
แบบสรุปการเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบลีน (Lean Management) 
ภาควิชารังสีวิทยา 

 

1. ช่ือเรื่องกิจกรรม  การบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet  ด้วยระบบ LEAN 

2. หลักการและเหตุผล 
ในปีการศึกษา 2563 ภาควิชารังสีวิทยา ได้จัดเตรียมความพร้อมส าหรับการเรียนการสอนออนไลน์ ช่วง

สถานการณ์ COVID-19 ซึ่งภาควิชารังสีวิทยาได้ประชุมหารือ เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับเตรียมการเรียนการสอน
ผ่านโปรแกรมออนไลน์ โดยได้น าเครื่องมือส าหรับติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์กับนิสิตแพทย์ มาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย คือ Google Meet  ซึ่งเป็นบริการที่มีอยู่แล้ว
ใน G Suite for Education ภายใต้บัญชีของมหาวิทยาลัย  

นอกจากจะจัดการเรียนการสอนออนไลน์ได้ Google Meet ยังสามารถบันทึกวิดีโอขณะสอนใน 
Meeting นิสิตแพทย์จึงสามารถทบทวนย้อนหลังได้ด้วย จึงเป็นแนวความคิดในการบริหารจัดการเรียนการสอน
ด้วยระบบ Lean Management ซึ่งนอกจากลดค่าใช้จ่ายแล้ว ยังสามารถลดการใช้ทรัพยากร ลดเวลาที่สูญเปล่า
จากการผลิตเอกสารประกอบการสอน    
 

3. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้จัดการเรียนการสอนเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดช่วงสถานการณ์ COVID-19 

เมื่อการเรียนการสอนต้องด าเนินต่อไป การสอน Online ด้วยโปรแกรม Google Meet จึงเป็นทางเลือกท่ี
เหมาะสม นิสิตแพทย์มีความปลอดภัย ลดความเสี่ยงระหว่างเดินทาง และการแพร่กระจายเชื้อ จากการพบปะ
สื่อสาร 

2. เพ่ือให้นิสิตแพทย์สามารถทบทวนการเรียนการสอน สามารถดูบันทึกวิดีโอการสอนย้อนหลังได้ 
3. มีอิสระบนพ้ืนที่ที่ไม่จ ากัด ไม่แออัด สามารถร่วมกิจกรรมขณะเรียนได้ในที่พักอาศัยของตนเอง 
4. เพ่ือลดความสิ้นเปลืองในการใช้กระดาษ และหมึกพิมพ์ 
5. เพ่ือเพ่ิมช่องทางการสื่อสารระหว่างนิสิตแพทย์และอาจารย์ สะดวกและง่ายต่อการติดต่อ 
6. เพ่ือให้นิสิตแพทย์เข้าถึงข้อมูลที่คณาจารย์เผยแพร่ และเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา 
7. เพ่ือเพ่ิมความสะดวก รวดเร็ว ในการประเมินผลต่างๆ จากการให้นิสิตแพทย์ใช้ google form 
8. เพ่ือลดระยะเวลาการท างาน รวมถึงการจัดระบบระเบียบข้อมูลอย่างง่าย ไม่ยุ่งยาก 
 

4. ทีมด าเนินการ/สมาชิกกลุ่ม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิชิต  ลีละศิธร      
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวรรณพร  บุรีวงษ์    
3. นายแพทย์พนิตพงศ์ มารุ่งโรจน์  
4. แพทย์หญิงสัณห์สิรี สุดชื่น      
5. นายแพทย์อภิชาติ ท่าช้าง 
6. นายแพทย์อนุชิต นิมิตการดี 
7. แพทย์หญิงสุพรรณิกา  มาแตง  
8. นางสาวลัดดาวัลย์ เหมือนแย้ม  
9. นางสาวจันทร์เพ็ญ บุญเคลิ้ม     
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5. วิเคราะห์ WASTE  
การด าเนินการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อต้องการขจัดความสูญเปล่า (Wastes : DOWNTIME) ข้อใด 

(ตอบได้มากกว่า 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 หรือเคลื่อนที่

โดยเปล่าประโยชน์ 
8.  Excessive Processing: ความสูญเปล่าจากกระบวนการท างานที่ซับซ้อนหรือมากเกินไป 

 

WASTE (Downtime) สภาพปัญหา/ปัญหาที่เกิด 
การแก้ไขปรับปรุง 
เพื่อลด wastes 

Defect การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน 
ที่มีสภาพแวดล้อมที่แออัด ไม่
เหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการแพร่
ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 
และการผลิตเอกสารประกอบการ
สอน เกณฑ์การให้คะแนนต่างๆ  

จัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
ให้แก่นิสิตแพทย์ 
- สามารถลดปริมาณการผลิต
เอกสาร 10,000 แผ่น ต่อปี
เนื่องจาก Google Meet 
สามารถบันทึกวีดีโอเพ่ือ
ทบทวนย้อนหลังได้ 

Over production 
Waiting 

Non-utilized Talent   
Transportation   
Inventory stock   
Motion การเดินทางมาข้ึนปฏิบัติงานด้านการ

เรียน ช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาด ของเชื้อ COVID-19 

สามารถลดความเสี่ยงของการ
แพร่กระจายเชื้อโรค COVID 
ได้อย่างน้อย 193 คน ลด
ระยะเวลาการเดินทางมาเรียน
ได้ถึง 10-20 นาที ต่อคน 

Excessive processing   
 
หมายเหตุ : เติมเฉพาะหัวข้อที่วิเคราะห์ว่าเป็นความสูญเปล่าของกระบวนการ
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6. วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา โดยใช้แผนภูมิก้างปลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานการณ์แพรร่ะบาด
ของเชือ้COVID-19 

สภาพหอ้งเรียนท่ีแออดัมีความเส่ียงสูง
ต่อการแพร่กระจายเช้ือ 

การเดินทางของนิสิตแพทย ์
และการพบปะส่ือสาร 

การติดต่อส่ือสารระหวา่ง
คณาจารย ์กบันิสิตแพทย ์

 

การปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน เป็นแบบ
ออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Google Meet เพ่ือความ
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งยังคงใหม่ส าหรับ
ผู้เรียนและผู้สอน จึงต้องเกิดการเรียนรู้ และปรับตัว 
เพ่ือให้สามารถเรียนรู้และปฏิบัติร่วมกันได้อย่างเหมาะสม 

 สถานการณ ์
แพร่ระบาดของ 
เชื้อโรค COVID-19 
สู่แนวคิดบรหิารจดัการ 
เรียนการสอน 
Online ด้วยระบบ LEAN 



4 

 

7. การแก้ปัญหาและน าไปปฏิบัติ (น าสาเหตุของปัญหาที่วิเคราะห์ได้มาหาวิธีแก้ปัญหา) 

ปัญหา สาเหตุ วิธีการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 
วันที่ 

ผลลัพธ์ 
เริ่ม สิ้นสุด 

1. ห้องการเรียนการ
สอนที่มีอยู่เดิม ไม่
เหมาะสมที่จะจัดให้มี
การเรียนการสอนใน
ห้องเรียน  

เนื่องจากสถานการณ์แพร่
ระบาดของเชื้อโรค 
COVID-19  

การปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การเรียนการสอน เป็น
แบบออนไลน์ โดยใช้
โปรแกรม Google 
Meet ผสมผสานเข้า
กับ Google 
Classroom เพ่ือสร้าง
ลิงก์ Meet  
ที่ไม่ซ้ ากันให้ชั้นเรียน
แต่ละชั้นได้ โดยลิงก์จะ
ปรากฏอยู่บนหน้า
สตรีมและงานของชั้น
เรียนใน Classroom 
ลิงก์นี้ถือเป็นพ้ืนที่
ประชุมของชั้นเรียนแต่
ละชั้น ซึ่งช่วยให้ทั้ง 
อาจารย์และนิสิตแพทย์
เข้าร่วมได้ง่ายขึ้น 

อาจารย์รังสีแพทย์ 
ภาควิชารังสีวิทยา 

ปีการศึกษา  
2563 

- 
ความพึงพอใจของนิสิต
แพทย ์ไม่น้อยกว่า 70% 
ตามภาพประกอบที่แนบ 

2. จ านวนนิสิตแพทย์ 
40 คนต่อกลุ่ม 

ความเสี่ยงต่อการ
แพร่กระจายของเชื้อ 1. เป็นไปตามมาตรการ

ป้องกันการแพร่ระบาด
ของเชื้อโรค COVID-19 
2. สามารถลดเวลาในการ
ผลิตเอกสารได้ 50 นาที 
ต่อวัน 
3. สามารถลดระยะเวลา
การเดินทางมาปฏิบัติงาน
ด้านการเรียนการสอนได้
ถึง 193 คน 
 คนละ 20-30 นาที /วัน 
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8. เปรียบเทียบก่อนและหลังการปรับปรุง/แก้ไข 
(เลือกแบบที่ 2) 

ขั้นตอนตอนเดิม ขั้นตอนใหม่ ผลลัพธ์ 
1. การจัดการเรียนการสอน 
ในห้องการเรียนการสอน (PBL 5) 
ใช้เวลาสอน 180 นาที 
เวลาเดินทางของนิสิตแพทย์ 20-
30 นาที 

1. การปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
เรียนการสอน เป็นแบบออนไลน์ 
โดยใช้โปรแกรม Google Meet 

1. นิสิตแพทย์สามารถเรียนรู้ผ่าน
อุปกรณ์อิเลคทรอนิคของตนเอง
และสามารถเรยีนรู้ได้ในที่พักอาศัย
ของตนเอง 193 คน  
ลดระยะเวลาการเดินทางไปสอน
ของคณาจารย์ และลดเวลา
เดินทางมาเข้าเรียนของนิสิตแพทย์ 
10-20 นาที/คน 

2. สภาพการเรียนจะแออัดเมื่อ
นิสิตแพทย์จ านวน 40 คน ต้อง
ศึกษาเกี่ยวกับภาพฟิล์มบน
จอรับภาพที่มีเพียง 1 จอ 

2. สร้างชั้นเรียน Google 
Classroom ให้นิสิตแพทย์ และ
คณาจารย์ สื่อสารกับนิสิตแพทย์
การมอบหมายงาน การส่งงานที่
ได้รับมอบหมาย มีการประเมินผล
การวัดผลการเรียนรู้ที่ชัดเจน 

2. ลดความเสี่ยงต่อการติดต่อและ
แพร่กระจายเชื้อโรค สามารถ
วัดผลการเรียนรู้ของนิสิตได้อย่าง
ชัดเจน สามารถรับทราบผล
สะท้อนความคิดของนิสิตแพทย์ 
 

3. ความชัดเจนของภาพประกอบ
การเรียนการสอนบนจอรับภาพ 

3. ภาพประกอบการเรียนการสอน
ที่นิสิตแพทย์ใช้ในการเรียนการ
สอนมีความคมชัดเช่นเดียวกับไฟล์
ภาพต้นฉบับ 

3. สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
อย่างอิสระและสามารถทบทวน
ย้อนหลังได ้ลดปริมาณการผลิต
เอกสารแจกจ่ายได้ 10,000 แผ่น 
ต่อปี 

4. การสะท้อนความคิดเห็นในชั้น
เรียนเมื่อเสร็จสิ้นการเรียนการสอน 

4. นิสิตแพทย์สามารถสะท้อน
ความคิดเห็นของตนเอง ผ่าน 
Google Form ที่ได้รับมอบหมาย
ในชั้นเรียน 
 
 

4. คณาจารย์สามารถรับทราบผล
สะท้อนความคิดของนิสิตแพทย์ได้
ทันที และสามารถตอบกลับให้
นิสิตทราบและเข้าใจง่ายขึ้นผ่าน
โปรแกรมออนไลน์ และเป็นข้อมูล
ส่วนบุคคล ลดการสูญเสียเวลาการ
เดินทางเพ่ือพบปะติดต่อสื่อสาร 
60 นาที ต่อวัน 

5. การถาม-ตอบในห้องเรียน  
มีข้อจ ากัดเรื่องเวลา ทั้งการตอบ
ค าถามของอาจารย์ และค าถามท่ี
นิสิตแพทย์ต้องการถาม  

5. หากมข้ีอซักถามในการเรียน 
นิสิตแพทย์สามารถส่งค าถามผ่าน 
section Question Feedback 
ออนไลน์ โดยอาจารย์จะเข้าไป
ตอบข้อซักถามตามชั่วโมงท่ีนัด
หมาย อย่างเป็นระบบระเบียบ 
และอยู่ในช่วงเวลาที่ก าหนด 

5. นิสิตแพทย์มีเวลาเตรียมตัวใน
การตั้งค าถาม และคณาจารย์มี
แบบทดสอบให้ท าในระบบ นิสิต
แพทย์สามารถทบทวนสิ่งที่เรียนได้
จากค าถามในแบบทดสอบ 
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9. ผลลัพธ์การด าเนินการ 
 

ตัวช้ีวัด เป้าหมายตัวชี้วัด ผลลัพธ์ (เพิ่มขึ้น/ลดลง) 
1 ปริมาณการใช้กระดาษ ในการผลิตเอกสาร ลดลง > 30%  ลดลง 33.33% 
2. ลดระยะเวลา และขั้นตอนการจัดท าแบบประเมิน
ต่างๆ เนื่องจากสามารถปรับปรุงข้อมูลได้ในไฟล์เดิม 

ลดลง > 30% ลดลง 70 % 

3. ลดเวลาในการควบคุมการสอบ Formative 
assessment 

ท าข้อสอบในแบบทดสอบ Online  
โดยไม่มีการควบคุมการสอบ 

4. ลดเวลาการตรวจข้อสอบเพ่ือประเมินผลการเรียนรู้ 
Formative assessment 

ลดลง > 50% ลดลง > 60% 

5. ความพึงพอใจของนิสิตแพทย์ทีมตี่อการเรียนการสอน
ออนไลน์ 

ไม่น้อยกว่า 70 % 78.4% 

 
10. สิ่งท่ีได้รับจากการด าเนินการ 

1. ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดได้อย่างคุ้มค่า ลดเวลาผลิตเอกสาร 
2. ประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อ กระดาษ และหมึกพิมพ์ ลดค่าใช้จ่ายได้มากกว่า 5,000 บาท  

ต่อปี 
3.  ประหยัดเวลาของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ในการเข้าถึงนิสิตแพทย์ 
4.  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และอาจารย์ ได้มากกว่า 50 นาทีต่อวัน 
5.  ข้อมูลไม่สูญหาย และถูกน าไปใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า  
6.  สามารถใช้ประโยชน์ได้ทุกพ้ืนที่ทุกเวลา สะดวก รวดเร็ว 
 

11. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ 
1. นิสิตแพทย์บางรายแจ้งว่าระหว่างเรียนพบข้อขัดข้องของกล้อง และระบบอินเทอร์เน็ต ต้องย้อนดู

วีดีโอที่บันทึกการเรียนการสอนภายหลัง 
2. นิสิตแพทย์บางรายรู้สึกอยากเรียนกับอาจารย์โดยตรงมากกว่า 

 
12. ข้อเสนอแนะ/ขยายผล 

- นิสิตแพทยร์ู้สึกว่าสัปดาห์แรกของการสอนอาจมีการจัดเล็คเชอร์เยอะมากท้ังนี้รวมไปถึงบางเล็ค
เชอร์ซึ่งอาจเกินเวลาที่ก าหนดไว้บ้างจึงอยากให้มีการปรับปรุงตารางเล็กน้อย 

- นิสิตแพทย์ต้องการให้มีลิ้งค์ส าหรับถามค าถามแบบ anonymous ไว้ส าหรับถามหลังจากที่ submit 
google form ไปแล้ว เพราะว่าบางทีมีค าถามจากใน post test แต่ว่ากด submit ไปแล้ว 
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13. ภาพประกอบการท ากิจกรรม  
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ผลคะแนนความพึงพอใจและข้อคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 

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

                                                                         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิชิต  ลีละศิธร) 
                                                                                     หัวหน้าภาควิชารงัสีวิทยา 


