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แผนการจัดการความรู้ ปี 2562 

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 เทคนิคการวัดและประเมินผลการศึกษา  
แนวคิดและวิธีการจัดการงานวิจัยของนักวิจัยที่ประสบความส าเร็จ การบริหารจัดการหลักสูตรและโครงการที่ประสบความส าเร็จ 
ตลอดจนการแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงาน  ดังนั้นกระบวนการถ่ายทอดและสนับสนุนให้คนในองค์กรได้เข้าใจและ
เรียนรู้จากกันและกันผ่านกระบวนการของการเสวนา การอภิปราย การสร้างเครือข่ายหรือกลุ่มผู้ปฏิบัติ (Community of 
Practice) จะเป็นเครื่องมือส าคัญที่น าพาให้หน่วยงานพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่แท้จริง   

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 
4. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศที่ใช้ในการ เผยแพร่ รวบรวมและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้  ให้บุคคลภายในและ

ภายนอกคณะได้ใช้ศึกษาและน าไปใช้ในการพัฒนางานได้  
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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 

 ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 

สถานที่ด าเนินการ 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

กลุ่มเป้าหมาย:  

 คณาจารย์ และบุคลากร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
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แผนการด าเนินงาน 

แผนการจัดการความรู้ที่ 1  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :  ยกระดับบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศ  

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objective)                                                                                                                                                                                                                                                                     

1. ผลิตบัณฑิตที่เป็นเลิศ ด้านความรู้และทักษะวิชาชีพ  มีความโดดเด่นด้านการบริบาลเภสัชกรรม โรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคจิตเวช เภสัชกรรมปฐมภูมิ วิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ   ให้เป็นที่ยอมรับในระดับอาเซียน 

2. พัฒนาบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนางานหรือนวัตกรรมใหม่ๆ มีทักษะการท างานในเชิงรุก  พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และสามารถท างานเป็นทีมเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลศิ
ขององค์กร บนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรม  

องค์ความรู้ที่จ าเป็น :   

องค์ความรู้ วิธีการสู่ความส าเร็จ กลุ่มเป้าหมายและเป้าหมาย ตัวชี้วัด ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
(Blended Learning) โดยใช ้UBU-LMS 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อหาแนวทางการพัฒนาระบบ LMS  เพื่อรองรับ
การจัดการเรียนการสอนของคณะเภสัชศาสตร์ 
 

 

- ประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การ
ใชร้ะบบ LMS เช่น  
Moodle/Google classroom/ 
CourseVille 
 

  

กลุ่มเป้าหมาย 

- คณาจารย์ และบุคลากรงาน
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 

เป้าหมาย    

- มีแนวทางการพัฒนาระบบ LMS  
เพื่อรองรับการจัดการเรียนการ
สอนของคณะเภสัชศาสตร์ 

- มีแนวทางการพัฒนาระบบ 
LMS  เพื่อรองรับการจัดการ
เรียนการสอนของคณะเภสัช
ศาสตร์ 

 

มิ.ย.62 

 

 

งานคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ 

งานวิชาการ 

 

  

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 เพื่อผลิตผลงานวิจัยคุณภาพในระดบัชาติและนานาชาติ   

2.พัฒนาองค์ความรู้จากงานวิจยัหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพือต่อยอดเป็นนวัตกรรมเชิงพาณชิย ์ หรือยกระด้บคุณภาพชีวิตของประชาชน  

องค์ความรู้ที่จ าเป็น :   

องค์ความรู้ วิธีการสู่ความส าเร็จ กลุ่มเป้าหมายและเป้าหมาย ตัวชี้วัด ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

2. แลกเปลี่ยนประสบการณ์การขอทุนสนับสนุนการ
วิจัยจากหน่วยงานภายนอก  

วัตถุประสงค์ 
เพื่อหาแนวทางการขอทุนสนับสนุนการวิจัยจาก
หน่วยงานภายนอก  

- ประชุมถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้

กลุ่มเป้าหมาย 

- คณาจารย์  

เป้าหมาย    

- มีแนวทางการขอทุนสนับสนุนการ
วิจัยจากหน่วยงานภายนอก 

-  มีแนวทางการขอทุน
สนับสนุนการวิจยัจาก
หน่วยงานภายนอก 

 

ก.ค.-ก.ย.62 

 

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 

3. แนวทางการทบทวนและปรับปรุงการจัดท าคู่มือ
การปฏิบัติงาน 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อหาแนวในการจัดท าคู่มือการปฏิบัตของบุคลากร
สายสนับสนุนให้เป็นรูปธรรมและสามารถน ามาใช้
ประโยชน์ได ้

- ประชุมถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้

กลุ่มเป้าหมาย 

- บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

เป้าหมาย    

- มีแนวทางในการจัดท าคู่มือเพื่อ
อ านวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

-  มีแนวทางในการจัดท าคู่มือ
การปฏิบัติงานและเผยแพร่แก่
อาจารย์และบุคลากรภายใน
คณะ 

 

มิ.ย-ก.ย. 62 

 

งานประกันคุณภาพและ
สารสนเทศ 

4. แนวทางการบริหารโครงการและการแก้ไขปัญหา
เบิกจ่ายทางการเงิน 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อหาแนวทางในการบริหารโครงการและการแก้ไข
ปัญหาเบิกจ่ายทางการเงิน 
 

- ประชุมถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้

กลุ่มเป้าหมาย 

- ผู้บริหาร บุคลากรงานการเงิน 
และงานแผน และงานอื่นๆ 

เป้าหมาย    

- มีแนวทางในการบริหารโครงการ
และการแก้ไขปัญหาเบิกจา่ย
ทางการเงิน 

-  มีแนวทางการบริหาร
โครงการและการแก้ไขปัญหา
เบิกจ่ายทางการเงิน 
 

มิ.ย-ก.ย. 62 

 

งานการเงิน 

งานนโยบายและแผน 
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งบประมาณในการด าเนินงาน 

1. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมถอดบทเรียนหัวข้อที่ 1  
(การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) โดยใช้ UBU-LMS) 

1,375 บาท 

 - ค่าใช้สอย 
  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (อัตรา 15 บาท/คน/มื้อ x 25 คน x 1 มื้อ) 375 บาท 
  - ค่าอาหารกลางวัน (อัตรา 40 บาท/คน/มื้อ x 25 คน x 1 มื้อ) 1,000 บาท 
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมถอดบทเรียนหัวข้อที่ 2 

(แลกเปลี่ยนประสบการณ์การขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก) 
880 บาท 

 - ค่าใช้สอย 
  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (อัตรา 15 บาท/คน/มื้อ x 16 คน x 1 มื้อ) 240 บาท 
  - ค่าอาหารกลางวัน (อัตรา 40 บาท/คน/มื้อ x 16 คน x 1 มื้อ) 640 บาท 
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมถอดบทเรียนหัวข้อที่ 3 

(แนวทางการทบทวนและปรับปรุงการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน) 
1,925 บาท 

 - ค่าใช้สอย 
  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (อัตรา 15 บาท/คน/มื้อ x 35 คน x 1 มื้อ) 525 บาท 
  - ค่าอาหารกลางวัน (อัตรา 40 บาท/คน/มื้อ x 35 คน x 1 มื้อ) 1,400 บาท 
4. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมถอดบทเรียนหัวข้อที่ 4 

(แนวทางการบริหารโครงการและการแก้ไขปัญหาเบิกจ่ายทางการเงิน) 
825 บาท 

 - ค่าใช้สอย 
  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (อัตรา 15 บาท/คน/มื้อ x 15 คน x 1 มื้อ) 225 บาท 
  - ค่าอาหารกลางวัน (อัตรา 40 บาท/คน/มื้อ x 15 คน x 1 มื้อ) 600 บาท 

รวมทั้งสิ้น 5,000 บาท 
 

หมายเหตุ ทุกรายการสามารถน ามาถัวเฉลี่ยกนัได ้

 

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 

 
 

   

 

เริ่มต้น 

จัดท าแผนการจัดการความรู้ 

จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

เผยแพร่ผ่านเวบไซต์คณะและสื่อต่างๆ 

งานประกันคุณภาพฯ ส ารวจความต้องการ 

พิจารณาหัวข้อการจัดการความรู้ 

จบ 

รวบรวมประเด็นและท าแนวปฏิบัติที่ดี 
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ผลการด าเนนิงานการจัดการความรู้ ปี 2562 

แผนการจัดการความรู้ที่ 1  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :  ยกระดับบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศ  

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objective)                                                                                                                                                                                                                                                                     

1. ผลิตบัณฑิตที่เป็นเลิศ ด้านความรู้และทักษะวิชาชีพ  มีความโดดเด่นด้านการบริบาลเภสัชกรรม โรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคจิ ตเวช เภสัชกรรมปฐมภูมิ วิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ   ให้เป็นที่ยอมรับในระดับอาเซียน 

2. พัฒนาบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนางานหรือนวัตกรรมใหม่ๆ มีทักษะการท างานในเชิงรุก  พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และสามารถท างานเป็นทีมเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลศิ
ขององค์กร บนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรม  

องค์ความรู้ที่จ าเป็น :   

องค์ความรู้ วิธีการสู่ความส าเร็จ กลุ่มเป้าหมายและ
เป้าหมาย 

จ านวนผู้เข้ารว่ม
การอบรม 

ตัวชี้วัด ระยะเวลา ผลการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. การจัดการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสาน (Blended Learning) โดย
ใช ้UBU-LMS วัตถปุระสงค์ 
เพื่อหาแนวทางการพัฒนาระบบ LMS  
เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนของ
คณะเภสัชศาสตร์ 
 

 

- ประชุมแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การใช้ระบบ 
LMS เช่น  
Moodle/Google 
classroom/ 
CourseVille 
 

  

กลุ่มเป้าหมาย 

- คณาจารย์ และบุคลากร
งานคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ 

อาจารย์ 24 คน ดังข้อมูลผลการ
ด าเนินงานแนวทางการ
พัฒนาระบบ LMS  เพื่อ
รองรับการจัดการเรียน
การสอนของคณะเภสัช
ศาสตร์ 
 

17 มิถุนายน 
2562 

อาจารย์มีแนว
ทางการพัฒนาโดย
ใช้ LMS 
Moodle/Google 

classroom/ 
CourseVille เพื่อ
รองรับการจัดการ
เรียนการสอนของ
คณะเภสัชศาสตร์ 
จ านวน 36 รายวิชา 

งานคอมพิวเตอร์
และสารสนเทศ 

งานวิชาการ อาจารย์ 2 คน 12 กรกฎาคม 
2562 

เป้าหมาย    

- มีแนวทางการพัฒนา
ระบบ LMS  เพื่อรองรับ
การจัดการเรียนการสอน
ของคณะเภสัชศาสตร ์

อาจารย์ 1 คน 19 กรกฎาคม 
2562 

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-
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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สรุปกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เร่ือง การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) โดยใช้ UBU-LMS 

(โครงการปีงบประมาณ 2562) 
 
วันที่จัด    วันที่ 17 มิถุนายน 2562  
สถานที่จัด   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคาคณะเภสัชศาสตร ์
จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  25 คน 
ผู้ร่วมกิจรรม   คณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ จ านวน  23 คน   
    บุคลากร    จ านวน   2  คน 
ผู้บรรยาย/วิทยากร  ดร.ฐิตเดช ลือตระกูล และนางสาวกมลวรรณ จันทป 
ผู้จดบันทึก   นางสาวสดใส ตะรินันท์     
ผู้เรียบเรียง   นางสาวสดใส ตะรินันท์  

 

 

การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) โดยใช้ UBU-LMS 

ในปีการศึกษา 2561 (ปีงบประมาณ 2562) คณะมีนโยบายในการส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่
อาจารย์ในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นปัจจุบันมาใช้ในการสอนและการถ่ายความรู้ไปยังผู้เรียน และอ านวย
ความสะดวกในการบริหารจัดการด้านแก่ผู้สอนและผู้เรียน การใช้ระบบ LMS เพ่ือรองรับการจัดการเรียนการสอน 
และมีการขยายผลไปในระดับมหาวิทยาลัย โดยในปี 2562 มหาวิทยาลัยโดยส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายมีการ
จัดอบรมชิงปฏิบัติการ ตลอดปีงบประมาณ 2562 และมีการพัฒนาภาพรวมในระดับมหาวิทยาลัยโดยมีการ
ประยุกต์ใช้ระบบ UBU-LMS ทั้งมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง ส าหรับคณะเภสัชศาสตร์ได้สรุปกิจกรรมดังกล่าวดัง
แสดงในตารางข้างล่าง 

ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 คณะเภสัชศาสตร์มีการจัดรูปแบบการเรียนการสอนรูปแบบใหม่เพ่ือ
รองรับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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1. ภาคการศกึษาต้น ปีการศึกษา 2561 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

จ านวน
ช่ัวโมง
เรียนต่อ

ภาค 

จ านวนช่ัง
โมงท่ีสอน

รูปแบบใหม่ 

ร้อยละ
ช่ัวโมง 

รูปแบบการสอน 

การสอนแบบบรรยาย
ตามแนวทาง UBU 

Active Learning 21 

การสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ 

ใช้ 
Moodle/ 

UBU LMS 

ใช้ Google 
Apps for 

Education 

ใช้ 
Course 
Ville 

1013001 การดูแลสุขภาพและ
ทักษะชีวิต 

3(3-0-6) 45 8 17.78 /         

1502100 การดูแลสุขภาพตามวัย 3(3-0-6) 45 41 91.11     /     

1502222 ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 3(3-0-6) 45 22 48.89     /     

1502224 กายวิภาคศาสตร์และ
สรีรวิทยา 1 

4(4-0-8) 60 60 100.00     /     

1502300 ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีว
เภสัชภัณฑ์ 

2(2-0-4) 30 5 16.67 / /       

1503102 สมุนไพรเพื่อสุขภาพและ
ความงาม  

3(3-0-6) 45 6 13.33       /   

1503210 เภสัชพฤกษศาสตร์ 2(2-0-4) 30 1 3.33   /       

1504320 รูปแบบยาเตรียม 1 4(3-3-6) 60 6 10.00 /         

1506421 เภสัชกรรมโรงพยาบาล 3(3-0-6) 45 3 6.67 /         

1506533 การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและ
ความปลอดภัยของผู้ป่วย 

3(2-3-4) 75 10 13.33 /         

1504400 การออกแบบและพัฒนา
สูตรต ารับเภสัชภัณฑ์ 

3(2-3-4) 75 3 4.00 /         

1503201 เคมีพ้ืนฐานส าหรับ 

เภสัชศาสตร์ 

3(3-0-6) 45 6 13.33       /   

1503323 เภสัชเคมี 1 3(3-0-6) 45 11 24.44     / /   

1503320 เภสัชเคมีวิเคราะห์พื้นฐาน 2(2-0-4) 30 12 40.00     / /   

1505300 เภสัชวิทยา 1 3(3-0-6) 45 15 33.33     /     

1503100 ยาในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 45 12 26.67       /   

1501401 หลักวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร ์ 3(3-0-6) 45 28 62.22     /     

1502705 สัมมนาทางเภสัชศาสตร์
ชีวภาพ 2 (ป.โท) 

1(1-0-3) 15 4 26.67   /       
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2. ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

จ านวน
ช่ัวโมง
เรียนต่อ

ภาค 

จ านวนช่ัง
โมงท่ีสอน

รูปแบบใหม่ 

ร้อยละ
ช่ัวโมง 

รูปแบบการสอน 

การสอนแบบบรรยาย
ตามแนวทาง UBU 

Active Learning 21 

การสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ 

ใช้ 
Moodle/U
BU LMS 

ใช้ Google 
Apps for 
Education 

ใช้ 
Course 
Ville 

1013001 การดูแลสุขภาพและ
ทักษะชีวิต 

3(3-0-6) 45 12 26.67 / 
  

  
    

1502220 ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 3(3-0-6) 45 5 11.11     /     

1502226 กายวิภาคศาสตร์และ
สรีรวิทยา 2 

4(4-0-8) 60 52 86.67     /     

1503100 ยาในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 45 36 80.00 /     /   

1503102 สมุนไพรเพื่อสุขภาพและ
ความงาม  

3(3-0-6) 45 6 13.33       /   

1503324 เภสัชเคมี 2 (กลุ่ม 1) 2(2-0-4) 30 8 26.67     /     

1503324 เภสัชเคมี 2 (กลุ่ม 2) 2(2-0-4) 30 8 26.67     /     

1506424 เภสัชบ าบัด 2 5(4-3-8) 105 3 2.86   /       

1507527 การให้ค าปรึกษาด้านยา
ด้วยภาษาอังกฤษ 

3(2-3-4) 75 75 100.00   /       

1503200 การดูเลสุขภาพองค์รวม 3(3-0-6) 45 6 13.33 /         

1504520 เทคโนโลยีเภสัชกรรมใน
งานบริบาลเภสัชกรรม 

3(2-3-4) 75 7 9.33     /     

1503322 ปฏิบัติการเภสัชเคมี
วิเคราะห์ 

1(0-3-0) 45 6 13.33       /   

1503210 เภสัชพฤกษศาสตร์ 2(2-0-4) 30 3 10.00   / 
 

    

1505302 เภสัชวิทยา 2 3(3-0-6) 45 42 93.33     /     

1505303 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 1(0-3-0) 45 15 33.33     /     

3. ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต จ านวน
ช่ัวโมง
เรียน

ต่อภาค 

จ านวนช่ัง
โมงท่ีสอน

รูปแบบใหม่ 

ร้อยละ
ช่ัวโมง 

รูปแบบการสอน 

การสอนแบบบรรยาย
ตามแนวทาง UBU 

Active Learning 21 

การสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ 

ใช้ 
Moodle/UBU 

LMS 

ใช้ Google 
Apps for 
Education 

ใช้ 
Course 
Ville 

1502220 ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 3(3-0-6) 45 12 26.67 
 

  /     

1503220 เคมีทางยา 2(2-0-4) 30 4 13.33     /     

1503320 เภสัชเคมีวิเคราะห์
พื้นฐาน 

2(2-0-4) 30 4 13.33     /     
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รายช่ือผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง 

การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) โดยใช้ UBU-LMS  
วันที ่17 มิถุนายน 2562  

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์ 
 

1. ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา
คุณภาพองค์กร 

วิทยากร 

2. นางสาวกมลวรรณ จันทป นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิทยากร 
3. นายพีรวัฒน์ จินาทองไทย รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ ผู้เข้าร่วม 
4. รศ.วริษฎษ ศิลาอ่อน รองคณบดีฝ่ายวิจัยและปฏิบัติการ ผู้เข้าร่วม 
5. ผศ.สุภารัตน์ จันทร์เหลือง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้เข้าร่วม 
6. ผศ.ทวนธน บุญลือ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้เข้าร่วม 
7. รศ.พรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติ รองศาสตราจารย์ ผู้เข้าร่วม 
8. ผศ.ปรีชา บุญจูง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้เข้าร่วม 
9. ผศ.สุวรรณา ภัทรเบญจพล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้เข้าร่วม 
10. ผศ.แสวง วัชระธนกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้เข้าร่วม 
11. ผศ.นุตติยา วีระวัฒนชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้เข้าร่วม 
12. ผศ.อรนุช ธนเขตไพศาล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้เข้าร่วม 
13. ผศ.สมหวัง จรรยาขันติกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้เข้าร่วม 
14. ผศ.ทรงพร จึงมั่นคง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้เข้าร่วม 
15. ผศ.นิภาพร เมืองจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้เข้าร่วม 
16. ผศ.จีริสุดา ค าสีเขียว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้เข้าร่วม 
17. ผศ.น้องเล็ก คุณวราดิศัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้เข้าร่วม 
18. รศ.ธีราพร สุภาพันธ์ รองศาสตราจารย์ ผู้เข้าร่วม 
19. นางจุฑามาศ หงษ์ทอง อาจารย์ ผู้เข้าร่วม 
20. นางสาวเพียงเพ็ญ ธิโสดา อาจารย์ ผู้เข้าร่วม 
21. นางสาวธนวดี ปรีเปรม อาจารย์ ผู้เข้าร่วม 
22. นางสาวจริญญา ค าภักดี อาจารย์ ผู้เข้าร่วม 
23. นางสาววันนิศา ดงใต้ อาจารย์ ผู้เข้าร่วม 
24. นางสาวสุทธาสินี สุวรรณกุล อาจารย์ ผู้เข้าร่วม 
25. นางสาวสดใส ตะรินันท์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ผู้เข้าร่วม 

ผู้เรียบเรียง 
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แผนการจัดการความรู้ที่ 2 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 :  ขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรม สร้างองค์ความรู้ ในระดับสากล 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objectives)  

1.สร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ เพื่อผลิตผลงานวิจัยคุณภาพในระดบัชาติและนานาชาติ   

2.พัฒนาองค์ความรู้จากงานวิจยัหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพือต่อยอดเป็นนวัตกรรมเชิงพาณชิย ์ หรือยกระด้บคุณภาพชีวิตของประชาชน  

องค์ความรู้ที่จ าเป็น :   

องค์ความรู้ วิธีการสู่ความส าเร็จ กลุ่มเป้าหมายและ
เป้าหมาย 

จ านวนผู้เข้าร่วม
การอบรม 

ตัวชี้วัด ระยะเวลา ผลการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

2. แลกเปลี่ยนประสบการณ์การขอทุน
สนับสนุนการวิจยัจากหนว่ยงาน
ภายนอก  

วัตถุประสงค์ 
เพื่อหาแนวทางการขอทุนสนับสนุนการ
วิจัยจากหน่วยงานภายนอก  

- ประชุมถอดบทเรียนและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้

กลุ่มเป้าหมาย 

- คณาจารย์  

เป้าหมาย    

- มีแนวทางการขอทุน
สนับสนุนการวิจยัจาก
หน่วยงานภายนอก 

อาจารย์ จ านวน 23 คน -  มีแนวทางการขอทุน
สนับสนุนการวิจยัจาก
หน่วยงานภายนอก 

 

15 สิงหาคม 2562 

 

ดังข้อมูลผลการ
ด าเนินงาน  

งานวิจัย 

งานประกันคุณภาพ
และสารสนเทศ 
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สรุปกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เรื่อง การจัดท าแผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรมอย่างไรให้ได้ 5 ดาว 

 (โครงการปีงบประมาณ 2562) 
 
วันที่จัด    วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 11.00 – 13.30 น.  
สถานที่จัด   ห้องประชุมไพโรจน์ ทรัพยานนท์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  20 คน 
ผู้ร่วมกิจรรม   รองศาสตราจารย์วริษฎา ศิลาอ่อน รองคณบดีฝ่ายวิจัยและปฏิบัติการ 

คณาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาโท และเจ้าหน้าที่ คณะเภสัชศาสตร็ 
ผู้บรรยาย   รศ.สุรีพร เกตุงาม 

ภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ผู้จดบันทึก   นางสาวสดใส ตะรินันท์     
ผู้เรียบเรียง   นางสาวสดใส ตะรินันท์ 
    นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์ 
 
 

ประสบการณ์การจัดท าแผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม 
 

รศ.สุรีพร เกตงุาม อาจารย์ประจ าภาควิชาพืชไร่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ให้เกียรติ
ร่วมแบ่งปันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดท าแผนบูรณรการการวิจัยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันกบคณาจารย์
คณะเภสัชศาสร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 
 
การเขียนโครงการวิจัย   
1. ควรเป็นงานวิจัยที่ผู้วิจัยถนัด และในการณีงานวิจัยร่วมควรพิจาณาหัวหน้าโครงการวิจัยหรือหัวหน้าแผน ซึ่งถือว่า

เป็นปัจจัยส าคัญของโครงการวิจัย และควรเป็นผู้มีประสบการณ์และผลงานวิจัยที่เด่นชัด 
2. กรณีโครงการวิจัยร่วมกับหน่วยงานอ่ืนซึ่งเป็นเจ้าของทุน ผลงานวิจัยที่ได้ส่วนใหญ่จะเป็นของผู้ให้ทุนจิจัยเป็นหลัก  
3. การเขียนโครงการควรพิจารณาโครงการที่จะด าเนินงานให้ถูกวัตถุประสงค์กับนโยบายของให้ทุนวิจัย 
4. โครงการวิจัยควรมาจากปัญหาที่เกิดขึ้นจริง 
 
 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการจัดท าแผนโครงการวิจัย 
1. งานวิจัยต้องตอบโจทย์แผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  
2. ผู้วิจัยต้องมีประวัติการท าวิจัยที่ดี มีข้อมูลการส่งรายงานการวิจัย และเบิกจ่ายเอกสารตรงตามระยะเวลาที่

ก าหนด (ไม่ติดบัญชีด า) 
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3. วิเคราะห์ว่าปัญหาของเราคืออะไร มีแผนการด าเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไร และแผนโครงการวิจัย
ของผู้วิจัยอยู่ตรงส่วนใดของแผน 

4. โครงการวิจัยควรมีเป้าหมายที่นับ จับต้องได้ และมีผลลัพธ์ที่ชัดเจน และโครงการควรตรงตามกลุ่มเป้าหมายที่
ประสบปัญหา 

5. พิจารณาเครือข่าย หรือคู่ความร่วมมือในการท าวิจัยที่ตรงกับสาขาที่ท า และควรมีเครือข่ายที่หลากหลาย 
6. พิจารณาผู้ร่วมวิจัยที่มีความสามารถ และมีชื่อเสียงในสาขาที่ท าวิจัย  
7. หัวหน้าแผนควรมีประสบการณ์และมีความรู้ในงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
8. ผลลัพธ์ที่ได้จากงานวิจัยมีอะไรบ้าง มีผลต่อผู้เกี่ยวข้องในแง่ใด และมีการพัฒนาเป็นนวัตกรรมหรือต่อยอดในแง่

ธุรกิจหรือการเพ่ิมรายได้ อย่างไร 
9. ข้อเสนอโครงการควรมีความคุ้มค่าด้านการตลาด หรืองานวิจัยมีผลกระทบต่อการตลาดอย่างไรผลิตภัณฑ์ที่ได้มี

ประโยชน์ในแง่การตลาดอย่างไร 
10. ควรมีการระบุแนวทางการต่อยอดโครงการวิจัยในอนาคต 
11. โครงการวิจัยมีความเชื่อมโยงอย่างไรภายใต้แผนที่ก าหนด 
12. ผลผลิต/ผลลัพ์ที่ได้คืออะไร ผลกระทบที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้าง 
 
 ทั้งนี้ส าหรับแนวทางการส่งข้อเสนอโครงการด้านการบูรณาการการวิจัย ประจ าปี 2563 มหาวิทยาลัย
ก าหนดแนวทางการเสนอข้อเสนอโครงการไว้ 4 เป้าหมาย และเน้นโครงการบูรณาการร่วมกับสหสาขาวิชาต่างๆ 
เพ่ือสามารถน าผลการวิจัยที่ได้ไปใช้ประโยชน์ได้จริง ซึ่งข้อเสนอดังกล่าวควรตอบโจทย์นโยบายระดับมหาวิทยาลัย 
ระดับจังหวัด และระดับประเทศ ดังนี้ 
 1. เป้าหมายที่ 1 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างความม่ันคงด้านเศรษฐกิจ 
 2. เป้าหมายที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม  

3. เป้าหมายที่ 3 วิจัยและนวัตกรมเพ่ือการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ (โครงการเดี่ยว)   
4. เป้าหมายที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน บุคลากรและระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ  
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ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการแก้ไข 

1. การจัดท าแผนโครงการ การเขียนส่วนใหญ่อยู่ที่
หัวหน้าโครงการหรือไม่หรือกระจายผู้ร่วมวิจัยเขียน 

1. ควรเป็นการเขียนโครงการวิจัยร่วมกัน เพ่ือจะได้
ทราบแนวทางการจัดท าโครงการวิจัย ปัญหาที่
เกิดขึ้น และผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น ควรมีการหารือ
ร่วมกันกับหัวหน้าโครงการ 

2. แนวทางในการจัดท าโครงการวิจัยแบบโครงการ
เดี่ยวควรท าอย่างไร 

2. ควรมีเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
มีวิธีการด าเนินงานที่ชัดเจน งบประมาณและ
กิ จ ก ร ร ม มี จ ะ ด า เ นิ น ง า น มี ค ว า ม ชั ด เ จน  มี
ประสบการณ์การเขียนโครงการ 

3. เนื่องจากนีกศึกษา ระดับปริญญาโทของคณะ
เ ก ษ ต ร ศ า ส ต ร์ มี จ า น ว น ไ ม่ ม า ก  ทั้ ง นี้ ค ณ ะ
เกษตรศาสตร์มีนโยบายในการปิดหลักสูตรหรือไม่ 

3. คณะมีการประสานงานเพ่ือท า MOU กับองค์กร
ภายนอกที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร เพ่ือเปิดโอกาสให้
นักศึกษามีแนวทางการจัดท าโครงการวิจัย  
    ประสานงานกับหน่วยงานราชการ เพ่ือรองรับ
การเรียนการสอนส าหรับผู้สนใจเรียนในระดับ
บัณฑิตศึกษานอกเวลา (เสาร์-อาทิตย์)  
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รายช่ือผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง 
การจัดท าแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมอย่างไรให้ได้ 5 ดาว 

วันที ่15 สิงหาคม 2562  
ณ ห้องประชุมไพโรจน์ ทรัพยานนท์ ช้ัน 2 อาคารคณะเภสัชศาสตร์ 

 
1. รศ.สุรีพร เกตุงาม รองศาสตราจาร์ (คณะเกษตรศาสตร์) วิทยากร 
2. นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ผู้เข้าร่วม 
3. รศ.วริษฎา ศิลาอ่อน รองคณบดีฝ่ายวิจัยและปฏิบัติการ วิทยากร 
4. นายพีรวัฒน์ จินาทองไทย รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ ผู้เข้าร่วม 
5. รศ.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ รองศาสตราจารย์ ผู้เข้าร่วม 
6. รศ.พรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติ รองศาสตราจารย์ ผู้เข้าร่วม 
7. ผศ.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้เข้าร่วม 
8. ผศ.สมหวัง จรรยาขันติกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้เข้าร่วม 
9. ผศ.ปาจารีย์ ทองงอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้เข้าร่วม 
10. ผศ.อุไรวรรณ อกนิตย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้เข้าร่วม 
11. ผศ.ศิริมา สุรรณกูฎ จันต๊ะมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้เข้าร่วม 
12 ผศ.นิภาพร เมืองจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้เข้าร่วม 
13 ผศ.ทรงพร จึงมั่นคง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้เข้าร่วม 
14 ผศ.บัญชา ยิ่งงาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้เข้าร่วม 
15 ผศ.เบญจภร เศรษฐบุปผา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้เข้าร่วม 
16 ผศ.อุษณา พัวเพ่ิมพูลศิริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้เข้าร่วม 
17 นางสาวเพียงเพ็ญ ธิโสดา อาจารย์ ผู้เข้าร่วม 
18 นางสาวกัณฑิมา ทับทินหิม นักศึกษาปริญญาโท ผู้เข้าร่วม 
19 นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ผู้เข้าร่วม 
20 นางสาวสดใส ตะรินันท์ เจ้าหน้าทีบริหารงานทั่วไป ผู้เข้าร่วม 

ผู้เรียบเรียง 



19 | P a g e  

แผนการจัดการความรู้ที่ 4 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 :  บรหิารจัดการองค์กรให้มีชื่อเสียง ขับเคลื่อนสู่ความเป็นเลิศ  

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objective) 

1. สร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียง (Branding and Recognition)   

2. พัฒนาระบบบริหารงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนสู่ความเป็นเลิศ   

องค์ความรู้ที่จ าเป็น :   

องค์ความรู้ วิธีการสู่            

ความส าเร็จ 

กลุ่มเป้าหมายและ
เป้าหมาย 

จ านวน
ผู้เข้าร่วมการ

อบรม 

ตัวชี้วัด ระยะเวลา ผลการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

3. แนวทางการทบทวนและปรับปรุงการ
จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อหาแนวในการจัดท าคู่มือการปฏิบัตของ
บุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นรูปธรรมและ
สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได ้

- ประชุมถอด
บทเรียนและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้

กลุ่มเป้าหมาย 

- บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ  

เป้าหมาย    

- มีแนวทางในการจัดท าคู่มือ
เพื่ออ านวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงาน 

- บุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ 
จ านวน 24 คน 

 

-  มีแนวทางในการ
จัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานและ
เผยแพร่แก่
อาจารย์และ
บุคลากรภายใน
คณะ 

 

13 สิงหาคม 2562 

 

ดังข้อมูลผลการ
ด าเนินงาน 
 

งานประกันคุณภาพ
และสารสนเทศ 
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สรุปกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เร่ือง การทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน 

 (โครงการปีงบประมาณ 2562) 
 
วันที่จัด    วันที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 12.00 – 14.00 น.  
สถานที่จัด   ห้องประชุมไพโรจน์ ทรัพยานนท์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  20 คน 
ผู้ร่วมกิจรรม   นายพีรวัฒน์ จินาทองไทย  รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ 
    บุคลากรคณะเภสัชศาสตร็ 
 ผู้บรรยาย   นางนิธินันท์ สุยะลา  

(อ้างอิงจาก คุณอุ่นเรือน มงคลชัยและคุณวิลาวัณย์ อุ่นเรือน) 
นางสาวสดใส ตะรินันท์ 
นางสาวพิชญาพร ขาวเลิศ 
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์ 

ผู้จดบันทึก   นางสาวสดใส ตะรินันท์     
ผู้เรียบเรียง   นางสาวเบญจภัค มิ่งขวัญ 
    นางนิธินันท์ สุยะลา 

นางสาวสดใส ตะรินันท์ 
 

 
การทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน 

 
คู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน หมายถึง การจัดท าเอกสารเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ

ปฏิบัติงาน หรือใช้ประกอบการปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่ก าหนดภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน
นั้นๆ ซึ่งเป็นงานที่มีความยาก ซับซ้อน และเกี่ยวข้องกับงานต่าง ๆ  ทั้งนี้คู่มือการปฏิบัติงานควรมีความกระชับ 
ชัดเจน เข้าใจง่าย และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน  

 
วัตถุประสงค์ในการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 

1) การปฏิบัติงานในปัจจุบันเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
2) ผู้ปฏิบัติงานทราบและเข้าใจว่าควรท าอะไรก่อนหลัง 
3) ผู้ปฏิบัติงานทราบว่าควรปฏิบัติงานอย่างไร เมื่อใด กับใคร 
4) การปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายขององค์กร 
5) ผู้บริหารติดตามงานได้ทุกขั้นตอน 
6) เครื่องมือในการฝึกอบรม 
7) ใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการท างาน 
8) เป็นแนวปฏิบัติส าหรับผู้ปฏิบัติให้สามารถท างานได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน ไม่ผิดพลาด และมี

ประสิทธิภาพ 
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ประโยชน์ของคู่มือการปฏิบัติงาน 

1) ลดการตอบค าถาม 
2) ลดเวลาในการสอนงาน 
3) เสริมสร้างความม่ันใจในการท างาน 
4) เกิดความสม่ าเสมอในการท างาน 
5) ลดความซ้ าซ้อนที่อาจจะเกิดในการท างาน 
6) การปฏิบัติงานเป้นแบบมืออาชีพ 
7) ช่วยในการปรับปรุงงานและออกแบบกระบวนงานใหม่ 
8) ใช้เป็นฐานในการประกาศเวลามาตรฐานการให้บริการ 
 

ขั้นตอนการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน 
ขั้นที่ 1 วิเคราะห์งานที่รับผิดชอบ ท าอะไรบ้าง ขั้นตอนเป็นอย่างไร ปัจจัยที่เก่ียวข้องมีอะไร มีการใช้

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขใดบ้าง  
ขั้นที่ 2 วิเคราะห์ปัญหา/สาเหตุในการปฏิบัติงาน อะไรบ้าง แยกปัญหาเป็นข้อย่อย 
ขั้นที่ 3 วิเคราะห์แนวทางการแก้ไขจากปัญหา สาเหตุขั้นที่ 2 
ขั้นที่ 4 ขั้นวางแผนก าหนดโครงร่าง การท าเนื้อหา และสารบัญ 

 
เทคนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน 

1) ให้ท าคู่มือตรงกับภาระงานในความรับผิดชอบ 
2) การก าหนดชื่อเรื่อง ควรมีความน่าสนใจและค านึงถึงกลุ่มผู้ใช้ 
3) ก าหนดโครงเรื่อง มีขอบเขต/กรอบการเขียน 
4) เนื้อหาต้องมีความทันสมัย ถูกต้อง สมบูรณ์และมีการใช้กฎ ระเบียบที่ชัดเจน 
5) เขียนอธิบายเนื้อหาโดยใช้ภาษาทางการ 
6) ส่วนประกอบของคู่มือควรมีความครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก าหนด 

 
 องค์ประกอบของคู่มือการปฏิบัติงาน 

1) ค าน า 
2) สารบัญ (หน้า ตาราง ภาพ) 
3) ความเป็นมา ความจ าเป็นและความส าคัญ 
4) วัตถุประสงค์ 
5) ประโยชน์ที่ได้รับ 
6) ขอบเขตของคู่มือ 
7) ค านิยามศัพท์/ค าจ ากัดความ 
8) โครงสร้างองค์กร และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 
9) หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานและเงื่อนไข 
10)  เทคนิคในการปฏิบัติงาน 
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11)  ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขและการพัฒนางาน 
12)  เอกสารอ้างอิง/บรรณานุกรม 
13)  ภาคผนวก 
14)  ตัวอย่าง/แบบพิมพ์ 
15)  ประวัติผู้จัดท า 

 
 

จากองค์ประกอบของคู่มือการปฏิบัติงานดังกล่าว เป็นการบอกเล่าให้ทราบถึงกระบวนงานว่า “ใคร
ท าอะไร”  “ท าทีไหน” และ “ท าไปเพื่ออะไร” ดังนั้นองค์ประกอบดังกล่าวจึงประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ และบท 5 
บท ดังนี้ 

➢ ค าน า 
➢ สารบัญ (สารบัญตาราง สารบัญรูปภาพ (ถ้ามี)) 
➢ บทที่ 1 บทน า 
➢ บทที่ 2 โครงสร้างองค์กรและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 
➢ บทที่ 3 หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน 
➢ บทที่ 4 เทคนิคในการปฏิบัติงาน 
➢ บทที่ 5 ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะ 
➢ บรรณานุกรรม/เอกสารอ้างอิง 
➢ ภาคผนวก 
➢ ประวัติผู้จัดท า 
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ค าน า บทท่ี 1 บทน า สารบั
ญ 

บทท่ี 2 โครงสร้าง
องค์กร 

บทท่ี 3 หลักเกณฑ์วิธีการ
ปฏิบัติงาน 

บทท่ี 4 เทคนิคการ
ปฏิบัติงาน 

บทท่ี 5 ปัญหา แนวทางการ
แก้ไข 

บรรณานุกร
ม 

ภาคผนวก ประวัติผู้จัดท า 

1.1 ความเป็นมา
และความส าคัญ 

1.2 วัตถุประสงค ์

1.3 ประโยชนท์ี่
ได้รบั 

1.4 ขอบเขตของ
คู่มือการปฏตัิงาน 

1.5 นิยามศัพท ์

2.1 โครงสร้าง
การบริหาร 

2.2 บทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบของ

2.3 บทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบของ

2.4 บทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบและ
ลักษณธงานของ
ต าแหนง่ 

3.1 หลักเกณฑก์าร
ปฏิบตัิงาน 

3.2 วิธีการปฏิบตัิงาน 

3.3 เงื่อนไช/
ข้อสังเกต/ข้อควร

3.4 แนวคิดหรือ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

4.1 แผนกลยุท์ในการ
ปฏิบตัิงาน 

4.2 ขั้นตอนการ
ปฏิบตัิงาน 

4.3 วิธีการให้บรกิาร
กับผูร้ับบรกิาร 

4.4 วิธีการติดตามและ
ประเมินผลการ

4.5 แนวปฏิบตัิทีด่ีใน
การปฏิบตัิงาน 

4.6 จรรยาบรรณ 
คณุธรรม จริยธรรม 

5.1 ปัญหา อปุสรรค 
แนวทางแก่ไข 

5.2 ข้อเสนอแนะ 
(แนวทางการพฒันา
งานหรือปรบัปรุง 

คู่มือการปฏิบัติงาน 



 

 ค าน า 
เป็นการสรุปแนวทางการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน เพ่ือชักชวนให้ผู้อ่านสนใจอ่านคู่มือการปฏิบัติงาน ซึ่ง

หากเขียนค าน าไม่ดีผู้อ่านจะหยุดอ่านตั้งแต่ต้น ดังนั้นการเขียนค าน าต้องเขียนให้เกิดความสนใจแก่ผู้อ่านให้มาก
ที่สุด 

 
 
 

 
  

  

ตัวอย่างค าน า 
 



 

 สารบัญ 
เป็นการระบุชื่อบทและหัวข้อส าคัญของรายงานว่าอยู่ หน้าใด เช่น ค าน า หรือบทต่างๆ รวมทั้งหัวข้อที่ส าคัญในแต่

ละบท บรรณานุกรม และ ภาคผนวก สารบัญตาราง และสารบัญรูปภาพ จะรวมอยู่ในหน้าสารบัญนี้ด้วย 
โดยสารบัญตาราง จะระบุต าแหน่งหน้าของตารางทั้งหมดที่มีอยู่ในคู่มือการปฏิบัติงาน ถ้ามีตารางปรากฏ

อยู่ในภาคผนวก ต้องระบุต าแหน่งของตารางไว้ในสารบัญตารางด้วย 
สารบัญรูปภาพ ตาราง จะระบุต าแหน่งหน้าของรูปภาพทั้งหมดที่มีอยู่ในคู่มือการปฏิบัติงาน ถ้ามีรูปภาพ

ปรากฏอยู่ในภาคผนวก ต้องระบุต าแหน่งของรุปภาพไว้ในสารบัญรุปภาพด้วย 
 
 
 
    

 

ตัวอย่างสารบัญ 
 



 

 
 

 
  

ตัวอย่างสารบัญตาราง 
 



 

 
 

  

ตัวอย่างสารบัญแผนภาพ 
 



 

 บทที่ 1  บทน า 
 
1.1 ความเป็นมา ความจ าเป็นและความส าคัญ  
เป็นเนื้อหาส่วนแรกหรือบทเริ่มต้นของงานที่เขียนจึงมีความส าคัญและมีความจ าเป็นในการน าเข้าสู่เนื้อเรื่อง

ของงานที่เขียนบทอ่ืน ๆ การเขียนบทน าจะต้องกล่าวถึงความเป็นมาและความส าคัญของงานที่ปฏิบัติให้ชัดเจน 
รวมถึงแนวคิด วัตถุประสงค์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากคู่มือการปฏิบัติงานนี้ หรือเป็นการเขียนอธิบายภูมิ
หลัง และที่มาของคู่มือการปฏิบัติงานว่ามีความเป็นมาอย่างไร มีความส าคัญต่อองค์กรอย่างไร งานที่ท ามี
ความส าคัญอย่างไรกับองค์กร และเพราะเหตุใดเราถึงต้องเขียนคู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ ควรประกอบด้วย 3 ย่อ
หน้า กล่าวคือ 

ย่อหน้าที่ 1  เป็นการเกริ่นน าองค์กรและกล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของงานที่ผู้เขียนปฏิบัติว่ามีความเกี่ยบวข้อง
กับองค์กรอย่างไร อาจมีการอ้างอิงข้อมูล หรือสถิติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้  

 
 



 

 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างความเป็นมา ย่อหน้าที่ 1 
 



 

ย่อหน้าที่ 2 เป็นการโยงประเด็นจากย่อหน้าแรกเพ่ือเชื่อมโยงไปถึงปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นเหตุให้ต้องจัดท า
คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างความเป็นมา ย่อหน้าที่ 2 
 



 

ย่อหน้าที่ 3 เป็นการสรุปว่าคู่มือที่จัดท าขึ้นจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องส่วนใดบ้าง และสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ต่อองค์กรได้อย่างไร 

 
 
 

 

 
1.2 วัตถุประสงค์  

เป็นการชี้แจงให้ผู้ผ่านทราบถึงวัตถุประสงค์ในการจัดท าเอกสารขึ้นมา และสื่อให้ผู้อ่านได้ทราบว่าต้องท า
อะไรในงานนี้ ซึ่งวัตถุประสงค์ควรมีความชัดเจน และมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันในวัตถุประสงค์แต่ละข้อ    ไม่มี
ความซับซ้อน ผู้อ่านเข้าใจได้ง่าย สามารถตอบค าถามจากผู้เกี่ยวข้องได้  

 
 
 
 
 

 
1.3 ประโยชน์ที่ได้รับ 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากท าคู่มือการปฏิบัติงานเป็นความส าคัญของการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานที่

ผู้เขียนต้องพิจารณาว่าคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องนั้นท าให้ทราบอะไร? หรือได้อะไร? และผลจากท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานนั้นมีประโยชน์ต่อใคร?อย่างไร? เช่น การระบุประโยชน์ที่เกิดจากการน าคู่มือไปใช้ ไม่ว่าจะเป็นการ
เพ่ิมพูนความรู้ หรือน าไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติ หรือในการแก้ปัญหา หรือ พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน 

เมื่อได้ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานแล้ว จะเกิดประโยชน์อะไรบ้าง ใครเป็นผู้ได้รับประโยชน์ ซึ่งสามารถเขียน
ทั้งผลประโยชน์โดยตรงของคู่มือการปฏิบัติงานและประโยชน์โดยอ้อมของคู่มือการปฏิบัติงานได้ด้วย 

ตัวอย่างความเป็นมา ย่อหน้าที่ 3 
 

ตัวอย่างวัตถุประสงค์ 
 



 

 
 

 
1.4 ขอบเขตของคู่มือการปฏิบัติ 
เป็นการเขียนอธิบายให้ผู้น าคู่มือการปฏิบัติงานไปใช้ได้ทราบถึงขอบเขตของกระบวนการในคู่มือการ

ปฏิบัติงานว่าครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนใดถึงขั้นตอนใด หน่วยงานใด กับใคร ที่ใด และเม่ือใด ตลอดจนครอบคลุมถึง
กฎ ระเบียบ มติที่ประชุม ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ใดบ้าง  

 
 
 

ตัวอย่างประโยชน์ที่ได้รับ 
 

ตัวอย่างขอบเขตของคู่มือการปฏิบัติงาน 
 



 

1.5 นิยามศัพท์/ค าจ ากัดความ 
เป็นการชี้แจงให้ผู้อ่านทราบถึงค าศัพท์เฉพาะ ซึ่งอาจเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ หรือค าย่อที่กล่าวถึง

ในคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือให้ผู้อ่านเข้าใจความหมายตรงกัน (โดยค านิยามศัพท์เป็นตัวอักษรตัวหนา  ส่วน
ความหมายเป็นตัวอักษรปกติ) 

 
 
 
 

 
  

ตัวอย่างนิยามศัพท์ 
 



 

 บทที่ 2  โครงสร้างองค์กร และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 
2.1 โครงสร้างองค์กร  
เป็นการกล่าวถึงโครงสร้างการบริหารจัดการขององค์กร ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงการด าเนินงานในปัจจุบัน  ซึ่ง

ควรแสดงเป็นรูปภาพ หรือแผนภาพ ทั้งนี้เพ่ือให้ง่ายต่อการท าความเข้าใจ ควรระบุวิสัยทัศน์ พันธกิจ สมรรถนะ
หลัก วัฒนธรรมองค์กร และค่านิยมขององค์กรด้วย 

 
 
 
 

ตัวอย่างโครงสร้างองค์กร 
 



 

2.2 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
เป็นการกล่าวถึงภาระหน้าที่ของผู้เขียนคู่มือปฏิบัติงานตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด โดยระบุทั้งลักษณะงานทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก ให้ครบถ้วน 
 
 
 
 
 

 

ตัวอย่างบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
 



 

2.3 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของงานที่รับผิดขอบ 
เป็นการกล่าวถึงบทบาทหน้าที่ภาระงานของต้นสังกัดที่ผู้เขียนคู่มือปฏิบัติงานรับผิดชอบ ว่ามีภาระหน้าที่

หลักอะไร? รับผิดชอบอะไร? ให้เขียนโดยคร่าวๆ  แต่ทั้งนี้ควรระบุบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ครอบคลุม 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของงานที่รับผิดชอบ 
 



 

2.4 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานของต าแหน่งที่ได้รับมอบหมาย 
เป็นการกล่าวถึงบทบาทหน้าที่ภาระงานภาระงาน ตามต าแหน่งของผู้ปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงาน

เล่มนี้  มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบอะไร โดยเขียนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานนั้น
ตั้งแต่ต้นจนงานส าเร็จ (ซึ่งไม่ควรลอกมาตรฐานที่ ก.พ.อ.ก าหนด แต่ควรเขียนภาระหน้าที่ที่ปฏิบัติหรือรับผิดชอบ
อยู่จริง) ทั้งนี้ควรระบุบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ครอบคลุม ส าหรับขั้นตอนการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนให้
ระบรุะยะเวลาในแต่ละขั้นตอน เพ่ือประกอบการพิจารณาลดการท างานในบางขั้นตอน 

 
 
 
 

   

ตัวอย่างบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของงานที่รับผิดชอบและ 
ลักษณะงานของต าแหน่งที่ได้รับมอบหมาย 

 



 

 บทที่ 3  หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน 
 
3.1 หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน 
เป็นการกล่าวให้ผู้ศึกษาทราบถึงหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานในคู่มือปฏิบัติงาน มีกฎ ระเบียบ มติที่

ประชุม ค าสั่ง ข้อบังคับ ประกาศ หนังสือเวียน ตลอดจนเกณฑ์มาตรฐาน สูตร วิธีการค านวณ ที่ต้องใช้หรือ
เกี่ยวข้องในคู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้  ซึ่งอาจสรุปเป็นตาราง หรือรูปภาพก็ได้ เพ่ือให้ผู้ศึกษาเข้าใจได้ง่ายข้ึน 

ตัวอย่างหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน 
 



 

การเขียนกฎ  ระเบียบ  มติที่ประชุม  ค าสั่ง ข้อบังคับ ประกาศ  หนังสือเวียน ฯลฯ ผู้เขียนไม่ควรไปคัดลอก
หรือพิมพ์ตามต้นฉบับตัวจริงมาทั้งหมด ควรสรุปให้เป็นภาษาเขียนที่เป็นส านวนของตนเองที่สามารถน าไปปฏิบัติ
ได้ ที่ทุกคนอ่านแล้วเข้าใจต้องตรงกัน ไม่ต้องมาแปลความหมายกันอีก  
 

3.2 วิธีการปฏิบัติงาน 
เป็นการกล่าวถึงแนวทาง ขั้นตอน เวลาการปฏิบัติงานของผู้เขียนที่ก าหนดไว้ในแผนว่ามีขั้นตอนใดถึง

ขั้นตอนใด ซึ่งควรเขียนในลักษณะ PDCA ผู้เขียนคู่มือการปฏิบัติงาน ต้องเขียนอธิบายชี้แจงให้ผู้ศึกษา/ผู้ใช้คู่มือ
การปฏิบัติงานทราบถึงข้ันตอนของการปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรมขอต าแหน่งงานในคู่มือการปฏิบัติงาน   
       ขั้นตอนการปฏิบัติงานเป็นการอธิบายถึงขั้นตอนการท างานอย่างละเอียดว่า... ท าอะไร?  ท าที่ไหน?     ท า
อย่างไร?  ท าเมื่อไร?  ซึ่งจะช่วยให้ผู้ศึกษาค้นคว้า/ผู้น าคู่มือไปใช้มองเห็นภาพความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และงาน
โดยเขียนออกมาในรูป Flow chart ท าให้เกิดความเข้าใจง่าย มีการสื่อความหมายที่ดี โดยไม่ลงลึกในรายละเอียด 
 ในการเขียน Flow chart  เริ่มต้นด้วยการน ากิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้น มาใส่ลงในกรอบรูปทรงเรขาคณิต 
ตามประเภทของกิจกรรมนั้นๆ และน ามาเขียนต่อกันตามล าดับขั้นตอน แล้วเชื่อมด้วยลูกศร 
 



 

 
 

 

ตัวอย่าง 3.2 วิธีการปฏิบัติงาน 
 



 

3.3 เงื่อนไข/ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/สิ่งท่ีควรค านึงในการปฏิบัติงาน 
เป็นการกล่าวถึงข้อพึงระวังในการปฏิบัติงานว่ามีข้อควรระวัง เงื่อนไข หรือสิ่งที่ควรค านึงถึงในระหว่างการ

ปฏิบัติงานอย่างไร 
 
 
 

 

ตัวอย่าง 3.3 เงื่อนไข/ข้อสังกต/ข้อควรระวัง 
 



 

3.4 แนวคิดหรืองานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
เป็นการกล่าวถึงการทบทวนวรรณกรรมจากงานวิจัยของผู้ที่เราน ามาอ้างอิง ซึ่งควรมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับ

คู่มือการปฏิบัติที่จัดท าข้ึน ส าหรับหัวข้อนี้ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องระบุในคู่มือ 
 
 
 
 

 
  

ตัวอย่าง 3.4 แนวคืดหรืองานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 



 

 บทที่ 4  เทคนิคการปฏิบัติงาน 
 
4.1 แผนกลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน 
เป็นการอธิบายชี้แจงให้ผู้ศึกษา/ผู้ใช้คู่มือการปฏิบัติงานทราบถึงแผนกลยุทธ์ที่น ามาใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่ง

ประกอบด้วยกิจกรรมอะไรบ้าง และแต่ละกิจกรรมมีระยะเวาหรือจัดในช่วงเวลาใด  
 
 ตัวอย่าง 4.1 แผนกลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน 

 



 

4.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
เป็นการอธิบายชี้แจงให้ผู้ศึกษา/ผู้ใช้คู่มือการปฏิบัติงานทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรมขอ

ต าแหน่งงานในคู่มือการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงานเป็นการอธิบายถึงขั้นตอนการท างานอย่างละเอียดว่า... 
ท าอะไร? ท าที่ไหน? ท าอย่างไร? ท าเมื่อไร? ซ่ึงจะช่วยให้ผู้ศึกษาค้นคว้า/ผู้น าคู่มือไปใช้มองเห็นภาพความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล สามารถจัดท าได้ในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ การใช้ข้อความอธิบาย หรือการใช้ตารางอธิบาย หรือการ
ใช้แผนภูมิ หรือการใช้ Flow Chart ท าให้เกิดความเข้าใจง่าย มีการสื่อความหมายที่ดี โดยไม่ลงลึกในรายละเอียด 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ตัวอย่าง 4.2 ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 



 

 



 

4.3 วิธีการให้บริการกับผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจ 
เป็นการกล่าวถึงแนวทางการให้บริการแก่ผู้รับบริการเพ่ือให้ได้รับความพึงพอใจ หรือได้รับความสะดวก 

ความเป็นกัลยาณมิตรในการให้บริการที่เก่ียวข้องกับงานท่ีปรากฏในคู่มือการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 

ตัวอย่าง 4.3 วิธีการให้บริการกับผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจ 
 



 

4.4 วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
เป็นการกล่าวถึงขั้นตอนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานว่าในงานที่ระบุในคู่มือการปฏิบัติงานนั้น

มีแนวทางการติดตามผลและประเมินผลอย่างไร เกิดข้ึนในช่วงใด 
 
  

ตัวอย่าง 4.4 วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 



 

4.5 แนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน 
เป็นการกล่าวถึงการปฏิบัติงานที่ดี หรือเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ท าให้เกิดตัวอย่างหรือแนวปฏิบัติที่เป็น

ประโยชน์ต่อผู้ศึกษาหรือผู้ที่เก่ียวข้อง หรือมีการน าสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานและเกิดประโชน์ต่อองค์กร 
 
 
 

 
 

ตัวอย่าง 4.5 แนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน 
 



 

4.6 จรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
เป็นการกล่าวถึงคุณธรรมและจริยธรรมที่ใช้ในการปฏิบัติงาน โดยที่ได้ด าเนินการยึดถือและปฏิบัติตาม

ข้อบังคับท่ีก าหนดขึ้น 
  

ตัวอย่าง 4.6 จรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
 



 

 บทที่ 5  ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข และการพัฒนางาน 
 
เป็นการกล่าวถึงปัญหาและอุปสรรค และแนวทางในการแก้ไขและพัฒนางาน โดยปัญหาที่เกิดข้ึนมีแนวทาง

ในการแก้ไขอย่างไร ทั้งนี้ควรให้สอดคล้องกับเนื้อหาการปฏิบัติงานที่ระบุไว้ในบทที่ 2 ถึงบทท่ี 4  
ในบทนี้ผู้เขียนควรน าเสนอปัญหา อุปสรรค และการใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือให้ผู้ศึกษาค้นคว้า/ผู้น า คู่มือ

ไปใช้ เล็งเห็นถึงปัญหา อุปสรรค การจัดท า การน าไปใช้ และการแก้ไขคู่มือการปฏิบัติงาน เพ่ือจะได้ ด าเนินการใช้
คู่มืออย่างมีประสิทธิภาพ การที่จะเขียนปัญหาในบทที่ 5 นี้ให้ได้มากๆ ต้องเขียน/บอกถึงปัญหา ตามข้ันตอนต่างๆ 
ของการปฏิบัติงานที่กล่าวไว้ในบทที่ 2 หรือ 3 ว่าในแต่ละข้ันตอน  

- มีปัญหาอะไร และเม่ือพบปัญหาแล้ว  
- ได้แก้ไขปัญหาด้วยวิธีการอะไร และ  
- ท าอย่างไร  
- ผลเป็นอย่างไร  



 

  

ตัวอย่างบทที่ 5 ปัญหา อุปสรรค แนวทางการ
แก้ไข 
 



 

 บรรณานุกรมหรือเอกสารอ้างอิง 
 
เป็นการชี้แจงให้ผู้อ่าน ทราบถึงเอกสารอ่ืนใดที่ต้องใช้ประกอบคู่กัน หรืออ้างอิงถึงกัน เพ่ือให้คู่มือการ

ปฏิบัติงานนั้นๆ สมบูรณ์ ได้แก่ ระเบียบปฏิบัติเรื่องอ่ืน พระราชบัญญัติ กฎหมาย กฎระเบียบ หรือวิธีการท างาน 
รูปภาพ เป็นต้น 

บรรณานุกรม คือ การอ้างอิงเอกสารที่ผู้เขียนได้น ามาเรียบเรียงใหม่หรือดัดแปลงให้เป็นค าพูดของผู้เขียน 
แล้วน าไปอ้างอิงท้ายเล่ม 

เอกสารอ้างอิง คือ เนื้อหาที่น ามาใช้ โดยไม่ได้ดัดแปลงแก้ไข  หรือเรียงเรียงเพิ่มเติม  
   

ตัวอย่าง บรรณานุกรม 
 



 

 ภาคผนวก 
 
เป็นการน าสาระส่วนที่เกี่ยวข้องซึ่งมีรายละเอียดมาก แต่ไม่มีความจ าเป็น ซึ่งผู้อ่านทั่วไปอาจไม่ต้องการทราบ มา

เสนอในภาคผนวก แต่ส าหรับผู้อ่านที่ต้องการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติม สามารถศึกษาได้จากเอกสารในภาคผนวก 
ซึ่งหากมีสาระหลายส่วนควรแยกเป็นภาค ๆ โดยจัดเรียงล าดับความเหมาะสม ทั้งนี้อาจแสดงเป็นตัวอย่าง หรือ
ภาพ หรือไดอะแกรม เพ่ือให้ผู้ศึกษาเข้าใจคู่มือการปฏิบัติงานมากข้ึน  

  

ตัวอย่าง ภาคผนวก 
 



 

 ประวัติผู้เขียน 
 
เป็นการกล่าวถึงบอกรายละเอียดของผู้เขียนผลงานเกี่ยวกับ  วัน  เดือน  ปี  สถานที่เกิด  การศึกษาในระดับ

ต่าง ๆ  และประวัติการท างานต าแหน่งในอดีตและปัจจุบันโดยย่อ  นอกจากนี้อาจมีผลงานหรือประเด็นอ่ืน  ๆ  
เพ่ิมเติมตามท่ีหน่วยงานต้นสังกัดก าหนดไว้ก็ได้ ซึ่งควรมีความยาวไม่เกิน  1  หน้า โดยอาจเขียน  ในลักษณะความ
เรียงหรือแยกเป็นหัวข้อก็ได้ 

 

ตัวอย่าง ประวัติผู้เขียน 
 



 

 ข้อเสนอแนะในการจัดท าคู่มือ 
1. ตรวจสอบการใช้ภาษาพูดกับภาษาเขียน 
2. ตรวจสอบการสะกดค า ค าถูก ค าผิด 
3. ควรจัดรูปแบบท้ายบรรทัดให้ตรงกันเพ่ือความสวยงาม และความสม่ าเสมอ และกั้นหน้า  กั้นหลังตาม

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้การจัดรูปแบบควรป็นการจัดหน้าอัตโนมัติ (Thai distibuted) เพ่ือความ
สวยงาม 

4. ตรวจสอบการเว้นวรรคตอน การเพ่ิมย่อหน้าในการขึ้นเรื่องใหม่ การย่อหน้า การฉีกค า การใช้ตัวยก ตัว
ห้อย เป็นต้น 

5. การใช้รูปภาพหรือตาราง หากมีการน ามาจากแหล่งอื่น ให้อ้างอิงแหล่งที่มาของรูปภาพด้วยทุกครั้ง 
6. กรณีงานที่ได้รับผิดชอบมีหลายเรื่อง และต้องการท าคู่มือการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมทุกเรื่อง ควรท า

แยกเล่ม ทั้งนี้เพ่ือความสะดวกและง่ายต่อการศึกษาและผู้ศึกษาไม่เกิดความสับสน หรือเลือกเพียงเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ที่เป็นงานที่โดดเด่น น่าสนใจ หรือมีความส าคัญต่อองค์กรหรืองานต่าง ๆ ก็ได้ 

7. ควรเขียนเชิงอรรถ “ชื่อคู่มือการปฏิบัติงาน”ท้ายกระดาษพร้อมระบุเลขหน้า ทุกหน้า ทุกหน้า เช่น คู่มือ
การปฏิบัติงานด้าน............. 1 
  



 

รายช่ือผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง 
การทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน 

วันที ่13 สิงหาคม 2562  
ณ ห้องประชุมไพโรจน์ ทรัพยานนท์ ช้ัน 2 อาคารคณะเภสัชศาสตร์ 

 
1. นายพีรวัฒน์ จินาทองไทย รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ วิทยากร 
2. นางสาวเบญจภัค มิ่งขวัญ นักวิเคราะห์นโยบายแลแผนช านาญการพิเศษ ผู้เข้าร่วม 
3. นางสาวชัญญานุช ช่วงชิง นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ วิทยากร 
4. นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ผู้เข้าร่วม 
5. นางสาวสุขุมา พวงมะลิ นักวิชาการศึกษา ผู้เข้าร่วม 
6. นางสวพิชญาพร ขาวเลิศ นักวิชาการเงินและบัญชี ผู้เข้าร่วม 
7. นางสาวปนิดา มุขมณี นักวิชาการพัสดุ ผู้เข้าร่วม 
8. นายนรเศรษฐ์ ทองค า นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ผู้เข้าร่วม 
9. นางสาวิตรี สอนพงษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ผู้เข้าร่วม 
10. นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร ์ นักวิชาการศึกษา ผู้เข้าร่วม 
11. นางนิธินันท์ สุยะลา บุคลากร ผู้เข้าร่วม 
12 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ผู้เข้าร่วม 
13 นางอนุพร กลางค า ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ผู้เข้าร่วม 
14 นายเทวิน บัวจูม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ผู้เข้าร่วม 
15 นางสาวขไมภรณ์ บุญแท้ ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาตร ์ ผู้เข้าร่วม 
16 นางธนาพา เชียงแสน ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ผู้เข้าร่วม 
17 นางสาวสมคดิ สุพันทะมาด พนักงานห้องปฏิบัติการ ผู้เข้าร่วม 
18 นางสาวจิรัสยา สมลา ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ผู้เข้าร่วม 
19 นางวรรณา พุ่มพฤกษา นักวิชาการศึกษา ผู้เข้าร่วม 
20 นางสาวสดใส ตะรินันท ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ผู้เข้าร่วม 

ผู้เรียบเรียง 
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