
แบบสรุปการเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบลีน (Lean Management) 

ภาควิชาจุลชีววิทยา 

 

1. ช่ือเรื่องกิจกรรม/โครงการ การจัดการพ้ืนที่และการใช้ทรัพยากรของภาควิชาอย่างคุ้มค่า  

 

2. หลักการและเหตุผล   

ในแต่ละภาคการศึกษานั้นภาควิชาจุลชีววิทยา รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนส าหรับนิสิต

แพทย ์ทันตแพทย ์เภสัชและพยาบาล ในหลายวิชา คือ รายวิชา พพ 223 พพ 224 จช 221 จช 222 จช 225 

ตามล าดับ รวมทั้งสอนนิสิตบัณฑิตศึกษา นอกจากนี้ยังมีการเรียนการสอนหัวข้อการติดเชื้อในบล็อกต่าง ๆ ซึ่ง

การเรียนการสอนหลัก ๆ นั้น ประกอบด้วยการสอนเนื้อหา และ การสอนภาคปฏิบัติการ เพ่ือให้นิสิตได้ท าการ

ทดลองทางจุลชีววิทยาในห้องปฏิบัติการ ซึ่งการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการทางจุลชีววิทยานั้น แต่ละภาค

การศึกษาในทุก ๆ สัปดาห์ จะมีการเตรียมน้ ายาทดสอบ วัสดุอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ อาหารเลี้ยงจุลินทรีย์  

จุลินทรีย์ทดสอบ  เครื่องแก้วที่ปราศจากเชื้อ ตลอดจนการจัดเตรียมและส ารองวัสดุวิทยาศาสตร์เพ่ือใช้ในการ

ทดลองภาคปฏิบัติการปริมาณมาก ตามจ านวนนิสิต และเตรียมส ารองส าหรับกรณีผิดพลาดจากการทดลอง

ของนิสิต จากเหตุผลดังกล่าวและด้วยปัจจุบันมีนิสิตเพ่ิมมากขึ้นทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 

ตลอดจนงานวิจัยของคณาจารย์ในภาควิชาเพ่ิมมากขึ้น จึงท าให้การใช้วัสดุอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์เพ่ิมมาก

ขึน้ ใช้เวลาในการจัดเตรียมมากขึ้น การใช้พลังงานเพ่ิมมากขึ้น เป็นล าดับ นอกจากนี้ยังส่งผลให้การใช้พ้ืนที่ใน

การจัดเก็บวัสดุวิทยาศาสตร์ที่จัดเตรียมไว้เพ่ือการเรียนการสอนไม่เพียงพอ ทั้งพ้ืนที่ใช้สอย พ้ืนที่ใน

ห้องปฏิบัติการภาควิชาและพ้ืนที่ในตู้เย็นอุณหภูมิต่ าและต่ ายิ่งยวด ดังนั้นภาควิชาจึงมีการวางแผน มีการ

ด าเนินการ มีการประเมินและน าไปแก้ไข  การใช้ พ้ืนที่และทรัพยากรของภาควิชาให้คุ้มค่าและเกิด

ประสิทธิภาพสูงที่สุด โดยไดด้ าเนินการตลอดทั้งปี  

 

3. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ สารเคมี อาหารเลี้ยงเชื้อ 

2. เพ่ือลดเวลา ลดภาระและลดจ านวนในการเตรียมวัสดุวิทยาศาสตร์ สารเคมี อาหารเลี้ยงเชื้อ 

3. เพ่ือลดพลังงานจากการท างานของตู้เย็นอุณหภูมิต่ าและตู้เย็นอุณหภูมิต่ ายิ่งยวด 

4. เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ในการเก็บรักษาน้ ายาทดสอบและอาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ในตูอุ้ณหภูมิต่ า 

5. เพ่ือช่วยลดปัญหาโลกร้อนโดยการน าวัสดุสิ่งของกลับมาใช้อีก (re-used) 

6. เพ่ือปรับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ เพ่ิมพ้ืนที่ใช้สอย ทางเดิน และพ้ืนที่เก็บวัสดุ 



4. ทีมด าเนินการ/สมาชิกกลุ่ม 

1. ผศ.ดร.มาลัย ทวีโชตภิัทร์   
2. ผศ.ดร.วรรณา  ผู้มีโชคชัย  
3. รศ.ดร.สุภิญญา  พงษ์สังข์ 
4. รศ.ดร.เบญจมาส วงศ์สัตยนนท์     
5. รศ.ดร.จันทนา  เมฆสีประหลาด 
6. รศ.ดร.ธีรพร  ชินชัย       
7. ผศ.ดร.นิตยา  ไตรภิญโญภาพ 
8. ผศ.ดร.ปิยะธิดา  ตั้งธีระวัฒนะ         
9. ผศ.ดร.ขวัญนันท์  นันทวิสยั     
10. อ.ดร.เครือวัลย์  โชติเลอศักดิ์     
11. อ.ดร.อนิรุทธิ์  ลิ้มตระกูล      
12. อ.ดร.ศรีสมบัติ พุฒิกมลกุล     
13. นางสาวบุญรัตน์ ลัดดา      
14. นายสิริชัย ฉายเพชร       
15. นางสาวสุนิสา กองแก้ว      
16. นางสาวเพ็ญนภา  กล้าสนาม     
17. นางนภัสสร  ภิรมย์ไกรภักดิ์ 
 

5. วิเคราะห์ WASTE  

การด าเนินการครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือต้องการขจัดความสูญเปล่า (Wastes : DOWNTIME) ข้อใด (ตอบ

ได้มากกว่า 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 หรือ

เคลื่อนที่โดยเปล่าประโยชน์ 

8.  Excessive Processing: ความสูญเปล่าจากกระบวนการท างานที่ซับซ้อนหรือมากเกินไป 



 

WASTE (Downtime) สภาพปัญหา/ปัญหาที่เกิด 
การแก้ไขปรับปรุง 
เพื่อลด wastes 

Defect 
 

  

Over production 

 

- ในการเรียนการสอน ภาคปฏิบัติ

การทางจุลชีววิทยาต้องเก็บอาหาร

เลี้ยงเชื้อ วัสดุ เชื้อจุลินทรีย์ในตูเ้ย็น

อุณหภูมิต่ าตลอดเวลา ซึ่งต้องใช้

พ้ืนที่จัดเก็บจ านวนมาก เกิดปัญหา

พ้ืนที่จัดเก็บไม่เพียงพอ  

- ต้องมีการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ 

ส ารองไว้เพ่ือป้องกันกรณีนิสิตท าการ

ทดลองผิดพลาดทีต่้องมีการท าซ้ า 

เกิดปัญหาพ้ืนที่จัดเก็บไม่เพียงพอ 

 - จัดตารางสอนการเรียนการ
สอนในหัวข้อปฏิบัติการทางจุล
ชีววิทยาที่คล้ายกันให้ต่อ 
เนื่องกัน สามารถใช้วัสดุ
วิทยาศาสตร์ที่เตรียมร่วมกัน
และแทนกันได้    
 

Waiting   
Non-utilized Talent   
Transportation   
Inventory stock  
 

- วัสดุวิทยาศาสตร์ สารเคมี อาหาร
เลี้ยงเชื้อ เก่า หมดอายุ พ้ืนที่จัดเก็บ
ในตู้เย็นอุณหภูมิต่ าไม่เพียงพอ   
- การเรียนการสอนภาคปฏิบัติการ
ทางจุลชีววิทยาต้องมีการส ารองวัสดุ 
สิ้นเปลือง เช่น จานอาหารเลี้ยงเชื้อ
ปริมาณมาก ส่งผลให้พื้นที่จัดเก็บไม่
เพียงพอ 

- ตรวจเช็ควัสดุวิทยาศาสตร์ 
สารเคมี อาหารเลี้ยงเชื้อที่ใกล้
จะหมดอายุแต่ยังมีคุณภาพดี 
น าออกมาหมุนเวียนใช้ 
ถ้าหมดอายุ น ามาก าจัดทิ้ง  
- ส ารองวัสดุสิ้นเปลืองเดือนละ
ครั้ง และจัดเก็บให้เรียบร้อย 

Motion   
Excessive processing   

หมายเหตุ : เติมเฉพาะหัวข้อที่วิเคราะห์ว่าเป็นความสูญเปล่าของกระบวนการ



6. วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา โดยใช้แผนภูมิก้างปลา 

 

 

                                                                                                                      

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเรียนแลบที่
หลากหลาย ต้องเตรียม
วัสดุแตกต่างกัน พื้นที่จัดเก็บ 

วัสดุการเรียน 

การสอน 

ภาคปฏิบัติ 

การไม่ 

เพียงพอ  

 

 
 

สอนปฏบิัติการในทุกรายวชิา สอนปฏบิัติการพร้อมกนัหลายวชิา 

พืน้ที่จัดเก็บวัสดุในตู ้ชั้น ไม่เพียงพอ 

 

พื้นที่จัดเก็บในตู้เย็น  
ตู้ deep freeze ไม่เพียงพอ
พอ   
 

ตารางสอนไม่
สอดคล้องกัน 

การเรียนการสอนภาคปฏิบัติ
ต้องเก็บอาหารเลี้ยงเชื้อ วัสดุ
ส าหรับเตรียมหลายชนดิ  

อาหารเลี้ยงเชื้อต้องเตรียม
ล่วงหน้าและส ารองไว้เผื่อ
นิสิตท าผิดพลาด และต้อง
เก็บในตู้เย็นตลอดเวลา 



7. การแก้ปัญหาและน าไปปฏิบัติ (น าสาเหตุของปัญหาที่วิเคราะห์ได้มาหาวิธีแก้ปัญหา) 

ปัญหา สาเหต ุ วิธีการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 
วันที่ 

ผลลัพธ์ 
เริม่ สิ้นสุด 

พื้นที่จัดเก็บวัสดุการ

เรียนการสอนภาคปฏิบตัิ

การไมเ่พียงพอ  

 

การเรยีนการสอน 
ภาคปฏิบตัิการทางจลุ
ชีววิทยาต้องเก็บอาหาร
เลี้ยงเช้ือ วัสดุ ตา่ง ๆ
เชื้อจุลินทรีย์ ในตู้เย็น
อุณหภูมติ่ าตลอดเวลา 

จัดตารางการเรียนการสอนในหัวข้อ
ปฏิบัติการทางจลุชีววิทยาท่ีคล้ายกัน
ให้ต่อเนื่องกันซึ่งสามารถใช้วัสดุ
ร่วมกันและแทนกันได้  

คณาจารย์  
นักวิทยาศาสตร ์
และสายสนับสนุน 

ก.พ 62 ม.ค 63 - ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสด ุ
- ลดเวลาในการจัดเตรยีมวัสด ุ
- ลดจ านวนการเตรยีมวัสด ุ
- ลดพลังงานของตู้เย็น 
- พื้นที่จัดเก็บในตู้เย็นเพิ่มขึ้น 

พื้นที่จัดเก็บไมเ่พียงพอ อาหารเลี้ยงเช้ือที่เตรยีม

ส ารองไว้กรณีนสิิตท าการ

ทดลองผิดพลาดต้องมี

การท าซ้ า  

จัดตารางการเรียนการสอนหัวข้อ
ปฏิบัติการทางจลุชีววิทยาท่ีคล้ายกัน
ให้ต่อเนือ่งกันซึ่งสามารถใช้วัสดุ
ร่วมกันและแทนกันได้  

คณาจารย์  
นักวิทยาศาสตร ์
และสายสนับสนุน 

ก.พ 62 ม.ค 63 - ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสด ุ
- ลดเวลาในการจัดเตรยีมวัสด ุ
- ลดจ านวนการเตรยีมวัสด ุ
- ลดการใช้พลังงานของตู้เย็น 
- พื้นที่จัดเก็บในตู้เย็นเพิ่มขึ้น 

พื้นที่จัดเก็บในตู้เย็น
อุณหภูมติ่ าไม่เพียงพอ  
 

การเก็บวัสดุวิทยาศาสตร์ 
สารเคมี อาหารเลีย้งเช้ือ
เก่า หมดอายุในตูเ้ย็น 

ตรวจเช็ควัสดุที่ใกล้จะหมดอายุแตย่ังมี
คุณภาพดี น าออกมาหมุนเวยีนใช้ ถ้า
กรณีหมดอายุน ามาก าจัดทิ้ง  
 

คณาจารย์  
นักวิทยาศาสตร ์
และสายสนับสนุน 

ก.พ 62 ม.ค 63 - ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสด ุ
- ลดจ านวนการเตรยีมวัสด ุ
- ลดพลังงานของตู้เย็น 
- พื้นที่จัดเก็บในตู้เย็นเพิ่มขึ้น 

พื้นที่จัดเก็บวัสดุการ
เรียนภาคปฏิบตัิการทาง
จุลชีววิทยาไมเ่พียงพอ 

การเรยีนการสอน
ภาคปฏิบตัิการต้องมีการ
ส ารองวัสดุ สิ้นเปลือง  
 

ส ารองวัสดสุิ้นเปลืองเดือนละครั้ง 
และจัดเก็บให้เรียบร้อย 

คณาจารย์  
นักวิทยาศาสตร ์
และสายสนับสนุน 

ก.พ 62 ม.ค 63 สภาพแวดล้อมสวยงาม เพิ่มพื้นท่ีใช้
สอย เพิ่มพื้นท่ีทางเดินกว้างขึ้น 



8. เปรียบเทียบก่อนและหลังการปรับปรุง/ แก้ไข 

 

ขั้นตอนตอนเดิม ขั้นตอนใหม่ ผลลัพธ์ 
จัดเก็บวัสดุวิทยาศาสตร์ส าหรับ
การเรียนภาคปฏิบัติการทาง 
จุลชีววิทยาซึ่งต้องเก็บในตู้เย็น
ตลอดเวลา ท าให้พื้นที่การจัดเก็บ
ไม่เพียงพอ  

- จัดตารางการเรียนการสอนใน
หัวข้อปฏิบัติการทางจลุชีววทิยาที่
คล้ายกันให้ต่อเนื่องกันซึ่งสามารถใช้
วัสดุร่วมกันและแทนกันได ้
- ทุก 2 เดอืน ตรวจเช็ควัสดุที่ใกล้จะ
หมดอายุแต่ยังมีคุณภาพดี น าออกมา
หมุนเวียนใช้ ถ้ากรณีหมดอายุน ามา
ก าจัดทิ้งโดยการท าให้ปราศจากเชื้อ  
 

- ลดค่าใช้จา่ยในการซื้อวัสด ุ
- ลดเวลาในการจัดเตรียมวัสด ุ
- ลดจ านวนการเตรียมวัสด ุ
- ลดพลังงานของตู้เย็น 
- พื้นที่จัดเก็บในตู้เยน็เพิ่มข้ึน 

พื้นที่จัดเก็บส าหรับวัสดุการเรียนการ
สอนภาคปฏบิัติการทางจุลชีววทิยา
ไม่เพียงพอ 

ส ารองวัสดุสิน้เปลืองเดือนละคร้ัง 
และจัดเก็บให้เรียบร้อย 

สภาพแวดล้อมสวยงาม เพิ่มพืน้ที่ใช้
สอย เพิ่มพื้นที่ทางเดินกว้างขึ้น 

 

9. ผลลัพธ์การด าเนินการ   

ตัวช้ีวัด เป้าหมายตัวชี้วัด ผลลัพธ์ (เพิ่มขึ้น/ลดลง) 

1. งบประมาณการจัดซื้อวัสดุ ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ลดลง 

2. เวลาในการจัดเตรียมวัสดุ ลดเวลาในการจัดเตรียมวัสดุ ลดลง 

3. จ านวนในการเตรียมวัสดุ ลดจ านวนการเตรียมวัสดุวิทยาศาสตร์ ลดลง 

4. การใช้พลังงาน ลดพลังงานจากการท างานของตู้เย็น ลดลง 

5. พ้ืนที่การจัดเก็บในตู้เย็น เพ่ิมพ้ืนที่จัดเก็บในตู้เย็น เพ่ิมข้ึน 

6. ด้านกายภาพและ สิ่งแวดล้อม สภาพแวดล้อมสวยงาม เพ่ิมพ้ืนที่ใช้สอย เพ่ิมข้ึน 

 

10. สิ่งท่ีได้รับจากการด าเนินการ  

1. สามารถลดค่าใช้จ่ายของวัสดุวิทยาศาสตร์ สารเคมี อาหารเลี้ยงเชื้อ 

2. สามารถลดเวลาที่ต้องใช้ในการจัดเตรียมวัสดุ สารเคมี และอาหารเลี้ยงเชื้อ 

3. สามารถลดจ านวนการเตรียมวัสดุวิทยาศาสตร์ สารเคมีและอาหารเลี้ยงเชื้อ 

4. สามารถลดภาระของนักวิทยาศาสตร์ในการเตรียมปฏิบัติการที่คล้ายกัน 

5. ช่วยลดพลังงานจากการท างานของตู้เย็น ตู้เย็นอุณหภูมิต่ า และตู้เย็นอุณหภูมิต่ ายิ่งยวด 



6. เพ่ิมพ้ืนที่ในการเก็บรักษาน้ ายาทดสอบและอาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ในตู้เย็น 

7. ช่วยลดปัญหาโลกร้อนจากการน าวัสดุสิ่งของกลับมาใช้อีก (re-used) 

8. ช่วยให้สภาพแวดล้อมสวยงาม เพิ่มพ้ืนที่ใช้สอย ทางเดิน พ้ืนที่เก็บวัสดุ  

 

11. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ 

1. อุปกรณ์บางอย่างน้ าหนักมาก ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ 

2. วัสดุวิทยาศาสตร์บางอย่างมีอายุการเก็บนานไม่สามารถน าออกจากตู้เย็นอุณหภูมิต่ ายิ่งยวดได ้

3. วัสดุภาพโปสเตอร์ประกอบสื่อการเรียนการสอนภาคปฏิบัติมีจ านวนมากใช้พ้ืนที่จัดเก็บเยอะ 

 

12. ข้อเสนอแนะ/ขยายผล  

เมื่อมีการด าเนินการทุก ๆ 2 เดือนและก่อนเปิดเทอมและหลังปิดเทอม ตั้งแต่ ก.พ 62 - ม.ค 63         

รวมทั้งมีการประเมินและแก้ไขเสนอแนะวิธีการร่วมกัน ท าให้บุคลากรในภาควิชาตระหนักถึงการใช้พ้ืนที่และ

ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด  

 

 

13. ภาพประกอบการท ากิจกรรม 

            
รูปภาพก่อนท ากิจกรรม 

           

 



รูปภาพหลังท ากิจกรรม  

การใช้

กระแสไฟฟ้า

 

 

          
                                                                 

                                                                                                                        

                                                                          (ผศ.ดร.มาลัย ทวีโชติภัทร)์ 

                                                                           หัวหน้าภาควิชาจุลชวีวิทยา 


