motion/Movement: ความสูญเปล่าจากการเคลื่อนไหวที่ไม่จ าเป็นของผู้ที่ปฏิบัติ หรือ

เคลื่อนที่โดยเปล่าประโยชน์ 
8.  Excessive Processing: ความสูญเปล่าจากกระบวนการท างานที่ซ้ าซ้อนหรือมากเกินไป 

 

WASTE (Downtime) สภาพปัญหา/ปัญหาท่ีเกิด 
การแก้ไขปรับปรุง 
เพ่ือลด wastes 

Defect -ข้อสอบไม่ครบหน้า 
-กระดาษค าตอบไมม่ีเลขก ากับ 
-ข้อสอบเลขไม่ตรงกับกระดาษค าตอบ 
-เครื่องพิมพ์เสียขณะพิมพ ์

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

Waiting -การพิมพข์้อสอบและกระดาษค าตอบใช้เวลานานจาก
ขั้นตอนท่ีมาก และซ้ าซ้อน 

-ปรับปรุงกระบวนการท าข้อสอบ 
ลดขั้นตอนที่ซ้ าซ้อน 

Transportation -ต้องมีการขนย้ายข้อสอบจ านวนมาก ข้ึน-ลง ช้ัน 3 
และ 7 ในหลายขั้นตอน 
 
-เมิอกระดาษหรือหมึกพิมพ์หมด ต้องกลับขึ้นมาเบิก
จากภาควิชาฯ (ช้ัน7) 

-ปรับล าดับกระบวนการ ขั้นตอนใด
ที่สามารถท าท่ีห้อง digital (ช้ัน 3 )
ได้ ให้รวมท าท่ีช้ัน 3 ท้ังหมด 
-ตรวจสอบจ านวนกระดาษที่ต้องใช้ 
เบิกไว้ให้เพียงพอ, เตรียมหมึก
ส ารองไปท่ีห้อง digital ด้วย 

Excessive processing -มีขั้นตอนในการเคลื่อนย้าย และตรวจสอบความ
ถูกต้องที่มากและซ้ าซ้อน 

-เรียบเรียงขั้นตอนการจดัท าข้อสอบ
เขียนเปฌน Flow chart ตามล าดบั
การท างานและใหด้ าเนินงานตาม 
Flow chart 
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6. วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา โดยใช้แผนภูมิก้างปลา 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

PEOPLE EQUIPMENTS MATERIALS 

PROCESSES PLACES 

บุคลากรน้อย 

บุคลากรมีหลายภาระหน้าที ่

ตรวจงานผิดพลาด 

เครื่องพิมพ์ขนาดกลางรุ่นเก่าเสียบ่อย 

เครื่องพิมพ์ของภาควิชามีขนาด 
เล็ก ท างานได้ทีละน้อย 

หมึกพิมพห์มดอาย ุ

กระดาษส่วนกลางหมด 

ขั้นตอนการจัดท าข้อสอบซ้ าซ้อน 

ล าดับการด าเนินงานไม่เหมาะสม 

ห้อง digital อยู่คนละชั้น 
กับภาควิชาฯ 

รูปกราฟ /รูปภาพในขอ้สอบ 
ไม่ชัดเจน 

การสูญเวลาจาก 

การจัดท าขอ้สอบ 

 

 

เตรียมหมึกพิมพ์ไม่พอดกีับงาน 
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8. เปรียบเทยีบก่อนและหลงัการปรับปรุง/แก้ไข 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายวิชาส่ง ต้นฉบับก่อนท า Digital 

ตรวจสอบอักษรต้นฉบับข้อสอบ  
โดยเจา้หน้าท่ี 

 

1 วนั 

ค านวณกระดาษ
ส าหรับท าข้อสอบ 

 

พิมพ์ใบปะหน้าข้อสอบ
ส าหรับข้อสอบทุกชุด 

 

พิมพ์รหัสนสิิตลง 
กระดาษค าตอบ 

 

จัดผังห้องสอบ และพิมพ์
รายชื่อผู้เข้าสอบแตล่ะห้อง 

 

ขอคิวท าdigital 

 

จัดเข้าคู่กระดาษค าตอบกับข้อสอบตามรหัสนสิิต 

 

แบ่งชุดข้อสอบตามผังรายช่ือของแต่ละห้อง 

 

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อสอบ รหัสนสิิตบนกระดาษค าตอบ และข้อสอบ ตามรายชื่อของแต่ละห้อง 

 

บรรจุข้อสอบใส่ซองปิดผนึก เก็บใส่ตู้ล๊อคกุญแจ 

เก็บเข้าตู้ใส่กญุแจ 

 

- ท า digital ข้อสอบ 
- เจ้าหน้าทีภ่าควิชาเฝ้าข้อสอบทีห่้อง digital 1 คน   

พร้อมตรวจความถูกต้องของข้อสอบ   

ตรวจเช็คความถูกต้อง,จ านวนข้อสอบตาม
เย็บชุดข้อสอบ 

 

ใชเ้วลา 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 เวลาทีใ่ช้ 465-545 นาท ี

4

ภาค

วิชา 

หอ้ง

digital 

ด าเนินงาน 
ที่ภาควิชา 

ด าเนินงาน 

ท่ีภาควิชา 
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วิเคราะห์ตามหลัก5W 1H 

What Who Where When How 

จัดพิมพ์รหสัข้อสอบ
บนใบปะหน้า และเลข
กระดาษค าตอบตาม
รหัสนสิิต 

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

เจ้าหน้าท่ีจากภาควิชา 

 

WHY:ป้องกันการ
รั่วไหลของข้อสอบ 

 

ห้องภาควิชาฯช้ัน 7 

 

WHY: มีอุปกรณ์ใน
การจัดพิมพ์ลดการ
เคลื่อนย้ายข้อสอบ 

 

ก่อนวันจัดสอบ        
3 วันท าการ 
 

WHY: ภายหลังการ
ประชุมจากรายวิชา 
จึงจะไดร้ายละเอียด
จ านวนข้อสอบ และ 
เวลาที่จะใช้ในการ
สอบซึ่งจ าเป็นส าหรับ
การพิมพใ์บปะหน้า 

ส่วนรหสับน
กระดาษค าตอบไม่มี
ความจ าเป็นท่ีจะต้อง
รอช่วงใกล้สอบ  

สามารถจัดเตรียมได้
ตั้งแต่เปิดภาค
การศึกษา 

1.ตรวจสอบรายชื่อ
นิสิตที่จะท าการสอบ
ในครั้งนั้นเนื่องจาก
อาจมีนิสิต สอบซ่อม
รายวิชา หรือถอน
เรียน 

2.จัดพิมพ์เลขตามรหัส
นิสิต  

3.ตรวจสอบความถูก
ต้องของรหัสกับ
รายชื่อผู้เข้าสอบ 
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7. การแก้ปัญหาและน าไปปฏิบัติ (น าสาเหตุของปัญหาที่วิเคราะห์ได้มาหาวิธีแก้ปัญหา) 

ปัญหา สาเหตุ วิธีการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 
วันที่ 

ผลลัพธ์ 
เริ่ม สิ้นสุด 

-ความถูกต้อง
ของตัวอักษร
ในข้อสอบ 

-มีข้อผิดพลาด
จากต้นฉบับ 

-ตรวจสอบครั้งที่ 
1 หลังได้รับ
ต้นฉบับ 

ผู้ดูแลข้อสอบ 10 มิ.ย 62 8 ก.ค. 62 

 

-ผู้ดูแล
ข้อสอบ 
จะต้องอยู่
ท างานจนถึง
ล่วงเวลา 
ข้อสอบจึงจะ
แล้วเสร็จ 

-ขั้นตอนจ านวน
มาก ถูกจัดให้
ท าภายในกรอบ
เวลาอันสั้น ซึ่ง
บางงาน
สามารถท าใน
ช่วงเวลาอ่ืนได้  
-ขั้นตอนมีความ
ซ้ าซ้อน 

-ปรับปรุงขั้นตอน
การท างาน จัดท า
ผังห้องสอบ และ
พิมพ์เลขบน
กระดาษค าตอบ
เอาไว้ล่วงหน้า 
- ปรับระบบการ
ตรวจความถูกต้อง
ของรหัส 

ผู้ดูแลข้อสอบ 
และผู้ช่วยท า
ข้อสอบ 

10 ม.ิย 62 8 ก.ค. 62 

 

-ความ
ผิดพลาดจาก
เครื่องจักร
และอุปกรณ์ 

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

- ตรวจสอบ
สถานะเครื่องจักร
ล่วงหน้า 1 
สัปดาห์ 
- ตรวจสอบพัสดุ
คงคลัง ล่วงหน้า 
1 สัปดาห์ 
 

ผู้ดูแลข้อสอบ 10 ม.ิย 62 8 ก.ค. 62 
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8. เปรียบเทียบก่อนและหลังการปรับปรุง/แก้ไข 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายวิชาส่ง ต้นฉบับก่อนท า Digital 

ตรวจสอบอักษรต้นฉบับข้อสอบ  
โดยเจา้หน้าท่ี 

 

1 วนั 

ค านวณกระดาษ
ส าหรับท าข้อสอบ 

 

พิมพ์ใบปะหน้าข้อสอบ
ส าหรับข้อสอบทุกชุด 

 

พิมพ์รหัสนสิิตลง 
กระดาษค าตอบ 

 

จัดผังห้องสอบ และพิมพ์
รายชื่อผู้เข้าสอบแตล่ะห้อง 

 

ขอคิวท าdigital 

 

จัดเข้าคู่กระดาษค าตอบกับข้อสอบตามรหัสนสิิต 

 

แบ่งชุดข้อสอบตามผังรายชื่อของแต่ละห้อง 

 

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อสอบ รหัสนสิิตบนกระดาษค าตอบ และข้อสอบ ตามรายชื่อของแต่ละห้อง 

 

บรรจุข้อสอบใส่ซองปิดผนึก เก็บใส่ตู้ล๊อคกุญแจ 

เก็บเข้าตู้ใส่กญุแจ 

 

- ท า digital ข้อสอบ 
- เจ้าหน้าทีภ่าควิชาเฝ้าข้อสอบทีห่้อง digital 1 

คน  พร้อมตรวจความถกูต้องของข้อสอบ   

 

ตรวจเช็คความถูกต้อง,จ านวนข้อสอบตาม
เย็บชุดข้อสอบ 

 

ใชเ้วลา 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 เวลาทีใ่ช้ 465-545 นาท ี

ด าเนินงานท่ี

ภาควชิา 

ด าเนินงาน

ท่ีหอ้ง

digital 

ด าเนินงานท่ี

ภาควชิา 
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การด าเนินงานลีน (Lean Management)ระหว่างสิงหาคม 2561-มกราคม 2562 
Process flow (After) ครั้งที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 

เปิดรายวิชา 

ตรวจสอบตารางเรียน
และก าหนดวันสอบ 

 

 
รายวิชารวบรวมและ
ตรวจสอบต้นฉบับ  

 

จองคิว digital วันจันทร์         
- ก าหนดวันท า digital 

 

ได้ข้อสอบต้นฉบับ พิมพ์ใบปะหน้าตามข้อมลู
จากรายวิชาและรหสันิสติ 

 

ตรวจสอบความถูกต้อง
ของต้นฉบับ 

 

Digital   
 -จัดส าเนาต้นฉบับ   
- จัดเรียงเข้าชุด 
 

เจ้าหน้าท่ีจากภาควิชา  1 คนอยู่ควบคุมการท าdigital 
-  ตรวจสอบความถูกต้องจ านวนหน้า   
 - ฉบับท่ีถูกต้องครบถ้วนให้เย็บเข้าชุดกับใบปะหน้า 
 

ตรวจสอบรายชื่อนิสิต 

 

 
-จัดผังห้องสอบของแต่ละครั้ง                

-พิมพ์รายชื่อผู้เข้าสอบ                
(รายวิชาสอบ 2 ครั้ง) 

 

- พิมพ์รหัสนิสติบนกระดาษค าตอบ  
- ตรวจสอบความครบถ้วน 

 

เก็บเขา้คลงั 

น าข้อสอบเข้าคู่กับกระดาษค าตอบตามรหัสนิสิต 

 

ตรวจสอบความถูกต้องของรหัส 
- ตรวจสอบกับใบรายชื่อของแต่ละห้องสอบ 
- รหัสที่มีข้อสอบและกระดาษค าตอบถูกต้องให้ท าเครื่องหมายกับใบรายชื่อ 

 

น าข้อสอบใส่ซองปิดผนึก จัดเก็บใส่ตู้ล็อคกุญแจ 

 

1-3 วนั 

30 นาที 

15 นาที 

3 ชม. 

90 นาที 

30 นาที 

15 นาที 

รวม เวลาทีใ่ช้ 270 นาที 

ด าเนินงาน

ท่ีภาควิชา 

ด าเนินงานท่ี

หอ้งdigital 

ด าเนินงาน

ท่ีภาควิชา 
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การด าเนินงานลีน (Lean Management)ระหว่างเดือนมกราคม 2562-สิงหาคม 2562 
  Process flow (After) ครั้งที่ 2 

 
                                                             15 นาที 
 
 
                                                                                      30 นาที      

 
  
 
 
 
 
                                                                                                                                                    15 นาท ี
                                                                                         
 
                                                                                5 นาท ี                                               
 
 
                                                        
 

                                                        10 นาที                                                                                 

 
                                                                                     
                                                                      

 

                                                                                                                                                              60 นาท ี

                                                                                      
 

                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                     

 

                                                                                                                                                        30 นาท ี

 

                                                                                                               

ประสานงานขอตารางสอน/รายชื่อนิสิตที่  
Update ล่าสุด ขั้นตอนนี้ท าให้เรามีการวางแผนการท างานก่อนล่วงหน้า 

- พิมพ์รหัสใส่กระดาษค าตอบ /พมิพ์รหัสใส่ใบปะหน้าข้อสอบ                                    
- พิมพ์รายชื่อผู้เข้าห้องสอบ จ านวน 3 ห้อง 

- เตรียมท าแผนผังท่ีห้องสอบ/จัดท ารหัสที่น่ังห้องสอบลงแผนผังห้องสอบ 

- ประธานขอนัดประชุมคณะกรรมการรายวิชาฯเพื่อพิจารณาข้อสอบ 

- จัดท าหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการรายวิชาฯ /จัดเลีย้งผู้เข้ารว่มประชุม 

- ประธานรายวิชาฯส่งหนังสือขอข้อสอบ 

- แจ้งขอประเภทของข้อสอบ/จ านวนข้อสอบ 

- พิมพ์ประเภทข้อสอบ/จ านวนข้อสอบ /เวลาสอบลงในใบปะหน้าขอ้สอบท่ีเตรยีมไว้ลว่งหนา้ 

 

- ประธานรายวิชาแจ้งก าหนดการส่งข้อสอบเพื่อน าไป digital 
- ค านวณกระดาษที่จะน าไปท าข้อสอบ/ หมึก/master 
- โทรขอนัดเวลาการท าข้อสอบ 
 

- ประธานรายวิชาส่งข้อสอบ 
- ตรวจสอบตัวอักษรของข้อสอบตน้ฉบับโดยเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ 

- น าข้อสอบที่ผ่านการตรวจสอบตวัอักษร ลงไปท า digital ตามเวลาที่นัดหมาย 
- เจ้าหน้าท่ีที่รับผดิชอบนั่งเฝ้าขณะท าข้อสอบ 1 คน พร้อมตรวจความถูกต้องของข้อสอบ 
- เย็บชุดข้อสอบหลังจากท า digital ตรวจจ านวนชุดข้อสอบครบตามจ านวนนิสิตและข้อสอบส ารอง 

- จัดเรียงชุดข้อสอบตามเลขรหสัของนิสิตทีเ่ตรยีมไว้ในใบปะหน้าจนครบจ านวนที่ส่งท า digital 
- แทรกใบกระดาษค าตอบทีม่ีเลขรหัสที่เตรียมไว้ให้ตรงกับชุดข้อสอบและจ านวนให้ครบ 

- น าข้อสอบมาทีภ่าควิชาฯ เพ่ือแบ่งชุดข้อสอบตามเลขรหสัและแผนผังท่ีนั่งสอบ 

- เช็คจ านวนข้อสอบและรหัส/รายช่ือ จากใบเซนต์ช่ือผู้เข้าสอบแต่ละห้องให้ตรงกับข้อสอบ 

ขั้นตอนนี้ท าล่วงหน้าก่อนมีสอบ 

- บรรจุในซองที่มีใบปะหน้าซองขอ้สอบของแต่ละห้อง 

- ในซองข้อสอบจะบรรจุด้วยข้อสอบ/ข้อสอบส ารอง/ข้อปฏิบัติและเอกสารส าหรับกรรมการคุม
สอบ 

-  

รวมเวลาที่ใช้ 165 นาท ี

ด าเนินงาน
ที่ภาควิชา 

ด าเนินงาน

ที่หอ้ง

digital 

ด าเนินงาน
ที่ภาควิชา 
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9. ผลลัพธ์การด าเนินการ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมายตัวชี้วัด ผลลัพธ์ (เพิ่มขึ้น/ลดลง) 

ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดท าข้อสอบ วัด waste ด้านระยะเวลา ลดลง 

ความสุขของผู้ท างาน วัดอรรถประโยชน์ที่เกิดขึ้น เพ่ิมข้ึน 

จ านวนรายงานข้อผิดพลาด วัดประสิทธิภาพการท างาน 
และเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา
กระบวนการท าข้อสอบ 

ลดลง 

 

10. สิ่งท่ีได้รับจากการด าเนินการ  

1. ท าให้การท างานเป็นระบบ มีขั้นตอน ลดระยะเวลาการท างาน ลดกระบวนการท างานที่ซ้ าซ้อน 

2. มีการวางแผนในการท างาน สิ่งใหนควรเตรียมไว้ล่วงหน้าได้ เพื่อลดระยะเวลา ขั้นตอนการท างาน 

3. มีความร่วมมือการท างานร่วมกัน โดยแบ่งหน้าที่รับผิดชอบจัดล าดับการปฏิบัติงานเพ่ือไม่ให้มี
ขั้นตอนที่ซับซ้อน 

4. ลดการสูญเสียเวลาระหว่างแต่ละข้ันตอน เพ่ือใช้เวลาที่เหลือมาปฏิบัติงานอย่างอ่ืน 

5. บุคลากรได้มีการประชุม วางแผน จัดล าดับการท างานเพ่ือน าปัญหามาด าเนินการแก้ไข 
 

11. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ 
  

  - 
 

12. ข้อเสนอแนะ/ขยายผล 
จากการที่ภาควิชาสรีรวิทยา ได้ปรับปรุงกระบวนการจัดท าข้อสอบ ลดความซ้ าซ้อนของการ 

ด าเนินงาน พบว่า ลดระยะเวลาที่ใช้ในการจัดท าข้อสอบ โดยที่เพ่ิมประสิทธิภาพของการด าเนินงาน และได้
ผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจตามวัตถุประสงค์ จึงได้จัดท า Flow Chart กระบวนการจัดท าข้อสอบอย่างมี
ประสิทธิภาพ และน าออกเผยแพร่สู่ บุคลากรภาควิชาอ่ืนๆ เพ่ือให้เกิดเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยเผยแพร่ผ่าน
ทางเว็ปไซต์ภาควิชาฯหน่วยงานต้องน ากระบวนการแบบนี้ที่มีแนวทางแก้ไขแล้ว น าไปปฏิบัติอีกครั้ง เพ่ือให้
เกิดความแม่นย า และไม่มีข้อผิดพลาด เพ่ือให้หน่วยงานได้น ากระบวนการนี้ไปเป็นข้อปฏบัติของหน่วยงาน
ต่อไป
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การด าเนินงานการจัดท าข้อสอบตามแนวปฎิบัติทีด่ีที่ภาควิชาฯได้ปรับปรุง 

(สิงหาคม 2562-มกราคม 2563) 

  จากกระบวนการที่เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานที่ดีด้วยระบบลีน (Lean Management) เรื่อง 
กระบวนการจัดท าข้อสอบอย่างมีประสิทธิภาพ ภาควิชาได้เริ่มด าเนินการปรับปรุงกระบวนการตั้งแต่ เดือน
มกราคม 2562-เดือนมกราคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ 

1. ลดเวลาที่ซ้ าซ้อนในกระบวนการจัดท าข้อสอบ 
2. เพ่ือเพ่ิมความถูกต้องและแม่นย าในกระบวนการจัดท าข้อสอบ 
3. เพ่ือสร้างแนวทางปฏิบัติอันเป็นมาตรฐาน 
4. เพ่ือสร้างจิตส านึก ความสามัคคีในองค์กร 
5. เพ่ิมการสื่อสาร ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร 

  สามารถสรุปสาเหตุของปัญหา และแนวทางแก้ไขจากแผนภูมิก้างปลา 
 

หัวข้อ ปัญหา แนวทางการแก้ไข 

PEOPLE - บุคลากรน้อย 

- มีหลายภาระหน้าที่ 

- ตรวจงานผิดพลาด 

- บุคลากรแบ่งภาระหน้าที่ในการท างานให้ชัดเจน 

- ประสานงานกันท างานให้ภารกิจเสร็จสิ้นด้วยความรวดเร็วถูกต้อง 

- ปฏิบัติตามข้ันตอนที่ปรับปรุงจนได้เป็น Flow Chart ขั้นตอนใน
กระบวนการจัดท าข้อสอบอย่างเครื่งครัด 

EQUIPMENTS เครื่องพิมพ์ส่วนกลางรุ่นเก่าเสีย 

บ่อย 

- ตรวจเช็คบ ารุงรักษาเครื่องพิมพ์ให้พร้อมใช้ตลอดเวลา 

- เกิดการช ารุดให้เร่งประสานงานเพ่ือแจ้งซ่อมโดยเร่งด่วน 

MATERIALS - หมึกพิมพ์หมดอายุ 

- ความคมชัดของเส้นกราฟ
และรูปภาพ/ข้อสอบ 

- ตรวจเช็คระยะเวลาหมดอายุของหมึกพิมพ์ เมื่อแรกรับจากงาน
พัสดุ 

- ไม่จัดท า Stock มากเกินความจ าเป็น 

- ตรวจเช็คความคมชัดของตัวอักษร เลขหน้า เส้นกราฟ เลขหน้า
ของข้อสอบก่อนจัดท า digital 

- น าต้นฉบับข้อสอบไปทดสอบความคมชัด โดยการอัดส าเนา 1 ชุด 

ผลการตรวจ 
 

คมชัด     ไม่มีผลต่อการท าข้อสอบของนิสิต      ด าเนินการต่อไป 
 

ถ้าไม่คมชัด  มีผลต่อการท าข้อสอบของนิสิต 
 



12 

 

แจ้งให้กับประธานรายวิชาฯเพ่ือพิจารณาด าเนินการแก้ไขก่อน
จัดท า digital 

PLACES - ห้องถ่ายdigital อยู่คนละชั้น
กับภาควิชาฯ 

 

ด าเนินการขั้นตอนตาม Flow chart ที่ห้องท า digital ได้แก่
กระบวนการ 

- กระบวนการอัดส าเนา 

- จัดเรียงหน้า 

- เย็บชุด/เข้าชุดข้อสอบ 

PROCESSES - เสียเวลาในการรอข้อสอบที่
พร้อม digital จากผู้ประสาน 
งานรายวิชาฯ 

- ล าดับในขั้นตอนการจัดท า
ข้อสอบซ้ าซ้อน 

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจะส่งข้อสอบก่อนสอบอย่างน้อย 3วัน 

- จองคิวเจ้าหน้าที่ห้องอัดส าเนาล่วงหน้า 

- จัดท า Flow chart ขั้นตอนการจัดท าข้อสอบและปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครัด 
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การด าเนินงานด้วยระบบลีน (Lean Management) 
เรื่อง “กระบวนการจัดท าข้อสอบอย่างมีประสิทธิภาพ” 

ระหว่างเดือนสิงหาคม 2562-มกราคม 2563 
Flow  Chart 

“แนวทางปฏิบัติที่ดีในการจัดท าข้อสอบอย่างมีประสิทธิภาพ” 
 

 
                                                              
 
 
                                                                                      
 
  
 
 
 
 
                                                                                                                                                     
                                                                                         
 
 
                                                                                                                               
 
                                                        
 
 
 
                                                                                   10 นาที                                                                                
  
                                                                      

 

 

 

 

 

 

ประสานงานขอตารางสอน/รายช่ือนิสติที่  
Update ลา่สดุ 

ขัน้ตอนนีท้  าใหเ้รามีการวางแผนการท างานก่อนลว่งหนา้ 

- พิมพร์หสัใสก่ระดาษค าตอบ /พิมพร์หสัใสใ่บปะหนา้ขอ้สอบ                                
- พิมพร์ายช่ือผูเ้ขา้หอ้งสอบ จ านวน 3 หอ้ง 
- เตรยีมท าแผนผงัที่หอ้งสอบ/จดัท ารหสัที่นั่งหอ้งสอบลงแผนผงัหอ้งสอบ 

- ประธานขอนดัประชมุคณะกรรมการรายวชิาฯเพื่อพิจารณาขอ้สอบ 

- จดัท าหนงัสอืเชิญประชมุคณะกรรมการรายวชิาฯ /จดัเลีย้งผูเ้ขา้รว่มประชมุ 

- ประธานรายวชิาฯสง่หนงัสอืขอขอ้สอบ 

- แจง้ขอประเภทของขอ้สอบ/จ านวนขอ้สอบ 

- พิมพป์ระเภทขอ้สอบ/จ านวนขอ้สอบ /เวลาสอบลงในใบปะหนา้ขอ้สอบท่ีเตรยีมไวล้ว่งหนา้ 

 

- ประธานรายวชิาแจง้ก าหนดการสง่ขอ้สอบเพื่อน าไป digital 

- ค านวนกระดาษทีจ่ะน าไปท าขอ้สอบ/ หมกึ/master 

- โทรขอนดัเวลาการท าขอ้สอบ 
 

- ประธานรายวชิาสง่ขอ้สอบ 

- ตรวจสอบความคมชดัของตวัอกัษรของเสน้รูปภาพ/เสน้รูปกราฟของขอ้สอบตน้ฉบบัโดย
เจา้หนา้ที่ท่ีรบัผิดชอบ 

ขัน้ตอนนีท้  าลว่งหนา้ก่อนมีสอบ 
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เอกสารแนบรายละเอียดการตรวจสอบความคมชัดประกอบด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- น าตน้ฉบบัขอ้สอบไปทดสอบความคมชดัโดยการอดัส าเนา 1 ชดุ 

   ผลการตรวจ 

ความคมชดั ไมม่ีผลตอ่การท าขอ้สอบของนิสติ ด าเนินการตอ่ไป 

ถา้ไมค่มชดั มีผลตอ่การท าขอ้สอบของนิสติ 

สง่ขอ้สอบใหก้บัประธานรายวิชาฯเพื่อพิจารณาด าเนินการแกไ้ขตอ่ไป 
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ภาพประกอบการท ากิจกรรม  

                
 
 

   
 
 
 
 

             .................................................................... 
                                                                 (ลงชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมพร จาริยะพงศ์สกุล) 
                                                                                  หวัหน้าภาควิชาสรรีวิทยา 


