
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

UBU – KM Fair 2021 
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 2021  ในวันที่ 9 กันยายน 2564 เป็นรูปแบบกิจกรรม
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการน าเสนอความส าเร็จของการพัฒนางาน/แนวปฏิบัติที่ดี โดยเชิญผู้บริหาร บุคลากร
สายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ ในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีผู้สนใจเข ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 
จ านวน 135 คน จากคณะ ส านัก/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ทั้งหมด 9 หน่วยงาน มีผู้ตอบแบบประเมินความ
พึงพอใจต่อโครงการ จ านวน 28 คน การประเมินผลโครงการมีค่าคะแนน 4.23 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

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

 
 

 
 
 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
กันยายน 2564 
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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 ทั้ งสายวิชาการและสายสนับสนุนขึ้น เพ่ือเป็นการเสริมสร้าง
เครือข่ายแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ประสบการณ์ การพัฒนางาน/แนวปฏิบัติที่ดี ระหว่างคณะ/หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยจึงได้จัดโครงการ UBU-KM Fair 2021 ในวันที่ 9 กันยายน 2564 เป็นรูปแบบกิจกรรม 
Share & Learn ผลการพัฒนางาน/แนวปฏิบัติที่ดีของคณะ/หน่วยงาน และมอบรางวัลให้กับผลงานที่มีความโดด
เด่น สามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีในการน าไปพัฒนางานได้ 

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  
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2. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practices, CoPs) 
3. โครงการ UBU-KM fair 
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  12  คน 
2. คณะกรรมการจัดการความรู้ ระดับมหาวิทยาลัย จ านวน  15 คน  

รูปแบบกำรด ำเนินงำน 

1. การเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
2. จัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างหน่วยงาน คณะ ส านัก 

งบประมำณ เป็นจ ำนวนเงินทั้งสิ้น 100,800.- บำท (หนึ่งแสนแปดร้อยบำทถ้วน) 

1.  หมวดค่ำตอบแทน 70,000 บำท 
     ค่าตอบแทนคณะกรรมการ (1,800 บาท x 12 คน x 1 วัน) 21,600 บาท 
     เงินรางวัลชนะเลิศ   (10,000 บาท x 2 กลุ่ม ) 20,000 บาท 
     เงินรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  (8,000 บาท x 2 กลุ่ม ) 16,000 บาท 
     เงินรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  (5,000 บาท x 2 กลุ่ม ) 10,000 บาท 
     ค่าอาหารท าการล่วงเวลา (200 บาท x 2 วัน x 6 คน) 2,400 บาท 
2.  หมวดค่ำใช้สอย 17,000 บำท 
     ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (35 บาท x 2 ครั้ง x 100 คน x 1 วัน) 7,000 บาท 
     ค่าอาหารกลางวัน (100 บาท x 1 ครั้ง x 100  คน x 1 วัน) 10,000 บาท 
3.  หมวดค่ำวัสดุ 13,800 บำท 
     โล่รางวัล ขนาด 6 - 8 นิ้ว (1,300 บาท x 6 อนั) 7,800 บาท 

ช่อดอกไม้สด (1,000 บาท x 2 ช่อ) 2,000 บาท 
     ใบประกาศเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมส่งผลงาน (20 บาท x  200 แผ่น) 4,000 บาท 

รวม 100,800 บำท 
    (หนึ่งแสนแปดร้อยบำทถ้วน) 
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* ขอถัวเฉลี่ยทุกรำยกำร โดยขออนุมัติเพิ่มเติมวงเงิน จ ำนวน 11,200 บำท รวมเป็นเป็นทั้งสิ้นในโครงกำรฯ จ ำนวน 112,000 บำท 
เบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในโครงกำร จ ำนวน 98,740 บำท คิดเป็นร้อยละ 88.16 ของงบประมำณท่ีขอรับกำรสนับสนุน 

เป้ำหมำยโครงกำร 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ  

1. มีผลการพัฒนางาน/แนวปฏิบัติที่ดี ส่งเข้าร่วมน าเสนอในโครงการไม่น้อยกว่า 10 ผลงาน ผลการด าเนิน
โครงการมีผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 23 ผลงาน โดยแบ่งเป็นสายวิชาการ 5 ผลงาน และสายสนับสนุน 1 8 
ผลงาน 

2. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการพัฒนางาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ผลการ
ประเมินการน าไปใช้ประโยชน์ คิดเปน็ร้อยละ 85 (ผลประเมินความพึงพอใจข้อ 1.3) 

3. ผู้ เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ และมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 80 ผลการประเมินความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 84.51 

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     2564 
2. สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ       ภายในเดือนกันยายน     2564 
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ส่วนที่ 2 สรุปผลประเมินโครงกำร UBU-KM Fair 2021 มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำน ี
 

เพศ       

 

ประเภทบุคลำกร 

   

ท่ำนเคยเข้ำร่วมกิจกรรม KM ที่มหำวิทยำลัยจัดหรือไม่ 
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หน่วยงำน/สังกัด  
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ระดับควำมพึงพอใจ / ควำมรู้ควำมเข้ำใจ / กำรน ำไปใช้ ต่อกำรเข้ำร่วมโครงกำร 

ประเมินควำมคิดเห็น  ค่ำคะแนนเฉลี่ย 

1.ประเด็น/เนื้อหำ กำรจัดโครงกำร UBU-KM Fair 2021   4.20 
1.1 หัวข้อการ KM มีความน่าสนใจ  4.29 
1.2 หัวข้อการ KM มีความหลากหลาย 4.04 
1.3 องค์ความรู้จากการจัด KM มีประโยชน์และสามารถน าไปปรับใช้ได้จริง 4.25 
1.4 รูปแบบการด าเนินกิจกรรม KM  มีความน่าสนใจ 4.21 
2.ภำพรวมของกำรโครงกำร UBU-KM Fair 2021   4.24 
2.1 ห้องจัดมีขนาดห้องและจ านวนห้องเพียงพอเหมาะสมกับจ านวนผู้เข้าฝึกอบรม

และกิจกรรมการฝึกอบรม 
4.29 

2.2 บรรยากาศในการจัด KM มีความเป็นกันเอง 4.36 
2.3 ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 4.32 
2.4 ความพร้อมของอุปกรณ์และคุณภาพของสัญญาณในระบบออนไลน์ 4.43 
2.5 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 4.29 
2.6 เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน 4.18 
2.7 อาหาร เครื่องดื่ม มีความเหมาะสม 3.96 
2.8 การให้ค าแนะน าหรือตอบข้อซักถามของเจ้าหน้าที่ 4.11 
2.9 การบริหารจัดการโครงการโดยรวม 4.21 

ภำพรวม 4.23 
 

1.ประเด็น/เนื้อหำ กำรจัดโครงกำร UBU-KM Fair 2021   
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2. ภำพรวมของกำรโครงกำร UBU-KM Fair 2021 

 
 

 

 

 

เหตุใดท่ำนจึงเข้ำร่วมกิจกรรม UBU-KM Fair 2021 
1. อยากเพ่ิมทักษะการน าเสนอผลงาน ความถี่ 5 
2. ต้องการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ท างานดีๆ จากหน่วยงานอื่น ความถี ่4 
3. หัวข้อน าเสนอน่าสนใจและเป็นผู้ประสานงาน ความถี่ 3 
4. หัวข้อน่าสนใจ และเพ่ือน าความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการท างาน ความถี่ 2 
5. เป็นแนวทางในการน าเสนอผลงานของส านักฯในครั้งต่อไป 
6. เป็นครั้งแรกที่ทราบข่าว 
7. อยากน าผลงานที่พัฒนามาน าเสนอเพ่ือ ทุกท่านามารถ น าไปใช้งานได้จริง 
8. ได้รับความรู้เพ่ิมเติมที่เป็นประโยชน์  
9. อยากรู้ว่าคณะอื่นท าอะไรบ้าง เผื่อมีอะไรน่าสนใจจะได้น าไปปรับปรุงในส่วนงานในคณะได้ 
10. คณะเสนอให้เข้าร่วม 

 

2.1 2.2 2.3 2.4 

2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 
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ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

1. กิจกรรมน่าสนใจค่ะ อยากให้เผยแพร่ผลงานเหล่านี้บนเวปไซต์ ความถี่ 2 
2. แอร์เย็นมากคับ แบบหนาว 
3. ควรจัดทุกปีและเพ่ิมเงินรางวัล 
4. ควรลดมูลค่าเงินรางวัล เพ่ือเพ่ิมประเภทรางวัลให้4ขึ้น เช่น รางวัลชมเชย เพ่ือเป็นการสร้างก าลังใจให้

ผู้น าเสนอ 
5. ควรแยกประเภทกลุ่มผู้น าเสนอสายสนับสนุนเป็นประเภทห้องปฏิบัติการ และประเภทส านักงาน เพ่ือให้มี

ความหลากหลายและเป็นธรรม 
6. ควรถ่ายทอดความรู้เรื่อง CoP สู่คณะให้ขัดเจน4กว่านี้ เนื่องจากคณะไม่ทราบแนวทางและขั้นตอนทีจะ

น าไปสู่การจัดท ากลุ่ม และการเผยแพร่ความรู้ ท าให้บุคลาการไม่ให้ความส าคัญ 
7. ชุมชนนักปฏิบัติที่ได้รางวัล ไม่มีเอกสารแนบเพื่อให้ผู้สนใจเข้าไปศึกษา มีแต่แบนเนอร์แสดงหัวข้อไว้ ท าให้

ไม่สามารถศึกษาข้อมูลจาก CoP ที่ได้รับรางวัลได้ 
8. ในปีต่อไปเสนอให้มีการปรับปรุงการประกวดผลงานให้มีการแบ่งกลุ่มระหว่างกลุ่มสายวิทยาศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ (ให้ไปดูแบบอย่างของ ปขมท.) หรือแยกการประกวดระหว่างระบบ IT กับการพัฒนากระบวนการ
ท างานในส านักงานหรือการปรับปรุง/แก้ไขปัญหาขององค์กร  

9. ควรพิจารณารางวัลให้กระจายไปยังรางวัลประเภทอ่ืน ๆ เช่น รางวัลชมเชย รางวัล Popular Vote (ให้ไป
ดูแบบอย่างของ งาน KM มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย) หรือพิจารณามอบเกียรติบัตรให้กับผลงานที่
ไม่ได้รางวัลที่ 1-3 และรางวัลชมเชย แต่มีคะแนนผ่านเกณฑ์มาตรฐานจากการให้คะแนนของกรรมการ เช่น ได้
คะแนน 70-79 ได้เกียรติบัตรผลงานผ่านเกณ์มาตรฐาน ได้คะแนน 80-89 ได้เกียรติบัตรผลงานดีเด่น ได้คะแนน 
90-100 ได้เกียรติบัตรผลงานดีเลิศ  (ให้ไปดูแบบอย่างของ งาน KM มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย) 
เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากรทั้ง 2 สาย เกิดการพัฒนางานโดยไม่มุ่งที่เงินรางวัลมากจนเกินไป
เพราะทุกผลงานเกิดจากการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาขององค์กรด้วยกันทั้งหมด  

10. การประกวด COP ควรมีการสัมภาษณ์ทุกชุมชนเพ่ือให้ทราบถึงการได้มาขององค์ความรู้ก่อนที่จะเผยแพร่
สู่สาธารณะชน และก่อนการตัดสินการประกวด       

11. การประกวด COP ควรมีการสัมภาษณ์ก่อนการตัดสินการประกวด และก็ควรแบ่งกลุ่มประเภทด้วยการ
กระจายรางวัลและกระจายการให้ความส าคัญ เช่น โล่รางวัลระดับดีเยี่ยม โล่รางวัลระดับดีเด่น เกียรติบัตรคะแนน
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน โดยไม่มุ่งเน้นที่เงินรางวัลมากจนเกินงาม เพราะเราไม่ได้มาแข่งขันกันระดับชาติ เพราะทุก 
COP ล้วนมาจากกระบวนการจัดการความรู้และเพ่ือพัฒนาคุณภาพองค์กร 
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ส่วนที่ 3 สรุปผลกำรประกวดกำรพัฒนำงำน/แนวปฏิบัติที่ด ี
 

1. สำยวิชำกำร 
- รำงวัลชนะเลิศ  ได้แก่ ดร.อ้อฤทัย ใจบุญ คณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง เทคนิคสร้างเสริมกระบวนการการ

เรียนรู้เชิงค านวนแบบซับซ้อนด้วยระบบวัดผลออนไลน์ผ่าน UBU LMS 
- รำงวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 1 ได้แก่ ภญ.ดร. จินตนา นภาพร คณะเภสัชศาสตร์ เรื่อง INTEGRATING 

ENTREPRENEURSHIP AND PROFESSIONISM IN ELECTIVE COURSE (DRUG MARKETING) FOR 5TH YEAR 
PHARMACY STUDENTS 

- รำงวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 2 ได้แก่ ผศ.สุรศักดิ์ บุญอาจ คณะศิลปศาสตร์ เรื่อง การจัดการเรียนการ
สอนในสถานการณ์โควิด-19 (Teaching during COVID-19) 

 
2. สำยสนับสนุน 

- รำงวัลชนะเลิศ  ได้แก่ นางศันสนีย์ สืบสุข เรื่อง  ระบบจัดการทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

- รำงวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 1 ได้แก่ นายขวัญฟ้า มหาสิทธิ์  เรื่อง ระบบลงทะเบียนการเข้าเรียน
รายวิชาปฏิบัติการผ่านการสแกน QR-CODE 

- รำงวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 2 ได้แก่ นายสุรศักดิ์ ศรีวิเศษ  เรื่อง ระบบตรวจสอบและแจ้งผลการ
ท างานของอุปกรณ์เครือข่าย Network monitoring System 

 
3. กำรประกวดชุมชนนักปฏิบัติ COPs  

รำงวัลชนะเลิศ  UBU CoP Best of the Year 2021 ได้แก่ การประกันคุณภาพฯ ระดับหลักสูตร 
 

4. รำงวัลโหวตผลงำนที่ช่ืนชอบ 
- สำยวิชำกำร ได้แก่ ดร.อ้อฤทัย ใจบุญ คณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง เทคนิคสร้างเสริมกระบวนการการ

เรียนรู้เชิงค านวนแบบซับซ้อนด้วยระบบวัดผลออนไลน์ผ่าน UBU LMS 
- สำยสนับสนุน ได้แก่  

1) นายฐิติกรณ์รัศมิ์ ภัททสิริภูวดล  คณะรัฐศาสตร์ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการรับเข้านักศึกษาใหม่
ผ่านค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์ 

2) นายทยากร วริทธานนท์ และ นางสาวปฐมพร ยังมงคล คณะเภสัชศาสตร์ เรื่อง ระบบจัดการ
ทุนการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ 
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ภำคผนวก 
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รำยช่ือผู้เข้ำร่วมน ำเสนอผลงำนโครงกำร 
โครงกำร UBU - KM Fair 2020 มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 

วันที่ 9 กันยำยน 2564 เวลำ 08.30 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ 

ล ำดับ ชื่อ - สกุล สังกัด 

1 นางสาววาสนา สะอาด ส านักคอมพิวเตอร์ฯ 

2 นางสาวชนิตา สุวรรณกูฎ ส านักวิทยบริการ 

3 ฝ่ายหอสมุด ส านักวิทยบริการ  

4 นายฐิติกรณ์รัศมิ์ ภัททสิริภูวดล  คณะรัฐศาสตร์ 

5 นายวิชิต ค าพิภาค ส านักคอมพิวเตอร์ฯ 

6 นายบรรชา ไพอุปรี กองคลัง 

7 นายพรนเรศ  มูลเมืองแสน  ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

8 นายภีรติ กระแจะจันทร์ ส านักวิทยบริการ 

9 นายทยากร วริทธานนท์  คณะเภสัชศาสตร์ 

10 นางสาวปฐมพร ยังมงคล  คณะเภสัชศาสตร์ 

11 นายผดุงเกียรติ เกียรติผิวนวล   คณะพยาบาลศาสตร์ 

12 นางสาวนฤมล ทองงาม คณะพยาบาลศาสตร์ 

13 นายนัฐพงษ ์ สืบสุข  คณะวิทยาศาสตร์ 

14 นางศันสนีย์  สืบสุข   คณะวิทยาศาสตร์ 

15 นายกรวิช แก้วดี คณะวิทยาศาสตร์ 

16 นายขวัญฟ้า มหาสิทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ 

17 นายสุรศักดิ์ ศรีวิเศษ ส านักคอมพิวเตอร์ฯ 

18 นางสาวโฉมสอางค์ ไชยยงค์  ส านักงานส่งเสริมและบริหารงานวิจัย ฯ 

19 นายสุภวัฒน์ โสวรรณี  ส านักงานส่งเสริมและบริหารงานวิจัย ฯ 
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ล ำดับ ชื่อ - สกุล สังกัด 

20 นายสันติ เจริญบุญญา  คณะบริหารศาสตร์ 

21 นายอนุชิต สิงห์ค า  คณะบริหารศาสตร์ 

22 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาสพงศ์ ผิวพอใช้ คณะศิลปศาสตร์ 

23 นายประสิทธิชัย พูลผล คณะเภสัชศาสตร์ 

24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรวรรณ อกนิตย์ คณะเภสัชศาสตร์ 

25 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จีริสุดาค าสีเขียว คณะเภสัชศาสตร์ 

26 รองศาสตราจารย์ธีราพร สุภาพันธุ์ คณะเภสัชศาสตร์ 

27 นางสาวอ้อฤทัย ใจบุญ  คณะวิทยาศาสตร์ 

28 ภญ.ดร. จินตนา นภาพร คณะเภสัชศาสตร์ 

29 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ บุญอาจ คณะศิลปศาสตร์ 
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รำยช่ือคณะกรรมกำร 
ล ำดับ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง 

1 นายฐิติเดช  ลือตระกูล  ประธานคณะกรรมการสายสนับสนุน 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อธิพงศ์ สุริยา   กรรมการ 

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ช่อทิพย์ กัณฑโชติ  กรรมการ 

4 นายปิยณัฐ สร้อยค า กรรมการ 

5 นายธีระพงษ์ วงศ์บุญ กรรมการ 

6 นายธีรศักดิ ์เชียงแสน กรรมการ 

7 นายสุภวัฒน์ โสวรรณ ี กรรมการ 

8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวรรณ ธนวิรุฬห์ ประธานคณะกรรมการสายวิชาการ 

9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐ์ ดิษเจริญ กรรมการ 

10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดา โสภาคะยัง  กรรมการ 

11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัชวินนท์ แสงศรีจันทร์ กรรมการ 

12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษร สายธนู กรรมการ 
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หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำผลงำนกำรพัฒนำงำน/แนวปฏิบัติที่ดี 
 

การจัดกิจกรรมโครงการ UBU-KM Fair 2021 ประจ าปีงบประมาณ 2564  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
Show & Share  ผลงานการพัฒนางาน /แนวปฏิบัติที่ดีของคณะ วิทยาลัย ส านัก โดยจัดให้มีการน าเสนอผลการ
พัฒนางาน /แนวปฏิบัติที่ดี และการมอบรางวัลให้กับผลงานที่มีความโดดเด่น สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการ
น าไปพัฒนางานได้  โดยได้ก าหนดรางวัล ดังต่อไปนี้ 

1.  รางวัลชนะเลิศ จ านวนเงินรางวัล  10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล  และใบประกาศเกียรติคุณ (ผู้ที่ได้รับ
รางวัลต้องมีคะแนนรวม   ไม่น้อยกว่า 80 คะแนนขึ้นไป ) 

2. รองชนะเลิศอันดับ 1  จ านวนเงินรางวัล 8,000 บาท   พร้อมโล่รางวัล  และใบประกาศเกียรติคุณ  
3. รองชนะอันดับ 2 จ านวนเงินรางวัล  5,000 บาท  พร้อมโล่รางวัล  และใบประกาศเกียรติคุณ  
4. รางวัลยอดนิยม (Popular vote)  
5. ส าหรับผู้น าเสนอจะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ 

 
หลักเกณฑ์พิจำรณำและกำรให้คะแนน Show & share ดังนี้ 

1. บุคลำกรสำยสนับสนุน  

เกณฑ์กำรตัดสิน 
คะแนน

เต็ม 
ระดับ 

1.คุณภำพของผลงานการพัฒนางาน /แนวปฏิบัติที่ดี 80 1 
(0.6*1) 

2 
(0.8*1) 

3 
(1*1) 

1.1 วัตถุประสงค์ของผลงำน   
ระดับที่ 1 มีการก าหนดปัญหาและมีเป้าหมายที่ชัดเจน 
ระดับที่ 2 มีศักยภาพที่จะน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
ระดับที่ 3 มีความท้าทาย /เป็นสิ่งใหม่ /สร้างสรรค์ 

10    

1.2 คุณภำพเนื้องำน  
(การออกแบบ การทดลอง การทดสอบใช้)  
ระดับที่ 1 พัฒนางานในระดับขั้นพ้ืนฐานและยังมีประเด็นที่ต้อง
พัฒนา  
ระดับที่ 2 ครบถ้วน ถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานของงาน 
ระดับที่ 3 ความคุ้มค่า / ความคุ้มทุน /น่าเชื่อถือ  

30    

1.3 ควำมส ำเร็จและกำรน ำผลงำนไปใช้ประโยชน์ผลประโยชน์
ที่ได้รับ/ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนางาน(impact) 
ระดับที่ 1 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของงานแต่ยังมีจุดที่ต้องพัฒนา  
ปฏิบัติได้จริง พัฒนางานของตนเอง 

30    
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เกณฑ์กำรตัดสิน 
คะแนน

เต็ม 
ระดับ 

ระดับที่ 2 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของงานและมีความสมบูรณ์  
ส่งผลต่อการพัฒนางานใน ระดับหน่วยงาน 
ระดับที่ 3  มีความครบถ้วน สมบูรณ์ มีประสิทธิภาพ เกิดความ
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรม สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ ไปใช้
ประโยชน์ในหน่วยงานอื่น หรือระหว่างหน่วยงาน  

 
 
 
 

1.4 กำรน ำเทคโนโลยี/เทคนคิใหม่มำใช้ในงำน กำรน ำ
นวัตกรรมมำใช้ในกำรพัฒนำงำน  
 ระดับที ่1  ขั้นพ้ืนฐาน 
 ระดับที่ 2  น าเทคโนโลยี/เทคนิคเดิมมาต่อยอด  
 ระดับที่ 3  การใช้เทคโนโลยี/เทคนิคขั้นสูง  

10    

2.กำรน ำเสนอผลงำน  20    
รูปแบบและสื่อในกำรน ำเสนอ 
ระดับที่ 1 มีสื่อการน าเสนอ 
ระดับที่ 2 มีสื่อการน าเสนอที่สื่อความหมายได้ชัดเจน  
ระดับที่ 3 มีสื่อการน าเสนอที่ สร้างสรรค์  สวยงาม  ทันสมัย  
และดึงดูดความสนใจ 

5    

ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร 
ระดับที่ 1 มีความสามารถในการอธิบายให้ผู้ฟังเข้าใจ 
ระดับที่  2 มีความสามารถในการอธิบาย ได้ตรงประเด็น 
ครบถ้วน  
ระดับที่ 3 มีความสามารถในการอธิบายได้อย่างน่าสนใจและ
สามารถดึงดูดผู้ฟังได ้

5    

กำรรักษำเวลำ 
ระดับที่ 1  เกินเวลามากกว่า 2 นาที  
ระดับที่ 2  เกินเวลาไม่เกิน 2 นาที  
ระดับที่ 3  ไม่เกินเวลาที่ก าหนด 

5    

ควำมครบถ้วนของเนื้อที่จะน ำเสนอ 
ระดับที่ 1 เนื้อหาที่น าเสนอน้อยกว่า 3 ประเด็น ตามเกณฑ์
ประเมิน ข้อ 1  
ระดับที่ 2 เนื้อหาที่น าเสนอ 3 ประเด็น ตามเกณฑ์ประเมิน     
ข้อ 1 

5    
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เกณฑ์กำรตัดสิน 
คะแนน

เต็ม 
ระดับ 

ระดับที่ 3 เนื้อหาที่น าเสนอ 4 ประเด็น ตามเกณฑ์ประเมิน ข้อ 
1 

รวม     
 

2.บุคลำกรสำยวิชำกำร ด้ำนวิชำกำร  

เกณฑ์กำรตัดสิน คะแนน
เต็ม 

ระดับ 

1.คุณภำพของผลงำนกำรพัฒนำงำน /แนวปฏิบัติที่ดี 80 1 
(0.6*1) 

2 
(0.8*1) 

3 
(1*1) 

1.1วัตถุประสงค์ของผลงำน   
ระดับที่ 1   มีการก าหนดปัญหาและมีเป้าหมายที่ชัดเจน 
ระดับที่ 2   มีศักยภาพท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
ระดับที่ 3   มีความท้าทาย /เป็นสิ่งใหม่ /สร้างสรรค ์

10    

1.2 คุณภำพเนื้องำน  
(การออกแบบ การทดลอง การทดสอบใช้)  
ระดับที่  1 การออกแบบกระบวนการเรียนการสอน ยังมี
ประเด็นที่ต้องพัฒนา  
ระดับที่ 2  การออกแบบการสอน สามารถดึงความสนใจของ
ผู้เรียน และผู้เรียนมีส่วนร่วม   
ระดับที่ 3  มีการสรุปผล มีการเทียบเคียงผล มีการประเมินผล 
ที่มีความน่าเชื่อถือ  

    

1.3 ควำมส ำ เร็ จและกำรน ำผลงำนไปใช้ประโยชน์
ผลประโยชน์ที่ได้รับ/ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจำกกำรพัฒนำงำน
(impact) 
ระดับที่ 1  ระบุผลส าเร็จของการน าไปใช้ที่ส่งผลต่อการพัฒนา
ผู้เรียนแต่ยังมีจุดที่ต้องพัฒนา   
ระดับที่ 2 ระบุผลส าเร็จของการน าไปใช้ที่ส่งผลต่อการพัฒนา
ผู้เรียน โดยแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่ดี   
ระดับที่ 3 ระบุผลส าเร็จของการน าไปใช้ที่ส่งผลต่อการพัฒนา
ผู้เรียน โดยแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่ดี  มีหลักฐานหรือ

30    
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เกณฑ์กำรตัดสิน คะแนน
เต็ม 

ระดับ 

ข้อมูลประกอบครบถ้วนสมบูรณ์ และสามารถเป็นต้นแบบให้
ผู้สอนท่านอ่ืนน าไปใช้ประโยชน์ต่อได้ 
1.4 กำรน ำเทคโนโลยี/เทคนิคใหม่มำใช้ในงำน กำรน ำ
นวัตกรรมมำใช้ในกำรพัฒนำงำน  
ระดับที ่1  ขั้นพ้ืนฐาน 
ระดับที่ 2  น าเทคโนโลยี/เทคนิคเดิมมาต่อยอด  
ระดับที่ 3  การใช้เทคโนโลยี/เทคนิคขั้นสูง  

10    

2.กำรน ำเสนอผลงำน  20    
รูปแบบและสื่อในกำรน ำเสนอ 
ระดับที่ 1 มีสื่อการน าเสนอ 
ระดับที่ 2 มีสื่อการน าเสนอท่ีสื่อความหมายได้ชัดเจน  
ระดับที่ 3 มีสื่อการน าเสนอที่ สร้างสรรค์  สวยงาม  ทันสมัย  
และดึงดูดความสนใจ  

5    

ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร 
ระดับที่ 1  มีความสามารถในการอธิบายให้ผู้ฟังเข้าใจ  
ระดับที่  2 มีความสามารถในการอธิบาย ได้ตรงประเด็น
ครบถ้วน  
ระดับที่ 3 มีความสามารถในการอธิบายได้อย่างน่าสนใจและ
สามารถดึงดูดผู้ฟังได ้

5    

กำรรักษำเวลำ 
ระดับที่ 1 เกินเวลามากกว่า 2 นาที  
ระดับที่ 2  เกินเวลาไม่เกิน 2 นาที  
ระดับที่ 3  ไม่เกินเวลาที่ก าหนด 

5    

ควำมครบถ้วนของเนื้อที่จะน ำเสนอ 
ระดับที่ 1 เนื้อหาที่น าเสนอน้อยกว่า 3ประเด็น  ตามเกณฑ์
ประเมิน ขอ้ 1  
ระดับที่ 2 เนื้อหาที่น าเสนอ 3 ประเด็น ตามเกณฑ์ประเมิน   
ข้อ 1 
ระดับที่ 3 เนื้อหาที่น าเสนอ 4 ประเด็น ตามเกณฑ์ประเมิน  ข้อ 
1  

5    

รวม     
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เกณฑ์กำรพิจำรณำชุมชนนักปฏิบัติ ( Community of Practice, CoP) 

เกณฑ์กำรตัดสิน 
คะแนน

เต็ม 

ระดับ 
1 

(0.6*1) 
2 

(0.8*1) 
3 

(1*1) 
1. มีจ ำนวนสำระควำมรู้ไม่น้อยกว่ำ 10 เรื่อง ผ่าน/

ไม่ผ่าน 
   

2. คุณภำพสำระควำมรู้  
      ระดับที่ 1 เป็นสาระความรู้พ้ืนฐานที่ถ่ายทอดและเข้าใจ
ง่าย เช่น การถ่ายทอดความรู้จากการเข้ารับการอบรม เรียบ
เรียงจากหนังสือต ารา เอกสาร สื่อต่างๆ  
     ระดับที่ 2  เป็นสาระความรู้ที่มีการสังเคราะห์ หรือเรียบ
เรียงจากประสบการณ์การท างานของตนเองหรือการ
แลกเปลี่ยนสมาชิกภายในกลุ่ม หรือการแลกเปลี่ยนกับคน
ภายนอก   
        ระดับที่ 3  เป็นสาระความรู้ที่สามารถน าไปใช้ต่อยอด
หรือใช้ปฏิบัติงานได้จริง 

80    

3. รูปแบบของกำรน ำเสนอสำระควำมรู้ 
ระดับที่ 1 มีรูปแบบการน าเสนอ ลักษณะเป็นข้อความ

เท่านั้น 
ระดับที่ 2 มีรูปแบบการน าเสนอที่เริ่มมีการประยุกต์ใช้

สื่อในรูปแบบต่างๆ 
ระดับที่ 3 มีรูปแบบการน าเสนอที่ สร้างสรรค์  สวยงาม  

ทันสมัย และดึงดูดความสนใจ 
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ก ำหนดกำร 
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เอกสารห้องพิบูลมังสาหาร Popular Vote ห้องพิบูลมังสาหาร 

เอกสารห้องศรีเมืองใหม่ Popular Vote ห้องศรีเมืองใหม่ 

ประเมินโครงการ 
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รูปแบบกำรจัดสรุปผลกำรพัฒนำงำน /แนวปฏิบัติที่ดี 

ชื่อผลงำน………………………………………………………………….(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 

 


