
แบบสรุปการเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบลีน (Lean Management) 
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 

 
1. ชื่อเรื่องกิจกรรม/โครงการ 

การใช้ระบบ SWU-GAFE, cloud service (google drive) และระบบ e-learning ในการบริหารการ
เรียนการสอนทั้งระดับแพทยศาสตรบัณฑิตและระดับหลังปริญญาของภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 
 
2. หลักการและเหตุผล 

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา เป็นภาควิชาหลักในระดับคลินิกของคณะแพทยศาสตร์ มศว ที่มีการ
เรียนการสอนหลายระดับดังนี้ 

• ระดับแพทยศาสตร์บัณฑิตท้ัง 3 ชั้นปีคือชั้นปี 4 และ 5 เดือนละ 24-26 คน และนิสิตแพทย์เวชปฏิบัติ
ชั้นปี 6 เดือนละ 12-14 คนหมุนเวียนมาเกือบตลอดทั้งปี 

• ระดับหลังปริญญาทั้งแพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจ าบ้านสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา แพทย์ประจ าบ้านต่อ
ยอดอีก 2 สาขา 

• การเรียนการสอนระยะสั้นอีกหลายหลักสูตร  
 

การเรียนการสอนของภาควิชาฯ ยังมีหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ การบรรยาย , PBL, topic 
discussion, small group teaching, bed side teaching, practical skill, self-directed learning, self-
learning, CAI, case conference และ guideline review เป็นต้น มีคณาจารย์ทั้งหมด 22 คน แตม่ีบุคลากร
สนับสนุนเพียง 3 คน มีการเรียนการสอนหลักอยู่ในสองอาคารคือ อาคารคณะแพทยศาสตร์ (ห้องประชุม
ภาควิชาชั้น 8 และห้อง PBL 10 ชั้น 3) และอาคารศูนย์การแพทย์ฯ (ห้องประชุมและ ห้องเรียนชั้น 8) ท าให้
การให้บริการการเรียนการสอนท าได้ยากและทวีคูณมากขึ้นเมื่อย้ายห้องภาควิชามาที่อาคารคณะแพทยศาสตร์
ในเดือนเมษายน 2560 เป็นต้นมา 

 
การเรียนการสอนที่มีหลากหลายรูปแบบท าให้เอกสารและสื่อการเรียนการสอนมีปริมาณมาก 

หลากหลายรูปแบบ นอกจากนั้นยังมีการร่วมสอนโดยศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทานที่มีการเรียน
การสอนระดับแพทยศาสตรบัณฑิตในช่วงเวลาและใช้แผนการสอนเดียวกัน นิสิตแพทย์ในชั้นปีเดียวกันจึง
อยากได้เอกสารประกอบการสอนจากทั้งสองสถานพยาบาลเพ่ือศึกษาเรียนรู้เปรียบเทียบ เอกสารและสื่อการ
สอนที่มีปริมาณมากจึงท าให้การบริหารการเรียนการสอนท าได้ยากมากขึ้นเป็นล าดับ 

 
ภาควิชาฯ ได้ใช้ระบบบริหารการเรียนการสอนด้วยระบบ Moodle ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา ระบบนี้

สามารถตั้งระดับการเข้าถึงแก่ผู้เรียนโดยใช้ user name กับ password และดูแลระบบโดยแผนกคอมพิวเตอร์
ของคณะแพทยศาสตร์และธุรการภาควิชาฯ ระบบนี้เป็น freeware ที่สามารถพัฒนาต่อให้มีศักยภาพสูงขึ้นได้ 
ช่วยให้ภาควิชาฯ สามารถลดการใช้กระดาษส าหรับผลิตเอกสารการสอนได้เป็นจ านวนมาก โดยใช้เอกสารการ



สอนในรูปแบบอิเล็คทรอนิกส์แทน แต่ระบบดังกล่าวยังมีข้อจ ากัดในการใช้งานหลายประการที่ต้องอาศัย
ผู้เชี่ยวชาญและงบประมาณในการพัฒนาและรักษาระบบ มีข้อจ ากัดกับวิธีการเรียนการสอนและการสื่อสาร
รูปแบบใหม่ ๆ และเมื่อระบบนี้ไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม ท าให้ระบบและข้อมูลเสียหายไปจนไม่สามารถ
กู้คืนมาได้ดังเดิมตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 เป็นต้นมา ทางภาควิชาฯ จึงจ าเป็นที่ต้องหาทางบริหารจัดการเรียนการ
สอนด้วยวิธีใหม่มาทดแทน โดยถือเป็นวาระเร่งด่วนในช่วงปีการศึกษา 2560 เพ่ือพัฒนาระบบบริหารการเรียน
การสอน ที่ใช้สื่อสารตารางการเรียนการสอน ช่วยในการบริหารการใช้ห้องเรียน มีแหล่งเก็บและเข้าถึงเอกสาร
การเรียนการสอนที่สามารถเข้าถึงได้จากหลายแหล่ง เอ้ือหนุนต่อการใช้สื่อการสอนใหม่ ๆ ได้หลากหลาย
รูปแบบ มีการจัดล าดับการเข้าถึงเอกสารได้อย่างเหมาะสมจากบุคลากรภายในและภายนอกที่สามารถป้องกัน
ปัญหาด้านลิขสิทธิ์และสิทธิผู้ป่วยในภายหลัง สนับสนุนระบบจัดการเอกสารส าคัญ เผยแพร่ผลงานและการ
จัดการความรู้ของภาควิชาฯ รวมทั้งช่วยลดความขาดแคลนบุคลากรและทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

 
3. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือพัฒนาระบบบริหารการเรียนการสอนของภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาที่มีคุณสมบัติส าคัญดังนี้ 
1. ใช้สื่อสารตารางการเรียนการสอน การบริหารการใช้ห้องเรียน 
2. เป็นแหล่งเก็บและสามารถเข้าถึงเอกสารการเรียนการสอนได้จากหลายแหล่ง เอ้ือหนุนต่อการใช้

สื่อการสอนที่หลากหลาย โดยเฉพาะสื่อการสอนรูปแบบใหม่ ๆ 
3. สามารถจัดล าดับการเข้าถึงเอกสารได้อย่างเหมาะสมจากบุคลากรภายในและภายนอกที่สามารถ

ป้องกันปัญหาด้านลิขสิทธิ์และสิทธิผู้ป่วยในภายหลัง 
4. สนับสนุนระบบจัดการเอกสารส าคัญ เผยแพร่ผลงานและการจัดการความรู้ของภาควิชาฯ 
5. ช่วยลดปัญหาความขาดแคลนบุคลากรและทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

 
4. ทีมด าเนินการ/สมาชิกกลุ่ม 

1. ผศ.นพ.เกษม  เรืองรองมรกต หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์-นรเีวชวิทยา หัวหน้าโครงการ 
2. รศ.พญ.ธารางรัตน์  หาญประเสริฐพงษ์  รองศาสตราจารย์ สมาชิกกลุ่ม 
3. ผศ.นพ.เมธาพันธ์  กิจพรธีรานันท์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมาชิกกลุ่ม 
4. นายแพทย์นพพร  โรจน์เพ็ญเพียร  อาจารย์   สมาชิกกลุ่ม 
5. นางสาวนิตยา  ทองแก้ว   ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป สมาชิกกลุ่ม 
6. นางสาววรรณดี  ศรีษะเสือ   ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป สมาชิกกลุ่ม 
7. นางสาวมนฤดี  แสงสว่าง   ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป สมาชิกกลุ่ม 
8. ผศ.พญ.พรรณวรา  ปริตกุล   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขานุการกลุ่ม 

 



5. วิเคราะห์ WASTE  
การด าเนินการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อต้องการขจัดความสูญเปล่า (Wastes : DOWNTIME) ข้อใด (ตอบได้
มากกว่า 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 างานที่ซับซ้อนหรือมากเกินไป 

 

WASTE (Downtime) สภาพปัญหา/ปัญหาที่เกิด 
การแก้ไขปรับปรุง 
เพื่อลด wastes 

Defect ปัญหาการสื่อสารตารางการเรียนการสอน 
การบริหารการใช้ห้องเรียนเนื่องจากมีการ
เรียนการสอนหลายแบบ หลายห้องใน 2 
อาคาร และมีบุคลากรสายสนับสนุนไม่
เพียงพอ 

ใช้ระบบ google calendar ในการสื่อสาร
ตารางการเรียนการสอนและบริหารการใช้
ห้องเรียนโดยแบ่งเป็น 3 calendar คือ  
1. การเรียนการสอนก่อนปริญญา  
2. การเรียนการสอนหลังปริญญา  
3. การบริหารของภาควิชาฯ 

Over production - - 
Waiting - - 
Non-utilized Talent - - 

  



WASTE (Downtime) สภาพปัญหา/ปัญหาที่เกิด 
การแก้ไขปรับปรุง 
เพื่อลด wastes 

Transportation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การเรียนการสอนที่มีหลายที่ หลายระดับ มี
เอกสารและสื่อการสอนจ านวนมากท าให้
อาจารย์และผู้เรียนสื่อสารกันได้ล าบาก ต้อง
เสีย เวลาในการโทรศัพท์หาเจ้ าหน้าที่  
บ า งครั้ ง ต้ อ ง เ ดิ นขึ้ นล งอาคาร เพื่ อหา
ห้องเรียน และมาเอาเอกสารและสือ่การสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใช้ระบบ google calendar ในการสื่อสาร
ตารางการเรียนการสอนและบริการการใช้
ห้องเรียนในการเรียนการสอนในแต่ละระดับ
จาก mobile device และคอมพิวเตอร์ผ่าน
ระบบ internet สามารถนัดหมายการเรียน 
ตรวจสอบการใช้ห้องเรียน และเวลาว่างของ
ผู้เรียนได้โดยง่าย รวมทั้งสามารถจัดระบบการ
เข้าถึงข้อมูลได้ว่าใครสามารถเข้าถึงและแก้ไข
ข้อมูลในระบบได้บ้าง 
 
ใช้ระบบ google website เป็นแหล่งหลักใน
การเข้าถึงเอกสารและสื่อการสอนทั้งหมดของ
ภาควิชา ที่สามารถจัดระดับการเข้าถึงให้
เ ห ม า ะ ส ม กั บ ร ะ ดั บ ข อ ง ผู้ เ รี ย น  จ า ก
คอมพิวเตอร์และ mobile device ผ่านระบบ 
internet ผู้เรียนสะดวกในการเข้าถึง ผู้สอน
สามารถปรับแก้ไขเอกสารและสื่อการสอน
ผ่านระบบ cloud service โดยไม่ต้องมา
ปรับแก้ไข website หลัก 

Inventory stock - - 
Motion - - 
Excessive processing ตารางสอนเดิมที่เป็นกระดาษ จัดไว้หลายที่

แต่ไม่แน่ใจว่าชุดไหนมีการเปลี่ยนแปลง
ล่าสุด โดยเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
ตารางสอน ท าให้ทั้งผู้ เรียน ผู้สอน และ
เจ้าหน้าที่สับสน นอกจากนั้นยังมีปัญหาใน
การการบริหารการใช้ห้องเรียนตามมา 
 
เอกสารและสื่อการสอนของภาควิชาฯ ที่
จ านวนมากท าให้ยากต่อการเข้าถึง และเมื่อ
มีการแก้ไขในระบบ moodle ต้องใช้การ
ปรับแก้ท่ีมีขั้นตอนมาก 

ใช้ระบบ google calendar ในการสื่อสาร
ตารางการเรียนการสอนและบริการการใช้
ห้องเรียนในการเรียนการสอนในแต่ละระดับ
จาก mobile device และคอมพิวเตอร์ผ่าน
ระบบ internet การแก้ไขเพียงครั้งเดียวจาก
ผู้ใช้สามารถสื่อสารสู่เป้าหมายได้ทั้งหมด ลด
ปัญหาการซ้ าซ้อนของตารางเรียนและบริหาร
การใช้ห้องเรียนได้โดยง่ายในข้ันตอนเดียว 
 
ใช้ระบบ google website เป็นแหล่งหลักใน
การเข้าถึงเอกสารและสื่อการสอนทั้งหมดของ
ภาควิชา ที่สามารถจัดระดับการเข้าถึงให้
เ ห ม า ะ ส ม กั บ ร ะ ดั บ ข อ ง ผู้ เ รี ย น  จ า ก
คอมพิวเตอร์และ mobile device ผ่านระบบ 
internet ผู้เรียนสะดวกในการเข้าถึง ผู้สอน
สามารถปรับแก้ไขเอกสารและสื่อการสอน
ผ่านระบบ cloud service โดยไม่ต้องมา
ปรับแก้ไข website หลัก 

 
หมายเหตุ : เติมเฉพาะหัวข้อที่วิเคราะห์ว่าเป็นความสูญเปล่าของกระบวนการ



6. วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา โดยใช้แผนภูมิก้างปลา 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

ระบบสื่อสารส่วนกลาง
ออนไลน์ไม่พร้อม 

ภาระงานสอนหลาย
ระดับ 

การสื่อสาร บุคลากรสายสนับสนุน
ไม่เพียงพอ 

ความไม่พร้อมของ
บุคลากร 

งบประมาณ 
สูญเสียเวลา 

สิ้นเปลืองกระดาษ 

ไม่สะดวก 

การติดต่อ ด าเนินการไม่ทัน 

ปัญหาการบรหิาร
การเรยีนการสอน 

ใช้เวลาด าเนินการ 



7. การแก้ปัญหาและน าไปปฏิบัติ (น าสาเหตุของปัญหาที่วิเคราะห์ได้มาหาวิธีแก้ปัญหา) 

  

ปัญหา สาเหตุ วิธีการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 
วันที่ ผลลัพธ์ 

เริ่ม สิ้นสุด  
ร ะ บ บ  Moodle เ สี ย 
ข้อมูลสูญหาย ไม่สามารถ
ใช้งานได้ดังเดิม 
 
 
 
 

ไม่ได้รับการดูแลรักษาระบบ
อย่ า งถู กต้ อง  (หน้ าที่ ของ
แผนกคอมพิวเตอร์ของคณะ
แพทยศาสตร์) 
 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนไม่
เพียงพอ 

ติดตามการแก้ไขจากแผนก
คอมพิวเตอร์และน าเรื่อง
เข้าอภิปรายในกรรมการ
ประจ าคณะแพทยศาสตร์ 
หาระบบส ารองไปก่อน 
เช่น การให้ DVD แจกแก่ 
นสพ ไปก่อน 

ผศ.นพ.เกษม 
เรืองรองมรกต, 
นางสาววรรณดี  
ศรีษะเสือ, 
นางสาวนิตยา   
ทองแก้ว, 
นางสาวมนฤดี     
แสงสว่าง 

2556 2559 ระบบ Moodle ไม่สามารถใช้ได้ ต้องอาศัยการพัฒนา
และงบประมาณเพ่ิมเติมอีกมาก หาระบบใหม่น่าจะ
เหมาะสมกว่า 



ปัญหา 
 

สาเหตุ วิธีการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ วันที่ ผลลัพธ์ 

มีการเรียนการสอนมาก
ขึ้นเนื่องจากภาควิชาผ่าน
การประเมินหลักสูตรการ
เรียนการสอนระดับแพทย์
ประจ าบ้าน แพทย์ประจ า
บ้านต่อยอด และหลักสตูร
ระยะสั้น 
 
มีปัญหาการสื่อสารตาราง
การเรียนการสอนและ
ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร ใ ช้
ห้องเรียน มากข้ึน 
 
ไ ม่ มี ร ะบบบริหารการ
เรียนการสอนที่เหมาะสม
ส าหรับบริหารเอกสาร
และสื่อการเรียนการสอน
ของภาควิชาฯ 
 
 
 
 
 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนไม่
เพียงพอ 
 
การย้ายห้องภาควิชาฯ มาที่
อาคารคณะแพทยศาสตร์ 

ท า KM เรื่อง การสร้างสื่อ
ก า ร เ รี ย น ผ่ า น ร ะ บ บ
อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  ( E-
learning) ใ น โ ค ร ง ก า ร
อบรมเชิงปฏิบัติการการ
สร้ า งสื่ อการ เ รี ยนผ่ าน
อิเล็กทรอนิกส์ของภาควิชา
สูติศาสตร์ -นรี เวชวิทยา 
เพื่อระดมความรู้จากใน 
นอกภาควิชาฯ และหา
ระบบบริหารการเรียนการ
สอนที่น่ าจะมาทดแทน
ระบบ Moodle 
 
ใช้ระบบ SWU GAFE มา
ทดแทนระบบ Moodle 
โดยเริ่มวางแนวทางการใช้
งานร่วมไปกับการพัฒนา
ระบบ สอนอาจารย์ ใน
ภาควิชา แพทย์ประจ าบ้าน 
นสพ และเจ้าหน้าที่ฝ่าย
สนับสนุ น ในภาควิชาฯ 
รวมทั้งประเมินผลการใช้ 
ปรับแก้ระบบและปรับแนว
ทางการใช้งานให้เหมาะสม 

ผศ.นพ.เกษม 
เรืองรองมรกต,  
ผศ.พญ.พรรณวรา 
ปริตรกลุ, 
รศ.พญ.ธารางรัตน ์
หาญประเสริฐพงษ,์ 
ผศ.นพ.เมธาพันธ ์
กิจพรธีรานันท์, 
อ.นพ.นพพร    
โรจน์เพญ็เพียร, 
นางสาววรรณดี  
ศรีษะเสือ, 
นางสาวนิตยา   
ทองแก้ว, 
นางสาวมนฤดี     
แสงสว่าง 
 

ปีการศึกษา 2560 ใช้ระบบ SWU GAFE เป็นระบบหลักในการบริหาร
การเรียนการสอน ดังนี้ 
- Google calendar แบ่งเป็น 3 ส่วนคือ  
1. การเรียนการสอนก่อนปริญญา 
2. การเรียนการสอนหลังปริญญา  
3. การบริหารภาควิชา  
โดยแบ่งให้ธุรการภาควิชาดูแลคนละ 1 ส่วน 
- Google website  
1. เป็นสื่อกลางรวบรวบเอกสารและสื่อการเรียนการ
สอนของภาควิชาฯ แบ่งตามระดับการเรียนการสอน 
จ ากัดการเข้าถึงด้วย xxx@g.swu.ac.th สามารถเข้าถึง
ทางคอมพิว เตอร์และ mobile device ผ่ านระบบ 
internet ท าให้ผู้เรียนเข้าถึงโดยสะดวก สามารถใช้สื่อ
การสอนใหม่ ๆ ได้หลายรูปแบบ ป้องกันปัญหาด้าน
ลิขสิทธิ์และสิทธิผู้ป่วยในภายหลัง 
2. เป็นสื่อกลางรวบรวมผลงานของภาควิชา เริ่มจาก KM 
และวิจัยของแพทย์ประจ าบ้าน จ ากัดการเข้าถึงด้วย 
xxx@g.swu.ac.th 
3. ใช้ร่วมกับ youtube, google form เพื่อสร้างระบบ
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) 
- Google contact จัดกลุ่มผู้ ใ ช้ให้สะดวกต่อการใช้
ระบบบริหารการเรียนการสอนได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 
 
ภาควิชาฯ ได้รับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ ต่อ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนประจ าปีการศึกษา 
2560สูงขึ้น และเป็นอันดับต้นของคณะแพทยศาสตร์ 



ปัญหา 
 

สาเหตุ วิธีการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ วันที่ ผลลัพธ์ 

ภาควิชาฯ รับการประเมนิ
หลักสูตรแพทย์ประจ า
บ้านสาขาสูติศาสตร์และ
น รี เ ว ช วิ ท ย า ด้ ว ย
มาตรฐาน WFME ท าให้มี
ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง  มี
เอกสารและระบบการ
ประเมินมากมาย ยากต่อ
การบริหารจัดการ 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนไม่
เพียงพอ 
 
มีเอกสารการประเมินจ านวน
มากยากต่อการบริหารจัดการ 
 

ใช้ระบบ SWU GAFE มา
ใช้เป็นระบบหลักในการ
บริหารการเรียนการสอน 
ใช้จัดระบบการเก็บ การ
ค้นหาเอกสารการประเมิน
และติดตามการเรียนการ
สอน 

ผศ.นพ.เกษม 
เรืองรองมรกต, รศ.
พญ.ธารางรตัน์ หาญ
ประเสริฐกลุ, ผศ.นพ.
เมธาพันธ ์
กิจพรธีรานันท์ 

ปีการศึกษา 2561 ใช้ระบบ SWU GAFE เป็นระบบหลักในการบริหาร
การเรียนการสอนระดับหลังปริญญา ดังนี้ 
- Google website ส าหรับแสดงพันธกิจ หลักสูตร และ
ข้อมูลการเรียนการสอนทุกระดับ (ข้อมูลที่เผยแพร่ได้
และไม่จ ากัดการเข้าถึง) 
- Google website ร่วมกับ cloud service ส าหรับ
จัดระบบเอกสารการประเมินแพทย์ประจ าบา้นให้เข้าถึง
ง่ายและเกื้อหนุนการประเมินอยา่งเป็นระบบ (ไมจ่ ากัด
การเข้าถึง) 
- Google website ร่วมกับ cloud service ส าหรับ
ระบบ e-port folio ของแพทย์ประจ าบ้านใหเ้กื้อหนุน
การประเมินอย่างเป็นระบบ ใช้ติดตามผลการเรียนรู้ 
ฝึกอบรม ความก้าวหน้าของทักษะโดยอาจารย์ที่
รับผิดชอบตามเกณฑ์ของแพทยสภาและราชวิทยาลยัสตูิ
นรีแพทย์แห่งประเทศไทย (จ ากัดการเข้าถึงเฉพาะตัว
แพทย์ประจ าบ้านเองและอาจารยใ์นภาควิชาเท่านั้น) 



8. เปรียบเทียบก่อนและหลังการปรับปรุง/แก้ไข 
 
ก่อนด าเนินการ (Pre-Lean) 
1. ระบบ Moodle เสีย ข้อมูลสูญหาย ไม่สามารถใช้งานได้ดังเดิม 
2. มีปัญหาการสื่อสารตารางการเรียนการสอนและการบริหารการใช้ห้องเรียน 
3. ไม่มีระบบบริหารการเรียนการสอนส าหรับบริหารเอกสารและสื่อการเรียนการสอนของภาควิชาฯ 
4. ภาควิชาฯ รับการประเมินหลักสูตรแพทย์ประจ าบ้านสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาด้วยมาตรฐาน WFME 
มีเอกสารและระบบการประเมินมากมาย ยากต่อการบริหารจัดการ 
 
หลังด าเนินการ (Post-Lean) 

ขั้นตอนตอนเดิม ขั้นตอนใหม่ ผลลัพธ์ 
1.ระบบ Moodle เสีย ข้อมูลสูญ
หาย ไม่สามารถใช้งานได้ดังเดิม 
 

ใช้ระบบ SWU GAFE เป็นระบบหลัก
ในการบริหารการเรียนการสอน ดังนี้ 
- Google calendar แบ่งเป็น 3 ส่วน
คือ  
1. การเรียนการสอนก่อนปริญญา 
2. การเรียนการสอนหลังปริญญา  
3. การบริหารภาควิชา  
โดยแบ่งให้ธุรการภาควิชาดูแลคนละ 1 
ส่วน 
- Google website  
1. เป็นสื่อกลางรวบรวบเอกสารและสือ่
การเรียนการสอนของภาควิชาฯ แบ่ง
ตามระดับการเรียนการสอน จ ากัดการ
เข้าถึงด้วย xxx@g.swu.ac.th สามารถ
เข้าถึงทางคอมพิวเตอร์และ mobile 
device ผ่ านระบบ internet ท า ให้
ผู้เรียนเข้าถึงโดยสะดวก สามารถใช้สื่อ
การสอนใหม่  ๆ  ได้ หลายรูปแบบ 
ป้องกันปัญหาด้านลิขสิทธิ์และสิทธิ
ผู้ป่วยในภายหลัง 
2. เป็นสื่อกลางรวบรวมผลงานของ
ภาควิชา เริ่มจาก KM และวิจัยของ
แพทย์ประจ าบ้าน จ ากัดการเข้าถึงด้วย 
xxx@g.swu.ac.th 
3. ใช้ร่วมกับ youtube, google form 
เพื่อสร้างระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
(CAI) 
- Google contact จั ด ก ลุ่ ม ผู้ ใ ช้ ใ ห้
สะดวกต่อการใช้ระบบบริหารการเรียน
การสอนได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 

-  นิ สิ ตแพทย์  แพทย์ ประจ าบ้ าน 
อาจารย์ และบุคลากรสามารถเข้าถึง
ตารางสอน เอกสารและข้อมูลส าคัญ
ทางคอมพิวเตอร์และ mobile device 
ผ่ านระบบ internet ท า ให้ ผู้ เ รี ยน
สะดวกในการเข้าถึง สามารถใช้สื่อการ
สอนใหม่ ๆ ได้หลากหลายรูปแบบ 
ป้องกันปัญหาด้านลิขสิทธิ์และสิทธิ
ผู้ป่วยในภายหลัง (จ ากัดการเข้าถึงด้วย 
xxx@g.swu.ac.th) 
- รวบรวมผลงานของภาควิชา เริ่มจาก 
KM และวิจัยของแพทย์ประจ าบ้าน 
( จ า กั ด ก า ร เ ข้ า ถึ ง ด้ ว ย 
xxx@g.swu.ac.th) 
- ท าให้บริหารการเรียนการสอนได้
สะดวกมากยิ่งข้ึน 
- ภาควิชาฯ ได้รับคะแนนเฉลี่ยความ
พึงพอใจต่อคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนประจ าปีการศึกษา 2560
สูงขึ้น และเป็นอันดับต้นของคณะ
แพทยศาสตร์ 
 
 



ขั้นตอนตอนเดิม ขั้นตอนใหม่ ผลลัพธ์ 
2. มีปัญหาการสื่อสารตารางการ
เรียนการสอนและการบริหารการ
ใช้ห้องเรียน รวมทั้งไม่มีระบบ
บริหารการเรียนการสอนส าหรับ
บริหารเอกสารและสื่อการเรียน
การสอนของภาควิชาฯ 
 

- Google calendar แบ่งเป็น 3 ส่วน
คือ  
1. การเรียนการสอนก่อนปริญญา 
2. การเรียนการสอนหลังปริญญา  
3. การบริหารภาควิชา  
โดยแบ่งให้ธุรการภาควิชาดูแลคนละ 1 
ส่วน 
 

-  นิ สิ ตแพทย์  แพทย์ ประจ าบ้ าน 
อาจารย์ และบุคลากรสามารถเข้าถึง
ตารางสอน เอกสารและข้อมูลส าคัญ
ทางคอมพิวเตอร์และ mobile device 
ผ่ านระบบ internet ท า ให้ ผู้ เ รี ยน
สะดวกในการเข้าถึง สามารถใช้สื่อการ
สอนใหม่ ๆ ได้หลากหลายรูปแบบ 
ป้องกันปัญหาด้านลิขสิทธิ์และสิทธิ
ผู้ป่วยในภายหลัง (จ ากัดการเข้าถึงด้วย 
xxx@g.swu.ac.th) 

3. ภาควิชาฯ รับการประเมินหลักสูตร
แพทย์ประจ าบ้านสาขาสูติศาสตร์และ
นรีเวชวิทยาด้วยมาตรฐาน WFME มี
เ อกส า รและระบบกา รประ เมิ น
มากมาย ยากต่อการบริหารจัดการ 
 
 

ใช้ Google website เป็นแหล่งรวบ
รวบเอกสารและสื่อการเรียนการสอน
ของภาควิชาฯ แบ่งตามระดับการเรียน
ก า ร ส อน  จ า กั ด ก า ร เ ข้ า ถึ ง ด้ ว ย 
xxx@g.swu.ac.th สามารถเข้าถึงทาง
คอมพิ ว เตอร์ และ  mobile device 
ผ่ านระบบ internet ท า ให้ ผู้ เ รี ยน
สะดวกในการเข้าถึง ใช้สื่อการสอนใหม่ 
ๆ ได้หลากหลายรปูแบบ ป้องกันปัญหา
ด้านลิขสิทธิ์และสิทธิผู้ป่วยในภายหลัง 

ผ่ า นกา รต ร วจประ เ มิ น ประ เมิ น
หลักสูตรแพทย์ประจ าบ้านสาขาสูติ
ศาสตร์และนรีเวชวิทยาด้วยมาตรฐาน 
WFME 

 
  



9. ผลลัพธ์การด าเนินการ 
ตัวช้ีวัด เป้าหมายตัวชี้วัด ผลลัพธ์ (เพิ่มขึ้น/ลดลง) 

1. สามารถใช้ในการสื่อสารตารางการเรียนการ
สอน การบริหารการใช้ห้องเรียน 
 

สื่อสารได้สะดวกรวดเร็ว เพ่ิมข้ึน 

2. มีการจัดล าดับการเข้าถึงเอกสารได้อย่าง
เหมาะสมจากบุคลากรภายในและภายนอกที่
สามารถป้องกันปัญหาด้านลิขสิทธิ์และสิทธิ
ผู้ป่วยในภายหลัง 

ป้ อ ง กั น ปั ญ ห า ด้ า น
ลิขสิทธิ์และสิทธิผู้ป่วย 

เพ่ิมข้ึน 

3. มีแหล่งเก็บและเข้าถึงเอกสารการเรียนการ
สอนที่สามารถเข้าถึงได้จากหลายแหล่ง เอ้ือ
หนุนต่อการใช้สื่อการสอนใหม่ ๆ ได้หลากหลาย
รูปแบบ 

มี แหล่ ง ศึ กษ าข้ อ มู ล 
เข้าถึงและปรับปรุงได้
ง่าย 

เพ่ิมข้ึน 

4 .  สนับสนุนระบบจัดการ เอกสารส าคัญ 
เผยแพร่ผลงานและการจัดการความรู้ของ
ภาควิชาฯ 

มี ร ะ บ บ ก า ร จั ด เ ก็ บ
เอกสารที่ดี เกื้อหนุนต่อ
ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง 

เพ่ิมข้ึน 

5. ลดความขาดแคลนบุคลากรและทรัพยากร
สนับสนุนการเรียนการสอน 

ลดเวลาและขั้นตอนใน
การด าเนินการ 

เพ่ิมข้ึน 

 



10. สิ่งที่ได้รับจากการด าเนินการ 
1. สามารถใช้ในการสื่อสารตารางการเรียนการสอน การบริหารการใช้ห้องเรียน 
2. มีแหล่งเก็บและเข้าถึงเอกสารการ และสื่อการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเข้าถึง

ไดง้่าย สะดวก เอ้ือหนุนต่อการใช้สื่อการสอนใหม่ ๆ ได้หลากหลายรูปแบบ 
3. มีการจัดล าดับการเข้าถึงเอกสารได้อย่างเหมาะสมจากบุคลากรภายในและภายนอกที่สามารถ

ป้องกันปัญหาด้านลิขสิทธิ์และสิทธิผู้ป่วยในภายหลัง 
4. สนับสนุนระบบจัดการเอกสารส าคัญ เผยแพร่ผลงานและการจัดการความรู้ของภาควิชาฯ 
5. ลดความขาดแคลนบุคลากรและทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

 
11. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ 
 
 อาจารย์และบุคลากรบางท่านยังไม่สามารถเข้าถึงการใช้งานเนื่องจากไม่ยอมเปลี่ยนแปลง แต่มี
จ านวนลดลงเรื่อย ๆ ผู้ดูแลระบบอาศัยความสามารถของผู้เรียน ได้แก่ นิสิตแพทย์ แพทย์ประจ าบ้านที่เรียนรู้
และใช้งานระบบใหม่ ๆ ไดง้่ายกว่า 
 การใช้ระบบ IT ที่มีประสิทธิภาพต้องควบคู่ไปกับการวางระบบการท างานที่เหมาะสม ปัญหาการ
ใช้งานอาจเกิดจากความไม่เข้าใจในการใช้งานระบบ การวางระบบการท างานทีไ่ม่เหมาะสม หรือข้อจ ากัด
ของระบบเอง การใช้ระบบใหม่ย่อมเกิดปัญหา เม่ือเกิดปัญหาต้องวิเคราะห์ปัญหาให้ถูกต้องเพื่อแก้ปัญหา
ให้ตรงประเด็นเพื่อให้เกิดความยอมรับในการใช้ระบบให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  

 
12. ข้อเสนอแนะ/ขยายผล 

 
สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรที่ใช้บริการได้เข้าถึงเทคโนโลยีได้มากข้ึน ขยายผลไประดับที่สูงขึ้นต่อไป 

 
 
 

             .................................................................... 
                                                                           (ผศ.นพ.เกษม เรืองรองมรกต) 
                                                                               หัวหน้าภาควชิาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 

 


