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รร.เสนารักษ กรมแพทยทหารบก 

หัวขอยอย  3) Lean Process  

1. ชื่อผลงาน : Learn to Lean QA. โรงเรียนเสนารักษ กรมแพทยทหารบก 

2. คําสําคัญ : Lean การประกันคุณภาพการฝกอบรม เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดระบบฐานขอมูล SAR 

3.สรุปผลงานโดยยอ : 

  Learn to Lean QA. ทําโดยอบรมการสราง Website บน Platform  Google site ใหกับ

บุคลากรทุกแผนกของ รร.สร.พบ. เพ่ือเก็บขอมูลงานประกันฯ ตามมาตรฐานและตัวบงชี้ Website ดังกลาว 

สามารถจัดเก็บขอมูลงานประกันฯ   ในรูปแบบที่หลากหลาย ไดแก สื่อการสอน ผลงานของนักเรียน ไฟลเสียง  ผล

การประเมินการจัดการเรียนการสอน คลิปวิดีโอ และภาพกิจกรรมตางๆ ซึ่งจะทําใหแตละแผนกมีการจัดเก็บขอมูล

อยางเปนระบบ เห็นการดําเนินงานของแตละแผนกอยางเปนรูปธรรม   นอกจากน้ีทุกแผนกสามารถแชร 

LinkWebsite ไปยังระบบเทคโนโลยีสารสนเทศงานประกันคุณภาพของยศ.ทบ.ไดอยางครบถวน เปนการลด

ขั้นตอนการดําเนินงาน ลดการใชทรัพยากรและสรางบรรยากาศที่ดีในการดําเนินงานขององคกร 

4. หนวยงานเจาของผลงาน : พ.ท.หญิง วินิตา  ชาตะเมธีกุล  ตําแหนง อจ.รร.สร.พบ. 

5. ชื่อสกุล สมาชิกในทีม:คณะกรรมการประกันคุณภาพการฝกอบรม รร.สร.พบ. 

6. ปญหาและสาเหตุโดยยอ : 

 ตามนโยบายการศึกษาของกองทัพบก พ.ศ.๒๕๖๕  ไดกําหนดใหสถาบันการศึกษาโรงเรียน

เหลา/สายวิทยาการ  และหนวยจัดการศึกษาของกองทัพบก  ดําเนินการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษาโดยใชระบบประกันคุณภาพการฝกอบรม  งานประกันคุณภาพการฝกอบรมของ ทบ. ถือเปนสวน

หน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษา ที่ตองดําเนินการอยางตอเน่ือง  รวมทั้งตองมีระบบสารสนเทศดาน

งานประกันคุณภาพการศึกษาบนเว็บไซตของสถานศึกษาเพ่ือเปนคลังความรูที่ยั่งยืน      

  การจัดเก็บขอมูลงานประกันฯ ของ รร.สร.พบ. มีสวนตางๆที่เก่ียวของดวยกันหลายแผนก ทั้งใน

สวนของการศึกษาและสวนสนับสนุนการศึกษา ซึ่ง รร.สร.พบ. ไมมีสํานักงานประกันฯ และเจาหนาที่ดําเนินงาน

โดยเฉพาะ การดําเนินงานที่ผานมาพบวา  การจัดเก็บขอมูลงานประกันฯ  มีการจัดเก็บเอกสารแบบกระดาษและ

จัดทําเปนแฟมขอมูล เพ่ือสงขอมูลไปยัง ยศ.ทบ. ซึ่งเปนขั้นตอนการดําเนินงานที่ยุงยากและสิ้นเปลืองทรัพยากร

เปนอยางมาก ตอมาจึงไดปรับรูปแบบการสงเอกสารงานประกันฯ  ในรูปแบบของไฟลเอกสาร ( Electronics file 

)  ก็ยังพบวา การสงขอมูลของแตละแผนกยังไมเปนระบบ มีการสงขอมูลซ้ําซอน ไมครบถวน สวนใหญยังเปนการ
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บรรยาย ไมมีรูปภาพ วิดีโอ หรือสื่อการสอนที่แสดงใหเห็นผลการดําเนินงานประกันฯ อยางเปนรูปธรรมอีกทั้ง ยศ.

ทบ. ไดมีการปรับรูปแบบการสงขอมูลงานประกันของ รร. เหลาสายวิทยาการในรูปแบบของไฟลเอกสาร ( 

Electronics file )   ดังน้ัน รร.สร.พบ. จึงไดพัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูลเพ่ือใหสอดคลองกับ ยศ.ทบ. เพ่ือใหทุก

คนในองคกรมีรูปแบบการจัดเก็บเอกสารที่เปนระบบ มีการเรียนรูในการลดขั้นตอนการดําเนินงาน ลดการใช

ทรัพยากรและสอดคลองกับการดําเนินงานของ ยศ.ทบ. 

  Learn to Lean QA. โรงเรียนเสนารักษ กรมแพทยทหารบก เปนการนําระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใชในการดําเนินงานเพ่ือใหทุกแผนกของ รร.สร.พบ. มีการจัดเก็บขอมูลงานประกันฯ ที่เปนระบบ

และทันสมัย  โดยการสราง Website บน Platform  Google site  เพ่ือเก็บขอมูลงานประกันฯ ตามมาตรฐาน

และตัวบงชี้  ซึ่งจะทําใหแตละแผนกมีการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ และเปนรูปธรรม   ทุกคนในองคกรมีการ

เรียนรูในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการดําเนินงาน มีการเรียนรูในการลดขั้นตอนการดําเนินงาน ลดการ

ใชทรัพยากร โดยพบวา สามารถลดเอกสารได 90%นอกจากน้ีทุกแผนกสามารถแชร Link  Website ไปยังระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศงานประกันคุณภาพของ ยศ.ทบ. ไดอยางครบถวน โดยไมตองจัดทําเอกสารและแฟมขอมูล 

ซึ่งเปนการทํางานที่เชื่อมโยง สอดคลองกัน อันจะสงผลใหบุคลากรสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  

7. เปาหมาย/วัตถุประสงค : 

1. เพ่ือพัฒนา Websiteบน Platform  Google site  ในการเก็บขอมูลงานประกันฯ ตามมาตรฐานและตัวบงชี ้

 2. เพื่อลดขั้นตอนการดําเนินงาน ลดการใชทรัพยากร  

3. เพื่อกอใหเกิดบรรยากาศที่ดีในการดําเนินงานของคนในองคกร 

8. กิจกรรมการพัฒนา: 

(1) แนวคิดการพัฒนา 

- นโยบายการศึกษาของกองทัพบก เก่ียวกับการนําเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินงาน 

- รูปแบบการสราง Website บน Platform Google site  เปนรูปแบบที่งายและสะดวก การใชงานไม

ยุงยาก   มีรูปแบบที่นาสนใจ  ทุกคนสามารถสราง Website ได จาก Account Google ของตนเอง และไมตอง

เสียคาใชจาย 

(2)ขั้นตอนการดําเนินงาน  

- จัดอบรมการสราง Website บน Plat form Google site   

- ใหทุกแผนกสรางบัญชี E-mail จาก Googleเพ่ือสราง Websiteโดยเน้ือหาในWebsite ประกอบไปดวย

มาตรฐาน ตัวบงชี้  และขอมูลตางๆ ที่ ยศ.ทบ.กําหนดซึ่งในแตละแผนกจะมีเนื้อหาที่แตกตางกัน 

(3) ระยะเวลาในการดําเนินการ :วันที่ 1-31 ต.ค.65 
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9. การประเมินผลการเปลี่ยนแปลงและผลลัพธ: 

(1) การประเมินเชิงปริมาณ  

- พบวาสามารถลดการใชกระดาษลงได 90 % 

    - ลดขั้นตอนการดําเนินงาน เดิมมีหลายขั้นตอน ไดแก การจัดอบรม, ทุกแผนกสงเอกสารแบบกระดาษ

และจัดใสแฟม (ในขั้นตอนน้ีคอนขางยุงยากและซับซอนในการประสานงาน มีการประสานงานบอยครั้งเน่ืองจาก

ขอมูลไมครบถวน รวมทั้งบางแผนกไมมีการจัดเก็บขอมูล/ไมมีผลการดําเนินงาน), จัดทํา SAR ไปยัง ยศ.ทบ  

ปจจุบันมี 3 ขั้นตอน ไดแก การจัดอบรมการลงขอมูลใน Website, ทุกแผนก แชร Link  ขอมูลไปยัง ยศ.ทบ., 

จัดทํา SAR ไปยัง ยศ.ทบ   

          (2) การประเมินเชิงคุณภาพ 

 - มีรูปแบบการดําเนินงานที่เปนระบบและมีประสิทธิภาพ โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- เกิดบรรยากาศที่ดีในการทํางาน 

10. บทเรียนท่ีไดรับ 

(1) การจัดทํา Website บน Platform Google site  เปนความทาทายของบุคลากร  รร.สร.พบ. 

เน่ืองจากเปนองคความรูใหมที่ตองทําการศึกษาและฝกฝน ซึ่งทุกคนสามารถเรียนรูและจัดทําไดอยางสวยงาม มี

ขอมูลครบถวน เปนประโยชนในการรับการตรวจประเมินคุณภาพการฝกอบรม โดยคณะกรรมการของ ทบ. 

(2) การจัดทํา Website บน Platform Google site  แสดงใหเห็นความรวมมือและความอุสาหะในการ

เรียนรูของบุคลากร  รร.สร.พบ.  

11.การติดตอ:   แผนกวิชาทหาร กองการศึกษา โรงเรียนเสนารักษ กรมแพทยทหารบก โทร 94313  

                     E-mail :anneywinita@gmail.comMobile phone: 0909799944 

 

ภาพการดําเนินงาน 

การอบรมการสรางWebsite บน Plat form Google site  ใหกับบุคลากรทุกแผนกของ รร.สร.พบ. รวมถึง

การ Coaching รายบุคคล 
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การสราง Website ( Google site)  ของแตละแผนก 

แผนกวิชาท่ัวไป 
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แผนกวิชาทหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนกวิชาฝายอํานวยการ 
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แผนกวิชาการเสนารักษ 

 

แผนกประเมินผลและสถิต ิ

แผนกสนับสนุนการศึกษา 
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รูปแบบการจัดเก็บเอกสารงานประกันฯ แบบเกา และการจัดทําแฟมเอกสาร 

 

 

 

 

 

 

แนวคิดในการดําเนินงานโดยใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 


