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บทนํา
 สืบเน่ืองจากการประกันคุณภาพการศึกษา 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ดานการ
วดัและประเมนิผลของรายวชิาบรรยาย รายวชิาปฏบิตักิาร 
รายวชิาฝกปฏบิตังิาน การทวนสอบผลสมัฤทธิข์องนกัศกึษา 
และการประเมินสิง่สนบัสนนุการเรียนร ูมีการเก็บขอมลูมา
อยางตอเนือ่งตลอดทกุปการศกึษา เพือ่รายงานการประกนั
คุณภาพการศึกษา และนําผลการประเมินมาปรับปรุง เชน 
การปรับปรุงหลักสูตร ในรายวิชาตางๆ การปรับปรุงสิ่ง
อํานวยความสะดวก เปนตน โดยการดําเนินการในสวนนี้ 
งานบริการการศึกษา มีหนาที่รับผิดชอบในการจัดเตรียม
เปนฉบับเอกสารตามบริบทของการประเมินในแตละรายการ
เพือ่สงใหภาควชิาดําเนนิการใหนักศกึษาประเมินในรายวชิา
บรรยาย รายวชิาปฏบิตักิาร รายวชิาฝกปฏบิตังิาน และการ
ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในคาบเรียนสุดทายตาม
รายวิชาที่ภาควิชาเปดสอนของภาคการศึกษานั้นๆ และใน
สวนของงานบริการการศึกษา จะรับผิดชอบการประเมิน
สิ่งสนับสนุนการเรียนรูเม่ือส้ินปการศึกษา และรวบรวม
แบบสอบถามเพ่ือดําเนินการคียขอมูล วิเคราะห และสรุป
ผลการประเมินทั้ง 2 หนวยงาน เพื่อการรายงานขอมูล
รายวิชา (มคอ.5 และ มคอ.6) และรวบรวมขอมูลไวสาํหรับ
การรายงานขอมลูการประกันคุณภาพการศึกษาทุกปการศึกษา
 จากข้ันตอนการทํางานในรูปแบบเดิมนัน้ เปนการ
ใชกระดาษในการทําเอกสารแบบประเมินทีต่องใชกระดาษ

จํานวนมาก กระบวนการตั้งแตจุดเริ่มต้ันถึงจุดสุดทายใช
เวลาคอนขางมาก ใชทรัพยากรบุคคลทํางานซํ้าซอนกัน
มีขั้นตอนและชวงเวลาในหลายๆ สวนท่ีไมเกิดประโยชน 
อีกทั้งมีจุดสําคัญในขั้นตอนการปอนขอมูลที่อาจจะเกิด
ขอผิดพลาดได การรอคอยผลลพัธการประเมนิผลเพือ่นาํไป
ใชงานใชเวลาคอนขางนาน เปนตน ทางทีมพัฒนา เล็งเห็น
ถงึปญหาทีเ่กิดข้ึนน้ี จึงไดนาํกระบวนการทัง้หมดมาวเิคราะห 
และนาํการจดัการแนวทางของ LEAN มาจัดการปรบัเปลีย่น
กระบวนการในการประเมินเปนระบบใหม สามารถตดัข้ันตอน
ทีไ่มเกิดประโยชน ลดรายจายในการจดัทาํเอกสารจาํนวนมาก
ลดข้ันตอนการทํางานท่ีซํา้ซอนและเพ่ิมประสิทธภิาพในการ
ไดขอมูลผลการประเมินที่เร็วขึ้น โดยใชระบบเทคโนโลยี
คอมพวิเตอรและระบบเครอืขายอินเตอรเนต็มาประยุกตใชงาน
สรางเปนระบบประเมินออนไลนในรูปแบบใหม และนํามา
ใชในคณะเภสัชศาสตรแทนระบบเดิมครั้งแรกเมื่อปการ
ศึกษา 2558 ที่ผานมา ผลลัพธจากการใชระบบประเมิน
ออนไลนในระบบใหมนีส้ามารถแกไขปญหาและขอบกพรอง
ในระบบงานเดิมไดเปนอยางดี
 ทางทีมพัฒนาระบบการประเมินออนไลน “การ
เพิ่มประสิทธิภาพในการประเมินการเรียนการสอน โดย
ใชกระบวนการ LEAN” มีความภาคภูมิใจและประทับใจ
เปนอยางย่ิงในการระดมสมองรวมแกไขปญหาและสราง
ระบบงานใหมที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ไดผลลัพธทัน
ทวงที สามารถใชงานไดจริงกอใหเกิดประโยชนในองคกร
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วัตถุประสงคและตัวชี้วัด
 1. วัตถุประสงค
  1) เพื่อปรับเปลี่ยนขั้นตอนการประเมิน
รายวิชาของคณะเภสัชศาสตร 
  2) เพือ่ลดคาใชจายจากวสัดสุิน้เปลอืง ลด
เวลาและขอผิดพลาดในการกรอกขอมูล
  3) เพื่อตอบสนองความตองการของผู
เกี่ยวของ เพ่ิมความรวดเร็วและประสิทธิภาพ

2. ตัวชี้วัด (QCDSMEE) 
  ทางทีมวิจัยไดกําหนดตัวชี้วัด โดยใชหลัก
ของQCDSMEEคือ องคประกอบของการเพ่ิมผลผลิต 
เปนการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันไดอยางย่ังยืน 
และไดกําหนดตัวชี้วัด 4 ตัวท่ีสําคัญและตรงวัตถุประสงค 
ดังนี้
  C-Cost ตนทนุคาเอกสารแบบประเมนิและ
ทวนสอบที่ลดลง และเวลาในการกรอกและวิเคราะหผล
ประเมิน/ทวนสอบรายวิชาโดยใชแบบสอบถามท่ีลดลง 
  D-Delivery การสงมอบผลประเมินรายวิช
าทีถ่กูตองใหแกอาจารย ตามเวลาทีกํ่าหนดสาํหรบัประกอบ
การจัดทํารายงาน มคอ. 4 และ มคอ.6 เพื่อเสนอแนวทาง
การปรับปรุงรายวิชา  
  S-Safety ลดความคลาดเคล่ือนในการ
กรอกและวิเคราะหผลการประเมินและทวนสอบรายวิชา 
E-Environment การนําระบบประเมินรายวิชาแบบออน
ไลนมาใช ชวยใหคณะฯ ลดความสิ้นเปลืองการใชกระดาษ 
จึงเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
 3. สภาพปญหาและขอมูลปจจุบัน
  จากการสาํรวจและวเิคราะห สอบถามขอมลู
จากผูทีเ่ก่ียวของกับการประเมินการเรียนการสอน โดยการ
สัมภาษณ และนําขอมูลเกามารวมวิเคราะหไดขั้นตอนทั้ง
กระบวนการรวม 20 ขัน้ตอน/รายวชิา และพบขอมูลสภาพ
ปญหาจากขั้นตอนบางสวนในกระบวนการ ดังน้ี
  1) การสาํเนาเอกสารแบบประเมนิการเรยีน
การสอนใหครบตามจํานวนของนักศึกษาและรายวิชา
ทั้งหมด จํานวนมาก สิ้นเปลืองกระดาษและงบประมาณ 

  2) การสงมอบชุดสําเนาแบบประเมิน วชิา
ทฤษฏี วิชาปฏิบัติ ทวนสอบ ตามจํานวนนักศึกษา ของ
แตละรายวชิา ไปยงัภาควชิาตางๆ เปนการใชเวลา ระยะทาง
และจํานวนคนท่ีมาก
  3) การแจกชดุแบบประเมินฯ ใหนกัศกึษา
ตอบแบบประเมิน ในคาบเรียนสุดทายของปการศึกษา
แตละรายวชิา โดยเจาหนาที ่ใชเวลาและเสนทางในการเดนิ
แจกจายและเรียกเก็บกลับคนืทกุคร้ังทกุรายวิชา ทาํขัน้ตอน
แบบเดียวกัน จนครบทุกรายวิชาท่ีเปดสอนในภาคการศึกษา
  4) การสรุปผลการประเมินแตละรายวิชา 
แตละหวัขอ ตองรอใหกรอกขอมลูครบทัง้หมดของรายวชิา
นั้นๆ จึงจะสามารถทําสรุปผล และสงมอบผลสรุปตอไป 
อาจจะสงใหเกิดการปอนขอมูลที่ผิดพลาดจากการปอน
จํานวนตัวเลขจํานวนมากๆ ตอเน่ือง
  5)  เอกสารผลการประเมนิเกาเกบ็ รอทาํลาย
ใชพื้นที่มาก และการคนหาขอมูลเกาที่ทําลายไปแลว 
ไมสามารถคนหาตนฉบับเกากลับมาไดกรณีตองการขอมูล
ที่เกินกวา 5 ป ขึ้นไป
  6) เอกสารกระดาษ เกบ็ไวนานๆ เกดิความ
เสียหาย ทัง้ความชืน้ การฉีกขาด การเคลือ่นยาย การจัดเก็บ
ของเอกสารขอมลูการประเมินแตละภาควิชาจะแตกตางไป
ตามสภาพแวดลอม

รูปที่ 1 ข้ันตอนกอน Lean: current value stream mapping

 4.  กระบวนการแกปญหาโดยใช LEAN 
  1) แนวทางการ LEAN กระบวนการ
ประเมินการเรียนการสอน
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   LEAN หมายถึง การกําจัด หรือ ความ
สญูเปลา (Wastes) ออกจากกระบวนการทํางาน เพิม่คุณคา 
(Value) ตามความตองการของลูกคา และทําใหข้ันตอนการ
ทํางานไหลลื่น (Flow) โดยไมติดขัด และปรับปรุงใหดียิ่งๆ 
ขึ้นไปอีก เพ่ือใหสมบูรณท่ีสุด
   จากการวเิคราะหสภาพปญหาและขอมูล
ปจจุบนัท่ีเกดิกบักระบวนการการประเมนิการเรียนการสอน 
จึงเกิดการนํา LEAN มาประยุกตใชในการแกไขปญหา 
พัฒนากระบวนการประเมินการเรียนการสอนอยางเปน
ระบบ โดยไมเนนการลงทุนในเทคโนโลยีช้ันสูง แตมุงการ
ปรับปรุงกระบวนการโดยมีบุคลากรและเทคโนโลยีที่มีอยู
แลวมาเปนตัวขับเคลื่อนที่สําคัญและสอดคลองกับปรัชญา
คุณภาพ 
  2) ขัน้ตอนการLEAN กระบวนการประเมนิ
การเรียนการสอน
   เร่ิมตนจากผบูรหิาร เจาหนาทีง่านบรกิาร
การศึกษา เจาหนาที่ภาควิชา สรางความเขาใจ ทําใหมี
ทศันคติทีถ่กูตองในการนํา LEAN มาปรับปรุงกระบวนการ
ประเมินการเรียนการสอน

- ขั้นตอนการเร่ิมวิเคราะหสภาพปจจุบัน
- ขั้นตอนการวางแผนงานอยางเปนระบบ
- ขั้นตอนการกําหนดเปาหมายในการปรับปรุง
- ขัน้ตอนการใชเคร่ืองมือตางๆ เขามาชวยปรับปรงุ

อยางตอเนื่อง

  3) LEAN TOOL
   กระบวนการแกปญหาโดยใช LEAN 
TOOL เปนเคร่ืองมือที่นํามาใชในขั้นตอนการพัฒนา
กระบวนการโดยใชเคร่ืองมือ 3 ประการดังนี้

 Value Stream Mapping การศึกษากระบวน
การทํางาน (Work Flow) ตั้งแตจุดเริ่มตน
จนสิ้นสุด

 Standard Work การสรางมาตราฐาน/แนว
ปฏิบัติในการทํางาน

 One stop service การใหบริการแบบเบ็ด
เสร็จในจุดบริการเดียว

 5.  การวเิคราะหความสญูเปลาและการแกไข 
  “ความสูญเปลา” (Waste) คือ กิจกรรมท่ี
ไมกอใหเกดิคณุคาแกผูรบัผลงาน/บรกิาร ความสญูเปลาใน
กระบวนการทํางานที่เกิดจากการนําทรัพยากรไปใช แตไม
ไดสรางคณุคาใหเกดิขึน้ ความสูญเปลาเม่ือขจดัออกไปแลว 
จะไมมีผลกระทบตอคุณคาที่ผูรับผลงาน/บริการไดรับ 
ดังนั้นจึงเปนเปาหมายของ LEAN ที่จะตองมองหาความ
สูญเปลา และพยายามขจัดออกไป 
  ทางทีมผูวิจัยไดนําแนวทางการวิเคราะห
กระบวนการและข้ันตอนยอย จากการประเมินการเรียน
การสอนแบบเดิมที่ใชกระดาษในการเก็บขอมูล โดยใช
แนวทางการวิเคราะหความสูญเปลา 8 ประการ แบบ 
“DOWNTIME” เพือ่หาขอมูลสภาพปญหา และหาแนวทาง
การแกไขปญหา ดัง ตารางที่ 1
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ตาราง 1 วเิคราะหความสญูเปลา แบบ “DOWNTIME” จากการกระบวนการประเมนิการเรยีนการสอนระบบเดมิ และ
แนวการแกไข 

Defect: ขอบกพรองที่ตองทํางานซ้ําเพ่ือแกไข

สภาพปญหา การแกไข

• ความออนลา และความเรงรีบในการกรอกขอมลูตวัเลขจํานวนมาก
จากแบบประเมินกระดาษอาจกอใหเกิดขอผิดพลาดได 

• ภาควิชาฯ ตางๆ แจกจายและเก็บแบบประเมินแบบเดิม เปนการ
เพิม่งานเวลาและจํานวนบุคลากรในการทํางานเดยีวกนัทกุภาควิชา

• ใชระบบออนไลน เกบ็ขอมลูการประเมนิโดยตรงจากการตอบของ
นักศึกษาในทันที 

• ลดภาระการกรอกขอมลู ปองกนัขอผดิพลาดในการปอนขอมลูจาํ
นวนมากๆ 

• ลดขัน้ตอนการทาํงานในการแจกจายและเกบ็แบบประเมนิกระดาษ
ของแตละภาควิชา

Over production: การผลิตหรือใหบริการมากเกินจําเปน
สภาพปญหา การแกไข

• การทําสําเนาเอกสารแบบประเมิน เพื่อใหตรงจํานวนนักศึกษาใน
รายวิชาตางๆ จากทุกภาควิชา เปนการสําเนาเอกสารท่ีใชปริมาณ
กระดาษและงบประมาณในการทําอยางตอเนื่องในทุกเทอม

• ผลการประเมินที่ไดเก็บเขาแฟม เขาตู หากจะเรียกดูตองรื้อคน
เอกสารใชเวลา และมีโอกาสสูญหายได ฉีกขาด

• เปลี่ยนรูปแบบการทําแบบประเมินจากกระดาษ มาเปนระบบ
ออนไลน จะชวยลดปริมาณการใชกระดาษ ชวยลดคาใชจาย
ประหยัดเวลาและกําลังคนในการเตรียมเอกสาร

• เปลี่ยนรูปแบบการทําแบบประเมินจากกระดาษ มาเปนระบบ
ออนไลน สามารถจัดเก็บขอมูลและประมวลผลไดทันที อีกทั้ง
สามารถเรียกขอมูลมาดูทั้งปจจุบันและยอนหลังทันที 

Waiting: การรอคอย
สภาพปญหา การแกไข

• อาจารยรอคอยขอมูลสรุปผลการประเมิน จากเจาหนาที่ภาคของ
ภาควิชาฯ กรอกตัวเลขใหครบ แลวจึงประมวณผลจึงจะไดผลการ
ประเมิน 

• เจาหนาทีภ่าควิชาตองกรอกขอมูลจนครบถวน กอนนาํขอมูลมาใชงาน
• ทางคณะฯตองรอคอยขอมูลจากภาควิชา เพื่อทําสรุปผลประเมิน

ภาพรวม

• ลดการรอคอย สามารถดูรายงานขอมูลผลการประเมินไดทันที 
ทั้งในระหวางชวงเวลาเปดประเมิน และเมื่อปดประเมิน 

• เจาหนาท่ีไมตองกรอกขอมลูการประเมินในระบบ นกัศกึษาผตูอบ
แบบประเมินจะตอบออนไลนและสามารถดขูอมลู ทัง้ปจจบุนัและ
ยอนหลังทันที 

• ในระบบออนไลน งานบริการการศึกษา งานประกันคุณภาพ สามารถ
เขาถึงขอมูลไดเอง โดยไมตองรอขอมูลจากเจาหนาที่ภาควิชา

Not using staff talent: ความรูความสามารถไมถูกใชอยางเต็มที่
สภาพปญหา การแกไข

• เจาหนาที่ภาควิชาฯ มีภาระงานในการกรอกขอมูล สรุปผล เก็บ
ขอมูล เปนจํานวนมาก ใชเวลามากในการปอนและทวนขอมูล
กอนสงผล

• การประเมินระบบออนไลน สามารถชวยลดเวลาการกรอกขอมูล 
ชวยใหบุคลากรภาควิชาไดมีเวลาในการทํางานในงานภาระงาน
หลักดานอ่ืนๆ ทั้งในงานดานชวยวิจัย ชวยเตรียมการสอนได
เพ่ิมมากขึ้น

Transportation: การเดินทางและการเคล่ือนยาย
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สภาพปญหา การแกไข
• การขนสง การเคลือ่นยายเอกสาร และภาระการจดัเก็บเอกสารการ

ทํางานจากการประเมินที่เสร็จแลว มากเกินขึ้นเรื่อยๆ 
• เปลี่ยนรูปแบบการทําแบบประเมินจากกระดาษ มาเปนระบบ

ออนไลน ชวยลดประมาณการใชกระดาษ การทําสาํเนา การขนยาย
ทั้งกอนประเมินและหลังประเมิน เก็บขอมูลออนไลน สืบคนได
รวดเร็วและไมตองใชพ้ืนที่จัดเก็บเอกสาร

Inventory stock: วัสดุคงคลัง
สภาพปญหา การแกไข

• เอกสารเกาเก็บลาสมัยไมสามารถนํากลับมาใชใหมได
• รปูแบบการประเมนิเปนกระดาษ ฉกีขาดงาย อายกุารเกบ็ไดไมนาน
• ตองทําการสั่งซ้ือกระดาษสําหรับเตรียมทําสําเนาในจํานวนมาก

• การเก็บขอมลูในรปูแบบออนไลน สามารถนําขอมลูยอนหลงักลบั
มาดูใหมไดตลอดเวลา ประหยัดพื้นที่จัดเก็บและงบประมาณใน
การจัดซื้อกระดาษสํานักงาน

• การทําแบบประเมินรอบใหม สามารถนําแบบประเมินเดิมมาใช
ใหมไดในเทอมตอๆ ไปไดอยางสะดวกรวดเร็ว 

Motion: การเคล่ือนที่หรือการเดินของเจาหนาท่ี
สภาพปญหา การแกไข

• การคนหาเอกสารเกาเกบ็ มคีวามลาชา อาจตกหลนไดขอมูลไมทนั
ความตองการ

• การคนหาไฟลในคอมพิวเตอรสวนบุคคลอาจจะไมทันทวงที กับ
ความตองการแบบทันดวน หรือคนขอมูลยอนหลังตลอด 24 ชม.

• การสงรายงานสรุปผล จากหลายๆ ภาค มายังสวนกลาง หรือ 
ไปยังอาจารยแตละทาน มีขั้นตอนหลายขั้นตอน

• รูปแบบระบบการประเมนิออนไลน ชวยลดประมาณการใชกระดาษ
การทําสําเนา การขนยาย ท้ังกอนประเมินและหลังประเมิน เก็บ
ขอมลูออนไลน สบืคนไดรวดเร็วและไมตองใชพ้ืนทีจ่ดัเก็บเอกสาร

• สามารถเรียกดูขอมูล ผลสรุปไดทันเวลาท่ีตองการ ลดข้ันตอนท่ี
ตองรอขอมูลจากภาควิชาหรือจากหนวยงานตางๆ 

Excessive processing: ขั้นตอนที่มากเกินจําเปน
สภาพปญหา การแกไข

• มขีัน้ตอนทีไ่มจาํเปน ในการทาํตนฉบบัแจกจายไปยงัภาควชิาตางๆ
ในการทําแบบประเมินเองตามจํานวนของรายวิชาและนักศึกษา 
ของแตละภาควิชา

• การตรวจทาน ขอมูลผลการประเมิน ท่ีมีปริมาณขอมูลที่มาก และ
ทําซํ้าซอนกันของแตละภาควิชา

• ขอมูลเกาๆ ที่มีการเก็บรวบรวมในรูปแบบเอกสาร หรือ แบบไฟล
ที่อยูในเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล ไมสะดวกในการคนหา

• ใชระบบออนไลน เกบ็ขอมลูการประเมนิโดยตรงจากการตอบของ
นกัศกึษาในทันท ีลดภาระการกรอกขอมลู ปองกันขอผดิพลาดใน
การปอนขอมลูจาํนวนมากๆ และลดข้ันตอนการทํางานซ้ําซอนของ
ทุกภาควิชา

 6.  การนําเคร่ืองมือสารสนเทศมาประยุกตใช
  หลักจากไดขอมูลปญหาและแนวทางการ
แกไขปญหามาแลวนัน้ทางทีมผูวจิยัจงึไดนาํปรับปรุงกระบวนการ
แบบใหมโดยใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยูแลวมา
ประยกุตใชในการแกไขปญหา พฒันากระบวนการประเมนิ
การเรียนการสอน โดยไมเนนการลงทุนในเทคโนโลยีชั้นสูง 
จึงเลือกใชฟงกชั้นการประเมินที่มีในระบบ LMS@PSU 
(Moodle:1.9.12+ ระบบการเรียนการสอนออนไลน 
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร) มาประยกุตใชเพือ่สรางแบบ

ประเมนิ รายวชิา ทวนสอบ ของนกัศกึษาคณะเภสชัศาสตร 
รวมกับการพัฒนาเว็บไซต eva.psu.ac.th ขึ้นโดยใช 
Joomla เวอรช่ัน 3.4.0 ซึ่งเปนเว็บสําเร็จรูปที่มีความ
ยืดหยุนสามารถนํามาเปนเว็บขอมูลในการเชื่อมโยงขอมูล 
สรางรายชือ่วชิาทีเ่ปดประเมิน ตามหัวขอทีก่าํหนดในปการ
ศกึษาน้ัน และสรางสือ่ประชาสัมพนัธในเวบ็ไซต ในกลุมไลน
นักศึกษา สงอีเมลประชาสัมพันธนักศึกษาและอาจารย 
เพือ่ประชาสัมพนัธกระตนุและสงเสรมิใหนกัศกึษาเขามาใช
ระบบใหมากที่สุด 
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ขั้นตอนหลัง LEAN ปรับเปล่ียนรูปการประเมินการเรียน
การสอน ลดขั้นตอนที่ไมกอประโยชน ลดเวลาการรอคอย 
และเสนทางของการเดินทางขอมูลไดดัง รูปท่ี 2

รูปที่ 2 ขั้นตอนหลัง LEAN ปรับเปลี่ยนรูปแบบออนไลน

 สรุปขั้นตอนการทํางานในกระบวนการประเมิน
รูปแบบใหมโดยใชการประเมินออนไลน โดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกตใช ดังรูปที่ 3

รูปท่ี 3 L-EVA Lift Cycle

ตาราง 2  เปรียบเทียบผลกอนและหลัง LEAN
รายการ

(ปการศึกษา 2558)
ระบบเดิม
กอน LEAN

ระบบใหม
หลัง LEAN

ปริมาณการใชกระดาษ
ทําแบบประเมิน

10,077 แผน 0 แผน

งบประมาณ
คาถายเอกสาร

3,526.95บาท* 0 บาท

ข้ันตอนการทํางาน 20 ขั้นตอน/
รายวิชา

13 ขั้นตอน

ระยะเวลาตั้งแตเร่ิม
กระบวนการประเมิน

1,230 นาที/
รายวิชา

166 นาที/
รายวิชา

ระยะทางจากจุดเริ่มตน
กระบวนการถึงจุดสิ้นสุด

1,200 เมตร/
รายวิชา

100 เมตร/
รายวิชา

*100 แผน/35 บาท

 7.  ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน
  การนําระบบใหมมาใชในปการศึกษา 2558 
ภาคการศกึษาที ่1 ผตูอบแบบประเมินไมมาก แตยงัเกนิครึง่
หนึ่งของจํานวนผูลงทะเบียนเรียนในแตละรายวิชา ตอมา
ในภาคการศกึษาท่ี 2 มกีารแกไขโดยการเพิม่การประชาสมัพนัธ
และกระตุนการตอบแบบประเมินออนไลนเพิ่มขึ้นทําให
จํานวนผูตอบเพ่ิมมากขึ้นกวาในภาคการศึกษาแรก 
  ในขณะที่เริ่มใชระบบนั้น มีบางรายวิชามี
จํานวนนักศึกษาเขาทําประเมินเกินจํานวนที่ลงทะเบียนไว 
จึงตองแกไขขอมูลรายช่ือนักศึกษาท่ีเขามาเกินโดยตรวจ
สอบรายชือ่ทีไ่มไดลงทะเบยีนและลบขอมูลออกจากระบบ
ประเมินในวิชาท่ีเกินมา จึงนําปญหามาแกไขในคร้ังตอไป 
โดยการเพิ่มรหัสผานเขารายวิชาเพื่อปองกันการเขาระบบ
จากผูอื่นที่ไมมีชื่อในการลงทะเบียน 
  ปการศึกษา 2558 ภาคการศึกษาที่ 1 การ
กําหนดระยะเวลาเปดใหนกัศึกษาทาํแบบประเมนิไดกําหนด
ชวงเวลาไวในชวงกอนสอบ 1 สัปดาห และปดระบบหลัง
สอบเสร็จ 1 เทาน้ัน พบปญหาระยะเวลาเปดประเมินตรง
กับชวงที่นักศึกษากําลังเตรียมตัวสอบและสอบ เปนปจจัย
หน่ึงท่ีสงผลใหจาํนวนเขาทําแบบประเมินนอย ปการศึกษา 
2558 ภาคการศึกษาที่ 2 จึงนํามาปรับปรุงชวงเวลาในการ
เปดระบบใหนกัศึกษาเขาประเมินในมีกาํหนดชวงเวลากอน
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สอบ 2 สัปดาห ถึงหลังสอบ 2 สัปดาหเพื่อใหเวลาในการ
ตอบแบบประเมินตามเวลาท่ีนกัศกึษาตองการไดมากยิง่ขึน้ 
และในปการศกึษา 2559 นีจ้ะเพิม่ชวงเวลาประเมนิมากขึน้ 
เพื่อเปดรับขอมูลใหครบถวนมากย่ิงขึ้นไป

 8.  สรุป
การเพ่ิมประสิทธิภาพในการประเมินการเรียน

การสอน โดยใชกระบวนการ LEAN นั้นสามารถนําไปสู
แนวทางการทํางานรูปแบบใหมที่สามารถชวยลดขั้นตอน 
ระยะเวลา คาใชจาย เสนทางการเดินทาง ไดอยางมีประสิทธิภาพ
ดียิ่งขึ้นกวากอนการ LEAN สรุปมาได 5 ขอ ดังนี้
  ผสูอนและผูประสานงานรายวิชา เขาถึงขอมลู
ผลการประเมินรายวิชา ผลประเมินทวนสอบได สะดวก
รวดเร็ว ขอมูลมีความถูกตองชัดเจนตรงความตองการ 
  ชวยลดเวลาการรอคอยผลการประเมิน 
สามารถรับผลการประเมินตรงตามกําหนดเวลา สําหรับใช
เปนหลักฐานประกอบการจัดทํารายงาน มคอ. 4 และ มคอ.6
  ชวยลดข้ันตอนการทํางานทีซ้ํ่าซอนของแตละ
ภาควิชา ลดขอผิดพลาดจากการปอนขอมูลตัวเลข
จํานวนมากๆ ในเวลาที่จํากัด 
  ไดรายงานผลการประเมินที่เปนมาตราฐาน
เดียวกันทั้งคณะฯ สามารถคนหาขอมูลยอนหลังได
  เพ่ิมความสะดวกใหแกนักศึกษาท่ีทําการ
ประเมิน สามารถทําแบบประเมินระบบออนไลน ผาน
คอมพิวเตอรสมารทโฟน จากทุกท่ีทุกเวลา ในชวงเวลาที่
กําหนด

กิตติกรรมประกาศ
 ผลงานนี้สําเร็จไดดวยความกรุณาของคณะ
ผูบริหารคณาจารย เจาหนาที่ งานบริการการศึกษา คณะ
เภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ซ่ึงไดให
คําปรึกษา ขอชี้แนะและความชวยเหลือ จนกระท่ังผลงาน
สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี คณะผูจัดทําขอกราบขอบพระคุณ
อยางสูงมา ณ ที่นี้
 ขอกราบขอบพระคุณทมีวิทยากรอบรมเชิงปฏบิตัิ
การในหัวขอ LEAN สกูารปฏิบตั ิรศ.นพ.ธวชั ชาญชญานนท 

ผช.อธกิารบดีฝายประกันคณุภาพมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร
คุณยุพา แกวมณี หัวหนาหอผูปวยพิเศษเฉลิมพระบารมี 7 
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรคณุลกัษมี 
สารบรรณ คณะแพทยศาสตร มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร 
ทีใ่หความกรณุาใหความรคูวามเขาใจในการนาํระบบ LEAN 
สูการปฏิบติั ชวยเสนอแนะแกไขขอบกพรองตางๆ ของผลงาน
และใหคําแนะนําทั้งใหกําลังใจ
 ทายนี้ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา 
ที่ใหการอุปการะอบรมเล้ียงดู ตลอดจนสงเสริมการศึกษา 
และใหกําลังใจเปนอยางดี อีกทั้งขอขอบคุณเพื่อนๆ 
ที่ใหการสนับสนุนและชวยเหลือดวยดีเสมอมาและขอ
ขอบพระคณุเจาของเอกสารและงานวจิยัทกุทาน ทีผ่ศูกึษา
คนควาไดนาํมาอางอิงในการทําวจิยั จนกระท้ังงานวิจยัฉบับ
น้ีสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 
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 การทํางาน 

-  งานดานการประเมินผลการเรียนการสอน การ
ทวนสอบ การประเมินผูสอน 

- งานดานจดัการระบบการประเมินความพึงพอใจ
- งานด านจัดการระบบการเรียนการสอน
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ออนไลน (LMS) 
- งานดานจัดการระบบการเรียนภาษาอังกฤษ 

Tell Me More 
-  อาจารยพิเศษคณะเภสัชศาสตร ดานการออก

แบบพรีเซนเตช่ัน, รายวิชาดานการออกแบบ
ผลิตภัณฑ

-  อาจารยพิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
-  อาจารยพิเศษวิทยาลัยชุมชนสงขลา

 ตาํแหนงหนาท่ีปจจบุนั นกัวชิาการศกึษา ระดบั
ปฏิบัตกิาร งานบริการการศึกษา คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร


