
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินงาน “โครงการ 



ค ำน ำ 
 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีเป้าหมายในการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้โดย
มีนโยบายผลักดันให้มีการจัดการความรู้ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย และได้ถ่ายทอดลงไปสู่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
ให้ด าเนินการเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ภายในหน่วยงาน เป็นการสนับสนุนการปรับปรุง
และพัฒนาการปฏิบัติงานที่เกิดจากการจัดการความรู้ของหน่วยงาน   

ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องและสนับสนุนการพัฒนาคน  พัฒนางาน จากการปฏิบัติงานที่มีแนว
ปฏิบัติที่ดี และมีฐานองค์ความรู้ที่จะน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย จึงได้จัดให้มีเวที
การน าเสนอการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนขึ้น เพ่ือเป็นการเสริมสร้าง
เครือข่ายแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ประสบการณ์ การพัฒนางาน/แนวปฏิบัติที่ดี ระหว่างคณะ/หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงได้จัดโครงการ UBU-KM Fair 2020  ในวันที่ 17 กันยายน 2563 เป็นรูปแบบ
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการน าเสนอความส าเร็จของการพัฒนางาน/แนวปฏิบัติที่ดี โดยเชิญผู้บริหาร 
บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ ในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีผู้สนใจเข ร่วมกิจกรรมใน
ครั้งนี้ จ านวน 96 คน จากคณะ ส านัก/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ทั้งหมด 15 หน่วยงาน ความพึงพอใจต่อ
โครงการ 4.41 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ จึงใคร่ขอขอบคุณ
ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน ที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
คุณประโยชน์ที่ได้รับในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการน าเสนอความส าเร็จของการพัฒนางาน/แนวปฏิบัติที่ดี ใน
ครั้งนี้ จักสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการพัฒนายุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่อไป  

 
 

 
 
 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ธันวาคม 2563 
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ส่วนที่ 1 บทน ำ 
หลักกำรและเหตุผล 

ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีเป้าหมายในการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้โดยมี
นโยบายผลักดันให้มีการจัดการความรู้ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย และได้ถ่ายทอดลงไปสู่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยให้
ด าเนินการเพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ภายในหน่วยงาน เป็นการสนับสนุนการปรับปรุง
และพัฒนาการปฏิบัติงานที่เกิดจากการจัดการความรู้ของหน่วยงาน   

ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องและสนับสนุนการพัฒนาคน  พัฒนางาน จากการปฏิบัติงานที่มีแนว
ปฏิบัติที่ดี และมีฐานองค์ความรู้ที่จะน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย  จึงได้จัดให้มีเวที
การน าเสนอการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนขึ้น เพ่ือเป็นการเสริมสร้าง
เครือข่ายแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ประสบการณ์ การพัฒนางาน/แนวปฏิบัติที่ดี ระหว่างคณะ/หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยจึงได้จัดโครงการ UBU-KM Fair 2020  ในวันที่ 17 กันยายน 2563 เป็นรูปแบบ
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการน าเสนอความส าเร็จของการพัฒนางาน/แนวปฏิบัติที่ดี  

วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ การพัฒนางานและแนวปฏิบัติที่ดีระหว่าง
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 

2. เพ่ือสร้างความภาคภูมิใจและทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนางาน/แนวปฏิบัติที่ดี 
3. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานมีการจัดการความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นระบบตามบริบท

ของส่วนงานและเป็นประโยชน์ในการพัฒนางานและมหาวิทยาลัย 
4. เพ่ือน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  

ลักษณะของโครงกำร    การจัดอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

ควำมสอดคล้องกับมำตรกำร/นโยบำยของมหำวิทยำลัย 

ยุทธศำสตร์ที่ 9 บริหำรองค์กรสู่ควำมเป็นเลิศ 
ประเด็นยุทธศำสตร์  9.3  เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการบริหารงานที่เป็นเลิศ 

กลยุทธ์ 
9.3.6 พัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยสู่การเป็นองค์กรแห่งการ

เรียนรู้ 

โครงกำรกำรจัดกำรควำมรู้มุ่งสู่กำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา Facilitator  
2. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practices, CoPs) 
3. โครงการ UBU-KM fair 
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4. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ UBU-KM bank และ Mini-UKM  
5. โครงการสนับสนุนเครือข่ายการจัดการความรู้ภายนอกองค์กร (Mini-UKM) 

กลุ่มเป้ำหมำย/ผู้เข้ำร่วมโครงกำร 

             บุคลากรที่เก่ียวข้องและผู้ที่สนใจ  ระดับคณะ/ส านัก/สถาบัน /กอง จ านวน   100  คน 

คณะกรรมกำรและผู้ด ำเนินกำร 

1. คณะกรรมการและผู้ด าเนินรายการ  จ านวน  10  คน 
2. คณะกรรมการจัดการความรู้ ระดับมหาวิทยาลัย จ านวน  15 คน  

รูปแบบกำรด ำเนินงำน 

1. การเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
2. จัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างหน่วยงาน คณะ ส านัก 

งบประมำณ เป็นจ ำนวนเงินทั้งสิ้น 54,400.- บำท (ห้ำหม่ืนสี่พันสี่ร้อยบำทถ้วน) 

1.  หมวดค่ำตอบแทน 25,400 บำท 
     ค่าตอบแทนคณะกรรมการ (300 บาท x 10 คน x 1 วัน) 3,000 บาท 
     เงินรางวัลชนะเลิศ   (5,000 บาท x 2 กลุ่ม ) 10,000 บาท 
     เงินรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  (3,000 บาท x 2 กลุ่ม ) 6,000 บาท 
     เงินรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  (2,000 บาท x 2 กลุ่ม ) 4,000 บาท 
     ค่าอาหารท าการล่วงเวลา (200 บาท x 2 วัน x 6 คน) 2,400 บาท 
2.  หมวดค่ำใช้สอย 15,400 บำท 
   2.1 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 7,000 บำท 
    ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (35 บาท x 2 ครั้ง x 100 คน x 1 วัน) 7,000 บาท 
    2.2 ค่ำอำหำรกลำงวัน  8,400 บำท 
      ส าหรับวิทยากรและผู้บริหาร (100 บาท x 1 ครั้ง x 20 คน x 1 วัน) 2,000 บาท 
      ส าหรับผู้เข้าอบรม (80 บาท x 1 ครั้ง x 80  คน x 1 วัน) 6,400 บาท 
3.  หมวดค่ำวัสดุ 13,600 บำท 
       โล่รางวัล ขนาด 6 - 8 นิ้ว (1,100 บาท x 6 อัน) 6,600 บาท 

  ช่อดอกไม้สด (1,000 บาท x 3 ช่อ) 3,000 บาท 
      ใบประกาศเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมส่งผลงาน (20 บาท x  200 แผ่น) 4,000 บาท 

รวม 54,400 บำท 
    (ห้ำหม่ืนสี่พันสี่ร้อยบำทถ้วน) 
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* ขอถัวเฉลี่ยทุกรำยกำร โดยขออนุมัติเพิ่มเติมวงเงิน จ ำนวน 24,250 บำท รวมเป็นเป็นทั้งสิ้นในโครงกำรฯ จ ำนวน 78,650 บำท 
เบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในโครงกำร จ ำนวน 62,650 บำท คิดเป็นร้อยละ 79.66 ของงบประมำณท่ีขอรับกำรสนับสนุน 

เป้ำหมำยโครงกำร 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ  

1. มีผลการพัฒนางาน/แนวปฏิบัติที่ดีส่งเข้าร่วมน าเสนอในโครงการไม่น้อยกว่า 10 ผลงาน ผลการด าเนิน
โครงการมีผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 23 ผลงาน โดยแบ่งเป็นสายวิชาการ 5 ผลงาน และสายสนับสนุน 18 
ผลงาน 

2. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการพัฒนางาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
3. ผู้ เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ และมี ความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 80 ผลการประเมินความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 88.20 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการในองค์กรตระหนักและเห็นความส าคัญของการจัดการความรู้ ที่เกิดจากการ
แบ่งปัน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดการพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 

2. มีการน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
3. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่าง

คณะ/หน่วยงานในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
4. เกิดขวัญและก าลังใจส าหรับผู้ปฏิบัติงานให้เกิดการพัฒนาต่อยอดความคิดและรวมพลังในการสนับสนุน

การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไป 

กำรประเมินผลโครงกำร 

1. ด าเนินการสรุปผลโครงการ      ภายในเดือนกันยายน     2563 
2. สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ       ภายในเดือนกันยายน     2563 
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ส่วนที่ 2 สรุปผลประเมินโครงกำร UBU-KM Fair 2020 มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำน ี
 

เพศ       

 

ประเภทบุคลำกร 

   

ท่ำนเคยเข้ำร่วมกิจกรรม KM ที่มหำวิทยำลัยจัดหรือไม่ 

 

9 คน 
18 คน 

6 คน 
21 คน 

12 คน 
15 คน 
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หน่วยงำน/สังกัด  
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ระดับควำมพึงพอใจ / ควำมรู้ควำมเข้ำใจ / กำรน ำไปใช้ ต่อกำรเข้ำร่วมโครงกำร 

ประเมินควำมคิดเห็น  ค่ำคะแนนเฉลี่ย 

1.ประเด็น/เนื้อหำ กำรจัดโครงกำร UBU-KM Fair 2020   4.46 
1.1 หัวข้อการ KM มีความน่าสนใจ  4.52 
1.2 หัวข้อการ KM มีความหลากหลาย 4.52 
1.3 องค์ความรู้จากการจัด KM มีประโยชน์และสามารถน าไปปรับใช้ได้จริง 4.37 
1.4 รูปแบบการด าเนินกิจกรรม KM  มีความน่าสนใจ 4.44 
2.ภำพรวมของกำรโครงกำร UBU-KM Fair 2020   4.39 
2.1 ห้องจัดมีขนาดห้องและจ านวนห้องเพียงพอเหมาะสมกับจ านวนผู้เข้าฝึกอบรม

และกิจกรรมการฝึกอบรม 
4.44 

2.2 บรรยากาศในการจัด KM มีความเป็นกันเอง 4.48 
2.3 ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 4.44 
2.4 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 4.11 
2.5 เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน 4.44 
2.6 อาหาร เครื่องดื่ม มีความเหมาะสม 4.41 
2.7 การให้ค าแนะน าหรือตอบข้อซักถามของเจ้าหน้าที่ 4.37 
2.8 การบริหารจัดการโครงการโดยรวม 4.41 

ภำพรวม 4.41 
 

เหตุใดท่ำนจึงเข้ำร่วมกิจกรรม UBU-KM Fair 2020 
 

1. หัวข้อน่าสนใจน าไปใช้ประโยชน์ได้  ความถ่ี 6 
2. เพ่ือน าความรู้ที่ได้รับไปพัฒนา/ต่อยอด ในการปฏิบัติงานต่อไป ความถ่ี 5 
3. น าเสนอผลงาน  ความถ่ี 5 
4. ได้ความรู้/เพ่ิมพูนความรู้ ความถ่ี 4 
5. มีส่วนร่วมในกิจกรรมของส านักวิทยบริการ ความถี่ 3 
6. ไม่ออกความคิดเห็น ความถี่ 4 

 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
1. ขนาดของห้องประชุมเล็กเกินไปไม่เหมาะกับการจัดกิจกรรม ความถี่ 3 
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2. อยากให้มีกิจกรรมดีๆ ต่อองค์กรแบบนี้อีก อย่างน้อยก็ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ฟังอยากน าไปปฏิบัติ
ตาม ความถี่ 3 

3. เพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์และขยายเวลาการรับสมัครให้ยาวกว่านี้ ความถี่ 2 
4. ระยะเวลาบรรยายน้อยไป ความถี ่2 
5. ควรมีการจัดโครงการทุกปี ความถี่ 2 
6. อยากให้มีการจัดแบบนี้ทุกปีเพ่ือกระตุ้นให้สายสนับสนุนได้มีการพัฒนางานและเพ่ือเป็นเวทีแลกเปลี่ยน

ระหว่างคณะ/ส านัก 
7. ควรมีการแบ่งผลงานเป็นสายส านักงานและสายปฏิบัติการ เพ่ือกระตุ้นและส่งเสริมให้บุคลากรทุกสาย

งานพัฒนางานตนเอง และควรจัดเป็นประจ าทุกปี 
8. จัดให้มีกิจกรรมเช่นนี้อย่างต่อเนื่อง 
9. มีทุนสนับสนุนการจัดท านวัตกรรม best practice ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 
10. อยากให้เวียนกิจกรรมที่คณะในหน่วยงานมหาวิทยาลัยค่ะ 
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ส่วนที่ 3 สรุปผลกำรประกวดกำรพัฒนำงำน/แนวปฏิบัติที่ด ี
 

1. สำยวิชำกำร 
- รำงวัลชนะเลิศ ดร.กฤษณา ศิริพล คณะเกษตรศาสตร์ หัวข้อ การปรับปรุงสื่อการสอนรายวิชา

วิศวกรรมอาหาร ส าหรับการสอนออนไลน์ด้วยวิธี Story Telling 
- รองชนะเลิศ อันดับ 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาสพงศ์ ผิวพอใช้ คณะศิลปะศาสตร์ หัวข้อ ผลการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้โมเดลกราฟฟิติที่มีต่อความสามารถในการอ่านเพ่ือความเข้าใจและทักษะการ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

- รองชนะเลิศ อันดับ 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารยา ฟลอเรนซ์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภฤกษ์ จันทร์จรัสจิตต์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสิทธิ์ นครราช 
รองศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ อัมพุช 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิทธิศักดิ์ เภาโพธิ์ 
อาจารย์ชาญณรงค์ ภุชงควาริน คณะวิศวกรรมศาสตร์ หัวข้อ การมีส่วนร่วมการเรียนรู้ในห้องเรียน

ออนไลน์บน Microsoft Teams 
2. สำยสนับสนุน 

- รำงวัลชนะเลิศ นายสุรศักดิ์ ศรีวิเศษ ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย หัวข้อ การพัฒนาระบบท างาน
จากบ้านผ่านระบบ VPN (VPN for working from home) 

- รองชนะเลิศ อันดับ 1 นายสิทธิพงศ์ ยิ่งยง คณะเภสัชศาสตร์ หัวข้อ ระบบบันทึกและติดตามงานผลิต
เอกสาร 

- รองชนะเลิศ อันดับ 2 นางกรชนก แก่นค า  
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี 
นางสาวจุฬาลักษณ์ เขาแก้ว 
นางสาวลัดดาวัลย์ จันใด หัวข้อ การพัฒนาสูตรอาหารเลี้ยงเชื้อราจากมันส าปะหลังและมันเทศเพ่ือ

ชักน าการสร้างเส้นใยของ Penicillium sp. ในห้องปฏิบัติการจุลชีวเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

3. รำงวัลโหวตผลงำนที่ช่ืนชอบ 
- สำยวิชำกำร อาจารย์รจนา  ค าดีเกิด คณะรัฐศาสตร์ หัวข้อ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เกมส์             

สื่อวีดีทัศน์ และบทบาทสมมุติ 
- สำยสนับสนุน นางสาวขนิษฐา จูมลี และ นายอนวัช กาทอง ส านักวิทยบริการ หัวข้อ การปรับเปลี่ยน

องค์กรสู่การเป็นองค์สีเขียวที่ยั่งยืน 
4. รำงวัลขวัญใจกรรมกำร  
นายชูไท วอทอง ส านักงานอธิการบดี หัวข้อ การแปลงข้อมูลสู่สื่อในรูปแบบ Infographic 
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ภำคผนวก 
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รำยช่ือผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
โครงกำร UBU - KM Fair 2020 มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 

วันที่ 17 กันยำยน 2563 เวลำ 08.30 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ 

ล ำดับ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง สังกัด 

1 ผศ.ช่อทิพย์ กัณฑโชติ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 

2 อาจารย์อรทัย ทุมทัน อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 

3 ยุภารัตน์ เครือวงษา นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

4 ปทุมทิพย์ ผลโยญ นักวิทยาศาสตร์ ช านาญการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ 

5 สิริวรัญญา ศรีษาค ากุลวัฒน์ นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

6 ณัฐมัย ศุภวรรณาวิวัฒน์ นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ คณะวิทยาศาสตร์ 

7 ผศ.ดร.นารีรัตน์ ไชยคง อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 

8 นางสาววรญา ทิพย์ธ ารงทรัพย์ ผู้ปฏิบริหาร คณะวิทยาศาสตร์ 

9 กัมปนาท ฉายจรัส อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 

10 ผศ.กัลย์ชิญาภัท อริยะเชาว์กุล ผู้ช่วยศาตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 

11 นายคีรีวัฒน์ จันทร์ตรี ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ช านาญการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ 

12 อิศราวุธ สายมาศ ช่างเทคนิค คณะเภสัชศาสตร์ 

13 นางสาวสดใส ตะรินันท์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช านาญการ คณะเภสัชศาสตร์ 

14 นิธินันท์ สุยะลา บุคลากรช านาญการ คณะเภสัชศาสตร์ 

15 นางสาวณัฐาดานันท์ สมลา ผู้ปฏิบัติงานบริหาร คณะเภสัชศาสตร์ 

16 นางอนุพร กลางค า ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน คณะเภสัชศาสตร์ 

17 นางแวว ถนอมวงค์ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ คณะเภสัชศาสตร์ 

18 ดารุณี นามห่อ ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน คณะเภสัชศาสตร์ 

19 นายวุฒิพงศ์ จันทร่์พันธ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน คณะเภสัชศาสตร์ 

20 ชัญญานุช ช่วงชิง นักวิชาการเงินและบัญชี ช านาญการพิเศษ คณะเภสัชศาสตร์ 

21 นางวิรัตน์ จันทร์ตรี นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ คณะเภสัชศาสตร์ 

22 นายกฤษดาภรณ์ เคนประคอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช านาญการ คณะเภสัชศาสตร์ 

23 นางเย็นฤดี แม่นมั่น ผู้ปฏิบัติงานบริหาร คณะเภสัชศาสตร์ 
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ล ำดับ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง สังกัด 

24 อาจารย์รุจาภัค สุทธิวิเศษศักดิ์ อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ 

25 นางสาวมิณฑิตา โสภา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ช านาญการ) คณะศิลปศาสตร์ 

26 วศิน โกมุท อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 

27 วิชุลดา พิไลพันธ์ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 

28 นายนรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ 

29 ดร.นิมมานรดี พรหมทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์
เก่าสัมพันธ์ 

คณะเกษตรศาสตร์ 

30 ดร.เมทินี มาเวียง รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ 

31 ผศ.ดร.สภาวดี แก้วระหัน หัวหน้าภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ 

32 ผศ.ดร.ทินน์ พรหมโชติ หัวหน้าภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ 

33 ผศ.ดร.เรืองยศ พิลาจันทร์ หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร ์ คณะเกษตรศาสตร์ 

34 ดร.ฉัตรชยา อ่อนอ าไพ ประธานหลักสูตรฯ คณะเกษตรศาสตร์ 

35 นายเฉลียว บุญมั่น นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ คณะเกษตรศาสตร์ 

36 นายวันชัย อินทิแสง นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ คณะเกษตรศาสตร์ 

37 นางนงนิตย์ ครองก่ า นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะเกษตรศาสตร์ 

38 ประยงค์ อุดมวรภัณฑ์ อาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์ 

39 นายภาคภูมิ สืบนุการณ์ รักษาราชการผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ ส านักวิทยบริการ 

40 นายอนุสรณ์ บันเทิง รองผู้อ านวยการฝ่ายจัดการทรัพยากรและ
พัฒนาสารสนเทศ 

ส านักวิทยบริการ 

41 นายองอาจ เทียบเกาะ รองผู้อ านวยการฝ่ายเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการเรียนรู้ 

ส านักวิทยบริการ 

42 นางสาวอุษา ผูกพันธ์ หัวหน้าส านักงานเลขานุการ ส านักวิทยบริการ 

43 นางจุรีวรรณ สายสมาน นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ ส านักวิทยบริการ 

44 นางสุภาพร ธีระพงษ์สวัสดิ์ บุคลากรช านาญการ ส านักวิทยบริการ 

45 นางนันทา กิจแสวง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช านาญการ ส านักวิทยบริการ 
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ล ำดับ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง สังกัด 

46 นางสาวขนิษฐา จูมลี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักวิทยบริการ 

47 นางสาวมณีวรรณ สาระไทย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช านาญการ ส านักวิทยบริการ 

48 นางสาวจีรภา แดงทน นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ ส านักวิทยบริการ 

49 นางสาวพิมใจ ค าฝอย ผู้ปฏิบัติงานบริหารช านาญงาน ส านักวิทยบริการ 

50 นายพัสกร อยู่สอน ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน ส านักวิทยบริการ 

51 นางสาวอภิญญา กลิ่นบัว ผู้ปฏิบัติงานบริหารช านาญงาน ส านักวิทยบริการ 

52 นายวรพจน์ นวลสกุล นักวิชาการโสตทัศนศึกษาช านาญการพิเศษ ส านักวิทยบริการ 

53 นางศกุนตลา เกตวงศา นักวิชาการโสตทัศนศึกษาช านาญการพิเศษ ส านักวิทยบริการ 

54 นายสุรชัย ศรีใส นักวิชาการโสตทัศนศึกษาช านาญการพิเศษ ส านักวิทยบริการ 

55 นายธวัชชัย พันธ์จ าปา ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน ส านักวิทยบริการ 

56 นางสาวนุจรินทร์ ภูธา บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ ส านักวิทยบริการ 

57 นางสาวมะลิวัลย์ สินน้อย บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ ส านักวิทยบริการ 

58 นางสาวชุษณา นราจันทร์ บรรณารักษ์ช านาญการ ส านักวิทยบริการ 

59 นางสาวขนิษฐา ทุมมากรณ์ นักเอกสารสนเทศช านาญการพิเศษ ส านักวิทยบริการ 

60 นางปริญญา บุญศรัทธา บรรณารักษ์ช านาญการ ส านักวิทยบริการ 

61 นางศิมาพร กาเผือกงาม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช านาญการ ส านักวิทยบริการ 

62 นางวริชาวรรณ ค ามุลตรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ ส านักวิทยบริการ 

63 นางปุชนีย์ อินทะนา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ ส านักวิทยบริการ 

64 นายพนม จรูญแสง บรรณารักษ์ปฏิบัติการ ส านักวิทยบริการ 

65 นายอนวัช กาทอง นักเอกสารสนเทศช านาญการ ส านักวิทยบริการ 

66 นายกันตพัฒน์ ในเกษตรธนพัฒน์ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ ส านักวิทยบริการ 

67 นางสาวชนิตา สุวรรณกูฎ นักเอกสารสนเทศปฏิบัติการ ส านักวิทยบริการ 

68 นางสุกัญญา พันธ์จ าปา บรรณารักษ์ปฏิบัติการ ส านักวิทยบริการ 

69 นายภีรติ กระแจะจันทร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ส านักวิทยบริการ 

70 นายนรา พิมพ์พันธ์ ช่างพิมพ์ช านาญงานพิเศษ ส านักวิทยบริการ 
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ล ำดับ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง สังกัด 

71 นายบุญถนอม จันทร์ชนะ พนักงานห้องสมุด ระดับ 3 ส านักวิทยบริการ 

72 นายบุณพจน์ บุญไพโรจน์ พนักงานห้องสมุด ระดับ 3 ส านักวิทยบริการ 

73 นางสาวพิไลพร ครองก่ า พนักงานห้องสมุด ระดับ 3 ส านักวิทยบริการ 

74 นางสุคนธ์ทิพย์ เลิศวิบูลย์กิจ พนักงานห้องสมุด ระดับ ๒ ส านักวิทยบริการ 

75 นางธัญญพัทธ์ ในเกษตรธนพัฒน์ หัวหน้างานบริหารทั่วไป ส านักงานพัฒนา
นักศึกษา 

76 รุ่งอรุณ แสงงาม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ส านักงานกฎหมายและ
นิติการ 

77 นางธัญญพัทธ์ ในเกษตรธนพัฒน์ หัวหน้างานบริหารทั่วไป ส านักงานพัฒนา
นักศึกษา 

78 นางสาวนาวินี สุตัญตั้งใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ ส านักงานส่งเสริมบริหาร
งานวิจัยฯ 

79 ผศ.อารยา ฟลอเรนซ์ อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

80 ดร.กาญจนา คุ้มทรัพย์ อาจารย์ คณะบริหารศาสตร์ 

81 นางสายเพชร อักโอ รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ
การศึกษา 

คณะบริหารศาสตร์ 

82 น.ส.ธัญฉัตร ศรีธัญรัตน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช านาญการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข 

83 ดร.สุพัตรา ขจัดโรคา อาจารย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข 
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รำยช่ือคณะกรรมกำร 
ล ำดับ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง 

1 นายฐิติเดช  ลือตระกูล  ประธานคณะกรรมการ 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อธิพงศ์ สุริยา   กรรมการ 
3 นายปิยณัฐ สร้อยค า กรรมการ 
4 นางกุลธรา  มหาดิลกรัตน์ กรรมการ 
5 นางนลินี  ธนสันต ิ กรรมการ 
6 นางพนมศรี เลิศศุภวิทย์นภา กรรมการ 
7 นางสาวเบญจภัค  มิ่งขวัญ กรรมการและเลขานุการ 
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดา โสภาคะยัง  ประธานคณะกรรมการ 
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวรรณ ธนวิรุฬห์ กรรมการ 
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุทธินี ธิราช  กรรมการ 
11 นางสาวเกษร สายธนู กรรมการ 
12 นายวรุตม์ อิงคถาวรวงศ์ กรรมการและเลขานุการ 
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หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำผลงำนกำรพัฒนำงำน/แนวปฏิบัติที่ดี 
 

การจัดกิจกรรมโครงการ UBU-KM Fair 2020 ประจ าปีงบประมาณ 2563  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือ Show 
& Share  ผลงานการพัฒนางาน /แนวปฏิบัติที่ดีของคณะ วิทยาลัย ส านัก โดยจัดให้มีการน าเสนอผลการพัฒนา
งาน /แนวปฏิบัติที่ดี และการมอบรางวัลให้กับผลงานที่มีความโดดเด่น สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการน าไป
พัฒนางานได้  ซึ่งได้ก าหนดรางวัลชนะเลิศ จ านวนเงินรางวัล  5,000 บาท  รองอันดับ 1  จ านวนเงินรางวัล 3,000 
บาท รองอันดับ 2 จ านวนเงินรางวัล  2,000 บาท พร้อมโล่รางวัล  และใบประกาศเกียรติคุณส าหรับผู้น าเสนอ
ผลงาน 

มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดท า (ร่าง) หลักเกณฑ์พิจารณาและการให้คะแนนโครงการ            Show & 
share ผู้ที่ได้รางวัลไม่น้อยกว่า 75 คะแนน ทั้งนี้คะแนนจะเรียบล าดับคะแนนจากมากไปน้อย ดังนี้  

1. รางวัลชนะเลิศ จ านวนเงินรางวัล  5,000 บาท   ไม่น้อยกว่า 75 คะแนนขึ้นไป 
2. รองอันดับ 1  จ านวนเงินรางวัล 3,000 บาท    
3. รองอันดับ 2 จ านวนเงินรางวัล  2,000 บาท    

 
1. บุคลำกรสำยวิชำกำร 

          เกณฑ์กำรตัดสิน คะแนนเต็ม ระดับ 

80 1 
(0.6*1) 

2 
(0.8*1) 

3 
(1*1) 

1.คุณภำพของผลงำนกำรพัฒนำงำน /แนวปฏิบัติที่ดี     
1.1วัตถุประสงค์ของผลงำน   

ระดับท่ี 1   มีการก าหนดปัญหาและมีเป้าหมายที่ชัดเจน 
ระดับท่ี 2   มีศักยภาพที่จะน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
ระดับท่ี 3   มีความท้าทาย /เป็นสิ่งใหม่ /สร้างสรรค์ 

10    

1.2 คุณภำพเนื้องำน (การออกแบบ การทดลอง การทดสอบใช้)  
ระดับท่ี 1 การออกแบบกระบวนการเรียนการสอน ยังมีประเด็นที่ต้องพัฒนา  
ระดับท่ี 2  การออกแบบการสอน สามารถดึงความสนใจของผู้เรียน และ
ผู้เรียนมีส่วนร่วม   
ระดับท่ี 3  มีการสรุปผล มีการเทียบเคียงผล มีการประเมินผล ที่มีความ
น่าเชื่อถือ  

    

1.3 ความส าเร็จและการน าผลงานไปใช้ประโยชน์ผลประโยชน์ที่ได้รับ/
ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนางาน(impact) 

ระดับท่ี 1  ระบุผลส าเร็จของการน าไปใช้ที่ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนแต่ยังมี
จุดที่ต้องพัฒนา   

30    
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          เกณฑ์กำรตัดสิน คะแนนเต็ม ระดับ 

80 1 
(0.6*1) 

2 
(0.8*1) 

3 
(1*1) 

ระดับท่ี 2  ระบุผลส าเร็จของการน าไปใช้ที่ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียน โดย
แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่ดี   
 ระดับท่ี 3   ระบุผลส าเร็จของการน าไปใช้ที่ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียน โดย
แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่ดี  และมีหลักฐานหรือข้อมูลประกอบ
ครบถ้วนสมบูรณ์  

1.4 การน าเทคโนโลยี/เทคนิคใหม่มาใช้ในงาน การน านวัตกรรมมาใช้ในการ
พัฒนางาน  
 ระดับท่ี 1  ขั้นพ้ืนฐาน 
 ระดับท่ี 2  น าเทคโนโลยี/เทคนิคเดิมมาต่อยอด  
 ระดับท่ี 3  การใช้เทคโนโลยี/เทคนิคขั้นสูง  

10    

2.กำรน ำเสนอผลงำน        20    
รูปแบบและสื่อในการน าเสนอ 5    
ความสามารถในการสื่อสาร 5    
การรักษาเวลา 5    
ความครบถ้วนของเนื้อที่จะน าเสนอ 5    

  รวม      
 

2. บุคลำกรสำยสนับสนุน 
เกณฑ์กำรตัดสิน คะแนนเต็ม ระดับ 

80 1 
(0.6*1) 

2 
(0.8*1) 

3 
(1*1) 

1.คุณภำพของผลงำนกำรพัฒนำงำน /แนวปฏิบัติที่ดี     
1.1วัตถุประสงค์ของผลงำน   

ระดับท่ี 1   มีการก าหนดปัญหาและมีเป้าหมายที่ชัดเจน 
ระดับท่ี 2   มีศักยภาพที่จะน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
ระดับท่ี 3   มีความท้าทาย /เป็นสิ่งใหม่ /สร้างสรรค์ 

10    

1.2 คุณภำพเนื้องำน (การออกแบบ การทดลอง การทดสอบ
ใช้)  

ระดับท่ี 1 พัฒนางานในระดับขั้นพ้ืนฐานและยังมีประเด็นที่
ต้องพัฒนา  

30    
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เกณฑ์กำรตัดสิน คะแนนเต็ม ระดับ 
80 1 

(0.6*1) 
2 

(0.8*1) 
3 

(1*1) 
ระดับท่ี 2  ครบถ้วน ถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานของงาน 
ระดับท่ี 3   ความคุ้มค่า / ความคุ้มทุน /น่าเชื่อถือ  

1.3 ความส าเร็จและการน าผลงานไปใช้ประโยชน์ผลประโยชน์ที่
ได้รับ/ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดข้ึนจากการพัฒนางาน(impact) 

ระดับท่ี 1  บรรลุตามวัตถุประสงค์ของงานแต่ยังมีจุดที่ต้อง
พัฒนา  ปฏิบัติได้จริง พัฒนางานของตนเอง 
ระดับท่ี 2  บรรลุตามวัตถุประสงค์ของงานและมีความสมบูรณ์  
ส่งผลต่อการพัฒนางานใน ระดับหน่วยงาน 
ระดับท่ี 3   มีความครบถ้วน สมบูรณ์ มีประสิทธิภาพ เกิด
ความองค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรม สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ 
ไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงานอ่ืน หรือระหว่างหน่วยงาน  

30    

1.4 การน าเทคโนโลยี/เทคนิคใหม่มาใช้ในงาน การน านวัตกรรม
มาใช้ในการพัฒนางาน  
 ระดับท่ี 1  ขั้นพ้ืนฐาน 
 ระดับท่ี 2  น าเทคโนโลยี/เทคนิคเดิมมาต่อยอด  
 ระดับท่ี 3  การใช้เทคโนโลยี/เทคนิคขั้นสูง  

10    

2.กำรน ำเสนอผลงำน  20    
รปูแบบและสื่อในการน าเสนอ 5    
ความสามารถในการสื่อสาร 5    
การรักษาเวลา 5    
ความครบถ้วนของเนื้อที่จะน าเสนอ 5    

  รวม      
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ก ำหนดกำร 
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รูปแบบกำรจัดสรุปผลกำรพัฒนำงำน /แนวปฏิบัติที่ดี 

ชือ่ผลงำน………………………………………………………………….(ตัวอักษรขนำด 18 ตัวหนำ ) 

ประเภทผลงำน    

สายวิชาการ 

สายสนับสนุน 

ชื่อเจ้าของผลงาน……………………………………….ต าแหน่ง…………………………………หนว่ยงาน………………………….. 

1.บทน ำ (ขนำด 16 ตัวหนำ) 
เนื้อหาขนาด 14 ตัว
ปกต…ิ………………………………………………………………………………….…………………………………………... 
……………………………………………………………………………...…………………………..…………………………………………… 
2.หัวข้อใหญ่ (ขนำด 16 ตัวหนำ) 
 2.1 หัวข้อย่อย (ขนำด 14 ตัวหนำ) 

เนื้อหาขนาด 14 ตัว
ปกต…ิ……………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………...………………..……………………………………………………… 

2.2 หัวข้อย่อย (ขนำด 14 ตัวหนำ) 
เนื้อหาขนาด 14 ตัว
ปกต…ิ………………………………………………………………..…………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………...…………….………………………………………………………… 
3. ตำรำงและรูปภำพ 

 3.1 ตาราง (ค าอธิบาย,รายละเอียดในตาราง ใช้อักษร ขนาด 12 ตัวปกติ) 
ตารางที1่ 
   
   
3.2 รูปภาพ 
 

รูปที่ 1 (ให้ใช้ค าว่ารูปที่ ,ค าบรรยายใต้ภาพใช้ขนาด12 ตัวปกติ จัดกึ่งกลางคอลัมน์ 
 
4.สรุป………………………………………………………………………………………..……………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………….....………………………………….……………………… 
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5. ปัจจัยควำมส ำเร็จ ………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………...……………….…………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………….............................................………………………… 

 
ค ำแนะน ำในกำรส่งแบบสรุปผลกำรพัฒนำงำน/แนวปฏิบัติที่ดี 

 
1. การเตรียมต้นฉบับให้พิมพ์ผลงานด้วยกระดาษ A4 พิมพ์หน้าเดียว จ านวน 4 หน้า โดยพิมพ์ด้วยโปรแกรม 

Microsoft Word ชนิดและขนาดตัวอักษรตามท่ีก าหนดข้างต้น 
2. รูปภาพและตาราง หัวตารางให้ชิดซ้ายขอคอลัมน์ ค าบรรยายรูปภาพให้อยู่ใต้รูปภาพและจัดกึ่งกลาง

คอลัมน์ 
3. การเว้นระยะขอบกระดาษ 

- ขอบบนและล่าง 1 นิ้ว 
- ขอบซ้าย 1.2 นิ้ว 
- ขอบขวา  1 นิ้ว 
- ระยะห่างระหว่าง 2 คอลัมน์ 0.25 นิ้ว 

 




