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การปรบัปรุงงานตามแนวคิดแบบลนี (Lean) 

 

เรื่อง การปรบัปรุงการประเมนิการเรยีนการสอนระดบับณัฑติศึกษาตามแนวคิดแบบลนี (Lean) 

 

ความเป็นมาและความส าคญั 

 การจดัการศึกษาระดบับณัฑติศึกษา คณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ มกีารจดัการศึกษา 2 

หลกัสูตร ไดแ้ก่ หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการเภสชัภณัฑ ์และหลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต 

สาขาวิชาวิทยาการเภสชัภณัฑ ์โดยในแต่ละภาคการศึกษาจะตอ้งมีการประเมินการจดัการเรียนการสอนระดบั

บณัฑติศึกษา ไดแ้ก่ การประเมนิรายวชิา การประเมนิทวนสอบผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน การประเมนิอาจารยผู์ส้อน การ

ประเมนิสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู ้การประเมนิคุณภาพหลกัสูตร เพื่อรายงานการประกนัคุณภาพหลกัสูตร และน าผลการ

ประเมนิมาพิจารณาปรบัปรุง โดยการด าเนินการเหล่าน้ี นกัวิชาการศึกษาเป็นผูด้  าเนินการในการจดัเตรียมเป็นฉบบั

เอกสารการประเมนิในแต่ละรายการ และจดัส่งใหนิ้สิตระดบับณัฑิตศึกษาตอบแบบประเมนิในรายการต่าง ๆ ตามที่

กล่าวขา้งตน้หลงัการจดัการเรียนการสอนสิ้นสุดลงในแต่ละภาคการศึกษา เมื่อนิสิตระดบับณัฑิตศึกษาตอบแบบ

ประเมนิฉบบัเอกสารเรียบรอ้ยแลว้ นกัวชิาการจะรวบรวมแบบประเมนิต่าง ๆ เพื่อด าเนินการคียข์อ้มลู วเิคราะห ์และ

สรุปผลการประเมนิ และรายงานผลกบัผูเ้กี่ยวขอ้ง พรอ้มท ัง้รวบรวมขอ้มลูไวส้  าหรบัเป็นขอ้มลูประกอบการประประกนั

คุณภาพหลกัสูตร 

 จากข ัน้ตอนการด าเนินงานในรูปแบบเดิมนัน้ เป็นการใชก้ระดาษในการท าเอกสารแบบประเมินในแต่ละ

รายการที่ตอ้งใชก้ระดาษจ านวนมาก กระบวนการตัง้แต่จุดเริ่มตน้ถงึสิ้นสุดใชเ้วลาค่อนขา้งมาก ประกอบกบันิสติระดบั

บณัฑติศึกษาเป็นนิสติที่เรียนนอกเวลาราชการเป็นส่วนใหญ่ การส่งแบบประเมนิตามรายการต่างๆ และการรอคอยผล

การตอบแบบประเมินเพื่อน าไปใชง้านใชเ้วลาค่อนขา้งมาก สิ่งเหล่าน้ีเป็นขอ้จ ากดัที่เกิดขึ้น จึงเป็นเหตุผลและความ

จ าเป็นในการแสวงหากลยุทธท์ี่จะปฏบิตัิงานใหเ้กิดประสทิธิภาพ ดงันัน้ การน าแนวคิดแบบลนี (Lean) มาเป็นแนวทาง

ในการปรบัปรุงงานการประเมนิการเรียนการสอนระดบับณัฑติศึกษา เพือ่จดัการปรบัเปลีย่นกระบวนการในการประเมนิ

รูปแบบใหม่ สามารถตดัข ัน้ตอนที่ไม่เป็นประโยชน ์ลดทรพัยากรที่ใชใ้นการจดัท าเอกสารจ านวนมาก ลดเวลาในการ

ด าเนินงาน ส่งผลใหไ้ดข้อ้มูลผลการประเมนิที่รวดเร็วขึ้น โดยประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีเขา้มาใชง้านสรา้งแบบประเมิน

ออนไลน ์และน ามาใชใ้นการบริหารหลกัสูตรระดบับณัฑติศึกษาคร ัง้แรกเมือ่ปีการศึกษา 2562 ทีผ่่านมา ผลทีไ่ดร้บัจาก

การใชร้ะบบประเมินออนไลน์น้ีสามารถแกไ้ขขอ้จ ากดัของระบบงานเดิมไดเ้ป็นอย่างดี  และสามารถใชง้านไดจ้ริง

ก่อใหเ้กดิประโยชนต่์อคณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ปรบัปรุงข ัน้ตอนการประเมนิผลการเรียนการสอน ประจ าภาคการศึกษา คณะเภสชัศาสตร ์

2. เพื่อลดค่าใชจ่้ายจากวสัดุสิ้นเปลือง ลดเวลาในการจดัส่ง และรบักลบัคืนของเอกสารแบบประเมิน 

ครอบคลุมถงึลดความคลาดเคลือ่นในการกรอกและวเิคราะหผ์ลการประเมนิ 

3. เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของผูเ้กี่ยวขอ้ง เพิม่ความรวดเรว็และประสทิธภิาพในการด าเนินงาน 

 

สภาพปญัหาการประเมินการเรยีนการสอนระดบับณัฑติศึกษา 

 จากการด าเนินงานการประเมนิการเรยีนการสอนระดบับณัฑติศึกษา และสอบถามขอ้มลูจากผูเ้กี่ยวขอ้งกบัการ

ประเมนิ ไดแ้ก่ การประเมนิรายวิชา การประเมนิทวนสอบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน การประเมนิอาจารยผู์ส้อน การ

ประเมนิสิง่สนบัสนุนการเรียนรู ้การประเมนิคุณภาพหลกัสูตร และรวบรวมปญัหาจากผูเ้กี่ยวขอ้งดว้ยวธิกีารสมัภาษณ์/

สอบถามอย่างไมเ่ป็นทางการพบสภาพปญัหาในการด าเนินงานประเมนิการเรยีนการสอนระดบับณัฑติศึกษา ดงัน้ี 

1. การส าเนาเอกสารแบบประเมินการเรียนการสอน ไดแ้ก่ การประเมินรายวิชา การประเมินทวนสอบ

ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน การประเมนิอาจารยผู์ส้อน การประเมนิสิง่สนบัสนุนการเรียนรู ้การประเมนิคุณภาพหลกัสูตร

ในแต่ละปีการศึกษาใหค้รบตามจ านวนนิสิต จ านวนรายวิชา จ านวนอาจารยผู์ส้อน ในแต่ละปีการศึกษา แมว้่าจะมี

จ  านวนนิสติระดบับณัฑติศึกษาไมม่ากแต่ปรมิาณใชก้ระดาษยงัถอืว่าเกนิความจ าเป็นส าหรบัการใชง้าน 

2. การจดัส่งแบบประเมนิการเรียนการสอนต่าง ๆ นัน้ ใชร้ะยะเวลามากเน่ืองจากนิสิตระดบับณัฑิตศึกษา

เป็นนิสติที่เรียนนอกเวลาราชการ (เสาร์-อาทติย)์ เท่านัน้ ท าใหนิ้สติระดบับณัฑติศึกษาจะไดร้บัแบบประเมนิการเรียน

การสอนต่าง ๆ ในวนัและเวลานอกราชการเท่านัน้ 

3. การรวบรวมเก็บกลบัคืนแบบประเมนิการเรียนการสอนต่าง ๆ ใชร้ะยะเวลามาก เน่ืองจากนิสติจะส่งแบบ

ประเมนิการเรยีนการสอนในสปัดาหถ์ดัไปหลงัจากที่ไดร้บัแบบประเมนิฯ 

4. การวเิคราะหแ์ละสรุปผลการประเมนิการเรียนการสอนต่าง ๆ ตอ้งใชเ้วลาในการบนัทกึขอ้มูลใหค้รบทุก

รายการ จึงจะสามารถวเิคราะหแ์ละสรุปผลการประเมนิการเรียนการสอนต่าง ๆ และส่งมอบผลสรุปการประเมนิให ้

ผูเ้กี่ยวขอ้งไดไ้ด ้ซึง่อาจส่งผลใหเ้กดิการบนัทกึขอ้มลูผดิพลาด คลาดเคลือ่นจากการบนัทกึขอ้มลูได ้

5. เอกสารผลการประเมนิใชพ้ื้นทีม่ากในการเก็บรกัษา และการคน้หาขอ้มลูเป็นไปไดย้าก 

  

จากการด าเนินงานประเมินการเรียนการสอนระดบับณัฑิตศึกษา สามารถน าเสนอเพื่อใหเ้ห็นข ัน้ตอนการ

ด าเนินงานก่อนลนี (Lean: current value stream mapping) ตามตารางที ่1 
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ตารางที ่1  ข ัน้ตอนการประเมนิการเรียนการสอนระดบับณัฑติศึกษาก่อนการลนี (Lean) 
 

ข ัน้ตอน ระยะเวลาทีใ่ช ้ กระดาษทีใ่ช ้

1. การเตรียมประเดน็ส าหรบัการประเมนิการเรยีนการสอน 30 นาท ี - 

2. ตรวจสอบจ านวนที่ตอ้งใชส้  าหรบัการประเมนิการเรยีนการสอน 10 นาท ี - 

3. ส าเนาแบบประเมนิการเรยีนการสอนตามจ านวนทีต่อ้งใช ้ 10 นาท ี 608 แผ่น 

4. จดัส่งแบบประเมนิการเรียนการสอนที่ตูเ้หลก็ในหอ้งพกันิสติระดบั

บณัฑติศึกษา 

480 นาท ี - 

5. รวบรวมตดิตามผลการตอบแบบประเมนิการเรียนการสอน 2,880 นาท ี - 

6. บนัทกึตวัเลขจากการตอบแบบประเมนิการเรยีนการสอน 30 นาท ี - 

7. วเิคราะหแ์ละสรุปผลการประเมนิการเรยีนการสอน 30 นาท ี 48 แผ่น 

8. จดัส่งผลการประเมนิการเรยีนการสอนใหผู้เ้กี่ยวขอ้ง 10 นาท ี 48 แผ่น 

ทรพัยากรทีใ่ชร้วม 3,480 นาท ี 704 แผ่น 

  

แนวทางในการลนี (Lean) 

 แนวคิดในการลนี (Lean) เป็นการก าจดัความสูญเปลา่ (Wastes) ออกจากการด าเนินงาน เพิม่คุณค่า (Value) 

ตามความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย และท าใหข้ ัน้ตอนการปฏิบตัิงานไหลลื่น (Flow) ไม่ติดขดั และปรบัปรุงอย่าง

ต่อเน่ือง เพือ่ใหเ้กดิความสมบูรณท์ีสุ่ด  

 จากการวเิคราะหส์ภาพปญัหาที่เกิดกบัการด าเนินงานการประเมนิการเรียนการสอนระดบับณัฑิตศึกษา เป็น

เหตใุหเ้กดิการน าลนี (Lean) มาใชล้ดขอ้จ ากดัการด าเนินงานไดอ้ย่างเป็นระบบ โดยประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยทีีม่อียู่เป็นตวั

ขบัเคลือ่นในการปรบัปรุงงานการประเมนิการเรยีนการสอนระดบับณัฑติศึกษา 

 

ขัน้ตอนการลนี (Lean)  

 การปรบัปรุงการประเมนิการเรยีนการสอนระดบับณัฑติศึกษาตามแนวคิดแบบลนี (Lean) มขี ัน้ตอน ดงัน้ี 

1. วเิคราะหส์ภาพปจัจบุนัของการประเมนิการเรยีนการสอนระดบับณัฑติศึกษา 

2. วางแผนงานอย่างเป็นระบบ 

3. ก าหนดเป้าหมายในการปรบัปรุงงาน 

4. ใชเ้ครื่องมอืเขา้มาช่วยในการปรบัปรุงงาน 
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เครื่องมือที่ใชใ้นการลนี (Lean) 

 การปรบัปรุงการประเมนิการเรียนการสอนระดบับณัฑติศึกษาตามแนวคิดแบบลนี (Lean) ใชเ้ครื่องมอืในการ

ปรบัปรุงกระบวนการ ดงัน้ี 

1. เขยีนสายธารคุณค่า (Value Stream Mapping : VSM) โดยการเขยีนข ัน้ตอนท ัง้หมดตามล าดบัจาก

เริ่มตน้และสิ้นสุด เพือ่วเิคราะหห์าความสูญเปลา่ (Wastes)  

2. สรา้งแนวปฏบิตัทิีเ่ป็นมาตรฐานการด าเนินงาน (Standard Work) 

3. บรกิารแบบเบด็เสรจ็ (One Stop Service) 

 

การวเิคราะหค์วามมสูญเปล่าและการปรบัปรุง 

 การวิเคราะหค์วามสูญเปล่าและการปรบัปรุง ยึดหลกัการวิเคราะหแ์บบ DOWNTIME1 สามารถน าเสนอใน

รูปแบบของตารางไดด้งัน้ี 

 

ตารางที ่2 วเิคราะหค์วามสูญเปล่าตามหลกั DOWNTIME จากการด าเนินงานประเมนิการเรียนการสอนระบบเดิมและ

แนวทางการปรบัปรุง 
 

D=Defects  

สภาพปญัหา การแกไ้ข 

- การบนัทกึขอ้มลูตวัเลขจากแบบประเมนิกระดาษเป็นไปอย่าง

เร่งรบี ส่งผลใหเ้กดิขอ้ผดิพลาดได ้

- ใชร้ะบบออนไลนเ์ก็บขอ้มลูการประเมนิการเรยีนการสอน

โดยตรงจากการตอบของนิสติระดบับณัฑติศึกษา 

- การแจกจ่ายและเก็บแบบประเมนิการเรยีนการสอนแบบเดมิ

ใชเ้วลามากเกนิความจ าเป็น 

- ลดภาระการบนัทกึขอ้มลู ป้องกนัขอ้ผดิพลาดในการป้อน

ขอ้มลูทีเ่ป็นตวัเลขจากกระดาษ 

 - ลดข ัน้ตอนการท างานในการแจกแบบประเมนิการจดัการเรยีน

การสอน 

O-Overproduction 

สภาพปญัหา การแกไ้ข 

- การส าเนาเอกสารแบบประเมนิการเรยีนการสอนเป็นการใช ้

กระดาษในปรมิาณมากและเป็นมาอย่างต่อเนื่องทกุภาค

การศึกษา 

- ผลการประเมนิการเรยีนการสอนมกีารจดัส่งใหผู้เ้กี่ยวขอ้งใน

รูปแบบของเอกสาร และเก็บเขา้แฟ้มเอกสาร หากตอ้งการ

เรยีกดูตอ้งใชเ้วลาในการรื้อคน้และมโีอกาสทีเ่อกสารจะสูญ

หาย 

- เปลีย่นรูปแบบการท าแบบประเมนิการเรยีนการสอนแบบ

กระดาษมาเป็นระบบออนไลน ์จะช่วยลดปรมิาณกระดาษทีใ่ช ้

ลดค่าใชจ่้าย ประหยดัเวลาและก าลงัคนในการจดัเตรยีม

เอกสาร 

- เปลีย่นรูปแบบการท าแบบประเมนิจากกระดาษ มาเป็นระบบ

ออนไลน ์สามารถจดัเก็บขอ้มลู วเิคราะหผ์ลและสรุปผลการ

ประเมนิไดท้นัท ีครอบคลมุถงึการเรยีกดูขอ้มลูยอ้นหลงัที่

สามารถท าไดท้นัท ี

                                                           
1 DOWNTIME ย่อมาจาก D=Defects, O-Overproduction, W-Waiting, N=Non-utillzed talent, T=Transportation, 

I=Inventory, M=Motion, E=Extra-processing 
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W-Waiting 

สภาพปญัหา การแกไ้ข 

- นกัวชิาการศึกษารอคอยการส่งกลบัของแบบประเมนิการเรยีน

การสอนจากนิสติระดบับณัฑติศึกษา 

- ผูเ้กี่ยวขอ้งรอคอยขอ้มลูสรุปผลการประเมนิฯ จากนกัวชิาการ

ศึกษา 

 

- ลดการรอคอย โดยนิสติระดบับณัฑติศึกษาสามารถส่งผลการ

ประเมนิการเรยีนการสอนออนไลน ์

- นกัวชิาการศึกษาสามารถวเิคราะห ์และสรุปผลการประเมนิ

การเรยีนการสอนไดท้นัทีปิ่ดการประเมนิออนไลน ์

N=Non-utillzed talent 

สภาพปญัหา การแกไ้ข 

- นกัวชิาการศึกษามภีาระงานหลกัอืน่นอกเหนือจากการบรหิาร

การจดัการศึกษาระดบับณัฑติศึกษา การเก็บรวบบรวม การ

บนัทกึขอ้มลู การวเิคราะห ์และสรุปผลการประเมนิจงึใชเ้วลา

มากในการด าเนนิการ 

- การประเมนิการเรยีนการสอนออนไลน ์สามารถช่วยลดเวลา

ในการด าเนินการท ัง้กระบวนการ ช่วยใหน้กัวชิาการศึกษาไดม้ี

เวลาในการท างานในภาระงานหลกัดา้นอืน่ๆ ท ัง้ในดา้นการ

บรหิารงานวจิยั และงานอืน่ ๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

T=Transportation 

สภาพปญัหา การแกไ้ข 

- การจดัส่งแบบประเมนิการเรยีนการสอน และภาระการจดัเก็บ

เอกสารการท างานจากการประเมนิผลแลว้มปีรมิาณมากขึ้น

เรื่อย ๆ  

- เปลีย่นรูปแบบการประเมนิการเรยีนการสอนจากการใช ้

กระดาษ มาเป็นการประเมนิออนไลน ์ช่วยลดปรมิาณการใช ้

กระดาษ การส าเนา การจดัส่งท ัง้ก่อนประเมนิและหลงั

ประเมนิ การเก็บขอ้มลูออนไลนใ์หส้ามารถสบืคน้ขอ้มลูได ้

อย่างรวดเรว็และไม่สื้นเปลอืงพื้นทีก่ารจดัเก็บเอกสาร 

- I=Inventory 

สภาพปญัหา การแกไ้ข 

- เอกสารเก่าเก็บมคีวามลา้สมยัและขาดความสมบูรณใ์นการน า

กลบัมาใชใ้หม่ 

- รูปแบบการประเมนิการเรยีนการสอนดว้ยกระดาษ มอีายุการ

เก็บเอกสารไดไ้ม่นาน 

- หน่วยงานตอ้งส ัง่ซื้อกระดาษเพือ่เตรยีมท าส  าเนาแบบประเมนิ

การเรยีนการสอนอย่างเกนิความจ าเป็น 

- การเก็บขอ้มลูแบบออนไลน ์สามารถน าขอ้มลูยอ้นกลบัมาดู

ใหม่ไดต้ลอดเวลา ประหยดัพื้นทีใ่นการจดัเก็บและลด

งบประมาณในการจดัซื้อกระดาษส านกังาน 

- แบบประเมนิออนไลนส์ามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ไดใ้นภาค

การศึกษาต่อไปไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็ว 

M=Motion -  

สภาพปญัหา การแกไ้ข 

- การคน้หาเอกสารลา่ชา้ ไม่ทนัตามความตอ้งการ 

- การคน้หาไฟลใ์นคอมพวิเตอรส่์วนบคุคลท าไดไ้ม่ทนัท่วงท ีกบั

ความตอ้งการเร่งด่วน หรอืคน้หาไดต้ลอด 24 ชม. 

- การส่งรายงานสรุปผลใหก้บัผูเ้กี่ยวขอ้งมกีารด าเนินการ

ข ัน้ตอนหลายข ัน้ตอน 

- การประเมนิการเรยีนการสอนออนไลน ์ช่วยลดเวลาในการ

จดัส่งและรวบรวมแบบประเมนิใหก้บันิสติระดบับณัฑติศึกษา 

ลดปรมิาณการใชก้ระดาษจากการท าส  าเนา ท ัง้ก่อนประเมนิ

และหลงัประเมนิ  

- การเรยีกดูขอ้มลูสามารถด าเนินการไดอ้ย่างรวดเรว็ วเิคราะห ์

และสรุปผลไดอ้ย่างทนัเวลา 
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E=Extra-processing 

สภาพปญัหา การแกไ้ข 

- มขี ัน้ตอนทีไ่ม่จ  าเป็นในการท าตน้ฉบบัแบบประเมนิการเรยีน

การสอนแจกจ่ายใหก้บันิสติระดบับณัฑติศึกษาทีเ่รยีนนอก

เวลาราชการ 

- การรวบรวมแบบประเมนิการเรยีนการสอนกลบัท าไดย้าก 

- ใชร้ะบบออนไลนเ์ก็บขอ้มลูการประเมนิการเรยีนการสอน

โดยตรงจากการตอบของนิสติระดบับณัฑติศึกษา  

ลดภาระและป้องกนัขอ้ผดิพลาดในการกรอกขอ้มลูเพือ่การ

วเิคราะหแ์ละสรุปผล 

 

การประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลย ี

 จากการทีม่กีารวเิคราะหค์วามสูญเปลา่ของการด าเนินงานประเมนิการเรียนการสอนระบบเดมิและแนวทางการ

ปรบัปรุงแลว้ จึงไดเ้ริ่มด าเนินการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยทีี่มอียู่แลว้มาปรบัปรุงงานประเมนิการเรียนการสอน ดว้ยการ

สรา้งแบบประเมนิรายวิชา การประเมนิทวนสอบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน การประเมนิอาจารยผู์ส้อน การประเมนิสิ่ง

สนบัสนุนการเรียนรู ้การประเมนิคุณภาพหลกัสูตรของนิสติระดบับณัฑติศึกษาท ัง้สองหลกัสูตร โดยใช ้Google from 

สรา้งแบบประเมนิการเรียนการสอนดงักลา่ว และจดัส่งใหนิ้สติระดบับณัฑติศึกษาผ่าน Line Application เพือ่ใหนิ้สติ

ระดบับณัฑิตศึกษาตอบแบบประเมนิการเรียนการสอนต่างๆ ภายในระยะเวลาที่ก  าหนด จากนัน้น าขอ้มูลมาวเิคราะห์

และสรุปผลพรอ้มจดัส่งใหผู้เ้กี่ยวขอ้งทาง E-mail ไดใ้นทนัท ี
 

ตารางที ่3  ข ัน้ตอนการประเมนิการเรียนการสอนระดบับณัฑติศึกษาหลงัการลนี (Lean) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลาทีใ่ช ้ กระดาษทีใ่ช ้

1. การเตรียมประเดน็ส าหรบัการประเมนิการเรยีนการสอน 30 นาท ี - 

2. ตรวจสอบจ านวนที่ตอ้งใชส้  าหรบัการประเมนิการเรยีนการสอน 10 นาท ี - 

3. บนัทกึตวัเลขจากการตอบแบบประเมนิการเรยีนการสอน 30 นาท ี - 

4. วเิคราะหแ์ละสรุปผลการประเมนิการเรยีนการสอน 30 นาท ี - 

5. จดัส่งผลการประเมนิการเรยีนการสอนใหผู้เ้กี่ยวขอ้ง 10 นาท ี - 

ทรพัยากรทีใ่ชร้วม 120 นาท ี 0 แผ่น 

 

 จากการปรบัปรุงการประเมินการเรียนการสอนระดบับณัฑิตศึกษาตามแนวคิดลีน ( Lean) สามารถ

เปรยีบเทยีบผลก่อนและหลงัลนี (Lean) ไดด้งัตารางที ่4 
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ตารางที ่4 เปรยีบเทยีบผลก่อนและหลงัลนี (Lean) 

รายการ 

(ปีการศึกษา 2562) 

ระบบเดิม 

ก่อนลนี (Lean) 

ระบบใหม่ 

หลงัลนี (Lean) 

ปรมิาณการใชก้ระดาษท าแบบประเมนิ 704 แผ่น 0 แผ่น 

งบประมาณค่าถ่ายเอกสาร 352 บาท* 0 บาท 

ข ัน้ตอนการด าเนินงาน 8 ข ัน้ตอน 4 ข ัน้ตอน 

ระยะเวลาตัง้แต่เริ่มกระบวนการประเมนิฯ 3,480 นาท ี 120 นาท ี

*อตัราค่าถ่ายเอกสาร แผ่นละ 0.50 บาท 

 

สรุปผลการปรบัปรุงการประเมินการเรียนการสอนระดบับณัฑติศึกษาตามแนวคิดแบบลนี (Lean) 

 จากการน าแนวคิดลีน (Lean) มาปรบัปรุงการประเมินการเรียนการสอนระดบับณัฑิตศึกษาในปีการศึกษา 

2562 นิสติระดบับณัฑิตศึกษาผูต้อบแบบประเมนิใหค้วามร่วมมอืในการประเมนิการเรียนการสอนระดบับณัฑิตศึกษา

เป็นอย่างด ีแมว้่าการตอบแบบประเมนิในบางรายการอาจไมค่รบตามจ านวน แต่กม็กีารตอบกลบัมากกว่ารอ้ยละ 95  

 การปรบัปรุงการประเมนิการเรียนการสอนระดบับณัฑติศึกษาตามแนวคิดของลนี (Lean) นัน้สามารถน าไปสู่

การด าเนินงานรูปแบบใหม่ที่สามารถช่วยลดข ัน้ตอน ระยะเวลา ค่าใชจ่้ายและทรพัยากรไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพกว่าก่อน

การลนี (Lean) โดยสามารถสรุปประเดน็ไดด้งัน้ี 

1. ขอ้มลูจากผลการประเมนิการเรยีนการสอนมคีวามถกูตอ้งตรงตามความเป็นจรงิ  

2. ช่วยลดภาระการบนัทกึขอ้มลู และป้องกนัขอ้ผดิพลาดทีอ่าจเกดิขึ้นไดจ้ากการป้อนขอ้มลูทีเ่ป็นตวัเลข 

3. สามารถช่วยลดเวลาในการด าเนินการท ัง้กระบวนการ ช่วยใหม้เีวลาในการท างานในภาระงานหลกัอื่น 

4. ช่วยลดเวลาการรอคอยผลการประเมนิการเรยีนการสอน โดยผูเ้กี่ยวขอ้งสามารถรบัการประเมนิตรงตาม

เวลาทีก่  าหนดส าหรบัใชเ้ป็นหลกัฐานประกอบการท า มคอ.5 และ มคอ.7   

5. ช่วยลดข ัน้ตอนการท างานทีเ่ป็นความสูญเปลา่ 

6. ช่วยลดเวลาในการจดัส่งและรวบรวมแบบประเมนิใหก้บันิสติระดบับณัฑติศึกษาท ัง้ก่อนและหลงัประเมนิ 

7. สามารถจดัเกบ็ขอ้มลู วเิคราะหผ์ลและสรุปผลการประเมนิไดท้นัท ี  

8. ลดพื้นทีก่ารจดัเกบ็เอกสาร 

9. สามารถน าแบบประเมนิออนไลนก์ลบัมาใชใ้หมไ่ดใ้นภาคการศึกษาต่อไปไดอ้ย่างสะดวกรวดเรว็ 

10. ช่วยลดเวลาในการจดัส่งและรวบรวมแบบประเมนิใหก้บันิสติระดบับณัฑติศึกษา ลดปรมิาณการใช ้

กระดาษจากการท าส  าเนา  

 


