
แบบสรปุการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบลนี (Lean Management) 

ภาควิชาภาควิชาจุลชีววิทยา 

 

1. ชื่อเรื่องกิจกรรม/โครงการ การจัดการทรัพยากรของภาควิชาอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

2. หลักการและเหตุผล   

ในแต่ละภาคการศึกษา ภาควิชาจุลชีววิทยา รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนส าหรับนิสิตแพทย์ 

ทันตแพทย์ เภสัชและพยาบาล ในรายวิชา พพ 223 พพ 224 จช 221 จช 222 จช225 ตามล าดับ และยังมี

การเรียนการสอน การติดเช้ือในบล็อกต่าง ๆ ซึ่งการเรียนการสอนหลัก ๆ นั้น ประกอบด้วยการสอนเนื้อหา 

และ การสอนภาคปฏิบัติการเพื่อให้นิสิตได้ท าการทดลองทางจุลชีววิทยาในห้องปฏิบัติการ ซึ่งการเรียนการ

สอนภาคปฏิบัติการทางจุลชีววิทยานั้น แต่ละภาคการศึกษาในทุก ๆ สัปดาห์ จะมีการเตรียมน้ ายาทดสอบ 

วัสดุอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ อาหารเลี้ยงจุลินทรีย์ จุลินทรีย์ทดสอบ  เครื่องแก้วที่ปราศจากเช้ือ ตลอดจนการ

จัดเตรียมและส ารองวัสดุวิทยาศาสตร์เพื่อใช้ในการทดลองภาคปฏิบัติการ ปริมาณมาก ตามจ านวนนิสิต และ

เตรียมส ารองส าหรบักรณีผิดพลาดจากการทดลองของนิสติ จากเหตุผลดังกล่าวและด้วยปัจจบุันมนีิสิตเพิ่มมาก

ข้ึนทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนงานวิจัยของคณาจารย์ในภาควิชาเพิ่มมากข้ึน จึงท า

ให้การใช้วัสดุอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์เพิ่มมากข้ึน ใช้เวลาในการจัดเตรียมมากขึ้น การใช้พลังงานเพิ่มมากขึ้น 

เป็นล าดับ นอกจากนี้ยังส่งผลใหก้ารใช้พื้นที่ในการจดัเก็บวัสดุวิทยาศาสตร์ที่จัดเตรียมไว้เพื่อการเรียนการสอน

ไม่เพียงพอ ทั้งพื้นที่ใช้สอย พื้นที่ในห้องปฏิบัติการภาควิชาและพื้นที่ในตู้เย็นอุณหภูมิต่ าและต่ าย่ิงยวด ดังนั้น

ภาควิชาจึงมีการวางแผน และด าเนินการ เพื่อบริหารจัดการ การใช้ทรัพยากรของภาควิชาให้คุ้มค่าและเกิด

ประสิทธิภาพสูงที่สุด       

 

3. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ สารเคมี อาหารเลี้ยงเช้ือ 

2. เพื่อลดเวลา ลดภาระและลดจ านวนในการเตรียมวัสดุวิทยาศาสตร์ สารเคมี อาหารเลี้ยงเช้ือ 

3. เพื่อลดพลงังานจากการท างานของตู้เย็นอุณหภูมิต่ าและตู้เยน็อุณหภูมิต่ าย่ิงยวด 

4. เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการเก็บรักษาน้ ายาทดสอบและอาหารเลี้ยงเช้ือจุลินทรีย์ในตู้อุณหภูมิต่ า 

5. เพื่อช่วยลดปญัหาโลกร้อนโดยการน าวัสดสุิ่งของกลบัมาใช้อกี (re-used) 

6. เพื่อปรับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ เพิม่พื้นที่ใช้สอย ทางเดิน และพื้นที่เก็บวัสด ุ

 



 

4. ทีมด าเนินการ/สมาชิกกลุม่ 

1. ผศ.ดร.มาลัย  ทวีโชติภัทร์   
2. ผศ.ดร.วรรณา  ผู้มีโชคชัย  
3. รศ.ดร.สุภิญญา  พงษ์สงัข์ 
4. รศ.ดร.เบญจมาส วงศ์สัตยนนท ์    
5. รศ.ดร.จันทนา  เมฆสปีระหลาด 
6. รศ.ดร.ธีรพร  ชินชัย       
7. ผศ.ดร.นิตยา  ไตรภิญโญภาพ 
8. ผศ.ดร.ปิยะธิดา  ตั้งธีระวัฒนะ         
9. ผศ.ดร.ขวัญนันท์  นันทวิสัย     
10. อ.ดร.เครอืวัลย์  โชติเลอศักดิ ์     
11. อ.ดร.อนิรทุธ์ิ  ลิ้มตระกลู      
12. อ.ดร.ศรสีมบัติ  พุฒกิมลกุล     
13. นางสาวบุญรัตน์  ลัดดา      
14. นายสิริชัย  ฉายเพชร       
15. นางสาวสุนิสา  กองแก้ว      
16. นางสาวเพ็ญนภา  กล้าสนาม     
17. นางนภัสสร  ภิรมย์ไกรภักดิ์ 
 

5. วิเคราะห์ WASTE  

การด าเนินการครัง้นี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อต้องการขจัดความสญูเปล่า (Wastes : DOWNTIME) ข้อใด (ตอบได้

มากกว่า 1 ข้อ)  

1.  Defect & rework : ความสญูเปล่าจากงานเสีย/ งานที่ต้องแก้ไข   

2.  Over production : ความสูญเปล่าจากการผลิตมากเกินความต้องการ 

3.  Waiting : ความสูญเปล่าจากการรอคอยหรือความลา่ช้า 

4.  Non-utilized Talent, Ideas, creative : ความสูญเปล่าจากความคิดสร้างสรรค์ของทมีงานที่

ไม่ได้น ามาใช้ประโยชน์/ ใช้คนไม่ถูกกับงาน 

5.  Transportation : ความสูญเปล่าจากการขนส่งหรือขนย้ายบ่อยๆ    

6.  Inventory : ความสูญเปล่าจากพัสดุคงคลัง/สนิค้าคงคลังมากเกินไป  

7.  Motion/Movement : ความสญูเปล่าจากการเคลือ่นไหวที่ไม่จ าเป็นของผู้ทีป่ฏิบัติ หรอื

เคลื่อนทีโ่ดยเปล่าประโยชน ์



8.  Excessive Processing: ความสญูเปล่าจากกระบวนการท างานที่ซบัซ้อนหรือมากเกินไป 

 

WASTE (Downtime) สภาพปัญหา/ปัญหาท่ีเกิด 
การแก้ไขปรับปรุง 
เพ่ือลด wastes 

Defect 
 

  

Over production 

 

- ในการเรียนการสอน ภาคปฏิบัติ

การทางจลุชีววิทยาต้องเกบ็อาหาร

เลี้ยงเช้ือ วัสดุ เช้ือจลุินทรีย์ในตู้เย็น

อุณหภูมิต่ าตลอดเวลา ซึ่งต้องใช้

พื้นที่จัดเก็บจ านวนมาก เกิดปัญหา

พื้นที่จัดเก็บไมเ่พียงพอ  

- ต้องมีการเตรียมอาหารเลี้ยงเช้ือ 

ส ารองไว้เพื่อปอ้งกันกรณีนสิิตท าการ

ทดลองผิดพลาดที่ต้องมีการท าซ้ า 

เกิดปญัหาพื้นที่จัดเก็บไมเ่พียงพอ 

 

 - จัดตารางสอนการเรียนการ
สอนในหัวข้อปฏิบัติการทางจลุ
ชีววิทยาที่คล้ายกันให้ตอ่ 
เนื่องกัน สามารถใช้วัสดุ
วิทยาศาสตร์ทีเ่ตรียมร่วมกัน
และแทนกันได ้   
 

Waiting   
Non-utilized Talent   
Transportation   
Inventory stock  
 

- วัสดุวิทยาศาสตร์ สารเคมี อาหาร
เลี้ยงเช้ือ เก่า หมดอายุ พื้นที่จัดเกบ็
ในตู้เย็นอุณหภูมิต่ าไม่เพียงพอ   
- การเรียนการสอนภาคปฏิบัติการ
ทางจลุชีววิทยาต้องมีการส ารองวัสดุ 
สิ้นเปลือง เช่น จานอาหารเลี้ยงเช้ือ
ปริมาณมาก ส่งผลให้พื้นทีจ่ัดเก็บไม่
เพียงพอ 

- ตรวจเช็ควัสดุวิทยาศาสตร์ 
สารเคมี อาหารเลี้ยงเช้ือที่ใกล้
จะหมดอายุแต่ยังมีคุณภาพดี 
น าออกมาหมุนเวียนใช้ 
ถ้าหมดอายุ น ามาก าจัดทิ้ง  
- ส ารองวัสดสุิ้นเปลืองเดือนละ
ครั้ง และจัดเก็บให้เรียบร้อย 

Motion   
Excessive processing   

หมายเหตุ : เติมเฉพาะหัวข้อที่วิเคราะห์ว่าเป็นความสญูเปลา่ของกระบวนการ



6. วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา โดยใชแ้ผนภูมิก้างปลา 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาเหตหุลกั สาเหตหุลกั 

สาเหตหุลกั สาเหตหุลกั 

สาเหตรุอง 

สาเหตยุอ่ย 
สาเหตยุอ่ย 

สาเหตรุอง 

สาเหตยุอ่ย 

สาเหตรุอง สาเหตรุอง 

ปัญหา 

สาเหตยุอ่ย 



7. การแก้ปัญหาและน าไปปฏิบัติ (น าสาเหตุของปัญหาท่ีวิเคราะห์ได้มาหาวิธแีก้ปัญหา) 

ปัญหา สาเหตุ วิธกีารแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 
วันที ่

ผลลัพธ ์
เริ่ม สิ้นสุด 

พื้นที่จัดเก็บวัสดุการ

เรียนการสอน

ภาคปฏิบตัิการไม่

เพียงพอ  

 

ในการเรียนการสอน 
ภาคปฏิบตัิการทางจุล
ชีววิทยาต้องเก็บอาหาร
เลี้ยงเชื้อ วัสด ุ
เชื้อจุลินทรีย์ ในตู้เย็น
อุณหภูมิต่ าตลอดเวลา 

จัดตารางการเรียนการสอนในหัวข้อ
ปฏิบตัิการทางจุลชีววิทยาที่
คล้ายกันใหต้่อเน่ืองกันซ่ึงสามารถ
ใช้วัสดุร่วมกันและแทนกันได ้ 

คณาจารย์  
นักวิทยาศาสตร์ 
และสายสนับสนุน 

ก.พ 62 ม.ค 63 - ลดค่าใช้จ่ายในการซ้ือวัสด ุ
- ลดเวลาในการจัดเตรียมวัสด ุ
- ลดจ านวนการเตรียมวัสด ุ
- ลดพลงังานของตู้เย็น 
- พื้นที่จัดเก็บในตูเ้ย็นเพิ่มขึ้น 

พื้นที่จัดเก็บไม่เพยีงพอ อาหารเลีย้งเชื้อที่เตรียม

ส ารองไว้กรณีนิสิตท า

การทดลองผิดพลาด

ต้องมีการท าซ้ า  

จัดตารางการเรียนการสอนหัวข้อ
ปฏิบตัิการทางจุลชีววิทยาที่
คล้ายกันใหต้่อเน่ืองกันซ่ึงสามารถ
ใช้วัสดุร่วมกันและแทนกันได ้ 

คณาจารย์  
นักวิทยาศาสตร์ 
และสายสนับสนุน 

ก.พ 62 ม.ค 63 - ลดค่าใช้จ่ายในการซ้ือวัสด ุ
- ลดเวลาในการจัดเตรียมวัสด ุ
- ลดจ านวนการเตรียมวัสด ุ
- ลดพลงังานของตู้เย็น 
- พื้นที่จัดเก็บในตูเ้ย็นเพิ่มขึ้น 

พื้นที่จัดเก็บในตูเ้ย็น
อุณหภูมิต่ าไม่เพียงพอ  
 

การเก็บวัสดุ
วิทยาศาสตร์ สารเคมี 
อาหารเลีย้งเชื้อเก่า 
หมดอายุในตู้เย็น 

ตรวจเชค็วัสดทุี่ใกล้จะหมดอายุแต่
ยังมีคุณภาพด ีน าออกมาหมุนเวียน
ใช้ ถ้ากรณีหมดอายุน ามาก าจดัทิ้ง  
 

คณาจารย์  
นักวิทยาศาสตร์ 
และสายสนับสนุน 

ก.พ 62 ม.ค 63 - ลดค่าใช้จ่ายในการซ้ือวัสด ุ
- ลดจ านวนการเตรียมวัสด ุ
- ลดพลงังานของตู้เย็น 
- พื้นที่จัดเก็บในตูเ้ย็นเพิ่มขึ้น 

พื้นที่จัดเก็บวัสดุการ
เรียนการสอน
ภาคปฏิบตัิการทางจุล

การเรียนการสอน
ภาคปฏิบตัิการทางจุล
ชีววิทยาต้องมีการ

ส ารองวัสดุสิ้นเปลืองเดือนละคร้ัง 
และจัดเก็บให้เรียบร้อย 

คณาจารย์  
นักวิทยาศาสตร์ 
และสายสนับสนุน 

ก.พ 62 ม.ค 63 สภาพแวดล้อมสวยงาม เพิ่มพื้นที่
ใช้สอย เพิ่มพื้นที่ทางเดินกว้างขึ้น 



ชีววิทยาไม่เพยีงพอ ส ารองวัสดุ สิ้นเปลือง  
 



8. เปรียบเทียบก่อนและหลังการปรับปรุง/ แก้ไข 

 

ขั้นตอนตอนเดิม ขั้นตอนใหม่ ผลลัพธ์ 
จัดเกบ็วัสดุวิทยาศาสตร์ส าหรบั
การเรียนภาคปฏิบัติการทางจุล
ชีววิทยาซึ่งต้องเกบ็ในตู้เย็น
ตลอดเวลา ท าให้พื้นที่การจัดเกบ็
ไม่เพียงพอ  

- จดัตารางการเรียนการสอนใน
หัวข้อปฏบิัติการทางจุลชีววิทยาที่
คล้ายกันใหต้่อเน่ืองกันซ่ึงสามารถใช้
วัสดุร่วมกันและแทนกันได ้
- ทุก 2 เดือน ตรวจเชค็วัสดุที่ใกล้จะ
หมดอายุแต่ยงัมีคุณภาพดี น าออกมา
หมุนเวียนใช้ ถ้ากรณีหมดอายุน ามา
ก าจัดทิง้โดยการท าใหป้ราศจากเชื้อ  
 

- ลดค่าใช้จ่ายในการซ้ือวัสด ุ
- ลดเวลาในการจัดเตรียมวัสด ุ
- ลดจ านวนการเตรียมวัสด ุ
- ลดพลงังานของตู้เย็น 
- พื้นที่จัดเก็บในตูเ้ย็นเพิ่มขึ้น 

พื้นที่จัดเก็บส าหรับวัสดุการเรียนการ
สอนภาคปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา
ไม่เพียงพอ 

ส ารองวัสดุสิ้นเปลืองเดือนละคร้ัง 
และจัดเก็บให้เรียบร้อย 

สภาพแวดล้อมสวยงาม เพิ่มพื้นที่ใช้
สอย เพิ่มพื้นที่ทางเดินกว้างขึ้น 

 

9. ผลลัพธ์การด าเนินการ   

 

ตัวชี้วัด เป้าหมายตัวชี้วัด ผลลัพธ์ (เพ่ิมขึ้น/ลดลง) 

1. งบประมาณการจัดซือ้วัสด ุ ลดค่าใช้จ่ายในการซือ้วัสดุวิทยาศาสตร ์ ลดลง 

2. เวลาในการจัดเตรียมวัสด ุ ลดเวลาในการจัดเตรียมวัสด ุ ลดลง 

3. จ านวนในการเตรียมวัสด ุ ลดจ านวนการเตรียมวัสดุวิทยาศาสตร์ ลดลง 

4. การใช้พลังงาน ลดพลงังานจากการท างานของตู้เย็น ลดลง 

5. พื้นที่การจัดเกบ็ในตู้เย็น เพิ่มพื้นที่จัดเก็บในตู้เย็น เพิ่มข้ึน 

6. ด้านกายภาพและ สิ่งแวดล้อม สภาพแวดล้อมสวยงาม เพิม่พื้นที่ใช้สอย เพิ่มข้ึน 

 

10. สิ่งท่ีได้รับจากการด าเนินการ 

1. สามารถลดค่าใช้จ่ายของวัสดุวิทยาศาสตร์ สารเคมี อาหารเลี้ยงเช้ือ 

2. สามารถลดเวลาที่ต้องใช้ในการจัดเตรียมวัสดุ สารเคมี และอาหารเลี้ยงเช้ือ 

3. สามารถลดจ านวนการเตรียมวัสดุวิทยาศาสตร์ สารเคมีและอาหารเลี้ยงเช้ือ 

4. สามารถลดภาระของนกัวิทยาศาสตร์ในการเตรียมปฏิบัติการที่คล้ายกนั 



5. ช่วยลดพลังงานจากการท างานของตู้เย็น ตู้เย็นอุณหภูมิต่ า และตู้เย็นอุณหภูมิต่ าย่ิงยวด 

6. เพิ่มพื้นที่ในการเก็บรักษาน้ ายาทดสอบและอาหารเลี้ยงเช้ือจุลินทรีย์ในตู้เย็น 

7. ช่วยลดปัญหาโลกร้อนจากการน าวัสดุสิง่ของกลับมาใช้อีก (re-used) 

8. ช่วยให้สภาพแวดล้อมสวยงาม เพิ่มพื้นที่ใช้สอย ทางเดิน พืน้ที่เกบ็วัสดุ  

 

11. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ 

1. อุปกรณ์บางอย่างน้ าหนักมาก ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได ้

2. วัสดวิุทยาศาสตร์บางอย่างมีอายุการเกบ็นานไม่สามารถน าออกจากตู้เย็นอุณหภูมิต่ าย่ิงยวดได ้

3. วัสดุภาพโปสเตอรป์ระกอบสื่อการเรียนการสอนภาคปฏิบัตมิีจ านวนมากใช้พื้นทีจ่ัดเกบ็เยอะ 

 

12. ข้อเสนอแนะ/ขยายผล  

1. ด าเนินการทกุ ๆ 2 เดือน ก่อนเปิดเทอมและหลังปิดเทอม 

2. เก็บวัสดุภาพโปสเตอร์สื่อการเรียนการสอนในรปูแบบภาพดิจิตอล  

3. ขยายผลการด าเนินการ lean ไปยังด้านเอกสารธุรการของภาควิชา 

 

13. ภาพประกอบการท ากิจกรรม 

            
รูปภาพก่อนท ากิจกรรม 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รูปภาพหลังท ากิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รูปภาพหลังท ากิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

                                                                                                                        

                                                                          (ผศ.ดร.มาลัย ทวีโชติภัทร)์ 

                                                                           หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา 


