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ค ำน ำ 

 
    การจัดกิจกรรมโครงการ UBU SHOW and SHARE 2014  ผลงานที่เป็นความส าเร็จและความภาคภูมิใจ :  

แนวปฏิบัติที่ดี เป็นกิจกรรมถอดบทเรียนความรู้ โดยมีเป้าหมายเพ่ือขยายผลการน าแนวปฏิบัติที่ดีที่ได้จัดกิจกรรม
โครงการ UBU SHOW and SHARE 2014   เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่มีลักษณะการน าเสนอผลงานที่ประสบความส าเร็จ
และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการจัดการความรู้  5 ด้าน คือ ด้านการบริหารจัดการองค์กร , ด้านการ
เรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา , ด้านการวิจัย, ด้านการบริการวิชาการและท านุบ ารุงวัฒนธรรม และด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา  ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ ประกอบด้วย บุคลากรจากคณะ/ส านัก/หน่วยงาน ได้จัดส่งผลงานด้าน
ต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมการ จ านวน 18  ผลงาน 
  คณะกรรมการด าเนินงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลงาน “ UBU SHOW and SHARE 2014 “  
ผลงานที่เป็นความส าเร็จและความภาคภูมิใจ : แนวปฏิบัติที่ดี เล่มนี้เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเป็น 
แนวทางในการน าไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานต่อไป 
 
 
 
 
        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ธนพรรณ  ธานี) 
                รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์                                                                                             
             ประธานศูนย์การจัดการความรู้ 
                                                                                           มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
                                                                                                  มีนาคม  2557 
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โครงกำร UBU SHOW and SHARE 2014 ผลงำนที่เป็นควำมส ำเร็จและควำมภำคภูมิใจ: แนวปฏิบัติที่ดี 
 

1.  หลักกำรและเหตุผล 
 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้น าเครื่องมือ “การจัดการความรู้ หรือ Knowledge Management (KM)  มาใช้
เพ่ือพัฒนาองค์กร พัฒนาศักยภาพของคน พัฒนาประสิทธิภาพงาน เพ่ือน าไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
(Learning Organization:LO)  เพ่ือเป็นฐานสนับสนุนการพัฒนาตามกลยุทธ์องมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ ซึ่งมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่ง ในการสร้างองค์ความรู้ ตลอดจนการรวบรวมและการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ ดังนั้น เครื่องมือการ
จัดการความรู้ (KM)  จึงเป็นฐานรองรับการสนับสนุนการพัฒนาตามกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งก าหนดเป้าหมาย
ด าเนินการเพ่ือผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ คือ การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ ์
โดยให้บุคลากรมีวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ เพ่ือการท างานได้เต็มศักยภาพอย่างมีความสุข โดยพัฒนาระบบสมรรถนะของ
บุคลากรและผู้บริหารทุกระดับ สร้างเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพให้บุคลากร ส่งเสริมและสนับสนุน 
ความก้าวหน้าของบุคลากร และการจัดการความรู้เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  การเสริมสร้าง
บรรยากาศในการท างานร่วมกันอย่างมีความสุข และการเสริมสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ ประสบการณ ์
ความส าเร็จระหว่าง คณะ/วิทยาลัย/ส านักและหน่วยงานต่างๆ ภายใน ตามล าดับ โดยมีการสนับสนุนให้มีเวทีแบ่งปันและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างกัลยาณมิตร ซึ่งบุคลากรจากคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/หน่วยงานต่างๆ มาพบปะในลักษณะ ปรับ
ทุกข์ ปรับสุข ภายในกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือทุกคณะ /วิทยาลัย /ส านัก/หน่วยงาน จะได้ประโยชน์จากกระบวนการเรียนรู้
ร่วมกัน 
 ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องและเป็นฐานรองรับตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการสนับสนุน
การพัฒนาคน พัฒนางาน จากการปฏิบัติงานที่ดี มีแนวปฏิบัติที่ดี และมีฐานความรู้ที่จะน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์  จาก
การผลักดันให้มีเวทีการน าเสนอการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงานภายในสายงานภายใน คณะ /ส านัก /วิทยาลัย/
หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยมหาวิทยาลัยก าหนดจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแสดง
ความส าเร็จและความภาคภูมิใจ ประจ าปี 2557  “ UBU SHOW and SHARE 2014” และเปิดโอกาสให้คณะ/วิทยาลัย/
ส านักและหน่วยงานต่างๆ ภายใน ร่วมแสดงผลงานความส าเร็จ ความภาคภูมิใจ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการ
จัดการความรู้ ต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การน าเครื่องมือการจัดการความรู้ของบุคลากรคณะ/ส านัก/
วิทยาลัย/หน่วยงานต่างๆ 

2.2 เพ่ือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ ความส าเร็จ ความภาคภูมิใจของปฏิบัติงาน  
2.3 เพ่ือให้โอกาสผู้ปฏิบัติงานใน คณะ/ส านัก/หน่วยงาน/วิทยาลัย ได้เสนอผลงานที่เกิดจากการพัฒนา  
     งานประจ า และมีการพัฒนาจนเกิดเป็นวิธีปฏิบัติงานที่ดี / แนวปฏิบัติงานที่ดี 
 
 
 
 

 
 

1 
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3. วิธีกำรด ำเนินงำน 

3.1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์  ความส าเร็จและความภาคภูมิใจของบุคลากร 
3.2 การประกวด โดยมีการน าเสนอโปสเตอร์ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีของบุคลากรจากคณะ/ส านัก/วิทยาลัย 

 
4. ประเภทและลักษณะผลงำนที่ส่งเข้ำประกวด 

ประเภทและลักษณะผลงานที่ส่งเข้าประกวดตามโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การแสดงความส าเร็จ และ 
ความภาคภูมิใจ ประจ าปี 2557  “ UBU SHOW and SHARE 2014”  

4.1 ผลงานด้านบริหารจัดการองค์กร 
4.2 ผลงานด้านการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา 
4.3 ผลงานด้านการวิจัย 
4.4 ผลงานด้านการบริการวิชาการ 
4.5 ผลงานด้านการประกันคุณภาพ 

 
5. ผู้เข้ำร่วมโครงกำรรวมจ ำนวน  70 คน  ประกอบด้วย 

5.1 ตัวแทนคณะ/ส านัก/วิทยาลัย จ านวน  50  คน 
5.2 คณะกรรมการจัดการความรู้  จ านวน  20  คน 

 
6. วัน เวลำ สถำนที่ 

วันจันทร์ที่ 17  มีนาคม 2557  เวลา 08.00 -16.30 น. ณ ห้องพิบูลมังสาหาร บริเวณชั้น 3  
ส านักงานอธิการบดีหลังใหม่ 
 
7.  ตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำย 
 7.1  ร้อยละของผู้เข้าร่วมส่งผลงานโครงการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 7.2  ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ ากว่าระดับมาก 
 
8.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 8.1. ผู้เข้าร่วมจะได้รับความรู้ ประสบการณ์ จากการร่วมส่งและแสดงโปสเตอร์ผลงานตลอดจนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ของผลงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีหรือเป็นเลิศของบุคลากร คณะ/ วิทยาลัย/ส านักและหน่วยงานต่างๆ  
 8.2. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และเสริมสร้างความเข็มแข็งของเครือข่ายการจัดการความรู้ คณะ/
วิทยาลัย/ส านักและหน่วยงานต่างๆ 
 8.3. เกิดขวัญและก าลังใจส าหรับผู้ปฏิบัติงานในการรวมกลุ่มเป็นชุมชนนักปฎิบัติ (CoPs) ภายในหน่วยงาน 
ระหว่าง คณะ / วิทยาลัย/ส านักและหน่วยงานต่างๆ  ให้เกิดการพัฒนาต่อยอดความคิดและรวมพลังในการสนับสนุนการ
พัฒนาการจัดการความรู้ของคณะ / วิทยาลัย /ส านักและหน่วยงานต่างๆ  ต่อไป 
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1. วัตถุประสงค์   
1) ลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
2)   ลดการใช้กระดาษ/สถานท่ีจัดเก็บ 
3) ลดการใช้หมึก 
4) น าเทคโนโลยี/อุปกรณค์อมพิวเตอร์มาใช้ในการ

ปฏิบัติงาน 
5) พัฒนาบุคลากร/พัฒนางาน 
 

กลุ่มเป้ำหมำย  บุคลากรส านักงานเลขานุการ จ านวน 
        12 คน 
 

เคร่ืองมือ  โปรแกรมส าเร็จรูป เพือ่ใช้ในการจัดการ 
   เอกสาร ดังนี ้

1) โปรแกรม Microsoft word หรือ Microsoft Excel 
2) โปรแกรม Nitro Pro 8 
3) เวปไซตส์ านักงานเลขานุการ   
      http://www.ubu.ac.th/web/Libsecret       

4) รูปแบบการรายงานตามฟอร์มแนบประกาศ 
            ส านักวิทยบริการ 
ระยะเวลำ  ๒ รอบการประเมิน คอื รอบที่ ๒/๒๕๕๖  
   และรอบที่ ๑/๒๕๕๗  
 
2.. ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 
 1. เสนอที่ประชุมบุคลากรส านักงานเลขานุการ ก่อน
เริ่มการประเมินผลการปฏิบตัิงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนรอบท่ี ๒/
๒๕๕๖  
 2. บุคลากรทุกคนด าเนินการ จดัเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ตามข้อตกลงตนเอง โดยการสแกนข้อมูลจัดเกบ็ไว้ในเบื้องต้น 
 3. แจ้งรูปแบบ (ฟอร์ม) การน าผลการปฏิบัติงาน ตาม
ข้อตกลงให้ใช้เป็นแนวทางเดียวกัน 
 4. แจ้งกรรมการตรวจแฟ้มประเมนิก่อนเริ่มการ
ประเมิน (ช่วงต้นเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖)  
 5. จัดเตรยีมเครื่องคอมพิวเตอร์ และน าข้อมลู
รายบุคคลจัดเก็บเตรียมพร้อมให้กรรมการตรวจ 
 
6. สรุปผลข้อมูล ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะจากกรรมการตรวจ
แฟ้มประเมิน รอบท่ี 2/2556 เพื่อน ามาปรับปรุงรอบท่ี 1/2557 
 

3. เทคนิค วิธีกำร เคล็ดลับ  
 1) แนวทาง/วิธีการไม่ยุ่งยาก ซับซอ้น 
 2) น าเป็นข้อตกลงในการประเมินเลื่อนเงินเดือน 
 3) บุคลากรทุกคนมีความใส่ใจและตั้งใจในการปฏิบตัิ
เพื่อพัฒนาตนเอง 
 4) ส่งเสริมและสนับสนุนใหม้ีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ใน
หมู่บุคลากรด้วยกัน (ปรึกษา หารอื หาแนวทาง วิธีการร่วมกัน) 
 5) สถานท่ีปฏิบัติงานอยู่ในบริเวณเดียวกันท าให้
สะดวกในการหารือ แลกเปลีย่น) 
 
4. ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ 
 1) การติดตาม ประเมินผลรายบุคคล รายเดือน  
 2) การส่งเสรมิและสนับสนุนให้บคุลากรมีโอกาส
พัฒนาตนเอง 
 3) บุคลากรมีความกระตือรือร้น มคีวามตั้งใจ 
 4) ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการให้การสนับสนุน 
และส่งเสรมิการปฏิบัติงานตามแผน 
 
5. ควำมภำคภูมิใจ 
 1. บุคลากรมีความรู้ ความสามรถในการพัฒนาตนเอง 
และพัฒนางาน 
 2. มีการประหยัดทรัพยากร ตามหลักความคุม้ค่าใน
การบริหาร จัดการ 
 3. ส านักงานเลขานุการมีระบบการประเมินท่ีสามารถ
น าเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์โดยมตี้นทุนด าเนินการน้อย
ที่สุด 
 4. ส านักงานเลขานุการมีการพัฒนาบุคลากร พัฒนา
งาน สอดคล้องกับการพัฒนาเพื่อน าไปสูร่ะบบส านักงาน
อัตโนมัติ และสอดคล้องกับการพัฒนาหอสมุดใหเ้ป็นระบบ E - 
Library 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อผลงำน      :  กำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรประเมินผลกำรปฎิบัติงำนตำมข้อตกลงเลื่อนเงิน- 
                                ประจ ำปี 
เจ้ำของผลงำน  :  ส านักงานเลขานุการ ส านักวิทยบริการ 
สังกัด   :  ส านักวิทยบริการ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
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6. ผลลัพธ์ที่ได้ 
 1) ส านักงานเลขานุการมีระบบการประเมินท่ีน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการปฏบิัติงาน 
 2) บุคลากรส านักงานเลขานุการมกีารพัฒนาตนเอง
และพัฒนางาน 
 3) ส านักงานเลขานุการมีการเตรยีมความพร้อมเพื่อ
รองรับระบบส านักงานอัตโนมัต ิ
 
7. ข้อเสนอแนะและวิธีกำรแก้ไข 
 ข้อเสนอแนะ 
1) การเตรียมความพร้อมของบุคลากร ท่ีทุกคนต้องมี 
    ความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัตไิด้2 
2) การเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ ซอฟแวร์ที่ใช้ใน 
    การปฏิบัติงาน 
3) การวางแผนงานให้สอดคล้องกบังานท่ีปฏิบัติ  
    ระยะเวลาทีต่้องรายงานผล 
4) การสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรมคีวามรูส้ึกท่ีดีต่อการ 
   ปฏิบัติตาม 
 วิธีกำรแก้ไข 
1) การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความไมยุ่่งยาก 
   ซับซ้อน ของกระบวนการ  
2) อุปกรณ์ และซอฟแวร์ทีส่ามารถน ามาใช้ได้เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้ว
ในการปฏิบัติงานประจ า และสามารถขอความร่วมมือจาก
บุคลากรฝ่ายอื่นช่วยเหลือในการตดิตั้ง 
3) มีการวางแผนงานล่วงหน้า และทดลองด าเนินการก่อน
น าเสนอบุคลากร รวมทั้งน าช่วงระยะเวลามาประกอบการ
วางแผน เพื่อให้มีการตดิตามในแต่ละช่วงเวลา 
4) น าวิธีการต่างๆ มาเป็นส่วนหน่ึงของการพัฒนาตนเอง พัฒนา
งาน ตามข้อตกลงเพื่อเลื่อนเงินเดอืนประจ าป ี
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ภำพโปสเตอร์ กำรน ำเทคโนลยีมำใช้ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมข้อตกลงเลื่อนเงินประจ ำปี 
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I. แนวคิดกำรท ำงำนในฐำนะข้ำรำชกำร 
  ข้าราชการ คือ ข้าของแผ่นดิน เพราะ ฉะนั้น ผมจะ
ตั้งใจรับใช้พระเจ้าแผ่นดิน และประเทศชาติ เพื่อปกป้อง
ผลประโยชน์ ของประเทศชาติใหด้ีที่สุด โดย จะไม่มุ่งหวัง
ประโยชนส์่วนตน 
  จากแนวคิด ค าว่าข้าราชการ คือ ผู้ท างานให้กับ
พระราชา และรับใช้ประเทศชาติ ฉะนั้น บทบาทหน้าท่ีของ 
ข้าราชการ จึงต้องมีความมุ่งมั่นท่ีจะแก้ไขปัญหา ให้แก่ ส่วน
ราชการ  แก้ไขปัญหาสังคม และประเทศชาติ บนพ้ืนฐานของ 
ห่วงโซ่อุปสงค-์อุปทานในการบริหาร โดยใช้เครื่องมือ หลักวิถี
ธรรมเป็นพื้นฐานในแก้ปญัหา เพื่อรักษาผลประโยชน์ ของ
ประเทศชาติ ใหส้มบูรณ์เต็มเม็ดเตม็หน่วยได้นั้น   ก็ต่อเมือ 
ข้าราชการมีความซื่อสตัย์สจุริต ไม่คอร์รัปช่ัน  เพื่อมุ่งหา
ประโยชน์ ของประเทศชาติของคนส่วนรวม มาเป็นของตน 
ข้าราชการทีด่ี จึงจ าเป็นต้องด าเนนิชีวิตโดยวิธีคณุธรรม    ตาม
รอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   อัน
จะส่งให้ประเทศชาติพัฒนา และประชาชนไทยอยู่ดมีีสุขอย่าง
แท้จริง   
 
2. วิธีกำรท ำงำน  

น าทฤษฎีอุปสงค-์อุปทาน มาใช้ในการบริหาร โดย จะ
มองถึงความต้องการของบุคลากร รายบุคคล  และพิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ความต้องการของ ส่วนราชการตามพันธกิจ ภารกิจ
หลักของส่วนราชการ โดยใช้ เครือ่งมือหลักวิธถีคุณธรรม  คือ 
สร้างความสมดุลระหว่างความต้องการของบุคลากร ในส่วน
ราชการ และความต้องการของส่วนราชการตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาส่วนราชการ ให้เกดิความสมดุล  

  จากนั้น   จัดประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปญัหา 
ร่วมกับ ผู้มสี่วนได้เสียในส านักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์   
โดยน าปญัหาข้อขัดข้อง ข้ึนสู่การแลกเปลีย่นเรยีนรู้    ลักษณะ
การพิเคราะห์ สังเคราะห์ ร่วมกับเทคนิคการวิจัยแบบมสี่วน 
และน าผลการพิเคราะห์ ที่ตรงกับผลการวิจัย เรื่อง ปัญหา
อุปสรรค การจัดองค์กร และแนวโน้มการพัฒนาบุคลาใน
ทศวรรษหน้า   กรณี มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี เมื่อปี พ.ศ. 
2533 ที่พบ ปัญหาความไม่สมดุล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ด้านงบประมาณ เทคโนโลยีที่น ามาใช้ในการบริหารดา้นการเงิน
การคลังไม่เสถียรภาพ บทบาทหนา้ที่ความรับผิดชอบ 
ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการรายบุคคล ต่ ากว่ามาตรฐาน 
ต าแหน่งก าหนด อันจะส่งผลให้เปน็อุปสรรคในการแข่งขันใน 
ในล าดับต่อไป  

นอกจากน้ี ยังพบว่า เจ้าหน้าท่ีบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ ไม่มภีูมิคุ้นกันในวิชาชีพต้นเอง คือ ความรู้ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานในส่วนท่ีรับผิดชอบ  มีเพียงมิติใดมิตหินึ่งเท่านั้น  ซึ่ง 
ไม่เพียงพอกับงานท่ีรับผดิชอบและไดร้ับมอบหมาย    

   ขาดทักษะและความเชี่ยวชาญ ในการท างาน  จึง
ส่งผลใหเ้กิดปัญหา ปฏิกิรยิาลูกโซข่องปัญหาในงานท่ีรับผิดชอบ
ระดับบุคคล ระดับงาน และระดับมหาวิทยาลยัอย่างต่อเนื่อง   
เช่น มีลูกหนี้คงค้างช าระระยะยาวเป็นจ านวนมาก  และประเด็น
ส าคัญ  ขาดความน่าเชื่อถือ จากผูบ้ริหารระดับสูง   

  ฉะนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาความไมส่มดลุ ระหว่างความ
ต้องการของบุคลากรสายสนับสนนุวิชาการรายบุคคล  และส่วน
ราชการในสังกัดมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี    จึงน า ห่วงโซ่อุ
ประสงค-์อุปทานในการบริหาร โดยใช้ เครื่องมือ หลักวิถี
คุณธรรมเป็นพื้นฐาน  เข้าแกไ้ขปญัหาระดับบุคคล ระดับงาน 
ระดับส านักงาน ระดับมหาวิทยาลยัตามล าดับ  รวมทั้ง สร้าง
วัฒนธรรมองค์กร ให้เกิดขึ้นภายในส่วนงานท่ีรับผดิชอบระดับ 
งานท่ีปฏิบัติอยู่ ณ ส่วนราชการระดับงาน ส านักงาน  และ 
ระดับมหาวิทยาลัย และระดับชาต ิตามล าดับ   โดย ระยะ
เริ่มต้น น าเอาปัญหาที่ค้นพบ จากการพิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ร่วมกับผลการวิจยั  ยกขึ้นสู่การแก้ไขปัญหา ใน 3 ปัญหาหลัก 
ดังนี้             

1)  ระบบสารสนเทศที่ใช้อยู่นั้นไม่เหมาะสมกับ 
สภาพการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยี  คือ  ไมม่ีเสถยีรภาพ
ในช่วงที่ศึกษา ฉะนั้น  จึง จ าเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน 
เพื่อความคงทนและความยั่งยืน ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เป็น ส าคัญ  

2) รูปแบบการบริหารเงินเป็นรูปแบบการกระจาย 
เงิน ให้อ านาจในการจ่ายเงินไปยังคณะ/ส านัก  มีความ
หลากหลายทางการบริหาร เกดิขึน้ เช่น รูปแบบเงินกองทุนใน
ลักษณะหลากหลาย  ตามความตอ้งของผู้บริหารระดับ คณะ/
ส านัก ส่งผลให้มหาวิทยาลัยขาดเสถียรภาพทางการเงิน อัน 

ชื่อผลงำน      :  ห่วงโซ่อุประสงค์ – อุปทำนในกำรบริหำรโดยใช้เครื่องมือ KM หลักวิถีคุณธรรม 
      เป็นพื้นฐำน 
เจ้ำของผลงำน  :  นายรัชชนนท์  แกะมาะ 
สังกัด   :  คณะวิทยาศาสตร์ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
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เนื่องจากรายจ่าย มิติของ มหาวิทยาลัยขาดดลุ    ส่งผลต่อ 
ความน่าเชื่อถือ และจะท าใหเ้กิดปัญหาอุปสรรค ต่อการแข่งขัน 
ในทศวรรษหน้าหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหาร
ด้านการเงินการคลังภายในมหาวทิยาลัยอุบลราชธานี  

3) การสร้างภูมิกัน  ให้แก่บุคลากรสายสนับสนุน 
วิชาการให้ มีทักษะวิชาชีพในงานที่ได้รับผิดชอบหรืองานท่ีได้รับ
มอบหมาย  และมีพฤติกรรมหลักตรงตามทีม่หาวิทยาลยัก าหนด  
และมีความเช่ียวชาญตรงตามมาตรฐานต าแหน่งก าหนด  
 เมื่อรู้ปัญหาทั้ง 3 ประเด็นข้างต้น ในมิติของส่วน
ราชการ ได้น า  SCOR:  Supply Chain Operation 
Reference Model   มาใช้ในการแก้ไขปัญหา   
ขั้นที่ 1 

1.1 เปลี่ยนโปรแกรมบริหารงานการเงินการ 
คลังที่มีอยู่เดมิให้สามารถตอบสนองภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ได้อย่างแท้จริง  

1.2 ก าหนดขั้นตอนและกระบวนการใช้งานท่ี 
เหมาะสม เริ่มจากการวางแผนในการท างาน  จากน้ันก็ท างาน
ตามแผนที่ก าหนดไว้  บรหิาร และการจัดการภายในส่วนงานท่ี
รับผิดชอบ   และจดัคนเข้าท างาน ตามระบบท่ีวางไว้ โดยใช้
ระบบเป็นตัวตั้ง จัดคนเขา้ระบบ  

1.3 ก าหนดรายละเอียดในแตล่ะส่วนงานว่าจะ 
ด าเนินการอยา่งไร โดยการจัดท าคู่มือการใช้งาน ระดับบุคคล 
ระดับงาน และระดับส านักงาน ระดับกอง และระดับ
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  

1.4 เมื่อด าเนินการตาม ข้อ 1..3 ก็จะเกิด 
ผลผลติงานท่ีรับผดิชอบในแต่ละชิน้ ตรงตามเป้าหมาย และงาน
มีคุณภาพสูง   

ส่วนการสร้างภมูิคุ้มกันให้แก่ บุคลากรสายสนับสนุน 
วิชาการให้เป็นมืออาชีพ  ได้ใช้  SCOR:  Supply Chain 
Operation Reference Mode มาแก้ไขปัญหา โดยเริม่จาก 

1.5  การเปลี่ยนวิธีการ ท างาน จากการท างาน
รูปแบบธุรการมุ่งเน้นที่กระดาษ  เปลี่ยนเป็นการท างานแบบมือ
อาชีพ มุ่งเน้น อิเล็กทรอนิกส์ บนอินเตอร์เนต็ออนไลน์  น า
โปรแกรมบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ในการบริหารจดัการด้าน
การเงิน การคลัง ระดับ บุคคล ระดับงาน ระดับส านักงาน 
ระดับ กอง และระดับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูง ข้ึน  

 การพัฒนาทักษะในวิชาชีพ ให้แก่ บุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการใหต้รงกับความต้องของมหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี ที่ได้ ก าหนด พฤติกรรมหลัก พฤติกรรมเฉพาะ
ต าแหน่ง  และสร้างให้ เป็นมืออาชีพ ตรงตามมาตรฐานต าแหน่ง
ก าหนด มีขั้นตอนในการด าเนินการ ดังนี้ 

(1) ให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนางาน. 
ในหน้าท่ีความรับผดิชอบตามทีไ่ดร้ับมอบหมายควบคู่ไปกบัการ
พัฒนาวิชาชีพ โดยการจัดฝึกอบรมให้ งาน กอง และภายใน 

 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี และส่งไปฝึกอบรม กับหน่วยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อแลกเปลีย่นเรียนรู้ กับ 
ผู้ปฏิบัติงานในวิชาชีพเดียวกัน ของส่วนราชการอื่น อันน าไปสู่
มืออาชีพในการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง 

(2) ท าข้อตกลง (พันธะสัญญา) ในการปฏิบัติงาน 
ร่วมกัน ท้ังระดับ รายบุคคล งาน ส านักงาน และระดับกอง ท่ี
รับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย  

(3) ก าหนดรายละเอียดในการพัฒนางาน  
รายบุคคล วิธีการยกงานประจ าใหใ้ห้เป็นข้อเขียนทางวิชาการ 
เช่น โจทย์การวิจัย บทความวจิัย  บทความปริทัศน์ บทความ
ทั่วไป  

(4) ด าเนินการตาม ข้อ 1-3 เป็นเครื่องมือในการ 
ปฏิบัติงาน  

(5) ประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยอิงเกณฑ์ตาม 
ข้อตกลง (พันธะสัญญาร่วมกัน)    

 
 3. เทคนิควิธีกำร เคล็ดลับ 

ห่วงโซ่อุปสงค-์อุปทานในการบริหาร โดยใช้ เครื่องมือ 
หลักวิถีคุณธรรมเป็นพื้นฐาน เริม่จาก อุทิศตนเพื่องาน สร้าง
เครือข่ายด้วยจิตอาสา โดย น าตัวเองเข้าไปอยู่กับปัญหาที่ค้นพบ
ทั้ง 3 ข้อ  จากนั้นก็ศึกษาปัญหาอย่างละเอียด เพื่อให้เข้าใจ
ปัญหาที่เกิดขึ้น ทุกมติิ  
  เมื่อเข้าใจปัญหาอย่างละเอียดแล้ว จะต้องอุทิศตนเพื่อ
งาน คือ มุ่งความส าเรจ็ของงานราชการตามที่ได้รับมอบหมาย
ทุกช้ินงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยคลายปมของปัญหาด้วย
ตนเอง    และจะต้องท างานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ทุ่มเท
เสียสละตนเอง ติดต่อกันเป็นเวลายาวนาน ท าให้เป็นที่ประจักษ์ 
ว่าประโยชน์ของราชการนั้น  ส าคญักว่าประโยชน์ส่วนตน  
 การสร้างคือข่าย โดยช่วยเหลือราชการ องค์กร ท้ัง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  โดย ด ารง
ต าแหน่งประจ าแบบไม่มีวาระภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เช่น .หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ คณะวิทยาศาสตร์    หัวหน้า
เจ้าหน้าท่ีพัสดุ/หัวหน้างานคลังและพัสดุ วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข   หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุ คณะบรหิาร
ศาสตร ์ และต าแหน่งท่ีมีวาระ เช่น รักษาการในต าแหน่ง
ผู้อ านวยการกองคลัง ประธานอนกุรรมการสภาอาจารย์ 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  วาระ 4  
       การสร้าง เครือข่ายภายนอก มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี โดยใช้เครื่องมือ หลกัวิถีคุณธรรมพื้นฐาน คือ  
อุทิศตน ด้วยจิตอาสา  เข้าไปช่วยเหลือองค์กร และส่วนราชการ
ระดับกรม ต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการของบริหารงานของ
มหาวิทยาลยัราชภฎั  กบบม.   ปขมท.  ซึ่งเป็นองค์กรสื่อกลาง
ให้แก่บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ   เพื่อสร้างเครือข่าย และ
สร้างความน่าเชื่อ ท้ัง ด้านวิชาการ ด้านการบริหาร และด้าน
การเป็นผูป้ฏิบัติงานท่ีดีและรับผดิต่อหน้าท่ีตามทีไ่ด้รับมอบ- 
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หมายอย่างเคร่งครัด   และน าเสนอวิธีแก้ไขปัญหา โดยการใช้ 
ห่วงโซ่อุปสงค-์อุปทานในการบริหาร โดยใช้เครื่องมือ หลักวิถี
คุณธรรมเป็นพื้นฐาน    และน าตนเองเป็นแบบจ าลองในการ
ทดลอง คือ  ท าให้ดู อยู่ให้เห็นว่าท าได้ และสื่อสารให้รู้วา่สิ่งที่
ท าอยู่ เพื่อประโยชน์ของคนส่วนรวม    และประเทศชาติเป็น
ส าคัญ    
     นอกจากน้ี ยังสร้างเครือข่ายทางด้านวิชาการให้แก่บุคลากร
สายสนบัสนุนวิชาการ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-ปัจจุบัน 
ดังนี้  
  

 
  ภำพ : การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่บุคลากร 
สายสนบัสนุนวิชาการ  เรื่อง เส้นทางความก้าวหน้าของ
บุคคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  โดยยกงานประจ าที่ท าอยู่ให้
เป็นข้อเขียนทางวิชาการ เช่น โจทย์การวิจัย  บทความ 
บทความปริทัศน์ บทความทั่วไป  
  
4.  ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ  
      การใช้ ห่วงโซ่อุปสงค์-อุปทานในการบริหาร โดยใช้
เครื่องมือหลักวิถีคณุธรรมเป็นพื้นฐานในการบริหารจัดการ และ
แก้ไขปัญหาส าเร็จนั้น จะต้อง ให้ใจ ให้เวลา ประสานความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วน     ยึดหลกัคุณธรรมเป็นเครื่องมือใน
การปฏิบัติงาน   ใช้ตนเองเป็นแบบจ าลองในการปฏิบตัิงาน    
และใช้ต าราชีวิตเป็นตัวคลายปมปญัหาในแต่ละเรื่อง  แต่ละ
ประเด็นที่แตกต่างกัน  
  
5. ควำมภำคภูมิใจ 
                    จากผลการปฏิบตัิงาน ทางด้านวิชาการ ด้าน
การบริหาร ด้วยความมีจติอาสา  ช่วงที่ผ่านมา เป็นที่ประจักษ์ 
ที่ได้แสดงให้ผู้บังคับบัญชา  เพื่อนร่วมงาน ผู้บรหิารองค์กรต่าง 
ๆ  ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  
ตลอดชีวิตราชการ ท าให้เป็นท่ีประจักษ์โดยทั่วกันท้ังระดับ 
มหาวิทยาลยั ระดับชาติ ว่าเป็นบคุคลตัวอย่าง ต้นแบบของชาติ  
ที่ทุ่มเท แรงใจ การท างาน โดยไมเ่ห็นแก่เหน็ดเหนื่อย รักษา
ผลประโยชน์ขององค์กร และภาครัฐ ด้วย ความถูกต้อง  และ 
 

 
ศึกษาหาความรู้  พัฒนาตนเองและองค์กรตลอดเวลา  รวมทั้ง 
มีครอบครัวที่อบอุ่น ครองตนเอง เป็นผู้มีศลีธรรม ตามวิถี
คุณธรรม  จนได้รับการแต่งตั้ง  ให้เป็นผู้ทรงคณุวุฒิภาคราชการ
ให้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหลายแห่ง ในปี พ.ศ. 2557 และ
ได้รับ รางวัล บุคคลคุณธรรมแห่งชาติ จากศูนย์คุณธรรม 
(องค์กรมหาชน)  กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ 25 องค์กรภาคี 
ในปี พ.ศ.2556  
 

 
 
6I. ผลลัพธ์ที่ไดจ้ากการใช้ห่วงโซ่-อุปสงค์-อุปทานในการ
บริหาร   
       เกิดการเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานการเงินการคลัง 
จากรูปแบบกระจายการจ่ายเงินไปยัง คณะ/ส านัก  เป็น บริหาร
การจ่ายเงินแบบรวมศูนย์ อันจะสง่ผลให้มหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี  มีเสถียรภาพทางการเงินภายใน  และเพิ่มขีด
ความสามารถในการต่อรอง กรณีน าเงินไปลงทุน เพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันให้แก่ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  
          ส่วนการพัฒนาทักษะวิชาชีพให้แก่ บุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ ให้มีภมูิคุ้นกัน ตรงตามมหาวิทยาลัยก าหนด  
ตรงตามมาตรฐานต าแหน่งก าหนด และมีเส้นทางความก้าวหน้า
ในวิชาชีพตามความสามารถของบุคคล นั้น  ได้จัดท าหลักสูตร
ยกงานประจ าให้เป็นข้อเขียนทางวิชาการให้ได ้ มาตรฐานสากล
ช่วงปี พ.ศ.2548-ปัจจุบัน  ทั้งระดับส่วนราชการคณะ/ระดับ
มหาวิทยาลยั อย่างต่อเนื่อง   
 
7.  ข้อเสนอแนะ  
       การใช้ห่วงโซ่อุประสงค-์อุปทานในการบริหาร โดยใช้
เครื่องมือ หลักวิถีคณุธรรมเป็นพ้ืนฐาน หากพิเคราะห์ มุมมอง
ทางด้านบุคคลากรรายบคุคล  คือ มีความต้องการ ท่ีจะมีเส้นทา
ความก้าวหน้าในอาชีพท่ีสูงขึ้น อันจะน าไปสู่สวสัดิการตามขีด
ความสามารถของตนเองเป็นส าคญั 

 ในขณะที่มุมมอง ของส่วนราชการก็มีความจ าเป็นที่
จะต้องไดผ้ลผลิตคุ้มกับค่าตอบแทน คือ งานท่ีรับผิดชอบสมดุล
กับค่าจ้าง  ฉะนั้น การท าให้เกิดความสมดุล หรือจุดเหมาะสม 
จะต้องใช้เวลาในการปฏิบัติงาน อีกสักระยะหนึ่ง  
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ภำพโปสเตอร์  ห่วงโซ่อุปสงค์ – อุปทำนในกำรบริหำร โดยใช้หลักวิถีคุณธรรมเป็นพื้นฐำน เครื่องมือที่ใช้ KM :  
หลักวิถีคุณธรรมเป็นพื้นฐาน 
 
 
 

 
 
 
 

12

0 
 10

0 



กิจกรรม UBU SHOW and SHARE 2014 
วันที่ 17 มีนาคม 2557 

 
 
 
 
 
 
 

1. บทน ำ 
ห้ องปฏิบั ติ ก าร  คณะเภสั ชศาสตร์  เป็ น

หน่วยงานหลักของคณะฯ ที่สนับสนุนด้านการเรียนการ
สอนปฏิบัติการ และการท าวิจัยของคณาจารย์ ดังนั้น
บุคลากรของคณะฯ ที่ต้องท างาน หรือใช้ เวลาใน
การศึกษา วิจัย  ในห้องปฏิบัติการ ประกอบด้วย 
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ นักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย 
ซึ่งต้องใช้เวลาส่วนหนึ่ ง ในการศึกษาวิจัย หรือท า
ปฏิบัติการ จึงมีโอกาสที่จะสัมผัสสารเคมี ตัวท าละลาย 
สารพิษ เชื้อก่อโรค อัคคีภัย อันตรายจากก๊าซพิษ เป็น
ต้น ซึ่งล้วนแต่มีผลต่อสุขภาพโดยตรง ทั้งผลต่อสุขภาพ
ในระยะเฉียบพลัน หรือเรื้อรัง ตลอดจนการสร้างมลพิษ
ต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่ห้องปฏิบัติการ
จะได้วางระบบมาตรการป้องกัน และควบคุมความ
ปลอดภัย โดยการให้ความรู้ที่ถูกต้อง แก่ผู้ปฏิบัติงาน 
เพ่ือลดอันตรายต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ทาง
ห้องปฏิบัติการ จึงได้จัดโครงการจัดระบบบริหาร
ห้องปฏิบัติการปลอดภัยขึ้นภายใต้การสนับสนุนของ 
เครือข่ายเภสัชศาสตร์เพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพ (คภ.
สสส.) เพ่ือจัดระบบห้องปฏิบัติการให้เกิดมาตรฐาน
ความปลอดภัยตามห้องปฏิบัติการต้นแบบสากล 
ตลอดจนแนะน า และให้ความรู้ ด้านการปฏิบัติตัว
เบื้องต้นในการใช้ห้องปฏิบัติการ ส าหรับนักศึกษา และ
บุคลากรทั้งภายในคณะและมหาวิทยาลัย และบุคลากร
ภายในจังหวัดอุบลราชธานี ที่ต้องท างานเกี่ยวข้องกับ
ห้องปฏิบัติการ เพ่ือให้มีแนวทางการปฏิบัติตนได้อย่าง
ถูกต้อง ท าให้เกิดความปลอดภัยทั้งต่อตนเอง ผู้อ่ืน และ
สิ่งแวดล้อมต่อไป  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการ  และกลไกการ
บริหารจัดการห้องปฏิบัติการปลอดภัยขึ้นภายใน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

2. เพ่ือน าระบบบริหารจัดการและกลไกการบริหาร
จัดการห้องปฏิบัติการปลอดภัยน าไปสู่การ
ปฏิบัติ และขยายผลให้กับคณะอ่ืนภายใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และหน่วยงาน
เครือข่ายภายในจังหวัดอุบลราชธานี  

3. กำรด ำเนินกิจกรรม 

1. ตรวจสอบความปลอดภัย ประกอบด้วย การ
จัดท าแบบตรวจสอบความปลอดภัยที่เหมาะสม 
และด าเนินการตรวจสอบความปลอดภัย และ
สรุปผลการประเมิน เพื่อการปรับปรุง 

2. สร้างเครือข่ายห้องปฏิบัติการปลอดภัยจังหวัด
อุบลราชธานีโดยการประชาสัมพันธ์เพ่ือรวบรวม
เครือข่ายห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ใน
จังหวัดอุบลราชธานี  จัดการประชุมเพ่ือระดม
สมองเครือข่ายห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
ในจังหวัดอุบลราชธานี  ในการ วางรูปแบบ
กิจกรรม  แผนการฝึกอบรมและหาแนวทางการ
แก้ ไขปัญหาร่วมกัน จัดท าแผนที่ เครือข่าย
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  ในจังหวัด
อุบลราชธานี และแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่าย
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  ในจังหวัด
อุบลราชธานี   

 
 
 
 

ชื่อผลงำน      :  กำรจัดกำรระบบบริหำรห้องปฏิบัติกำรปลอดภัย 
เจ้ำของผลงำน  :  นางวิรัตน์  จันทร์ตรี  
สังกัด   :  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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3. กิจกรรมส่งเสริมให้เกิดห้องปฏิบัติการตามระบบ
โดยการจัดกิจกรรมอบรมการบริหารจัดการ
ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร  ก า ร จั ด แ ล ะ ต ร ว จ ส อ บ
ห้องปฏิบัติการปลอดภัยและกิจกรรมอบรมการ
จัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการโดยเน้นการ
จัดแบ่ งชนิดและจัดแยกสาร เคมี อันตราย 
เครื่องหมายอันตรายของรหัสสี การติดป้าย ติด
ฉลากและการจัดสถานที่ จั ด เก็บ เครือข่ าย
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ศึกษาดูงาน
ห้องปฏิบัติการปลอดภัยของคณะเภสัชศาสตร์  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการปฏิบัติงานจริงและประชุมชี้แจงเครือข่าย
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือคัดเลือก
ห้องปฏิบัติการที่จะจัดกิจกรรมการจัดการ
สารเคมีอันตรายภาคปฏิบัติ 

4. กิ จ ก ร รมกา รแลก เปลี่ ยน เ รี ย น รู้ ร ะหว่ า ง
ห้องปฏิบัติการเครือข่ายโดยเจ้าหน้าที่กลุ่มงาน
ปฏิบัติการคณะเภสัชศาสตร์ ลงพ้ืนที่เพ่ือจัดท า
กิจกรรมห้องปฏิบัติการปลอดภัยในหน่วยงาน
ของมหาวิทยาลัยที่คัดเลือกจัดท าห้องปฏิบัติการ
ปลอดภัยและตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการปลอดภัย
เครือข่ายทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

 
5. ควำมโดดเด่น 

มีการจัดระบบห้องปฏิบัติการให้เกิดมาตรฐาน
ความปลอดภัยตามห้องปฏิบัติการต้นแบบสากล 
ตลอดจนแนะน า และให้ความรู้ ด้านการปฏิบัติตัว
เบื้องต้นในการใช้ห้องปฏิบัติการ ส าหรับนักศึกษา และ
บุคลากรทั้งภายในคณะและมหาวิทยาลัย และบุคลากร
ภายในจังหวัดอุบลราชธานี ที่ต้องท างานเกี่ยวข้องกับ
ห้องปฏิบัติการ เพ่ือให้มีแนวทางการปฏิบัติตนได้อย่าง
ถูกต้อง ท าให้เกิดความปลอดภัยทั้งต่อตนเอง ผู้อ่ืน และ
สิ่งแวดล้อมต่อไป  

 
 
 
 

 
6. วิธีกำรด ำเนินงำน  

1. ผู้ตรวจสอบความปลอดภัย ประกอบด้วย 
 การจัดท าแบบตรวจสอบความปลอดภัยที่เหมาะสม 

และด าเนินการตรวจสอบความปลอดภัย และสรุปผล 
การประเมินเพ่ือการปรับปรุง 
 2. สร้างเครือข่ายห้องปฏิบัติการปลอดภัย
จังหวัดอุบลราชธานีโดยการประชาสัมพันธ์เพ่ือรวบรวม
เครือข่ายห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ในจังหวัด
อุบลราชธานี  จัดการประชุมเพ่ือระดมสมองเครือข่าย
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ในจังหวัดอุบลราชธานี  
ในการ วางรูปแบบกิจกรรม  แผนการฝึกอบรมและหา
แนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน จัดท าแผนที่เครือข่าย
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ในจังหวัดอุบลราชธานี 
และแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายห้องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์ ในจังหวัดอุบลราชธานี   
 3. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดห้องปฏิบัติการ 
ตามระบบโดยการจัดกิจกรรมอบรมการบริหารจัดการ

ห้องปฏิบัติการ การจัดและตรวจสอบห้องปฏิบัติการ
ปลอดภัยและกิจกรรมอบรมการจัดการสารเคมีใน
ห้องปฏิบัติการโดยเน้นการจัดแบ่งชนิดและจัดแยก

สารเคมีอันตราย เครื่องหมายอันตรายของรหัสสี การติด 
ป้ายติดฉลากและการจัดสถานที่จัดเก็บเครือข่าย 
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ศึกษาดูงานอง
ปฏิบัติการปลอดภัยของคณะเภสัชศาสตร์  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานจริงและประชุมชี้แจงเครือข่ายห้องปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือคัดเลือกห้องปฏิบัติการที่จะจัด
กิจกรรมการจัดการสารเคมีอันตรายภาคปฏิบัติ 
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 4. จัดกิจกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ระหว่างห้องปฏิบัติการเครือข่ายโดยเจ้าหน้าที่กลุ่มงาน
ปฏิบัติการคณะเภสัชศาสตร์ ลงพ้ืนที่เพ่ือจัดท ากิจกรรม
ห้องปฏิบัติการปลอดภัยในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่
คัดเลือกจัดท าห้องปฏิบัติการปลอดภัยและตรวจเยี่ยม
ห้องปฏิบัติการปลอดภัยเครือข่ายทั้ งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ภำพประกอบ 
 

    
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    
 

       
 
 
7. ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ 

1. การน าระบบห้องปฏิบัติการต้นแบบสากลมาใน
ประยุกต์ใช้การจัดระบบห้องปฏิบัติการเพ่ือให้มี
มาตรฐานความปลอดภัยแก่ผู้เข้าใช้งาน 

2. การให้ความรู้ด้านการปฏิบัติตัวเบื้องต้นในการ
ใช้ห้องปฏิบัติการ ส าหรับนักศึกษา และ
บุคลากรทั้งภายในคณะและมหาวิทยาลัย และ
บุคลากรภายในจังหวัดอุบลราชธานี ที่ต้อง
ท างานเก่ียวข้องกับห้องปฏิบัติการ 

3. ความร่วมมือระหว่างคณาจารย์ บุคลากร และ
นักศึกษาท่ีเข้าใช้งาน 

4. ความต่อเนื่องและสม่ าเสมอในการด าเนินงาน 
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8. ควำมภำคภูมิใจ 

จากการจั ดท า การจั ดการระบบบริหา ร
ห้องปฏิบัติการปลอดภัยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี สู่เครือข่ายจังหวัดอุบลราชธานีนั้น ท าให้มี
แนวทางการปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง ท าให้เกิดความ
ปลอดภัยทั้งต่อตนเอง ผู้อ่ืน และสิ่งแวดล้อมต่อไป 

นอกจากนั้นยั ง เป็นการสร้ างบุคลากรใน
ห้องปฏิบัติการ และเภสัชกรรุ่นใหม่ที่ใส่ใจต่อสุขภาพ
และความปลอดภัย เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย 
ท าให้ลดการจ้างผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้ และสามารถ
ขยายผลโดยการน าระบบไปปฏิบัติต่อในหน่วยงานหรือ
องค์กรต่าง ๆ  และยังส่งผลท าให้ลดการปลดปล่อย
มลพิษสู่สิ่งแวดล้อมอีกด้วย 
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ภำพโปสเตอร์ กำรจัดกำรระบบบริหำรห้องปฏิบัติกำร 
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1. ข้อมูลที่เกี่ยวกับผลงำน 
  เ พ่ือให้การบริหารจัดการคณะนิติศาสตร์ 
ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักธรรมาภิ
บาล และสอดคล้องตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 การใช้หลักธรรมาภิบาล เป็นแนวทางบริหาร
จัดการ จะท าให้ทุกคนในคณะสามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายร่วมกัน ท างานร่วมกัน
ด้วยความเข้าใจ มีความสุข และเพ่ือป้องกันปัญหาเชิง
นโยบาย ปัญหาเชิงบริหาร และปัญหาเชิงปฏิบัติ 
ตลอดจนปัญหาภายนอกที่อาจจะเกิดขึ้น อีกทั้งยังเป็น
กลไกในการควบคุมติดตามและตรวจสอบประเมินผล
การท างาน โดยคณาจารย์หรือผู้แทนคณาจารย์และ
บุคคลภายนอกมีส่วนร่วม เป็นการปฏิบัติที่จะสร้าง
ส านึกท่ีดีในการบริหาร สร้างวัฒนธรรมที่ดีในการท างาน
ของผู้ร่วมงาน ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ผลการผลิต
บัณฑิตมีคุณภาพ ซึ่งคณะนิติศาสตร์ได้บริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 10 หลัก ประกอบด้วย 
 1.1 หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผล
การปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ
หรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการ
ปฏิบัติงานในระดับชั้นน าของประเทศเ พ่ือให้ เกิด
ประโยชน์สุขต่อประชาชนโดยการปฏิบัติราชการจะต้อง
มีทิศทางยุทธศาสตร์และเป้ าประสงค์ที่ ชัด เจนมี
กระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน
รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นระบบ 
  1.2 หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การ
บริหารราชการตามแนวทางการก ากับดูแลที่ดีที่มีการ
ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
เครื่องมือการบริหารจัดการที่ เหมาะสมให้องค์การ
สามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและ
ระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีด
ความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่ม 
  1.3 หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 
คือ การให้บริการที่สามารถด าเนินการได้ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความ
ไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต้อง- 
การของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง 
  1.4 หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) 
คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และ
ผลงานต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้น
ควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ 
รวมทั้งการแสดงถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อ
ปัญหาสาธารณะ 
  1.5 หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ 
กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาชี้แจงได้เมื่อมีข้อ
สงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้าม
ตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้ทุก
ขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ 
และสามารถตรวจสอบได้ 
  1.6 หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ 
กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท า
ความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาหรือ
ประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการ
แก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วม
กระบวนการ พัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 
 

ชื่อผลงำน      :  กำรบริหำรจัดกำรองค์กรตำมหลักธรรมำภิบำล 
เจ้ำของผลงำน  :   นายปริวัฒน์  จันทร์ทรง 
สังกัด   :  คณะนิติศาสตร์ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
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1.7 หลักการกระจายอ านาจ  

( Decentralization) คือ การถ่ายโอนอ านาจการ
ตัดสินใจทรัพยากร และภารกิจจากส่วนราชการ
ส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอ่ืนๆ (ราชการบริหาร
ส่วนท้องถิ่น) และภาคประชาชนด าเนินการแทนโดยมี
อิสระตามสมควรรวมถึงการมอบอ านาจและความ
รับผิดชอบในการตัดสินใจและการด าเนินการให้แก่
บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการ
ให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการ
ปรับปรุงกระบวนการ และเพ่ิมผลิตภาพเพ่ือผลการ
ด าเนินงานที่ดีของส่วนราชการ 
  1.8 หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้
อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหาร
ราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึง
สิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  1.9 หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การ
ได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันโดย
ไม่มีการแบ่งแยกด้าน ชายหรือหญิง ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ 
ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ 
สถานะของบุคคล ฐานะทาง 
 
 
เศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา 
การฝึกอบรม และอ่ืนๆ 
  10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus 
Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายใน กลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการ
ใช้กระบวนการเพ่ือหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับ
ประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับ
ผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ใน
ประเด็นที่ส าคัญ โดยฉันทามติไม่จ าเป็นต้องหมายความ
ว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์ 
 
2. ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 
 2.1 หลักประสิทธิผล 
 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดท าแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ.2555-2559) สอดคล้องกับนโยบายของ 
 
 

 
มหาวิทยาลัย เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานให้บรรลุ
เป้าหมายการเป็น “โรงเรียนกฎหมายชั้นน าในอนุ- 
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง” ซึ่งได้ก าหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจน รองรับ
ด้วยแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณที่ด าเนินงาน
ตามมาตรฐานวงจรบริหารงานคุณภาพ (PDCA)   
 2.2 หลักประสิทธิภาพ 
 คณะนิติศาสตร์ บริหารราชการตามแนวทาง
ก ากับดูแลที่ดี ผู้บริหารมี “ภาวะผู้น า (Leadership)” ดู
จากความสามารถในการมองเห็นภาพรวมแต่ละ
สถานการณ์  ความสามารถในการสร้างแนวร่วมเพ่ือ
ขับเคลื่อนองค์กร รวมถึงความสามารถในการบริหาร
ความขัดแย้ง  การบริหารทรัพยากรทางด้านต้นทุน 
แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  2.3 หลักการตอบสนอง 
 คณะนิติศาสตร์ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้
บริหารที่เบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียวภายใต้ความจ ากัดด้าน
ระยะเวลา การจัดตารางเรียน ตารางสอบ เป็นไปตาม
แผนงาน  สร้างความเชื่อมั่นต่อคณาจารย์ นักศึกษาและ
ผู้ปกครองตามท่ีคาดหวังไว้ 
  2.4 หลักภาระรับผิดชอบ 
 คณะนิติศาสตร์ แบ่งภาระรับผิดชอบออกเป็น 
2 รูปแบบ คือ  “แนวดิ่ง” ประกอบด้วย คณบดี รอง
คณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและบริการวิชาการ  ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิจัยและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และ “แนวนอน” เช่น 
งานวิชาการ งานบริหารงานทั่วไป งานการเงิน งานพัสดุ 
เป็นต้น  มีการก าหนดหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน มี
การท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ การรายงานภาระ
งาน และมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามเกณฑ์
ภาระงานของทุกสายงานเป็นส่วนหนึ่งของการเลื่อนขั้น
เงินเดือน ให้รางวัล  ลงโทษ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
ผู้ปฏิบัติงานเพื่อการปรับปรุงแก้ไข 
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  2.5 หลักความโปร่งใส 
 คณะนิติศาสตร์  ได้การตัดสินใจและการ
ด าเนินการต่างๆ อยู่บนกฎระเบียบ การตัดสินใจที่
ส าคัญจะอยู่ในรูปคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบที่
สมดุลและเป็นกลาง  มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่
หลากหลายรูปแบบเพ่ือให้ครอบคลุมทุกกลุ่มและทุก
ระดับความสามารถในการเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร  รวมถึง
ยังจัดให้มีช่องทางข้อมูลป้อนกลับทั้งจากภายในคณะ 
และภายนอก เช่น ประชุมกลุ่มงานย่อย  ประชุม
ประชาคม  ประชุมส านักงาน สายด่วนคณบดี  E-mail 
Facebook  กล่องรับความคิดเห็น เป็นต้น 
  2.6 หลักการมีส่วนร่วม 
 คณะนิติศาสตร์ มีกระบวนการที่เปิดโอกาสให้
บุคลากรภายในและภายนอกส่วนรับรู้ และส่วนร่วม
เสนอความคิดในการพัฒนาหรือบริหารจัดการองค์กร 
กล่าวคือ มีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นกอง
บรรณาธิการวารสารกฎหมาย  การบริการวิชาการ
สัญจร 5-7 ครั้งแต่ปีงบประมาณ  งานวิจัยระดับท้องถิ่น
และอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร ตัวแทนคณาจารย์ 
ตัวแทนสายสนับสนุน องค์กรนักศึกษา เป็นต้น โดยยึด
หลักการ “ทุกคนเป็นเจ้าขององค์กร” 
 2.7 หลักการกระจายอ านาจ 
 คณะนิติศาสตร์ มีการบริหารจัดการทรัพยากร
ที่มีจ ากัดเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการกระจาย
ภารกิจหน้าที่ ความรับผิดชอบแก่ผู้ บริหารระดับ
รองลงมา หัวหน้าหมวดวิชา หัวหน้าส านักงาน เพ่ือ
ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ด าเนินงานตามภารกิจ
หลักแต่ละฝ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า 
 2.8 หลักนิติธรรม 
 คณะนิติศาสตร์ ยึดหลักการบริหารอย่างเป็น
ธรรมภายใต้กรอบกฎหมาย ระเบียบ อย่างเคร่งครัด 
รวมถึงทบทวนและปรับปรุงแนวปฏิบัติต่าง ๆ ให้
ทันสมัยอยู่เสมอ   
  ส่งเสริมให้บุคลากรตระหนักและปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด มีระบบการยกย่องโดยการ
เสนอชื่อเข้าร่วมคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นทุกปี และมี
การก าหนดโทษผู้ที่ฝ่าฝืนระเบียบตั้งแต่ตักเตือน คาด 
 

 
โทษ จนถึงตั้งกรรมการสอบวินัย ซึ่งปัจจุบันไม่เคยมี
ประวัติการสอบวินัยเลย 
  2.9 หลักความเสมอภาค 
 ผู้บริหารคณะนิติศาสตร์ ให้โอกาสบุคลากรทุก
คนเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ  ไม่มีการแบ่งแยกกีดกัน 
ให้ทุกคนมีสิทธิในการลา มีสิทธิในการขออนุญาตไป
ราชการเพ่ืออบรมสัมมนาพัฒนาตนเอง มีสิทธิในการท า
วิจัย ได้รับโอกาสและได้รับการส่งเสริมในการท าผลงาน
ทางวิชาการ ตลอดจนมีสิทธิในการขอต าแหน่งทาง
วิชาการอย่างเท่าเทียมกัน  บุคลากรให้บริการ 
แก่นักศึกษา ศิษย์เก่า บุคคลภายนอกด้วยจิตอาสาอย่าง
กัลยาณมิตร 
  2.10 หลักมุ่งเน้นฉันทามติ 
 คณะนิติศาสตร์ มีการหาข้อตกลงทั่วไปภายใน
กลุ่ มคณาจารย์  บุคลากร นักศึกษา มีการรับฟัง
ข้อคิดเห็น หรือตัวแทนของคณาจารย์ มีส่วนเสนอแนะ
หรือร่วมด าเนินการ  หากมีข้อหารือส าคัญจะจัดประชุม
ประชาคมโดยเชิญบุคลากรทุกคนเข้าให้ข้อมูล และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียหาทางออกร่วมกัน  
 
3. เทคนิค วิธีกำร เคล็ดลับ 
  3.1 แบบส ารวจผู้บริหารคณะนิติศาสตร์ เพื่อ
ประเมินการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
  3.2 แบบส ารวจบุคลากรคณะนิติศาสตร์ เพ่ือ
ประเมินการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
  3.3 แบบส ารวจนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ เพ่ือ
ประเมินการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
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4. ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ 
  4.1 การมี เป้าหมายองค์กรชัดเจน (Clear 
organization goals)  บุคลากรคณะนิติศาสตร์ทุกคน
เข้าร่วมโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ทุกปีจึงเข้าใจ
วัตถุประสงค์ที่แท้จริงขององค์กร 
  4.2 การมีสายงานบังคับบัญชาสั้น  (Flat 
organization) ก า รควบคุ มสั่ ง ก า รทั น เหตุ ก า รณ์ 
บุคลากรทุกสายระดับมีการพัฒนาสมรรถนะให้สูงขึ้น 
และต้องรับผิดชอบที่หลากหลายเพ่ิมจากภาระงานหลัก
ตามหน้าที่ 
  4.3 มีฐานข้อมูลที่สนับสนุนการบริหารงาน 
(Data-based self-management system)  คณะ
นิติศาสตร์พัฒนาระบบ E-document เพ่ือบริหาร
จัดการเอกสารราชการที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงน า
เทคโนโลยีเครือข่ายออนไลน์สมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ใน
การเก็บส าเนาเอกสาร แจ้งเวียนประชาสัมพันธ์ สื่อสาร
กับคนในองค์กร ทั้งยังสามารถเก็บและสืบค้นข้อมูล
ย้อนหลังได้อย่างรวดเร็ว 
   
 
 
 

 
4.4 มีทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพ  (Human 
resources efficiency) มีการท างานที่เป็นระบบ โดย
ใช้คนจ านวนไม่มาก มีภาระงานหลัก ภาระงานรองที่
ชัดเจน ทุกคนรู้หน้าที่ของตนเอง  
 4.5 การประชาสัมพันธ์เชิงรุก (Advertising)  
คณะนิติศาสตร์ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการแนะแนว
การศึกษาต่อทุกปีการศึกษา  มีการให้ทุนนักศึกษาที่
หลากหลาย มีระบบรุ่นพ่ีรุ่นน้อง ระบบศิษย์เก่า และอ่ืน 
ๆ 
  4.6 ท างานเป็นทีม (Teamwork)  เพราะการ
ท างานเป็นทีมก็ เป็นสิ่งที่ส าคัญที่จะช่วยให้องค์กร
ประสบความส าเร็จได้อย่างรวดเร็ว  
  4.7 การก ากับ ตรวจสอบการท างานอย่าง
สม่ าเสมอ การพิจารณาขึ้นเงินเดือนอย่างยุติธรรม 
 
5. ควำมภำคภูมิใจ 
 5.1 ในปีที่ผ่าน มีอาจารย์วุฒิปริญญาเอก
เพ่ิมขึ้น 2 คน มีอาจารย์ได้รับต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์เพ่ิมขึ้น 2 คน และปัจจุบันมีอาจารย์ลา
ศึกษาต่อปริญญาเอก 3 คน อยู่ระหว่างการขอต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  3 คน และรองศาสตราจารย์ 1 คน 
  5.2 บุคลากรส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่ มีวาม
สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการท างานได้เป็นอย่าง
ดี 
  5.3 บุคลากรส่วนใหญ่พึงพอใจในค่าตอบแทน
และสวัสดิการ อัตราการลาออกน้อย 
  5.4 พ้ืนที่ตั้งเอ้ือต่อการท าวิจัย การออกบริการ
วิชาการ ทั้งในระดับชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยและ
ระดับประเทศที่มีเขตแดนติดต่อกัน 
  5.5 ปขมท. ให้รางวัล นางสาวยุภาพร  ศรีริ
เลี้ยง ต าแหน่ง บรรณารักษศาสตร์ ด้านการบริการดีเด่น 
ประจ าปี 2556 
  5.6 คณะนิติศาสตร์มีความร่วมมือด้านวิชาการ
กับมหาวิทยาลัยพระตะบอง ราชอาณาจักรกัมพูชา 
 
 
 
 
 

8.1 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ. แผนพัฒนาการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559).  

8.2 กองแผนงำน. แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี 

(พ.ศ. 2555-2559). 

8.3 นำยขรรค์เพชร  ชำยทวีป. วิสัยทัศน์และแผนด าเนินการบริหาร

คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี เมษายน 2556-มีนาคม 

2560. 

8.3 ปริวัฒน์  จันทร์ทรง. งานวิจัยสถาบันเร่ือง การศึกษาปัญหาการ

บริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาลในคณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี”  ประจ าปีงบประมาณ 2556 
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6. ผลลัพธ์ที่ได้ 
  6.1 ได้รับความเชื่อมั่นจากสังคมและส่งบุตร
หลานสมัครเข้าเรียนเพ่ิมมากขึ้นทุกปีการศึกษา  
  6.2 บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กร ถือว่า
ตนเองเป็นส่วนหนึ่งของการเจริญเติบโตนั้น 
  6.3 บุคลากรสายสนับสนุนมีสมรรถนะหลักที่
สูง รวมถึงสมรรถนะรองที่สามารถปฏิบัติงานทดแทนกัน
ได้เกือบทุกต าแหน่ง 
  6.4 องค์กรมีความโปร่งใส มีเสถียรภาพด้าน
การเงินที่สูง สามารถบริหารจัดการงบประมาณได้อย่าง
คุ้มค่า 
 
7. ข้อเสนอแนะและวิธีกำรแก้ไข 
  7.1 เพ่ิมจ านวนทุนการศึกษาส าหรับบุคลากร
ไปศึกษาต่อ  
  7.2 ให้ค่าตอบแทนการท าผลงานสร้างสรรค์ 
การตีพิมพ์บทความ  
  7.3 ให้ทุนการท าผลงานประกอบการขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ 
  7.3 ให้สามารถน าบทความที่ได้รับการตีพิมพ์
ระดับชาติและนานาชาติไปคิดเป็นภาระงานเพ่ือ
ประเมินขึ้นเงินเดือนได้ 
  7.4 ส่งเสริมการขอทุนวิจัยระหว่างประเทศให้
มากขึ้น 
  7.5 สร้างระบบที่ปรึกษาคลินิกวิจัยด้าน
กฎหมาย 
  7.6 วจิัยตลาดแรงงานด้านกฎหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.  เอกสำรอ้ำงอิง 
  8.1 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา . 
แผนพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ฉบับที่ 11 
(พ.ศ. 2555-2559).  
  8.2 กองแผนงาน. แผนกลยุทธ์มหำวิทยำลัย
อุบลรำชธำนี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559). 
  8.3 นายขรรค์เพชร  ชายทวีป. วิสัยทัศน์และ
แผนด ำเนินกำรบริหำรคณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัย
อุบลรำชธำนี เมษำยน 2556-มีนำคม 2560. 
  8.3 ปริวัฒน์  จันทร์ทรง. งำนวิจัยสถำบันเรื่อง 
กำรศึกษำปัญหำกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิ 
 
บำลในคณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี”  
ประจ ำปีงบประมำณ 2556 
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ภำพโปสเตอร์ กำรบริหำรจัดกำรองค์กรตำมหลักธรรมำภิบำล 
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1. ข้อมูลเกี่ยวกับผลงำน 

ระบบ MIS เป็นระบบที่อ านวยความสะดวกต่อ
การบริหารจัดการของคณะในด้านการท างาน การ
ประเมินผลงาน การเลื่อนขั้นเงินเดือนตลอดจนการ
ให้บริการด้านการเรียนการสอน การวิจัยและพัฒนา 
การบริการวิชาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและด้าน
อ่ืนๆ 
 
2. ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 

1. นโยบายของผู้บริหารที่ต้องการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากร การตัดสินใจใน
การบริหารจัดการ การลดขั้นตอนการท างานในแต่ละ
งานให้สั้นที่สุด ตลอดจนลดการใช้ทรัพยากร เช่น 
กระดาษ  เป็นต้น 

2. การประชุมระดมสมองของคณะกรรมการ 
คอมพิวเตอร์ประจ าคณะ และข้อเสนอแนะจาก
คณาจารย์ที่เกี่ยวข้อง 

3. ออกแบบและพัฒนาระบบโดยผู้รับผิดชอบ 
4. ทดลองใช้ระบบ โดยผู้เกี่ยวข้อง หากมี 

ข้อผิดพลาดหรือมีการแก้ไขเพ่ิมเติมก็ด าเนินการทันที 
     5. เปิดใช้ระบบ // ปรับปรุงระบบในแต่ละ
ช่วงเวลาหากมีข้อเสนอแนะจากผู้ที่เก่ียวข้อง 
 
3. เทคนิค วิธีกำร เคล็ดลับ 

1. ประชาสัมพันธ์ถึงความส าคัญของการ 
กรอกข้อมูลที่เป็นการน าเสนอตัวผู้กรอกเอง น าเสนอ
คณะ และข้อมูลที่กรอกเป็นประโยชน์ต่อการตอบโจทย์
ทางด้านงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ 

2. ระบบสารสนเทศจะให้ความสะดวกรวดเร็ว 
ถูกต้อง และแม่นย า เช่น ระบบหนังสือเวียน แทนที่จะ
เดินไปเปิดดูประกาศท่ีบอร์ด ก็สามารถดูผ่านระบบได้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ทันที ตลอดจนระบบอื่นๆ ที่มีลักษณะการท างานที่
คล้ายคลึงกัน                                              

 
4. ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ 
  การเห็นความส าคัญของการน าระบบ
สารสนเทศมาช่วยลดปริมาณงานในคณะ และคณะมี
ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีพ้ืนฐาน
แนวคิดทางด้านไอที และที่ส าคัญคือ ผู้บริหาร 
คณาจารย์ ตลอดจนบุคลากร ภายในคณะให้ความ
ร่วมมือในการใช้ระบบ 

 
5. ควำมภำคภูมิใจ 

ผลงานความภาคภูมิใจของระบบย่อยบางส่วน
ภายใต้ระบบ MIS ของคณะ 

1. ระบบประเมินภาระงาน 
2. ระบบการเบิกจ่าย OT ออนไลน์ 
3. ระบบการประชุมออนไลน์ 
4. ระบบหนังสือเวียน 

5. ระบบการจองอุปกรณ์โสตออนไลน์ 
 

6. ผลลัพธ์ที่ได้ 
  ผลลัพธ์ที่ได้สรุปเนื้อหาสาระที่ส าคัญ ดังนี้ 
  1. ระบบประเมินภาระงานสามารถตอบโจทย์
ผู้บริหารในการเลื่อนขั้นเงินเดือนในแต่ละรอบครึ่งปี 
  2. ผู้ท าการประเมินสามารถน าเสนอตัวเอง โดย
การกรอกภาระงานที่มี เช่น งานเรียนงานสอน วิจัย 
บริการวิชาการท านุ ตลอดจนผลงานทางวิชาการด้าน
ต่างๆ บนเว็บไซต์ หรือระบบสารสนเทศของคณะ 
http://www.agri.ubu.ac.th/mis 
 
 
 
 

ชื่อผลงำน      :  ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร (MIS) 
เจ้ำของผลงำน  :  รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล, ดร.เรวัติ ชัยราช, ผศ.ดร.วสุ อมฤตสุทธิ์,  
                                  นางขนิษฐา พระสุพรรณ์, นายวีระพงษ์ บัวเขียว 
สังกัด   :  คณะเกษตรศาสตร์ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
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  3. เป็นการประชาสัมพันธ์บุคลากรของคณะถึง
ผลงานที่ได้กรอกลงไปในระบบประเมิน 
  4. ระบบเบิกจ่าย OT สามารถคุมยอดได้ การ
ประมวลผลสะดวกรวดเร็ว คิดค านวณวันหยุดเสาร์-
อาทิตย์ หยุดนักขัตฤกษ์ โดยอัตโนมัต, คิดค านวณเวลา
การท างานเป็นช่วงโมง และสามารถสรุปการเบิกจ่าย 
OT ไดใ้นแต่ละกลุ่มงาน เป็นรายเดือน หรือทั้งหมดได้ 
 5. การประชุมออนไลน์ ท าให้เจ้าหน้าที่จัดการ
ประชุมสะดวก สามารถสรุปวาระมติที่ประชุมได้เพราะ
จะมีการสรุปในแต่ละวาระให้เสร็จที่เดียวแล้วเลื่อนไป
วาระใหม่ สมาชิกสามารถกรอกวาระเอง หรือกรอกแทน
สมาชิกท่านอื่นได้ ในกรณีเร่งด่วนสามารถเพ่ิมวาระใน
การประชุมได้ในห้องประชุมเลย และที่ส าคัญไม่ต้องถ่าย
เอกสารเข้าในการประชุม 
  6. ระบบหนังสือเวียน เจ้าหน้าที่ธุรการจัด
สแกนหนังสือเข้าต่างๆ เข้าสู่ระบบโดยเวียนผ่านทาง
อีเมล์คณะ ซึ่งจะผูกกับระบบ MIS บุคลากรสามารถดูได้
ทั้งสองทาง คือ ระบบ MIS และ email 
  7. ระบบการจองอุปกรณ์ออนไลน์ เพื่อให้
เจ้าหน้าที่โสตสามารถบริหารจัดการบริการอุปกรณ์
ต่างๆ ได้อย่างเป็นระบบโดยจะตรวจดูจากระบบว่าใคร
จองอะไรไปบ้างในช่วงเช้าของแต่ละวัน การจองแยก
เป็นกลุ่มงาน เก็บข้อมูลย้อนหลังว่าใครจองอะไรไปบ้าง 
   
7. ข้อเสนอและวิธีกำรแก้ไข 

การปรับปรุงหรือแก้ไขระบบ จะได้รับการแจ้ง
จากผู้ใช้งาน ผู้บริหาร เพ่ือให้ง่ายและสะดวก ตอบสนอง
ความต้องการของหน่วยงาน ซึ่งจะตรวจสอบว่าต้อง
ปรับปรุงอะไรบ้างจาก ระบบการประเมินความพึงพอใจ
การใช้ระบบสารสนเทศของคณะ ก่อนที่จะมีการ
ประเมินภาระงาน 
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ผลงำน 
ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

และกำรพัฒนำนักศึกษำ 
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1.ข้อมูลที่เกี่ยวกับผลงำน 

การศึกษาอิสระเพื่อการท่องเที่ยวเปนผลงานจาก
การศึกษาคนควาและวิเคราะหเพื่อหาองคความรูในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งของนักศึกษาหลักสูตรวิชาการท่องเที่ยว  คณะศิลปศาสตร์  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีขอมูลที่สามารถน าไปอางอิง
หรือใหผอูื่นใชศึกษาคนควาสืบตอไปได ดวยเหตุนี้ การน าเสนอ
จึงมีความส าคัญไมน้อยกวาเนื้อหาและทฤษฎี  โดยให้อยู ใน
รูปแบบที่ผูอื่นอ่านแล้ว เขาใจงาย หรือใชคนควาตอไปในอนาคต
ได้  โดยหลักสูตรวิชาการท่องเที่ยว  คณะศิลปศาสตร์ ได้
ก าหนดให้นักศึกษาที่ผ่านการเรียนในรายวิชาวิธีวิจัยเพื่อการ
ท่องเที่ยวและบริการซึ่งเป็นวิชาที่สอนเกี่ยวกับขั้นตอน  แนวคิด 
ทฤษฎีทางการท่องเที่ยวในช้ันปีสุดท้ายก่อนส าเร็จการศึกษา จัด
ท าการศึกษาอิสระเพื่อการท่องเที่ยว โดยศึกษาค้นคว้าจากความ
สนใจด้วยตนเองในประเด็นการท่องเที่ยวหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 
ซึ่งต้องเช่ือมโยงกับเนื้อหาของหลักสูตรผ่านการแนะน าจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาและน าเสนอผลงานการศึกษา 

 
2.ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 

1) หลักสูตรก าหนดประเด็นในการศึกษาให้นักศึกษา
ในมุมมองทางการท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่
หลากหลาย โดยแนะน าความเช่ียวชาญของอาจารย์ที่ปรึกษา
ภายในหลักสูตรให้นักศึกษาเลือกตามความถนัดภายในโควตาที่
ก าหนด ท้ังนี้นักศึกษาสามารถเลือกท างานเดี่ยวหรือท างานเป็น
กลุ่มได้ไม่เกิน 2 คน  

2) นักศึกษาเข้าปรึกษาหัวข้อที่ท ากับอาจารย์ที่ปรึกษา
เพื่อพัฒนาโครงร่างให้สมบูรณ์ และผ่านการสอบโครงร่างจาก
คณะกรรมการประจ าหลักสูตร  

3) รายงานความก้าวหน้าของการท าสารนิพนธ์ 2 ครั้ง
ต่อคณะกรรมการประจ าหลักสูตร เพื่อให้เห็นพัฒนาการและน า
ข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไขผลงานให้ดีขึ้น  

4) นักศึกษาสอบป้องกันสารนิพนธ์ต่อคณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตร ทั้งนี้นักศึกษามีสิทธิสอบแก้ตัวได้เพียงครั้งเดียว
เท่านั้น  

5) นักศึกษาแก้ ไขสารนิพนธ์ตามค าแนะน าของ
คณะกรรมการที่ปรึกษา/คณะกรรมการประจ าหลักสูตร  

6) จัดท ารูปเล่มการศึกษาอิสระเพื่อการท่องเที่ยวฉบับ
สมบูรณ์ออกเผยแพร่ที่ห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ ห้องสมุด 

 
 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  และสถาบันการศึกษาต่างๆ ใน
ประเทศไทย 

7) คัดเลือกผลงานที่มีเนื้อหาสาระโดดเด่นจากผลงาน
ที่ได้คะแนนระดับดีเด่นข้ึนไปเพื่อจัดท าเป็นบทความวิจัย และไป
น าเสนอผลงานในท่ีประชุมผลงานวิชาการระดับชาติ หรือตีพิมพ์
ลงในวารสารสาขามนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ของ
สถาบันการศึกษาต่างๆ ท่ัวประเทศไทย 

 
3.เทคนิค วิธีกำร เคล็ดลับ 
 1) ให้นักศึกษาได้เลือกท าสารนิพนธ์ในประเด็นที่ตน
ถนัดและสนใจ โดยเลือกทีมงานจัดท าหรือเลือกอาจารย์ที่
ปรึกษาท่ีเห็นว่าสามารถจะให้ค าแนะน าที่ดีในการจัดท าต่อไปได้ 
 2) เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ท างานด้วยตนเองอย่าง
เต็มที่ อาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่เป็นเพียงผู้ให้ค าช้ีแนะแนว
ทางการจัดท าการศึกษาอิสระของนักศึกษาเท่านั้น นอกจากนั้น
ยังให้นักศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นต่อข้อเสนอแนะของ
อาจารย์ที่ปรึกษาได้อย่างเสรีและมีเหตุมีผล 
 
4.ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ 
 1) หลักสูตรมีคู่มือการจัดท าการศึกษาอิสระเพื่อการ
ท่องเที่ยวไว้ เป็นแนวทางอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกัน 
หลักสูตรก็ได้มีการเรียนการสอนวิธีการวิจัยทางการท่องเที่ยว
และบริการ ให้แก่นักศึกษาก่อนหนึ่งภาคการศึกษา เพื่อให้
นักศึกษาได้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการท าวิจัยล่วงหน้า 
 2) ความพยายามและความใส่ใจในการท างานของตัว
นักศึกษาเองที่เห็นผลงานจากรุ่นพี่ที่ได้มีโอกาสรับคัดเลือกไป
น าเสนอผลงานในที่ประชุมระดับชาติ และได้รับรางวัลดีเด่น 
จากคณะกรรมการประจ าหลักสูตรซึ่งหลักสูตรได้มีการจัด
โครงการประกวดสารนิพนธ์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวโดยเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมประเมินสารนิพนธ์ด้วย 
 3) หลักสูตรวิชาการท่องเที่ยวพยายามให้ความ
ช่วยเหลือผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างเต็มที่ โดยการเอาใจใส่
นักศึกษาอย่างทั่วถึง อย่างไรก็ตามหากนักศึกษาสามารถหา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมที่มีความเช่ียวชาญในเรื่องที่นักศึกษาให้
ความสนใจเป็นพิเศษมาเป็นที่ปรึกษาร่วมเพื่อให้ข้อเสนอแนะใน
การจัดท าการศึกษาอิสระ หลักสูตรก็ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ 
 

ชื่อผลงำน      :  กำรท ำกำรศึกษำอิสระเพื่อกำรท่องเที่ยว หลักสูตรวิชำกำรท่องเที่ยว 
เจ้ำของผลงำน  :  ดร.สิริวงษ์  หงษ์สวรรค์ 
สังกัด   :  คณะศิลปศาสตร์ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
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 4) ในการท าสารนิพนธ์นั้น หลักสูตรวิชาการท่องเที่ยว
มีการบูรณาการศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวกับศาสตร์สาขาวิชา
ต่าง ๆ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในคณะศิลป
ศาสตร์  เ ช่น  บู รณาการศาสตร์ ด้ านการท่ อ ง เที่ ย วกั บ
ภาษาต่างประเทศภาษาที่ 2 (ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาลาว 
ภาษาเขมร ภาษาเวียดนาม และภาษาฝรั่งเศส)  ประวัติศาสตร์ 
หรือนิเทศศาสตร์ เป็นต้น ทั้งนี้มีการเชิญอาจารย์ผู้เช่ียวชาญใน
ศาสตร์ที่น ามาบูรณาการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมให้แก่
นักศึกษาในหลักสูตรด้วย 

5) หลักสูตรวิชาการท่องเที่ยวได้จัดโครงการในระดับ
หลักสูตรเพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้และ
พัฒนาการเรียนรู้ และความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพของตน 
เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการระดับภูมิภาค
อาเซียน ภายใต้หัวข้อ Conversation with ASEAN 
Difference : Security.Prosperity and Diversity ณ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร  และ เข้าร่วมการประชุมวิชาการและ
เสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ทางการจัดการ ระดับปริญญาตรี 
ระดับชาติ ประจ าปี 2555 ในหัวข้อ “วิจัยก้าวใหม่ เพื่อธุรกิจ
ไ ทยยั่ ง ยื น ” ณ  คณะพาณิ ชยศา สตร์ แ ล ะก า รจั ด ก า ร  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง  ทั้งนี้หลักสูตร
วิชาการท่องเที่ยวได้ส่งนักศึกษาไปน าเสนองานในที่ประชุม
ดังกล่าว จ านวน 5 คน เป็นต้น  

 
5.ควำมภำคภูมิใจ 
 1) เป็นแบบอย่างของหลักสูตรอื่นๆในคณะศิลป
ศาสตร์ ในการจัดท าการศึกษาอิสระของนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายใน
ระดับปริญญาตรีให้เห็นความส าคัญของการน าเอาความรู้ที่
ศึกษามาตลอดหลักสูตรมาจัดท าผลงานอย่างมีคุณภาพและ
สร้างสรรค์ 
 2) ผลงานนักศึกษาได้รับการคัดเลือกไปน าเสนอใน
การประชุมวิชาการระดับชาติในสถาบันการศึกษาต่างๆใน 
ประเทศหลายแห่ง เช่น มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัย- 
ขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง  
เป็นต้น 
 3) ผลงานนักศึกษาได้รับการคัดเลือกตีพิมพ์ ใน
วารสารวิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.ผลลัพธ์ที่ได้ 
 1) นักศึกษาสามารถประมวลความรู้ที่ได้ศึกษามา
ตลอดหลักสูตร และน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดท าการศึกษา
อิสระเพื่อการท่องเที่ยว อย่างมีคุณภาพและสร้างสรรค์ และ
สามารถใช้เป็นแนวทางในการศึกษาต่อในระดับสูงต่อไป 
 2) นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในความพยายาม 
มานะบากบั่น ของตนเอง จนท าให้ผลงานการศึกษาอิสระได้รับ 
การยอมรับในวงกว้างทางวิชาการ และเป็นแนวทางให้กับรุ่น
น้องในการจัดท าต่อไป 
 
7.ข้อเสนอแนะและวิธีกำรแก้ไข 
 1) หลักสูตรต้องการงบประมาณสนับสนุนจากคณะ
ศิลปศาสตร์ หรือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการคัดเลือก
ผลงานการศึกษาอิสระของนักศึกษาที่ดีเด่น เพื่อน าไปตีพิมพ์ลง
ในวารสารวิชาการหรือการน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศ
เพื่อนบ้านอาเซียนของเราต่อไป 
 2) หลักสูตรวิชาการท่องเที่ยวต้องการให้นักศึกษาได้มี
เวลาในการศึกษาค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และอ่านศึกษา
อย่างละเอียดถ่องแท้มากขึ้นกว่าเดิม เพื่อให้สามารถน าแนวคิด
หรือวิธีการจัดท าการศึกษาอิสระมาประยุกต์ใช้ในการท างาน
ของตนเองให้มีคุณภาพ อย่างสร้างสรรค์ โดยไม่ลอกเลียนแบบ
งานของผู้อื่นที่ท าไว้แล้ว 
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1. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลงำน  
 ระบบฐานข้อมลูวารสารการตีพิมพ์และน าเสนอ
ผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา เป็นระบบการ
บันทึกข้อมูลการตีพมิพ์ผลงานวิจัย การน าเสนอผลงานในท่ี
ประชุมวิชาการ  สามารถใช้สืบค้นข้อมูล  สรุปคา่คะแนน
น้ าหนักของบทความ 
และวารสารตามเกณฑ์ของส านักงานมาตรฐานการศึกษา (สมศ.) 
ติดตามผลงานการตีพมิพ์ของนักศกึษาระดับปริญญาโท และ
ระดับปริญญาเอก ท่ีไดร้ับการตีพมิพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ 
รายงานผลต่อผู้บริหารของคณะ/หน่วยงาน และรายงานใน
ภาพรวมของมหาวิทยาลัย ตอบสนองการด าเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาองค์ประกอบท่ี 2 ด้านการเรยีนการสอน ตาม
ตัวบ่งช้ี 2.9.3 และ 2.9.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
2. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
 2.1 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้ก าหนดนโยบาย  และให้
ระดับปฏิบัติการก าหนดข้อตกลงแนวทางในการท างานร่วมกัน  
โดยน าเสนอระบบเพื่อทราบ 
 2.2 ส านักงานบริหารบัณฑิตศึกษา ร่วมกับคณะ และ
ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาร่วมกันพิจารณาต้นแบบ
เริ่มต้น พร้อมรายละเอียดการท างาน เพื่อน าไปเขียนระบบให้
สอดรับกับความต้องการ 
 2.3  ส านักงานบริหารบัณฑิตศึกษา ได้จัดท าโปรแกรม
การบันทึกข้อมูลและพัฒนาระบบฐานข้อมูลวารสารการตีพิมพ์
และน าเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
เพื่อให้คณะ/หน่วยงานสามารถบันทึกข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล 
สืบค้นข้อมูล ให้ค่าน้ าหนักคะแนนวารสาร และรายงานข้อมูล  
ทั้งนี้สามารถใช้ข้อมูลส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษาใน
องค์ประกอบท่ี 2 ด้านการเรียนการสอน ตามตัวบ่งช้ี 2.9.3 และ 
2.9.4 

2.4 น าเสนอระบบฐานข้อมูลวารสารการตีพิมพ์และ
น าเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ขั้นตอน
การด าเนินงาน โดยอบรมให้ความรู้ต่อผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้
ความเข้าใจในการด าเนินงาน และทดลองใช้งานระบบ  เพื่อน า
ปัญหามาปรับปรุงแก้ไขระบบให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 
3. เทคนิค  วิธีกำร  เคล็ดลับ  
 การจัดท าระบบฐานข้อมูลวารสารการตีพิมพ์และ
น าเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  นั้น มี
เทคนิคในการถ่ายทอดความรู้ การถอดประสบการร่วมร่วมกัน
ในโครงการนี้  โดยใช้วิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการประชุม
กันของผู้ปฏิบัติงานจริงท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงาน  ซึ่งมี
สมาชิกเป็นนักวิชาการศึกษาท่ีปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องจากตัวแทน
ทุกคณะ ร่วมกันให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น  และความต้องการ  
เพื่อให้ผู้จัดท าระบบ 
จัดท าระบบที่ตอบสนองกับความต้องการของผู้ใช้และรายงาน
ผลต่อผู้บริหารระดับสูงได้มีความถูกต้อง สะดวกต่อการสืบค้น 
และเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณต่อไป 
 
 
 
 
 

ชื่อผลงำน     : ระบบฐานข้อมลูวารสารการตีพมิพ์และน าเสนอผลงานวิจัยของนกัศึกษาระดับบณัฑติศึกษา 
เจ้ำของผลงำน  : นายไมตรี  โสภากันต ์
สังกัด   : ส านักงานบริหารบัณฑิตศึกษา ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
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4. ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ 
 ปัจจัยที่สนับสนุนการด าเนินงานกิจกรรมที่ท า
ให้เกิดความส าเร็จ คือ ความสามัคคี เครื่องมือ และ 
การถ่ายทอดความรู้สู่ผู้ปฏิบัติงาน  
 
5. ควำมภำคภูมิใจ 
  ระบบฐานข้อมูลวารสารการตีพิมพ์และน าเสนอ
ผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  เป็นระบบที่จัดท า
ขึ้น เพื่อช่วยสนับสนุนการท างานให้กับผู้ปฏิบัติงานได้ด าเนินการ
เผยแพร่ผลงานตีพิมพ์ของบัณฑิตได้สะดวก รวดเร็ว เป็นระบบ  
สามารถตรวจสอบ รายงานผล และเรียกดูข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  เอื้ออ านวยต่อการด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาของคณะและมหาวิทยาลัย 
 
6. ผลลัพธ์ที่ได้ 
 มหาวิทยาลยั มีระบบในการสนับสนุนการประกัน
คุณภาพส าหรบัคณะและมหาวิทยาลัยให้สามารถด าเนินงาน 
ตรวจสอบ ติดตามและรายงานผลกิจกรรมต่างๆ ของทุกคณะ 
รวมถึงภาพรวมของมหาวิทยาลัยได้โดยตรง 
 และเพื่อเป็นข้อมลูในการรายงาน/ตรวจสอบผลงาน
เผยแพร่ของนักศึกษาระดับบณัฑติศึกษา ให้เป็นไปตามเกณฑ์
การส าเร็จการศึกษา 
 

7. ข้อเสนอแนะและวิธกีำรแก้ไข 
 7.1 การจัดท าฐานข้อมูลเพื่อรองรบัการบริหารจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ และ 
บริการสังคมในอนาคตได้อย่างแทจ้ริง 
 7.2 เนื่องจากยังเป็นระบบที่เพิ่งริเริ่มขึ้นใหม่  ยังมี
ความจ าเป็นท่ีต้องพัฒนาเพื่อให้เปน็ระบบท่ีมีประสิทธิภาพทั้งใน
การบริหารและบริการต่อไป  
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ผลงำน 
ด้ำนกำรวิจัย 
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1. ขอ้มูลเกี่ยวกับผลงาน 

 การวิจัยเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะช่วยให้การพัฒนา
การศึกษาประสบความส าเร็จได้ เป็นอย่ างดี  ทั้ งการน า
กระบวนการวิจัยและผลการวิจัยมาใช้ให้ เกิดประโยชน์ 
โดยเฉพาะการปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย เป็น
แนวทางหนึ่งที่อาจารย์ผู้สอนใช้เป็นแนวทางในการปฏิรูปการ
เรียนรู้ในช้ันเรียนของตน พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดสาระส าคัญที่มุ่งเน้นให้ผู้สอนสามารถท า
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและของผู้เรียน มีการ
พัฒนาการเรียนการสอนโดยการคิดค้นนวัตกรรมการศึกษา เพื่อ
แก้ไขปัญหาการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ให้ก้าวหน้ายิ่ งขึ้น ในส่วนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ตลอดจนคณะวิทยาศาสตร์และภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพก็ได้
เล็งเห็นถึงความส าคัญในเรื่องนี้ จึงได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์
และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในช้ันเรียนไว้ดังนี้ “พัฒนา
อาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนา
ตนเองให้พร้อมทันต่อพลวัตรของสังคม” และ “พัฒนาอาจารย์
ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ท าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้”   
 อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจากรายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) รวมทั้งรายงานการประเมินเพื่อการประกันคุณภาพ
การศึกษาทั้งจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) และส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) สะท้อนให้เห็นว่า ในแต่ละปีการศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์มีจ านวนอาจารย์ที่ท าวิจัยในช้ันเรียนน้อยมากและ
ไม่ครบทุกหลักสูตร จึงไม่เป็นไปตามตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพ
ตามที่ระบุไว้ในข้อท่ี 2.6 ส่งผลให้คะแนนประกันคุณภาพในส่วน
นี้อยู่ในระดับที่ไม่น่าพอใจ ซึ่งหากปล่อยให้เป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆ 
ยุทธศาสตร์และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในช้ันเรียนทั้ง
ของมหาวิทยาลัย คณะ และภาควิชาต่างๆ อาจไม่บรรลุ
เป้าหมาย ส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์โดยรวมด้านคุณภาพ
การศึกษารวมทั้งการผลิตบัณฑิตอีกด้วย  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากที่กล่าวไปแล้วข้างต้นจะเห็นได้ว่า การท าวิจัยใน
ช้ันเรียนและการน าผลงานการวิจัยในช้ันเรียนมาใช้ประโยชน์
เป็นดัชนีส าคัญที่สะท้อนให้ เห็นถึงคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา ดังนั้น เพื่อให้ยุทธศาสตร์และมาตรการที่เกี่ยวข้อง
กับการวิจัยในช้ันเรียนทั้งของมหาวิทยาลัย คณะ และภาควิชา
ต่างๆ บรรลุเป้าหมาย ผู้วิจัยใคร่ขอเสนอโครงการ “การอบรม
เชิงปฏิบัติการการท าวิจัยในช้ันเรียนสู่การปฏิบัติจริง” เพื่อเป็น
การเสริมสร้างให้คณาจารย์ในคณะวิทยาศาสตร์มีความรู้ ความ
เข้าใจ และมีทักษะการท าวิจัยในช้ันเรียน ตลอดจนสามารถ
สร้างสรรค์งานวิจัยในช้ันเรียนได้อย่างต่อเนื่อง อันจะส่งผลให้
คณะวิทยาศาสตร์เกิดการพัฒนาการจัดการเรียนรู้บนพื้นฐาน
การวิจัย มีภาพลักษณ์ที่ดีด้านคุณภาพการศึกษาโดยรวม และมี
การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่สังคมในล าดับต่อไป  
 
2. ขั้นตอนการด าเนินการ 

1. กำรบ่งชี้ควำมรู้ (Knowledge Identification) โดยการ
ก าหนดเป้าหมายด้านการวิจัยในช้ันเรียนของแต่ละหลักสูตร 

2. การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation 
and Acquisition) โดยการแต่งตั้งและประชุมบุคลากรที่จะท า
หน้าท่ีเป็นพี่เลี้ยงวิชาการ ท้ังนี้พี่เลี้ยงวิชาการได้แก่กลุ่มอาจารย์
ที่จบการศึกษาโดยตรงด้านวิทยาศาสตร์ศึกษารวมทั้งคณาจารย์
สายวิทยาศาสตร์ที่มีประสบการณ์ด้านการวิจัยในช้ันเรียน  

3. กำรจัดควำมรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge  
 Organization) และ กำรประมวลและกลั่นกรองควำมรู้ 
(Knowledge Codification and Refinement) โดยการจัด
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อก าหนดแนวทางที่แน่ชัดในการท างาน 
จัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อเป็น
แหล่งข้อมูลส าหรับผู้ต้องการท าวิจัย 

5. กำรเข้ำถึงควำมรู้ (Knowledge Access) น าความรู้
ที่ได้จากข้อ 3 ไปเผยแพร่ไว้ในเว็บไซท์ของศูนย์วิจัย
และนวั ตกรรมด้ านวิ ทยาศาสตร์ ศึ กษา  คณะ
วิทยาศาสตร์ และในเฟสบุ๊กของทีม KM 

 
 
 

ชื่อผลงำน     : การเพิ่มผลผลติทางการวิจัยในช้ันเรียนด้วยกระบวนการจัดการเรยีนรู้แบบการสร้างระบบพ่ีเลี้ยง 
      Enhancing Classroom Research Quantity using Mentoring System  

                      of Knowledge Management เครื่องมือกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ใช้ คือ Mentoring System 
เจ้ำของผลงำน  : ดร.สภุาพร  พรไตร 
สังกัด   : คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
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5. กำรแบ่งปันแลกเปลี่ยนควำมรู้ (Knowledge Sharing) 
ระหว่างทีมพี่เลี้ยงและอาจารย์ในคณะวิทยาศาสตร์ โดยการจัด 
KM  

6. กำรใช้ระบบพ่ีเลี้ยง (Mentoring system) โดยเริ่มจาก
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการวิจัยในช้ันเรียนให้แก่
อาจารย์ที่ เป็นตัวแทนของแต่ละหลักสูตร เมื่อเริ่ม เข้าสู่
กระบวนการวิจัยพี่เลียงมีหน้าที่ก ากับดูแลให้ความช่วยเหลือ
จนกระทั่งจบกระบวนการวิจัย 

7. กำรแบ่งปันแลกเปลี่ยนควำมรู้ (Knowledge Sharing) 
ระหว่างทีมพี่เลี้ยงและอาจารย์ที่ท าวิจัยทุกท่าน และคณาจารย์
ผู้สนใจ โดยการจัด KM  

8. กำรขยำยผล (Extension) โดยเปิดรับผู้สนใจเข้ามาท า
วัยให้มากขึ้นและขยายกลุ่มพี่เลี้ยงให้มีปริมาณมากขึ้น  

 
3. เทคนิค วิธีการ เคล็ดลับ 

กระตุ้นให้คณาจารย์สายวิทยาศาสตร์เห็นความส าคัญของ
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้วยการวิจัย การเริ่มต้นท างาน
วิจัยที่ง่ายๆ ไม่ซับซ้อน รวมทั้งให้ความอุ่นใจว่าจะได้รับการดูแล
ช่วยเหลือเป็นอย่างดี และอย่างต่อเนื่อง 

 
4. ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ 

1. การสนับสนุนท่ีดีจากผู้บริหาร และทีมงาน KM 
2. การท างานเป็นทีมและความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน

ระหว่างทีมพ่ีเลี้ยงวิชาการ  
3. การเอาใจใส่ที่ดีและการท างานร่วมกันอย่างสม่ าเสมอ

ระหว่างพี่เลี้ยงวิชาการและผู้วิจัย  
4. การสร้างแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์และเข้าถึงได้ง่าย

ส าหรับผู้วิจัย 
5. การแบง่ปันแลกเปลี่ยนความรู้ที่ต้องจัดขึ้นอย่างสม่ าเสมอ 

 
5. ควำมภำคภูมิใจ 

 คณะวิทยาศาสตร์ ได้คะแนนประกันคุณภาพใน
ประเด็นเกี่ยวกับการท าวิจัยในช้ันเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานและ
อยู่ในระดับที่น่าพอใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. ผลลัพธ์ที่ได้ 
1. ทุกหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ที่ด าเนินการโดยคณะ

วิทยาศาสตร์มีผลผลิตงานวิจัยในช้ันเรียนอย่างน้อยหนึ่งเรื่องต่อ
ภาคการศึกษา ซึ่ งผลดีต่องานประกันคุณภาพของคณะ
วิทยาศาสตร์ 

2. บุคลากรที่เป็นอาจารย์ที่เช่ียวชาญด้านวิทยาศาสตร์ มี
ความสนใจมากขึ้นในการที่จะพัฒนาการการจัดการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการวิจัยในช้ันเรียน 

3. เกิดเครือข่ายการวิจัยในช้ันเรียนที่ช่วยผลักดันและ
ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ภายในคณะวิทยาศาสตร์ 
และในระดับมหาวิทยาลัย 

  
7. ข้อเสนอแนะและวิธีกำรแก้ไข 

1. เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดูแลช่วยเหลือ และจัด
สมดุลงานของพี่เลี้ยง อัตราส่วนระหว่างพ่ีเลี้ยงและผู้รับการดูแล
ควรเป็นหนึ่งต่อหนึ่ง 

2. จัดให้มีช่วงเวลาของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มวิจัย
อย่างสม่ าเสมอ 
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1. ข้อมูลที่เกี่ยวกับผลงำน 

โครงการพัฒนางานวิจัย  คณะศิลปศาสตร์   มี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และสร้างเสริม
ความรู้ในการวิจัยเพื่อสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยทั้งวิจัยเดี่ยว 
โครงการชุดวิจัย วิจัยในช้ันเรียนและวิจัยสถาบันของเจ้าหน้าที่ 
สร้างเครือข่ายการวิจัย บริการทางด้านการวิจัยและสนับสนุนให้
มีการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพทางด้านการวิจัยของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ อันจะ
น าไปสู่การพัฒนาทางวิชาการ  

 
2. ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 

- ตั้งคณะกรรมการโครงการ วางแผน ก าหนด 
แผนการท างานในรอบปี ประชาสัมพันธ์การให้ทุนวิจัย และ
เสนอมิตราจารย์ของแต่ละโครงการวิจัย 

- จัดกิจกรรมเวทีวิจัย ระหว่างวันท่ี 21-22 
กุมภาพันธ์ 2556 เพื่อให้นักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยคณะศิลปศาสตร์ 
ประจ าปี 2552-2555 ได้แลกเปลี่ยนผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จ
ให้แก่อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ได้ใช้
เป็นแนวทางในการด าเนินโครงการวิจัย 

- คลินิกวิจัย เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการ 
ผลิตงานเขียนในสาขาวิชาประวัติศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง 
โดย รศ.ดร.ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 
2556 

- อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัย 
บทความวิชาการ โดย Asst.Prof. Ian Baird จาก University 
of Wisconsin Madison, USA  ในวันท่ี 3 กรกฎาคม 2556 

- จัดกิจกรรมรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย  
เ งินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต ประจ าปี 
งบประมาณ 2556 เพื่อน าเสนอรายงานความก้าวหน้าพร้อมทั้ง
แลกเปลี่ยนเรียนปัญหาและอุปสรรคในการท างานวิจัยให้คณะ- 
กรรมการวิจัย มิตราจารย์ และผู้ที่สนใจเข้าร่วม 16 สิงหาคม 
2556 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
- กิจกรรมน าเสนอข้อเสนอ โครงการวิจัยเพื่อรับ 

ทุนสนับสนุนจากเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต 
ประจ าปี งบประมาณ 2557 แลกเปลี่ยนและรับฟังข้อเสนอแนะ
จากผู้ทรงคุณวุฒิ วันท่ี 5-6 กันยายน 2556 

- จัดประชุม เงื่อนไขการรับทุน การเบิกจ่าย และ 
การรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 
2556 เพื่อช้ีแจงให้ผู้รับทุนวิจัยทราบระเบียบการเงิน พัสดุ และ
การติดตามการท าวิจัยโดยก าหนดส่งรายงานความก้าวหน้าเป็น
งานวิจัย 3 บทเมื่อครบหกเดือน เปลี่ยนจากการรายงาน
ความก้ าวหน้ าด้ วยวาจา  และการส่ ง เอกสารรายงาน
ความก้าวหน้าเพียงหน่ึงแผ่น 

- การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโครงร่างการ 
ฃวิจัย ส าหรับผู้ที่ได้รับทุนเพื่อปรับปรุงโครงร่างงานวิจัย  โดย 
รศ.ดร.ไชยันต์ รัชชกูล วันท่ี 4 ตุลาคม 2556 
   
3. เทคนิคกำรด ำเนินกำร เคล็ดลับ 

- สร้างแรงจูงใจในการท างานวิจัย โดยมีงบ
สนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรในคณะ 

- มีระบบมิตราจารย์เพื่อช่วยแนะน าในการท าวิจัย 
- สร้างเสริมความรู้ในการพัฒนางานวิจัยในสาขา

ต่างๆ 
 

4. ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ 
- การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้งนักวิจัย บุคลากร 

วิทยากร และเจ้าหน้าท่ีวิจัย 
- มีเจ้าหน้าที่วิจัยที่รับผิดชอบและประสานงาน

โดยตรง 
 
 
 
 
 

ชื่อผลงำน     : โครงการพัฒนางานวิจัย 
เจ้ำของผลงำน  : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัชรี  ศรีค า 
สังกัด   : คณะศลิปศาสตร์  มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี
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5. ควำมภำคภูมิใจ 
- มีนักวิจัยหน้าใหม่ ขอรับทุนวิจัยเพิ่มมากขึ้น มี

การท างานเป็นทีมในชุดโครงการวิจัยที่มีนักวิจัย
ต่างสาขาวิชาท างานร่วมกัน 

 

6. ผลลัพธ์ที่ได้ 
- ผู้ที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้เกี่ยวกับการวิจัยเพิ่ม

มากขึ้นและมีทิศทางในการพัฒนางานวิจัยของ
ตนเอง 
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ภำพโปสเตอร์ โครงกำรพัฒนำงำนวิจัย คณะศิลปศำสตร์ 
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1. ข้อมูลที่เกี่ยวกับผลงำน 

มิตราจารย์โครงการวิจัย คือ อาจารย์ในคณะ- 
ศิลปศาสตร์ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการวิจัย ที่เป็นผู้ ให้
ค าแนะน า ค าปรึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการท าวิจัยแก่นักวิจัย
รุ่นใหม่ สร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือ และเครือข่ายในการท า
วิจัย 

 
2. ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 

- คณะประชาสัมพันธ์ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยจาก 
เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ 2557 ซึ่งในการเสนอขอทุนวิจัย นักวิจัย
จะต้องเสนอช่ือมิตราจารย์ของโครงการ  

- หลังจากประกาศรายช่ือผู้ที่ได้รับทุนโครงการวิจัย  
คณะศิลปศาสตร์จัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง
นักวิจัยกับมิตราจารย์ในการปรับปรุงโครงร่างการวิจัย พัฒนา
แนวคิด  วิ ธีการ เก็บข้อมู ล  และเครื อข่ าย ในการติดต่ อ
ประสานงานในการท าวิจัย   

- ระหว่างที่ด าเนินโครงการ หัวหน้าโครงการวิจัย 
และมิตราจารย์จะแลกเปลี่ยนและให้ข้อเสนอแนะ 
   
3. เทคนิคกำรด ำเนินกำร เคล็ดลับ 

นักวิจัยเป็นผู้เสนอช่ือมิตราจารย์ที่ตนประสงค์จะขอ 
ความเห็นและแลกเปลี่ยนด้วยตนเอง 

 
4. ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ 

ความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัย 
และมิตราจารย์ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. ควำมภำคภูมิใจ 
อาจารย์ในคณะศิลปะศาสตร์เกิดการแลกเปลี่ยน 

เรียนรู้ในการท างานวิจัย 
 

6. ผลลัพธ์ที่ได้ 
นักวิจัยรุ่นใหม่มีที่ปรึกษาในการวิจัยภายในคณะ 

ที่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้ตลอดเวลา 
 

7. ข้อเสนอแนะและวิธีกำรแก้ไข 
ควรมีการติดตามและประเมินผลระบบมิตราจารย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อผลงำน     : ระบบมติราจารย ์
เจ้ำของผลงำน  : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัชรี  ศรีค า 
สังกัด   : คณะศลิปศาสตร์  มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี
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ภำพโปสเตอร์ ระบบมิตรำจำรย์โครงกำรวิจัย คณะศิลปศำสตร์ 
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ผลงำน 
 ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร 

 
 
 
 
 

 
 
 

43

0 
 10

0 



กิจกรรม UBU SHOW and SHARE 2014 
วันที่ 17 มีนาคม 2557 

 
 
 
 
 
 
 
1.ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  
                   คณะพยาบาลศาสตร์ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณโครงการบริการวิชาการ  โครงการศึกษาสุข
ภาวะชุมชนและให้บริการวิชาการโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
(โครงการลูกฮักลูกแพง)  มาอย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่3 
นับตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555-2557 ซึ่งแนวคิดของ
โครงการ เน้นที่การบูรณาการ การบริการวิชาการ กับ
การเรียนการสอน และการวิจัย รวมทั้งการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม  ลักษณะการให้บริการวิชาการ  
ประกอบด้วย การให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น การ
เยี่ยมครอบครัวอุปถัมภ์  การให้ความรู้ ค าแนะน าแก่
กลุ่มเป้าหมาย การจัดกิจกรรมกลุ่มส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง การ เยี่ยมบ้านผู้ป่วยเรื้อรัง  
โดยนักศึกษาพยาบาลได้รับมอบครอบครัวอุถัมภ์(พ่อฮัก
แม่ฮัก) เพ่ือร่วมดูแล  ร่วมเรียนรู้ทักษะการปฏิบัติการ
พยาบาลครอบครัวและชุมชน การดูแลผู้สูงอายุ เด็กวัย
เรียน เด็กก่อนวัยเรียน  ผู้ป่วยเรื้อรั ง  และผู้ดูแล  
ในขณะที่กลุ่มผู้รับบริการดังกล่าวได้รับการดูแลต่อเนื่อง
ภายใต้การนิเทศของอาจารย์และพยาบาลพ่ีเลี้ยงและ
ทีมบุคลากรสุขภาพในชุมชนเขตเทศบาลต าบลธาตุและ
เขตเทศบาลเมืองศรีไค ผลจากการด าเนินโครงการท าให้
ได้แนวทางในการให้บริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับ
การสอน การวิจัยและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่
ชัดเจนยิ่งขึ้น  
2.ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 
  2.1 การเตรียมการ ในการด าเนินการบริการ
วิชาการนั้นอาจารย์ต้องมีโครงการบริการวิชาการท่ี 
รับผิดชอบ เพื่อด าเนินการในพ้ืนที่เป้าหมาย โดยมีการ 
วางแผนงานร่วมกันอย่างเป็นขั้นตอน ทั้งในระดับคณะฯ 
ที่ก าหนดแผนการเรียนแต่ละชั้นปี อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
รายวิชาที่จะบูรณาการ  ผ่านการประชุมวางแผนการ- 
เรียนการสอนก่อนเปิดภาคการศึกษา เพ่ือก าหนดหัวข้อ
ที่จะบูรณาการ วิธีการที่จะบูรณาการ  

 
 
 
 
 
 

2.2  การวางแผนร่วมกับพ้ืนที่เป้าหมาย ซึ่งใน
ที่นี้ได้แก่ชุมชนในเขตต าบลธาตุและเทศบาลเมืองศรีไค 
ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่คณะฯได้ด าเนินการในเรื่องการมอบลูกฮัก
ลู กแพง  ให้ นั กศึ กษามาก่ อนแล้ ว ตั้ ง แต่ ชั้ นปี ที่ 1            
(ปีการศึกษา 2554)  ในการวางแผนร่วมกับชุมชน ทีม
บริการสุขภาพในพ้ืนที่ได้ก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะต้อง
การได้รับบริการสุขภาพ มีการวิเคราะห์ประเด็นปัญหา
และความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย   และช่วงเวลาที่
จะด าเนินการ 
 2.3  การด าเนินการให้บริการ อาจารย์  
ผู้รับผิดชอบโครงการ และ คณะกรรมการ นักศึกษา  
ด าเนินการให้บริการตามแผนที่ก าหนด ตามวิธีการบูร
ณาการ ในหัวข้อที่นักศึกษาต้องเรียนรู้ ผ่านการร่วม
โครงการ มีการวิเคราะห์องค์ความรู้ที่จะน าไปสู่การให้
ความรู้แก่กลุ่มผู้รับบริการ  
 2.4 การประเมินผลการด าเนินงาน ในการ
ให้บริการวิชาการ มีการประเมินผลในวันจัดกิจกรรม 
และเมื่อสิ้นสุดโครงการ โดยการน าเสนอในที่ประชุม
ร่วมกับชุมชน คณาจารย์ ส่วนนักศึกษาใช้วิธีเขียนบันทึก
สะท้อนคิดต่อประสบการณ์ท่ีได้เรียนรู้ ผู้รับผิดชอบ 
โครงการประมวลสรุปองค์ความรู้ที่ได้ ปัญหาข้อเสนอ-  
แนะ  เพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุงการด าเนินการในปี 
ต่อไป 
 
3. เทคนิค วิธีกำร 
 3.1 การวางแผน ก าหนดเป็นนโยบายชัดเจน 
โดยมองภาพรวมที่จะเกิดขึ้นจากการให้บริการวิชาการ 
โครงการศึกษาสุขภาวะชุมชนและให้บริการวิชาการโดย
ใช้ชุมชนเป็นฐาน (โครงการลูกฮักลูกแพง) โดยเฉพาะ
ประสบการณ์การเรียนรู้ของนักศึกษาและอาจารย์ 
บุคลากร ซึ่งมีนโยบายให้เข้าร่วมโครงการ   ร้อยละ 100 
 
 

ชื่อผลงำน     : โครงการลูกฮักลูกแพง : แนวปฏิบัติการบริการวิชาการที่บรูณาการอย่างองค์รวม 
เจ้ำของผลงำน  : ดร.ระวิวรรณ  เผา่กันหา 
สังกัด   : คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
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         3.2 การก าหนดพ้ืนที่เป้าหมายที่จะร่วมพัฒนา 
ซึ่งในที่นี้เป็นพ้ืนที่ชุมชนรอบมหาวิทยาลัย และต่อมาใน
ปีที่2 ของโครงการ ได้เน้นพ้ืนที่เป้าหมายเป็นชุมชนใน
เขตต าบลธาตุ ภายใต้ความรับผิดชอบของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลและเทศบาลต าบลธาตุ  ซึ่งต้องมี
การประสานความร่วมมือเป็นอย่างดี และร่วมวางแผน
พัฒนาสุขภาพคนในพ้ืนที่ไปด้วยกันกับคณะพยาบาล
ศาสตร์ 
 3.3 การสร้างการมีส่วนร่วม การให้ทุกคนที่
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการคิด วางแผน ด าเนินการไป
ด้วยกันจนกระท่ังการประเมินผล มีประสานงานที่ดี โดย
ร่วมกันมองผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นทั้งการให้บริการ การ
สอน และการวิจัย และการท านุศิลปวัฒนธรรม 
นอกจากนี้ในการสร้างความมีส่วนร่วมยังรวมถึงการมี
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษาพยาบาล กับพ่อฮักแม่
ฮัก ซึ่งนักศึกษาได้ไปเยี่ยมพ่อฮักด้วยตนเองนอกเวลาท า
กิจกรรม  
4. ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ 
 4.1 การศึกษาความต้องการบริการสุขภาพของ
ชุมชนที่เป็นพ้ืนที่เป้าหมาย 

4.2 อาจารย์บุคลากรมีความตระหนักในพันธ
กิจการให้บริการวิชาการแก่สังคมที่ต้องบูรณากับการ
สอนหรือการวิจัย 
 4.3 ผู้บริหารมีความตระหนักในบทบาทของ
คณะฯในการสร้างเสริมสุขภาพ และการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชนกลุ่มเป้าหมาย โดยก าหนดนโยบาย
ชัดเจนในการบริการวิชาการ ให้อาจารย์ทุกคน รวมทั้ง
บุคลากร เข้าร่วมโครงการ 
 4.4 แผนการเรียนที่ก าหนดในหลักสูตร และ
รายวิชาที่จะบูรณาการ มีความสอดคล้องกับช่วงเวลาที่
ด าเนินโครงการ  
 4.5 การสนับสนุนให้อาจารย์มีการพัฒนาทักษะ
ปฏิบัติการพยาบาลต่อเนื่อง (Faculty Practice) 
 4.6 ชุมชน ครอบครัวอุปถัมภ์มีความเต็มใจ 
และมีความต้องการได้รับบริการสุขภาพ โดยเฉพาะกลุ่ม
ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเรื้อรัง ที่ต้องการได้รับการดูแล การ
เยี่ยม การได้รับค าแนะน า หรือการสนับสนุนด้าน
ก าลังใจจากอาจารย์และนักศึกษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง 

  
 
4.7 ความสอดคล้องกับแผนงานของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ต้องการ
พัฒนาในเรื่องสุขภาพผู้สูงอายุ สุขภาพครอบครัว ผู้ป่วย
เรื้อรังและผู้พิการ รวมทั้งผู้ป่วยจิตเวช ท าให้ระยะเวลา2 
ปีที่ด าเนินโครงการ เกิดการวิจัยต่อยอดร่วมกันในการที่
จะพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยเฉพาะกลุ่ม
ผู้สูงอายุ และ กลุ่มผู้ป่วยจิตเวช 
 
5. ควำมภำคภูมิใจ 
 1.ชุมชนให้การยอมรับและให้ความร่วมมือเป็น
อย่างดียิ่งในการพัฒนางานสุขภาพชุมชน และการฝึก
ปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาล และการเป็นลูกฮัก ลูกแพง 
และมีส่วนสนับสนุนให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ชุมชนบัววัดเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ      ต าบล
ดีเด่นระดับเขต 
 2.ได้ประสบการณ์และแนวทางในการให้การ
บริการวิชาการแก่สังคมที่มีการบูรณาการทั้งการสอน 
การวิจัย และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
6. ผลลัพธ์ที่ได้ 

1. ด้านการบริการวิชาการ เนื่องจากโครงการนี้
เป็นโครงการที่ประกอบด้วยกิจกรรมย่อยหลายกิจกรรม
ท าให้กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการบริการมีความครอบคลุม
สอดคล้องกับความต้องการของคนในพื้นที ่ 

2. ด้านการเรียนการสอน มีรายวิชาที่ได้รับ
การบูรณาการ จ านวน 7 รายวิชาซึ่ ง เป็นไปตาม              
ข้อบ่งชี้ที่หลักสูตรก าหนด ได้แก่ รายวิชาการพยาบาล
ครอบครัวและชุมชน1  รายวิชาฝึกปฏิบัติการพยาบาล
ค ร อ บ ค รั ว แ ล ะ ชุ ม ช น 1  ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม สุ ข ภ า พ                  
การพยาบาลผู้สูงอายุ ฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ 
การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 และ ฝึกปฏิบัติการพยาบาลเด็ก
และวัยรุ่น1  

3. ด้านผู้เรียน นักศึกษา ได้พัฒนาทักษะการ
ดูแลครอบครัวและ ชุมชน และการดูแลผู้รับบริการ 
กลุ่มเป้าหมายต่างๆ เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ เด็กวัยเรียน เด็ก
วัยก่อนเรียน ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ดูแล ซึ่งสอดคล้องกับ
รายวิชาเรียน ได้น าความรู้จากการเรียนภาคทฤษฎีไปฝึก
ปฏิบัติในสถานการณ์จริง  ผ่านดูแลครอบครัวพ่อฮักแม่- 
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ฮัก การเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุป่วยเรื้อรัง การให้ค าแนะน า
และการสอน สุขศึกษา  การจัดกลุ่มออกก าลังกาย การ
จัดกิจกรรมกลุ่ม การแนะน าการดูแลเท้าในผู้ป่วย
เบาหวาน การจัดกิจกรรมกลุ่มส่งเสริมความจ า เป็นต้น  
รวมทั้งได้รับการพัฒนาทักษะการเป็นผู้น า การท างาน
เป็นทีม ความสามัคคี และการสร้างจิตส านึกต่อท้องถิ่น 

4. ด้านอาจารย์  อาจารย์ได้รับประสบการณ์ 
การให้บริการวิชาการ และการสอนแบบบูรณาการ 
รวมถึงท าให้ได้ประเด็นปัญหาการที่สามารถน ามาพัฒนา
เป็นงานวิจัยต่อไป 

6.ด้ านการวิจัย  จากการด าเนินโครงการ
โครงการศึกษาสุขภาวะชุมชนและให้บริการวิชาการโดย
ใช้ชุมชนเป็นฐาน (โครงการลูกฮักลูกแพง)  ท าให้เกิดผล
งานวิจัย 3 เรื่อง  

7. ด้านการท านุบ ารุงฯ นักศึกษาเกิดการเรียนรู้
วัฒนธรรมท้องถิ่น และมีการประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 

 
7.ข้อเสนอแนะและวิธีกำรแก้ไข 
 7.1 จ านวนรายวิชาที่บูรณาการมีค่อนข้างมาก 
และผู้เรียนเป็นกลุ่มเดิมท าให้นักศึกษารู้สึกว่ามีภาระงาน
เพ่ิมขึ้น วิธีแก้ไขคือ ปรับรายวิชาที่ต่างชั้นปี  ปรับวิธี
การบูรณาการ และการก าหนดเนื้อหาหรือหัวข้อที่จะ
บูรณาการที่มีจ านวนชิ้นงานที่เหมาะสม 
 7.2  การก าหนดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมทุก
คน ต้องมีการบริหารเวลาให้สอดคล้องเนื่องจากอาจารย์
ส่วนหนึ่งต้องไปนิเทศการฝึกปฏิบัติของนักศึกษาใน
โรงพยาบาลหลายแห่ง ท าให้ไม่สะดวกที่จะเข้าร่วม
กิจกรรม ซึ่งต้องจัดกิจกรรมในวันหยุด  

7.3  การสังเคราะห์องค์ความรู้เพ่ือถ่ายทอดสู่
ชุมชนยังมีค่อนข้างน้อย จึงต้องเพ่ิมผลงานด้านนี้ให้มาก
ขึ้น อาจจัดท าเป็นเอกสารประชาสัมพันธ์ บทความ 
ค าแนะน าในการดูแลตนเอง ส าหรับประชาชน เพ่ือ
เผยแพร่ผ่านเอกสารประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์คณะฯ หรือ
จัดท าบทความทางวิทยุ 
          
 
 
 

 
สรุปแนวปฏิบัติการบริการวิชาการที่บูรณาการ

อย่างองค์รวม ประกอบด้วย 
 1.การก าหนดโครงการและพ้ืนที่ เป้าหมาย
ชัดเจน 

2.การศึกษาปัญหาและความต้องการบริการ
สุขภาพของชุมชน 

3.การวางแผนร่วมกับชุมชน องค์ในท้องถิ่น 
และด าเนินการอยา่งต่อเนื่อง สอดคล้องกับแผนงานของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

4.การวางแผนระดับคณะฯและรายวิชาที่ต้อง
สอดคล้องกับแผนการเรียนของหลักสูตรโดยจัดท าเป็น
แผนบูรณาการหลัก 

5.การสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วม
ของคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาในการให้บริการ
วิชาการที่เน้นการบูรณาการกับการสอนเพ่ือพัฒนา
นักศึกษา ตามผลลัพธ์การเรียนรู้  และอัตลักษณ์
นักศึกษาที่ก าหนด 

6. การสนับสนุนให้อาจารย์มีการพัฒนาทักษะ
การปฏิบัติการพยาบาลต่อเนื่อง (Faculty Practice) 
โดยใช้พันธกิจการให้บริการวิชาการเป็นเครื่องมือ 
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ภำพโปสเตอร์ โครงกำรลูกฮักลูกแพง :  แนวปฏิบัติกำรบริกำรวิชำกำรที่บูรณำกำรอย่ำงองค์รวม 
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1.ข้อมูลที่เกี่ยวกับผลงำน 

หน่วยวิ เคราะห์คุณภาพน้ า  คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดตั้งขึ้น เพื่อให้บริการตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพน้ าดื่ม น้ าดิบ และน้ าแข็ง แก่ผู้ประกอบการ
ผลิต และหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน พร้อมให้
ค าแนะน าแก่ผู้ประกอบการในการผลิต น้ าดื่ม และน้ าแข็งที่ได้
มาตรฐาน เป็นการคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค และ
เป็นการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนของคณะเภสัชศาสตร์ 
มห า วิ ท ย าลั ย อุ บล ร า ชธ านี  ซึ่ ง ก า ร ไ ด้ รั บ ก า ร รั บ รอ ง
ห้องปฏิบัติการหน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ า แสดงให้เห็นว่า
ห้องปฏิบั ติ การมี การด า เนินงานด้ านระบบคุณภาพ มี
ความสามารถทางวิชาการ โดยเฉพาะผลการทดสอบที่ออกโดย
ห้องปฏิบัติการเป็นท่ีเชื่อถือได้ว่าถูกต้องตามหลักวิชาการ มีการ
ประกันคุณภาพผลการทดสอบ และมีความสามารถในการ
จัดการระบบคุณภาพอย่างสม่ าเสมอตลอดจนการปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง และได้รับการตรวจประเมินจากหน่วยงานรับรองเป็น
ระยะ ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินจะเป็นไปตามมาตรฐานระหว่าง
ประเทศ ซึ่งใช้ประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการทั่วโลก 
หน่วยงานรับรองห้องปฏิบัติการจะท าการเผยแพร่บัญชีรายช่ือ
ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง รวมทั้งข้อมูลเพื่อการติดตอ 
และข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถในการทดสอบ เป็นการส่งเสริม
การบริการของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองให้กับลูกค้า 
กลุ่มเป้าหมาย 
             เนื่องจากในปัจจุบันเป็นยุคที่มีการแข่งขันทางการค้า
สูง การด าเนินการธุรกิจ มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องให้
ความส าคัญต่อการควบคุมคุณภาพสินค้าอย่างมีมาตรฐาน 
เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าได้รับสินค้าที่ผ่านวิธีการผลิตที่มีคุณภาพ 
โดยเฉพาะน้ าบริโภค และน้ าแข็งในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 
จัดเป็นอาหารควบคุมเฉพาะ ที่ผู้บริโภคต้องใช้บริโภคประจ าวัน 
จึงต้องมีความปลอดภัย ไม่พบสารปนเปื้อนเกินค่ามาตรฐาน 
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อร่างกาย และไม่เกิดปัญหาต่อ
สุขภาพตามมา ห้องปฏิบัติการหน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ าจึงเป็น
หน่วยงานท่ีมีส่วนในการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับผลิตภัณฑ์ที่มี
ความปลอดภัยจากผลการตรวจวิเคราะห์ที่ได้มาตรฐานสากล 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

2. ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 
- ศึกษาข้อก าหนด ISO 17025 และข้อก าหนดต่าง ๆ 

ที่เกี่ยวข้อง 
- ให้ความเห็นชอบในการจัดท าระบบคุณภาพของ 

ห้องปฏิบัติการ โดยผู้บริหาร 
 -  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน และเฝ้าระวังระบบ
คุณภาพห้องปฏิบัติการ 

- ก าหนดนโยบายวางแผนส าหรับการจัดท าระบบ 
คุณภาพให้สอดคล้องตามมาตรฐานISO 17025  

- ปฏิบัติตามระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ 
ตรวจติดตามคุณภาพภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบคุณภาพ
เป็นไปตามข้อก าหนด 

- แก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการตรวจติดตามคุณภาพ 
ภายใน 

- ประชุมทบทวนการบริหารงานของห้องปฏิบัติการ 
- ติดต่อหน่วยงานรับรองห้องปฏิบัติการ 

 
3. เทคนิค วิธีกำร เคล็ดลับ 

วิธีการพัฒนางานสู่มาตรฐาน ISO/IEC 17025 
ประกอบด้วย 2 ด้าน คือ 

ด้ำนบริหำร  
 อบรมบุคลากร ในเรื่องความรู้ความเข้าใจในการ 

รับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ตามระบบ ISO/IEC 17025 
 จัดเตรียมเอกสารตามโครงสร้างเอกสาร 
ด้ำนวิชำกำร 
 เลือกรายการทดสอบและขอบข่ายท่ีจะขอ 

การรับรอง 
 ศึกษาวิธีทดสอบ และจัดท าเอกสารวิธีทดสอบ 

ศึกษาวิธีทดสอบ และจัดท าเอกสารวิธีทดสอบ, ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน และวิธีการปฏิบัติงานต่าง ๆ พร้อมแบบฟอร์มบันทึก
ผล 

 จัดซื้อสารเคมี วัสดุ และครุภัณฑ์ 
 สอบเทียบเครื่องมือ, เครื่องแก้ว และทวนสอบ

สารเคมี 
 ฝึกอบรมบุคลากรในเรื่องที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 

ชื่อผลงำน     :  หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ า พัฒนางานสู่มาตรฐาน ISO/IEC 17025 
เจ้ำของผลงำน  :  นางแวว  ถนอมวงศ์ 
สังกัด   :  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี
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 แต่งตั้งผู้มีสิทธิ์ใช้งานเครื่องมือ และมอบหมาย
งานต่างๆ 

 เปรียบเทียบฝีมือภายใน 
 ทดสอบความข านาญ กับหน่วยงานกลางท่ีจัด PT 

 
3. ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ 

ปัจจัยที่ท าให้หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ า  
จั ดท า ร ะบ บคุณภาพ  จน ได้ รั บ ก า ร รั บ รอ งม าต ร ฐ า น
ห้องปฏิบัติการ ในครั้งนี้ ทั้งนี้ผู้บริหารได้ให้ความเห็นชอบในการ
จัดท าระบบคุณภาพ และยังได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการ
จัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ท าให้มีงบประมาณในการ
จัดท าระบบคุณภาพในครั้งนี้จนส าเร็จ ที่ส าคัญบุคลากรหน่วย
วิเคราะห์คุณภาพน้ ามีความมุ่งมั่น ตั้งใจอย่างแน่วแน่และมีความ
พยายามที่จะท าระบบคุณภาพ ซึ่งบุคลากรได้มีการไปฝึกอบรม
ในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งไปศึกษาดูงาน หน่วยงานที่
ได้รับการรับรอง และน าความรู้ที่ได้มาใช้ในการพัฒนา จนได้รับ
การรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 
2555  
 
4. ควำมภำคภูมิใจ 

จากการที่หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ า คณะเภสัช- 
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ ซึ่งเป็นหน่วยงานแห่งแรก และแห่งเดียวของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ ได้ รับการรับรองมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการทดสอบ และจากการที่ได้การรับรองท าให้ลูกค้ามี
ความมั่นใจ เช่ือมั่นในผลการทดสอบ เป็นการคุ้มครองผู้บริโภค
ให้ได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ   เพิ่มขีดความสามารถของ
ห้องปฏิบัติการให้ เป็นที่ยอมรับทั้ งภายในประเทศ และ
ต่างประเทศ และบุคลากรของห้องปฏิบัติการยังมีมาตรฐานใน
การท างาน และได้รับการยอมรับทักษะและความสามารถ 

อีกทั้งบุคลากรหน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ า 
คณะเภสัชศาสตร์ ยังสามารถเป็นท่ีปรึกษาด้านระบบ 
คุณภาพให้กับหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอกที่ 
ต้องการจัดท าระบบคุณภาพได้อีกด้วย 

 
5. ผลลัพธ์ที่ได้ 

- เพิ่มขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการให้เป็นท่ี 
ยอมรับท้ังภายในประเทศ และต่างประเทศ 

 
 
 
 
 

  -  ท าให้เกิดความมั่นใจในคณุภาพ และความ 
น่าเชื่อถือในรายงานผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการทดสอบ 

-  เจ้าหน้าท่ีของห้องปฏิบัติการไดร้ับการยอมรับ 
ทางทักษะ และความสามารถ 

- ส่งเสริมการบริการของห้องปฏิบตัิการ 
- ส่งเสริมภาพพจน์ของห้องปฏิบัตกิาร 
- อ านวยประโยชน์ และความสะดวกทางการค้า 

ระดับประเทศ และระดับระหว่างประเทศ 
- ลดการกีดกันทางการคา้ อันเนื่องมาจากการทดสอบ 

และลดการตรวจซ้ าจากประเทศคูค่้า             
- เป็นการคุ้มครองผู้บริโภคใหไ้ด้รบัสินค้า ที่ม ี

คุณภาพ    
 

6. ข้อเสนอแนะ และวิธีกำรแก้ไข 
- ข้อเสนอแนะจากลูกค้า ในเรื่อง สถานท่ีให้บริการใน 

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า ตั้งอยู่ที่ช้ัน 4 อาคารคณะเภสัช
ศาสตร์ ซึ่งท าให้ยากล าบากในการขนย้ายตัวอย่างน้ า ที่จะน ามา
ตรวจวิเคราะห์  
 - วิธีกำรแก้ไข 

ในเบื้องต้นหน่วยฯ ได้จัดรถเข็นส าหรับบรรทุก
ตัวอย่างที่จะน ามาตรวจวิเคราะห์ไว้ที่ช้ัน 1 เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้กับลูกค้า  
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ภำพโปสเตอร์ หน่วยวิเครำะห์น้ ำ คณะเภสัชศำสตร์ 
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1. ข้อมูลเกี่ยวกับผลงำน 

เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 ที่ผ่าน
มาได้ก าหนดตัวบ่งชี้ 5.3.2 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก เพ่ือให้
สถาบันด าเนินโครงการเพ่ือพัฒนาชุมชนหรือองค์กร
ภายนอกที่มีผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี
ขึ้นแก่ชุมชนหรือองค์กรภายนอกในด้านต่าง ๆ หรือท า
ให้ชุมชนหรือองค์กรภายนอกสามารถพ่ึงพาตนเองได้
ตามศักยภาพของตนเอง  จากเกณฑ์การประเมิน
ดังกล่าว หลายสถาบันได้ก าหนดเป็นนโยบายส าคัญใน
การด าเนินงาน เช่น หนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งชุมชน  หนึ่ง
คณะหนึ่งชุมชน แล้วแต่วิสัยทัศน์ของผู้บริหารแต่ละ
สถาบัน  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เองก็ เช่นกัน 
ผู้บริหารและบุคลากรทุกหน่วยงานให้ความส าคัญในการ
ให้บริการวิชาการเพ่ือพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็ง
ของคนในพ้ืนที่มาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า 20 
ปีของการก่อตั้งมหาวิทยาลัย  ในฐานะบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยคนหนึ่งที่มีโอกาสในการท างานเพ่ือพัฒนา
ชุมชน จึงน าเสนอประสบการณ์ที่ได้รับจากโครงการเพ่ือ
แลกเปลี่ยนกับผู้สนใจ ดังนี้   
 โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี : หมู่บ้านเสื่อลายขิด ด าเนินการในพ้ืนที่
ต าบลโนนโพธิ์ใต้ อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 
มาตั้งแต่ปี 2555 โดยความร่วมมือระหว่าง
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีและองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเดช ที่
เห็นศักยภาพของคนในชุมชนในด้านการทอเสื่อลายขิดท่ี
มีความสวยงามไม่เป็นรองใคร หากแต่ตัวผลิตภัณฑ์มี
การใช้ในวงแคบ ๆ คือ ใช้ภายในชุมชนและจ าหน่าย
ให้กับผู้ที่รู้จักเท่านั้น เนื่องจากมีราคาที่ค่อนข้างสูงกว่า
เสื่อที่ใช้ในครัวเรือนทั่ว ๆ ไป  จากศักยภาพ ความ
พร้อมและข้อจ ากัดของชุมชน มหาวิทยาลัย 
 
 

 
 
 
 
 
 
อุบลราชธานีและหน่วยงานเครือข่าย ได้มีความเห็น
ร่วมกันว่า ชุมชนบ้านโนนโพธิใ์ต้ควรได้รับการพัฒนาให้
มีความเข้มแข็งและเชี่ยวชาญในด้านการทอเสื่อลายขิด 
จึงได้เข้าไปปรึกษาหารือพูดคุยกับผู้น าชุมชนและผู้น า
กลุ่ม ว่ามีความสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการหรือไม่ ซึ่ง
ผู้น าชุมชนและผู้น ากลุ่มเอง ก็เห็นชอบด้วยและมีความ 
ต้องการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเพ่ือให้มีคุณภาพ
และตรงตามความต้องการของตลาด  โดยยินดีเปิดรับ
ความรู้ใหม่ ๆ เพ่ือน ามาใช้ในการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องต่อไป  จากจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ ของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน น ามาสู่การร่วมมือกันด าเนินงาน
เพ่ือขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี : หมู่บ้านเสื่อลายขิด ต่อไป 
 
2. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
 จุดเริ่มต้นของการท างานที่มาจากความเห็น
ร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้น าชุมชน ผู้น ากลุ่ม ไม่
เพียงพอในการที่จะขับเคลื่อนการด าเนินงานให้ประสบ
ผลส าเร็จไปได้ การได้รับความเห็นชอบ ให้การยอมรับ
และยินดีเข้าร่วมกิจกรรมของสมาชิกส่วนใหญ่ในกลุ่ม
ต่างหาก จะเป็นแรงผลักดันให้โครงการประสบผลส าเร็จ
ได้  โดยโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี : หมู่บ้านเสื่อลายขิด มีขั้นตอนในการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 

1.  กำรค้นหำปัญหำและควำมต้องกำรที่
แท้จริงของชุมชน (การบ่งชี้ความรู้ ) แม้จะได้ข้อมูล
ปัญหาและความต้องการเบื้องต้นจากผู้น าชุมชน ผู้น า
กลุ่ม บวกกับข้อมูลของหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ แล้ว ยัง
ไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานจริง เพราะสมาชิกส่วน
ใหญ่ต้องมีความเห็นร่วมกันด้วยว่าปัญหาหรือความ
ต้องการนั้นใช่จริงหรือไม่ ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการสมาชิก

ชื่อผลงำน     :  โครงการหมู่บา้นแม่ข่ายวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี : หมู่บ้านเสื่อลายขิด 
เจ้ำของผลงำน  :  นายสุภวัฒน์  โสวรรณ ี
สังกัด   :  ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจยั บริการวิชาการและท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 
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กลุ่มพบว่ากลุ่มมีปัญหาและความต้องการในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ดังนี้ 

 
ปัญหำ                                   ควำมต้องกำรพัฒนำ 
ผลิตภัณฑ์มีเชื้อรา                                        ต้องการป้องกันการเชื้อรา

ในผลิตภัณฑ์ 
ผลิตภัณฑ์ราคาสูงขายยาก ต้องการแปรรูปผลิตภัณฑ์

ชนิด อ่ืน ๆ ที่ เป็นความ
ต้องการของตลาด 

ผลิตภัณฑ์มีเพียงชนิดเดียว
ไม่หลากหลาย 

 
2 .   ก ำ ร ก ำ ห น ด

แผนกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมี
ส่วนร่วม  จากปัญหาและ
ความต้องการของชุมชนที่ได้
จากข้อ 1 มหาวิทยาลัยได้
น ามาวิเคราะห์ จัดท ากรอบ
การปฏิบัติงานเพ่ือน าไปสู่การแก้ปัญหาและตอบสนอง
ความต้องการของชุมชน  จากนั้น  น ากรอบการ
ปฏิบัติงานดังกล่าวไปเสนอให้สมาชิกกลุ่ม ผู้แทนจาก
หน่วยงานในพ้ืนที่ เพ่ือให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ
ก่อนที่จะน าไปปฏิบัติจริงต่อไป  

3.  กำรร่วมกันด ำเนินงำนตำมแผน (การสร้าง
และแสวงหาความรู้) เป็นขั้นตอนส าคัญในการขับเคลื่อน
โครงการให้ประสบผลส าเร็จ เพราะว่า ในการท า
กิจกรรมแต่ละครั้งจ าเป็นที่สมาชิกทุกคนหรือสมาชิก
ส่วนใหญ่ ผู้แทนจากหน่วยงานในพ้ืนที่จะต้องเข้าร่วม
กิจกรรม เพ่ือได้มีโอกาสได้รับความรู้และประสบการณ์
ต่าง ๆ ที่ จะน า ไปใช้ ในการพัฒนาตนเอง พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ของตนเองและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มต่อไป 

4.  กำรร่วมกันสะท้อนผลกำรด ำเนินงำน 
(การประมวลและกลั่นกรองความรู้ การแลกเปลี่ยน
ความรู้)  เมื่อสิ้นสุดการท ากิจกรรมในแต่ละครั้ง จะต้อง
มีการประชุมเพ่ือสรุปหรือสะท้อนผลการท ากิจกรรมว่า
ประสบผลส าเร็จ เป็นไปตามที่กลุ่มคาดหวังหรือไม่
อย่างไร หรือมีความต้องการให้ปรับปรุงอย่างไรบ้าง 
ทั้งนี้ ถือเป็นการประมวลความรู้ที่ได้จากการท ากิจกรรม
และให้สมาชิกได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ที่แต่ละ
คนได้รับ  ซึ่งข้อมูลที่ได้นี้ มหาวิทยาลัยได้น ากลับไปใช้
ในการวางแผนเพื่อให้ค าปรึกษาแก้ไขปัญหาต่อไป 

5.  กำรติดตำมให้ค ำแนะน ำ ปรึกษำ และ
ประเมินผลกำรด ำเนินงำน  ถือเป็นขั้นตอนการ
ด าเนินงานที่มหาวิทยาลัยจะต้องระวังและให้ 
ความส าคัญ เพราะการด าเนินโครงการส่วนใหญ่ที่ไม่
ประสบผลส าเร็จเพราะขาดความต่อเนื่องในการท างาน 
การก าหนดแผนเพ่ือติดตามและให้ค าปรึกษาแก่ชุมชน
เป็นระยะ 3 เดือนหรือ 6 เดือน จะช่วยกระตุ้นให้กลุ่ม 
ท างานต่อเนื่องและหากมีปัญหาอุปสรรคในระหว่างการ
ท างาน มหาวิทยาลัยสามารถให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ
แก้ไขได้ทันที 

6.  กำรคืนข้อมูลแก่ชุมชนเพื่อสรุปปัญหำ
และเสนอแนวทำงกำรด ำเนินงำนปีต่อไป  (การ
จัดระบบและแบ่งปันความรู้) เมื่อสิ้นสุดการด าเนินงาน
ในแต่ละปี มหาวิทยาลัยได้จัดเวทีคืนข้อมูลทั้งหมดให้กับ
ชุมชน ซึ่งข้อมูลนี้ถือเป็นองค์ความรู้ที่ได้จากการท า
กิจกรรมที่ตกผลึกจากการร่วมสะท้อนผลการด าเนินงาน
ในข้อ 4  ที่พร้อมจะเผยแพร่และแบ่งปันไปสู่สมาชิกใน
ชุมชนหรือผู้สนใจต่อไป 

 
3. เทคนิค วิธีกำร เคล็ดลับ 
 จากการปฏิบัติงานจริงในพ้ืนที่เกือบ 2 ปีที่ผ่าน
มา  ถือว่าโครงการประสบผลส าเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ซึ่งมีเคล็ดลับหรือวิธีการที่ส าคัญ ดังนี้ 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลของชุมชนที่แม่นย า  
โดยใช้ข้อมูลจากคนในพ้ืนที่ที่เป็นตัวจริงเสียงจริง  

2. ข้อเสนอเพ่ือการแก้ไขหรือพัฒนาต้องไม่ 
ยากจนเกินไปจนคนในชุมชนไม่สามารถท าได้ด้วยตนเอง 
หากมีความต้องการหรือปัญหาที่ซับซ้อนยุ่งยาก ควรเริ่ม
จากเรื่องใกล้ตัวก่อนเมื่อประสบผลส าเร็จแล้วจึงขยับ
ไปสู่เรื่องที่ยากขึ้น  

3. สมาชิกในกลุ่มหรือในชุมชน ต้องมีส่วนร่วม 
ในกิจกรรมทุกครั้ง หากสมาชิกไม่สามารถเข้าร่วม
กิจกรรมได้ ผู้น ากลุ่มหรือผู้น าชุมชนต้องแจ้งหรือ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมนั้นให้สมาชิกได้รับรู้รับทราบ 

4. หน่วยงานในพื้นที่ต้องก าหนดแผนพัฒนา 
กลุ่ม/ชุมชนไว้ในแผนงบประมาณประจ าปีและควรมี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรทุกครั้ง  
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4. ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ 
 1.  ผู้น าชุมชน ผู้น ากลุ่มและสมาชิกมีความ
เข้มแข็ง มีความสนใจและยอมรับความรู้ใหม่ ๆ เพ่ือ
น าไปปรับใช้ในการด าเนินงานของกลุ่ม  
 2.  หน่วยงาน องค์กรในพ้ืนที่ / ท้องถิ่น ให้
ความส าคัญกับการพัฒนากลุ่มและมีแผนงานบรรจุใน
โครงการประจ าปีของหน่วยงาน 

3.  มหาวิทยาลัยมีบุคลากรในสาขาวิชาต่าง ๆ 
ที่สามารถให้ความรู้ในการพัฒนากลุ่มได้ในหลากหลาย
ด้าน รวมถึงมีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก  
 4. การก าหนดแผนการท างานอย่างต่อเนื่อง มี
การติดตามให้ค าปรึกษาแนะน ากลุ่มเป็นระยะ ท าให้
กลุ่มได้รับการตอบสนองเพ่ือแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว  
 
5.  ควำมภำคภูมิใจ 
 จากการด าเนินโครงการหมู่บ้านแม่ข่าย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : หมู่บ้านเสื่อลายขิด ในช่วง
ระยะเวลา 2 ปี ไดเ้ห็นความส าเร็จขั้นต้นของกลุ่ม 2 
เรื่องท่ีส าคัญ คือ 
 1.  ชุมชนได้รับรางวัล หมู่บ้านหัตกรรมดีเด่น
ระดับประเทศ ประจ าปี 2556 รางวัล หม่อมงามจิตต์ 
บุรฉัตร  
 2.  กลุ่มมีรายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
แปรรูปในรอบ 9 เดือน ถึง 60,000  บาท 
 
6.  ผลลัพธ์ที่ได้ 
 1.  กลุ่มทอเสื่อบ้านโนนโพธิ์ใต้มีผลิตภัณฑ์แปร
รูปจากเสื่อกกหลายประเภท เช่น กระเป๋า หมวก  
หมอน  สตูลนั่ง แผงกั้นบังตา  
 2.  ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มได้รับการยอมรับและมี
มาตรฐานเชื่อถือได้ จากการได้รับรางวัลหม่อมงามจิตต์ 
บุรฉัตร แม้จะอยู่ระหว่างการขอรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน  
 3.  สมาชิกกลุ่มมีรายได้เพ่ิมมากข้ึน จากการ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการด าเนินงานของ
โครงการ  
 

 
 
7.  ข้อเสนอแนะและวิธีกำรแก้ไข 
 การท างานในชุมชนมีข้อควรระวังหลายเรื่อง 
เพราะในพ้ืนที่มีท้ังกลุ่มคน องค์กรต่าง ๆ มากมายหลาย
คนหลายกลุ่ม การท างานของสถาบันการศึกษาซึ่งถือว่า
เป็นหน่วยงานด้านวิชาการต้องให้ความระมัดระวังเป็น
พิเศษ ซึ่งมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ชุมชน  ชุมชนเป็นส่วนที่ส าคัญที่สุดในการ 
ท างาน เพราะเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง ดังนั้น การ
ที่จะท างานกับชุมชนให้ประสบผลส าเร็จ ชุมชนต้องเป็น
เจ้าของปัญหาและความต้องการที่จะพัฒนา / ปรับปรุง
ปัญหาของตนเอง   ชุมชนต้องเป็นเจ้าของวิธีการในการ
แก้ปัญหาของตนเอง  ชุมชนต้องเป็นผู้ลงมือแก้ปัญหา
ของตนเอง 

2. หน่วยงำนในท้องถิ่น  หน่วยงานในท้องถิ่น 
มีความส าคัญเป็นอันดับสองในการท างาน เพราะเป็นผู้
อยู่ในพื้นที่ ต้องติดต่อประสานกับชุมชนตลอดเวลา 
ดังนั้น บทบาทของหน่วยงานในท้องถิ่น ต้องสนับสนุน
ทรัพยากรต่าง ๆ ให้กับชุมชนเท่าท่ีจะช่วยให้ชุมชนเกิด
การพัฒนาได้  ต้องมีความต่อเนื่องสม่ าเสมอในการ
ด าเนินงาน   

3. สถำบันกำรศึกษำ เป็นหน่วยงานที่ถือว่า 
อยู่ห่างจากชุมชนพอสมควร เพราะสถาบันการศึกษามี
พันธกิจด้านอ่ืน  ที่ต้องด าเนินงานไม่สามารถจะท างาน
อยู่ที่ชุมชนใดชุมชนหนึ่งได้ตลอดไป ดังนั้น บทบาทของ
สถาบันการศึกษา ต้องวิเคราะห์และให้ข้อคิดเห็นเพ่ือ
พัฒนาในมุมกว้าง ครอบคลุม  ต้องประสานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องให้มีส่วนร่วมในการพัฒนากลุ่มเพ่ือลดความ
ซ้ าซ้อนในการท างาน 
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แนวคิดในกำรด ำเนินโครงกำร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพกิจกรรม 

  

 

   

  
 

-พัฒนำมำตรฐำน 
สู่สำกล 

-สร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ 
-พัฒนำศักยภำพกลุ่ม 

 Objective 

- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ ์
- เทคโนโลยีการบริหารจัดการองค์กร 
- เทคโนโลยีการวางแผนการผลิต 
- เทคโนโลยีการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ 
- เทคโนโลยีการป้องกันและก าจัดเชื้อรา 
- เทคโนโลยีสีและการย้อมสีธรรมชาติ 
- เทคโนโลยีการผลิตวัตถุดิบ (ปลูกผือ กก) 

Input 

-  การศึกษาดูงาน 
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
- การสาธิตทดลอง 
- การให้ค าปรึกษาแนะน า 

Process 

- ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเสือกกประเภท
เครื่องใช้ เช่น กระเป๋า หมอน หมวก  
ที่รองนั่ง เก้าอี้ ฯลฯ 
- ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่
ต้องการของตลาด 
- กลุ่มมีความเข้มแข็งด าเนินงานสม่ าเสมอ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

Output 
 
-  เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้าง
รายได้ แก่สมาชิกกลุ่มและชุมชน 
- ชุมชนมีความเข้มแข็ง สมาชิกมีความรัก 
สามัคคีกัน 

Outcome 
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ภำพโปสเตอร์ โครงกำรหมู่บ้ำนแม่ข่ำยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี : หมู่บ้ำนเสื่อลำยขิด 
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1. ข้อมูลเกี่ยวกับผลงำน 
 เป็นงานบริการวิชาการแก่โรงเรียน 4 โรงเรียน
ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี คือ โรงเรียนนาส่วงวิทยา 
โรงเรียนป่าข่า โรงเรียนนารีนุกูล 2 และโรงเรียนทุ่งศรี
อุดม เ พ่ือให้นั ก เรี ยน เกิดความเข้ า ใจในระบอบ
ประชาธิปไตยมากขึ้น อันน าไปสู่การซึมซับแนวทางของ
ประชาธิปไตยในชีวิตประจ าวัน และสามารถใช้สิทธิ
เสรีภาพของความเป็นพลเมือง ที่ตรงกับหลักการ
ปกครองของประชาชน โดยประชาชน เพ่ือประชาชน 
ลักษณะของโครงการ  :การฝึกอบรม อบรมเชิ ง
ปฏิบัติการ และถ่ายทอดความรู้ประชาธิปไตยผ่าน
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน (หมอล าการเมือง) 
ความสอดคล้องกับมาตรการมหาวิทยาลัย   
มาตรการ 5 : เสริมสร้างความเข้มแข็งของการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ในเขตพ้ืนที่เป้าหมาย เพ่ือพัฒนาศักยภาพการ
เรียนรู้ของเด็ก เยาวชนและชุมชน 
 
2. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
2.1 แผนงานโครงการ 
    2.1.1 การเตรียมการ 

- ชี้แจงแนวทางการด าเนินโครงการเพ่ือสร้าง
ความเข้าใจและมีส่วนร่วม  

- ก าหนดรูปแบบกิจกรรมการเผยแพร่ความรู้
ประชาธิปไตยให้สอดคล้องกับโรงเรียนที่ เป็นพ้ืนที่
เป้าหมาย  
     2.1.2 การศึกษาความเป็นไปได้ในการด าเนินงาน 

-  ศึกษารูปแบบกิจกรรมการเผยแพร่ความรู้
ประชาธิปไตยให้สอดคล้องกับโรงเรียนที่ เป็นพ้ืนที่
เป้าหมาย  

-  ศึกษาความรู้พ้ืนฐานของนักเรียนโรงเรียน
พ้ืนที่เป้าหมาย  

- เตรียมความพร้อมการลงพ้ืนที่ 
       2.1.3 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ / การบรรยาย 

- ถ่ า ย ท อ ด ค ว า ม รู้ ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย ผ่ า น
กระบวนการบรรยายให้ความรู้     

- ถ่ายทอดความรู้ประชาธิปไตยผ่านการแสดง
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน (หมอล าการเมือง) 
      2.1.4 การจัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงาน  
      2.1.5 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 
2.2 ก าหนดการกิจกรรมการลงพ้ืนที่บริการวิชาการ 

กิจกรรม วิธีด าเนินงาน 
การบรรยายความรู้
เรื่องประชาธิปไตย 
โดย คณาจารย์คณะ
รัฐศาสตร์ 

วิ ท ย า ก ร เ ต รี ย ม ก า ร
บรรยายความรู้ เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตย โดยใช้การ
ให้ความรู้เชิงรุก คือ ไปจัด
กิ จ กร รมตาม โ ร ง เ รี ย น
เป้าหมาย 

การแสดง เช่น ละคร 
เกมส์โชว์  และการ
แสดงศิลปวัฒนธรรม
พ้ืนบ้ า น  (หมอล า
การเมือง) 
 

จัดกิจกรรมการแสดงที่มี
เนื้อหาส่งเสริมและสร้าง
ค ว า ม เ ข้ า ใ จ เ กี่ ย ว กั บ
ประชาธิปไตย โดยใช้การ
ให้ความรู้เชิงรุก คือ ไปจัด
กิ จ ก ร รมตาม โ ร ง เ รี ย น
เป้าหมาย 

นิทรรศการส่งเสริม
ประชาธิปไตย 

จัดนิทรรศการที่มีเนื้อหา
ส่ง เสริมและสร้างความ
เ ข้ า ใ จ เ กี่ ย ว กั บ
ประชาธิปไตย โดยใช้การ
ให้ความรู้เชิงรุก คือ ไปจัด
กิ จ กร รมตาม โ ร ง เ รี ย น
เป้าหมาย 

 
 
 
 
 

ชื่อผลงำน     :  โครงการประชาธิปไตยแข็งแรง ยกก าลัง 3 
เจ้ำของผลงำน  :  นางสาวรจนา  ค าดีเกดิ , นายฐติิกรณร์ัศมิ์  ศรีโชค 
สังกัด   :  คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ี
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3. เทคนิค วิธีกำร เคล็ดลับ 
 3.1 ภาษาที่เผยแพร่มีทั้งภาษากลางและภาษา
ถิ่นท าให้สามารถเข้าใจได้ง่ายเหมาะสมกับนักเรียนใน
พ้ืนที่ 
 3.2 น าเสนอในรูปแบบความบันเทิง ผ่านละคร 
แทรกด้วยหมอล ากลอน หมอล าซิ่ง จึงมีผู้ให้ความสนใจ
มาก และมีการแทรกเพลงที่เป็นเพลงที่ได้รับความนิยม 
เพ่ือดึงดูดความสนใจ 
 3.3 มีการตอบค าถาม แจกรางวัล เพ่ือดึงดูดให้
นักเรียนมีส่วนร่วม 
 3.4 เป็นการท างานเชิงรุก คือเข้าไปให้ความรู้
กับโรงเรียนถึงสถานศึกษา ซึ่งเป็นการอ านวยความ
สะดวกให้กับโรงเรียนให้ได้รับบริการโดยไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายหรือเวลาในการมารับบริการ 
4. ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ 
 4.1 นักศึกษามีวัยใกล้เคียงกับนักเรียนมัธยม 
ท าให้ผลิตสื่อหรือใช้ค าพูดที่เข้าใจกันได้ง่าย มุกตลกที่ใช้
ในการสื่อสาร เนื้อเรื่องของการแสดง เพลงฮิตที่ใช้ดึงดูด
วัยรุ่น การถ่ายทอดจึงเป็นที่ เข้าใจและชื่นชอบของ
นักเรียน 
 4.2 การน าเสนอเนื้อหาสาระด้วยวิธีบรรยาย 
มักได้ผลน้อย คนไม่อยากเข้าร่วม โดยเฉพาะนักเรียนซึ่ง
สมาธิสั้นกับเรื่องวิชาการ ดังนั้นการปรับวิธีการในการน า
เนื้อหาสาระให้เกิดความบันเทิงโดยการแต่งเป็นกลอน
ล าซึ่งเป็นการแสดงศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน (หมอล า
การเมือง) ทั้งจังหวะเร็วและจังหวะช้า ผสมผสานกับ
กิจกรรมอ่ืนๆ เช่น การตอบค าถาม การบรรยายของ
อาจารย์ก็จะเป็นลักษณะที่เป็นกันเอง และใช้เวลาไม่
นาน จึงเป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จของโครงการที่ส าคัญ 
เพราะดึงดูดนักเรียนให้เข้ามามีส่วนร่วมมาก และเด็ก
ได้รับความรู้พร้อมกับได้รับความสนุกสนานไปด้วยกัน 
 
5. ควำมภำคภูมิใจ 
 5.1 ความสามารถของนักศึกษาในการถ่ายทอด
เรื่องยากให้เป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายขึ้น โดยการให้ความรุ้แก่
นักเรียนผ่านการแสดงศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน (หมอล า
การเมือง) 
  
 

 
5.2 กิจกรรมของโครงการให้ประโยชน์ทั้งด้าน

บริการวิชาการ ในแง่ของการให้ความรู้กับนักเรียนใน
โรงเรียนเรื่องประชาธิปไตย สิทธิความเป็นพลเมือง ด้าน 
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมในแง่ของสื่อที่ใช้ในการบริการ
วิชาการใช้สื่อหมอล า อันเป็นศิลปวัฒนธรรมของคน
อีสาน และด้านการฝึกปฏิบัติในการสื่อสารเรื่องทางการ
เมืองของนักศึกษา เพราะนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
ล้วนเป็นนักศึกษาที่ผ่านการเรียนเรื่องประชาธิปไตย 
สิทธิพลเมืองมาทั้งสิ้น การได้ท ากิจกรรมโครงการ
ดังกล่าวจึงเป็นการต่อยอดความรู้จากที่เคยเรียนมา เพ่ือ
มาสู่การปฏิบัติจริงในฐานะผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ 
 5.3 กิจกรรมถูกเผยแพร่โดยสื่อสร้างสุขท าให้
สังคมได้รับรู้เกี่ยวกับการด าเนินงานของกิจกรรมผ่านสื่อ
โทรทัศน์ และการเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ทั้ง youtube 
http://www.youtube.com/watch?v=Er2SWMqav
Bg และ facebook  
 
6. ผลลัพธ์ที่ได้ 
 6.1 นักเรียนมองว่าประชาธิปไตยเป็นเรื่องใกล้
ตัวมากขึ้น เพราะเนื้อหาในการแสดงเป็นเรื่องเกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยในโรงเรียน การเลือกตั้ง การมีส่วนร่วม
ทางการเมือง การเคารพสิทธิของผู้อ่ืน การทุจริตในการ
เลือกตั้ง  เป็นต้น 
 6.2 นักศึกษาได้สืบทอดศิลปวัฒนธรรมอีสาน 
ใช้ดนตรี ภาษา การแต่งกาย การร่ายร า การร้องของ
อีสาน 
 6.3 นักเรียนได้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย
จากการดู การฟัง และการตอบค าถาม นักศึกษาได้
ความรู้จากการถ่ายทอด ถือเป็นการเรียนรู้นอก
ห้องเรียน 
 6.4 คณะรัฐศาสตร์ได้เครือข่ายเพ่ิมมากขึ้นใน
การท ากิจกรรม และเป็นประโยชน์ ในแง่ของการ
ประชาสัมพันธ์คณะ  
 6.5 กิจกรรมโครงการได้รับความสนใจจากสื่อ
สร้างสุข ท าให้การด าเนินงานของกิจกรรมถูกเผยแพร่
ไปสู่สาธารณะ 
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7. ข้อเสนอแนะและวิธีกำรแก้ไข 
 7.1 การลงพ้ืนที่บริการวิชาการในโรงเรียนต้อง
ด าเนินการในวันราชการ ซึ่งนักศึกษาบางส่วนมักจะติด
เรียนและคณาจารย์ติดสอน ดังนั้น วิธีการแก้ไขปัญหา
คือการเตรียมวิทยากรส ารอง และนักแสดงส ารอง 
เพ่ือให้สามารถท าหน้าที่แทนกันได้ในทุกต าแหน่งหรือ
บทบาท  
 7.2 ควรมีการติดตามผล และช่วยพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ในการน านวัตกรรม
การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและหน้าที่
พลเมือง ผ่านการแสดงศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน (หมอล า
การเมือง) น าไปปรับประยุกต์ใช้ประโยชน์ภายใน
โรงเรียนหรือชุมชน 
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ภำพโปสเตอร์ โครงกำรประชำธิปไตยแข็งแรง ยกก ำลัง 3 คณะรัฐศำสตร์ 
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ผลงำน 
ด้ำนกำรประกันคุณภำพ

กำรศึกษำ 
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1. ข้อมูลเกี่ยวกับผลงำน  
 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีหน้าหลักที่ในสร้างบัณฑิต
ที่มีคุณภาพ ใหส้ามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง 
เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้  ความสามารถเป็นหลักในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค 
มหาวิทยาลัยจึงมีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งให้กับ
หน่วยงาน เพื่อเป็นการประกันคุณภาพบัณฑิตในแต่ละระดับ
คุณวุฒิและสาขาวิชา โดยก าหนดให้คุณภาพของบัณฑิตทุก
ระดับคุณวุฒิและสาขาวิชาสอดคล้องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาได้ก าหนดไว้ให้เป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
อย่างน้อย 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้าน
ทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทางมหาวิทยาลัยจึงได้
มีการพัฒนาระบบ UBU TQF MAPPER ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพในการท างานขององค์กรในด้านการบริหาร
จัดการข้อมูล มคอ.2 มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7  
 
2. ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 

- วางแผนและออกแบบการพัฒนา UBU TQF MAPPER 
- พัฒนาระบบพร้อมทั้งทดสอบการท างานของระบบ 

UBU TQF MAPPER 
- จัดท าคู่มือการใช้งานเพื่อเผยแพร ่
- จัดอบรมให้กับบุคลากรในองค์กร 
- น าค าแนะน าท่ีได้จากการอบรมมาปรับปรุงระบบให้

รองรับกับความต้องการของผู้ใช้ 
 

3. เทคนิค วิธีกำร เคล็ดลับ 
- การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบ UBU TQF 

MAPPER เพื่อให้อาจารย์ผูร้ับผดิชอบรายวิชา ประธาน
หลักสตูร สามารถบันทึกข้อมลู มคอ. ต่างๆ ลงในระบบ
ได้โดยจัดใหม้ีการจดัอบรมตามปฏทิินที่ก าหนดไว้และ
จัดอบรมเพิ่มเตมิในกรณีที่บางหน่วยงานต้องการให้มี
การจัดอบรมเป็นพิเศษ ซึ่งบรรยากาศการอบรมเป็นไป
ด้วยความอบอุ่นมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ 

ข้อเสนอแนะต่างๆ โดยได้น าข้อเสนอแนะมาเป็นแนวทางใน
การปรับปรุงหรือพัฒนาระบบต่อไป เพ่ือให้ระบบดังกล่าวมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
- การจัดประชุมกลุม่ย่อย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะต่างๆ เกีย่วกับระบบเพื่อน ามาปรับปรุง 
แก้ไขระบบใหต้รงกับความต้องการของผู้ใช้งาน 
- จัดเจ้าหนา้ที่ให้บริการค าปรึกษาเกี่ยวกับระบบกับ 
อาจารย์โดยตรง เพ่ือให้อาจารยม์คีวามรูส้ึกว่าระบบใช้งาน
ได้สะดวก 

 
4. ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ 

- ก าหนดนโยบายในการบันทึกข้อมลู มคอ.2 - มคอ.7 
ลงในระบบ UBU TQF MAPPER เพื่อให้สะดวกในการ
ก ากับติดตามข้อมูลและเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

- กระตุ้นให้อาจารย์มคีวามรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าท่ี
ในการบันทึกข้อมูล มคอ. ให้ตรงตามระยะเวลาที่ทาง
มหาวิทยาลยัก าหนด 

 
5. ควำมภำคภูมิใจ 

 UBU TQF MAPPER เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการ
บริหารจัดการ มคอ.2 - มคอ.7 ที่ทันสมัย ลดระยะเวลาในการ
ท างาน ลดภาระค่าใช้จ่ายเรื่องเอกสาร และช่วยให้หน่วยงาน
สามารถก ากับติดตามการส่ง มคอ. ในระดับหลักสูตร ระดับ
ภาควิชา/กลุ่มสาขา ระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งจะ
สร้างความเข้าใจที่ตรงกันให้คณาอาจารย์และบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเพิ่มความสะดวกในการตรวจ
ประกันคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพขึ้น แล้วยังเป็นการ
กระตุ้นคณาอาจารย์และบุคลากรตระหนักถึงความส าคัญที่จะ
น าพามหาวิทยาลัยให้มีการพัฒนาต่อไป 
 
6. ผลลัพธ์ที่ได้ 
 UBU TQF MAPPER ช่วยให้การตรวจประกันคุณภาพ
การศึกษาสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น การบริหารจัดการข้อมูลมี
ความเป็นระเบียบ สามารถค้นหาข้อมูล มคอ.ต่างๆ ได้ง่ายและ
ยังช่วยในการก ากับติดตามรายวิชาภายใต้หลักสูตรท าให้การ
ท างานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชามีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
 

ชื่อผลงำน     :  UBU TQF MAPPER 
เจ้ำของผลงำน  :  นางสาวเกษสุดา  จันดาพันธ์, นายชูไท  วอทอง , นายเอกสิทธิ์  โพธ์ิชูชาติ ,นางสาวอรอุมา  แก้วมณีโชติ และ 
                           นางสาวสุภาวดี  จันทนุช 
สังกัด   :  ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
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7. ข้อเสนอแนะและวิธีกำรแก้ไข 
 เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานที่ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาก าหนดไว้และเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของ
องค์กรให้ดีขึ้น ควรมีการก าหนดนโยบายในการน าระบบ UBU 
TQF MAPPER มาช่วยในการจัดการข้อมูล มคอ. ของหลักสูตร
อย่างจริงจังโดยมีมาตรการหรือเง่ือนไขเพิ่มเติมในการจัดท า
ข้อมูล มคอ. ลงในระบบ เพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
และประธานหลักสูตรเล็งเห็นความส าคัญ 
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ภำพโปสเตอร์ UBU TQF MAPPER กับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ส ำนักงำนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
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1. เกี่ยวกับผลงำน 
ระบบติดตามการพัฒนาบุคลากร ส าหรับงานประกัน
คุณภาพ เป็นโปรแกรมประยุกต์ท่ีพัฒนาต่อยอดจาก
ระบบการจัดการเอกสารรายงานการเดินทางไปราชการ 
(เฉลียว และพยอม, 2550) เพ่ือตอบโจทย์งานประกัน
คุณภาพ ตามตัวชี้วัดที่ 2.4 อย่างเป็นระบบ ซึ่งขั้นตอน
การท างานตามปกติท่ีผ่านมานั้น ผู้เกี่ยวข้องประสบ
ปัญหาในการจัดเก็บรวบรวม เรียบเรียง และสรุปข้อมูล 
จึงได้พัฒนาระบบนี้ขึ้น เพื่อช่วยจัดการงานตามขั้นตอน
ปกติด้วยโปรแกรมประยุกต์ให้สะดวกและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
2. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
เริ่มต้นจากความต้องการจัดการเอกสารรายงานการ
เดินทางไปราชการให้มีความสะดวกสบายในการใช้งาน 
ไม่ต้องการเขียนด้วยลายมือ ลดข้อผิดพลาดในการเขียน 
การแก้ไข จึงศึกษาแนวทางการน าความรู้ทาง
คอมพิวเตอร์และโปรแกรมการจัดการฐานข้อมูล มา
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ด้วยการออกแบบและ
พัฒนาระบบให้ตอบโจทย์ที่ต้องการด้านการจัดการ
เอกสาร สอดคล้องกับมาตรฐานรายงานการเดินทางไป
ราชการ และสามารถจัดเก็บข้อมูลที่เกิดข้ึนไว้ใช้ในการ
จัดท ารายงานสรุปได้ตามความต้องการของงานใน
องค์กร โจทย์ปัญหาส าคัญด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา ตัวชี้วัดที่ 2.4  เป็นเรื่องที่ฝ่ายประกันน าเสนอ
ต่อที่คณะ เพ่ือหาแนวทางตอบโจทย์นี้ โดยที่ผ่านมา 
คณะฯ ก าหนดให้บุคลากรที่เดินทางไปราชการในเรื่อง
ต่างๆ ทั้งท่ีเกี่ยวข้องกับงานเรียนงานสอน การวิจัย หรือ
เพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์ ส าหรับงานประจ าหรือ
งานบริหาร  

 
 
 
 
 
 
เมื่อกลับมาแล้วจะต้องบันทึกเอกสารเพ่ิมเติมจากแบบ
บันทึกปกติที่มีอยู่แล้ว เพื่อให้ฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
รวบรวมเอกสารดังกล่าว แม้จะสามารถใช้ตอบโจทย์
ด้านการประกันคุณภาพได้ระดับหนึ่ง แต่คณะเห็นว่า 
หากสามารถน าข้อมูลดังกล่าวมาจัดการอย่างเป็นระบบ
จะช่วยให้การสรุปภาพรวมด้านการพัฒนาบุคลากร ของ
หน่วยงานในแต่ละปีได้เป็นอย่างดี จึงพิจารณาร่วมกัน
กับบุคลากรที่เก่ียวข้อง เพ่ือช่วยกันพัฒนาแนวทางที่
เหมาะสมในการตอบโจทย์ดังกล่าวในที่สุดแล้ว เมื่อเห็น
ว่าการรวบรวมข้อมูลเดิมที่ได้จากเอกสารการเดินทางไป
ราชการของบุคลากร จึงน าแนวคิดของการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลที่เหมาะสม โดยการต่อยอดจากโปรแกรม
ประยุกต์ที่บุคลากรพัฒนาไว้ใช้งานมาระยะหนึ่งแล้ว ซึ่ง
เชื่อมั่นว่า ความรู้ ความสามารถและความเข้าใจของ
บุคลากรที่มีอยู่ในหน่วยงานต่อระบบดังกล่าว จะช่วยให้
การพัฒนาต่อยอดให้บรรลุผลส าเร็จและช่วยตอบโจทย์
ที่ต้องการได้เป็นอย่างดี การน าผลงานมาทดลองใช้งาน 
โดยเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง เป็นอีกข้ันตอนหนึ่งที่ช่วยให้
ผลงานมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เนื่องจากสภาพการใช้งาน
จริงจะท าให้เห็นจุดอ่อน ข้อผิดพลาดเล็กๆ น้อยๆ ของ
ชิ้นงาน แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
น าไปสู่วิธีการแก้ปัญหาที่ตรงตามข้ันตอนการท างานที่
แท้จริง แล้วจึงจัดท าเอกสารคู่มือการใช้งาน คู่มือการ
พัฒนา อันเป็นการสังเคราะห์ความรู้ เทคนิค วิธีการ ที่
ผ่านการยืนยันว่าสามารถใช้งานได้จริง ก่อนที่จะน าออก
เผยแพร่และบริการสังคมในโอกาสต่อไป 
 
 
 

ชื่อผลงำน     :  โปรแกรมประยุกต์ระบบติดตำมกำรพัฒนำบุคลำกรส ำหรับงำนประกันคุณภำพ 
เจ้ำของผลงำน  :  นำงนงนิตย์  ครองก่ ำ, นำยเฉลียว  บุญม่ัน และ นำงพยอม  บุญม่ัน 
สังกัด   :  คณะเกษตรศำสตร์  มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
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3. เทคนิค วิธีกำร เคล็ดลับ 
คิดไป ท าไป เรียนรู้ไป แก้ไข และพัฒนา หาแนวทาง
หลายแบบ บางอย่างอาจไม่ใช่หลักการ แต่ก็เป็นทางแก้
อีกทางหนึ่ง หากต้องการตอบโจทย์ต้องยอมรับแนวทาง
นั้น แล้วค่อยหาช่องทางแก้ไขเพ่ิมเติมในภายหลัง 
 
4. ควำมภำคภูมิใจ 
 การน าผลงานมาใช้ในงานจริง และสามารถ
ตอบโจทย์คนท างานด้านธุรการ งานบัญชีและการเงิน 
งานประกันคุณคุณภาพ ด้วยกระบวนการ/ขั้นตอนการ
ท างานเหมือนเดิม  แต่ได้งานเพ่ิมข้ึน มีคุณภาพมากข้ึน 
ลดความซ้ าซ้อนในการท างานลง  ที่ส าคัญน่าจะช่วย
สร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้และผู้รับการบริการของ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ด้วยกระบวนการท างานที่สะดวก 
รวดเร็ว ถูกต้อง และจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและ
เรียกใช้ได้ในภายหลัง 
 
5. ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ 
ประเมินขีดความสามารถของตนเอง/ทีมงาน และ
ความสามารถของเครื่องมือ เชื่อมั่นในประโยชน์ที่ 
จะได้รับ พึงพอใจในผลงาน ยอมรับจุดเด่น จุดด้อยของ
ผลงาน เตรียมทางแก้ไขจุดด้อย เพื่อให้งานตอบโจทย์ที่
ต้องการด้วยการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อ 
ปรึกษาหารือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ พักบ้างาหก
ยังไม่เสร็จเรียบร้อยแต่อย่าหยุดที่จะคิดหาทางแก้ไข 
ค่อยๆ คิด ค่อยๆ ท า ลองดู ผิดจะได้รู้ ถูกก็จะได้ผล 
 
6. ผลลัพธ์ที่ได ้
 โปรแกรมประยุกต์ชุดนี้ เป็นผลงานการพัฒนา
ต่อยอดจากผลงานเดิมให้ครอบคลุมมากข้ึน ช่วยให้งาน
ที่เก่ียวเนื่องกันทั้งงานด้านธุรการ งานบัญชีและการเงิน 
งานประกันคุณภาพ ถูกน ามารวมไว้ในที่เดียวกันอย่าง
เป็นระบบ และสามารถน าข้อมูลไปใช้ส าหรับการ
ประมวลผลตามความต้องการของหน่วยงานได้ ช่วยลด
ภาระงานที่ซ้ าซ้อนกันลงได้ โดยไม่สูญเสียข้อมูลที่จ าเป็น 
จึงนับได้ว่า การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงานนั้น

ยังจ าเป็น และช่วยให้แนวคิดเล็กๆ น้อยๆ แต่ละคน แต่
ละงานถูหยิบมาสานต่อและใช้ประโยชน์ร่วมกันได้  
 
 
ก่อให้เกิดผลผลิตที่สามารถตอบโจทย์ของหน่วยงาน
ร่วมกันได้ 
 
7. ข้อเสนอแนะและวิธีการแก้ไข 
 การพัฒนาระบบนี้บนระบบเครือข่าย ยังมี
ความจ าเป็น หากเห็นว่าในอนาคตหน่วยงานต้องการ
กระจายภาระงาน ความรับผิดชอบของงานที่เกี่ยวข้อง
เหล่านี้ ไปยังผู้ใช้บริการ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ท างานมากยิ่งข้ึน โดยยังคงไว้ซึ่งข้อมูลที่ต้องการใน
ระบบฐานข้อมูลกลาง 
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ภำพโปสเตอร์ ระบบติดตำมกำรพัฒนำบุคลำกรส ำหรับงำนประกันคุณภำพ คณะเกษตรศำสตร์ 
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1. ข้อมูลที่เกี่ยวกับผลงำน 

คณะวิทยาศาสตร์เป็นคณะที่มีการด าเนินการด้าน 
การเรียนการสอนในหลายสาขาวิชา  สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นสาขาหนึ่ งที่อยู่ ในคณะ
วิทยาศาสตร์ที่มีการจัดการเรียนการสอนในสอง
หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งสอง
หลักสูตรมีนักศึกษาจ านวนมาก การบริหารหลักสูตรให้
มีความเหมาะสมเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและการด าเนินงานตาม
หลักเกณฑ์เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน เกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาจึงเป็นปัจจัยที่ส าคัญอย่างยิ่งที่จะท า
ให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดแรงงาน
ต่อไป 

ปัจจุบันการด าเนินการด้านการประกันคุณภาพของ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้วิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลในรูปแบบไฟล์ และเอกสารเป็นหลัก ท าให้การ
เรียกใช้งานไม่สะดวก และขาดการจัดการที่เหมาะสม 
จึงท าให้การด าเนินการต่างๆ ล่าช้า โดยเฉพาะการ
รายงานผลการด าเนินการด้านประกันคุณภาพของ
หลักสูตรฯ     ในแต่ละไตรมาสที่จะต้องรวบรวมเอกสาร
จากหลากหลายแหล่ง บางครั้งเอกสารที่รวบรวมได้ไม่
ตรงกัน ท าให้เสียเวลาในการคัดเลือกเอกสารและจัดเก็บ
เอกสาร   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหาในการส่งข้อมูลด้านงานประกันคุณภาพให้กับ    
ต้นสังกัด ล่าช้ากว่าก าหนด การไม่มีสื่อกลางในการแจ้ง
ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ 

งานประกันคุณภาพที่สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา
เพ่ือให้กระจายข่าวได้อย่างรวดเร็ว รวมไปถึงปัญหาใน
การออกรายงานให้ถูกต้องตามรูปแบบมาตรฐานของ
การรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา 

จากปัญหาดั งกล่ าวทางสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ  จึงมีแนวคิดในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนงานประกันคุณภาพขึ้นเพ่ือช่วยในการ
จัดการประกันคุณภาพของสาขาฯ ซึ่งจะท าให้การ
ท างานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว การเรียกใช้งานเอกสาร
ต่างๆ มีความสะดวกยิ่งขึ้นและสามารถติดตามการ
ด าเนินการเพื่อใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 

 ระบบสารสนเทศส าหรับสนับสนุนงานประกัน
คุณภาพของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระบบพัฒนา
โดยใช้ภาษาพีเอชพี (PHP) และใช้มายเอสคิวแอล 
(MySQL) เป็นฐานข้อมูล ซึ่งระบบประกอบด้วยการ
ท างาน 5 ส่วน ได้แก่ 1) การจัดการข้อมูลบุคลากร 2) 
การก าหนดผู้รับผิดชอบเกณฑ์ตามตัวบ่งชี้ 3) การบันทึก
ผลการด า เนินการ  4)  การตรวจสอบผลและให้
ข้อเสนอแนะรายตัวบ่งชี้ และ 5) การรายงานผลการ
ด าเนินการตามตัวบ่งชี้  ผลการพัฒนาพบว่า ระบบ
สามารถก าหนดสิทธิ์การใช้งานให้กับผู้ใช้ จัดการการ
มอบหมายงานให้แก่ผู้รับผิดชอบ รายตัวบ่งชี้ รายงานผล
การด าเนินการตามตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ และผู้บริหาร
สามารถติดตามผลการด าเนินการและให้ค าแนะน าได้  

 
 
 
 

ชื่อผลงำน     :  ระบบสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนงำนประกันคุณภำพ กรณีศึกษำสำขำเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
เจ้ำของผลงำน  :  ดร.วงกต  ศรีอุไร 
สังกัด   :  คณะวิทยำศำสตร์  มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
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ขอบเขตด้านข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาเป็นข้อมูลด้าน

งานประกันคุณภาพของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ หลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ข้อมูลเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในของ สกอ .          
ปีการศึกษา 2553-2557 ในองค์ประกอบที่ 2 จ านวน              
3 ตัวบ่งชี้ โดยด าเนินการเฉพาะตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับ
หลักสูตรเท่านั้น 

 
2. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นที่ 1 การวิเคราะห์ความต้องการของระบบ 
- ศึกษาเกณฑ์การประเมินคุณภาพศึกษาใน 

แต่ละตัวบ่งชี้ที่เก่ียวข้องกับหลักสูตร 
- รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานประกัน

คุณภาพของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- วิเคราะห์ความต้องการของระบบ 
 ขั้นที่ 2 ออกแบบระบบ 

- ออกแบบ Database 
- ออกแบบ User interface 

ขั้นที่ 3 พัฒนาระบบ 
- พัฒนาระบบตามที่ได้วิเคราะห์และ

ออกแบบ 
ขั้นที่ 4 ทดสอบระบบและสรุปผล 

- ทดสอบการท างานของระบบ 
- ปรับปรุงแก้ไขระบบ 
- สรุปผลการด าเนินงาน 

 
3. เทคนิค วิธีการ เคล็ดลับ 

การพัฒนาระบบสารสนเทศ ใช้แนวคิดในการบูรณา
การผสมกลมกลืนกระบวนการการท างานด้านประกัน
คุณภาพกับการเรียนการสอน และเป็นการจัดการเรียนรู้
จากกรณีปัญหา (Problem-based Learninig: PBL) 
ตามแนวทางเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมุ่งพัฒนาทักษะทาง
วิชาชีพให้แก่นักศึกษา ในรายวิชาโครงงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

 

 
นักศึกษาผู้พัฒนาระบบสารสนเทศ ได้เรียนรู้หลักเกณฑ์
และแนวปฏิบัติต่างๆ ด้านงานประกันคุณภาพของ
หลักสูตร และน ามาออกแบบในการกรอกข้อมูล 
รายงานผลด าเนินงาน และกระบวนการติดตา 
งานอย่างเป็นระบบขยายผลการด าเนินงานจาก
กรณศีึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยน าเสนอ 
คณะวิทยาศาสตร์เพ่ือน าไปใช้กับทุกสาขาภายในคณะฯ 
และได้พัฒนาระบบการประเมิน online เพ่ือเก็บข้อมูล
การประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้ระบบ โดยมีแผน
ส าหรับการรายงานผลการด าเนินงานด้านประกัน
คุณภาพรอบ 12 เดือน 
 
4. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

การท างานร่วมกันระหว่างนักศึกษาผู้พัฒนาระบบ
สารสนเทศ ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รอง
คณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และ เจ้าหน้าที่
ประกันคุณภาพของคณะวิทยาศาสตร์  ในการน า
ประสบการณ์การด าเนินงานด้านประกันคุณภาพมา
วิเคราะห์ตัวบ่งชี้และเกณฑ์มาตรฐาน น ามาใช้ในการ
ออกแบบฟอร์มในการกรอกข้อมูล รูปแบบการรายงาน
ผลด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน และรายงานสรุป
ส าหรับผู้บริหารในการก ากับ ติดตาม  

 
5. ความภาคภูมิใจ 

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถพัฒนา
ระบบสารสนเทศท่ีสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้จริง เกิด
ประโยชน์แก่สาขาวิชาและคณะวิทยาศาสตร์ อีกทั้ง
ส า ม า ร ถ น า ไ ป เ ผ ย แ พ ร่ ใ ห้ ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ซึ่งเป็นเครือข่ายการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย เป็นการ
เผยแพร่นวัตกรรมที่หน่วยงานอื่นน าไปใช้ประโยชน์ 
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6. ผลลัพธ์ที่ได ้

- มีการด าเนินงานเป็นไปตามตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เกณฑ์
มาตรฐานข้อที่ 6 มีระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

- ได้ระบบสารสนเทศที่ช่วยจัดการข้อมูลด้านงาน
ประกันคุณภาพของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ หลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ได้ระบบที่ช่วยจัดเก็บเอกสารด้านงานประกัน
คุณภาพของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้
สามารถเรียกใช้เอกสารได้สะดวกขึ้น 

- สนับสนุนการท างานของบุคลากรด้านการบันทึก
ข้อมูลด้านการประกันคุณภาพและลดความซ้ าซ้อนใน
การท างาน 

 
7. ข้อเสนอแนะและวิธีการแก้ไข 

จากการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนงาน
ประกันคุณภาพ กรณีศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยี
ส า ร ส น เทศ  คณะวิ ท ย าศ าส ตร์  ม ห า วิ ท ย าลั ย
อุบลราชธานี  เนื่ องจากขั้ นตอนการท างานและ
กระบวนการท างานของงานประกันคุณภาพ มีความ
ซับซ้อนและความยืดหยุ่นค่อนข้างมาก ท าให้ยากต่อการ
ควบคุมและจัดการรายงานผลให้อยู่ในรูปแบบที่ถูกต้อง 
โดยสามารถสรุปได้ ดังนี้ 

การออกรายงานสรุปผลการด า เนินการของ
หลักสูตรเนื่องจากข้อมูลที่มีอยู่จ านวนมากท าให้ยากต่อ
การควบคุมการแสดงผลข้อมูลผลการด าเนินการ และ
การออกรายงานในรูปแบบไฟล์ข้อมูล(PDF) โดยมีปัญหา
ในการตัดเนื้อหาขึ้นหน้าใหม่รวมทั้งการก าหนดหัว
ตารางให้มีการแสดงในทุกหน้า 

การท างานร่วมกับBrowser กลุ่ม Google 
ChromeBase เช่น Google Chrome , Baidu Spark 
Browser ซึ่งสามารถแสดงผลและท างานได้อย่างถูกต้อง 

 
 
 

แต่ไม่สนับสนุนการท างานใน Browser กลุ่ม Internet 
Explorer Base ซึ่งอาจท าให้การท างานผิดพลาดได ้
ข้อเสนอแนะ 

- พัฒนาระบบให้ผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับสามารถ
แลกเปลี่ยนและให้ข้อเสนอแนะได้ 

- พัฒนาระบบให้สามารถรองรับการท างานในแต่ละ
องค์ประกอบด้านงานประกันคุณภาพ 

- พัฒนาระบบให้สามารถท างานร่วมกับบราวเซอร์ที่
หลากหลายยิ่งขึ้น 

- พัฒนาระบบให้สามารถส ารองข้อมูลได้ 
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ภำพโปสเตอร์ ระบบสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนงำนประกันคุณภำพ กรณีศึกษำสำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
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1. ข้อมูลที่เกี่ยวกับผลงำน  

คณะศิลปศาสตร์ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่
ผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม จึงต้องรับผิดชอบจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพ โดยจัดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ าตามปกติ 
ซึ่งเป็นการท างานร่วมกันของทุกคนในคณะ ดังนั้น 
นักศึกษาจึงจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาและสามารถใช้กระบวนการ
คุณภาพ ในการพัฒนาคุณภาพของกิจกรรม หรือ
โครงการนักศึกษา ตลอดจนสามารถสร้างเครือข่ายการ
พัฒนาคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัย และคณะ  คณะ
ศิลปศาสตร์จึงได้เห็นคาวมส าคัญในการสร้างเครือข่าย
คุณภาพการศึกษาระดับนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย 
และระหว่างมหาวิทยาลัย  

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับนักศึกษา  โดยมีลักษณะโครงการเป็น
กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค์ ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าว เพ่ือให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางปฏิบัติที่ดีในการจัดกิจกรรม
และการประกันคุณภาพในระดับนักศึกษา  
วัตถุประสงค์ของโครงการ เพ่ือให้นักศึกษาเกิดความรู้ 
และความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และ
สร้างเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทาง
ปฏิบัติที่ดีในการจัดกิจกรรมและการประกันคุณภาพ
ภายในระดับนักศึกษา จัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะศิลป
ศาสตร์ ร่วมกับ งานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี โดยได้ลงนามความร่วมมือ ระหว่าง 
สโมสรนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์  

 

 

 

 

 

 

 

 
คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ คณะ 
วิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และหน่วยงานภายนอก 
ประกอบด้วย สโมสรนิสิต คณะมนุษยศาสตร์และ 
สังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สโมสร
นั กศึ กษ าคณะมนุ ษยศาสตร์ แ ล ะสั ง คมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  สโมสรนักศึกษาคณะ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี สโมสรนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
2. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

1. จัดท าและขออนุมัติโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะท างานโครงการ 
3. ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมโครงการ 
4.ด าเนินการจัดกิจกรรมโครงการ 
5.สรุปการเบิกจ่ายโครงการ 
6.ประเมินผลและสรุปการด าเนินงานโครงการ 

 
3. เทคนิค วิธีกำร เคล็ดลับ 

การจัดประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการ
ด า เ นิ น ง าน โคร งการ  ประสานงาน  และชี้ แ จ ง
วัตถุประสงค์กับเครือข่ายล่วงหน้า เพ่ือจัดเตรียมเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม ปรับเปลี่ยนรุปแบบการจัด
งานให้มีลักษณะเป็นทางการน้อยลง และให้นักศึกษามี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพิ่มขึน 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อผลงำน     :  โครงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ำยประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับนักศึกษำ 
เจ้ำของผลงำน  :  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วัชรี  ศรีค ำ 
สังกัด   :  คณะศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
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4. ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ 

ผู้เข้าร่วมโครงการจากสโมสรนักศึกษาคณะ
ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อย่างน้อยหน่วยงาน
ละ 5 คน และสโมสรนักศึกษาและสโมสรนิสิต จาก 
มหาวิทยาลัยราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยนเรศวร อย่าง
น้อยหน่วยงานละ 5 คน และผู้สนใจภายในและ
ภายนอกทั่วไป 
 
5. ควำมภำคภูมิใจ 

การเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจรรม โครงการการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับนักศึกษา  ระดับมหาวิทยาลัย และมีมหาวิทยาลัย
จากภายนอกเข้าร่วมกิจกรรม และมีการลงนามความ
ร่วมมือกันกับหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก
มหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชธานี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
6.ผลลัพธ์ทีไ่ด้ 

1. นักศึกษาเกิดความรู้ และความเข้าใจด้าน
ประกันคุณภาพการศึกษา 

2. เกิดเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับนักศึกษา 

3. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางปฏิบัติที่ดี
ในการจัดกิจกรรมและการประกันคุณภาพในระดับ
นักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
7. ข้อเสนอแนะและวิธีกำรแก้ไข 

จากการด าเนินงานโครงการที่ผ่านมาพบว่า 
การประสานงานเพ่ือเตรียมความพร้อมของผู้เข้าร่วม

โครงการจากแต่ละสถาบันยังขาดความชัดเจน ผู้เข้าร่วม
เตรียมเอกสารไม่ครบสมบุรณ์ ตลอดจนการบรรยายมี
ลักษณะเป็นทางการ และมีเนื้อหามากไป ขาดการมี่ส่วน
ร่วมของนักศึกษา จึงมีแนวทางแก้ไข คือ จัดประชุม

เตรียมความพร้อมก่อนการด าเนินโครงการ 
ประสานงาน และชี้แจงวัตถุประสงค์กับเครือข่าย
ล่วงหน้า เพ่ือจัดเตรียมเอกสารที่เก่ียวข้องกับการ 
ประชุม ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานให้มีลักษณะเป็น
ทางการให้น้อยลง และให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ 
แสดงความคิดเห็นเพิ่มข้ึน 
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ภำพโปสเตอร์ โครงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ำยประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับนักศึกษำ 
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ผลกำรประกวด 
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ผลกำรประกวดผลงำน ควำมส ำเร็จและควำมภำคภูมิใจ : แนวปฏิบัติที่ด ี  

วันที่ 17 มีนำคม 2557 
 

1. ผลงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรองค์กร 
รำงวัลชนะเลิศ  ได้แก่ 
- ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (MIS)    
  คณะเกษตรศาสตร์ 
รำงวัลรองชนะเลิศ 
-  กำรจัดระบบบริหารห้องปฏิบัติการปลอดภัย 
   คณะเภสัชศาสตร์ 
รำงวัลชมเชย 
- การน าเสนอเทคโนโลยีมาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามข้อตกลงเลื่อนเงินเดือนประจ าปี 

    ส านักวิทยบริการ 
  -  ห่วงโซ่อุปสงค์-อุปทานในการบริหาร โดยใช้เครื่องมือ KM หลักวิถีคุณธรรมเป็นพ้ืนฐาน 
    คณะวิทยาศาสตร์ 
  -  การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล  
    คณะนิติศาสตร์  

 
2. ผลงำนด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนพัฒนำนักศึกษำ 

รำงวัลชนะเลิศ 
- ระบบฐานข้อมูลวารสารการตีพิมพ์ และน าเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
  ส านักงานบริหารบัณฑิตศึกษา 
รำงวัลรองชนะเลิศ  ได้แก่ 
- การศึกษาอิสระเพ่ือการท่องเที่ยว หลักสูตรวิชาการท่องเที่ยว  
  คณะศิลปศาสตร์    
 

3. ผลงำนด้ำนกำรวิจัย 
รำงวัลชนะเลิศ 
- การเพ่ิมผลผลิตทางการวิจัยในชั้นเรียน ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสร้างระบบพ่ีเลี้ยง 
  คณะวิทยาศาสตร์ 
รำงวัลรองชนะเลิศ  ได้แก่ 
- โครงการพัฒนางานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์  
  คณะศิลปศาสตร์    
รำงวัลชมเชย 
- ระบบมิตราจารย์ 
  คณะศิลปศาสตร์ 
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4. ผลงำนด้ำนกำรบริกำรกำรวิชำกำร 

รำงวัลชนะเลิศ 
- การบริการวิชาการโดยใช้ฐานของชุมชน ผลงานที่ใช้โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และ 
  เทคโนโลยี : หมู่บ้านเสื่อลายขิด 
  ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
รำงวัลรองชนะเลิศ  ได้แก่ 
- แนวปฏิบัติการบริการวิชาการที่บูรณาการอย่างองค์รวม  
  คณะพยาบาลศาสตร์    
รำงวัลชมเชย 
- โครงการประชาธิปไตยแข็งแรงยกก าลัง 3 
  คณะรัฐศาสตร์ 
- หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ า พัฒนางานสู่มาตรฐาน ISO/IEC 17025 
  คณะเภสัชศาสตร์ 
 

5. ผลงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
รำงวัลชนะเลิศ 
- UBU TQF  MAPPER กับการประกันคุณภาพ 
  ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
รำงวัลรองชนะเลิศ  ได้แก่ 
- ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนงานประกันคุณภาพ กรณีศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  คณะวิทยาศาสตร์    
รำงวัลชมเชย 
- โปรแกรมประยุกต์ระบบติดตามการพัฒนาบุคลากรส าหรับงานประกันคุณภาพ 
  คณะเกษตรศาสตร์ 
- โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาระดับนักศึกษา 
  คณะศิลปศาสตร์ 
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ภำคผนวก 
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รำยชื่อผู้เข้ำร่วมโครงกำรกิจกรรม 

Show and Share 
ผลงำนที่เป็นควำมส ำเร็จและควำมภำคภูมิใจ :  แนวปฏิบัติทีด่ ี

วันจันทร์ที่ 17 มีนำคม 2557  เวลำ 08.30 -16.30 น.  
ณ ห้องศรีเมืองใหม่ ชั้น 3  ส ำนักงำนอธิกำรบด ี

 
ล ำดับ ชื่อ – สกุล คณะ/ส ำนักง/หน่วยงำน 

1 ผศ. ธนพรรณ  ธำน ี กองกำรเจ้ำหน้ำที่ 
2 นำงสำวเกษสุดำ  จันดำพันธ์ ส ำนักงำนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
3 นำยชูไท  วอทอง ส ำนักงำนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
4 นำงสำวอรอุมำ  แก้วมณีโชติ ส ำนักงำนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
5 นำงสำวสุภำวดี  จันทนุช ส ำนักงำนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
6 นำงสุชำฎำ  ไกรพันธ์ ส ำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ 
7 นำงอมร  วิชัยวงศ์ ส ำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ 
8 นำงสำวเจนจิรำ ไชยทะ ส ำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ 
9 นำยปริวัฒน์  จันทร์ทรง คณะนิติศำสตร ์
10 นำงแวว  ถนอมวงศ์ คณะเภสัชศำสตร ์
11 นำงวิรัตน์  จันทร์ตรี คณะเภสัชศำสตร ์
12 ดร.สุภำพร  พรไตร คณะวิทยำศำสตร์ 
13 นำยรัชชนนท์  แกะมำ คณะวิทยำศำสตร์ 
14 อำจำรย์วงกต  ศรีอุไร คณะวิทยำศำสตร์ 
15 อำจำรย์สุภำวดี  ชัยวิวัฒน์ตระกูล คณะเกษตรศำสตร์ 
16 อำจำรย์เรืองยศ  พิลำจันทร์ คณะเกษตรศำสตร์ 
17 อำจำรย์เอกสิทธิ์  อ่อนสะอำด คณะเกษตรศำสตร์ 
18 อำจำรย์ภำคภูมิ  สืบนุกำรณ์ คณะเกษตรศำสตร์ 
19 นำงนงนิตย์  ครองก่ ำ คณะเกษตรศำสตร์ 
20 นำยเฉลียว  บุญม่ัน คณะเกษตรศำสตร์ 
21 นำงพยอม   บุญม่ัน คณะเกษตรศำสตร์ 
22 นำงสำวอุษำ  ผูกพัน ส ำนักวิทยบริกำร 
23 นำงสุภำพร  ธีระพงษ์สวัสดิ์ ส ำนักวิทยบริกำร 
24 นำงสำวนุจรินทร์  ภูธำ ส ำนักวิทยบริกำร 
25 นำยอดิศักดิ์  กิจแสวง ส ำนักวิทยบริกำร 
26 นำงสำวอภิญญำ  กลิ่นบัว ส ำนักวิทยบริกำร 
27 นำยสุภวัฒน์  โสวรรณี ส ำนักงำนส่งเสริมกำรบริหำร

งำนวิจัยบริกำรวิชำกำรและท ำนุ
บ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

28 นำงสำวภัคก์วรรณ  แก้วบัวไข ส ำนักงำนวิเทศสัมพันธ์ 
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ล ำดับ ชื่อ – สกุล คณะ/ส ำนักง/หน่วยงำน 
29 อำจำรย์สิริวงษ์  หงส์สวรรค์ คณะศิลปศำสตร์ 
30 นำงทัศนีย์  ปัญญำ กองแผนงำน 
31 นำยฐิติกรณ์รัศม์ิ  ศรีโชค คณะรัฐศำสตร์ 
32 อำจำรย์ระวิวรรณ  เผ่ำกันหำ คณะพยำบำลศำสตร์ 
33 นำงวีณำวรรณ  ประชุมชิต กองกำรเจ้ำหน้ำที่ 
34 นำงสำวยุวดี  ชูรัตน์ กองกำรเจ้ำหน้ำที่ 
35 นำยอำทิตย์  สำรภำพ นักศึกษำคณะวิทยำศำสตร์ 
36 นำยรำเชนทร์  นำมวงศ์ นักศึกษำคณะวิทยำศำสตร์ 
37 นำงสำวสุกัญญำ  ปิตคุณ ส ำนักวิทยบริกำร 
38 นำงสำวนิภำภัทร  อยู่พุ่ม คณะพยำบำลศำสตร์ 
39 นำงสำวสิริรัตน์  วงษ์ทอง กองกำรเจ้ำหน้ำที่ 
40 นำยอภิชำติ  ธรรมแสง กองกำรเจ้ำหน้ำที่ 
41 นำงชวนพิศ  อันพิมพ์ กองกำรเจ้ำหน้ำที่ 
42 นำงสำวชนัญชิตำ  สวัสดิพันธ์ กองกำรเจ้ำหน้ำที่ 
43 นำงสำวศศิธร  สิทธิรัตนยืนยง กองกำรเจ้ำหน้ำที่ 
44 นำงกำญจนำ  สำธร กองกำรเจ้ำหน้ำที่ 
45 นำงสำววดี  ยอดลองเมือง กองกำรเจ้ำหน้ำที่ 
46 นำงสำวกมลวรรณ  จันทะวงค์ กองกำรเจ้ำหน้ำที่ 
47 นำงสำวมัณฑนำ  เจือบุญ กองกำรเจ้ำหน้ำที่ 
48 นำงสำวศิริภัสศร  ทองค ำสิงห์ กองกำรเจ้ำหน้ำที่ 
49 นำยไมตรี  โสภำกันต์ ส ำนักงำนบริหำรบัณฑิตศึกษำ 
50 นำงสำวสิริพัฒน์  ลำภจิตร ส ำนักงำนบริหำรบัณฑิตศึกษำ 
51 นำงสำวปิยะนุช  สิงห์แก้ว คณะศิลปะศำสตร์ 
52 นำงสำวสำวิตรี  สิงหำด คณะพยำบำลศำสตร์ 
53 นำงสำวทุติยำภรณ์  วีระกุล คณะวิทยำศำสตร์ 
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