
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินงาน “โครงการ 

UBU KM FAIR 2022 



 
 

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 2022  ในวันที่ 12 กันยายน 2565 เป็นรูปแบบ
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการน าเสนอความส าเร็จของการพัฒนางาน/แนวปฏิบัติที่ดี โดยเชิญผู้บริหาร 
และบุคลากร ในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีผู้สนใจเขร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทั้งแบบ Online และ OnSite 
จ านวน 285 คน จากคณะ ส านัก/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ทั้งหมด 11 หน่วยงาน มีผู้ตอบแบบประเมิน
ความพึงพอใจต่อโครงการ จ านวน 183 คน การประเมินผลโครงการมีค่าคะแนน 4.38 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยกองแผนงาน จึงใคร่ขอขอบคุณผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทุก
ท่าน ที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณประโยชน์ที่ได้รับในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และการน าเสนอความส าเร็จของการพัฒนางาน/แนวปฏิบัติที่ดี ในครั้งนี้ จักสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการพัฒนายุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่อไป  

 
 

 
 
 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
กันยายน 2565 
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ส่วนที่ 1 บทน ำ 
หลักกำรและเหตุผล 

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  ในปีงบประมาณ 2565 มหาวิทยาลัยจึงได้จัดโครงการ UBU-KM Fair 2022 ในวันที่ 12 กันยายน 
2565 เป็นรูปแบบกิจกรรม Share & Learn ผลการพัฒนางาน/แนวปฏิบัติที่ดีของคณะ/หน่วยงาน และมอบ
รางวัลให้กับผลงานที่มีความโดดเด่น สามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีในการน าไปพัฒนางานได้ 

วัตถุประสงค์ 

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 
9.3.9 พัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยสู่การเป็นองค์กรแห่งการ

เรียนรู้ 

โครงกำรกำรจัดกำรควำมรู้มุ่งสู่กำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา Facilitator  
2. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practices, CoPs) 
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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  

รปูแบบกำรด ำเนินงำน 
1. การเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
2. จัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างหน่วยงาน คณะ ส านัก 

งบประมำณ เป็นจ ำนวนเงินทั้งสิ้น 118,790.- บำท (หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนแปดพันเจ็ดร้อยเก้ำสิบบำทถ้วน) 
1.  หมวดค่ำตอบแทน 21,600 บำท 
     ค่าตอบแทนคณะกรรมการ (1,800 บาท x 12 คน x 1 วัน) 21,600 บาท 
2.  หมวดค่ำใช้สอย 76,000 บำท 
     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 

เงินรางวัลชุมชนนักปฏิบัติ 1 รางวัล 8,000 บาท 
เงินรางวัลการทบทวนการท างานด้วยเครื่องมือ AAR 1 รางวัล 5,000 บาท 

     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 21,190 บำท 
     โล่รางวัล ขนาด 6 - 8 นิ้ว (1,380 บาท x 8 อัน) 11,040 บาท 

ของขวัญ/ของที่ระลึก (1,000 บาท x 2 ชิ้น) 2,000 บาท 
ป้ายไวนิล ขนาด 6.28 x 2.52 เมตร 1,950 บาท 
ป้ายเงินรางวัล ขนาด 110 x 80 เซนติเมตร (150 บาท x 8 อนั) 1,200 บาท 

     ใบประกาศเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมส่งผลงาน (25 บาท x  200 แผ่น) 5,000 บาท 
รวม 118,790 บำท 
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 ในปีงบประมาณ 2565 โครงการ UBU KM FAIR เบิกค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ ประกอบด้วย 
ค่าตอบแทน 14,400 บาท ค่าใช้สอย 54,000 บาท และค่าวัสดุ 17,430 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 85,830 บาท                
คิดเป็นร้อยละ 72.25 สาเหตุที่มีการเบิกจ่ายน้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ เนื่องจำก 

1. กำรน ำเสนอผลกำรพัฒนำงำน/แนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/R๒R ของบุคลำกร Share & Learn                     
สำยวิชำกำร มีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเพียง 1 ผลงาน คณะกรรมการฯ จึงพิจารณายกเลิกรางวัลดังกล่าว                
คิดเป็นเงินรางวัลทั้งสิ้น 23,000 บาท 

2. สืบเนื่องจำกไม่มีผลงำนทำงสำยวิชำกำรให้คณะกรรมกำรพิจำรณำผลงำน จึงยกเลิกไม่จ่ำย
ค่ำตอบแทนกรรมกำร จ านวน 4 คน คนละ 1,800 บาท คิดเป็นเงินค่าตอบแทนทัง้สิ้น 7,200 บาท 

เป้ำหมำยโครงกำร 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ  

1. มีผลการพัฒนางาน/แนวปฏิบัติที่ดี ส่งเข้าร่วมน าเสนอในโครงการไม่น้อยกว่า 10 ผลงาน  
2. มีจ านวนผลงานทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน ที่ส่งเข้าร่วมน าเสนอในโครงการฯ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5  
3. ผู้ เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ และมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 80 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1.  บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ ในการพัฒนางานรวมไปถึง
ได้มีการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 

2. บุคลากรมีความภาคภูมิใจและมีทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนางาน/แนวปฏิบัติที่ดี  
3. หน่วยงานมีการจัดการความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นระบบตามบริบทของส่วนงานและเป็นประโยชน์

ในการพัฒนางานและมหาวิทยาลัย 
4. บุคลากรเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติงานของ

หน่วยงาน  

กำรประเมินผลโครงกำร 

1. ด าเนินการสรุปผลโครงการ      ภายในเดือนกันยายน     2565 
2. สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ       ภายในเดือนกันยายน     2565 
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ส่วนที่ 2 สรุปผลประเมินโครงกำร UBU KM FAIR 2022 มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
 

เพศ       

 

ประเภทบุคลำกร 

 

   

41%

59%

ชาย หญิง

90%

10%

สายสนับสนุน สายวิชาการ
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ท่ำนเคยเข้ำร่วมกิจกรรม KM ที่มหำวิทยำลัยจัดหรือไม่ 

 

หน่วยงำน/สังกัด  

          

                     

64%

36%

เคย ไม่เคย

4% 4%
4%

22%

4%

21%

14%

11%

5%
3%3% 5%

คณะเกษตรศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์

ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

ส านักวิทยบริการ คณะนิติศาสตร์
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ระดับควำมพึงพอใจ / ควำมรู้ควำมเข้ำใจ / กำรน ำไปใช้ ต่อกำรเข้ำร่วมโครงกำร 

ประเมินควำมคิดเห็น  ค่ำคะแนนเฉลี่ย 

1.ประเด็น/เนื้อหำ กำรจัดโครงกำร UBU-KM Fair 2022  4.39 
1.1 หัวข้อการ KM มีความน่าสนใจ  4.45 
1.2 หัวข้อการ KM มีความหลากหลาย 4.31 
1.3 องค์ความรู้จากการจัด KM มีประโยชน์และสามารถน าไปปรับใช้ได้จริง 4.48 
1.4 รูปแบบการด าเนินกิจกรรม KM  มีความน่าสนใจ 4.33 
2.ภำพรวมของกำรโครงกำร UBU-KM Fair 2022 4.37 
2.1 ห้องจัดมีขนาดห้องและจ านวนห้องเพียงพอเหมาะสมกับจ านวนผู้เข้าฝึกอบรม

และกิจกรรมการฝึกอบรม 
4.50 

2.2 บรรยากาศในการจัด KM มีความเป็นกันเอง 4.47 
2.3 ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 4.55 
2.4 ความพร้อมของอุปกรณ์และคุณภาพของสัญญาณในระบบออนไลน์ 4.55 
2.5 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 4.40 
2.6 เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน 4.18 
2.7 อาหาร เครื่องดื่ม มีความเหมาะสม 4.18 
2.8 การให้ค าแนะน าหรือตอบข้อซักถามของเจ้าหน้าที่ 4.21 
2.9 การบริหารจัดการโครงการโดยรวม 4.32 

ภำพรวม 4.38 
 

เหตุใดท่ำนจึงเข้ำร่วมกิจกรรม UBU-KM Fair 2022 
1. หัวข้อการน าเสนอมีความน่าสนใจและเพ่ือน าความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการท างาน ความถ่ี 5 
2. ส่งผลงานการพัฒนางาน ความถ่ี 5 
3. ต้องการแลกเปลี่ยนความรู้ในการปฏิบัติงาน ความถี่ 3 
4. สนใจและเป็นผู้ประสานงาน ความถ่ี 3 
5. รับฟัง แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนางานจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อปรับใช้ในการปฏิบัติงาน และเป็นแรง

บันดาลใจในการพัฒนางานต่อไป ความถ่ี 2 
6. อยากรู้ว่าคณะอื่นท าอะไรบ้าง เผื่อมีอะไรน่าสนใจจะได้น าไปปรับปรุงในส่วนงานในคณะได้ ความถี่ 2 
7. เป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ ความถ่ี 2 
8. ได้มาเรียนรู้ผลงานดีๆ จากหน่วยงานอื่น ความถี่ 2 
9. เพ่ือรับข้อมูลการด าเนินงานของหน่วยงานอื่นๆ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้กับงานท่ีปฏิบัติ 
10. มีการชักชวนจากผู้บริหาร 
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11. สร้างแรงบันดาลใจในการท างาน  
12. ศึกษา เรียนรู้แนวคิด วิธีการท างานใหม่ ๆ จากหน่วยงานอ่ืน ๆ 
13. ได้รับความรู้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
14. อยากเพ่ิมทักษะการน าเสนอผลงาน 
15. เป็นแนวทางในการน าเสนอผลงานของส านักฯ ในครั้งต่อไป 
16. มีหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับงาน 
17. เป็นครั้งแรกที่ทราบข่าว 
18. อยากน าผลงานที่พัฒนามาน าเสนอเพ่ือ ทุกท่านสามารถ น าไปใช้งานได้จริง 
19. อยากน าเสนอผลงานตัวเองที่ได้พัฒนา 
20. อยากสร้างแรงบันดาลใจ  
21. ต้องการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ท างาน 

 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
1. น่าจะมีการแบ่งประเภทของงาน เช่น ประเภทเทคโนโลยีนวัตกรรม หรือประเภทปรับปรุงกระบวนงาน 
2. เห็นควรจัดต่อเนื่องทุกปี 
3. ควรมีการแบ่งกลุ่มหัวข้อในการน าเสนอ และแบ่งรางวัลตามกลุ่ม 
4. ได้ความรู้ใหม่ ๆ มาปรับใช้กับงาน 
5. ควรแยกประเภทผลงานการแข่งขัน เป็นด้านๆ เช่น ด้านการพัฒนานวัตกรรม ด้านบริการ ด้านการบริหาร

องค์กร จะท าให้ขอบเขตของผลงานมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
6. กิจกรรมน่าสนใจค่ะ อยากให้แปะผลงานเหล่านี้บนเวปไซต์ ด้วยค่ะ 
7. เป็นกิจกรรมที่ดมีากครับ 
8. ควรจัดต่อเนื่อง 
9. ได้ความรู้ใหม่ ๆ มาปรับใช้กับงาน 
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ส่วนที่ 3 สรุปผลรำงวลัโครงกำร UBU KM FAIR 2022 
 

1. กำรน ำเสนอผลกำรพัฒนำงำน/แนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/R2R ของบุคลำกร Share & Learn 
 

 รำงวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวกมลวรรณ จันทป ผลงำน : ระบบรับสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี (jobs.ubu.ac.th) 

 รองอันดับ 1 ได้แก่ นายอภิรักษ์ ทูลภิรมย์ ผลงำน : การพัฒนาระบบห้องประชุมอัจฉริยะ 
 รองอันดับ 2 ได้แก่ นายวันนเรศวร์ สิงหัษฐิต ผลงำน : การพัฒนาระบบวิเคราะห์ความรู้สึกจากความ

คิดเห็นบนเฟซบุ๊ก ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 ชมเชย 

1) นายฐิติกรณ์รัศมิ์ ภัททสิริภูวดล ผลงำน : การปรับปรุงรูปแบบการรับเข้านักศึกษาใหม่ในยุค 
New Normal ผ่านค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์ออนไลน์ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(covid-19) 

2) นางสาวเสาวนีย์ เหล่าสิงห์ ผลงำน : การพัฒนาระบบจองเวลาใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

3) นายประจันบาน อ่อนสนิท ผลงำน : การพัฒนาโปรแกรมขอใช้บริการด้านคอมพิวเตอร์ 
4) นายภีรติ กระแจะจันทร์ ผลงำน : เสียงของลูกค้าสู่การพัฒนาบริการห้องสมุดรูปแบบใหม่ 

Edutainment Zone 
 

2. ประกวดกำรทบทวนกำรท ำงำนด้วยเครื่องมือ After Action Review (AAR) 
รางวัลการทบทวนการท างานด้วยเครื่องมือ After Action Review (AAR) ได้แก่ คณะเภสัชศาสตร์ 
 

3. รำงวัลโหวตผลงำนที่ช่ืนชอบ (Popular Vote)  
ได้แก่ นายฐิติกรณ์รัศมิ์ ภัทรสิริภูวดล ผลงำน : การปรับปรุงรูปแบบการรับเข้านักศึกษาใหม่ในยุค New 

Normal ผ่านค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์ออนไลน์ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(covid-19) โดยรางวัลดังกล่าวปิดผลโหวตเวลา 17.00 น. จ านวนคนร่วมโหวต รางวัล Popular Vote 2022 
จ านวนทั้งสิ้น 217 คน ผู้ที่ได้รับรางวัล มีจ านวนผลโหวต 51 คน คิดเป็นร้อยละ 23.50 
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4. รำงวัลชุมชนนักปฏิบัติ ( Community of Practice, CoP) 
ในปีงบประมาณ 2565 มีชุมชนร่วมส่งผลงาน เข้าร่วมประกวดในโครงการ UBU KM FAIR 2022                   

ทั้งสิ้น 8 ชุมชน ประกอบด้วย  
1) ENG KM BANK (engineering support)  
2) Go Green (องค์กรสีเขียว)                 
3) Tech & Innovation in New Normal  
4) UBU Library Services  
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5) กลุ่มนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเพื่อสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ  
6) การประกันคุณภาพฯ ระดับหลักสูตร  
7) นักคิด-นักสร้างสรรค์             
8) บริหารจัดการส านักงานพัฒนานักศึกษา  

โดยมี 3 ชุมชนที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาขั้นแรก คือ มีจ านวนสาระความรู้ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง และเมื่อ
คณะกรรมการพิจารณาผลงานฯ ได้พิจารณาตามเกณฑ์ในขั้นที่ 2 ซึ่งประกอบด้วย 1) คุณภาพสาระความรู้                   
2) รูปแบบของการน าเสนอสาระความรู้ และ 3) จ านวนยอด Views ไม่นับ IP ซ้ า ซึ่งทั้ง 3 ชุมชน ยังไม่ผ่านเกณฑ์
ที่คณะกรรมการตั้งไว้ ดังนั้นคณะกรรมการชุดดังกล่าว จึงพิจารณาไม่ประกาศผลรางวัลชุมชนนักปฏิบัติ                        
(Community of Practice, CoP) 
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ภำคผนวก 
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รำยช่ือผู้เข้ำร่วม 
โครงกำร UBU KM FAIR 2022 มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 

วันที่ 12 กันยำยน 2565 เวลำ 08.30 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ 

1. ผู้ร่วมรับฟังกำรน ำเสนอผลงำน 
 

ล ำดับ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง หน่วยงำน 
1 ผศ.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กองกลาง 
2 นายฐิติเดช ลือตระกูล รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร กองแผนงาน 
3 นางศันสนีย์  สืบสุข นักวิชาการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 
4 นายนัฐพงษ์ สืบสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
5 นางสาวดุจฤทัย สหพงษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ 
6 นางณัฐมัย ศุภวรรณาวิวัฒน์ นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ คณะวิทยาศาสตร์ 
7 นางสาวนาตยา ศรีดา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
8 นางยุพิน ทองไทย พนักงานธุรการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
9 น.ส.วาณี ปั้นปรีชา น.การเงินและบัญชี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
10 นางสมใจ อรรคฮาต พนักงานธุรการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
11 น.ส.เฉลิมพร  แสนทวีสุข เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
12 น.ส.สุนิสา  กิจแสวง พนักงานธุรการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
13 น.ส.นิตยาพร เลาพิลา ผู้ปฎิบัติงานบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
14 นางสาวอมรรัตน์ เขาแก้ว บุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
15 นางปาริชาติ ยอดคุณ นักวิชาการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
16 นางสยุมพร บุญไชย  - คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
17 นางวิลาวัลย์  ซึมเมฆ นักวิชาการพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
19 ผศ.อุษณา  พัวเพ่ิมพูลศิริ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเภสัชศาสตร์ 
18 น.ส.สดใส ตะรินันท์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะเภสัชศาสตร์ 
20 น.ส.สุกัญญา ปุยฝ้าย ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ 
21 น.ส.จุฬาลักษณ์ เขาแก้ว ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ 
22 น.ส.สภุาวดี  ศรีภักดี นักวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ 
23 นางวรรณา พุ่มพฤกษา นักวิชาการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ 
33 นายภาคภูมิ สืบนุการณ์ ผอ.ส านักวิทยบริการ ส านักวิทยบริการ 
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ล ำดับ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง หน่วยงำน 
30 นายวรพจน์ นวลสกุล รก.หน.ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ส านักวิทยบริการ 
24 น.ส.อภิญญา กลิ่นบัว ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ส านักวิทยบริการ 
25 น.ส.สุพัตตรา สุขใส พนักงานห้องสมุด ส านักวิทยบริการ 
26 นางสาวขนิษฐา ทุมมากรณ์ นักเอกสารสนเทศช านาญการพิเศษ ส านักวิทยบริการ 
27 นางนันทา  กิจแสวง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ช านาญการ ส านักวิทยบริการ 
28 นายชาญชัย บุญคุ้ม นักวิชาการโสตทัศนศึกษาช านาญการพิเศษ ส านักวิทยบริการ 
29 นายภีรติ กระแจะจันทร์ นักวิชาการคอมพิวเตร์ ส านักวิทยบริการ 
31 นางสาวขนิษฐา จูมลี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ ส านักวิทยบริการ 
32 นายพนม  จรูญแสง บรรณารักษ์ ส านักวิทยบริการ 
34 นางศิมาพร กาเผือกงาม จ.บริหารงานทั่วไป ส านักวิทยบริการ 
35 นางสาวชุษณา นราจันทร์ บรรณารักษ์ ส านักวิทยบริการ 
36 นางสาววาสนา สะอาด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญ ส านักคอมพิวเตอร์ฯ 
37 นายธนศักดิ์ ท่าโพธิ์ ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ส านักคอมพิวเตอร์ฯ 
38 น.ส.ศิริลักษณ์ ทองไทย ผู้ปฏิบัติงานบริหารช านาญงาน ส านักบริหารทรัพย์สินฯ 

39 น.ส.ธันยช์นก เทศนา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ส านักบริหารทรัพย์สินฯ 

40 นางนุชรี เวียนวัฒนชัย ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
ส านักบริหารทรัพย์สินฯ 

41 น.ส.รุ่งอรุณ แสงงาม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ส านักงานกฎหมายฯ 
42 นายบัณฑิต บุญจูง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กองแผนงาน 

43 น.ส.นันทวรรณ มาติยะภักดิ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กองแผนงาน 

44 น.ส.พรนภา  มาตา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กองแผนงาน 

45 น.ส.สิรินทรา พุฒจันทร์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กองแผนงาน 

46 นายรัฐพล แม่นธนู นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กองแผนงาน 

47 น.ส.วิริญญา ชูราษี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กองแผนงาน 

48 น.ส.เต็มศิริ  ชิดด ี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กองแผนงาน 

49 นายศุภชัยโชติ  กองผ้าขาว  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กองแผนงาน 

50 น.ส.ทัศนีย์สาคะริชานนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กองแผนงาน 

51 น.ส.สายใจ จันเวียง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กองแผนงาน 

52 น.ส.ปนิดา มุขมณี นักวิชาการพัสดุ คณะเภสัชศาสตร์ 
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ล ำดับ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง หน่วยงำน 
53 น.ส.ชัญญานุช ช่วงชิง นักวิชาการการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ คณะเภสัชศาสตร์ 

54 นางสมพร เกษอรุณศรี นักวิชาการการเงินและบัญชี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

55 น.ส.สุมาลินี จิตร์สายไหม นักวิชาการคอมพิวเตอร ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

56 นางวนิดา ยิ่งไพบูลย์สุข พนักงานธุรการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

57 นายเอกสิทธิ์ โพธิ์ชูชาติ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ส านักงานอธิการบดี 

58 น.ส.สภุัชญา ถาวรถิระกุล เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไปปฏิบัตกิาร ส านักงานอธิการบดี 

59 นายชูไท วอทอง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ส านักงานอธิการบดี 

60 นายบรรชา ไพอุปรี นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ส านักงานอธิการบดี 

61 น.ส.ชนิตา สวุรรณกูฎ - ส านักวิทยบริการ 
 
 

2. ผู้น ำเสนอผลงำน 
 

ล ำดับ ชื่อ - สกุล หน่วยงำน 
1 นายอิศราวุธ สายมาศ คณะเภสัชศาสตร์ 
2 นางสาวดารุณี นามห่อ คณะเภสัชศาสตร์ 
3 นางกรชนก แก่นค า คณะเภสัชศาสตร์ 
4 นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี คณะเภสัชศาสตร์ 
5 นางสาวจุฬาลักษ์ เขาแก้ว คณะเภสัชศาสตร์ 
6 นายธนพัต วิสาพล คณะเภสัชศาสตร์ 
7 นายธิติกานต์ บุญแข็ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
8 นางสาวภัทราพร กลิ่นบัว คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
9 นายประจันบาน อ่อนสนิท คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
10 นางรุจิรา โชคสวัสดิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
11 นางสาวเฉลิมพร แสนทวีสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
12 นางปาริชาติ สุรมาตย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
13 นางลัพวรรณ วงศ์บุญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
14 นางสาวเพลินพิศ สกุลพงษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
15 นางสาววาณี ปั้นปรีชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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ล ำดับ ชื่อ - สกุล หน่วยงำน 
16 นางสมพร เกษอรุณศรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
17 นางปาริชาติ ยอดคุณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
18 นางไทวัลย์ กองสิน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
19 นางสาวอมรรัตน์ เขาแก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
20 นางสุนิสา กิจแสวง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
21 นางสาวดวงมณี วชรกุลธร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
22 นายสุรศักดิ์ ศรีวิเศษ ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

23 นายวันนเรศวร์ สิงหัษฐิต 
ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

24 นางสาววาสนา สะอาด 
ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

25 นางสาวกมลวรรณ จันทป 
ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

26 นายชิตชัย เลิศศิริวัฒนวงศ์ 
ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

27 นายภาคินัย บุญไพโรจน์ 
ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

28 นายวิชิต ค าพิภาค 
ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

29 นางวรุณี ไชยกาล คณะวิทยาศาสตร์ 
30 นายศุภชัย เชื้อพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ 
31 นายอภิรักษ์ ทูลภิรมย์ คณะวิทยาศาสตร์ 
32 นางสาวเสาวนีย์ เหล่าสิงห ์ คณะวิทยาศาสตร์ 
33 นายฐิติกรณ์รัศมิ์ ภัททสิริภูวดล คณะรัฐศาสตร์ 
34 นายวิชชุภงค์  ลิมปิทีปราการ คณะศิลปศาสตร์ 
35 นางนวลละออง อุทามนตรี คณะศิลปศาสตร์ 
36 นายอนวัช กาทอง ส านักวิทยบริการ 
37 นางสาวขนิษฐา จูมลี ส านักวิทยบริการ 
38 นายกันตพัฒน์ ในเกษตรธนพัฒน์ ส านักวิทยบริการ 
39 นายภีรติ กระแจะจันทร์ ส านักวิทยบริการ 
40 นายชาญชัย บุญคุ้ม ส านักวิทยบริการ 
41 นายพนม จรูญแสง ส านักวิทยบริการ 
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3. รำยช่ือคณะกรรมกำรพิจำรณำผลงำน 
 

ล ำดับ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง 

1 นายฐิติเดช  ลือตระกูล  ประธานคณะกรรมการ 

2 นายอรรถพงศ์ กาวาฬ กรรมการ 

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อธิพงศ์ สุริยา   กรรมการ 

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ช่อทิพย์ กัณฑโชติ  กรรมการ 

5 นายปิยณัฐ สร้อยค า กรรมการ 

6 นายธีระพงษ์ วงศ์บุญ กรรมการ 

7 นายธีรศักดิ์ เชียงแสน กรรมการ 

8 นายสุภวัฒน์ โสวรรณี กรรมการ 

9 นางทุติยาภรณ์ วีระกุล ผู้ด าเนินรายการ 

10 นายเทอดภูมิ ทองอินทร์ นักประชาสัมพันธ์ 

11 นายเพลิน วิชัยวงษ์ นักประชาสัมพันธ์ 
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หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำผลงำนกำรพัฒนำงำน/แนวปฏิบัติที่ดี 
  
 มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดท าหลักเกณฑ์พิจารณาและการให้คะแนนโครงการ Share & Learn เพ่ือให้
คณะกรรมการพิจารณา ดังนี้  

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

2. รองชนะเลิศอันดับ 1 จ านวนเงินรางวัล 8,000 บาท  พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ  
3. รองชนะเลิศอันดับ 2 จ านวนเงินรางวัล 5,000 บาท  พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ  
4. รางวัลชมเชย 4 รางวัล จ านวนเงินรางวัล 2,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ 

 
เกณฑ์กำรตัดสิน คะแนนเต็ม ระดับ 

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

2 
(0.8*1) 

3 
(1*1) 

1.1วัตถุประสงค์ของผลงำน   
ระดับที่ 1   มีกำรก ำหนดปัญหำและมีเป้ำหมำยท่ี
ชัดเจน 
ระดับที่ 2   มีศักยภำพที่จะน ำไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
ระดับที่ 3   มีควำมท้ำทำย /เป็นสิ่งใหม่ /สร้ำงสรรค์ 

10    

1.2 คุณภำพเนื้องำน (กำรออกแบบ กำรทดลอง กำร
ทดสอบใช)้  

ระดับที่ 1   พัฒนำงำนในระดับขั้นพื้นฐำนและยังมี
ประเด็นที่ต้องพัฒนำ  
ระดับที่ 2  ครบถ้วน ถูกต้องและเป็นไปตำมมำตรฐำน
ของงำน 
ระดับที่ 3   ควำมคุ้มค่ำ/ควำมคุ้มทุน /น่ำเชื่อถือ  

30    

1.3 ควำมส ำเร็จและกำรน ำผลงำนไปใช้ประโยชน์
ผลประโยชน์ที่ได้รับ/ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจำกกำรพัฒนำ
งำน(impact) 

ระดับที่ 1  บรรลุตำมวัตถุประสงค์ของงำนแต่ยังมีจุดที่
ต้องพัฒนำ  ปฏิบัติได้จริง พัฒนำงำนของตนเอง 
ระดับที่ 2  บรรลุตำมวัตถุประสงค์ของงำนและมีควำม
สมบูรณ์  ส่งผลต่อกำรพัฒนำงำนใน ระดับหน่วยงำน 
ระดับที่ 3   มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ มีประสิทธิภำพ 
เกิดควำมองค์ควำมรู้ใหม่ นวัตกรรม สำมำรถถ่ำยทอด

30    
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เกณฑ์กำรตัดสิน คะแนนเต็ม ระดับ 
องค์ควำมรู้ ไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงำนอ่ืน หรือ
ระหว่ำงหน่วยงำน  

1.4 กำรน ำเทคโนโลยี/เทคนคิใหม่มำใช้ในงำน กำรน ำ
นวัตกรรมมำใช้ในกำรพัฒนำงำน  
 ระดับที ่1  ขั้นพื้นฐำน 
 ระดับที่ 2  น ำเทคโนโลยี/เทคนิคเดิมมำต่อยอด  
 ระดับที่ 3  กำรใช้เทคโนโลยี/เทคนิคขั้นสูง  

10    

2.กำรน ำเสนอผลงำน  20    
2.1 รูปแบบและสื่อในกำรน ำเสนอ 
ระดับที่ 1 มีสื่อกำรน ำเสนอ 
ระดับที่ 2 มีสื่อกำรน ำเสนอที่สื่อควำมหมำยได้ชัดเจน  
ระดับที่ 3 มีสื่อกำรน ำเสนอที่ สร้ำงสรรค์  สวยงำม  
ทันสมัย  และดึงดูดควำมสนใจ 

5    

2.2 ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร 
ระดับที่ 1 มีควำมสำมำรถในกำรอธิบำยให้ผู้ฟังเข้ำใจ 
ระดับที่ 2 มีควำมสำมำรถในกำรอธิบำย ได้ตรงประเด็น 
ครบถ้วน  
ระดับที่ 3 มีควำมสำมำรถในกำรอธิบำยได้อย่ำงน่ำสนใจ
และสำมำรถดึงดูดผู้ฟังได้ 

5    

2.3 กำรรักษำเวลำ 
ระดับที่ 1 เกินเวลำมำกกว่ำ 2 นำที  
ระดับที่ 2  เกินเวลำไม่เกิน 2นำที  
ระดับที่ 3  ไม่เกินเวลำที่ก ำหนด 

5    

2.4 ควำมครบถ้วนของเนื้อที่จะน ำเสนอ 
ระดับที่ 1 เนื้อหำที่น ำเสนอน้อยกว่ำ 3 ประเด็น  ตำม
เกณฑ์ประเมิน ข้อ 1  
ระดับที่ 2 เนื้อหำที่น ำเสนอ 3 ประเด็น ตำมเกณฑ์
ประเมิน ข้อ 1 
ระดับที่ 3 เนื้อหำที่น ำเสนอ 4 ประเด็น ตำมเกณฑ์
ประเมิน ข้อ 1 

5    

  รวม  100    
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เกณฑ์กำรพิจำรณำชุมชนนักปฏิบัติ ( Community of Practice, CoP) 
 

เกณฑ์กำรตัดสิน คะแนนเต็ม 
ระดับ 

1 
(0.4*1) 

2 
(0.6*1) 

3 
(0.8*1) 

4 
(1*1) 

 1.มีจ ำนวนสำระควำมรู้ ไม่น้อยกว่ำ 10 เรื่อง ผ่ำน/ไม่ผ่ำน     
 2.คุณภำพสำระควำมรู้  
        ระดับที่  1 ส่วนใหญ่ (>=6 บทความ) เป็นสาระ
ความรู้พ้ืนฐานที่ถ่ายทอดและเข้าใจง่าย เช่น การถ่ายทอด
ความรู้จากการเข้ารับการอบรม เรียบเรียงจากหนังสือต ารา 
เอกสาร สื่อต่างๆ  
         ระดับที่ 2 ส่วนใหญ่ (>=6 บทความ) เป็นสาระ
ความรู้ที่เรียบเรียงจากประสบการณ์การท างานของตนเอง
หรือการแลกเปลี่ยนสมาชิกภายในกลุ่ม หรือการแลกเปลี่ยน
กับคนภายนอก 
         ระดับที่ 3 ส่วนใหญ่ (>=6 บทความ) เป็นสาระ
ความรู้ที่มีกำรสังเครำะห์* จากประสบการณ์การท างาน
ของตนเองหรือการแลกเปลี่ยนสมาชิกภายในกลุ่ม หรือการ
แลกเปลี่ยนกับคนภายนอก 
      ระดับที่ 4 ส่วนใหญ่ (>=6 บทความ) เป็นสาระความรู้
ในระดับที่ 3 และสามารถน าไปใช้ต่อยอดหรือใช้ปฏิบัติงาน
ได้จริง 
* กำรสังเครำะห์ หมายถึง การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาสร้างแนวคิดใหม่ กระบวนการใหม่ 
หรือสิ่งใหม ่

80     

3.รูปแบบของกำรน ำเสนอสำระควำมรู้ 
 ระดับที่ 1 ส่วนใหญ่ (>=6 บทความ) มีรูปแบบการน าเสนอ 
ลักษณะเป็นข้อความเท่านั้น 
 ระดับที่ 2 ส่วนใหญ่ (>=6 บทความ) มีรูปแบบการน าเสนอ
ที่เริ่มมีการประยุกต์ใช้สื่อในรูปแบบต่างๆ 
ระดับที่ 3 ส่วนใหญ่ (>=6 บทความ) มีรูปแบบการน าเสนอ
ที่สวยงามทันสมัย และดึงดูดความสนใจ 
ระดับที่ 4 ส่วนใหญ่ (>=6 บทความ) มีรูปแบบการน าเสนอ
ที่สร้างสรรค์  แปลกใหม่ หรือใช้นวัตกรรมใหม่ๆในการ
น าเสนอ 

15     
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เกณฑ์กำรตัดสิน คะแนนเต็ม 
ระดับ 

1 
(0.4*1) 

2 
(0.6*1) 

3 
(0.8*1) 

4 
(1*1) 

4. จ ำนวนยอด Views (พิจำรณำข้อมูลจำก ส ำนัก
คอมพิวเตอร์ฯ ไม่นับ IP ซ้ ำ) 
ระดับที ่1 จ านวนบทความส่วนใหญ่ (>=6 บทความ) มี
ยอด Views น้อยกว่ำ 10 
ระดับที่ 2 จ านวนบทความส่วนใหญ่ (>=6 บทความ) มี
ยอด Views น้อยกว่ำ 25 
ระดับที่ 3 จ านวนบทความส่วนใหญ่ (>=6 บทความ) มี
ยอด Views น้อยกว่ำ 50 
ระดับที่ 4 จ านวนบทความส่วนใหญ่ (>=6 บทความ) มี
ยอด Views มำกกว่ำ 50 

5     
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ก ำหนดกำร UBU KM FAIR 2022 
วันที่ 12  กันยำยน 2565 เวลำ 08.30 - 17.00 น. 
ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่  ส ำนักงำนอธิกำรบดี 

 
 วัน/เวลำ กิจกรรม 

08.30 -08.45  น. ลงทะเบียน  
08.45 – 09.00 น. พิธีเปิด  โดย รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนคุณภาพองค์กร 
09.00 – 16.30 น. น าเสนอผลงานการพัฒนางาน/แนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม บุคลากรสายสนับสนุน 
16.30 น. เป็นต้นไป ประกาศผลและมอบรางวัล UBU Share & Learn award  2022 

 

ก ำหนดกำรน ำเสนอ 

 วัน/เวลำ ผู้น ำเสนอ หน่วยงำน/เบอร์ ชื่อผลงำน 

09.00 – 09.15 น. นายอิศราวุธ สายมาศ คณะเภสัชศาสตร์ PHAR MAN แอพพลิเคชั่นเพื่องานซ่อมบ ารุง 

09.15 – 09.30 น. นางสาวดารุณี นามห่อ คณะเภสัชศาสตร์ การพัฒนาระบบการจัดประชุมวิชาการผา่น
แพลตฟอร์ม PHARMOOC@UBU 

09.30 - 09.45 น. นางกรชนก แก่นค า คณะเภสัชศาสตร์ แนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้เคร่ืองมือ
วิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา 

09.45 - 10.00 น. นายธิติกานต์ บุญแข็ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระบบติดตามการด าเนินงานโครงการบริการ
วิชาการผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

10.00 - 10.15 น. นายประจันบาน อ่อนสนทิ คณะวิศวกรรมศาสตร์ การพัฒนาโปรแกรมขอใช้บริการด้านคอมพิวเตอร์ 

10.15 -10.30 น. นางรุจิรา โชคสวัสดิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ การปรับปรุงระบบการแจ้งเวียนหนังสือราชการ
โดยประยุกต์ใช้ Application Canva 

10.30 - 10.45 น. นางปาริชาติ สุรมาตย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ การปรับปรุงกระบวนงานบริหารงบประมาณด้าน
การจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การศึกษา คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

10.45 - 11.00 น. นางลัพวรรณ วงศ์บุญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ การปรับปรุงกระบวนงานการเบกิจ่ายงบประมาณ
โครงการ กรณีมีค่าวัสดุค่าจา้งเหมาหลายชุด 

11.00 - 11.15 น. นางปาริชาติ ยอดคุณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ การปรับปรุงระบบการยื่นเอกสารด้าน
บัณฑิตศึกษา ส าหรับนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา
ผ่าน Google Application และ Line 
Application 
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 วัน/เวลำ ผู้น ำเสนอ หน่วยงำน/เบอร์ ชื่อผลงำน 

11.15 - 11.30 น. นางสาวอมรรัตน์ เขาแก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์ การปรับปรุงกระบวนการรายงานผลการพฒันา
ตนเองของบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยใช้
แบบฟอร์มออนไลน์ (google form) 

11.30 - 11.45 น. นางสาวดวงมณี วชรกุลธร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระบบจองคิวออนไลนผ์่าน Application (Line 
Official) เพื่อให้ค าปรึกษานักศึกษา 

11.45 - 12.00 น. นายสุรศักดิ์ ศรีวิเศษ ส านักคอมพิวเตอร์ฯ 

 

การพัฒนาประสิทธิภาพระบบเครือข่ายไร้สาย 
Unifi ภายในหอพัก มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

12.00 -12.15 น. นายนเรศวร์ สิงหัษฐิต ส านักคอมพิวเตอร์ฯ การพัฒนาระบบวิเคราะห์ความรู้สึกจากความ
คิดเห็นบนเฟซบุ๊ก ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

12.15 – 12.30 น. นางสาววาสนา สะอาด ส านักคอมพิวเตอร์ฯ 

 

การศึกษาประสทิธิภาพการปฏบิัติงานพัฒนา
ทักษะความรู้ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Digital 
Literacy) 

12.30 – 12.45 น. นางสาวกมลวรรณ จนัทป ส านักคอมพิวเตอร์ฯ 

 

ระบบรับสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี (jobs.ubu.ac.th) 

12.45 – 13.00 น. นายชิตชัย เลิศศิริวัฒนวงศ ์ ส านักคอมพิวเตอร์ฯ 

 

การประยุกต์ใช้ LINE Notity เพื่อใช้ในการแจ้ง
เตือนส าหรับระบบสารสนเทศตา่งๆของ
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

13.00 - 13.15 น. นายภาคนิัย บญุไพโรจน์ ส านักคอมพิวเตอร์ฯ ระบบตรวจนับบัณฑิตผ่านเว็บแอปพลิเคชั่น 

13.15 – 13.30 น. นายวชิิต ค าพิภาค ส านักคอมพิวเตอร์ฯ ระบบรายงานแสดงผู้เข้าร่วม โครงการวิจัย
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตมะเขือเทศเชอรี่อินทรีย์ใน
โรงเรือนที่มีคุณภาพสูงส าหรับตลาดพรีเมี่ยมใน
จังหวัดอุบลราชธานี แบบออนไลน์ 

13.30 – 13.45 น. นางวรุณี ไชยกาล คณะวิทยาศาสตร ์ การบริหารจัดการระบบสารสนเทศของงานบริหาร
ทั่วไป 
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 วัน/เวลำ ผู้น ำเสนอ หน่วยงำน/เบอร์ ชื่อผลงำน 

13.45 - 14.00 น. นายศุภชัย เชื้อพันธ ์ คณะวิทยาศาสตร ์ การรับช าระเงนิผา่น Thai QR Payment 
(Prompt pay Tag30) 

14.00 - 14.15 น. นายศุภชัย เชื้อพันธ ์ คณะวิทยาศาสตร ์ การประยุกต์ใช้ Line Official Account ในการ
บริหารสัญญายืมเงนิ 

14.15 - 14.30 น. นายอภิรักษ์ ทูลภิรมย ์ คณะวิทยาศาสตร ์ การพัฒนาระบบห้องประชุมอัจฉริยะ 

14.30 -14.45 น. นางสาวเสาวนีย์ เหลา่สิงห์ คณะวิทยาศาสตร ์ การพัฒนาระบบจองเวลาใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
ภาควิชาเคมี คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

14.45 -15.00 น. นายฐิติกรณ์รัศมิ์ ภัททสิริภูวดล คณะรัฐศาสตร ์ การปรับปรุงรูปแบบการรับเข้านักศึกษาใหม่ในยุค 
New Normal ผ่านค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์
ออนไลน์ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) 

15.00 - 15.15 น. นายวชิชุภงค์  ลิมปิทปีราการ คณะศิลปศาสตร ์

 

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการงาน
วิชาการ : การผลิตข้อสอบประจ าภาคการศึกษา 

15.15 - 15.30 น. นายอนวชั กาทอง ส านักวิทยบริการ 

 

การพัฒนาระบบควบคุมการใชพ้ลังงานไฟฟ้า
ภายในส านักวิทยบริการ สู่การเป็นองค์กรสีเขียว 
โดยใช้เซ็นเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ตแบบเรียลไทม์ 

15.30 – 15.45 น. นายภีรติ กระแจะจนัทร ์ ส านักวิทยบริการ 

 

เสียงของลูกค้าสู่การพัฒนาบริการห้องสมุดรูปแบบ
ใหม่ Edutainment Zone 

15.45 – 16.00 น. นายชาญชัย บุญคุ้ม ส านักวิทยบริการ 

 

พัฒนาทักษะวชิาชีพยุคใหม่ด้วยกราฟิกสามมิติ 
Application Nomad for iPad 

16.00 – 16.15 น. นายพนม จรูญแสง ส านักวิทยบริการ 

 

การพัฒนาช่องทางการประชาสมัพันธ์ด้วยสื่อ
สังคมออนไลน์ ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี
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แบบประเมินโครงกำร 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

 

  

Popular Vote  เอกสำรห้องศรีเมืองใหม่ 
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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 
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แบบฟอร์มสรุปโครงกำร/กิจกรรมทั้งหมด ในแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2565 
คณะ/ส ำนัก/หน่วยงำน ........................................................................ 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรมทั้งหมด 

กำรทบทวนหลังกำร
ปฏิบัติงำน (AAR) หมำยเหตุ 

ด ำเนินกำร ไม่ด ำเนินกำร 

     

     

     

     

     

     

     

     

 สรุปผลกำรด ำเนินงำน (ร้อยละ)     

 

หมำยเหตุ 

1. การค านวณผลการด าเนินงาน =          จน.โครงการ/กิจกรรมที่ท า AAR 
 

                                                      จน.โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดในแผน  

2. โครงการ/กิจกรรม ที่น ามาค านวณผลการด าเนินงาน ต้องรายงานผลการด าเนินงานตามแบบบันทึกการ
ทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR) โดยก าหนดให้ 1 โครงการ/กิจกรรม ต่อ 1 
แบบฟอร์ม 
  

  

X 100 



30 
 

 
 

แบบบันทึกกำรทบทวนหลังกำรปฏิบัติงำน (After Action Review : AAR) 
คณะ/ส ำนัก ...................................................... 

 

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม  AAR ครั้งที ่     

วัน/เวลำที่เริ่มปฏิบัติงำน  วัน/เวลำที่สิ้นสุดกำรปฏิบัติงำน  

วันที่ท ำ AAR  เวลำเริ่ม-ส้ินสุด  

ผู้ร่วม AAR 

 

 

 

 

 

1. เป้ำหมำยโครงกำร/กิจกรรม 
 

 

 

 

 

2. ผลกำรปฏิบัติ/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเป็นไปตำมท่ีคำดหวังหรือไม่ เพรำะเหตุใด (โดยสรุป) 
 

 

 

3. งำน/ขั้นตอนที่ท ำได้ดีหรือเกินควำมคำดหวัง มีอะไรบ้ำง และจะปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่ำงไร 
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4. งำน/ขั้นตอนที่ท ำได้ไม่ดี มีอะไรบ้ำง และจะปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่ำงไร 
 

 

 

 

 

5. อุปสรรค/ข้อจ ำกัด/ข้อขัดข้อง ท่ีพบในระหว่ำงกำรปฏิบัติงำนและแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำในกำรด ำเนินงำนครั้ง
ต่อไป 

 

 

 

 

 

 


