
แบบสรุปการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด7วยระบบลีน (Lean Management) 
ภาควิชาจุลชีววิทยา 

 

1. ช่ือเร่ืองกิจกรรม/โครงการ (PLAN) 

  การจัดการเรียนการสอนปฏิบัติการในสถานะการณ7โควิด-19 อย>างมีประสิทธิภาพ   
 

2. หลักการและเหตุผล  (PLAN) 

พันธกิจหน่ึงของภาควิชาจุลชีววิทยาในการจัดการเรียนการสอนในทุก ๆ ปMน้ัน ส่ิงหน่ึงท่ีตOอง

คำนึงถึงคือการจัดการเรียนการสอนใหOเกิดประโยชน7สูงสุดภายใตOการใชOทรัพยากร ท้ัง คน เงิน ของ ใหO

คุOมค>าท่ีสุด นอกจากจะรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนสำหรับนิสิตแพทย7และทันตแพทย7ท่ีวิทยา

เขตประสานมิตรแลOว ยังรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนแก>นิสิตเภสัชและพยาบาลท่ีองครักษ7อีก

ดOวย การเรียนการสอนหลัก ๆ น้ัน ประกอบดOวยการสอนเน้ือหาในหOองบรรยาย และการสอนการทดลอง

ในหOองปฏิบัติการ ดังน้ันการดำเนินการเพ่ือบริหารจัดการในระหว>างภาคการศึกษา ท้ังดOานบุคลากร วัสดุ

อุปกรณ7 การวางแผนสำหรับการเรียนในหOองปฏิบัติการ จึงตOองพิจารณาและวางแผนอย>างรอบคอบ 

ดังน้ัน ในสถานการณ7โควิด-19 ภาควิชาจุลชีววิทยาจึงมีการบริหารจัดการดOานการจัดการเรียน

การสอนปฏิบัติการในแต>ละรายวิชา โดยปรับการใชOทรัพยากรต>าง ๆ ใหOเกิดประโยชน7และมีประสิทธิภาพ

สูงท่ีสุดแก>นิสิต เช>น พิจารณาปฏิบัติการท่ีสำคัญ ทำใหOมีการปรับจำนวนปฏิบัติการนOอยลง ใชOส่ือ

เทคโนโลยีสารสนเทศเขOามาช>วยเสริมการเรียนรูO และคงคุณภาพดOานการเรียนการสอน เพ่ือใหOนิสิตมีองค7

ความรูOท่ีครบถOวนและนำไปใชOต>อยอดการเรียนรูOไดOจริงเทียบเท>ากับสถานการณ7ปกติ ผลจากการ

จัดรูปแบบการเรียนการสอนใหOเหมาะสมกับสถานการณ7โควิด-19 จะส>งผลใหOลดการใชOทรัพยากรต>างๆ 

เช>น ลดจำนวนอาจารย7และนิสิตในหOองเรียนปฏิบัติการต>อพ้ืนท่ี ลดจำนวนคร้ังในการทำปฏิบัติการ ลด

การเดินทาง ลดความเส่ียงในการแพร>ระบาดของเช้ือโรคโควิด-19 และลดค>าใชOจ>ายดOานวัสดุอุปกรณ7การ

สอนปฏิบัติการ เปYนตOน 

 
3. วัตถุประสงคG (PLAN)  

1. เพ่ือปรับการเรียนการสอนปฏิบัติการ 

2. เพ่ือลดจำนวนอาจารย7และนิสิตในหOองเรียนปฏิบัติการต>อพ้ืนท่ี 

3. เพ่ือลดจำนวนคร้ังของการสอนปฏิบัติการรายวิชาโดยคงมีหัวขOอท่ีสำคัญท่ีนิสิตจำเปYนตOองเรียนรูO 

4. ลดการเดินทางของอาจารย7 นิสิต และบุคลากร 



5. ลดค>าใชOจ>าย ลดการใชOพลังงาน และลดการใชOวัสดุอุปกรณ7การสอนปฏิบัติการ 

6. ลดการสูญเสียเวลาในการเตรียมปฏิบัติการของนักวิทยาศาสตร7 

 

4. ทีมดำเนินการ/สมาชิกกลุNม (PLAN) 

1. รศ.ดร.มาลัย  ทวีโชติภัทร7 
2. รศ.ดร.สุภิญญา  พงษ7สังข7 
3. รศ.ดร.จันทนา  เมฆสีประหลาด 
4. รศ.ดร.ธีรพร  ชินชัย       
5. ผศ.ดร.วรรณา  ผูOมีโชคชัย  
6. ผศ.ดร.นิตยา  ไตรภิญโญภาพ 
7. ผศ.ดร.ปbยะธิดา  ต้ังธีระวัฒนะ     
8. ผศ.ดร.ขวัญนันท7  นันทวิสัย     
9. ผศ.ดร.เครือวัลย7  โชติเลอศักด์ิ     
10. อ.ดร.อนิรุทธ์ิ  ล้ิมตระกูล  
11. อ.ดร.สุรศักด์ิ อยู>ยงสะถิต     
12. ผศ.ดร.ศรีสมบัติ  พุฒิกมลกุล     
13. นางสาวบุญรัตน7  ลัดดา      
14. นายสิริชัย  ฉายเพชร       
15. นางสาวสุนิสา  กองแกOว      
16. นางสาวเพ็ญนภา  กลOาสนาม     
17. นางสาวภารดี สมบูรณ7พร   

 
5. วิเคราะหG WASTE (DO) 

การดำเนินการคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค7 เพ่ือตOองการขจัดความสูญเปล>า (Wastes : DOWNTIME) ขOอใด (ตอบไดO

มากกว>า 1 ขOอ) 

1. £ Defect & rework: ความสูญเปล>าจากงานเสีย/งานท่ีตOองแกOไข  

2. £ Over production: ความสูญเปล>าจากการผลิตมากเกินความตOองการ  

3. R Waiting: ความสูญเปล>าจากการรอคอยหรือความล>าชOา    

4. £ Non-utilized Talent, Ideas, creative: ความสูญเปล>าจากความคิดสรOางสรรค7ของทีมงานท่ี

ไม>ไดOนำมาใชOประโยชน7/ใชOคนไม>ถูกกับงาน 

5. R Transportation: ความสูญเปล>าจากการขนส>งหรือขนยOายบ>อยๆ  

6. £ Inventory stock: ความสูญเปล>าจากพัสดุคงคลัง/สินคOาคงคลังมากเกินไป  



7. £ Motion/Movement: ความสูญเปล>าจากการเคล่ือนไหวท่ีไม>จำเปYนของผูOท่ีปฏิบัติ หรือ

เคล่ือนท่ีโดยเปล>าประโยชน7 

8. R Excessive Processing: ความสูญเปล>าจากกระบวนการทำงานท่ีซับซOอนหรือมากเกินไป 

 

WASTE (Downtime) สภาพป_ญหา/ป_ญหาท่ีเกิด 
การแกaไขปรับปรุง 

เพ่ือลด wastes 

Defect & rework  - - 

Over production - - 

Waiting ใชOเวลาในการเดินทางหลายคร้ัง ทำใหO
เกิดการสูญเสียเวลา  

จัดตารางสอนในวันเดียวกัน โดยแบ>งการ
สอนปฏิบัติการเปYนช>วงเวลา เชOา และ
บ>าย และจำนวนรอบของการเขOาทำ
ปฏิบัติการใหOเหมาะสมกับสถานการณ7 

Non-utilized Talent, 
Ideas, creative 

  

Transportation - จำนวนคร้ังในการขอใชOรถจากคณะ
เพ่ือเดินทาง และขนส>งวัสดุอุปกรณ7 
เคร่ืองแกOว และเช้ือจุลชีพ ระหว>าง
ประสานมิตรและองครักษ7 สำหรับใชOใน
การเรียนปฏิบัติการ 17 คร้ังต>อภาค
การศึกษา  ทำใหOเกิดปèญหาการใชOรถ
และส้ินเปลืองพลังงาน 
- อาจารย7และนิสิตมีการเดินทาง
บ>อยคร้ัง เพ่ือเขOาทำปฏิบัติการ 

- ในปMการศึกษา 2563 และ 2564 เปYน

ช>วงท่ียังมีการระบาดของโรคโควิด 19 

ทางภาควิชาไดOปรับเปล่ียนรูปแบบและลด

จำนวนคร้ังของปฏิบัติการในรายวิชา พพ 

223 จช 221 จช 222 และ จช 225 ใหO

อยู>ในวันเดียวกัน และนิสิตยังคงสามารถ

เรียนรูOไดOตามวัตถุประสงค7ของรายวิชา 

- ลดจำนวนคร้ังในการขอใชOรถคณะ 

Inventory stock - - 

Motion/Movement - - 

Excessive processing  - จำนวนอาจารย7 นักวิทยาศาสตร7 และ
นิสิต ท่ีทำปฏิบัติการ แต>ละคร้ังต>อพ้ืนท่ี
มีจำนวนมาก 
- มีการใชOเวลา ใชOพลังงาน ใชOวัสดุ
อุปกรณ7 และบุคลากรจำนวนมากในการ
เตรียมปฏิบัติการ 
- จำนวนคร้ังของปฏิบัติการไม>
สอดคลOองกับสถานการณ7โควิด-19 

- ในปMการศึกษา 2563 และ 2564 เปYน

ช>วงท่ียังมีการระบาดของโรคโควิด 19 

ทางภาควิชาไดOปรับเปล่ียนรูปแบบและลด
จำนวนคร้ังของปฏิบัติการในรายวิชา พพ 
223 จช 221 จช 222 และ จช 225  
 



- จัดการเรียนการสอนปฏิบัติการใหOอยู>ใน
วันเดียวกัน 
- ลดจำนวนอาจารย7 นักวิทยาศาสตร7 
และนิสิต ท่ีทำปฏิบัติการต>อคร้ังต>อพ้ืนท่ี 
- พิจารณาเลือกหัวขOอปฏิบัติการท่ีสำคัญ
และจำเปYนสำหรับนิสิต และใชOส่ือ
เทคโนโลยีสารสนเทศเขOามาช>วยเสริมการ
เรียนรูOของนิสิตใหOสอดคลOองใน
สถานการณ7โควิด-19  

 

หมายเหตุ : เติมเฉพาะหัวขOอท่ีวิเคราะห7ว>าเปYนความสูญเปล>าของกระบวนการ



6. วิเคราะห,สาเหตุของป4ญหา โดยใช;แผนภูมิก;างปลา (DO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

จำนวนอาจารย, นักวิทยาศาสตร, และ

นิสิตท่ีทำปฏิบัติการตQอพ้ืนท่ี 
 

การใช;เวลา ใช;พลังงาน ใช;วัสดุอุปกรณ, การ

ขนสQง และบุคลากรจำนวนมาก 

อาจารย, นักวิทยาศาสตร, และนิสิต เจ;าหน;าท่ีและนักวิทยาศาสตร,ผู;เตรียม

ปฏิบัติการ และการกำจัดวัสดุปนเปVWอน 

จำนวนครั้งของการ

สอนปฏิบัติการใน

แต6ละหัวข:อ 

ใช:เวลาในการ

เดินทางมาก 

ใช:เจ:าหน:าที่และเวลาใน

การเตรียมปฏิบัติการมาก 

การเรียนการสอน

ปฏิบัติการตาม

รูปแบบปกติ ไม6

เหมาะสมกับ

สถานการณHโควิด 19 

มีจำนวนอาจารยH 

นักวิทยาศาสตรHต6อ

พื้นที่มีจำนวนมาก 

 

ใช:วัสดุ อุปกรณH และเชื้อจุลชีพ

ในการทำปฏิบัติการจำนวนมาก 

มีจำนวนนิสิต

ต6อพื้นที่มี

จำนวนมาก 

 

ความเสี่ยงใน

การเดินทาง

และการติดเชื้อ

โควิด-19 



7. การแก;ป4ญหาและนำไปปฏิบัติ (นำสาเหตุของป4ญหาท่ีวิเคราะห,ได;มาหาวิธีแก;ป4ญหา) (DO) 

ป4ญหา สาเหตุ วิธีการแก;ไข ผู;รับผิดชอบ 
วันท่ี ผลลัพธ, 

เร่ิม ส้ินสุด  
จำนวนคร้ังในการ
เรียนปฏิบัติการ 
ท้ังหมด 13-17 
คร้ังต>อ 1 รายวิชา 
ซ่ึงมีจำนวนมากทำ
ใหDมีความเส่ียงต>อ
การติดเช้ือและใชD
ทรัพยากรจำนวน
มาก 
 
 
 
 
 
 

เน่ืองจากสถานการณMโควิด
ทำใหDไม>สามารถจัดการ
จัดการเรียนการสอนแบบ
ปกติไดD  

ในปPการศึกษา 2563 และ 2564 

เปWนช>วงท่ียังมีการระบาดของโรค

โควิด 19 ทางภาควิชาไดD

ปรับเปล่ียนรูปแบบและลด

จำนวนคร้ังของปฏิบัติการใน

รายวิชา พพ 223 จช 221 จช 

222 และ จช 225 และจัดใหDอยู>

ในวันเดียวกัน  

 

คณาจารยM  
นักวิทยาศาสตรM 
และบุคลากรสาย
สนับสนุน 

14 
ตุลาคม 
2563 

30 
เมษายน 

65 

จำนวนคร้ังของ
การเรียน

ภาคปฏิบัติการ
ลดลง และยังมี
ประสิทธิภาพใน

การเรียนรูDท่ีบรรลุ
ตามวัตถุประสงคM 



จำนวนอาจารยM 
นักวิทยาศาสตรM 
และนิสิต ท่ีทำ
ปฏิบัติการ แต>ละ
คร้ังต>อพ้ืนท่ี  
มีจำนวนมาก 

 

เน่ืองจากสถานการณMโควิด
ทำใหDรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนแบบปกติไม>
เหมาะสม 
 
  

- ในปPการศึกษา 2563 และ 

2564 เปWนช>วงท่ียังมีการระบาด

ของโรคโควิด 19 

ทางภาควิชาไดDปรับเปล่ียน
รูปแบบและลดจำนวนคร้ังของ
ปฏิบัติการในรายวิชา พพ 223 
จช 221 จช 222 และ จช 225  
- จัดการเรียนการสอนปฏิบัติการ
ใหDอยู>ในวันเดียวกัน 
- ลดจำนวนอาจารยM 
นักวิทยาศาสตรM และนิสิต ท่ีทำ
ปฏิบัติการต>อคร้ังต>อพ้ืนท่ี คร้ังละ
ไม>เกิน 50 คน 
- พิจารณาเลือกหัวขDอปฏิบัติการ
ท่ีสำคัญและจำเปWนสำหรับนิสิต 
และใชDส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ
เขDามาช>วยเสริมการเรียนรูDของ
นิสิตใหDสอดคลDองในสถานการณM
โควิด-19   

คณาจารยM  
นักวิทยาศาสตรM 
และบุคลากรสาย
สนับสนุน 

14 
ตุลาคม 
2563 

30 
เมษายน 

65 

จำนวนอาจารยM 
นักวิทยาศาสตรM 
และนิสิต ท่ีทำ
ปฏิบัติการ แต>ละ
คร้ังต>อพ้ืนท่ี มี
จำนวนลดลง 



จำนวนคร้ังในการ
ขอใชDรถจากคณะ
เพ่ือเดินทาง และ
ขนส>งวัสดุอุปกรณM 
เคร่ืองแกDว และเช้ือ
จุลชีพ ระหว>าง
ประสานมิตรและ
องครักษM สำหรับใชD
ในการเรียน
ปฏิบัติการ 17 คร้ัง
ต>อภาคการศึกษา  
ทำใหDเกิดป̀ญหา
การใชDรถและ
ส้ินเปลืองพลังงาน 

เน่ืองจากสถานการณMโควิด
ทำใหDรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนแบบปกติไม>
เหมาะสม 
 

- ในปPการศึกษา 2563 และ 

2564 เปWนช>วงท่ียังมีการระบาด

ของโรคโควิด 19 

ทางภาควิชาไดDปรับเปล่ียน

รูปแบบและลดจำนวนคร้ังของ

ปฏิบัติการในรายวิชา พพ 223 

จช 221 จช 222 และ จช 225 

ใหDอยู>ในวันเดียวกัน และนิสิต

ยังคงสามารถเรียนรูDไดDตาม

วัตถุประสงคMของรายวิชา 

- ลดจำนวนคร้ังในการขอใชDรถ
คณะ 
 

คณาจารยM  
นักวิทยาศาสตรM 
และบุคลากรสาย
สนับสนุน 

14 
ตุลาคม 
2563 

30 
เมษายน 

65 

ลดการใชDรถและ

ประหยัดพลังงาน 

อาจารยM
นักวิทยาศาสตรM 
บุคลากรสาย
สนับสนุน และนิสิต
มีการเดินทาง

เน่ืองจากสถานการณMโควิด
ทำใหDรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนแบบปกติไม>
เหมาะสม 

- ในปPการศึกษา 2563 และ 

2564 เปWนช>วงท่ียังมีการระบาด

ของโรคโควิด 19 

ทางภาควิชาไดDปรับเปล่ียน

รูปแบบและลดจำนวนคร้ังของ

ปฏิบัติการในรายวิชา พพ 223 

คณาจารยM  
นักวิทยาศาสตรM 
บุคลากรสาย
สนับสนุน และ
นิสิต 

14 
ตุลาคม 
2563 

30 
เมษายน 

65 

ลดความเส่ียงใน

การเดินทางและ

ลดโอกาสการติด

เช้ือโควิด-19 

 



บ>อยคร้ัง เพ่ือเขDา
ทำปฏิบัติการ 

จช 221 จช 222 และ จช 225 

ใหDอยู>ในวันเดียวกัน และนิสิต

ยังคงสามารถเรียนรูDไดDตาม

วัตถุประสงคMของรายวิชา 

มีการใชDเวลา ใชD

พลังงาน ใชDวัสดุ

อุปกรณM และ

บุคลากรจำนวน

มากในการเตรียม

ปฏิบัติการ 

เน่ืองจากสถานการณMโควิด 
จำนวนคร้ังในการเรียน
ปฏิบัติการจำนวนมาก 
ส>งผลใหDมีความจำเปWนตDอง
เตรียมปฏิบัติการหลายคร้ัง 
คร้ังละจำนวนมาก 
เน่ืองจากทางภาควิชา
รับผิดชอบสอนหลาย
รายวิชาท้ังคณะ
แพทยศาสตรM คณะ
พยาบาลศาสตรM คณะทันต
แพทยM และคณะเภสัช
ศาสตรM 

- ภาควิชาไดDลดจำนวนคร้ังของ

ปฏิบัติการในรายวิชา พพ 223 

จช 221 จช 222 และ จช 225  

- จัดการเรียนการสอนปฏิบัติการ
ใหDอยู>ในวันเดียวกัน 
- พิจารณาเลือกหัวขDอปฏิบัติการ
ท่ีสำคัญและจำเปWนสำหรับนิสิต 
และใชDส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ
เขDามาช>วยเสริมการเรียนรูDของ
นิสิตใหDสอดคลDองในสถานการณM
โควิด-19 

คณาจารยM  
นักวิทยาศาสตรM 
บุคลากรสาย
สนับสนุน และ
นิสิต 

14 
ตุลาคม 
2563 

30 
เมษายน 

65 

ลดการใชDเวลา ใชD

พลังงาน ใชDวัสดุ

อุปกรณM และลด

จำนวนคร้ังใน

การเตรียม

ปฏิบัติการ แต>

ยังคงบรรลุตาม

วัตถุประสงคMของ

รายวิชา 

 

 



8. เปรียบเทียบกQอนและหลังการปรับปรุง/แก;ไข (CHECK) 

 

ข้ันตอนตอนเดิม ข้ันตอนใหมQ ผลลัพธ, 

จำนวนคร้ังในการเรียนปฏิบัติการประมาณ 13-
17 คร้ังต>อ 1 รายวิชา 

ปรับลดจำนวนคร้ังในการเรียน
ปฏิบัติการเหลือ 3-5 คร้ังต>อรายวิชา 

จำนวนอาจารยM นักวิทยาศาสตรM และนิสิต ท่ี
ทำปฏิบัติการ แต>ละคร้ังต>อพ้ืนท่ี มีจำนวน
ลดลง 

จำนวนอาจารยM นักวิทยาศาสตรM และนิสิต ท่ีทำ
ปฏิบัติการ แต>ละคร้ังต>อพ้ืนท่ี มีจำนวนมาก 

จัดแบ>งเปWนกลุ>มย>อย จำนวนอาจารยM นักวิทยาศาสตรM และนิสิต ท่ี
ทำปฏิบัติการ แต>ละคร้ังต>อพ้ืนท่ี มีจำนวน
ลดลง 

จำนวนคร้ังในการขอใชDรถจากคณะเพ่ือเดินทาง 
และขนส>งวัสดุอุปกรณM เคร่ืองแกDว และเช้ือจุลชีพ  

ปรับลดจำนวนคร้ังในการเรียน
ปฏิบัติการเหลือ 3-5 คร้ังต>อรายวิชา 

ลดการใชDรถและประหยัดพลังงาน 

อาจารยMนักวิทยาศาสตรM บุคลากรสายสนับสนุน 
และนิสิตมีการเดินทางบ>อยคร้ัง เพ่ือเขDาทำ
ปฏิบัติการ 

ปรับลดจำนวนคร้ังในการเรียน
ปฏิบัติการเหลือ 3-5 คร้ังต>อรายวิชา 

ลดจำนวนคร้ังในการเดินทาง ลดความเส่ียง

และลดโอกาสการติดเช้ือโควิด-19 

มีการใชDเวลา ใชDพลังงาน ใชDวัสดุอุปกรณM และ
บุคลากรจำนวนมากในการเตรียมปฏิบัติการ 

ปรับลดจำนวนคร้ังในการเรียน
ปฏิบัติการเหลือ 3-5 คร้ังต>อรายวิชา 

ลดการใชDเวลา ใชDพลังงาน ใชDวัสดุอุปกรณM 
และลดจำนวนคร้ังในการเตรียมปฏิบัติการ แต>
ยังคงบรรลุตามวัตถุประสงคMของรายวิชา 

 

 

 



9. ผลลัพธ,การดำเนินการ (CHECK) 

ตัวช้ีวัด เปbาหมายตัวช้ีวัด ผลลัพธ, (เพ่ิมข้ึน/ลดลง) 

1. จำนวนคร้ังในการเรียนปฏิบัติการ จำนวนคร้ังในการเรียนปฏิบัติการลดลง  ลดลง 50% 

2. จำนวนอาจารยM นักวิทยาศาสตรM และนิสิต ท่ีทำ
ปฏิบัติการ แต>ละคร้ังต>อพ้ืนท่ี 

จำนวนอาจารยM นักวิทยาศาสตรM และนิสิต ท่ีทำปฏิบัติการ แต>
ละคร้ังต>อพ้ืนท่ีลดลง 

ลดลง 50% 

3. จำนวนคร้ังในใชDรถเพ่ือเดินทาง และขนส>งวัสดุอุปกรณM 
จำนวนคร้ังในการขอใชDรถเพ่ือเดินทาง และขนส>งวัสดุอุปกรณM
ลดลง 

ลดลง 70% 

4. จำนวนคร้ังในการเดินทางของอาจารยM นักวิทยาศาสตรM 
บุคลากรสายสนับสนุน และนิสิต 

จำนวนคร้ังในการเดินทางของอาจารยM นักวิทยาศาสตรM 
บุคลากรสายสนับสนุน และนิสิตลดลง 

ลดลง 50% 

5. การใชDทรัพยากร และบุคลากรในการเตรียมปฏิบัติการ การใชDใชDทรัพยากร และบุคลากรในการเตรียมปฏิบัติการลดลง ลดลง 50% 

6. ผลการเรียนรูDตามวัตถุประสงคM นิสิตบรรลุผลการเรียนรูDตามวัตถุประสงคM ไม>ต่ำกว>า 80% 

 

10. ส่ิงท่ีได;รับจากการดำเนินการ (ACT) 

1. สามารถลดจำนวนคร้ังในการเรียนปฏิบัติการ 

2. สามารถลดจำนวนอาจารยM นักวิทยาศาสตรM และนิสิต ท่ีทำปฏิบัติการ แต>ละคร้ังต>อพ้ืนท่ี 

3. สามารถลดจำนวนคร้ังในการขอใชDรถเพ่ือเดินทาง และขนส>งวัสดุอุปกรณM 

4. สามารถลดจำนวนคร้ังในการเดินทางของอาจารยM นักวิทยาศาสตรM บุคลากรสายสนับสนุน และนิสิต 

5. สามารถลดการใชDใชDทรัพยากร และบุคลากรในการเตรียมปฏิบัติการ 

6. นิสิตบรรลุผลการเรียนรูDตามวัตถุประสงคM 



11. ป4ญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ (ACT) 

1. การสวมหนDากากอนามัยไม>สะดวกขณะการทำปฏิบัติการ และการใส> Face shield เปWนอุปสรรคในการดูกลDองจุลทรรศนM 

2. ตDองมีการจัดเตรียมอุปกรณMฆ>าเช้ือและแอลกอฮอลMทุกโตpะปฏิบัติการ  

3. จัดพ้ืนท่ีเพ่ือรักษา Physical distancing 

 

12. ข;อเสนอแนะ/ขยายผลเพ่ือหาแนวทางปรับปรุงในรอบถัดไป (ACT) 

1. เปWนแนวปฏิบัติท่ีดีในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณMโควิด ซ่ึงสามารถนำไปปรับใชDในภาวะปกติไดD โดยท่ีนิสิตยังบรรลุตามวัตถุประสงคMการเรียนรูD  

2. ช>วยลดการใชDทรัพยากรต>าง ๆ เช>นบุคลากร งบประมาณ วัสดุและอุปกรณM เปWนตDน 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. ภาพประกอบการทำกิจกรรม 

กQอน           หลัง 

    

ลดจำนวนนิสิตต*อโต-ะ
ลง (2 คน/โต-ะ) 



กQอน           หลัง 

    

ลดจำนวนแลป

และแบ6ง Section 



กQอน         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลัง 

 

                                                                             
                                                                         (รศ.ดร.มาลัย ทวีโชติภัทรM) 

                                                                         หัวหนDาภาควิชาจุลชีววิทยา 


