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แผนการจัดการความรู้ ปี 2561 

หลักการและเหตผุล 

การจัดการความรู้ (Knowledge Management, KM) เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร ซึ่งกระจัด
กระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นแนวปฏิบัติที่ดี และจัดเก็บอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กร
สามารถเข้าถึงความรู้ พัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้  และน ามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กร
มีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 ก าหนดไว้ว่า สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่พัฒนาความรู้ในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ น ามาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้าง
วิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน 

องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยมีทั้งความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge)  และความรู้ที่ฝังอยู่ในบุคคล 
(Tacit Knowledge) อาทิ เทคนิคของการสอนและวิธีการถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักศึกษา เทคนิคการวัดและประเมินผล
การศึกษา  แนวคิดและวิธีการจัดการงานวิจัยของนักวิจัยที่ประสบความส าเร็จ การบริหารจัดการหลักสูตรและโครงการที่
ประสบความส าเร็จ ตลอดจนการแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงาน  ดังนั้นกระบวนการถ่ายทอดและสนับสนุนให้
คนในองค์กรได้เข้าใจและเรียนรู้จากกันและกันผ่านกระบวนการของการเสวนา การอภิปราย การสร้างเครือข่ายหรือกลุ่มผู้
ปฏิบัติ (Community of Practice) จะเป็นเครื่องมือส าคัญที่น าพาให้หน่วยงานพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่
แท้จริง   

เพื่อให้คณะเภสัชศาสตร์ ด าเนินการพัฒนามุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมความส าเร็จของวิสัยทัศน์และพันธ
กิจของคณะฯ สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก และเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)  คณะเภสัชศาสตร์จึงมีแนวคิดในการจัดการความรู้ของบุคลากรสายต่างๆ ของคณะ
ที่มีอยู่อย่างกระจัดกระจาย มาพัฒนาให้เป็นแนวปฏิบัติที่ดี และรวบรวมให้เป็นระบบ โดยด าเนินการจัดกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร อาทิ การจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน การสนับสนุนระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการ
รวบรวม เผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากร สามารถน าความรู้หรือแนวปฏิบัติที่ได้จากการ
จัดการความรู้ ไปใช้ในการปฏิบัติงาน อันจะก่อให้เกิดการพัฒนางาน พัฒนาตนเองและองค์กร ท าให้การด าเนินงานของ
คณะบรรลุตามวิศัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ต่อไป 

 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้การด าเนินงานการจัดการความรู้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมความส าเร็จของวิสัยทัศน์และพันธกิจ 
2. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสายต่างๆ ได้แลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน อันเป็นการพัฒนางาน พัฒนาตนเองและพัฒนา

องค์กร 
3. เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ด้านต่างๆ ที่ที่มีอยู่ในองค์กร หรือมีความจ าเป็นต่อองค์กร ที่กระจัดกระจายอยู่ในตัว

บุคคลหรือแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ มาพัฒนาเป็นแนวปฏิบัติที่ดี และจัดเก็บอย่างเป็นระบบ 
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4. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศที่ใช้ในการ เผยแพร่ รวบรวมและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้  ให้บุคคลภายในและ
ภายนอกคณะได้ใช้ศึกษาและน าไปใช้ในการพัฒนางานได้  

 
 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

1. มีการถอดบทเรียน/แนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม ที่ได้จากการด าเนินกิจกรรม ทุกกิจกรรมตามแผน เผยแพร่บน
เว็บไซต์การจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์  

2. มีการน าองค์ความรู้ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม ที่ได้จากกิจกรรมตามแผนมาปรับใช้ในการปฏิบัติการจริง
อย่างน้อย 1 เร่ือง  

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 งานประกันคุณภาพและสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี  

   

ระยะเวลาด าเนินการ 

 ธันวาคม 2560 – กันยายน 2561 

 

สถานที่ด าเนินการ 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

กลุ่มเป้าหมาย:  

 คณาจารย์ และบุคลากร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
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แผนการจัดการความรู้ที่ 1  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :  ยกระดับบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศ  
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objective)                                                                                                                                                                                                                                                                     
1. ผลิตบัณฑิตที่เป็นเลิศ ด้านความรู้และทักษะวิชาชีพ  มีความโดดเด่นด้านการบริบาลเภสัชกรรม โรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคจิตเวช เภสัชกรรมปฐมภูมิ วิจัยและ

พัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับอาเซียน 
2. พัฒนาบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนางานหรือนวัตกรรมใหม่ๆ มีทักษะการท างานในเชิงรุก พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และสามารถท างานเป็นทีมเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศของ

องค์กร บนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรม  
องค์ความรู้ที่จ าเป็น :   

องค์ความรู้ วิธีการสู่ความส าเร็จ กลุ่มเป้าหมายและเป้าหมาย ตัวชี้วัด ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. แนวทางการพัฒนาระบบ LMS  เพื่อรองรับ
การจัดการเรียนการสอนของคณะเภสัชศาสตร์ 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อหาแนวทางการพัฒนาระบบ LMS  เพื่อ
รองรับการจัดการเรียนการสอนของคณะเภสัช
ศาสตร์ 
 

 

- ประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์
การใช้ระบบ LMS เช่น  
Moodle/Google classroom/ 
CourseVille 
 

  

กลุ่มเป้าหมาย 

- คณาจารย์ และบุคลากรงาน
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 

เป้าหมาย    

- มีแนวทางการพัฒนาระบบ LMS  
เพื่อรองรับการจัดการเรียนการ
สอนของคณะเภสัชศาสตร ์

- มีแนวทางการพัฒนาระบบ 
LMS  เพื่อรองรับการจัดการ
เรียนการสอนของคณะเภสัช
ศาสตร์ 

 

ธ.ค. 60 

 

 

งานคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ 

งานวิชาการ 

2. Show and share วิธีการและประสบการณ์ 
การเปลี่ยนการเรียนการสอนแบบบรรยาย เป็น
การเรียนการสอนแบบ active learning  โดย
คณาจารย์ของคณะ 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อหาได้แนวปฏิบัติท่ีดีในการจัดการเรียนการ
สอนแบบ active learning   

Show and share กลุ่มเป้าหมาย 

- คณาจารย์ เป้าหมาย    

- มีแนวปฏิบัติท่ีดีในการจัดการ
เรียนการสอนแบบ active 
learning   

มีแนวปฏิบัติท่ีดีในการจัดการ
เรียนการสอนแบบ active 
learning   

ม.ค.61 งานวิชาการ 

งานประกันคุณภาพและ
สารสนเทศ 

 

 

 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi0kp-LkpjYAhVIo48KHVrYBYUQFgglMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.mycourseville.com%2F&usg=AOvVaw3KQIRGVkjk_buyFhIWLoH-
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แผนการจัดการความรู้ที่ 2 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 :  ขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรม สร้างองค์ความรู้ ในระดับสากล 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objectives)  
1.สร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ เพื่อผลิตผลงานวิจัยคุณภาพในระดับชาติและนานาชาติ   
2.พัฒนาองค์ความรู้จากงานวิจัยหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพือต่อยอดเป็นนวัตกรรมเชิงพาณิชย์  หรือยกระด้บคุณภาพชีวิตของประชาชน  

องค์ความรู้ที่จ าเป็น :   
องค์ความรู้ วิธีการสู่           ความส าเร็จ กลุ่มเป้าหมายและเป้าหมาย ตัวชี้วัด ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

3. แลกเปลี่ยนประสบการณ์การขอทุนสนับสนุน
การวิจัยจากหน่วยงานภายนอก  

วัตถุประสงค์ 
เพื่อหาแนวทางการขอทุนสนับสนุนการวิจัยจาก
หน่วยงานภายนอก  

- ประชุมถอดบทเรียนและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

กลุ่มเป้าหมาย 

- คณาจารย์  

เป้าหมาย    

- มีแนวทางการขอทุนสนับสนุน
การวิจัยจากหน่วยงานภายนอก 

-  มีแนวทางการขอทุน
สนับสนุนการวิจัยจาก
หน่วยงานภายนอก 

 

ก.พ. 61 –เม.ย. 61 

 

งานวิจัย 

งานประกันคุณภาพและ
สารสนเทศ 
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แผนการจัดการความรู้ที่ 4 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 :  บรหิารจัดการองค์กรให้มีชื่อเสียง ขับเคลื่อนสู่ความเป็นเลิศ  
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objective) 
1. สร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียง (Branding and Recognition)   
2. พัฒนาระบบบริหารงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนสู่ความเป็นเลิศ   

องค์ความรู้ที่จ าเป็น :   
องค์ความรู้ วิธีการสู่           ความส าเร็จ กลุ่มเป้าหมายและเป้าหมาย ตัวชี้วัด ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

4. แนวทางการบริหารจัดการข้อมูลข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง
หน่วยงาน 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการข้อมูลข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) 
 

-ประชุมถอดบทเรียนและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

กลุ่มเป้าหมาย 

- ผู้บริหาร บุคลากรงานวิเทศ
สัมพันธ์ งานพัฒนาวิชาชีพ งาน
ประกันคุณภาพและสารสนเทศ 

เป้าหมาย    

- มีแนวทางการบริหารจัดการ
ข้อมูลข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการ (MOU) 

-  มีแนวทางการบริหาร
จัดการข้อมูลข้อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการ (MOU) 

 

ม.ค.-เม.ย. 61 

 

งานประกันคุณภาพและ
สารสนเทศ 

5. แนวทางการบริหารโครงการและการแก้ไข
ปัญหาเบิกจ่ายทางการเงิน 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อหาแนวทางในการบริหารโครงการและการ
แก้ไขปัญหาเบิกจ่ายทางการเงิน 
 

-ประชุมถอดบทเรียนและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

กลุ่มเป้าหมาย 

- ผู้บริหาร บุคลากรงานการเงิน 
และงานแผน และงานอื่นๆ 

เป้าหมาย    

- มีแนวทางในการบริหาร
โครงการและการแก้ไขปัญหา
เบิกจ่ายทางการเงิน 

-  มีแนวทางการบริหาร
โครงการและการแก้ไขปัญหา
เบิกจ่ายทางการเงิน 
 

ธ.ค. 60 -ก.ย. 61 

 

งานการเงิน 

งานนโยบายและแผน 
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แผนการจัดการความรู้ที่ 6 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 :  ยกระดับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรองรับเศรษฐกิจและสังคมดจิิตอล 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objective) 

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การบริหารจัดการและการตัดสินใจ เพื่อขับเคลื่อนสู่ความ
เป็นเลิศ   

2. จัดให้มีระบบการเชื่อมต่อทางไกลกับหน่วยงานภายนอก คณะเภสัชศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศอาเซียน และองค์กรระดับนานาชาติ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

องค์ความรู้ที่จ าเป็น :   

องค์ความรู้ วิธีการสู่           ความส าเร็จ กลุ่มเป้าหมายและเป้าหมาย ตัวชี้วัด ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

6. แนวทางการพัฒนากรอบสมรรถนะด้าน
เทคโนโลยีและสารสนเทศของอาจารย์บุคลากร
และนักศึกษา  
วัตถุประสงค์ 
เพื่อหาพัฒนากรอบสมรรถนะด้านเทคโนโลยี
และสารสนเทศของอาจารย์บุคลากรและ
นักศึกษา 
 

- ประชุมถอดบทเรียนและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

กลุ่มเป้าหมาย 

- ผู้บริหาร ตัวแทนอาจารย์ 
และบุคลากร 

เป้าหมาย    

- มีกรอบสมรรถนะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

-  มีกรอบสมรรถนะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

 

ม.ค.-เม.ย. 61 

 

งานคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ 
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งบประมาณในการด าเนินงาน 

เบิกจ่ายจากเงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ ภายใต้โครงการพัฒนาบัณฑิตระดับปริญญาตรี  หมวดค่าตอบแทนใช้
สอยและวัสดุ  

1.ค่าใช้จ่ายในการประชุมถอดบทเรียนประเด็นที่ 1 
 ค่าใช้สอย   
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (อัตรา 20 บาท/คน/มื้อ x 15 คน x 1 มื้อ) 300 บาท 
 - ค่าอาหารกลางวัน (อัตรา 40 บาท/คน/มื้อ x 15 คน x 1 มื้อ) 600 บาท 
2. ค่าใช้จ่ายในการประชุมถอดบทเรียนประเด็นที่ 2 
 ค่าใช้สอย   
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (อัตรา 20 บาท/คน/มื้อ x 23 คน x 1 มื้อ) 460 บาท 
 - ค่าอาหารกลางวัน (อัตรา 40 บาท/คน/มื้อ x 23 คน x 1 มื้อ) 920 บาท 
3. ค่าใช้จ่ายในการประชุมถอดบทเรียนประเด็นที่ 3 
 ค่าใช้สอย   
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (อัตรา 20 บาท/คน/มื้อ x 25 คน x 1 มื้อ) 500 บาท 
 - ค่าอาหารกลางวัน (อัตรา 40 บาท/คน/มื้อ x 25 คน x 1 มื้อ) 1,000 บาท 
4. ค่าใช้จ่ายในการประชุมถอดบทเรียนประเด็นที่ 4 
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (อัตรา 20 บาท/คน/มื้อ x 5 คน x 1 มื้อ) 100 บาท 
5. ค่าใช้จ่ายในการประชุมถอดบทเรียนประเด็นที่ 5 
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (อัตรา 20 บาท/คน/มื้อ x 15 คน x 3 มื้อ (ครั้ง)) 900 บาท 
6. ค่าใช้จ่ายในการประชุมถอดบทเรียนประเด็นที่ 6   
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (อัตรา 20 บาท/คน/มื้อ x 11 คน x 1 มื้อ) 220 บาท 

รวมทั้งสิ้น 5,000 บาท 
 

หมายเหตุ ทุกรายการสามารถน ามาถัวเฉลี่ยกนัได้ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 

1) คณะเภสัชศาสตร์เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายนอก 
2) เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร อันก่อให้เกิดการพัฒนางาน พัฒนาตนเองและองค์กรอย่าง

ต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุตามที่วิสัยทัศน์ที่ก าหนด 
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ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิการปฏิบัติงาน ข้ันตอน ระยะเวลา 
  

 
  

งานประกันคุณภาพฯ  1. งานประกันคุณภาพฯ ส ารวจความต้อบงการในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปยังกลุ่มงาน/กลุ่มวิชา 
 

7 วัน 

งานประกันคุณภาพฯ 
 

 
 

2. งานประกันคุณภาพฯ น าเสนอหัวข้อที่ได้จากการส ารวจ
เสนอต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพฯ เพทื่อพิจารณา
กิจกรรม 
 

1 วัน 

งานประกันคุณภาพฯ  
 
 

3. งานประกันคุณภาพฯ จัดท าแผนการจัดการความรู้ตาม
พันธกิจที่ก าหนด โดยจัดล าดับความส าคัญและเป็นปัจจุบัน 

1 วัน 

คณะกรรมการประกันฯ  
 
 

4. คณะกรรมการประกันคุณภาพฯ ประสานงานกลุ่มงาน/
กลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้องการหัวข้อการจัดการความรู้เพื่อร่วมจัด
กิจกรรม 
 

1 วัน 

งานประกันคุณภาพฯ 
 

 
 
 

5. งานประกันคุณภาพฯ รวบรวมประเด็นและสาระส าคัญทีได้
จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อจัดท าเป็นองค์ความรู้/
แนวปฏิบัติที่ดี 

2-3 สัปดาห์ 

งานประกันคุณภาพฯ  
 
 

6. งานประกันคุณภาพฯ เผยแพร่แนวปฏิบัตืที่ดีผ่านทางเวบ
ไซต์คณะ  

1 วัน 

 
 

   

 

แสดงขั้นตอนการจัดการความรู้ 
 

 
  

เริ่มต้น 

จัดท าแผนการจัดการความรู้ 

จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

เผยแพร่ผ่านเวบไซต์คณะและสื่อต่างๆ 

งานประกันคุณภาพฯ ส ารวจความต้องการ 

พิจารณาหัวข้อการจัดการความรู้ 

จบ 

รวบรวมประเด็นและท าแนวปฏิบัติที่ดี 
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ผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ปี 2561 

แผนการจัดการความรู้ที่ 1  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :  ยกระดับบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศ  

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objective)                                                                                                                                                                                                                                                                     
1. ผลิตบัณฑิตที่เป็นเลิศ ด้านความรู้และทักษะวิชาชีพ  มีความโดดเด่นด้านการบริบาลเภสัชกรรม โรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคจิตเวช เภสัชกรรมปฐมภูมิ 

วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับอาเซียน 
2. พัฒนาบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนางานหรือนวัตกรรมใหม่ๆ มีทักษะการท างานในเชิงรุก พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และสามารถท างานเป็นทีมเพ่ือมุ่งสู่ความ

เป็นเลิศขององค์กร บนพ้ืนฐานของคุณธรรมและจริยธรรม  
องค์ความรู้ที่จ าเป็น :   

องค์ความรู้ วิธีการสู่ความส าเร็จ กลุ่มเป้าหมายและ
เป้าหมาย 

จ านวนผู้เข้าร่วม
การอบรม 

ตัวชี้วัด ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1. แนวทางการพัฒนาระบบ 
LMS  เพื่อรองรับการจัดการเรียน
การสอนของคณะเภสัชศาสตร์ 
วัตถุประสงค ์
เพื่อหาแนวทางการพัฒนาระบบ 
LMS  เพื่อรองรับการจัดการ
เรียนการสอนของคณะเภสัช
ศาสตร ์
 
 

- ประชุมแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การใช้
ระบบ LMS เช่น  
Moodle/Google 
classroom/ 
CourseVille 
 
  

กลุม่เป้าหมาย 
- คณาจารย์ และ
บุคลากรงาน
คอมพิวเตอรแ์ละ
สารสนเทศ 
เป้าหมาย    
- มีแนวทางการพัฒนา
ระบบ LMS  เพื่อ
รองรบัการจัดการเรียน
การสอนของคณะเภสัช
ศาสตร ์

อาจารย์  
จ านวน 12 คน 
บุคลากร  
จ านวน 2 คน 

- มีแนวทางการ
พัฒนาระบบ LMS  
เพื่อรองรับการ
จัดการเรียนการ
สอนของคณะเภสัช
ศาสตร ์
 

27 ธันวาคม 
2560 
 

ดังข้อมลูผลการ
ด าเนินงานแนวทางการ
พัฒนาระบบ LMS  
เพื่อรองรับการจดัการ
เรียนการสอนของคณะ
เภสัชศาสตร ์
 

งานคอมพิวเตอร์
และสารสนเทศ 
งานวิชาการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

อาจารย์  
จ านวน 19 คน 
บุคลากร  
จ านวน 1 คน 

23 กรกฎาคม 
2561 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi0kp-LkpjYAhVIo48KHVrYBYUQFgglMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.mycourseville.com%2F&usg=AOvVaw3KQIRGVkjk_buyFhIWLoH-
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องค์ความรู้ วิธีการสู่ความส าเร็จ กลุ่มเป้าหมายและ
เป้าหมาย 

จ านวนผู้เข้าร่วม
การอบรม 

ตัวชี้วัด ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

2. Show and share วิธีการ
และประสบการณ์ การเปลี่ยน
การเรยีนการสอนแบบบรรยาย 
เป็นการเรียนการสอนแบบ 
active learning  โดยคณาจารย์
ของคณะ 
วัตถุประสงค ์
เพื่อหาได้แนวปฏิบัติที่ดีในการ
จัดการเรียนการสอนแบบ active 
learning   

Show and share กลุ่มเป้าหมาย 
- คณาจารย์ 
เป้าหมาย    
- มีแนวปฏิบัติที่ดีใน
การจัดการเรยีนการ
สอนแบบ active 
learning   

อาจารย์  
จ านวน 13 คน 
บุคลากร  
จ านวน 1 คน 

มีแนวปฏิบัติที่ดีใน
การจัดการเรยีน
การสอนแบบ 
active learning   

12 มกราคม 
2561 

คณะได้ด าเนินการสรุป
กิจกรรมผ่านเว็บไซต์
การจัดการความรู้ 
คณะ สามารถศึกษาได้
จาก 
www.phar.ubu.ac.th 

งานวิชาการ 
งานประกัน
คุณภาพและ
สารสนเทศ 

 

http://www.phar.ubu.ac.th/
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สรุปกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เร่ือง แนวทางการพัฒนาระบบ LMS  เพ่ือรองรับการจัดการเรียนการสอนของคณะเภสัชศาสตร์ 

 (โครงการปีงบประมาณ 2561) 
 
วันที่จัด    วันที่ 27 ธันวาคม 2560  
    วันท่ี 23 กรกฎาคม 2561 
สถานที่จัด   ห้องประชุมรัตนสิน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  13 คน 
ผู้ร่วมกิจรรม   คณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ จ านวน  12 คน   
    บุคลากรคณะเภสัชศาตร์   จ านวน   2  คน 
ผู้บรรยาย/วิทยากร  ดร.ฐิตเดช ลือตระกูล 
ผู้จดบันทึก   นางสาวสดใส ตะรินันท์     
ผู้เรียบเรียง   นางสาวสดใส ตะรินันท์  
     
 

 
 

แนวทางการพัฒนาระบบ LMS  เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนของคณะเภสัชศาสตร์ 
 

การจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ 

ในปีการศึกษา 2560 (ปีงบประมาณ 2561) คณะมีนโยบายในการส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่
อาจารย์ในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นปัจจุบันมาใช้ในการสอนและการถ่ายความรู้ไปยังผู้เรียน และอ านวย
ความสะดวกในการบริหารจัดการด้านแก่ผู้สอนและผู้เรียน การใช้ระบบ LMS เพ่ือรองรับการจัดการเรียนการสอน 
โดยมีก าหนดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องแนวทางการพัฒนาระบบ LMS เพ่ือรองรับการจัดการเรียนการ
สอนของคณะเภสัชศาสตร์  ในวันที่ 27 ธันวาคม 2560 และมีการขยายผลไปในระดับมหาวิทยาลัย โดยในปี 2561 
มหาวิทยาลัยเริ่มมีการจัดอบรมชิงปฏิบัติการ UBU Active Leaning 21 “นวัตกรมพลิกโฉมอุดมศึกษา” ในวันที่ 7 
พฤษภาคม 2561 เป็นต้น และมีการพัฒนาภาพรวมในระดับมหาวิทยาลัยโดยมีการประยุกต์ใช้ระบบ UBU-LMS ทั้ง
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้คณะได้สรุปกิจกรรมดังกล่าวผ่านเว็บไซต์การจัดการความรู้ คณะ สามารถศึกษาได้จาก 
www.phar.ubu.ac.th ซึ่งปัจจุบันคณะได้มีการสนับสนุนให้มีการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2560 ดัง
แสดงในตารางข้างล่าง 
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ทั้งนี้หลังจากิจกรมแกลเปี่ยนเรียนรู้แล้ว คณะได้ด าเนินการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในภาค
การศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 โดยมีการจัดรูปแบบการเรียนการสอนรูปแบบใหม่เพ่ือรองรับการเรียนการสอนใน
ศตวรรษท่ี 21 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

1. ภาคการศึกษาต้น ปีการศกึษา 2560 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

จ านวน
ช่ัวโมง
เรียน 

ต่อภาค 

จ านวน
ช่ัวโมงท่ี

จัดการเรียน
การสอน

รูปแบบใหม ่

ร้อยละ
ช่ัวโมง 

ท่ีจัด 

การเรียน
การสอน
รูปแบบใหม ่

รูปแบบการสอน 

การสอนแบบ
บรรยายตาม

แนวทาง 
UBU Active 
Learning 21 

การสอน
เป็นภาษา 

อังกฤษ 

ใช้ 
Moodle 

ใช้ Google 
Apps for 
Education 

ใช้ 
Course
Ville 

1013 001 การดแูลสุขภาพและ
ทักษะชวีิต 

3(3-0-6) 45 15 33 /     

1501 100 นิเทศเภสัชศาสตร ์ 1(1-0-2) 15 2 13 /     

1502 100 การดแูลสุขภาพตามวัย 3(3-0-6) 45 3 7 
 

 /   

1502 220 ชีวเคมแีละอณูชีววทิยา 1  3(3-0-6) 45 45 100 /  /   

1502 224 กายวิภาคศาสตรแ์ละ
สรีรวทิยา 1  

4(4-0-8) 60 60 100   /   

1502 300 ภูมิคุ้มกนัวทิยาและชวี
เภสัชภัณฑ์  

2(2-0-4) 30 2 7  /    

1502 509 เภสัชพันธุศาสตรแ์ละ
วิทยาการจีโนมทาง 

เภสัชศาสตร ์

3(3-0-6) 45 21 47 / 
 

   

1502 811 
(ป.โท) 

จุลชีววิทยาทางเภสชักรรม 3(3-0-6) 45 34 76   / -  

1503 102 สมุนไพรเพือ่สุขภาพและ
ความงาม (กลุ่มใหญ่) 

3(3-0-6) 45 6 13    /  

1503 210 เภสัชพฤกษศาสตร์  3(3-0-6) 45 1 2 
 

/    

1504 320 รูปแบบยาเตรียม 1 4(3-3-6) 90 4 4 /     

1504 612 เภสัชภัณฑ์และระบบการ
น าส่งยาแบบใหม่ 

3(3-0-6) 45 9 20 
 

  / - 

1506 421 เภสชักรรมโรงพยาบาล 3(3-0-6) 45 3 7 /    
 

1506 514 เภสัชบ าบัด 3  5(4-3-8) 105 3 3 
 

   / 

1506 533 การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและ
ความปลอดภัยของผู้ป่วย  

3(2-3-4) 75 3 4 /     

1507 402 เภสัชกรรมชุมชน 2(2-0-4) 30 4 13 /     
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รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

จ านวน
ช่ัวโมง
เรียน 

ต่อภาค 

จ านวน
ช่ัวโมงท่ี

จัดการเรียน
การสอน

รูปแบบใหม ่

ร้อยละ
ช่ัวโมง 

ท่ีจัด 

การเรียน
การสอน
รูปแบบใหม ่

รูปแบบการสอน 

การสอนแบบ
บรรยายตาม

แนวทาง 
UBU Active 
Learning 21 

การสอน
เป็นภาษา 

อังกฤษ 

ใช้ 
Moodle 

ใช้ Google 
Apps for 
Education 

ใช้ 
Course
Ville 

1507 527 การให้ค าปรกึษาด้านยา
ด้วยภาษาอังกฤษ  

3(2-3-4) 75 75 100 
 

/    

 

2. ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

จ านวน
ช่ัวโมง
เรียน 

ต่อภาค 

จ านวน
ช่ัวโมงท่ี

จัดการเรียน
การสอน

รูปแบบใหม ่

ร้อยละ
ช่ัวโมง 

ท่ีจัด 

การเรียน
การสอน
รูปแบบใหม ่

รูปแบบการสอน 

การสอนแบบ
บรรยายตาม

แนวทาง 
UBU Active 
Learning 21 

การสอน
เป็นภาษา 

อังกฤษ 

ใช้ 
Moodle 

ใช้ Google 
Apps for 
Education 

ใช้ 
Course
Ville 

1013 001 การดแูลสุขภาพและ
ทักษะชวีิต 

3(3-0-6) 45 12 27 /     

1502 220 ชีวเคมแีละอณูชีววทิยา 1  3(3-0-6) 45 45 100 /  /   

1502 222 ชีวเคมแีละอณูชีววทิยา 2  3(3-0-6) 45 45 100 /  /   

1502 226 กายวิภาคศาสตรแ์ละ
สรีรวทิยา 2  4(4-0-8) 

60 41 68   /   

1502 230 เภสัชจุลชวีวิทยา 3(3-0-6) 45 6 13 /     

1502 808 

(ป.โท) 

เทคโนโลยีชีวภาพทาง
เภสัชกรรม 

3(3-0-9) 45 3 7 /     

1503 100 ยาในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 45 12 27    /  

1503 102 สมุนไพรเพื่อสุขภาพและ
ความงาม  CPALL กลุ่ม 82 

3(3-0-6) 45 6 13    /  

1503 220 เคมีทางยา 2(2-0-4) 30 4 13   /   

1503 324 เภสัชเคม ี2 (กลุ่ม 1) 2(2-0-4) 30 11 37   /   

1503 324 เภสัชเคม ี2 (กลุ่ม 2) 2(2-0-4) 30 11 37   /   

1503 733  

(ป.โท) 

ศาสตร์แห่งเครื่องส าอาง
บ ารุงผิว 

2(2-0-6) 30 9 30    /  

1506 424 เภสัชบ าบัด 2  5(4-3-8) 105 3 3     / 

1506 515 เภสัชบ าบัด 4 5(4-3-8) 105 6 6     / 

1506 530 การบริบาลทางเภสชักรรม
ในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  3(2-3-4) 

75 6 8     / 
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รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

จ านวน
ช่ัวโมง
เรียน 

ต่อภาค 

จ านวน
ช่ัวโมงท่ี

จัดการเรียน
การสอน

รูปแบบใหม ่

ร้อยละ
ช่ัวโมง 

ท่ีจัด 

การเรียน
การสอน
รูปแบบใหม ่

รูปแบบการสอน 

การสอนแบบ
บรรยายตาม

แนวทาง 
UBU Active 
Learning 21 

การสอน
เป็นภาษา 

อังกฤษ 

ใช้ 
Moodle 

ใช้ Google 
Apps for 
Education 

ใช้ 
Course
Ville 

1507 403 ระบาดวิทยาทางเภสัชศาสตร์
และเภสัชเศรษฐศาสตร ์

3(3-0-6) 45 24 53      

1507 527 การให้ค าปรกึษาด้านยาดว้ย
ภาษาอังกฤษส าหรับเภสชักร 

3(2-3-4) 75 75 100  /    

 

3. ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

จ านวน
ช่ัวโมง
เรียน 

ต่อภาค 

จ านวน
ช่ัวโมงท่ี

จัดการเรียน
การสอน

รูปแบบใหม ่

ร้อยละ
ช่ัวโมง 

ท่ีจัด 

การเรียน
การสอน
รูปแบบใหม ่

รูปแบบการสอน 

การสอนแบบ
บรรยายตาม

แนวทาง 
UBU Active 
Learning 21 

การสอน
เป็นภาษา 

อังกฤษ 

ใช้ 
Moodle 

ใช้ Google 
Apps for 
Education 

ใช้ 
Course
Ville 

1502 220 ชีวเคมแีละอณูชีววทิยา 1  3(3-0-6) 45 45 100 /  /   
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รายช่ือผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง  
แนวทางการพัฒนาระบบ LMS  เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนของคณะเภสัชศาสตร์ 

วันที ่27 ธันวาคม 2560  
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์ 

 
1. ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ วิทยากร 
2. ดร.ธนวดี ปรีเปรม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้เข้าร่วม 
3. นายทวนธน บุญลือ หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ ผู้เข้าร่วม 
4. นางสาวจินตนา นภาพร ผู้ช่วยคณฐดีฝ่ายบริการวิชาการ ผู้เข้าร่วม 
5. ผศ.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้เข้าร่วม 
6. รศงพรรณรัตน์ อกนิตฐาภิชาติ รองศาสตราจารย์ ผู้เข้าร่วม 
7. ผศ.ทรงพร จึงมั่นคง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้เข้าร่วม 
8. ผศ.สุดารัตน์ หอมหวล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้เข้าร่วม 
9. นางสาวเพียงเพ็ญ ธิโศดา อาจารย์ ผู้เข้าร่วม 
10. นางสาวอไรวรรณ อกนิตย์ อาจารย์ ผู้เข้าร่วม 
11. นายพนัชกร เตชอังกูร อาจารย์ ผู้เข้าร่วม 
12. นางสาววันนิสา ดงใต้ อาจารย์ ผู้เข้าร่วม 
13. นายนรเศรษฐ์ ทองค า นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ผู้เข้าร่วม 
14. นางสาสวสาวิตรี สาริกา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ผู้เข้าร่วม 
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แผนการจัดการความรู้ที่ 2 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 :  ขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรม สร้างองค์ความรู้ ในระดับสากล 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objectives)  
1.สร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ เพ่ือผลิตผลงานวิจัยคุณภาพในระดับชาติและนานาชาติ   
2.พัฒนาองค์ความรู้จากงานวิจัยหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพือต่อยอดเป็นนวัตกรรมเชิงพาณิชย์  หรือยกระด้บคุณภาพชีวิตของประชาชน  

องค์ความรู้ที่จ าเป็น :   
องค์ความรู้ วิธีการสู่           

ความส าเร็จ 
กลุ่มเป้าหมายและ

เป้าหมาย 
จ านวนผู้เข้าร่วม

การอบรม 
ตัวชี้วัด ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

3. แลกเปลี่ยนประสบการณ์การ
ขอทุนสนับสนุนการวิจยัจาก
หน่วยงานภายนอก  

วัตถุประสงค ์
เพื่อหาแนวทางการขอทุน
สนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงาน
ภายนอก  

-ประชุมถอดบทเรยีน
และแลกเปลีย่นเรยีนรู ้

กลุ่มเป้าหมาย 
- คณาจารย์  
เป้าหมาย    
- มแีนวทางการขอทุน
สนับสนุนการวิจัยจาก
หน่วยงานภายนอก 

อาจารย์  
จ านวน 12 คน 
บุคลากร  
จ านวน 2 คน 

-  มีแนวทางการขอ
ทุนสนับสนุนการ
วิจัยจากหน่วยงาน
ภายนอก 
 

7 กันยายน 
2561 

คณะไดส้รุปแนว
แลกเปลีย่น
ประสบการณ์การขอ
ทุนสนับสนุนการวิจัย
จากหน่วยงานภายนอก 
ในเว็บไซต์การจัดการ
ความรู้ KM คณะเภสัช
ศาสตร ์
www.phar.ubu.ac.th 
 

งานวิจัย 
งานประกัน
คุณภาพและ
สารสนเทศ 
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สรุปกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เร่ือง การขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก 

 (โครงการปีงบประมาณ 2561) 
 
วันที่จัด    วันที่ 7 กันยายน 2561 
สถานที่จัด   ห้องประชุมรัตนสิน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  13 คน 
ผู้ร่วมกิจรรม   คณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ จ านวน  11 คน   
    บุคลากรคณะเภสัชศาตร์   จ านวน   2  คน 
ผู้บรรยาย/วิทยากร  ดร.ฐิตเดช ลือตระกูล 
ผู้จดบันทึก   นางสาวสดใส ตะรินันท์     
ผู้เรียบเรียง   นางสาวสดใส ตะรินันท์  

 
 
 
 

การขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก 
 

 
จากกระบวนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก งานวิจัย 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้น าข้อมูลที่ได้น ามาทบทวนการขั้นตอนกระบวนปฏิบัติงาน เพ่ือ
เป็นการกระตุ้นให้อาจารย์ในคณะพิจารณาขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกให้มากขึ้น ดังนี้ 

1. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการขอทุนวิจัยไปยังอาจารย์ภายในคณะผ่านช่องทางต่างๆ มากขึ้น ได้แก่ 
เว็บไซต์ อีเมล์ ไลน์ หรือ facebook เป็นต้น 

2. มีการแจ้งเตือนการขอทุนวิจัยบ่อยข้ึน โดยเฉพาะหากใกล้ถึงระยะเวลาที่แหล่งทุนก าหนดไว้ 
3. อาจารย์ส่งข้อเสนอโดยตรงผ่านทางงานวิจัยคณะ ซึ่งงานวิจัยจะมีการแจ้งเตือนผลการขอทุนวิจัยและ

รายงานอย่างต่อเนื่อง 
4. งานวิจัยมีการแจ้งเตือนก าหนดวันสิ้นสุดการส่งข้อเสนอโครงการ หากใกล้ถึงระยะเวลาที่แหล่งทุน

ก าหนด 
จากผลการด าเนินงานที่ผ่านมาพบว่าปีงบประมาณ 2561 คณะมีจ านวนทุนวิจัยภายนอก ได้แก่ ทุนวิจัย

ร่ ว ม  สกว . และ  มหาวิ ทยาลั ย อุ บล ราช ธ านี  ก รมการแพทย์ แผ น ไทยและการแพทย์ ท า ง เ ลื อ ก 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ทุนโครงการ
ภายใต้กิจกรรมพัฒนา Tech-based Startup ด้วยอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคและเครือข่าย (TESNet) ซึ่งได้รับ
จัดสรรงบประมาณในปี 2561 จ านวน 9 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,525,500 บาท ซึ่งมีจ านวนเพิ่มมากขึ้นเมื่อ
เทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้ 
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ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 

แหล่งทุน
ภายนอก  
(บาท) 

แหล่งทุน
ภายใน 
(บาท) 

แหล่งทุน
ภายนอก 
(บาท) 

แหล่งทุน
ภายใน
(บาท) 

แหล่งทุน
ภายนอก
(บาท) 

แหล่งทุน
ภายใน
(บาท) 

แหล่งทุน
ภายนอก
(บาท) 

แหล่งทุน
ภายใน
(บาท) 

แหล่งทุน
ภายนอก
(บาท) 

แหล่งทุน
ภายใน
(บาท) 

   246,500  2,491,075  1,268,200 1,543,770   2,520,125 1,699,200 4,282,460 300,000 6,545,500 20,000 

69,646.63 บาท/คน 59,199.53 บาท/คน 55,579.82 บาท/คน 75,743.14 บาท/คน 81,818.96 บาท/คน 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง 
การขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก 

วันที ่7 กันยายน 2561  
ณ ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์ 

 
1. ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ วิทยากร 
2. รศ.วันดี รังสีวิจิตรประภา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเศสัมพันธ์ ผู้เข้าร่วม 
3. นายพีรวัฒน์ จินาทองไทย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ ผู้เข้าร่วม 
4. ผศ.แสวง วัชระธนกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้เข้าร่วม 
5. นางสาวสุทธาสินี สุวรรณกุล อาจารย์ ผู้เข้าร่วม 
6. นางสาวอุไรวรรณ อกนิตย์ อาจารย์ ผู้เข้าร่วม 
7. นางสาววันนิศา ดงใต้ อาจารย์ ผู้เข้าร่วม 
8. นายทวนธน บุญลือ อาจารย ์ ผู้เข้าร่วม 
9. นางสาวฑิภาดา สามสีทอง อาจารย์ ผู้เข้าร่วม 
10. นางสาวสุทธาสินี สุวรรณกุล อาจารย์ ผู้เข้าร่วม 
11. นางจีริสุดา ค าสีเขียว อาจารย์ ผู้เข้าร่วม 
12. นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ผู้เข้าร่วม 
13. นางสาวสดใส ตะรินันท์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ผู้เข้าร่วม 
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แผนการจัดการความรู้ที่ 4 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 :  บริหารจัดการองค์กรให้มีชื่อเสียง ขับเคลื่อนสู่ความเป็นเลิศ  

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objective) 
1. สร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียง (Branding and Recognition)   
2. พัฒนาระบบบริหารงานเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนสู่ความเป็นเลิศ   
 

องค์ความรู้ที่จ าเป็น :   
องค์ความรู้ วิธีการสู่           

ความส าเร็จ 
กลุ่มเป้าหมายและ

เป้าหมาย 
จ านวนผู้เข้าร่วม

การอบรม 
ตัวชี้วัด ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

4. แนวทางการบริหารจดัการ
ข้อมูลข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการ (MOU) ระหว่าง
หน่วยงาน 
วัตถุประสงค ์
เพื่อหาแนวทางการบริหาร
จัดการข้อมลูข้อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการ (MOU) 
 

- ประชุมถอดบทเรียน
และแลกเปลีย่นเรยีนรู ้

กลุ่มเป้าหมาย 
- ผู้บริหาร บุคลากร
งานวิเทศสัมพันธ์ 
งานพัฒนาวิชาชีพ 
งานประกันคุณภาพ
และสารสนเทศ 
เป้าหมาย    
- มีแนวทางการ
บริหารจดัการข้อมลู
ข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการ (MOU) 

อาจารย์  
จ านวน 2 คน 
บุคลากร  
จ านวน 5 คน 

-  มีแนวทางการ
บริหารจดัการ
ข้อมูลข้อตกลง
ความร่วมมือทาง
วิชาการ (MOU) 
 

5 กุมภาพันธ์ 
2561 

คณะไดส้รุปแนว
ทางการบริหารจัดการ
ข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการ (MOU) 
ระหว่างหน่วยงาน ใน
เว็บไซต์การจัดการ
ความรู้ KM คณะเภสัช
ศาสตร ์
www.phar.ubu.ac.th 
ดังข้อมูลสรุปกิจกรรม
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
ด้านล่าง 
(ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
การทบทวน
กระบวนการจดัเก็บ
และรูปแบบการ
รายงานผลเพื่อให้
สอดคล้องกับแนวทาง
และรูปแบบการ

งานประกัน
คุณภาพและ
สารสนเทศ 

http://www.phar.ubu.ac.th/
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องค์ความรู้ วิธีการสู่           
ความส าเร็จ 

กลุ่มเป้าหมายและ
เป้าหมาย 

จ านวนผู้เข้าร่วม
การอบรม 

ตัวชี้วัด ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

รายงานที่งานวิเทศ
สัมพันธ์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีก าหนด 
ทั้งเพื่อลดความซ้ าซ้อน
ของข้อมูลคณะและ
มหาวิทยาลยั) 

5. แนวทางการบริหารโครงการ
และการแกไ้ขปัญหาเบิกจ่าย
ทางการเงิน 
วัตถุประสงค ์
เพื่อหาแนวทางในการบริหาร
โครงการและการแก้ไขปญัหา
เบิกจ่ายทางการเงิน 
 

- ประชุมถอดบทเรียน
และแลกเปลีย่นเรยีนรู ้

กลุ่มเป้าหมาย 
- ผู้บริหาร บุคลากร
งานการเงิน และงาน
แผน และงานอ่ืนๆ 
เป้าหมาย    
- มีแนวทางในการ
บริหารโครงการและ
การแก้ไขปัญหา
เบิกจ่ายทางการเงิน 

อาจารย์  
จ านวน - คน 
บุคลากร  
จ านวน 34 คน 

-  มีแนวทางการ
บริหารโครงการ
และการแกไ้ข
ปัญหาเบิกจ่าย
ทางการเงิน 
 

15 สิงหาคม 
2561 

คณะมอบหมายให้งาน
การเงิน ด าเนินการ
ทบทวนและจัดท าแนว
ทางการแก้ไขปัญหา
การเบิกจ่ายทาง
กาเรงิน โดยการ
เผยแพรผ่่านทาง
เว็บไซตค์ณะ ในหมวด 
“ดาวน์โหลดเอกสาร“ 
เพื่อให้บุคลากรภายใน
คณะศึกษาและท า
ความเข้าใจ 

งานการเงิน 
งานนโยบายและ
แผน 
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สรุปกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

เร่ือง แนวทางการบริหารจัดการข้อมูลข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างหน่วยงาน 

 (โครงการปีงบประมาณ 2561) 
 
วันที่จัด    วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป 
สถานที่จัด   ห้องประชุมรัตนสิน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  7 คน 
ผู้ร่วมกิจรรม   ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล 
    รศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา 
    นางสาวเบญจภัค มิ่งขวัญ 
    นางสาวติณณา ภาษาพรม 
    นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง 
    นางสาวสดใส ตะรินันท์ 
    นางวรรณา พุ่มพฤกษา  
ผู้จดบันทึก   นางสาวสดใส ตะรินันท์     
ผู้เรียบเรียง   นางสาวสดใส ตะรินันท์ 
 
 

แนวทางการบริหารจัดการข้อมูลข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างหน่วยงาน 
 

1.การจัดท าข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นับเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความสัมพันธ์และกิจกรรมความร่วมมือ
กับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ อาทิ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์และบุคลากร การจัดการ
เรียนการ การวิจัย การปฏิบัติงานวิชาชีพ และการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ท าให้เกิดการพัฒนาทางวิชาการ
ร่วมกันทั้งสองฝ่าย อย่างไรก็ตามเนื่องจากการจัดท า MOU ของคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้ง
จากหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศมีจ านวนมากขึ้น รวมถึงมีบางส่วนที่หมดอายุแล้วหรือก าลังจะ
หมดอายุ ดังนั้นการจัดเก็บข้อมูล MOU อย่างเป็นระบบจะช่วยให้การสืบค้นท าได้รวดเร็วขึ้น หากมี MOU ก าลังจะ
หมดอายุลง ผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องจะได้ท าการบริหารจัดการได้ทันท่วงที่ อันจะท าให้การบริหารจัดการ 
MOU มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น   ดังนั้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาแนวทางการบริหาร
จัดการข้อมูลข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ซึ่งมีข้อสรุปดังนี้ 1. MOU ที่รวบรวมให้ท าการจ าแนก
ออกเป็น หน่วยงานภายในประเทศและหน่วยงานต่างประเทศ 

2. หน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ให้จ าแนกออกเป็นกลุ่มหน่วยงานย่อยตามลักษณะการ
ด าเนินงานของหน่วยงานนั้นๆ ดังนี้ 

2.1 โรงงานผลิตยา 
2.2 มหาวิทยาลัย 
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2.3 สถาบัน 
2.4 บริษัทยา/บริษัทเอกชน 
2.5 ร้านยา 
2.6 โรงพยาบาล 
2.7 อ่ืนๆ 

3. การจัดเก็บข้อมูลของหน่วยงานในแต่ละกลุ่มหน่วยงานย่อย ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ ชื่อหน่วยงาน 
วัน/เดือน/ปีที่ลงนามใน MOU วัน/เดือน/ปีที่หมดอายุ กิจกรรมตามข้อตกลง MOU  กิจกรรมที่ได้ด าเนินการ โดย
ควรจัดเรียงหน่วยงานตามวันที่ลงนามใน MOU และให้มีการแสดงผลของข้อมูลเหล่านี้บนเว็บไซต์คณะเภสัช
ศาสตร์ 

4. มอบหมายให้งานคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพัฒนาฐานข้อมูล MOU ขึ้น โดยระบบฐานข้อมูล MOU นี้
ควรออกแบบดังนี้ 

• ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมาย (บุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์ของคณะ) เป็นผู้บันทึกข้อมูล 
• ข้อมูลที่จัดเก็บได้แก่ชื่อหน่วยงาน วัน/เดือน/ปีที่ลงนามใน MOU วัน/เดือน/ปีที่หมดอายุ กิจกรรมตาม

ข้อตกลง MOU และกิจกรรมที่ได้ด าเนินการกับหน่วยงานตาม MOU 
• เมื่อบันทึกข้อมูลแล้วให้น าไปแสดงผลบนเว็บไซต์ของคณะ 
• ควรออกแบบระบบแจ้งเตือนกรณีที่ MOU ใกล้หมดอายุ โดยอาจให้ระบบส่งค าเตือนไปทางอีเมล์ของ

ผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องล่วงหน้า 1 ปี ก่อนวันหมดอายุ เพ่ือให้ผู้บริหารพิจารณาต่ออายุหรือสิ้นสุด
การท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
5. ส าหรับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการของงานฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ขอให้รวบรวมเก็บ MOU 

ที่จุดเดียวคืองานบริหาร และขอให้ตรวจสอบความซ้ าซ้อนของข้อมูลกับงานบริหารก่อนและควรระบุผลการ
ด าเนินงาน รวมถึงข้อมูลนักศึกษาที่ฝึกปฏิบัติงาน ในระบบฐานข้อมูล MOU นี้ด้วย ทั้งนี้นางสาวติณณา ภาษาพรม 
ได้จัดท า (ร่าง) ข้อมูลการท า MOU ผ่านทางเว็บไซต์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยให้งานฝึก
ปฏิบัติงานวิชาชีพ และงานบริหารตรวจสอบข้อมูลในลิ้งค์ดังกล่าวอีกครั้ง 
  
 ทั้งนี้ปัจจุบันอยู่ระหว่างการทบทวนกระบวนการจัดเก็บและรูปแบบการรายงานผลเพ่ือให้สอดคล้องกับ
แนวทางและรูปแบบการรายงานที่งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก าหนด ทั้งเพ่ือลดความซ้ าซ้อนของ
ข้อมูลคณะและมหาวิทยาลัย โดยมีแผนการหารือเพ่ือก าหนดแนวทางการจัดเก็บข้อมุลและการรายงานผลร่วมกับ
บุคลกรที่เก่ียวข้องกับการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ได้แก่ งานวิจัย งานวิเทศสัมพันธ์ งานวิชาการ งานฝึก
ปฏิบัติงานวิชาชีพ เป็นต้น ในที่ประชุมบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์  
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รายช่ือผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง 
แนวทางการบริหารจัดการข้อมูลข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างหน่วยงาน 

วันที ่5 กุมภาพันธ์ 2561 
ณ ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์ 

 
1. ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ วิทยากร 
2. รศ.วันดี รังสีวิจิตรประภา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเศสัมพันธ์ ผู้เข้าร่วม 
3. นางสาวเบญจภัค มิ่งขัญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ผู้เข้าร่วม 
4. นางสาวติณณา ภาษาพรม ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ผู้เข้าร่วม 
5. นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ผู้เข้าร่วม 
6. นางวรรณา พุ่มพฤกษา นกัวิชาการศึกษา ผู้เข้าร่วม 
7. นางสาวสดใส ตะรินันท์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ผู้เข้าร่วม 
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สรุปกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

เร่ือง แนวทางการเบิกจ่ายโครงการ/กิจกรรมต่างๆ 

 (โครงการปีงบประมาณ 2561) 
 
วันที่จัด    วันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป 
สถานที่จัด   ห้องประชุมไพโรจน์ ทรัพยานนท์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  35 คน 
ผู้ร่วมกิจรรม   ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา 
    บุคลากรคณะเภสัชศาสตร็ที่เข้าร่วมประชุมจ านวน 34 คน 
ผู้จดบันทึก   นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง     
ผู้เรียบเรียง   นางสาวเบญจภัค มิ่งขวัญ 
 
 

แนวทางการแก้ไขปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 

สืบเนื่องจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับกลุ่มงานต่างๆ เกี่ยวกับการจัดท าเอกสารเบิกจ่ายทางการเงินที่
ผ่านมา ซึ่งบางประเด็นยังพบปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน ดังนั้นงานบริหารได้ขอให้แต่ละงานส่งข้อมูล
ปัญหาที่พบในการจัดท าเอกสารเบิกจ่าย พร้อมตัวอย่างเพ่ือหารือในที่ประชุม 
ดังนั้น จึงได้มีการหารือเพ่ือแก้ไขปัญหาในการจัดท าเอกสารเกี่ยวกับการเบิกจ่ายโครงการต่างๆ ดังนี้ 
 

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข 
การจัดท าบันทึกข้อความเอกสารเบิกจ่ายแต่ละกลุ่ม
งานพิมพ์บันทึกข้อความไม่เหมือนกัน 

1) กรณีการจัดท าบันทึกข้อความเอกสารเบิกจ่ายไม่
จ า เป็นต้องใช้ เนื้อหาเดียวกันทั้ งนี้ขึ้นอยู่กับแนว
ทางการด าเนิงานของแต่ละโครงการ แต่ประเด็นหลัก
คือ ให้แต่ละกลุ่มงานค านึงถึงเนื้อหาที่กล่าวอ้างใน
บันทึกตามล าดับและเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ของ
บันทึกข้อความที่จ าเนินการให้ครบถ้วนและชัดเจน 
- กรณีการขออนุมัติเบิกจ่ายเพียงครั้งเดียว ให้อ้างถึง
บันทึกข้อความขออนุมัติเงินและยืมเงินทดรองจ่าย พร้อม
รายละเอียดการเบิกจ่ายต่างๆ ให้ครบถ้วนและชัดเจน 
 - กรณีการขออนุมัติเบิกจ่ายเป็นรายงวด ให้อ้างถึง
บันทึกข้อความขออนุมัติเงินรายงวด พร้อมแนบบันทึก
ข้อความขออนุมัติเงิน และบันทึกข้อความขออนุมัติเบิก
จ่ายเงินโครงการงวดที่ผ่านมา เพ่ือการเงินจะได้ตรวจสอบ
ได้ง่ายและสะดวกขึ้น 
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ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข 
2) กรณีการเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร ส าหรับวิทยากร
ที่บรรยาย 1 ชั่วโมง 30 นาที ซึ่งบางโครงการระบุข้อความ
ในใบส าคัญรับเงินว่า 1.50 ชั่วโมง บางโครงการ 1.30 
ชั่วโมง 

2) กรณีการเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร ส าหรับ
วิทยากรที่บรรยายไม่เต็มชั่วโมงถัดไป ให้ระบุดังนี้ 
    - 1.30 ชั่วโมง ระบุเป็น 1 ชั่วโมง 30 นาที 
    - 1.50 ชั่วโมง ระบุเป็น 1 ชั่วโมง 50 นาที เป็นต้น 

3) กรณีค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ซึ่ งคณะฯ ได้
ก าหนดให้เบิกจ่ายในราคา 25 บาท/คน/ครั้ง นั้น 
ขอให้คณะฯ พิจารณาปรับอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ดังกล่าวเป็น 30 บาท/คน/ครั้ง ได้หรือไม่   
 

3) เนื่องจากงบประมาณภายในคณะเภสัชศาสตร์ มี
จ านวนจ ากัด ดังนั้นเพ่ือเป็นการประหยัดงบประมาณ
ให้หน่วยงาน จึงขอความร่วมมือบุคลากรที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับโครงการต่างๆ ให้ด าเนินการจัดเตรียมอาหาร
ว่างและเครื่องดื่มในราคา 25 บาท/คน/ครั้ง และจะรับ
ประเด็นนี้ไปหารือต่อผู้บริหารต่อไป 

4) การขอใช้ศูนย์เครื่องมือกลาง กรณีค่าธรรมเนียม
การใช้ศูนย์เครื่องมือกลางที่มีระบุในโครงการแล้ว  
เมื่ออาจารย์เข้าไปใช้งานเครื่องมือจ านวนหลายครั้ง 
สามารถน ามาเบิกจ่ายรวมกันครั้งเดียวได้หรือไม่   

4) กรณีค่าธรรมเนียมศูนย์เครื่องมือกลาง ถ้าโครงการ
เขียนไว้ชัดเจน ก็สามารถเบิกจ่ายรวมกันได้ แต่ต้อง
ทราบข้อมูลการใช้งานของเครื่องมือ แต่หากไม่มีเขียน
ไว้ ในโครงการต้องด า เนินการขอปรับแผนก่อน
ด าเนินการเบิกจ่าย 

5) กรณีการจัดประชุม เนื่องจากในบางครั้ งงาน
วิชาการได้ด าเนินการจัดประชุมโดยไม่ได้มีการขอ
อนุมัติค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน
ได้ล่วงหน้า เพราะการจัดประชุมไม่ได้ก าหนดวันอย่าง
ชัดเจน จะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างไร   

5)  ส าหรับกรณีการจั ดประชุม โดย ไม่ ได้ จั ดท า
ก าหนดการประชุมและเสนอขออนุมัติการไว้ล่วงหน้า 
แต่เมื่อทันทีที่ทราบว่าจะมีการจัดประชุม สามารถท า
บันทึกข้อความขออนุมัติจัดประชุมและขออนุมัติ เงิน
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ไป
พร้อมกันก่อนวันจัดประชุมได้  ได้น าเอกสารมาใช้
ประกอบการขออนุมัติเบิกจ่ายต่อไป 

 
 

ทัง้นี้คณะมอบหมายให้งานการเงิน ด าเนินการทบทวนและจัดท าแนวทางการแก้ไขปัญหาการเบิกจ่ายทาง
กาเรงิน โดยการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์คณะ ในหมวด “ดาวน์โหลดเอกสาร“ เพ่ือให้บุคลากรภายในคณะศึกษา
และท าความเข้าใจ ดังตัวอย่าง 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง 
แนวทางการเบิกจ่ายโครงการ/กิจกรรมต่างๆ 

วันที ่15 สิงหาคม 2561 
ณ ห้องประชุมไพโรจน์ ทรัพยานนท์ ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์ 

 
 

1 นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยากร 

2 นางสาวเบญจภัค มิ่งขวัญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ ผู้เข้าร่วม 

3 นางสาวชัญญานุช ช่วงชิง นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ ผู้เข้าร่วม 

4 นางชื่นจิต ภู่ทอง นักวิชาการพัสดุช านาญการ ผู้เข้าร่วม 

5 นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ ์ พนักงานสถานที่ ระดับ 1 ผู้เข้าร่วม 

6 นายสมัย กิ่งค า พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 2 ผู้เข้าร่วม 

7 นางนารี แก้ววงษา พนักงานประจ าห้องทดลอง ระดับ 1 ผู้เข้าร่วม 

8 นางนิธินันท์ สุยะลา บุคลากร ผู้เข้าร่วม 

9 นางสาวพิชญาพร ขาวเลิศ นักวิชาการเงินและบัญชี ผู้เข้าร่วม 

10 นางสาวปนิดา มุขมณี นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ผู้เข้าร่วม 

11 นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน ผู้เข้าร่วม 

12 นางสาวณัฐาดานันท์ สมลา ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ผู้เข้าร่วม 

13 นายทยากร วริทธานนท์ นักวิชาการศึกษาช านาญการ ผู้เข้าร่วม 

14 นางวรรณา พุ่มพฤกษา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ผู้เข้าร่วม 

15 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ผู้เข้าร่วม 

16 นางธนาพา เชียงแสน ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน ผู้เข้าร่วม 

17 นางสาวประไพจิตร สาตะรักษ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน ผู้เข้าร่วม 

18 นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ผู้เข้าร่วม 

19 นางสาวสุขุมา พวงมะลิ นักวิขาการศึกษา ผู้เข้าร่วม 

20 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ผู้เข้าร่วม 

21 นายนรเศรษฐ์ ทองค า นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ผู้เข้าร่วม 

22 นางกรชนก แก่นค า นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ ผู้เข้าร่วม 

23 นางวิรัตน์ จันทร์ตรี นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ ผู้เข้าร่วม 

24 นายธนพัต วิสาพล ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ช านาญงาน ผู้เข้าร่วม 

25 นางสมคิด สุพันทะมาด พนักงานห้องปฏิบัติการ ระดับ 3 ผู้เข้าร่วม 

26 นางณัฐภรณ์ จันทร์จรัสจิตต์ นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ ผู้เข้าร่วม 
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27 นางกฤตติญารัตน์ พิมพ์พงษ์ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ผู้เข้าร่วม 

28 นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ผู้เข้าร่วม 

29 นางเย็นฤดี แม่นมั่น ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิิบัติงาน ผู้เข้าร่วม 

30 นางวรรณา พุ่มพฤกษา นักวิชาการศึกษา ผู้เข้าร่วม 

31 นางธนาพา เชียงแสน ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ผู้เข้าร่วม 

32 นางสาวดารุณี นามห่อ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ผู้เข้าร่วม 

33 นางสาวสุดารัตน์ ท านุ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ผู้เข้าร่วม 

34 นายสิทธิพงศ์ ยิ่งยง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ผู้เข้าร่วม 

35 
นางสาวสดใส ตะรินันท์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช านาญการ ผู้เรียบเรียง 

ผู้จดบันทึก 
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แผนการจัดการความรู้ที่ 6 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 :  ยกระดับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรองรับเศรษฐกิจและสังคมดิจิตอล 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objective) 
1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน การบริหารจัดการและการตัดสินใจ เพ่ือ

ขับเคลื่อนสู่ความเป็นเลิศ   
2. จัดให้มีระบบการเชื่อมต่อทางไกลกับหน่วยงานภายนอก คณะเภสัชศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศอาเซียน และองค์กรระดับนานาชาติ โดยใช้ เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น :   

องค์ความรู้ วิธีการสู่           
ความส าเร็จ 

กลุ่มเป้าหมายและ
เป้าหมาย 

จ านวนผู้เข้าร่วม
อบรม 

ตัวชี้วัด ระยะเวลา ผลการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

6. แนวทางการพัฒนากรอบ
สมรรถนะด้านเทคโนโลยีและ
สารสนเทศของอาจารย์บคุลากร
และนักศึกษา  
วัตถุประสงค ์
เพื่อหาพัฒนากรอบสมรรถนะด้าน
เทคโนโลยีและสารสนเทศของ
อาจารย์บุคลากรและนักศึกษา 
 

- ประชุมถอดบทเรยีน
และแลกเปลีย่นเรยีนรู ้

กลุ่มเป้าหมาย 
- ผู้บริหาร ตัวแทน
อาจารย์ และ
บุคลากร 
เป้าหมาย    
- มีกรอบสมรรถนะ
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ปี 2561 
อาจารย์  
จ านวน 31 คน 
บุคลากร  
จ านวน 34 คน 

-  มีกรอบสมรรถนะ
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 
 

ม.ค.-เม.ย. 61 
 

เนื่องจาก
มหาวิทยาลยั
จัดโครงการ
อบรมด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ให้แก่อาจารย์ 
บุคลากร และ
นักศึกษา 
ดังนั้นผู้สนใจ
ส่วนใหญ่จึงเข้า
ร่วมกิจกรรม
ร่วมกับ
มหาวิทยาลยั 

งาน
คอมพิวเตอร์
และ
สารสนเทศ 
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สรุปกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เร่ือง แนวทางการพัฒนากรอบสมรรถนะด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศของอาจารย์บุคลากร 

และนักศึกษา 
 (โครงการปีงบประมาณ 2561) 

 
วันที่จัด    ตลอดปีงบประมาณ 2560-2561 
สถานที่จัด   ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  - 

 
 
 

แนวทางการพัฒนากรอบสมรรถนะด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศของอาจารย์บุคลากรและนักศึกษา 

 
ส าหรับในปี 2560-2561 มหาวิทยาลัยจัดโครงการอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่อาจารย์ บุคลากร 

และนักศึกษา ดังนั้นคระจึงได้สนับสนุนบุลากรที่วนใจเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาตนเองด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจ าปี 2560 – 2561  ดังแสดงตาราง 

 
การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2560 
 

ชื่อ-สกลุ หลักสูตรที่อบรม วันที่อบรม หน่วยงานที่จัด 
อาจารย์ 
ดร.กุสมุา จิตแสง หลักสตูรการใช้ MATLAB เพื่อการ

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถติ ิ
วันที่ 17 มีนาคม 2560 ส านักคอมพิวเตอร์และ

เครือข่าย 
หลักสตูรการใช้ Excel เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล วันที่ 24 มีนาคม 2560 ส านักคอมพิวเตอร์และ

เครือข่าย 
ดร.ฐิตเิดช ลือตระกลู เทคนิคการสร้าง Power Point เพื่อ

เผยแพรผ่่าน youtube และการใช้งาน
ปากกาส าหรับจอสมัผสัภายในห้องเรียน 

วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร ์

e-meeting version 2 ส าหรับอาจารย์
และบุคลากร 

วันที่ 4 สิงหาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร ์

ผศ.ทรงพร จึงมั่นคง หลักสตูรการสร้าง Mobile Application 
for Android 

วันที่ 5-7 มกราคม 2560 ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

หลักสตูรการพัฒนาเวบไซต์ด้วย PHP วันที่ 12-14 มกราคม 2560 ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

หลักสตูรการใช้ MATLAB เพื่อการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถติ ิ

วันที่ 17 มีนาคม 2560 ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

หลักสตูรการใช้ Excel เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล วันที่ 24 มีนาคม 2560 ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

ดร.ธนวดี ปรเีปรม หลักสตูรการสร้าง Mobile Application 
for Android 

วันที่ 5-7 มกราคม 2560 ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 
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ชื่อ-สกลุ หลักสูตรที่อบรม วันที่อบรม หน่วยงานที่จัด 
หลักสตูรการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย PHP วันที่ 12-14  มกราคม 2560 ส านักคอมพิวเตอร์และ

เครือข่าย 
รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ ์ หลักสตูรการใช้ MATLAB เพื่อการ

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถติ ิ
วันที่ 17 มีนาคม 2560 ส านักคอมพิวเตอร์และ

เครือข่าย 
ดร.สรุีวัลย์ ดวงจิตต ์ หลักสตูรการใช้ MATLAB เพื่อการ

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถติ ิ
วันที่ 17 มีนาคม 2560 ส านักคอมพิวเตอร์และ

เครือข่าย 
ผศ.ดร.สวุรรณา ภัทรเบญจพล หลักสตูรการใช้งาน Google Apps 

ส าหรับการปฏิบตัิงาน ส าหรับอาจารย์และ
บุคลากร 

วันที่ 23 มิถุนายน 2560 ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

ดร.สรุชัย จูมพระบัตร การสรุปและวเิคราะห์ข้อมลูด้วย Pivot 
Table และ Pivot Chart (Ms Excel) 
ส าหรับอาจารย์และบุคลากร 

วันที่ 10-11 สิงหาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร ์

ดร.อุไรวรรณ อกนิตย ์ เทคนิคการสร้าง Power Point เพื่อ
เผยแพรผ่่าน youtube และการใช้งาน
ปากกาส าหรับจอสมัผสัภายในห้องเรียน 

วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร ์

บุคลากร 
นางกฤตติญารัตน์ พิมพ์พงษ์ หลักสตูรการสร้าง Infographic MS 

Power Point  
วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ส านักคอมพิวเตอร์และ

เครือข่าย 
การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ดว้ย 
google form ส าหรับอาจารย์และบุลากร  

วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร ์

นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง เทคนิคการสร้าง Power Point เพื่อ
เผยแพรผ่่าน youtube และการใช้งาน
ปากกาส าหรับจอสมัผสัภายในห้องเรียน 

วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร ์

e-meeting version 2 ส าหรับอาจารย์
และบุคลากร 

วันที่ 4 สิงหาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร ์

นางจิรัสยา สมลา e-meeting version 2 ส าหรับอาจารย์
และบุคลากร 

วันที่ 4 สิงหาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร ์

การสรุปและวเิคราะห์ข้อมลูด้วย Pivot 
Table และ Pivot Chart (Ms Excel) 
ส าหรับอาจารย์และบุคลากร 

วันที่ 10-11 สิงหาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร ์

นางสาวชัญญานุช ช่วงชิง การสรุปและวเิคราะห์ข้อมลูด้วย Pivot 
Table และ Pivot Chart (Ms Excel) 
ส าหรับอาจารย์และบุคลากร 

วันที่ 10-11 สิงหาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร ์

นางณฐัภรณ์ จนัทรจ์รสัจติต ์ หลักสตูรการสร้าง Infographic MS 
Power Point  

วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ดว้ย 
google form ส าหรับอาจารย์และบุลากร  

วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร ์

นางธนาพา เชียงแสน e-meeting version 2 ส าหรับอาจารย์
และบุคลากร 

วันที ่4 สิงหาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร ์
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ชื่อ-สกลุ หลักสูตรที่อบรม วันที่อบรม หน่วยงานที่จัด 
นายนรเศรษฐ์ ทองค า หลักสตูรการใช้งาน Google Apps 

ส าหรับการปฏิบตัิงาน ส าหรับอาจารย์และ
บุคลากร 

วันที่ 23 มิถุนายน 2560 คณะเภสัชศาสตร ์

เทคนิคการสร้าง Power Point เพื่อ
เผยแพรผ่่าน youtube และการใช้งาน
ปากกาส าหรับจอสมัผสัภายในห้องเรียน 

วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร ์

การใช้งานระบบบันทึกประวตัิส่วนบุคคล 
CV version 3.0 ส าหรับอาจารยแ์ละ
บุคลากร  

วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร ์

การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ดว้ย 
google form ส าหรับอาจารย์และบุลากร  

วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร ์

e-meeting version 2 ส าหรับอาจารย์
และบุคลากร 

วันที่ 4 สิงหาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร ์

การสรุปและวเิคราะห์ข้อมลูด้วย Pivot 
Table และ Pivot Chart (Ms Excel) 
ส าหรับอาจารย์และบุคลากร 

วันที่ 10-11 สิงหาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร ์

นางนิธินันท์ สุยะลา หลักสตูรการสรุปและวิเคราะห์ข้อมูลด้วย 
Pivot Table 

วันที่ 15 มิถุนายน 2560 ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

การใช้งานระบบบันทึกประวตัิส่วนบุคคล 
CV version 3.0 ส าหรับอาจารยแ์ละ
บุคลากร  

วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร ์

นางสาวดารณุี นามห่อ การใช้งานระบบบันทึกประวตัิส่วนบุคคล 
CV version 3.0 ส าหรับอาจารยแ์ละ
บุคลากร  

วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร ์

การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ดว้ย 
google form ส าหรับอาจารย์และบุลากร  

วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร ์

นางสาวตณิณา ภาษาพรม การใช้งานระบบบันทึกประวตัิส่วนบุคคล 
CV version 3.0 ส าหรับอาจารยแ์ละ
บุคลากร  

วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร ์

การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ดว้ย 
google form ส าหรับอาจารย์และบุลากร  

วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร ์

นายทยากร วริทธานนท ์ หลักสตูรการใช้งาน Google Apps 
ส าหรับการปฏิบตัิงาน ส าหรับอาจารย์และ
บุคลากร 

วันที่ 23 มิถุนายน 2560 คณะเภสัชศาสตร ์

เทคนิคการสร้าง Power Point เพื่อ
เผยแพรผ่่าน youtube และการใช้งาน
ปากกาส าหรับจอสมัผสัภายในห้องเรียน 

วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร ์

นางสาวเบญจภัค มิ่งขวญั การสรุปและวเิคราะห์ข้อมลูด้วย Pivot 
Table และ Pivot Chart (Ms Excel) 
ส าหรับอาจารย์และบุคลากร 

วันที่ 10-11 สิงหาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร ์
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ชื่อ-สกลุ หลักสูตรที่อบรม วันที่อบรม หน่วยงานที่จัด 
นางสาววภิาดา ขจดัมลทิน หลักสตูรการใช้งาน Google Apps 

ส าหรับการปฏิบตัิงาน ส าหรับอาจารย์และ
บุคลากร 

วันที่ 23 มิถุนายน 2560 คณะเภสัชศาสตร ์

การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ดว้ย 
google form ส าหรับอาจารย์และบุลากร  

วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร ์

การสรุปและวเิคราะห์ข้อมลูด้วย Pivot 
Table และ Pivot Chart (Ms Excel) 
ส าหรับอาจารย์และบุคลากร 

วันที่ 10-11 สิงหาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร ์

นางวรรณา พุ่มพฤกษา e-meeting version 2 ส าหรับอาจารย์
และบุคลากร 

วันที่ 4 สิงหาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร ์

นายศักดิ์ชัย รัศม ี e-meeting version 2 ส าหรับอาจารย์
และบุคลากร 

วันที่ 4 สิงหาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร ์

นายสมัย กิ่งค า หลักสตูรการใช้งาน Google Apps 
ส าหรับการปฏิบตัิงาน ส าหรับอาจารย์และ
บุคลากร 

วันที ่23 มิถุนายน 2560 คณะเภสัชศาสตร ์

เทคนิคการสร้าง Power Point เพื่อ
เผยแพรผ่่าน youtube และการใช้งาน
ปากกาส าหรับจอสมัผสัภายในห้องเรียน 

วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร ์

การใช้งานระบบบันทึกประวตัิส่วนบุคคล 
CV version 3.0 ส าหรับอาจารยแ์ละ
บุคลากร  

วันที ่7 กรกฎาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร ์

การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ดว้ย 
google form ส าหรับอาจารย์และบุลากร  

วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร ์

e-meeting version 2 ส าหรับอาจารย์
และบุคลากร 

วันที่ 4 สิงหาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร ์

นางสลวยเกศ บุดดาล ี หลักสตูรการสรุปและวิเคราะห์ข้อมูลด้วย 
Pivot Table 

วันที่ 15 มิถุนายน 2560 ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

นางสาวิตรี สอนพงษ ์ หลักสตูรการสร้าง Infographic MS 
Power Point  

วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

หลักสตูรการใช้งาน Google Apps 
ส าหรับการปฏิบตัิงาน ส าหรับอาจารย์และ
บุคลากร 

วันที่ 23 มิถุนายน 2560 คณะเภสัชศาสตร ์

เทคนิคการสร้าง Power Point เพื่อ
เผยแพรผ่่าน youtube และการใช้งาน
ปากกาส าหรับจอสมัผสัภายในห้องเรียน 

วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร ์

การใช้งานระบบบันทึกประวตัิส่วนบคุคล CV 
version 3.0 ส าหรับอาจารย์และบุคลากร  

วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร ์

การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ดว้ย 
google form ส าหรับอาจารย์และบุลากร  

วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร ์
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ชื่อ-สกลุ หลักสูตรที่อบรม วันที่อบรม หน่วยงานที่จัด 
e-meeting version 2 ส าหรับอาจารย์
และบุคลากร 

วันที่ 4 สิงหาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร ์

นางสาวสุดารัตน์ ท านุ หลักสตูรการสร้างแบบฟอร์มและข้อสอบ
ออนไลน ์

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร ์

หลักสตูรการใช้งาน Google Apps 
ส าหรับการปฏิบตัิงาน ส าหรับอาจารย์และ
บุคลากร 

วันที่ 23 มิถุนายน 2560 คณะเภสัชศาสตร ์

นางสาวสุภาวดี ศรภีักด ี หลักสตูรการใช้งาน Google Apps 
ส าหรับการปฏิบตัิงาน ส าหรับอาจารย์และ
บุคลากร 

วันที่ 23 มิถุนายน 2560 คณะเภสัชศาสตร ์

เทคนิคการสร้าง Power Point เพื่อ
เผยแพรผ่่าน youtube และการใช้งาน
ปากกาส าหรับจอสมัผสัภายในห้องเรียน 

วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร ์

การใช้งานระบบบันทึกประวตัิส่วนบุคคล 
CV version 3.0 ส าหรับอาจารยแ์ละ
บุคลากร  

วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร ์

การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ดว้ย 
google form ส าหรับอาจารย์และบุลากร  

วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร ์

e-meeting version 2 ส าหรับอาจารย์
และบุคลากร 

วันที่ 4 สิงหาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร ์

นางสาวสดใส ตะรินันท ์ หลักสูตรวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินด้วย 
MS Excel 

วันที่ 2 ธันวาคม 2559 ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

หลักสตูรการใช้ Excel เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล วันที่ 24 มีนาคม 2560 ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ดว้ย 
google form ส าหรับอาจารย์และบุลากร  

วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร ์

การสรุปและวเิคราะห์ข้อมลูด้วย Pivot 
Table และ Pivot Chart (Ms Excel) 
ส าหรับอาจารย์และบุคลากร 

วันที่ 10-11 สิงหาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร ์

นางอนุพร กลางค า หลักสูตรการใช้งาน Google Apps ส าหรับ
การปฏิบัติงาน ส าหรับอาจารย์และบุคลากร 

วันที่ 23 มิถุนายน 2560 คณะเภสัชศาสตร ์

การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ดว้ย 
google form ส าหรับอาจารย์และบุลากร  

วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร ์

การสรุปและวเิคราะห์ข้อมลูด้วย Pivot 
Table และ Pivot Chart (Ms Excel) 
ส าหรับอาจารย์และบุคลากร 

วันที่ 10-11 สิงหาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร ์

นางสาวอรสา ภูขมัง หลักสตูรการสร้างแบบฟอร์มและข้อสอบ
ออนไลน ์

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

หลักสตูรวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมิน
ด้วย MS Excel 

วันที่ 2 ธันวาคม 2559 ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 
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การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2561 
 

ชื่อ-สกลุ หลักสูตรที่อบรม วันที่อบรม หน่วยงานที่จัด 

ดร.จินตนา นภาพร แนวทางการพัฒนาระบบ LMS เพื่อรองรับการ
จัดการเรียนการสอนของคณะเภสัชศาสตร ์

วันที่ 27 ธันวาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร ์

ผศ.จีรสิุดา ค าสีเขยีว การจัดการเรยีนการสอนโดยใช้ระบบ 
UBU LMS 

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 คณะเภสัชศาสตร ์

ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์ การจัดการเรยีนการสอนโดยใช้ระบบ 
UBU LMS 

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 คณะเภสัชศาสตร ์

ดร.ฐิตเิดช ลือตระกลู แนวทางการพัฒนาระบบ LMS เพื่อรองรับการ
จัดการเรียนการสอนของคณะเภสัชศาสตร ์

วันที่ 27 ธันวาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร ์

การเปลีย่นการเรียนการสอนแบบบรรยายเป็น
การเรียนการสอนแบบ active learning 

12 มกราคม 2561 คณะเภสัชศาสตร ์

การจัดการเรยีนการสอนโดยใช้ระบบ 
UBU LMS 

วันที ่23 กรกฎาคม 2561 คณะเภสัชศาสตร ์

อาจารยณ์รงค์ชัย จักษุพา การเปลีย่นการเรียนการสอนแบบบรรยายเป็น
การเรียนการสอนแบบ active learning 

12 มกราคม 2561 คณะเภสัชศาสตร ์

อาจารย์ณัฐวัฒน์ ตีระวัฒนพงษ์ การจัดการเรยีนการสอนโดยใช้ระบบ 
UBU LMS 

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 คณะเภสัชศาสตร ์

ผศ.ทรงพร จึงมั่นคง แนวทางการพัฒนาระบบ LMS เพื่อรองรับการ
จัดการเรียนการสอนของคณะเภสัชศาสตร ์

วันที่ 27 ธันวาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร ์

การเปลีย่นการเรียนการสอนแบบบรรยายเป็น
การเรียนการสอนแบบ active learning 

วันที่ 12 มกราคม 2561 คณะเภสัชศาสตร ์

การจัดการเรยีนการสอนโดยใช้ระบบ 
UBU LMS 

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 คณะเภสัชศาสตร ์

อาจารย์ทวนธน บุญลือ แนวทางการพัฒนาระบบ LMS เพื่อรองรับการ
จัดการเรียนการสอนของคณะเภสัชศาสตร ์

วันที่ 27 ธันวาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร ์

การเปลี่ยนการเรียนการสอนแบบบรรยาย
เป็นการเรียนการสอนแบบ active learning 

วันที่ 12 มกราคม 2561 คณะเภสัชศาสตร ์

การจัดการเรยีนการสอนโดยใช้ระบบ 
UBU LMS 

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 คณะเภสัชศาสตร ์

ดร.ธนวดี ปรเีปรม แนวทางการพัฒนาระบบ LMS เพื่อรองรับการ
จัดการเรียนการสอนของคณะเภสัชศาสตร ์

วันที่ 27 ธันวาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร ์

การเปลี่ยนการเรียนการสอนแบบบรรยาย
เป็นการเรียนการสอนแบบ active learning 

วันที่ 12 มกราคม 2561 คณะเภสัชศาสตร ์

รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธ ์ การจัดการเรยีนการสอนโดยใช้ระบบ 
UBU LMS 

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 คณะเภสัชศาสตร ์

ผศ.ดร.นิธิมา สุทธิพันธุ ์ การเปลี่ยนการเรียนการสอนแบบบรรยาย
เป็นการเรียนการสอนแบบ active learning 

วันที่ 12 มกราคม 2561 คณะเภสัชศาสตร ์

การจัดการเรยีนการสอนโดยใช้ระบบ 
UBU LMS 

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 คณะเภสัชศาสตร ์
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ชื่อ-สกลุ หลักสูตรที่อบรม วันที่อบรม หน่วยงานที่จัด 

ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร ์ การเปลี่ยนการเรียนการสอนแบบบรรยาย
เป็นการเรียนการสอนแบบ active learning 

วันที่ 12 มกราคม 2561 คณะเภสัชศาสตร ์

ผศ.ดร.นุตตยิา วีระวัธนชัย การจัดการเรยีนการสอนโดยใช้ระบบ 
UBU LMS 

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 คณะเภสัชศาสตร ์

อาจารย์ประสิทธิชัย พูลผล การจัดการเรยีนการสอนโดยใช้ระบบ 
UBU LMS 

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 คณะเภสัชศาสตร ์

ผศ.ดร.น้องเล็ก คณุวราดิศัย การจัดการเรยีนการสอนโดยใช้ระบบ 
UBU LMS 

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 คณะเภสัชศาสตร ์

รศ.ดร.พรรณรตัน์  
อกนิษฐาภิชาต ิ

แนวทางการพัฒนาระบบ LMS เพื่อรองรับการ
จัดการเรียนการสอนของคณะเภสัชศาสตร ์

วันที่ 27 ธันวาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร ์

การเปลี่ยนการเรียนการสอนแบบบรรยาย
เป็นการเรียนการสอนแบบ active learning 

วันที่ 12 มกราคม 2561 คณะเภสัชศาสตร ์

การจัดการเรยีนการสอนโดยใช้ระบบ 
UBU LMS 

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 คณะเภสัชศาสตร ์

ดร.เพียงเพญ็ ธิโสดา แนวทางการพัฒนาระบบ LMS เพื่อรองรับการ
จัดการเรียนการสอนของคณะเภสัชศาสตร ์

วันที่ 27 ธันวาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร ์

การจัดการเรยีนการสอนโดยใช้ระบบ 
UBU LMS 

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 คณะเภสัชศาสตร ์

อาจารย์พนัชกร เตชอังกูร แนวทางการพัฒนาระบบ LMS เพื่อรองรับการ
จัดการเรียนการสอนของคณะเภสัชศาสตร ์

วันที่ 27 ธันวาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร ์

การเปลี่ยนการเรียนการสอนแบบบรรยาย
เป็นการเรียนการสอนแบบ active learning 

วันที่ 12 มกราคม 2561 คณะเภสัชศาสตร ์

รศ.ดร.วันดี รังสีวิจติรประภา การเปลี่ยนการเรียนการสอนแบบบรรยาย
เป็นการเรียนการสอนแบบ active learning 

วันที่ 12 มกราคม 2561 คณะเภสัชศาสตร ์

รศ.ดร.วริษฎา ศลิาอ่อน การเปลี่ยนการเรียนการสอนแบบบรรยาย
เป็นการเรียนการสอนแบบ active learning 

วันที่ 12 มกราคม 2561 คณะเภสัชศาสตร ์

รศ.ดร.วิภาวี เสาหิน การจัดการเรยีนการสอนโดยใช้ระบบ 
UBU LMS 

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 คณะเภสัชศาสตร ์

อาจารย์วันนิศา ดงใต ้ แนวทางการพัฒนาระบบ LMS เพื่อรองรับการ
จัดการเรียนการสอนของคณะเภสัชศาสตร ์
 

วันที่ 27 ธันวาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร ์

ผศ.ดร.แสวง วัชรธนะกิจ การเปลี่ยนการเรียนการสอนแบบบรรยาย
เป็นการเรียนการสอนแบบ active learning 

วันที่ 12 มกราคม 2561 คณะเภสัชศาสตร ์

การจัดการเรยีนการสอนโดยใช้ระบบ 
UBU LMS 

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 คณะเภสัชศาสตร ์

ผศ.ดร.สุวรรณา ภัทรเบญจพล การเปลี่ยนการเรียนการสอนแบบบรรยาย
เป็นการเรียนการสอนแบบ active learning 

วันที่ 12 มกราคม 2561 คณะเภสัชศาสตร ์

การจัดการเรยีนการสอนโดยใช้ระบบ 
UBU LMS 

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 คณะเภสัชศาสตร ์
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ชื่อ-สกลุ หลักสูตรที่อบรม วันที่อบรม หน่วยงานที่จัด 

ผศ.ดร.สภุารัตน์ จันทร์เหลือง การจัดการเรยีนการสอนโดยใช้ระบบ 
UBU LMS 

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 คณะเภสัชศาสตร ์

ผศ.ดร.สรุีวัลย์ ดวงจิตต ์ แนวทางการพัฒนาระบบ LMS เพื่อรองรับการ
จัดการเรียนการสอนของคณะเภสัชศาสตร ์

วันที่ 27 ธันวาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร ์

ผศ.ดร.สดุารตัน์ หอมหวล แนวทางการพัฒนาระบบ LMS เพื่อรองรับการ
จัดการเรียนการสอนของคณะเภสัชศาสตร ์

วันที่ 27 ธันวาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร ์

ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล การจัดการเรยีนการสอนโดยใช้ระบบ 
UBU LMS 

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 คณะเภสัชศาสตร ์

ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล การจัดการเรยีนการสอนโดยใช้ระบบ 
UBU LMS 

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 คณะเภสัชศาสตร ์

ผศ.ดร.อรนุช ธนเขตไพศาล การจัดการเรยีนการสอนโดยใช้ระบบ 
UBU LMS 

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 คณะเภสัชศาสตร ์

อาจารย์อไุรวรรณ อกนิตย ์ แนวทางการพัฒนาระบบ LMS เพื่อรองรับการ
จัดการเรียนการสอนของคณะเภสัชศาสตร ์

วันที่ 27 ธันวาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร ์
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คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

www.phar.ubu.ac.th 
 


