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สรุปจุดทีเ่ ป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม”
1) การจัดตั้งธนาคารสายพันธุ์จุลินทรีย์ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ได้พิจารณาความ
ต้องการจากเสียงของผู้รับบริการเป็นหลัก และนํามาปรับปรุงการทํางานอย่างเป็นระบบโดยใช้แนวความคิดลีน (Lean
Thinking) ซึ่งเป็นการนําแนวคิดด้านการบริหารมาประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิทยาศาสตร์ได้อย่างลงตัว
2) การจัดตั้งธนาคารสายพันธุ์จุลินทรีย์ฯ ได้นาํ หลักการบริหารต่างๆมาใช้ร่วมกัน อาทิ วงจรคุณภาพ PDCA,
หลักการ E.C.R.S. และระบบ Just – in –timeเพื่อให้การปรับปรุงงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
3) ผลสัมฤทธิ์ของการจัดตั้งธนาคารสายพันธุ์จุลินทรีย์ฯ ทําให้สามารถลดงบประมาณ, ลดขั้นตอนการทํางาน
ของอาจารย์, ลดขั้นตอนการถ่ายเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์, ลดพื้นที่ในการจัดเก็บสายพันธุ์, ลดอัตราการตายของสายพันธุ์
จุลินทรีย,์ เพิ่มศักยภาพของบุคลากรให้มคี วามชํานาญเฉพาะด้าน และให้บริการสายพันธุ์กับหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
4) องค์ความรู้ที่ได้จากการทํางานได้ทําการจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบโดยใช้กระบวนการของ
“Knowledge Management” เป็นการนําความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) ซึ่งองค์ความรู้นั้นได้มาจาก
การวิเคราะห์ความรู้ (Knowledge Identification) และ การรวบรวมความรู้ (Knowledge Acquisition) มาเปลี่ยนให้
เป็นความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งทางตรง (Knowledge Sharing) ให้กับ
นิสิตและบุคลากร นอกจากนี้มีการจัดเก็บองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ (Knowledge Storage) ในรูปแบบคู่มือการเก็บ
รักษาสายพันธุ์จุลินทรีย์
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ประสิทธิผล
1. การลดงบประมาณ
การจัดตั้งธนาคารสายพันธุ์จุลินทรีย์สามารถลดงบประมาณในการซื้อสารเคมีและอาหารเลี้ยงเชื้อของ
คณาจารย์ได้ 30,226 บาท และลดความซ้าํ ซ้อนในการจัดซื้อและลดอัตราการตายของสายพันธุ์จุลินทรีย์คิดเป็นจํานวน
เงิน 32,665 บาทรวมการลดงบประมาณเมื่อจัดตั้งธนาคารฯ มาเป็นเวลา 1 ปี รวม 62,891 บาท
2. การลดขัน้ ตอนการทํางาน
การจัดตั้งธนาคารสายพันธุ์จุลินทรีย์สามารถลดขั้นตอนการทํางานของอาจารย์ ทั้งการศึกษากฎระเบียบ
การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่ให้บริการเชื้อจุลินทรีย์ลดภาระงานของอาจารย์ซึ่งก่อนการจัดตั้งธนาคารสายพันธุ์
จุลินทรีย์อาจารย์จะต้องสอนวิธีการถ่ายเลี้ยงเชื้อให้นิสิตในที่ปรึกษา, วิธีการจัดซื้อสายพันธุ์จุลินทรีย์ และวางแผนการ
เก็บรักษาสายพันธุ์เอง แต่เมื่อจัดตั้งธนาคารสายพันธุ์แล้ว นักวิทยาศาสตร์ได้ทําหน้าที่ดังกล่าวแทนคณาจารย์ เป็นการ
ลดภาระงานของอาจารย์
จากการปฏิบัติงานแบบใหม่ทาํ ให้ขั้นตอนการทํางานของอาจารย์ลดลงจาก 5 ขั้นตอนใช้เวลา 16 ชั่วโมง
เหลือเพียง 1 ขั้นตอน และใช้เวลาเพียง 10 นาทีเท่านั้นนอกจากนี้ยังสามารถลดขั้นตอนการถ่ายเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์จาก
การเปลี่ยนวิธีการเก็บรักษาสายพันธุ์จุลินทรีย์จากแบบระยะสั้น เป็นแบบระยะยาวนั้น เป็นการลดขั้นตอนการถ่ายเลี้ยง
เชื้อจุลินทรีย์จาก 12 ครั้งต่อปีเหลือเพียง 2 ครั้งต่อปีซึ่งเป็นการลดอัตราการกลายพันธุ์และลดการใช้อาหารเลี้ยงเชื้ออีก
ด้วย
3. การลดอัตราการตายของสายพันธุ์จุลนิ ทรีย์
อัตราการตายของสายพันธุ์จุลินทรีย์ลดลงจาก 100% เหลือ 0 %
4. การเพิ่มศักยภาพของบุคลากร
นักวิทยาศาสตร์ได้รับการฝึกอบรม และสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ควบคุม สาขาจุลินทรีย์และการใช้จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค นอกจากนีก้ ารดําเนินงานของธนาคารสายพันธุ์จุลินทรีย์ยัง
ก่อให้เกิดทักษะ ความชํานาญ และองค์ความรู้เกี่ยวกับการเก็บรักษาสายพันธุ์จุลินทรีย์ที่สามารถถ่ายทอดไปยังนิสิตและ
บุคลากรได้
5. การลดพื้นที่การจัดเก็บสายพันธุ์
สามารถลดพื้นที่การเก็บรักษาลง 11.5 เท่า
6. การนําไปใช้ประโยชน์ทั้งภายในและภายนอก
สถิติการใช้บริการธนาคารสายพันธุ์จุลินทรีย์ภายในมหาวิทยาลัยมีสถิติการใช้บริการทั้งสิ้น 137 ครั้ง และ
ให้บริการหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยจํานวน 5 ครั้ง
7. การส่งเสริมกระจายความรู้ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหน่วยงาน
ทําการจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบโดยใช้กระบวนการ “Knowledge Management”
การอนุญาตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครนี้ได้
[ ] อนุญาต
การอนุญาตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงานระหว่างที่นําเสนอในวันการจัดงานขององค์กรผู้สมัครนี้ได้
[ ] อนุญาต
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บทคัดย่อ
การจัดตั้งธนาคารสายพันธุจ์ ุลินทรีย์ด้วยแนวความคิดลีน
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ :
ด้วยคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนครได้เปิดการเรียนการสอนในรายวิชาทางด้านจุลชีววิทยา ได้แก่จุลชีววิทยาพื้นฐานภาคปฏิบัติการ, จุล
ชีววิทยาอาหาร, จุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์อาหารภาคปฏิบัติการ, เทคโนโลยีของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเทคนิคการ
วิจัย นอกจากนี้ห้องปฏิบัติการยังรองรับการทํางานวิจัยของคณาจารย์และนักวิจัย ซึ่งมีความจําเป็นต้องใช้สายพันธุ์
จุลินทรีย์อ้างอิงชนิดต่างๆ
จากการวิเคราะห์ปัญหาในการใช้สายพันธุ์จุลินทรีย์ทั้งด้านการเรียนการสอนและงานวิจัย พบว่ามีปัญหา
เกี่ยวกับการเก็บรักษาสายพันธุ์จุลินทรีย์, พื้นที่ในการจัดเก็บซึ่งมีอย่างจํากัด, ความซ้ําซ้อนของการจัดซื้อสายพันธุ์
จุลินทรีย์จากหน่วยงานต่างๆ ซึ่งทําให้เกิดการสิ้นเปลืองทั้งงบประมาณ และเวลาในการทําเรื่องจัดซื้อ ซึ่งรวมถึงการ
เสียเวลาในการศึกษากฏระเบียบในการจัดซื้อสายพันธุ์จุลินทรีย์ของคณาจารย์และนักวิจัย, การมอบหมายให้นิสิต
เทคนิควิจัยเป็นผู้เก็บรักษาสายพันธุ์ ซึ่งเมื่อนิสิตจบการศึกษาสายพันธุ์จุลินทรีย์ดังกล่าวจึงไม่มีผู้ดูแลทําให้เชื้อจุลินทรีย์
ตายหรื อ กลายพั น ธุ์ ด้ ว ยปั ญ หาเหล่ า นี้ จึ ง ทํ า ให้ มี แ นวความคิ ด ในการจั ด ตั้ ง ธนาคารสายพั น ธุ์ จุ ลิ น ทรี ย์ ข องคณะ
ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรด้วยแนวความคิดลีน
การจัดตั้งธนาคารสายพันธุ์จุลินทรีย์ของคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรด้วยแนวความคิดลีน
(Lean Thinking) เป็นการนําแนวคิดด้านการบริหารมาผนวกกับงานทางด้านวิทยาศาสตร์มาผสมผสานอย่างลงตัว เป็น
การเปลี่ยนจากความสูญเปล่า (waste)
ให้เป็นคุณค่า (Value) ในมุมมองของผู้รับบริการ และมีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงอย่างไม่รู้จบเป็นการพัฒนาระบบการทํางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีจุดเริ่มต้นจากการวิเคราะห์
งานตามวงจรคุณภาพ PDCA ที่ได้ทําหลังจากการดําเนินงานในแต่ละปีการศึกษา เมื่อพบปัญหาจึงได้ใช้แนวคิดลีน
(Lean Thinking)ร่วมกับการใช้เครื่องมือต่างๆตามหลักการของ E.C.R.S. และระบบ Just – in –timeมาใช้ในการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว ซึ่งเมื่อได้แก้ไขปัญหาแล้วส่งผลให้กระบวนการทํางานคล่องตัวมากยิ่งขึ้น มีการใช้ความรู้ความสามารถ
ของบุคลากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า, ลดระยะเวลาในการทํางาน, ลดงบประมาณในการจัดซื้อสารเคมีและอาหารเลี้ยงเชื้อซึ่ง
ใช้ชนิดเดียวกันแต่ปริมาณน้อย, ลดความสูญเสียเนื่องจากการตายและการกลายพันธุ์ของสายพันธุ์จุลินทรีย์, ลดความ
ซ้ําซ้อนในการจัดซื้อสายพันธุ์ชนิดเดียวกัน, ลดพื้นที่ในการเก็บรักษาสายพันธุ์ เป็นการบริหารจัดการทรัพยากรให้
สามารถใช้ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองนโนบายของคณะฯ
การจัดตั้งธนาคารสายพันธุ์จุลินทรีย์มีวัตถุประสงค์ดังนี้
1) เพื่อให้บริการเกี่ยวกับสายพันธุ์จุลินทรีย์แบบครบวงจร ตั้งแต่การจัดซื้อ, ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน
ต่างๆ, การเพาะเลี้ยงสายพันธุ์, การเก็บรักษาสายพันธุ์ในระยะสั้น และระยะยาว, การทําหนังสือขอใช้สายพันธุ์จุลินทรีย์
2) เพื่อรวบรวม และเก็บรักษาสายพันธุ์จุลินทรีย์ที่ใช้ในงานการเรียนการสอนและงานวิจัย
3) เพื่อให้บริการสายพันธุ์จุลินทรีย์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
4) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนิสิต และบุคลากรรวมทั้งจัดเก็บองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานทีส่ ําคัญ
การจัดตั้งธนาคารสายพันธุ์จุลินทรีย์ได้ประยุกต์ใช้แนวความคิดลีน ซึ่งเป็นแนวคิดด้านการบริหารมาผนวกกับ
งานทางด้านวิทยาศาสตร์ มี 5 ขั้นตอนดังนี้
1. Define value

เป็ นการค้นหาคุณค่าโ ดยพิจารณาจากเสี ยงของผูร้ ับบริ การเป็ นหลัก ลูกค้าของนักวิทยาศาสตร์ คืออาจารย์แ ละนิ สิ ต ใน
ทุกๆปี มักจะได้ยนิ เสี ยงสะท้อนจากอาจารย์เป็ นประจําว่านิสิตไม่ถ่ายเลี้ยงเชื้อไว้ใ ห้ทาํ ให้เชื้อจุลินทรี ยต์ ายหรื อกลายพันธุ์
และอี ก เสี ยงคื อ อาจารย์บ างท่านไม่ ส ามารถจัดซื้ อ เชื้ อ จุ ลิ นทรี ยเ์ องได้เพราะบางหน่ วยงานต้อ งให้ผูท้ ี่ ผ่านการศึ ก ษา
รายวิชาทางจุ ล ชี ววิทยาไม่ต่าํ กว่า 12 หน่ วยกิ ตเป็ นผูค้ รองครองเชื้ อ ทําให้ทราบว่าการจัดการด้านเก็บรั กษาสายพันธุ์
จุลินทรี ยเ์ ป็ นสิ่ งที่ผรู ้ ับบริ การต้องการ

2.Value stream
mapping

จัดทําผังสายธารคุณค่าเพื่อทราบถึงสถานะปัจจุบนั ของกระบวนการทํางานทั้งหมด ทําการระบุปัญหา วิเคราะห์สาเหตุ
ของปัญหา หรื อสาเหตุที่ทาํ ให้เกิดความสู ญเปล่าในแต่ละกระบวนการและนําไปใช้ใ นการวางแผนพัฒนากระแสคุณค่า
ในขั้นตอนถัดไป ซึ่ งเมื่อทําการเขียนแผนผังการทํางานทั้งหมดจะเห็นได้วา่ วิธีการทํางานที่ผา่ นมาอาจารย์จะต้องทํางาน
ทั้งหมดด้วยตนเอง ทั้งการจัดทําเอกสารจนกระทัง่ สอนนิสิตในที่ปรึ กษาในการเก็บรักษาเชื้อจากนั้นทําการระบุปัญหา

วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
หรื อสาเหตุที่ทาํ ให้เกิดความสู ญเปล่าในแต่ละกระบวนการและนําไปใช้ในการ
วางแผนพัฒนากระแสคุณค่าในขั้นตอนถัดไป
3. Create Flow

ทําการวางแผนและดําเนินการปรับปรุ งกระบวนการตามแผนภาพกระแสคุณค่าอนาคต (Future Value
Stream Mapping) โดยพิจารณากิจกรรมที่ไ ม่เพิ่มคุณค่าและเป็ นความสู ญเปล่าในทุกขั้นตอนจากภาพกระแสคุณ
ค่าที่สร้างขึ้น และสร้างเป็ น Flow การดําเนินงานใหม่ โดยใช้หลักการ E.C.S.R.ได้แก่
1) การกําจัด (Eliminate) เป็ นการกําจัดวิธีการทํางานเดิมที่อาจารย์ตอ้ งทํางานเองทั้งหมดให้หมดไป
2) การรวมกัน (Combine)เป็ นการรวมการทํางานด้านการจัดการสายพันธุ์จุลินทรี ยไ์ ว้ภายใต้ธนาคาร
3) การทําให้ง่าย (Simplify) เป็ นการทํางานของอาจารย์ที่ง่ายขึ้น เพียงแค่บอกชื่อเชื้อที่ตอ้ งการผ่านทาง
อีเมลล์,ไลน์ หรื อโทรศัพท์ส่วนตัวได้ที่โ ต๊ะทํางานหรื อที่บา้ นใช้เวลาไม่เกิน 10 นาที
4) การจัดใหม่ (Rearrange) เป็ นการออกแบบวิธีการทํางานใหม่และทําให้การทํางานง่ายขึ้นโดยการรวม
บริ การไว้ที่จุดเดียว (one stop service)

4.Just In Time

เป็ นการใช้เครื่ องมือเพือ่ ตอบสนองความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การโดยใช้ “ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just
In Time)” ซึ่งจะเตรี ยมเชื้อให้กบั ผูร้ ับบริ การเฉพาะสายพันธุ์ที่มีความต้องการใช้ตามกําหนดเวลาที่ไ ด้ตกลงไว้
ตั้งแต่ตน้ เป็ นการขจัดการรอคอยของผูร้ ับบริ การ ทําให้เกิดความพึงพอใจสู งสุ ด และจัดทําหลอดเชื้อเก็บรักษา
ทดแทนหลอดเชื้อที่ใ ช้ไ ปเพื่อให้มีหลอดเชื้อสํารองในปริ มาณเท่าเดิม พร้อมสําหรับการให้บริ การในครั้งต่อไป

5.Persuit
Perfection

การขับเคลื่อนกิจกรรมตามกระแสคุณค่า (Value Stream) อย่างต่อเนื่องต้องทําการพัฒนาปรับปรุ งให้มีคุณภาพดี
ขึ้นโดยใช้หลักวงจรคุณภาพ PDCA ซึ่งจากผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริ การธนาคารสายพันธุ์
จุลินทรี ยพ์ บว่ามีระดับความพึงพอใจในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 4.67) และยังมีขอ้ เสนอแนะเมื่อทําการวิเคราะห์
ข้อเสนอแนะแล้ว จึงวางแผนการพัฒนาปรับปรุ งการทํางานให้มีประสิ ทธิภาพดียงิ่ ขึ้น
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รายละเอียดเพิ่มเติมของวิธปี ฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยีย่ มที่สอดคล้องกับค่าประสิทธิผล : (1-2 หน้า)
1. การลดงบประมาณ
1.1 ลดงบประมาณในการซื้อสารเคมีและอาหารเลี้ยงเชื้อ
ธนาคารสายพันธุ์จุลินทรีย์ ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารคณะฯ ให้ใช้อาหารเลี้ยงเชื้อ, สารเคมี และวัสดุ
อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ต่างๆ เพื่อเก็บรักษาสายพันธุ์ ทําให้คณาจารย์ไม่ต้องจัดซื้ออาหารเลี้ยงเชื้อ หรือสารเคมี ซึ่งใช้ใน
ปริมาณน้อย แต่หากต้องซื้อทุกคนและแยกซื้อจะทําให้เกิดความสิ้นเปลืองเป็นอย่างมากซึ่งหากอาจารย์และนักวิจัย
จะต้องจัดซื้อมาเองทุกคนจะมีมูลค่ารวม 30,226 บาท
1.2 ลดงบประมาณในการซื้อเชือ้ ซ้ํา
ธนาคารสายพันธุ์จุลินทรีย์จัดตั้งเพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมสายพันธุ์จุลินทรีย์ทั้งการเรียนการสอนและ
งานวิจัย ซึ่งเมื่อคณาจารย์และนักวิจัยต้องการใช้สายพันธุ์ใดๆ ที่มีอยูใ่ นธนาคารอยู่แล้วสามารถขอรับบริการได้เป็นการ
ลดความซ้ําซ้อนในการจัดซื้อและลดอัตราการตายของสายพันธุ์จุลินทรีย์คิดเป็นจํานวนเงิน 32,665 บาท
รวมการลดงบประมาณเมื่อจัดตั้งธนาคารฯ มาเป็นเวลา 1 ปี รวม 62,891 บาท
2. การลดขัน้ ตอนการทํางาน
2.1 ลดขั้นตอนการทํางานของอาจารย์
ลดเวลาที่ใช้ศึกษากฎระเบียบในการจัดซื้อสายพันธุ์จุลินทรีย์ของคณาจารย์ในการติดต่อประสานงาน
กับหน่วยงานที่ให้บริการเชื้อจุลินทรีย์มีข้อกําหนด และเอกสารที่ใช้แตกต่างกันคณาจารย์และนักวิจัยจะต้อง
เสียเวลาศึกษาข้อกําหนดดังกล่าวหากทําเอกสารผิดหรือส่งไม่ครบทําให้เกิดความล่าช้าในการจัดซื้อ เมื่อจัดตั้งธนาคาร
สายพันธุ์จุลินทรีย์แล้วนักวิทยาศาสตร์มีความเชี่ยวชาญในการจัดทําเอกสารและการติดต่อประสานงาน ทําให้คณาจารย์
และนักวิจัยไม่เสียเวลาในการศึกษากฎระเบียบในการจัดซื้อสายพันธุ์จุลนิ ทรีย์และลดความล่าช้าจากความผิดพลาดได้
2.2 ลดภาระงานของคณาจารย์
ซึ่งก่อนการจัดตั้งธนาคารสายพันธุ์จุลินทรีย์อาจารย์จะต้องสอนวิธีการถ่ายเลี้ยงเชื้อให้นิสิตในที่ปรึกษา, วิธีการ
จัดซื้อสายพันธุ์จุลินทรีย์ และวางแผนการเก็บรักษาสายพันธุ์เอง แต่เมื่อจัดตั้งธนาคารสายพันธุ์แล้ว นักวิทยาศาสตร์ได้
ทําหน้าที่ดังกล่าวแทนคณาจารย์ เป็นการลดภาระงานของอาจารย์
จากการปฏิบตั ิงานแบบใหม่ทําให้ขนั้ ตอนการทํางานของอาจารย์ลดลงจาก 5 ขั้นตอนใช้เวลา 16 ชั่วโมง
เหลือเพียง 1 ขั้นตอน และใช้เวลาเพียง 10 นาทีเท่านัน้
2.3 ลดขั้นตอนการถ่ายเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์
จากการเปลี่ยนวิธีการเก็บรักษาสายพันธุ์จุลินทรีย์จากแบบระยะสั้น เป็นแบบระยะยาวนั้น เป็นการลดขั้นตอน
การถ่ายเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์จาก 12 ครั้งต่อปีเหลือเพียง 2 ครั้งต่อปีซึ่งเป็นการลดอัตราการกลายพันธุ์และลดการใช้
อาหารเลี้ยงเชื้ออีกด้วย
3. การลดอัตราการตายของสายพันธุ์จุลนิ ทรีย์
ก่อนการจัดตั้งธนาคารสายพันธุ์จุลินทรีย์อาจารย์ได้มอบหมายให้นิสิตเทคนิควิจัยชั้นปีที่ 4 เป็นผู้เก็บ
รักษาสายพันธุ์ต่างๆ เมื่อนิสิตจบการศึกษาทําให้ไม่มีผู้ดแู ลอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เชื้อจุลนิ ทรีย์ตายทําให้เมื่อต้องทํางาน
วิจัยอีกครั้ง อาจารย์จะต้องจัดซื้อจุลินทรียใ์ หม่ทําให้สิ้นเปลืองงบประมาณและเวลาในการจัดซื้อสายพันธุ์จุลินทรีย์เมื่อ
จัดตั้งธนาคารสายพันธุ์จุลินทรีย์ซึ่งมีแผนในการถ่ายเลี้ยงเชื้อทุกสายพันธุ์ และทําตามแผนที่วางไว้ ทําให้อัตราการตาย
ของสายพันธุ์จุลินทรีย์ลดลงจาก 100% เหลือ 0%
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4. การเพิ่มศักยภาพของบุคลากร
นักวิทยาศาสตร์ได้รับการฝึกอบรม และสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขา
จุลินทรียแ์ ละการใช้จุลินทรียท์ ี่ก่อให้เกิดโรค นอกจากนี้การดําเนินงานของธนาคารสายพันธุ์จุลินทรีย์ยังก่อให้เกิดทักษะ
ความชํานาญ และองค์ความรู้เกี่ยวกับการเก็บรักษาสายพันธุ์จุลินทรีย์ทสี่ ามารถถ่ายทอดไปยังนิสิตและบุคลากรได้
5. การลดพื้นที่การจัดเก็บสายพันธุ์
การจัดเก็บแบบระยะสั้นในอาหารเลี้ยงเชื้อแบบเอียง และในจานอาหารเลี้ยงเชื้อจํานวน 37 สายพันธุ์จะต้องใช้
พื้นที่ในตู้เย็น 4 องศาเซลเซียส 10,767 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่หากเก็บรักษาระยะยาวในหลอด cryovial ที่ -20 องศา
เซลเซียสจะใช้พื้นที่เพียง 937.95 ลูกบาศก์เซนติเมตรสามารถลดพื้นที่การเก็บรักษาลง 11.5 เท่า
6. การนําไปใช้ประโยชน์ทั้งภายในและภายนอก
สถิติการใช้บริการธนาคารสายพันธุ์จุลินทรีย์ แบ่งออกเป็น
6.1 อาจารย์และนิสิตภายในมหาวิทยาลัย
มีสถิติการใช้บริการทั้งสิ้น 137 ครั้ง แบ่งออกเป็นการขอใช้โดยเจ้าของสายพันธุ์ 74 ครั้ง และการขอยืมใช้สาย
พันธุ์ 63 ครั้ง
6.2 หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
หน่วยงานภายนอกขอรับบริการสายพันธุ์เพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการศึกษาและการวิจัยจํานวน 5 ครั้งได้แก่
โรงเรียนธาตุนารายณ์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตพังโคน, ศูนย์การศึกษาและพัฒนาภูพาน อัน
เนื่องมาจากพระราชดําริและมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
7. การส่งเสริมกระจายความรู้ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหน่วยงาน
เมื่อทําการจัดตั้งธนาคารสายพันธุ์จุลินทรีย์สําเร็จแล้วและดําเนินการครบ 1 ปี มีการสั่งสมองค์ความรู้ต่างๆ
เกี่ยวกับการเก็บรักษาสายพันธุ์จุลินทรีย์ทั้งแบบระยะสั้นและระยะยาว เทคนิคต่างๆที่ได้พัฒนาระหว่างการปฏิบัติงาน
จึงได้ทําการจัดการองค์ความรู้โดยใช้กระบวนการ “Knowledge Management” เป็นการนําความรู้ที่ฝังอยู่ในตัว
บุคคล (Tacit Knowledge) ซึ่งองค์ความรู้นั้นได้มาจากการวิเคราะห์ความรู้ (Knowledge Identification) และ การ
รวบรวมความรู้ (Knowledge Acquisition) มาเปลี่ยนให้เป็นความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) โดยการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งทางตรง (Knowledge Sharing) ให้กับนิสิตและบุคลากร นอกจากนี้มีการจัดเก็บองค์ความรู้
อย่างเป็นระบบ (Knowledge Storage) ในรูปแบบคู่มือการเก็บรักษาสายพันธุ์จุลินทรีย์ ซึ่งนิสิตและบุคลากรที่สนใจ
องค์ความรู้ดังกล่าวสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้
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