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สรุปจุดทีเ่ปน็ “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเย่ียม”  

1) การจัดต้ังธนาคารสายพันธ์ุจุลินทรีย์ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ได้พิจารณาความ 
ต้องการจากเสียงของผู้รับบริการเป็นหลัก และนํามาปรับปรุงการทํางานอย่างเป็นระบบโดยใช้แนวความคิดลีน (Lean 
Thinking) ซึ่งเป็นการนําแนวคิดด้านการบริหารมาประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิทยาศาสตร์ได้อย่างลงตัว 

2) การจัดต้ังธนาคารสายพันธ์ุจุลินทรีย์ฯ ได้นําหลักการบริหารต่างๆมาใช้ร่วมกัน อาทิ วงจรคุณภาพ PDCA, 
หลักการ E.C.R.S. และระบบ Just – in –timeเพ่ือให้การปรับปรุงงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

3) ผลสมัฤทธ์ิของการจัดต้ังธนาคารสายพันธ์ุจุลินทรีย์ฯ ทําให้สามารถลดงบประมาณ, ลดขั้นตอนการทํางาน
ของอาจารย์, ลดขั้นตอนการถ่ายเลี้ยงเช้ือจุลินทรีย์, ลดพ้ืนที่ในการจัดเก็บสายพันธ์ุ, ลดอัตราการตายของสายพันธ์ุ
จุลินทรีย์, เพ่ิมศักยภาพของบุคลากรให้มคีวามชํานาญเฉพาะด้าน และให้บริการสายพันธ์ุกับหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

4) องค์ความรู้ที่ได้จากการทํางานได้ทําการจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบโดยใช้กระบวนการของ
“Knowledge Management” เป็นการนําความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) ซึ่งองค์ความรู้น้ันได้มาจาก
การวิเคราะห์ความรู้ (Knowledge Identification) และ การรวบรวมความรู้ (Knowledge Acquisition) มาเปลี่ยนให้
เป็นความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งทางตรง (Knowledge  Sharing) ให้กับ
นิสิตและบุคลากร นอกจากน้ีมีการจัดเก็บองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ (Knowledge  Storage) ในรูปแบบคู่มือการเก็บ
รักษาสายพันธ์ุจุลินทรีย์ 
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ประสิทธผิล 

1. การลดงบประมาณ 
การจัดต้ังธนาคารสายพันธ์ุจุลินทรีย์สามารถลดงบประมาณในการซื้อสารเคมีและอาหารเลี้ยงเช้ือของ 

คณาจารย์ได้ 30,226 บาท และลดความซ้าํซ้อนในการจัดซื้อและลดอัตราการตายของสายพันธ์ุจุลินทรีย์คิดเป็นจํานวน
เงิน 32,665 บาทรวมการลดงบประมาณเมื่อจัดต้ังธนาคารฯ มาเป็นเวลา 1 ปี รวม 62,891 บาท 

2. การลดขัน้ตอนการทํางาน 
การจัดต้ังธนาคารสายพันธ์ุจุลินทรีย์สามารถลดขั้นตอนการทํางานของอาจารย์ ทั้งการศึกษากฎระเบียบ 

การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่ให้บริการเช้ือจุลินทรีย์ลดภาระงานของอาจารย์ซึ่งก่อนการจัดต้ังธนาคารสายพันธ์ุ
จุลินทรีย์อาจารย์จะต้องสอนวิธีการถ่ายเลี้ยงเช้ือให้นิสิตในที่ปรึกษา, วิธีการจัดซื้อสายพันธ์ุจุลินทรีย์ และวางแผนการ
เก็บรักษาสายพันธ์ุเอง แต่เมื่อจัดต้ังธนาคารสายพันธ์ุแล้ว นักวิทยาศาสตร์ได้ทําหน้าที่ดังกล่าวแทนคณาจารย์ เป็นการ
ลดภาระงานของอาจารย์ 

จากการปฏิบัติงานแบบใหม่ทาํให้ขั้นตอนการทํางานของอาจารย์ลดลงจาก 5 ขั้นตอนใช้เวลา 16 ช่ัวโมง  
เหลือเพียง 1 ขั้นตอน และใช้เวลาเพียง 10 นาทีเท่าน้ันนอกจากน้ียังสามารถลดขั้นตอนการถ่ายเลี้ยงเช้ือจุลินทรีย์จาก
การเปลี่ยนวิธีการเก็บรักษาสายพันธ์ุจุลินทรีย์จากแบบระยะสั้น เป็นแบบระยะยาวน้ัน เป็นการลดขั้นตอนการถ่ายเลี้ยง
เช้ือจุลินทรีย์จาก 12 ครั้งต่อปีเหลือเพียง 2 ครั้งต่อปีซึ่งเป็นการลดอัตราการกลายพันธ์ุและลดการใช้อาหารเลี้ยงเช้ืออีก
ด้วย 

3. การลดอัตราการตายของสายพันธุ์จุลนิทรย์ี 
อัตราการตายของสายพันธ์ุจุลินทรีย์ลดลงจาก 100% เหลือ 0 % 

4. การเพิ่มศักยภาพของบุคลากร 
นักวิทยาศาสตร์ได้รับการฝึกอบรม และสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ควบคุม สาขาจุลินทรีย์และการใช้จุลินทรย์ีที่ก่อให้เกิดโรค นอกจากน้ีการดําเนินงานของธนาคารสายพันธ์ุจุลินทรีย์ยัง
ก่อให้เกิดทักษะ ความชํานาญ และองค์ความรู้เก่ียวกับการเก็บรักษาสายพันธ์ุจุลินทรย์ีที่สามารถถ่ายทอดไปยังนิสิตและ
บุคลากรได้  

5. การลดพื้นที่การจัดเก็บสายพันธุ ์
สามารถลดพ้ืนที่การเก็บรักษาลง 11.5 เท่า 

6. การนําไปใช้ประโยชนท์ั้งภายในและภายนอก 
 สถิติการใช้บริการธนาคารสายพันธ์ุจุลินทรย์ีภายในมหาวิทยาลัยมีสถิติการใช้บริการทั้งสิ้น 137 คร้ัง และ
ให้บริการหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยจาํนวน 5 ครั้ง 

7. การส่งเสริมกระจายความรู ้และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหน่วยงาน 
 ทําการจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบโดยใช้กระบวนการ “Knowledge Management” 
 
การอนุญาตให้มูลนิธิฯ จัดใหผู้้สนใจเข้าเย่ียมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครน้ีได้ 
 [ ] อนุญาต    
การอนุญาตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงานระหว่างที่นําเสนอในวันการจัดงานขององค์กรผู้สมัครน้ีได้ 
  [ ] อนุญาต    
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บทคัดย่อ 
การจัดต้ังธนาคารสายพันธุจุ์ลินทรีย์ด้วยแนวความคิดลีน 

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
วิทยาเขตเฉลมิพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

 
ประวัติและความเปน็มาโดยย่อ : 

ด้วยคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนครได้เปิดการเรียนการสอนในรายวิชาทางด้านจุลชีววิทยา ได้แก่จุลชีววิทยาพ้ืนฐานภาคปฏิบัติการ, จุล
ชีววิทยาอาหาร, จุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์อาหารภาคปฏิบัติการ, เทคโนโลยีของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ และเทคนิคการ
วิจัย นอกจากน้ีห้องปฏิบัติการยังรองรับการทํางานวิจัยของคณาจารย์และนักวิจัย ซึ่งมีความจําเป็นต้องใช้สายพันธ์ุ
จุลินทรีย์อ้างอิงชนิดต่างๆ 

จากการวิเคราะห์ปัญหาในการใช้สายพันธ์ุจุลินทรีย์ทั้งด้านการเรียนการสอนและงานวิจัย พบว่ามีปัญหา 
เก่ียวกับการเก็บรักษาสายพันธ์ุจุลินทรีย์, พ้ืนที่ในการจัดเก็บซึ่งมีอย่างจํากัด, ความซ้ําซ้อนของการจัดซื้อสายพันธ์ุ
จุลินทรีย์จากหน่วยงานต่างๆ ซึ่งทําให้เกิดการสิ้นเปลืองทั้งงบประมาณ และเวลาในการทําเรื่องจัดซื้อ ซึ่งรวมถึงการ
เสียเวลาในการศึกษากฏระเบียบในการจัดซื้อสายพันธ์ุจุลินทรีย์ของคณาจารย์และนักวิจัย, การมอบหมายให้นิสิต
เทคนิควิจัยเป็นผู้เก็บรักษาสายพันธ์ุ ซึ่งเมื่อนิสิตจบการศึกษาสายพันธ์ุจุลินทรีย์ดังกล่าวจึงไม่มีผู้ดูแลทําให้เช้ือจุลินทรีย์
ตายหรือกลายพันธ์ุ  ด้วยปัญหาเหล่าน้ีจึงทําให้มีแนวความคิดในการจัดต้ังธนาคารสายพันธ์ุจุลินทรีย์ของคณะ
ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรด้วยแนวความคิดลีน  

การจัดต้ังธนาคารสายพันธ์ุจุลินทรีย์ของคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรด้วยแนวความคิดลีน 
(Lean Thinking) เป็นการนําแนวคิดด้านการบริหารมาผนวกกับงานทางด้านวิทยาศาสตร์มาผสมผสานอย่างลงตัว เป็น
การเปล่ียนจากความสูญเปล่า (waste) ให้เป็นคุณค่า (Value) ในมุมมองของผู้รับบริการ และมีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงอย่างไม่รู้จบเป็นการพัฒนาระบบการทํางานให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น โดยมีจุดเริ่มต้นจากการวิเคราะห์
งานตามวงจรคุณภาพ PDCA ที่ได้ทําหลังจากการดําเนินงานในแต่ละปีการศึกษา เมื่อพบปัญหาจึงได้ใช้แนวคิดลีน 
(Lean Thinking)ร่วมกับการใช้เครื่องมือต่างๆตามหลักการของ E.C.R.S. และระบบ Just – in –timeมาใช้ในการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว  ซึ่งเมื่อได้แก้ไขปัญหาแล้วส่งผลให้กระบวนการทํางานคล่องตัวมากย่ิงขึ้น มีการใช้ความรู้ความสามารถ
ของบุคลากรท่ีมีอยู่อย่างคุ้มค่า, ลดระยะเวลาในการทํางาน, ลดงบประมาณในการจัดซื้อสารเคมีและอาหารเลี้ยงเช้ือซึ่ง
ใช้ชนิดเดียวกันแต่ปริมาณน้อย, ลดความสูญเสียเน่ืองจากการตายและการกลายพันธ์ุของสายพันธ์ุจุลินทรีย์, ลดความ
ซ้ําซ้อนในการจัดซื้อสายพันธ์ุชนิดเดียวกัน, ลดพ้ืนที่ในการเก็บรักษาสายพันธ์ุ เป็นการบริหารจัดการทรัพยากรให้
สามารถใช้ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองนโนบายของคณะฯ  

การจัดต้ังธนาคารสายพันธ์ุจุลินทรีย์มีวัตถุประสงค์ดังน้ี 
1) เพ่ือให้บริการเก่ียวกับสายพันธ์ุจุลินทรีย์แบบครบวงจร ต้ังแต่การจัดซื้อ, ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน

ต่างๆ, การเพาะเลี้ยงสายพันธ์ุ, การเก็บรักษาสายพันธ์ุในระยะสั้น และระยะยาว, การทําหนังสือขอใช้สายพันธ์ุจุลินทรีย์   
2) เพ่ือรวบรวม และเก็บรักษาสายพันธ์ุจุลินทรีย์ที่ใช้ในงานการเรียนการสอนและงานวิจัย 
3) เพ่ือให้บริการสายพันธ์ุจุลินทรีย์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
4) เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนิสิต และบุคลากรรวมท้ังจัดเก็บองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีสําคัญ 
การจัดต้ังธนาคารสายพันธ์ุจุลินทรีย์ได้ประยุกต์ใช้แนวความคิดลีน ซึ่งเป็นแนวคิดด้านการบริหารมาผนวกกับ

งานทางด้านวิทยาศาสตร์ ม ี5 ขั้นตอนดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นการคน้หาคุณค่าโดยพิจารณาจากเสียงของผูรั้บบริการเป็นหลกั ลูกคา้ของนกัวิทยาศาสตร์คืออาจารยแ์ละนิสิต  ใน
ทุกๆ ปีมกัจะไดยิ้นเสียงสะทอ้นจากอาจารยเ์ป็นประจาํวา่นิสิตไม่ถ่ายเลี้ยงเช้ือไวใ้หท้าํใหเ้ช้ือจุลินทรียต์ายหรือกลายพนัธ์ุ 
และอีกเสียงคืออาจารยบ์างท่านไม่สามารถจัดซ้ือเช้ือจุลินทรียเ์องไดเ้พราะบางหน่วยงานตอ้งให้ผูท่ี้ผ่านการศึกษา
รายวิชาทางจุลชีววิทยาไม่ตํ่ากว่า 12 หน่วยกิตเป็นผูค้รองครองเช้ือ ทาํให้ทราบว่าการจดัการดา้นเก็บรักษาสายพนัธ์ุ
จุลินทรียเ์ป็นส่ิงท่ีผูรั้บบริการตอ้งการ 

1. Define value 

2.Value stream 
mapping 

จดัทาํผงัสายธารคุณค่าเพ่ือทราบถึงสถานะปัจจุบนัของกระบวนการทาํงานทั้งหมด ทาํการระบุปัญหา วิเคราะห์สาเหตุ
ของปัญหา หรือสาเหตุท่ีทาํใหเ้กิดความสูญเปล่าในแต่ละกระบวนการและนาํไปใชใ้นการวางแผนพฒันากระแสคุณค่า
ในขั้นตอนถดัไป ซ่ึงเม่ือทาํการเขียนแผนผงัการทาํงานทั้งหมดจะเห็นไดว้า่วิธีการทาํงานท่ีผ่านมาอาจารยจ์ะตอ้งทาํงาน

ทั้งหมดดว้ยตนเอง ทั้งการจดัทาํเอกสารจนกระทัง่สอนนิสิตในท่ีปรึกษาในการเกบ็รักษาเช้ือจากนั้นทาํการระบุปัญหา 
วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา หรือสาเหตุท่ีทาํใหเ้กิดความสูญเปล่าในแต่ละกระบวนการและนาํไปใชใ้นการ
วางแผนพฒันากระแสคุณค่าในขั้นตอนถดัไป 

3. Create Flow ทาํการวางแผนและดาํเนินการปรับปรุงกระบวนการตามแผนภาพกระแสคุณค่าอนาคต (Future Value  
Stream Mapping) โดยพิจารณากิจกรรมท่ีไม่เพ่ิมคุณค่าและเป็นความสูญเปล่าในทุกขั้นตอนจากภาพกระแสคุณ
ค่าท่ีสร้างข้ึน และสร้างเป็น Flow การดาํเนินงานใหม่ โดยใชห้ลกัการ E.C.S.R.ไดแ้ก่  

1) การกาํจดั (Eliminate) เป็นการกาํจดัวิธีการทาํงานเดิมท่ีอาจารยต์อ้งทาํงานเองทั้งหมดใหห้มดไป 
2) การรวมกนั (Combine)เป็นการรวมการทาํงานดา้นการจดัการสายพนัธ์ุจุลินทรียไ์วภ้ายใตธ้นาคาร 
3) การทาํใหง่้าย (Simplify)  เป็นการทาํงานของอาจารยท่ี์ง่ายข้ึน เพียงแค่บอกช่ือเช้ือท่ีตอ้งการผ่านทาง 

อีเมลล,์ไลน ์หรือโทรศพัทส่์วนตวัไดท่ี้โ ต๊ะทาํงานหรือท่ีบา้นใชเ้วลาไม่เกิน 10 นาที 
4) การจดัใหม่ (Rearrange) เป็นการออกแบบวิธีการทาํงานใหม่และทาํใหก้ารทาํงานง่ายข้ึนโดยการรวม 

บริการไวท่ี้จุดเดียว (one stop service) 

4.Just In Time เป็นการใชเ้คร่ืองมือเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจของผูรั้บบริการโดยใช ้“ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just  
In Time)” ซ่ึงจะเตรียมเช้ือใหก้บัผูรั้บบริการเฉพาะสายพนัธ์ุท่ีมีความตอ้งการใชต้ามกาํหนดเวลาท่ีไดต้กลงไว้
ตั้งแต่ตน้เป็นการขจดัการรอคอยของผูรั้บบริการ ทาํใหเ้กิดความพึงพอใจสูงสุด และจดัทาํหลอดเช้ือเกบ็รักษา
ทดแทนหลอดเช้ือท่ีใชไ้ปเพ่ือใหมี้หลอดเช้ือสาํรองในปริมาณเท่าเดิม พร้อมสาํหรับการใหบ้ริการในคร้ังต่อไป 

การขบัเคลื่อนกิจกรรมตามกระแสคุณค่า (Value Stream) อย่างต่อเน่ืองตอ้งทาํการพฒันาปรับปรุงใหมี้คุณภาพดี
ข้ึนโดยใชห้ลกัวงจรคุณภาพ PDCA ซ่ึงจากผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการธนาคารสายพนัธ์ุ
จุลินทรียพ์บว่ามีระดบัความพึงพอใจในระดบัดีมาก (ค่าเฉลี่ย 4.67) และยงัมีขอ้เสนอแนะเม่ือทาํการวิเคราะห์
ขอ้เสนอแนะแลว้ จึงวางแผนการพฒันาปรับปรุงการทาํงานใหมี้ประสิทธิภาพดียิง่ข้ึน 

5.Persuit 
Perfection 
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รายละเอียดเพิ่มเติมของวิธปีฏิบัติที่เปน็แบบอย่างที่ดีเย่ียมที่สอดคล้องกับค่าประสทิธิผล : (1-2 หน้า) 
1. การลดงบประมาณ 
1.1 ลดงบประมาณในการซ้ือสารเคมีและอาหารเลี้ยงเช้ือ 
ธนาคารสายพันธ์ุจุลินทรีย์ ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารคณะฯ ให้ใช้อาหารเลี้ยงเช้ือ, สารเคมี และวัสดุ

อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ต่างๆ เพ่ือเก็บรักษาสายพันธ์ุ ทําให้คณาจารย์ไม่ต้องจัดซื้ออาหารเลี้ยงเช้ือ หรือสารเคมี ซึ่งใช้ใน
ปริมาณน้อย แต่หากต้องซื้อทุกคนและแยกซื้อจะทําให้เกิดความสิ้นเปลืองเป็นอย่างมากซ่ึงหากอาจารย์และนักวิจัย
จะต้องจัดซื้อมาเองทุกคนจะมีมูลค่ารวม 30,226 บาท  

1.2 ลดงบประมาณในการซ้ือเชือ้ซํ้า 
ธนาคารสายพันธ์ุจุลินทรีย์จัดต้ังเพ่ือเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมสายพันธ์ุจุลินทรีย์ทั้งการเรียนการสอนและ

งานวิจัย ซึ่งเมื่อคณาจารย์และนักวิจัยต้องการใช้สายพันธ์ุใดๆ ที่มีอยู่ในธนาคารอยู่แล้วสามารถขอรับบริการได้เป็นการ
ลดความซ้ําซ้อนในการจัดซื้อและลดอัตราการตายของสายพันธ์ุจุลินทรย์ีคิดเป็นจํานวนเงิน 32,665 บาท 

รวมการลดงบประมาณเม่ือจัดต้ังธนาคารฯ มาเป็นเวลา 1 ปี รวม 62,891 บาท 
2. การลดขัน้ตอนการทํางาน 
2.1 ลดขั้นตอนการทํางานของอาจารย์ 
ลดเวลาที่ใช้ศึกษากฎระเบียบในการจัดซื้อสายพันธ์ุจุลินทรีย์ของคณาจารย์ในการติดต่อประสานงาน 
กับหน่วยงานที่ให้บริการเช้ือจุลินทรีย์มีข้อกําหนด และเอกสารที่ใช้แตกต่างกันคณาจารย์และนักวิจัยจะต้อง

เสียเวลาศึกษาข้อกําหนดดังกล่าวหากทําเอกสารผิดหรือสง่ไม่ครบทําให้เกิดความล่าช้าในการจัดซื้อ เมื่อจัดต้ังธนาคาร
สายพันธ์ุจุลินทรีย์แล้วนักวิทยาศาสตร์มีความเช่ียวชาญในการจัดทําเอกสารและการติดต่อประสานงาน ทําให้คณาจารย์
และนักวิจัยไมเ่สียเวลาในการศึกษากฎระเบียบในการจัดซื้อสายพันธ์ุจุลนิทรีย์และลดความล่าช้าจากความผิดพลาดได้ 

2.2 ลดภาระงานของคณาจารย์ 
ซึ่งก่อนการจัดต้ังธนาคารสายพันธ์ุจุลินทรย์ีอาจารย์จะต้องสอนวิธีการถ่ายเลี้ยงเช้ือให้นิสิตในที่ปรกึษา, วิธีการ

จัดซื้อสายพันธ์ุจุลินทรีย์ และวางแผนการเก็บรักษาสายพันธ์ุเอง แต่เมื่อจัดต้ังธนาคารสายพันธ์ุแล้ว นักวิทยาศาสตร์ได้
ทําหน้าที่ดังกล่าวแทนคณาจารย์ เป็นการลดภาระงานของอาจารย์ 

จากการปฏิบติังานแบบใหม่ทําให้ขัน้ตอนการทํางานของอาจารย์ลดลงจาก 5 ขั้นตอนใช้เวลา 16 ชั่วโมง  
เหลือเพียง 1 ขั้นตอน และใช้เวลาเพียง 10 นาทเีทา่นัน้ 
2.3 ลดขั้นตอนการถ่ายเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ 
จากการเปลี่ยนวิธีการเก็บรักษาสายพันธ์ุจุลินทรีย์จากแบบระยะสั้น เป็นแบบระยะยาวน้ัน เป็นการลดขั้นตอน

การถ่ายเลี้ยงเช้ือจุลินทรีย์จาก 12 ครั้งต่อปีเหลือเพียง 2 ครั้งต่อปีซึ่งเป็นการลดอัตราการกลายพันธ์ุและลดการใช้
อาหารเลี้ยงเช้ืออีกด้วย 

3. การลดอัตราการตายของสายพันธุ์จุลนิทรย์ี 
ก่อนการจัดต้ังธนาคารสายพันธ์ุจุลินทรีย์อาจารย์ได้มอบหมายให้นิสิตเทคนิควิจัยช้ันปีที่ 4 เป็นผู้เก็บ 

รักษาสายพันธ์ุต่างๆ เมื่อนิสิตจบการศึกษาทาํให้ไม่มีผู้ดูแลอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้เช้ือจุลนิทรีย์ตายทําให้เมื่อต้องทํางาน
วิจัยอีกคร้ัง อาจารย์จะต้องจัดซื้อจุลินทรีย์ใหม่ทําใหส้ิ้นเปลืองงบประมาณและเวลาในการจัดซื้อสายพันธ์ุจุลินทรีย์เมื่อ
จัดต้ังธนาคารสายพันธ์ุจุลินทรีย์ซึ่งมแีผนในการถ่ายเลี้ยงเช้ือทุกสายพันธ์ุ และทําตามแผนที่วางไว้ ทาํให้อัตราการตาย
ของสายพันธ์ุจุลินทรีย์ลดลงจาก 100% เหลือ 0% 
 



 

  6 

4. การเพิ่มศักยภาพของบุคลากร 
นักวิทยาศาสตร์ได้รับการฝึกอบรม และสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขา

จุลินทรีย์และการใช้จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค นอกจากน้ีการดําเนินงานของธนาคารสายพันธ์ุจุลินทรย์ียังก่อให้เกิดทักษะ 
ความชํานาญ และองค์ความรู้เก่ียวกับการเก็บรักษาสายพันธ์ุจุลินทรีย์ทีส่ามารถถ่ายทอดไปยังนิสิตและบุคลากรได้  

5. การลดพื้นที่การจัดเก็บสายพันธุ ์
การจัดเก็บแบบระยะสั้นในอาหารเลี้ยงเช้ือแบบเอียง และในจานอาหารเลี้ยงเช้ือจํานวน 37 สายพันธ์ุจะต้องใช้

พ้ืนที่ในตู้เย็น 4 องศาเซลเซยีส 10,767 ลกูบาศก์เซนติเมตร แต่หากเก็บรักษาระยะยาวในหลอด cryovial ที่ -20 องศา
เซลเซียสจะใชพ้ื้นที่เพียง 937.95 ลูกบาศก์เซนติเมตรสามารถลดพ้ืนที่การเก็บรักษาลง 11.5 เท่า 

6. การนําไปใช้ประโยชนท์ั้งภายในและภายนอก 
สถิติการใช้บริการธนาคารสายพันธ์ุจุลินทรย์ี แบ่งออกเป็น 
6.1 อาจารย์และนสิิตภายในมหาวิทยาลัย 
มีสถิติการใช้บริการทั้งสิ้น 137 ครั้ง แบ่งออกเป็นการขอใช้โดยเจ้าของสายพันธ์ุ 74 ครั้ง และการขอยืมใช้สาย

พันธ์ุ 63 ครั้ง 
6.2 หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 
หน่วยงานภายนอกขอรับบริการสายพันธ์ุเพ่ือใช้ประโยชน์ทางด้านการศึกษาและการวิจัยจํานวน 5 ครั้งได้แก่ 

โรงเรียนธาตุนารายณ์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตพังโคน, ศูนย์การศึกษาและพัฒนาภูพาน อัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริและมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร 

7. การส่งเสริมกระจายความรู ้และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหน่วยงาน 
เมื่อทําการจัดต้ังธนาคารสายพันธ์ุจุลินทรย์ีสําเร็จแล้วและดําเนินการครบ 1 ปี มีการสั่งสมองค์ความรู้ต่างๆ 

เก่ียวกับการเก็บรักษาสายพันธ์ุจุลินทรีย์ทั้งแบบระยะสั้นและระยะยาว เทคนิคต่างๆท่ีได้พัฒนาระหว่างการปฏิบัติงาน 
จึงได้ทําการจัดการองค์ความรู้โดยใช้กระบวนการ “Knowledge Management” เป็นการนําความรู้ที่ฝังอยู่ในตัว
บุคคล (Tacit Knowledge) ซึ่งองค์ความรู้น้ันได้มาจากการวิเคราะห์ความรู้ (Knowledge Identification) และ การ
รวบรวมความรู้ (Knowledge Acquisition) มาเปลี่ยนให้เป็นความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) โดยการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งทางตรง (Knowledge  Sharing) ให้กับนิสิตและบุคลากร นอกจากน้ีมีการจัดเก็บองค์ความรู้
อย่างเป็นระบบ (Knowledge  Storage) ในรูปแบบคู่มือการเก็บรักษาสายพันธ์ุจุลินทรีย์ ซึ่งนิสิตและบุคลากรที่สนใจ
องค์ความรู้ดังกล่าวสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ 
 


