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ใบสมัครเพ่ือเสนอบทความในงานการประชุม 
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 23rd Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 

ประเภทการสมัคร [/  ] TQM-Best Practices  (ต้องจัดทำ Abstract, Presentation Slide, Full Paper (ถ้าม*ี)  
และการทดลองนำเสนอผลงาน) 

[  ] TQM-Progressive Learners (ต้องจัดทำ Abstract, Presentation Slide  
     และการทดลองนำเสนอผลงาน) 

ประเภทองค์กร [  ] หน่วยงานธุรกิจเอกชน  [  ] หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ        [  ] หน่วยงานด้านการศึกษา   
[/  ] หน่วยงานราชการและองค์กรของรัฐ      [  ] หนว่ยงานทางด้านสาธารณสุข 

ชื่อเรื่องนำเสนอ Mobile Based Histopathology Laboratory 

เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่านั้น)  
[  ] 1. การนำองค์กร     [  ] 2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการจัดการนโยบาย  
[  ] 3. การเอาใจใส่ลูกค้าและตลาด   [   ] 4. การวัด การวิเคราะห ์และ การจัดการความรู้  
[  ] 5. การเอาใจใส่ทรัพยากรบุคคล   [ / ] 6. การจัดการกระบวนการ  
[  ] 7. การประยุกต์ระบบมาตรฐานต่างๆเข้ากับการบริหารจัดการ  

ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ที่อยู่ ฝ่ายบริหารศูนย์พัทยา 
โทรศัพท์ 026133333 ต่อ 1582, 038259050  
โทรสาร …………-……………….  เว็บไซต์ …………-…………………………………… 
ชื่อผู้เขียน (ผู้นำเสนอ) รศ.นพ.กัมมาล กุมาร ปาวา ตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์พัทยา 
โทรศัพท ์0860011879  โทรสาร ……….……-………….…….………………  
มือถือ 0860011879    อีเมล Kammal_kumar@hotmail.com 
ผู้ประสานงาน ดร.อรมณี ภัทรทิพากร มือถือ 0633094265   
อีเมล ormanee_p@hotmail.com 
 
สรุปจุดที่เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)  

วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยมในการออกแบบระบบการเรียนการสอนของ Histopathology Laboratory 
ได้แก่ 

3.1 การศึกษาปัญหาและความต้องการ (Analyze Requirement) 
3.2 การออกแบบ (Design of System) 
3.3 การทดสอบและแก้ไขปรับปรุง (Validate Design) และการลงระบบการทำงาน (Implement 

Design) 
3.4 การทดสอบผลที่ได้ (Test Solution) 
3.5 การทำเอกสารประกอบการใช้งาน (Document Solution) 
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ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)  
(เช่น) ผลลัพธ์ด้านของเสียลดลง ต้นทุนต่อหน่วยลดลง รอบเวลาทำงานลดลง ความผันแปรของคุณภาพงานลดลง ข้อ
ร้องเรียนของลูกค้าลดลง ผลิตภาพต่อพนักงานเพิ่มข้ึน อายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์เพ่ิมขึ้น วัฒนธรรมองค์กรดีขึ้น 
อัตราการรักษาลูกค้าเพ่ิมขึ้น ยอดขายเพ่ิมขึ้น เป็นต้น  

1) Cost Effective 
2) Improve Education Outcome 
3) Supporting self-directed learning 
4) Supporting Problem Based Learning and Team Based Learning 
5) Support Digital learning Environment 
6) Reducing working procedure  

 
การอนุญาตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครนี้ได้    
   [ /] อนุญาต   [ ] ไม่อนุญาต 
การอนุญาตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงานระหว่างที่นำเสนอในวันการจัดงานขององค์กรผู้สมัครนี้ได้ 
              [ /] อนุญาต           [ ] ไม่อนุญาต 
 
  



 

  3 

เนื้อหาบทคัดย่อ (Abstract)  ไม่เกิน 2 หน้า A4 โดยให้ผู้สมัครเขียนเนื้อหาและรายละเอียดให้ครอบคลุมประเด็นดังนี้   
 - ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ  
 - วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย (ตามความเหมาะสม)  
 - อธิบายรายละเอียดเพ่ิมเติมของวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมที่สอดคล้องกับค่าประสิทธิผล 

• ขั้นตอนที่สำคัญและวิธีปฏิบัติในขั้นตอนที่สำคัญเหล่านั้น ที่ได้ออกแบบ-พัฒนา-นำไปปฏิบัติ  
แล้วนำไปสู่การป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดซ้ำ ยกระดับคุณค่าของผลการทำงานที่ส่งมอบให้แก่ลูกค้า หรือ 
สามารถสนองตอบความคาดหวังของลูกค้าได้ดีขึ้น 

• ควรอธิบายโดยใช้ Flowchart, แบบฟอร์ม, ตาราง หรือ เครื่องมือคุณภาพ ที่เหมาะสม 
(ตัวอย่างการเขียนบทคัดย่อได้ที่ www.ftqm.or.th) 

หมายเหตุ   
1. *บทความประเภท TQM Best Practices สามารถเลือกได้ว่าจะจัดทำบทความฉบับเต็ม (Full Paper) พร้อมทั้ง] 

จัดทำ Presentation Slide หรือ เลือกจัดทำ Presentation Slide เท่านั้น หรือ  เลือกจัดทำ Clip นำเสนอผลงาน 
ทั้งนี้หากผู้นำเสนอเลือกจัดทำ Presentation Slide หรือจดัทำ Clip นำเสนอผลงานเพียงอย่างเดียวนั้น ผู้นำเสนอ 
ต้องจัดทำเนื้อหาใน Presentation Slide หรือเนื้อหาใน Clip ให้ครบตามรายละเอียดของการเขียนบทความ 
ฉบับเต็ม (Full Paper) ทุกประเด็นที่ได้กำหนดไว้  

2. ผู้เขียนต้องกรอกเอกสารเป็นภาษาไทยให้ครบถ้วน และใช้ Font TH SarabunPSK ขนาด 16  
3. Download เอกสารใบสมัครบทคัดย่อนี้ ประเภท MS-Word ได้ที ่www.ftqm.or.th 
4. วิธีการจัดส่งใบสมัครและบทคัดย่อ โดยทาง Electronic File มาท่ี ftqm@ftqm.or.th  
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บทคัดย่อ 
 
ชื่อเรื่อง : Mobile Based Learning Histopathology Laboratory 
ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ : 
 โทรศัพท์มือถือ (Mobile Phone) และอุปกรณ์พกพา (Mobile Device) มีการใช้อย่างกว้างขวางซึ่งพบว่า
ประชากรไทยมีการถือครองโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์พกพาเป็นจำนวนทั้งสิ้น 55.6 ล้านเครื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
กลุ่มประชากรรุ่นใหม่ Generation Z ซึ่งดูเหมือนจะเป็นปัจจัยที่ห้าและด้วยเหตุที่มีการพัฒนาการใช้ประโยชน์ของ
โทรศัพท์มือถือ นอกเหนือจากการสื่อสารระหว่างการอุปกรณ์ดังกล่าวแล้วไดม้ีการพัฒนาเป็นคอมพิวเตอร์แบบพกพาทำ
ให้สามารถเพิ่มประโยชน์ใช้สอยของอุปกรณ์ต่างๆไปสู่การค้นข้อมูล  การจัดเก็บข้อมูล การรับส่งข้อมูล การเข้าสู่
คลังข้อมูล การเข้าถึงข้อมูลของโซเชียลมีเดียทำให้นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยมีอุปกรณ์พกพาดังกล่าว กอร์ปกับ
แนวทางจัดการศึกษาในทศวรรษที่ 21 ซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้ศึกษาเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองการเรียนรู้และตอบสนองต่อ
ผลลัพธ์ทางการศึกษา ดังนั้นมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะส่วนของแพทยศาสตร์ศึกษา(Medical Education) จึงมีการปรับ
การจัดการศึกษา ในรูปแบบต่างๆโดยเน้นนักศึกษาเป็นศูนย์กลาง (Student Center) เพื่อตอบสนองการศึกษาของ
ผู้เรียนทั้งในรูปแบบ formal และ informal education  
 การจัดการศึกษาที ่เน้นห้องเรียนแบบดั้ง เดิมเริ ่มมีการพัฒนาการจัดการศึกษาเป็นแบบ interactive 
classroom ผู ้เรียนมีความต้องการสื่อสารหรือสอบถามข้อมูลไปสู ่ Tutor หรือผู ้เรียนด้วยกัน อันเป็นการพัฒนา
การศึกษาและเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ด้วยตัวเอง โดยอาศัยเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่มีอยู่ใน Mobile Phone และ
Mobile Device สนับสนุนให ้เก ิด Education Outcome โดยสนองต่อ improving access to education และ 
promoting new learning 
 คณะผู้วิจัยของวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์  ได้ทำการศึกษาการวางระบบการออกแบบ 
Mobile Based Learning Environment โดยบ ูรณาการการใช ้  Mobile Device ก ับการจ ัดการศ ึกษา โดยมี
เป้าประสงค์จะ Improve Education Outcome และสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตัวเอง การเรียนรู้ตลอดชีวิต โดย
ประเด็นที่คณะผู้วิจัยต้องการประยุกต์ใช้ Mobile Device กับการจัดการศึกษาในวิชา Histology และ Pathology 
เพื่อให้การจัดการศึกษาไร้รอยต่อในระหว่างวิชา (Seamless) อันเป้นการแก้ช่องว่างของการจัดกการศึกษาแบบดั้งเดิม 
(Conventional Histopathology Teaching)  
 คณะผู้วิจัยของวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ ได้ทบทวนวรรณกรรมของการจัดการศึกษาวิชา
ดังกล่าวแล้วพบว่า การจัดการศึกษาวิชา Histopathology มีแนวโน้มจัดการศึกษาเป็น Digital pathology ซึ่ง
สอดคล้องกับระบบบริการการตรวจชิ้นเนื้อซึ่งใช้ Digital pathology ในการวินิจฉัยที่มีความแม่นยำสูง จากการทบทวน
วรรณกรรมของการจัดการเรียนการสอนวิชาดังกล่าวมีวิวัฒนาการ และมีอรรถประโยชน์ที่แตกต่างกัน ตอบสนองต่อ
บัณฑิตพ่ึงประสงค์ท่ีแตกต่างกันในแต่ละยุคสมัยและแต่ละสถาบันการศึกษา ตามลำดับขั้น ดังนี้ 

1) Conventional or Traditional Histopathology Learning  
เป็นการเรียนโดยกล้องจุลทรรศน์ (light microscope) โดยนักศึกษาจะมีกล้องจุลทรรศน์  

(light microscope) 1 กล้องต่อนักศึกษา 1-2 คน วิธีการนี้ นักศึกษาจะได้รับชุด Slide เพื่อการเรียนการสอน ซึ่ง
อาจารย์ผู ้สอนจะต้องเดินสอนถามกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งต้องใช้อาจารย์ผู ้สอนเป็นจำนวนมากและการสอนบนจอสไลด์ที่
แตกต่างกันและจะต้องแยก Artifact ของ Slide ซึ่งปนมากับ Slide ซึ่งเป็นอุปสรรคในการศึกษา อีกทั้งยังไม่สามารถ



 

  5 

เชื่อมโยงวิชาอื่น ๆ เช่น Histology มาเปรียบเทียบกับ Pathology ของวิชานั้น ๆ นอกจากนี้ในบางมหาวิทยาลัยให้
นักศึกษาบันทึกภาพโดยใช้การวาดรูปเพื่อใช้ในการเรียนรู้ด้วยตัวเองและไม่สามารถ Share Slide เพื่อเรียนในลักษณะ 
Team Based Learning 
 อย่างไรก็ตามได้มีการพัฒนาโดยจัดให้มี Multinuclear Microscope เพ่ือให้นักศึกษาดูกล้องจุลทรรศน์ได้
พร้อมกันหลายคนแต่ยังมีข้อจำกัดของจำนวนนักศึกษาและข้อจำกัดอ่ืนที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น  

2) ในยุคเริ่มต้นของ Digital Imaging  
 เริ่มมีการใช้ Microscope mounted cameras ซึ่งทำให้เกิด Static Image ซึ่งมีการบันทึกภาพเฉพาะ
ส่วน (Static Image) ซึ ่งใช ้ประโยชน์ในการร ักษาพยาบาลได้น ้อย  เม ื ่อเท ียบกับ Whole Slide Image ของ 
Conventional Histopathology Laboratory หากแต่มีประโยชน์ในการเรียนการสอนคือนักศึกษาได้เห็นภาพ Slide 
เดียวกัน พร้อมกันทั ้งหมดโดยผ่านหน้าจอ Computer ซึ ่งโดยวิธีนี ้นักศึกษาจะไม่ฝึกทักษะการใช้กล้อง Light 
Microscope กอปรกับความละเอียดของภาพยังไม่ชัดเจน และนักศึกษายังไม่สามารถบันทึกภาพเพื่อนำไปใช้ในการ
เรียนรู้ด้วยตัวเอง 

3) ในยุคถัดมา Whole Slide Imaging (WSI) เพ่ือแก้ปัญหาข้อจำกัดของ Microscope mounted  
cameras ได้มีการนำแนวคิดของ Whole Slide Imaging (WSI) โดยมีการใช้ WSI Scanners ซึ่งทำให้เกิดแนวคิด Tele 
pathology ซึ ่งทำให้สามารถ Scan ทั ้ง Slide ที ่ม ี High resolution ซึ ่งในเวลาต่อมามีการพัฒนาไปสู ่ Virtual 
Microscope และในด้านบริการการรักษามีการพัฒนาไปสู่ Robotic Microscope เพื่อประโยชน์ในการบริการ และ
ความแม่นยำในการวินิจฉัยสูง โดยเพิ่มความสามารถ Automatic และความรวดเร็วในการวินิจฉัย จุดแข็งคือนักศึกษา
สามารถจะใช้ศึกษาตอบสนองต่อปรัชญา Anytime Anywhere จุดอ่อนคือสำหรับประเทศกำลังพัฒนาเครื่องมือและ
อุปกรณ์ยังคงมีราคาแพง ซึ่งราคาอยู่ที ่ประมาณ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ และยังต้องการ Technical support ทั้ง 
Hardware Software ระบบจัดเก็บของ Digital Slide ค่อนข้างสูงแต่ Whole Slide Imaging (WSI) เป็นประโยชน์
อย่างยิ่งในทาง Clinic แต่ในด้านการสอน Undergraduate สำหรับประเทศไทยเห็นว่ายังเป็นการลงทุนที่มีราคาแพง 
 คณะผู้วิจัยของวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์  จึงออกแบบ Digital Pathology ที่มีความ
เหมาะสมกับเศรษฐฐานะของประเทศ และเพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญา และนโยบายการจัดการศึกษาของวิทยาลัย ซึ่ง
ใช้ Mobile Device ในการจัดการศึกษาโดยใช้ชื่อว่า “Mobile Based Histopathology Laboratory” 
 
ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและหน่วยงาน 

วทิยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ เป็นสถาบันแพทยศาสตร์แห่งที่ 2 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
สถาบันแพทยศาสตร์หลักสูตรนานาชาติแห่งแรกในประเทศ 

Vision 
A leading medical college in the ASEAN community to provide the “next generation” of 
medical professionals with high international standards in medical education 
Mission 
Transforming medical professionals through medical education, research, and healthcare 
services 
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นโยบาย 
 ปัจจุบันวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีนโยบายในการจัดการศึกษา  

เพื่อรองรับการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาต่างประเทศเป็นหลัก โดยได้มีการตกลงแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่าง 
สถาบันในประเทศและต่างประเทศ โดยมีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ บริษัท  
แพน ราชเทวี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในทำการเรียนการสอนในรูปแบบโครงการพิเศษ 
ทั้งหมดโดยจัดการเรียนการสอนเป็นหลักสูตรนานาชาติโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก  มีโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ 
เฉลิมพระเกียรติเป็นโรงพยาบาลหลักในการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาและให้นักศึกษาใช้เวลาช่วงการศึกษาวิชาเลือก
ไปฝึกปฏิบัติงานโรงพยาบาลต่างประเทศ  

Core Values 

• Cooperation 

• Integration and Innovation 

• Agility 

• Digital Literacy 

Competency 

• เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการจัดการศึกษาและบริการทางการแพทย์ 

• งานวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์สมัยใหม่ และการแพทย์บูรณาการ 

รายละเอียดเพิ่มเติมของวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมที่สอดคล้องกับค่าประสิทธิผล : (1-2 หน้า) 
 คณะผู้วิจัยของวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์  ได้ออกแบบ Digital Pathology ที่มีความ
เหมาะสมกับเศรษฐฐานะของประเทศ และเพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญา และนโยบายการจัดการศึกษาของวิทยาลัย ซึ่ง
ใช้ Mobile Device ในการจัดการศึกษาโดยใช้ชื่อว่า “Mobile Based Histopathology Laboratory 
เป้าประสงค ์(Objectives) ดังนี้ 

1) Improve Education Outcome 
2) Cost Effective 
3) Supporting self-directed learning 
4) Supporting Problem Based Learning and Team Based Learning 
5) Support Digital learning Environment 

1. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต 
การจัดการศึกษาที่เน้นห้องเรียนแบบดั้งเดิมเริ่มมีการพัฒนาการจัดการศึกษาเป็นแบบInteractive classroom  

ที่ผู้เรียนมีความต้องการสื่อสารหรือสอบถามข้อมูลไปสู่ Tutor หรือผู้เรียนด้วยกัน อันเป็นการพัฒนาการศึกษาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการเรียนรู้ด้วยตัวเอง โดยอาศัยเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่มีอยู่ใน Mobile Phone และMobile Device 
สนับสนุนให้เกิด Education Outcome โดยสนองต่อ Improving access to education และ Promoting new 
learning 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4
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2. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 

ขั้นตอนการดำเนินการที่ได้ปรับปรุงใหม่ ได้แก่ 

2.1  การศึกษาปัญหาและความต้องการ (Analyze Requirement) 

 การศึกษาในขั้นตอนนี้ เป็นการศึกษาความต้องการของอาจารย์ผู้สอน นักศึกษา และผู้บริหารระดับคณะ 
โดยผู้บริหารระดับคณะมีนโยบายที่จะจัดการเรียนการสอน โดยมีวิสัยทัศน์สร้างนักศึกษาให้สอดคล้องกับทศวรรษหน้า 
โดยให้มีการใช้เทคโนโลยีและลดการใช้กระดาษ (Paperless) ทั้งวิทยาลัย โดยการใช้อุปกรณ์พกพา (Mobile Device) 
ส่วนอาจารย์ผู้สอนยังคงมีความกังวลเรื่องทักษะการใช้กล้องจุลทรรศน์ (Light Microscope) และนักศึกษายังต้องการ
ฝึกทักษะการใช้กล้อง และการค้นหาภาพตามท่ีได้มอบหมายยังเป็นเรื่องสำคัญ  
 การออกแบบระบบทำให้เกิด Seamless โดยผู้สอนสามารถนำเสนอ Power Point โดยผ่าน iPad ของ
อาจารย์ผู้สอน ควบคู่กับการนำเสนอ Slide Histopathology ผ่าน Microscope mounted cameras สู่จอ LCD โดย
ส่วนของ Slide จะนำเสนอผ่าน High definition LCD เพื่อให้เห็นความคมชัดของ Cell และการจัดเรียงตัวเอง cell 
ต่าง ๆ ส่วนของ Power Point จะนำเสนอผ่าน LCD ที่มี Pixel ต่ำกว่า  
            2,2 การออกแบบ (Design of System) 
 การวางแผนและการออกแบบระบบ ได้ศึกษาความต้องการของผู้สอน ข้อจำกัดของห้องเรียน งบประมาณ 
ทั้งการศึกษาที่มุ ่งเน้นทั ้ง Formal และ Informal Education ตลอดจนการศึกษาของวิทยาลัยที่มุ ่งเน้น Student 
Center 
 

Architecture Design (รูป) 
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 การเชื่อมระหว่างอุปกรณ์ 
A) จากกล้องจุลทรรศน์พร้อมทั้งกล้องถ่ายรูป (Microscope Mounted Cameras) เชื่อมเข้าระบบคอมพิวเตอร์  

โดยใช้ Camera App ซึ ่งการเชื ่อมข้อมูลจากกล้องจุลทรรศน์เพื ่อใช้ในการ  1)บันทึกทึกภาพเพื ่อจะเก็บเป็น 

Storage ใน Server และ  2)เพื่อประโยชน์ในการสะท้อนภาพไปสู่ HD LCD ที่มี Pixel สูงๆ จำนวน 8 จอ ซึ่งต้อง

ใช้อุปกรณ์ Matrix Switch  เพื่อให้ในการส่งสัญญาณไปยังหน้าจอหลาย ๆ หน้าจอพร้อมกัน 3)เพื่อสะท้อนภาพ
ไปสู่ iPad ของนักศึกษาโดยใช้ Application Join Me 

B) การเชื่อมจาก iPad ของอาจารย์ผู้สอนในการนำเสนอ Power Point โดยผ่านอุปกรณ์ Matrix Switch เพ่ือ 
สะท้อนออกท่ีหน้าจอ LCD ที่มี Pixel ต่ำกว่า 

2,3 การทดสอบและแก้ไขปรับปรุง (Validate Design) และการลงระบบการทำงาน (Implement Design) 
 การวางระบบของ Mobile Based Histopathology Laboratory ได้กำหนดนโยบายที่สำคัญ ดังนี้ 

i) อาจารย์และนักศึกษาใช้ iPad เป็น Mobile Device โดยเลือกความจุสูงสุด เนื่องจากนักศึกษาต้อง  
Download ภาพซึ่งมีความจุขนาดใหญ่และต้องการความคมชัด โดยวิทยาลัยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ 

ii) วิทยาลัยใช้ระบบ Internet ที่มีความเร็วสูง โดยแยกออกจากระบบของมหาวิทยาลัย และการวาง 
ระบบการส่งสัญญาณแยกไปในแต่ละห้องเรียน เพื่อกำจัดจุดอ่อนของ Mobile Device และส่งเสริมปรัชญา Anytime 
Anywhere  

iii) วิทยาลัยได้วางระบบห้องเรียนจัดให้มีที่ชาร์ทไฟฟ้าทุกท่ี ให้นักศึกษาแต่ละคน และครอบคลุมการวาง 
ระบบเครือข่าย Internet ให้ครอบคลุม 

2.4     การทดสอบผลที่ได้ (Test Solution)  
การวางระบบเก็บข้อมูลการสอน (Slide Bank Platform) ในระหว่างที่อาจารย์ผู้ดำเนินการสอนทำการ 

สอนจะมีการบันทึกภาพที่กล้องถ่ายรูปและจัดเก็บใน Computer และควบคู่กันนั้น จะมีการบันทึก Video การเรียน
การสอนไปควบคู่กัน ซึ่งงานเทคโนโลยีจะบันทึกภาพและ Video ไว้ 2 ลักษณะ 

i) บันทึกการสอนทั้งหมดในลักษณะ Video และจัดเก็บไว้ใน Program Moodle  
ii) จัดเก็บรูป Slide พร้อมคำบรรยายไว้ใน Server ของวิทยาลัย 
ซึ ่งนักศึกษาจะสามารถจะศึกษาย้อนหลัง (Rerun) หรือ ศึกษาด้วยตนเองก่อนเข้าห้องเรียน (Self-
Directed Learning) 

           2.5 การทำเอกสารประกอบการใช้งาน (Document Solution) 
Training นักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน 

3) Evaluation 
 Mobile based Learning environment ได้ถูกออกแบบเพื่อตอบโจทย์ประเทศกำลังพัฒนา โดยการใช้
ประโยชน์จากอุปกรณ์พกพาเคลื่อนที่ในทุกแง่มุม ตั้งแต่ห้องเรียน ห้อง histopathology laboratory ยิ่งไปกว่านั้น ยัง
สามารถเชื่อมการศึกษาไปยังห้องฝึกทักษะทางการแพทย์ (Medical Skill Laboratory) ทำให้นักศึกษาเชื่อมต่อข้อมูล
หรือค้นคว้าข้อมูลระหว่างวิชา Interdisciplinary ทำให้เกิดการเรียนไร้รอยต่อระหว่างวิชา (seamless) นักศึกษา
สามารถทบทวนเนื ้อหาซึ ่งเกี ่ยวเนื ่องกัน นอกจากนี ้ Mobile based learning Environment ยังสามารถเชื ่อม
การศึกษาจาก Formal education กับ Informal education ได้แก่การศึกษานอกห้องเรียน ซึ ่งผู ้ว ิจัยเชื ่อว่าจะ 
improve educational outcomes และจะเป็นตัวกระตุ้นเตือนให้เกิด Lifelong learning ในระยะยาว 
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 นอกจากนี้  Mobile based learning environment ทำให ้ เก ิด Cost efficiency จะเห ็นได ้ว ่าจาก
นโยบายดังกล่าวทำให้เกิด Paperless policy และ Reducing working procedure ของบุคลากร นอกจากนี้ เป็น
ระบบที่ทันสมัยตอบสนองต่อ Generation Z ซึ่งต้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-directed learning และ Team 
based learning) ทำให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่าง Tutor กับ Learner และ Learner กับ Learner ด้วยกัน อันเป็น
บัณฑิตพึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 จากการดำเนินงานโครงการนี้มาเป็นเวลา 4 ปี พบว่ามีข้อจำกัดน้อยมากที่เป็น
ปัญหาส่วนใหญ่คือ Reliance on technology และ ระบบ internet ซึ่งต้องมีความเสถียรและการลงทุนในช่วงต้นสูง 
 
 
 
 
 
 
 


