
โครงการ Lean Management งานแพทยศาสตรศึกษา 
เร่ือง การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเก็บข้อมูลด้านแพทยศาสตรศึกษา 

................................................................................ 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือลดปริมาณกระดาษในการกรอกประวัตินิสิตใหม่ และการแจกแบบสอบถาม 
2. เพ่ือจัดท าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อ านวยความสะดวกในการจัดท าคลังข้อสอบชนิด MCQ 

ส าหรับสอบ Comprehensive 
 
วิธีการด าเนินการงาน 

1. จัดท าแบบกรอกข้อมูลออนไลน์เพื่อเก็บข้อมูลนิสิตเข้าใหม่ 
2. จัดท าแบบสอบถามออนไลน์ 
3. จัดท าคลังข้อสอบชนิด MCQ ส าหรับสอบ Comprehensive 

 
วิธีการประเมินผล 

1. มีแบบกรอกข้อมูลออนไลน์เพ่ือเก็บข้อมูลนิสิตใหม่ 
2. จ านวนแบบสอบถามออนไลน์ 
3. มีคลังข้อสอบ MCQ ส าหรับการสอบ Comprehensive  

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ลดปริมาณการใช้กระดาษ 
2. ลดระยะเวลาการท างาน 
3. ง่ายต่อการเก็บข้อมูล ค้นข้อมูล และท าสถิติ 

  



ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. มีการใช้ข้อมูลและสารสนเทศในการคัดเลือกกระบวนการท างาน (Work Process) ที่มีความสูญเสีย 

(Waste) เพื่อท าการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการอย่างน้อย 1 กระบวนการ 

หัวข้อ 
การคัดเลือกกระบวนการที่มีความสูญเสีย 

ปีท่ีผ่านมา 
การกรอกประวัตินิสิตใหม่ 
online 

- สูญเสียด้านการใช้กระดาษในการกรอกแบบประวัตินิสิต โดยการกรอก
ประวัติต้องใช้กระดาษ ทั้งหมด 10 แผ่น/ชุด/คน (180 คน) 
- สูญเสียแรงงานในการกรอกข้อมูลประวัติของนิสิตในระบบ 

แบบสอบถาม online  - สูญเสียด้านการใช้กระดาษในการแจกแบบสอบถามให้กับนิสิตและ
บุคลากรตอบข้อมูล 
- สูญเสียแรงงานในการสรุปข้อมูลจากการแจกแบบสอบถาม 

คลังข้อสอบส าหรับการสอบ 
comprehensive 

- สูญเสียเวลาในการรวบรวมข้อสอบในแต่ละภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 
2. มีการวิเคราะห์กระบวนการท างานตามเกณฑ์ข้อ 1 ในรายละเอียด เพื่อระบุสาเหตุของความสูญเสีย 

หัวข้อ 
สาเหตุของการสูญเสีย 

ปีท่ีผ่านมา ปีปัจจุบัน 
การกรอกประวัติ
นิสิตใหม่ online 

- สูญเสียด้านการใช้กระดาษในการ
กรอกแบบประวัตินิสิต โดยการกรอก
ประวัติต้องใช้กระดาษ ทั้ งหมด 5 
แผ่น/ชุด/คน (180 คน) เป็นจ านวน
กระดาษท้ังสิ้น 900แผ่น 

- สูญเสียเวลาในการกรอกข้อมูลประวัติ
ของนิสิตเข้าระบบ ต้องใช้เวลา
ประมาณ 3-4 วัน 

- ด าเนินการให้นิสิตกรอกข้อมูลแบบ
ประวัตินิสิต ผ่านทางหน้าเว็บ online 
ของทางคณะแพทยศาสตร์ โดยจะมี
การลดกระดาษในการกรอกข้อมูลลง
เหลือ 360 แผ่น 

- ไม่ต้องเสียเวลาในการคีย์ข้อมูลกรอก
เข้าไปในระบบ 

แบบสอบถาม 
online  

- สูญเสียด้านการใช้กระดาษในการแจก
แบบสอบถามให้กับบุคลากรตอบข้อมูล 

- สูญเสียแรงงานในการสรุปข้อมูลจาก
การแจกแบบสอบถาม 

- ด าเนินการให้ตอบแบบสอบถามผ่าน
ระบบ online  

- ไม่ต้องเสียเวลาในการคีย์ข้อมูลสรุป 

คลังข้อสอบ
ส าหรับการสอบ 
comprehensive 

- สูญเสียเวลาในการรวบรวมข้อสอบใน
แต่ละภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

- ไม่ต้องเสียเวลาในการตามข้อสอบของ
แต่ละภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

- จัดท าเป็นฐานข้อมูลจ านวนข้อสอบใน
แต่ละปีได้ 

 



3. วางแผนการปรับปรุงกระบวนการท างานที่มีความสูญเสีย โดยก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่จะใช้
ติดตามและประเมินความส าเร็จของการปรับปรุง 

Lean 
management 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

การกรอกประวัติ
นิสิตใหม่ online 

ก.พ. – มี.ค.
2558 

- มีโปรแกรมการกรอกข้อมูล 
online ส าหรับนิสิตใหม่ 

- ลดปริมาณการใช้กระดาษท่ีเคยใช้
ในการกรอกแบบฟอร์มประวัติ
นิสิตเป้าหมาย ≥ ร้อยละ 50 

- มีโปรแกรมใช้งานจริง 
- ปริมาณการใช้กระดาษลดลง ≥ 

ร้อยละ 50 

แบบสอบถาม 
online 

ต.ค. 2557 – 
ก.ย. 2558 

- มีการจัดท าแบบสอบถาม online 
อย่างน้อย 1 แบบสอบถาม  

- จ านวนกระดาษที่เคยใช้ในการ
ตอบแบบสอบถาม online ลดลง 
≥ ร้อยละ 80 

- มีการจัดแบบสอบถาม online 
อย่างน้อย 1 แบบสอบถาม 

- จ านวนกระดาษที่เคยใช้ในการ
ตอบแบบสอบถาม online 
ลดลง ร้อยละ 100 

คลังข้อสอบส าหรับ
การสอบ 
comprehensive 

ต.ค. 2557 – 
ก.ย. 2558 

- มีโปรแกรมคลังข้อสอบที่ใช้งาน
จริง 

- มีโปรแกรมใช้งานจริง 

 
กระบวนการการท างานการกรอกประวัตินิสิตใหม่ online 

แผนการด าเนนิงาน 
วิชาการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ นิสิต/ผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
 

 
 

 

 

ก าหนดและน าเสนอ 
Lean Management 

ในที่ประชุม คกก.ประจ าคณะ 

จัดท าโปรแกรม 

น าขึ้น website 
กรอกประวัติ และพิมพ ์

มายื่นในวัน 

สอบสัมภาษณ ์
รวบรวมข้อมลูเป็น file รวบรวมข้อมูล 



กระบวนการการท างานการจัดท าแบบสอบถาม online 

 

กระบวนการการท างานการจัดท าคลังข้อสอบ ส าหรับข้อสอบ comprehensive  
การเรียนการสอนได้มีการพัฒนาโปรแกรมคลังข้อสอบและฝึกอบรมการใช้โดยนายแพทย์สุริยา ผ่องสวัสดิ์ 

ซึ่งเป็นโปรแกรมท่ีจะสามารถจะท า table of specification ของข้อสอบ และเก็บค่าสถิติต่างๆ ที่เกี่ยวกับข้อสอบ 
อันจะส่งผลให้ข้อสอบมีมาตรฐานมากขึ้น ในระยะแรกมีการใช้คลังข้อสอบในการสอบ comprehensive และบาง
รายวิชาทางพรีคลินิก และจะขยายการใช้งานออกไปในปีการศึกษา 2558 ให้ครอบคลุมทุกรายวิชาทางพรีคลินิก 
และรายวิชาที่สนใจในระดับคลินิก โดยมีขั้นตอนในการจัดท าดังนี้ 

พัฒนาแบบสอบถาม 
โดยงาน พศศ. 

กระจายทางสื่อต่างๆ 
Line, facebook, email 

website 

รวบรวมข้อมลู 



 



4. มีการด าเนินการตามแผนการปรับปรุงกระบวนการท างานตามแผนที่ระบุในเกณฑ์ข้อ 3 

การกรอกข้อมูลแบบประวัตินิสิตใหม่ online 

 
 

 



 
 

แบบสอบถาม Online 
มีการด าเนินการจัดท าแบบสอบถาม Online เกี่ยวกับการประเมินหลักสูตร การประเมินของนิสิต และ

อ่ืนๆ จ านวน 6 ชุด ได้แก่ 
1. แบบประเมินทัศนะคติของนิสิตแพทย์ที่มีต่อวิชาเลือก (Elective) ในชั้นคลินิก 
2. แบบประเมินความพึงพอใจการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
3. แบบประเมินความพึงพอใจการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการร่วม Nottingham 
4. แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
5. แบบสอบถามความคิดเห็นจากผู้ใช้/ผู้ผลิตบัณฑิตเกี่ยวกับหัตถการ (ระดับ 1 ตามเกณฑ์มาตรฐาน

แพทยสภา 2555) ของบัณฑิตแพทย์ ฉบับที่ 1 
6. แบบสอบถามความคิดเห็นจากผู้ใช้/ผู้ผลิตบัณฑิตเกี่ยวกับหัตถการ (ระดับ 1 ตามเกณฑ์มาตรฐาน

แพทยสภา 2555) ของบัณฑิตแพทย์ ฉบับที่ 2 
 
คลังข้อสอบส าหรับการสอบ comprehensive 

มีการพัฒนาโปรแกรมคลังข้อสอบเพ่ือใช้ในการสอบ comprehensive ของระดับชั้นพรีคลินิก 
(เอกสารอ้างอิง) 

 
  



5. มีการติดตามผลการด าเนินการตามตัวช้ีวัดที่ก าหนด และรายงานผลในคณะกรรมการประจ าคณะหรือ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา 

หัวข้อ 
การติดตาม 

ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
การกรอกแบบประวัตินิสิตใหม่ 
online 

- มีโปรแกรมการกรอกข้อมูล
ออนไลน์ส าหรับนิสิตใหม่ 

- ร้อยละของจ านวนกระดาษท่ีเคย
ใช้ในการกรอกแบบฟอร์มประวัติ
นิสิตเป้าหมาย ≥ ร้อยละ 50 

- มีโปรแกรมใช้งานจริง 
- กระดาษลดลง ≥ ร้อยละ 60 

แบบสอบถาม online  - มีการจัดท าแบบสอบถาม 
Online อย่างน้อย 1 
แบบสอบถาม  

- ร้อยละของจ านวนกระดาษท่ีเคย
ใช้ในการตอบแบบสอบถาม 
Online ลดลง ≥ ร้อยละ 80 

- มีการจัดท าแบบสอบถาม 
online จ านวน 6 ชุด 

- กระดาษลดลง ร้อยละ 100 

คลังข้อสอบส าหรับการสอบ 
comprehensive 

- มีโปรแกรมคลังข้อสอบที่ใช้งาน
จริง 

- มีโปรแกรมใช้งานจริง 

 
6. มีการน าผลการพิจารณาหรือผลการประเมินมาปรับปรุงกระบวนการท างานต่อไป เพื่อให้บรรลุ

เป้าหมาย หรือปรับให้เป็นกระบวนการท างานใหม่ที่ได้ประสิทธิภาพและท าการเผยแพร่สู่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
หัวข้อ ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไข 

การกรอกแบบประวัตินิสิตใหม่ 
online 

- ข้อมูลในการกรอกแบบประวัติ
ยังไม่ชัดเจน 

- ไม่สามารถเข้าถึงโปรแกรมการ
กรอกข้อมูลผ่าน IE Browser 
ได้ 

- ปรับเปลี่ยนให้แบบกรอกประวัติ
ชัดเจน และเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น 

- พัฒนาโปรแกรมให้สามารถ
เข้าถึงการใช้ Browser อ่ืนๆ ได้
มากยิ่งขึ้น 

แบบสอบถาม online - เห็นควรให้มีการใช้อย่าง
แพร่หลาย 

- ฝึกอบรมให้มีการท าและใช้
แบบสอบถาม online ในวง
กว้าง 

คลังข้อสอบส าหรับการสอบ 
comprehensive 

- เห็นควรให้มีการใช้อย่าง
แพร่หลาย 

- ขยายการใช้งานคลังข้อสอบสู่
ระดับภาควิชา และระดับคลินิก 

 


