
การพฒันากระบวนการท างานดว้ย

แนวความคดิลนี

นางสาวเสาวคนธ ์ ต่วนเทศ

คณะทรพัยากรธรรมชาติและอตุสาหกรรมเกษตร

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดัสกลนคร



จุลชีววิทยาพื้นฐาน

จุลชีววิทยาอาหาร
จุลชีววิทยาของ
ผลิตภัณฑ์อาหาร

เทคโนโลยีของ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

หนา้ที่หลกั



ก่อนท าปฏบิตักิาร

การเตรยีมอาหารเลี้ยงเช้ือ 

และอปุกรณ์ต่างๆ

หลงัท าปฏบิตัิการ

การตรวจผล

ปฏบิตัิการ

ระหว่างท าปฏบิตักิาร

สอนเทคนิคการใชเ้ครื่องมือ

ต่างๆใหก้บันิสติ

หนา้ที่ของนกัวทิยาศาสตร์



จุดเริ่มตน้ของการพฒันางาน

Your Footer Here 4



R2R (ROUTINE TO RESEARCH)

• ศ.นพ.วจิารณ์ พานิช กลา่วไวว้่า

“R2R คอื การพฒันางานประจ าสูง่านวจิยั ผลลพัธข์อง R2R ไม่ไดห้วงัเพยีงไดผ้ลงานวจิยั 

แต่มีเป้าหมายเพือ่ น าผลงานวจิยัไปใชเ้พือ่พฒันางานประจ านั้น ๆ 

R2R จงึเป็นเครื่องมือในการพฒันาคน เพือ่พฒันางาน ขบัเคลือ่นองคก์รไปสูอ่งคก์รแหง่

การเรยีนรู ้(Learning Organization)”
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ลกัษณะของงานวจิยั

สายวิชาการ
สอน, วิจัย และบริการวิชาการ

นวัตกรรมเพื่อสังคม
สินค้าใหม่ บริการใหม่ 

องค์ความรู้ใหม่

สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ
งานประจ า (Routine)

ลดขั้นตอน, ลดระยะเวลา, ลดทรัพยากร, 
เปลี่ยนโครงสร้างงาน ระบบงานเพือ่ผลผลิตของ

งานใหม่ มีประสิทธิภาพดี ประสิทธิผลยอด

การศึกษาวิจัย
เพื่อพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง

R

R

R

ที่มา : เอกสารประกอบการบรรยายของ 
ศ.เกียรติคุณ นพ.สุทธิพร  จิตต์มิตรภาพ



การพฒันากระบวนการท างานโดยผูป้ฏบิตังิานโดยตรง

7

Lorem ipsum dolor sit amet, nibh est. A magna maecenas, quam magna nec quis, lorem nunc.
Suspendisse viverra sodales mauris, cras pharetra proin egestas arcu erat dolor, at amet.

03

02

01 รูข้อ้มูลจรงิ มีขอ้มูลในการท างาน

เหน็ปญัหาหนา้งานจรงิ ทราบว่าตอ้งปรบัปรุงเรื่องอะไร

พฒันาไดจ้รงิ เป็นการพฒันางาน / หน่วยงานและ

ความสามารถของผูป้ฏบิตังิาน



R TO R

8

INPUT OUTPUTPROCESS OUTCOME



ที่มาการท า R TO R

“โครงการประกวดการใชท้รพัยากรอย่างคุม้ค่าโดยใชห้ลกั 

Research from Routine”

1. เพื่อเป็นการเปิดโอกาสใหส้ายสนบัสนุนและช่วยวชิาการของคณะฯ เกดิการ

พฒันางานในหนา้ที่อย่างต่อเน่ือง ท าใหเ้พื่อใหเ้กดิองคค์วามรูใ้หม่ๆ สามารถ

สนบัสนุนการปฏบิตังิาน และถา่ยทอดใหก้บันิสติ และหน่วยงานอืน่ๆ ไดน้ าไปใช้

ประโยชน์

2. เพื่อลดงบประมาณในการส ัง่ซ้ือสารเคมี และวสัดปุระกอบการเรยีนการสอนดา้น

ปฏบิตัิการ  แต่ยงัคงไวซ้ึ่งคณุภาพตามหลกัวิชาการ 
INPUT



การลดงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายรายวิชา

42%

12%

33%

13%

อาหารเลี้ยงเชื้อ

อุปกรณ์ประกอบการเรียน
การสอน
Egg yolk emulsion

สารเคมี



EGG YOLK EMULSION 
• เป็นส่วนประกอบที่ใช้เติมในอาหารเลี้ยงเชื้อที่ต้องการ

ศึกษาการสร้างเอนไซม์ lecithinase ของเชื้อแบคทีเรีย
ก่อโรคในอาหาร

• ซึ่งเตรียมมาจากไข่แดงของไข่ไก่หรือไข่เป็ด และน้้าเกลือ 
และต้องเตรียมในสภาวะปลอดเชื้อ ซึ่งเทคนิคการแยกไข่
แดงออกจากไข่ขาวในสภาวะที่ปลอดเชื้อท้าได้หลายวิธี
ขึ้นกับทักษะและความช้านาญของผู้ปฏิบัติงาน

ภาพจาก : https://www.alibaba.com/product-detail/BACILLUS-CEREUS-AGAR-BASE-
MYP_173100379.html

https://www.alibaba.com/product-detail/BACILLUS-CEREUS-AGAR-BASE-MYP_173100379.html


RESEARH AND DEVELOPMENT
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วิธีที่ 3

วิธีที่ 2

วิธีที่ 1

PROCESS



การทดสอบคุณภาพอาหารเลี้ยงเช้ือ
ตามมาตรฐาน ISO 11133-2 :2003,2011
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การทดสอบ
คุณภาพ

Quantitative Plating method

Quanlitative streaking method



ผลการวิจัย

OUTPUT

ลด
งบประมาณ

ลดขั้นตอน / 
เวลา

การบริหารจัดการ
ค่าใช้จ่ายใหม่

ความพึง
พอใจเพิ่มขึ้น

การน้าเสนอ
ผลงานทาง
วิชาการ

KM

/
การจดัการ



ลด
งบประมาณ

ลดขั้นตอน / 
เวลา

การบริหารจัดการ
ค่าใช้จ่ายใหม่

ความพึง
พอใจเพิ่มขึ้น

การน้าเสนอ
ผลงานทาง
วิชาการ

KM

OUTPUT

ผลการวิจัย

ความพงึ



Egg Yolk Emulsion

การพัฒนา
งาน

การวิจัย
นวัตกรรม

สนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน Knowledge 

management



Egg Yolk Emulsion

ลด
งบประมาณ

ลด
ขั้นตอน ลดเวลา

เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การท้างาน



LEAN THINKING

• คอืวธิีการที่เป็นระบบในการระบแุละก าจดัความสูญเสยี หรอืสิง่ที่ไม่เพิม่คุณค่าภายในกระแสคุณค่าของ

กระบวนการ โดยอาศยัการด าเนินตามจ านวนความตอ้งการของลูกคา้ดว้ยระบบดึง (Pull System) 

• ท าใหเ้กดิสภาพการไหลอย่างต่อเน่ือง ราบเรยีบ และท าการปรบัปรุงอย่างต่อเน่ืองเพือ่สรา้งคณุค่าใหแ้ก่ระบบอยู่

เสมอ

Waste Value



19https://lean6sigma4all.eu/lean-management-and-the-8-wastes/

https://lean6sigma4all.eu/lean-management-and-the-8-wastes/


LEAN THINKING
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LEAN PRINCIPLES
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2. Value stream 
mapping

Plan

3. Create Flow
By E.C.R.S.

Do

4.  Just-In-Time
Do

5. Persiut Perfection
Check & Act

1. Define value
Act

PROCESS
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1. DEFINE VALUE
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CUSTOMER OF PROCESS

นิสติ

อาจารย์ ผูบ้รหิาร



VOICE OF CUSTOMER

25

ผูบ้รหิาร



การพัฒนาเทคนิคการเตรียม 
Egg yolk tellurite emulsion 

เพื่อทดสอบการสร้างเอนไซมเ์ลคซิทิเนส
ของเชื้อ Staphylococcus  aureus



VOICE OF CUSTOMER

27
นิสติ

อาจารย์
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อาจารยแ์ละนกัวิจยัศึกษาขอ้ก าหนดใน

การจดัซ้ือสายพนัธุจุ์ลนิทรยี ์

ท าเรื่องจดัซ้ือสายพนัธุ ์

การต่อเช้ือจาก ampule

สอนนิสติเกบ็รกัษาสายพนัธุแ์บบระยะส ัน้

1. อาจารยต์อ้งใชเ้วลาศึกษาขอ้ก าหนด และเอกสารในการขอซ้ือ

2. หากไม่ช านาญในเรื่องเอกสารจะท าใหเ้กดิความลา่ชา้

3. เกดิความซ ้าซอ้นในการซ้ือสายพนัธุ ์

1.อาจารยต์อ้งจดัซ้ืออาหารเลี้ยงเช้ือทกุชนิดเอง ซึ่งใชใ้นปรมิาณนอ้ย

2. อาจารยต์อ้งเสยีเวลามาสอนนิสติต่อเช้ือจาก ampule

3. หากไม่ช านาญจะท าใหเ้กดิการปนเป้ือนเช้ือที่ไม่ตอ้งการ ตอ้งจดัซ้ือสายพนัธุใ์หม่

สายธารคณุค่า

(Value stream mapping)

การวเิคราะหส์ายธารคณุค่า (Value stream mapping)

และระบคุวามสูญเปลา่ (waste) ในแต่ละขัน้ตอน

1. ใชพ้ื้นที่ในการเกบ็รกัษามาก

2. ตอ้งท าการเปลี่ยนถา่ยอาหารเลี้ยงเช้ือท าใหเ้กดิการกลายพนัธุไ์ดง้า่ย

3. เม่ือนิสติจบการศึกษา สายพนัธุไ์ม่มีผูดู้แลอย่างต่อเน่ือง ท าใหเ้ช้ือตาย

2. สายธารคุณค่า (VALUE STREAM MAPPING)



2. สายธารคุณค่า (VALUE STREAM MAPPING)
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ท าหนงัสอืเรื่องจดัซ้ือสายพนัธุ ์

ศึกษาขอ้ก าหนดการจดัซ้ือสายพนัธุจ์าก

หน่วยงานภาครฐั

การถ่ายเลี้ยงเช้ือจากหลอด ampule

สอนนิสติเกบ็รกัษาสายพนัธุ ์

การเกบ็รกัษาสายพนัธุแ์บบระยะส ัน้

1.อาจารยต์อ้งใชเ้วลาศึกษา

ขอ้ก าหนด และเอกสารในการขอซ้ือ

สายพนัธุ ์

2. หากไม่ช านาญจะท าใหเ้กดิความ

ลา่ชา้ เน่ืองจากเอกสารผิดพลาด

3.เกดิความซ ้าซอ้นในการซ้ือสาย

พนัธุ ์เน่ืองจากไม่ทราบว่าอาจารย์

ท่านอืน่ซ้ือมาแลว้



2. สายธารคุณค่า (VALUE STREAM MAPPING)
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ท าหนงัสอืเรื่องจดัซ้ือสายพนัธุ ์

ศึกษาขอ้ก าหนดการจดัซ้ือสายพนัธุจ์าก

หน่วยงานภาครฐั

การถ่ายเลี้ยงเช้ือจากหลอด ampule

สอนนิสติเกบ็รกัษาสายพนัธุ ์

การเกบ็รกัษาสายพนัธุแ์บบระยะส ัน้

1.อาจารยต์อ้งจดัซ้ืออาหารเลี้ยงเช้ือทกุ

ชนิดเอง ซ่ึงใชใ้นปรมิาณนอ้ย

2. อาจารยต์อ้งเสยีเวลามาสอนนิสติต่อ

เช้ือจาก ampule 

3. หากไม่ช านาญจะท าใหเ้กดิการ

ปนเป้ือนเช้ือที่ไม่ตอ้งการ ตอ้งจดัซ้ือ

สายพนัธุใ์หม่



2. สายธารคุณค่า (VALUE STREAM MAPPING)
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ท าหนงัสอืเรื่องจดัซ้ือสายพนัธุ ์

ศึกษาขอ้ก าหนดการจดัซ้ือสายพนัธุจ์าก

หน่วยงานภาครฐั

การถ่ายเลี้ยงเช้ือจากหลอด ampule

สอนนิสติเกบ็รกัษาสายพนัธุ ์

การเกบ็รกัษาสายพนัธุแ์บบระยะส ัน้

1. ใชพ้ื้นที่ในการเกบ็รกัษามาก

2. ตอ้งท าการเปลีย่นถา่ยอาหารเลี้ยง

เช้ือท าใหเ้กดิการกลายพนัธุไ์ดง้า่ย

3. เมื่อนิสติจบการศึกษา สายพนัธุไ์ม่

มีผูดู้แลอย่างต่อเน่ือง ท าใหเ้ช้ือตาย
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• การรวมขั้นตอนการ
ท้างานเข้าด้วยกัน• การจัดล้าดับงานใหม่ให้

เหมาะสม

• การตัดขั้นตอนการ
ท้างานที่ไม่จ้าเป็นใน
กระบวนการออกไป

• ปรับปรุงวิธีการท้างาน 
หรือสร้างอุปกรณ์ช่วย
ให้ท้างานได้ง่ายขึ้น

S
Simplify

E
Eliminate

C
Combine

R
Rearrange

E.C.R.S

3. CREATE  FLOW
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ท าหนงัสอืเรื่องจดัซ้ือสายพนัธุ ์

ศึกษาขอ้ก าหนดการจดัซ้ือสายพนัธุจ์าก

หน่วยงานภาครฐั

การถา่ยเลี้ยงเช้ือจากหลอด ampule

สอนนิสติเกบ็รกัษาสายพนัธุ ์

การเกบ็รกัษาสายพนัธุแ์บบระยะส ัน้

เดมิ

Eliminate



ธนาคาร
สายพันธุ์จุลินทรีย์

Combine

ใหม่

Rearrange & Simply

One stop 
service

ท้าเรื่อง
จัดซื้อ

ต่อเชื้อจาก 
ampule

สอนนิสิต
บริการขอ
ใช้สาย
พันธุ์

เก็บรักษา
สายพันธุ์
ระยะยาว
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ท าหนงัสอืเรื่องจดัซ้ือสายพนัธุ ์

ศึกษาขอ้ก าหนดการจดัซ้ือสายพนัธุจ์าก

หน่วยงานภาครฐั

การถา่ยเลี้ยงเช้ือจากหลอด ampule

สอนนิสติเกบ็รกัษาสายพนัธุ ์

การเกบ็รกัษาสายพนัธุแ์บบระยะส ัน้

Eliminate

ธนาคารสายพนัธุจ์ุลนิทรยี ์

Combine

Rearrange & Simply

One stop 
service

ท้าเรื่อง
จัดซื้อ

ต่อเชื้อ
จาก 

ampule

สอนนิสิต
บริการขอ
ใช้สาย
พันธุ์

เก็บรักษา
สายพันธุ์
ระยะยาว

เดิม ใหม่
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วตัถปุระสงคก์ารจดัต ัง้ธนาคารสายพนัธุจุ์ลนิทรยี ์
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อาจารย์และนักวิจัยติดต่อนักวิทยาศาสตร์ เพื่อสอบถามข้อมูล

หากมีสายพันธุ์จุลินทรีย์แล้ว  นักวิทยาศาสตร์ท้า
การตรวจสอบทางชีวเคมีเบื้องต้น 

หากต้องการให้จัดซื้อสายพันธุ์ 
นักวิทยาศาสตร์จะด้าเนินการให้

อาจารย์และนักวิจัยกรอกแบบฟอร์มรับฝากสายพันธุ์ 
โดยระบุสภาวะการเก็บรักษา

นักวิทยาศาสตร์จัดท้าแผนการเก็บรักษาที่ -20 องศาเซลเซียส 
และ -80 องศาเซลเซียส และเก็บรักษาตามแผน

หากมีอาจารย์หรือนักวิจัยท่านอื่นมาขอรับบริการ จะท้าการแจ้งเจ้าของสายพันธุ์ และท้าหนังสือแจ้งการขอใช้
สายพันธุ์ไปยังหน่วยงานที่ได้จัดซื้อเชื้อจุลินทรีย์มา (ตามข้อตงลงการใช้เชื้อจุลินทรีย์)

ขัน้ตอนการท างานของธนาคารสายพนัธุจุ์ลนิทรยี ์



39

4. ESTABLISH PULL (JUST-IN-TIME)

สอนวธิีการต่อเช้ือจากหลอด Cryovial

วธิีการท า working culture

เม่ือมีผูม้าขอใชบ้รกิารสายพนัธุ ์

จดัท า working culture ใหผู้ร้บับรกิาร

ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว ้

และจดัท าหลอด Cryovial เพือ่เกบ็รกัษาสายพนัธุจุ์ลนิทรยีท์ดแทนหลอดที่ใชไ้ป

อาจารยห์รอืหน่วยงานภายนอก นิสติ



ผลการด้าเนินงาน
ธนาคารสายพันธุ์จุลินทรีย์



จ้านวนสายพันธุ์ที่ฝากในธนาคาร

46
สายพันธุ์

การเรียนการสอน 
20 สายพันธุ์

งานวิจัย

26 สายพันธุ์



สถิติการขอใช้สายพันธุ์จุลินทรียเ์พื่อท้างานวิจัย

การขอใชโ้ดยเจา้ของ

สายพนัธุ ์
ความถี่ของการยมืใชส้ายพนัธุ ์

129
ครั้ง

107
ครั้ง



การบริการ
หน่วยงานภายนอก





ประโยชน์ของ
ธนาคารสายพันธุ์จุลินทรีย์



OUTPUT

ลดภาระงาน

ลดงบประมาณ

ลดขั้นตอน

เพิ่มความพึง

พอใจ

การตีพิมพ์

ลดงบประมาณ



ลดภาระงาน

ลดงบประมาณ

ลดขั้นตอน

เพิ่มความพึง

พอใจ

การตีพิมพ์

OUTPUT



5. PERSUIT PERFECTION



5. PERSUIT PERFECTION

1. เป็นการบริการที่มีประโยชน์ทั้งด้านการวิจัยและการเรียนการสอนอย่างยิ่ง หากมีการพัฒนา
เพิ่มเติมในส่วนของเชื้อจุลินทรีย์ที่หลากหลายมากขึ้นและเพิ่มเติมบริการขยายเชื้อพันธุ์ให้แก่ผู้
ขอใช้บริการจะดียิ่งขึ้น

2. อยากให้พัฒนาเชื้อในกลุ่มที่มีผลต่อเศรษฐกิจ เช่นการหมักแอลกอฮอล์ ,สารส าคัญที่ต้องการ
ทางพืชและสัตว์



5. PERSUIT PERFECTION

ท้าแผนการจัดซื้อสายพันธุ์จุลินทรียอ์้างอิง เสนอผู้บริหารคณะ ใน
ปีงบประมาณต่อไป

• ดีอยู่แล้วค่ะ ถ้าหากธนาคารสายพนัธุ์จุลินทรีย์สามารถมีเชื้อมาตรฐานมา
ให้บริการแก่นักวิจัยจะดีมากๆเลย อาจจะไม่ให้ฟรีแต่ขายในราคาย่อมเยากว่า
หน่วยงานอื่น แต่ที่ท้าอยู่ดีมากๆแล้วค่ะ ขอให้บริการอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะ



5. PERSUIT PERFECTION

• ธนาคารฯ ควรมีจุลินทรีย์ที่มีความหลากหลาย เพื่อให้สามารถ
ตอบสนองกับความต้องการของการเรียนการสอนและงานวิจัย



แนวทางการปรับปรุงจากผลการประเมิน

ต้องการให้ธนาคารมีสายพันธุ์จุลินทรียท์ี่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น

รวบรวมเชื้อจุลินทรีย์จากการท าปฏิบัติการต่างๆ

ท ารายงานการปรับปรุงงานไปยังคณะฯเพื่อขออนุมัติจัดซื้อเชื้อเพิ่มเติม



จ้านวนสายพันธุ์ที่เพิ่มขึ้น

71
สายพันธุ์

การเรียนการสอน 
20 สายพันธุ์

การเก็บสะสมเชื้อจาก

บทปฏิบัติการ 25 สายพันธุ์

งานวิจัย

26 สายพันธุ์



การพฒันาในอนาคต



การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการเก็บรักษาสายพันธุ์จุลินทรีย์ที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส
ในโครงการธนาคารสายพันธุ์จุลินทรีย์

การศึกษาความเข้มข้นที่เหมาะสมของสารป้องกันความเย็นที่อุณหภูมิ -70 องศา
เซลเซียสต่อการเก็บรักษาสายพันธุ์จุลินทรีย์ในโครงการธนาคารสายพันธุ์จุลินทรีย์



การจัดการองคค์วามรู้สไตล์นักวิทยาศาสตร์
(KNOWLEDGE MANAGEMENT OF SCIENTIST)







Knowledge  Storage



Knowledge sharing 
ภายในองค์กร



KNOWLEDGE SHARING : ระหว่างองค์กร
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Knowledge sharing 
ระดับประเทศ



LEAN กับงานพัสดุ

63

นักวิทยแ์จ้งความต้องการ
ไปยังเจ้าหน้าที่พัสดุคณะ

การจัดหา
บริษัท

รับสารเคมี
และอุปกรณ์

จ่ายให้กับนักวิทยป์ระจ้า
ห้องปฏิบัติการต่างๆ

2 weeks 3 weeks 3 weeks 2 weeks

Waiting Waiting

Non-utilized Talent Transportation Inventory

MotionWaiting

Overproduction

Defect

เดิมใช้เวลา 10 weeks



LEAN กับงานพัสดุ
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นักวิทยฯ์ทุกคนแจ้งความ
ต้องการสารเคมี พร้อม
ระบุสเปคที่ต้องการ

การจัดหา
บริษัท

แยกสารเคมีแต่ละ
ปฏิบัติการก่อน

การจัดส่ง

บริษัทจ่ายให้กับนักวิทย์ประจ้า
ห้องปฏิบัติการต่างๆ

5 days 1 weeks 1 day 1 weeks

ตัวแทนนักวิทยาศาสตร์
ขอใบเสนอราคาและคู่

เทียบ ตามสเปคสารเคมีที่
ต้องการ (ลอตใหญ่)

จนท.ท้าการจัดซ้ือจัดจ้าง
ตามระเบียบพัสดุ

• ลดการขนส่ง
• ลดเวลาการแยกสารเคมี
• ลดการสตอคสารเคมีที่นานเกินไป
• ลดความผิดพลาดของสเปค
สารเคมีที่ไม่ต้องการ

ใหม่ ใช้เวลา 2 weeks 6 days



LEAN กับงานบริหารและธุรการ
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ผลการวิจัยพบว่า
สามารถลดรอบเวลาการท างานคิดเป็นร้อยละ 67.41 
ลดเวลาน าคิดเป็นร้อยละ 78.84 
ลดค่าใช้จ่ายคิดเป็นร้อยละ 99.20
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การพัฒนากระบวนการท้างาน
ในยุคดิจิตัล



SCIENTIST 4.0
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การเพิ่ม
ศักยภาพ
การเรียนรู้
ของนิสิต

ความรู้ของ
นักวิทยาศาสตร์

เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์

กิจกรรมที่จะ
เสริมสร้างความ

รับผิดชอบ

Social 
network

สื่อการ
เรียน

ปฏิบัติการ

เชื้อจุลินทรีย์



ก่อนท าปฏบิตักิาร

การเตรยีมอาหารเลี้ยงเช้ือ 

และอปุกรณ์ต่างๆ

SCIENTIST 4.0

QR Code เพจรายวิชา

กิจกรรมเสริมสร้างความรับผิดชอบและ
เสริมทักษะ



ก่อนท าปฏบิตักิาร

การเตรยีมอาหารเลี้ยงเช้ือ 

และอปุกรณ์ต่างๆ

QR Code เทคนิคที่ใช้
ทบทวนก่อนท้าปฏิบัติการ

SCIENTIST 4.0



ระหว่างท าปฏบิตักิาร

สอนเทคนิคการใชเ้ครื่องมือ

ต่างๆใหก้บันิสติ

SCIENTIST 4.0



หลงัท าปฏบิตักิาร

การตรวจผลปฏบิตักิาร

SCIENTIST 4.0



ก่อนท าปฏบิตักิาร

การเตรยีมอาหารเลี้ยงเช้ือ 

และอปุกรณ์ต่างๆ

หลงัท าปฏบิตักิาร

การตรวจผลปฏบิตักิาร

ระหว่างท าปฏบิตักิาร

สอนเทคนิคการใชเ้ครื่องมือ

ต่างๆใหก้บันิสติ

ความรูแ้ละความเขา้ใจของ

นิสติในบทปฏบิตักิารที่ท า

#1

GOAL OF SCIENTIST 4.0
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ท้างานง่ายขึ้น
ลดขั้นตอนการท้างาน

Simplicity

สนุกกับการค้นหาสิ่งใหม่ๆ
สนุกกับการพัฒนางานที่มีอิสระ

Joyful

ผลลัพธ์ที่ดีต่อตนเอง
ผลลัพธ์ที่ดีต่อองค์กร
ผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้รับบริการ
.

Effective
มีความสุขที่ได้พัฒนางาน
การได้ตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการ

Sprituality

01

02

03

04

ประยกุตใ์ชจ้าก นพ.อนุวฒัน์ ศภุชุตกิลุ

ง่าย – มันส์ – ดี - มีความสุข





รางวลัจากผลงาน R TO R 
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รางวัลจากผลงาน EGG YOLK EMULSION



รางวัลจากผลงาน EGG YOLK EMULSION
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รางวัลจากผลงาน EGG YOLK TELLURITE EMULSION



รางวัลจากผลงานธนาคารสายพันธุ์จุลินทรีย์



รางวัลจากผลงานการบริหารจัดการทรัพยากรในห้องปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนิสิต ในรายวิชาจุลชีววิทยาอาหารภาคปฏิบัติการ



โอกาสดีๆจากการพัฒนางานประจ า

กรรมการและเลขานุการเครือข่ายงานวิจัยและนวัตกรรม
บุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา  ปขมท.



โอกาสดีๆจากการพัฒนางานประจ า

กรรมการคัดเลือก
บุคลากรดีเด่นด้าน

สร้างสรรค์นวัตกรรม 
ปขมท. ประจ้าปี 

2560-2561



โอกาสดีๆจากการพัฒนางานประจ า



รางวัลบุคลากรดีเด่นและผู้สร้างชื่อเสียงให้กับองค์กร



ความภาคภมูิใจในผลงาน



ความภาคภูมิใจในผลงาน
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E.C.R.S

KM

Lean Just-in-
time

PDCA

จบการน้าเสนอ


