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ค ำน ำ 

คณะเภสัชศำสตร์   มหำวิทยำลัยขอนแก่น   ได้น ำหลักกำรบริหำร“กำรจัดกำรควำมรู้”
(Knowledge Management : KM) มำใช้เป็นเครื่องมือในกำรขับเคลื่อนต่อกำรพัฒนำอันจะน ำไปสู่กำร
เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ซึ่งได้มีกำรด ำเนินกำรมำอย่ำงต่อเนื่อง ได้ส่งเสริมให้หน่วยงำนปฏิบัติงำนตำม
แนวคิดแบบไคเซ็น (KAIZEN) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรค้นหำปัญหำ ก ำหนดหัวข้อกำรแก้ไขปัญหำ 
วิเครำะห์สภำพปัจจุบันของปัญหำ หำสำเหตุ ก ำหนดเวลำแก้ไขปัญหำ ใครเป็นผู้ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร
อย่ำงไร ลงมือปฏิบัติ ตรวจสอบผลกำรด ำเนินงำน และผลกระทบต่ำงๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งเพ่ือให้เกิดกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่ำงผู้ปฏิบัติงำนในกลุ่มงำนเดียวกันหรือข้ำมกลุ่มงำน ถือเป็นกำรพัฒนำทักษะ
กำรท ำงำนร่วมกันเป็นทีมและพัฒนำศักยภำพตัวบุคคล 

กำรประชุมวิชำกำรด้ำนกำรพัฒนำกระบวนงำนตำมหลักกำร KAIZEN  เรื่อง กำรพัฒนำงำนเพ่ือ
มุ่งสู่ควำมส ำเร็จอย่ำงมืออำชีพ” จัดโดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมให้บุคลำกรได้เรียนรู้ทักษะกำรเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนด้วยแนวคิด KAIZEN  สร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงบุคลำกรคณะเภสัชศำสตร์ 
สร้ำงเครือข่ำยกำรด ำเนินงำน  เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกำรณ์ ควำมส ำเร็จจำก
กำรปฏิบัติงำน เพ่ือเปิดโอกำสให้มีกำรน ำเสนอผลงำน แนวทำงกำรปฏิบัติที่ดี และเป็นเวทีถ่ำยทอดนโยบำย 
แนวคิดต่อกำรพัฒนำคณะเภสัชศำสตร์ 

กำรสัมมนำบุคลำกรและประชุมวิชำกำรครั้งนี้ จะเกิดประโยชน์ต่อบุคลำกรทุกส่วนงำนและ
ผู้เข้ำร่วมงำนจะได้น ำควำมรู้  และแนวคิดวิธีกำรปฏิบัติงำนที่ดีเพ่ือประยุกต์ใช้กับกำรปฏิบัติงำนในกำร
พัฒนำตนเองและสนับสนุนกำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์ของคณะฯต่อไป 
 

 

        
คณะเภสัชศำสตร์  

สิงหำคม 2562 
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ก าหนดการสัมมนำและประชุมวิชำกำรด้ำนกำรพัฒนำกระบวนงำนตำมหลกักำร KAIZEN 
“กำรพัฒนำงำนเพ่ือมุ่งสู่ควำมส ำเร็จอย่ำงมืออำชีพ” 

วันพุธที่ 21 สงิหำคม  2562 
ณ  โรงแรมวิชช่ิงทรีขอนแก่น รีสอร์ท 

**************************** 
เวลำ รำยละเอียด 

08.00-09.00 น. เดินทางเข้าร่วมการสัมมนา 

09.00-09.20 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา 
09.20-09.30 น. กล่าวรายงานการจัดสัมมนาฯ 

โดย  รองศาสตราจารย์ศักดา  ดาดวง 
       รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา 

09.30-10.30 น. กล่าวเปิดการสัมมนาฯ และบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ 
“กำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำนสู่ควำมเป็นเลิศด้วย OKR  
  (Objective Key Result)” 

โดย  รองศาสตราจารย์ ไพบูลย์  ดาวสดใส 
       คณบดีคณะเภสัชศาสตร์  
(หลังจากบรรยายพิเศษเสร็จถ่ายรูปร่วมกัน) 

10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

10.45 – 12.00 น. การน าเสนอการพัฒนากระบวนงานโดยใช้หลักการไคเซ็น(KAIZEN) 
คณะเภสัชศาสตร์” จ านวน 4 งาน งานละ 15 นาที ซักถาม 5 นาที 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 14.30 น. แนวคิดในการพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ โดย คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 

14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหาร 

14.45 – 16.00 น. การจัดท าแผนปฏิบัติการ คณะเภสัชศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
16.00 – 16.20 น. มอบรางวัลและพิธีปิด สรุปผลการสัมมนา 

 

 หมำยเหตุ : รับประทำนอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มในห้องประชุม 
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การพัฒนาระบบการติดตามผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

(PS Monitoring Action Plan) 
 

ชื่อเจ้าของผลงาน นางสาวพัชรินทร์ โคตรทัศน์  ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 
งานการจัดการพัฒนา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  

 

บทคัดย่อ  

  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด าเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี และมี
กระบวนการในการติดตามผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี และได้มีการ พัฒนา
ระบบการติดตามผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  มาอย่างต่อเนื่อง  ในการพัฒนา
ระบบการติดตามผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี คณะเภสัชศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือ 1) พัฒนาระบบพัฒนาระบบการติดตามผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี คณะ
เภสัชศาสตร์  และ 2) ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบหลักในการรายงานผลการด าเนินงาน
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี คณะเภสัชศาสตร์  โดยในการพัฒนาระบบการติดตามผลการ
ด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ด าเนินการโดยการออกแบบระบบร่วมกับนักสารสนเทศ 
เพ่ือให้มีระบบการติดตามผลการด าเนินงานฯ ผ่านระบบ Intranet เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบหลักในการรายงาน
ผลการด าเนินงานโครงการตามแผนฯ ได้รายงานผลผ่านทาง Intranet ได้ แทนการรายงานผลผ่านระบบ 
file บน google drive หรือ ผ่านทางการรายงานผล ผ่านทาง email   โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนา
ให้เป็นไปในรูปแบบการรายงานผลการด าเนินงานโครงการ ผ่านทางระบบ Intranet เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบ
หลักในการรายงานผลการด าเนินงาน และเป็นการจัดเก็บข้อมูล (DATA) รูปแบบฐานข้อมูล และข้อมูลการ
รายงานเป็นแบบปัจจุบัน (Real time) ผู้บริหารสามารถน าข้อมูล ไปประกอบการตัดสินใจในการบริหาร
จัดการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม รวมถึงฝ่าย/สาขาวิชา/งาน/ภารกิจ สามารถน าข้อมูลจากการรายงาน
ผลการด าเนินงานในส่วนที่รับผิดชอบ ไปใช้ประโยชน์ในการรายงานผลการด าเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
และที่ส าคัญฝ่ายยุทธศาสตร์และการต่างประเทศ สามารถน าข้อมูลการรายงานผลการด าเนินงานในระบบ
มาประกอบการรายงานผลการด าเนินงานต่าง ๆ อาทิ รายงานประจ าปี รายงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน รายงานผลตามมาตรการโครงการตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี (GG)  
รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ 
(Education criteria for Performance Excellence : EdPEx) และรายงานผลอ่ืน ๆ ตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด เป็นต้น 
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 สรุปผลการด าเนินการพัฒนาระบบการติดตามผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (PS Monitoring Action Plan) อยู่ระหว่างการพัฒนา
ระบบ ระยะที่ 1 และหากการเขียนระบบ/โปรแกรมแล้วเสร็จ จะได้เปิดระบบให้ผู้รับผิดชอบได้ทดลองใช้ 
รวมถึงจะจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้ใช้งานได้ให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะเพ่ือจะได้น ามาพัฒนาระบบให้มี
ความสมบูรณ์พร้อมต่อการใช้งานต่อไป  

บทน า 

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการประเมินจากหน่วยงานภายนอกทั้งในระดับสถาบัน ระดับ
คณะ และระดับหลักสูตร โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานการประเมินในระดับประเทศและระดับสากล ได้แก่ QS 
Ranking, Times Higher Education และระบบอ่ืน ๆ  มหาวิทยาลัยได้รับการประเมินจากหลายระบบทั้ง
การประเมินภายในจากส านักงานการอุดมศึกษา (สกอ.) การประเมินคุณภาพโดยใช้เกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx)  
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)  และในปี พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการประเมิน TQA 
จากสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติในรางวัลระดับ TQC ( Thailand Quality Class) เป็นสถาบันอุดมศึกษา
แห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ   การบริหารคุณภาพ จึงเป็นส่วนหนึ่งที่
มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญอย่างยิ่ง  การมีระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่ดีจะเชื่อมโยงไปถึงการมีคุณภาพ
ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งส่วนงานต่าง ๆ ในการบริหารจัดการข้อมูล   

ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2563– พ.ศ.2566 ในประเด็น
ยุทธศาสตร์ ด้านการปรับเปลี่ยนองค์กรให้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล กลยุทธ์การพัฒนาระบบการท างานและการ
เรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นอีกหนึ่งพันธกิจที่ส าคัญในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยขอนแก่น  คณะเภสัช
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เล็งเห็นความส าคัญของการมีระบบการท างานด้วยระบบดิจิทัล ซึ่งจะท า
ให้ช่วยลดขั้นตอน/ลดเวลาในการท างาน และมีระบบฐานข้อมูลเพ่ือบริหารจัดการข้อมูลและเชื่อมโยงข้อมูล
ทั้งองค์กร สามารถน าไปใช้ประโยชน์ส าหรับการบริหาร การปฏิบัติ และการตัดสินใจ (Decision Support 
System) น าไปใช้ในการรายงานผลการด าเนินงานต่าง ๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด รวมถึงรายงานผลการ
ประเมินคุณภาพทั้งในระดับประเทศและระดับสากล เป็นต้น  คณะเภสัชศาสตร์ มีแผนปฏิบัติการประจ าปี 
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการองค์กรมาอย่างต่อเนื่อง มีกระบวนการในการน าแผนไปสู่การ
ปฏิบัติและการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม เพ่ือน าผลการด าเนินงานมา
ประมวลสรุป และรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหาร และแจ้งผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมทราบ หาก
โครงการ/กิจกรรมใดมีปัญหาอุปสรรค คณะฯ จะได้หากลไกสนับสนุนเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์เป็นไปตาม
เป้าหมายของโครงการ  ในการติดตามผลการด าเนินการโครงการ/กิจกรรม คณะฯ ก าหนดให้ฝ่าย/
สาขาวิชา/งาน/ภารกิจ รายงานผลการด าเนินงาน รายไตรมาส 4 ไตรมาส (3 -6-9-12 เดือน)  ฝ่าย



ประชุมวิชาการกระบวนงานตามหลักการ KAIZEN “การพัฒนางานเพื่อมุ่งสู่ความส าเร็จอย่างมืออาชีพ” 

                                                                                 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น                                                                          -3- 

ยุทธศาสตร์และการต่างประเทศ เป็นฝ่ายที่รับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนกระบวนการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานโครงการ โดยมีผู้ปฏิบัติงานด้านแผนและงบประมาณเป็นผู้ปฏิบัติงานหลัก    

ที่ผ่านมากระบวนการในการติดตามผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  มีการ

พัฒนารูปแบบการรายงานผลการด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง  และจาก “ผลการศึกษากระบวนการติดตาม

ประเมินผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี คณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยชอนแก่น (พัชรินทร์ โคตรทัศน์ และคณะ,2557)  พบว่า มีข้อเสนอต่อการพัฒนาด้านการ

พัฒนารูปแบบการรายงานผลการด าเนินงานตามแผน เพ่ือให้สะดวกต่อการรายงานผลซึ่งจะเป็นการลด

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และควรมีมาตรการในการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรมเพ่ือกระตุ้นให้

ฝ่าย/สาขาวิชา/งาน ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกร รมตาม

แผนปฏิบัติการประจ าปี 

  จากประเด็นดังกล่าว จึงมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีให้เป็นระบบยิ่งขึ้น เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลสารสนเทศที่เป็นรูปธรรม 

และเป็นปัจจุบัน รวมถึงการน าไปใช้ประโยชน์อ้างอิงส าหรับการรายงานข้อมูลต่าง ๆ และเป็นข้อมูลเพ่ือ

การปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของคณะเภสัชศาสตร์ ให้มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลยิ่งขึ้น  

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาระบบการติดตามผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี        
คณะเภสัชศาสตร์  

2. เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบหลักในการรายงานผลการด าเนินงาน
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีคณะเภสัชศาสตร์  
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วิธีด าเนินการ 

 พัฒนาการด้านการบริหารจัดการ การติดตามผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี คณะเภสัชศาสตร์ 
ระยะที่ 1 2551-2557 ระยะที่ 2 2558-2560 ระยะที่ 3 2560-ปัจจุบัน 

 การติดตามผลการด าเนินงานตามแผน สร้างและพัฒนา
ออกแบบฟอร์มติดตามแผนในรูปแบบ file Excel และ
ส่งไปยังผู้เกี่ยวข้องทางเอกสารและ ส่ง file ให้ทาง      
e-mail ผู้เกี่ยวข้องเพื่อรายงานผล 

    ปัญหาคือ ท าให้เกิดการเสียเวลาในการบริหารจัดการ
ข้อมูล จัดท า file แบ่งตามฝ่าย/สาขาวิชา/หน่วยงาน 
และส่ง e-mail ถึงผู้เกี่ยวข้อง      

 พัฒนาแบบฟอร์มการติดตามแผน ในรูปแบบ file excel 
และท าการ upload file ผ่าน Google Drive ส่งให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องรายงานผลการด าเนินงานรายไตรมาส ผ่านทาง 
Google Drive โดยการ share file  

- ข้อดีคือ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถรายงานผล
การด า เนินงานได้แบบ real time ซึ่ งผู้ เ ขียนเป็น
ผู้ปฏิบัติงานหลัก จะเป็นผู้ปรับปรุง เพิ่มเติมข้อมูลการ
ด าเนินงานเพื่อเป็นร่างผลการด าเนินงาน ประสาน
ข้อมูลด้านงบประมาณการเบิกจ่ายโครงการ/กิจกรรม
กับงานการเงิน กลุ่มงานบริหารทรัพย์สิน เพื่อน าเข้า
ข้อมูลใน file excel รายไตรมาส ซึ่งการรายงานผลการ
ด าเนินงาน ผ่าน Google Drive ลดขั้นตอนการส่งขอ้มลู 
file รายบุคคล 

 
 

 เสนอแผนการด า เนินงานด้ านการติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ต่อผู้บริหาร โดย
จะพัฒนาระบบการติดตามผลการด าเนินงานตามแผน 
(Monitoring Action Plan)   โดยจะ พัฒนาให้อยู่ ใน
รูปแบบของระบบ Intranet การมีโปรแกรมการรายงาน
ผลผ่านระบบ ซึ่งได้บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 และปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 -  การมี ระบบจะช่วยในการบูรณาการข้อมูลผลการ
ด าเนินนงานเพื่อการรายงานผลการด าเนินงาน ต่าง ๆ 
อาทิเช่น รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี รายงานผล
ตามตัวช้ีวัดส าคัญของคณะ รายงานผลต่าง ๆ และเพื่อให้
ฝ่าย/สาขาวิชา/งาน/ภารกิจ สามารถน าข้อมูลในระบบไป
ใช้ได้  และที่ส าคัญคือสามารถใช้เป็นข้อมูลเพื่อการ
ตัดสินใจให้กับผู้บริหาร      

 

ผลการศึกษา 

    

ส่ง ทาง e-mail ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อรายงานผล 

Share file 

PS Monitoring 
Action Plan 
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การด าเนินงาน อยู่ระหว่างการออกแบบระบบ ร่วมกับ ภารกิจปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ งานที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาระบบ โดยมีแผนการด าเนินการ ดังนี้  

แผนด าเนินการ ระบบติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
PS Monitoring Action Plan หรือ Monitoring System of the Action Plan PSKKU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

นโยบายคณะ 
วิสัยทัศน ์
พันธกิจ 
เสาหลัก 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ 
กลยุทธ ์
ตัวชี้วัดส าคัญ 

  
 

โครงการที่บรรจุในแผนปฏิบตัิราชการประจ าป ี 
ชื่อโครงการ  
รหัสโครงการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
กิจกรรมภายใต้โครงการ/งบประมาณ 

   ตวัชี้วัดระดับโครงการ  
**เพิ่มข้อมูลในแต่ละปีงบประมาณ ตามแผนฯ 

 

 

ผลการด าเนินงานตามแผนฯ 
(รายไตรมาส  4 รอบ ต่อปีงบประมาณ) 
  ไตรมาสที่ 1 รอบ 3 เดือน (ต.ค.-ธ.ค.) 
  ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน (ต.ค.-มี.ค.) 
  ไตรมาสที่ 3 รอบ 9 เดือน (ต.ค.-มิ.ย.) 
  ไตรมาสที่ 4 รอบ 12 เดือน (ต.ค.-ก.ย.) 
-------------------------------------- 
ข้อมูลรายงานผล  สถานะการด าเนินการ  
 ด าเนินการแล้ว  
 อยู่ระหว่างด าเนินการ  
 ยังไม่ถึงก าหนด 

 อื่น ๆ (ระบุ.........)  
 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
งบประมาณที่เบิกจ่าย  (แต่ละไตรมาส) 
งบประมาณที่คงเหลือ  (แต่ละไตรมาส) 
กลุ่มเป้าหมาย  
จ านวนผู้เข้าร่วม 
วัน/เดือน/ปีทีจ่ัด  สถานที่  
สรุปการด าเนินการ/รูปภาพประกอบ  
ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี) 

 
 

 

รายงานผลการด าเนินงาน (Report)  ตามแบบฟอร์มท่ี
ก าหนด (ท้ังระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย) 

- รายงานผลตามฝ่าย/สาขาวิชา 
- รายงานผลตามประเดน็ยุทธศาสตร์  
- รายงานผลการด าเนนิงานต่าง ๆ อาทเิช่น รายงาน

ประจ าปี รายงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและ
ความคุมภายใน รายงานผลตามมาตรการ
โครงการตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 
(GG) รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
ตามเกณฑ์ EdPEx  และอืน่ๆ ตามที่ก าหนด 

- รายงานผลตามตัวชี้วัดต่าง ๆ ระดับคณะ (ทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ) 

- รายงานการใช้จ่ายงบประมาณและการด าเนินการ
โครงการ โดยระบบสามารถค านวณการเบิกจ่ายทีเ่กิด
ขี้นในแต่ละไตรมาส และสรุปภาพรวมในไตรมาสที ่4 
(ทั้งนี้ การเบิกจ่ายงบประมาณ จะเป็นข้อมลูที่เชือ่มโยง
กับงานการเงิน กลุ่มงานบริหารทรัพย์สิน) 

 **การแสดงรายงานผลการด าเนินงาน เป็นไปตามรูปแบบ 
    ทีก่ าหนด  

 

INPUT DATA (ข้อมูลพื้นฐาน/โครงการ) PROCESS การรายงานผลการด าเนินงาน OUTPUT DATA รายงานผล (แสดงรายงาน) 

จากแผนด าเนินการ  อยู่ระหวา่งการพัฒนาและปรับปรุงระบบ โดยอยู่ในช่วงที่ งานแผน 
ทดลองใช้งาน ร่วมพัฒนาปรับปรุงกับนักสารสนเทศ 
https://pharmoffice.kku.ac.th/iss/developmentcontrol/dashboard 

https://pharmoffice.kku.ac.th/iss/developmentcontrol/dashboard
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สรุปและวิจารณ์ผล 

 การพัฒนาระบบการติดตามผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี             
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (PS Monitoring Action Plan)  เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้ง
ไว้ในระยะที่ 1 คือ พัฒนาการออกแบบและเขียนโปรแกรมให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงานที่ก าหนด      
ซึ่งอยู่ระหว่างการปรับปรุงและการทดลองใช้งาน รวมถึงการเปิดเวทีรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะจาก
ผู้ใช้งาน เพ่ือให้สะดวกต่อการใช้งาน ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์
สามารถน าไปใช้ในการรายงานผลการด าเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเป็น
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจส าหรับผู้บริหารได้ และที่ส าคัญเป็นการลดขั้นตอนการท างานส าหรับผู้ที่
เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้ ผู้รับผิดชอบหลัก ไดร้่วมกับงานที่รับผิดชอบในการพัฒนาระบบ เพ่ือให้สามารถใช้งานได้
อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

กิตติกรรมประกาศ 

 ผลงานนี้ ส าเร็จลุล่วงด้วยดี โดยได้รับการสนับสนุนจากคณะผู้บริหาร  ผู้เขียนใคร่ขอขอบพระคุณ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์  รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพาพร       
กาญจนราช รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และการต่างประเทศ รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดา ดาดวง        
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ หัวหน้างาน หัวหน้าภารกิจ 
และผู้ที่มีส่วนร่วมทุกท่านที่ไม่ได้เอ๋ยนาม และใคร่ขอขอบพระคุณ ที่ปรึกษา ประกอบด้วย คุณบุญคงศิลป์ 
วานมนตรี ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะเภสัชศาสตร์ คุณพรวิภา สัตนาโค หัวหน้างานการจัดการ
พัฒนา ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ ต่อไป  

เอกสารอ้างอิง 

1) แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
2) รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562    

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ไตรมาสที่ 1, ไตรมาสที่ 2)   
3) รายงานผลการศึกษากระบวนการติดตามประเมินผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่

บรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยชอนแก่น (พัชรินทร์ 
โคตรทัศน์ และคณะ,2557) ได้รับทุนวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี 2557 

-------------------------------------------------------------------------------- 
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การจัดการข้อมูลด้านการวิจัยแบบบูรณาการของคณะเภสัชศาสตร์ 
(Integrated Research Data Management of Pharmacy (IRDMP)) 

 
งานการจัดการศึกษาและจัดการทั่วไป คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

บทคัดย่อ  
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและประชุมวิชาการ

มาอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา ได้เริ่มรวบรวมข้อมูลผลงานด้านการวิจัยของคณาจารย์ 
นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษา ซึ่งในช่วงของการเริ่มต้นนั้น คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้
พัฒนาโปรแกรมบันทึกข้อมูลงานวิจัยด้วยโปรแกรม Microsoft Access เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการวิจัยของคณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งมีข้อจ ากัดของโปรแกรมที่ยังไม่
สามารถท างานในระบบออนไลน์ หรือบันทึกข้อมูลทางระบบอินเตอร์เน็ตได้ ต่อมามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
โดยกองบริหารงานวิจัย ได้พัฒนาโปรแกรมระบบฐานข้อมูลวิจัยขึ้นมา (https://ora.kku.ac.th/) และ
ปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็น https://rad.kku.ac.th/ เพ่ือให้บริการจัดเก็บข้อมูลด้านการวิจัย ของคณะ/
หน่วยงาน ในมหาวิทยาลัย ขอนแก่น ท าให้คณะเภสัชศาสตร์มีระบบฐานข้อมูลงานวิจัยที่เก็บรวบรวมไว้เพ่ือ
ใช้ในการรายงานผล การประเมินหลักสูตร การประกันคุณภาพการศึกษา และการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานของคณาจารย์เป็นรายบุคคล โดยมีการพัฒนาโปรแกรมจัดการข้อมูลด้านการวิจัยของ          
คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ที่อยู่ ในฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(https://rad.kku.ac.th/) ซึ่งมีแนวคิดในการพัฒนา คือ การน าข้อมูล (Data Base) ที่มีอยู่ มาวิเคราะห์ 
ประมวลผล โดยใช้เทคโนโลยีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วย เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลสารสนเทศ 
(Information) ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้จริง สอดคล้องกับยุคดิจิทัล (Digital 
native) เป็นรูปแบบของการให้บริการ (Service Oriented) ที่มีแนวคิดของการประมวลผลข้อมูลแบบ
กระจาย (Distributed Computing) ช่วยลดระยะเวลาในการท างาน และสนับสนุนการท างานของ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับข้อมูลนั้นๆ โดยตรง สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา (Real time) 
เป็นการสร้างวิธีการปฏิบัติงานที่ดี (Good Practice) ที่ใช้ข้อมูลในการท างานร่วมกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อช่วยให้การท างานได้รวดเร็ว สะดวกยิ่งขึ้น และเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยใช้หลักการ
ของ Simply the Best และน าหลักการของ ไคเซ็น (Kaizen) มาใช้ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการ
ปฏิบัติงาน เป็นการปรับเปลี่ยนวิธีการท างานที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ของการปฏิบัติงานมากขึ้น ตามนโยบายของ
ผู้บริหาร เพ่ือเป็นข้อมูลในการก าหนดเป้าหมายผลงานตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการนานาชาติที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลสากลทั้งเชิงปริมาณ (Quantitative data) และเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) เพ่ือเป็นข้อมูล
ให้คณะกรรมการวิจัย และผู้บริหาร ใช้ประกอบในการพิจารณาตัดสินใจแผนในการบริหารงานวิจัย และ
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พัฒนาระบบงานวิจัยของคณะเภสัชศาสตร์ ส่งผลให้คณะเภสัชศาสตร์ บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์การ
วิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามโครงการมหาวิทยาลัยวิจัย
แห่งชาติต่อไป 

 

บทน า 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ตั้งวิสัยทัศน์ว่า "มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นน า  

ระดับโลก (World Class Research University)" ภายในปี พ.ศ. 2558 โดยเทียบเคียงจากการจัดอันดับ
ของสถาบันภายนอก ซึ่งได้ตั้งเป้าหมายที่จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน า อันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ อันดับ 1 
ใน 80 ของเอเชีย และอันดับ 1 ใน 400 ของโลก ในปี 2560 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อยู่อันดับที่ 178 ของ
เอเชีย (ไทยรัฐออนไลน์ , 2560) การจัดอันดับของมหาวิทยาลัยโลก (World University Ranking) 
ประเมินจาก ชื่อเสียงเชิงวิชาการ ชื่อเสียงด้านการจ้างงาน อัตราส่วนของคณะ จ านวนนักศึกษาต่อคณะ 
อัตราส่วนของคณะนานาชาติ และอัตราส่วนของนักศึกษาต่างชาติ เพ่ือวัดประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัยที่
มีงานวิจัยซึ่งรวมอยู่ในทุกพันธกิจส าคัญของมหาวิทยาลัย ได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย การถ่ายทอด
ความรู้และภาพลักษณ์มุมมองในระดับนานาชาติ โดยมีองค์ประกอบในการประเมินที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
และคณะเภสัชศาสตร์ จะต้องเตรียมข้อมูลปัจจัยในด้านต่างๆ รวมถึงการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยให้พร้อม 
ประกอบด้วย 1) ด้านการเรียนการสอน และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 2) ด้านการวิจัย พิจารณาจาก
จ านวนงานวิจัย รายได้และชื่อเสียงของสถาบัน 3) การอ้างอิงผลงานวิจัย 4) ภาพลักษณ์ในระดับนานาชาติ 
พิจารณาจากบุคลากร เจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัย รวมถึงนักศึกษาและการวิจัย และ 5) รายได้ทางด้าน
อุตสาหกรรม ซึ่งหมายถึง การถ่ายทอดความรู้ ผลงานทรัพย์สินทางปัญญา (Quacquarelli Symonds, 
2019) นอกจากนี้ การประเมินวัดประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัยโลกโดย QS World University Rankings 
ยังมีองค์ประกอบที่ส าคัญอีก 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านชื่อเสียงทางวิชาการของมหาวิทยาลัย (Academic 
reputation) : พิจารณาจากชื่อเสียงด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย โดยส่งแบบส ารวจออนไลน์ถึง
นักวิชาการในหน่วยงานต่างๆ 2) ด้านชื่อเสียงของนายจ้าง (Employer reputation) : พิจารณาจาก
ทัศนคติของผู้จ้างงานต่อมหาวิทยาลัย โดยส่งแบบส ารวจออนไลน์ถึงผู้จ้างงานเพ่ือให้ผู้จ้างงานระบุชื่อ
มหาวิทยาลั ยที่ ผลิ ตบัณฑิตที่ มี คุณภาพที่ ดีที่ สุ ด  3 )  ด้ าน อัตราส่ วนของคณะวิชา /นั กศึ กษา 
(Faculty/student ratio) : พิจารณาจากสัดส่วนจ านวนอาจารย์ต่อนักศึกษา เพ่ือใช้วัดความมุ่งมั่น
ประสิทธิภาพในการสอนของอาจารย์ เป็นการวัดคุณภาพของการเรียนการสอน 4) ด้านการอ้างอิง
ผลงานวิจัย (Citations per faculty) : พิจารณาจากสัดส่วนจ านวนการอ้างอิงต่อผลงานวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาต่อจ านวนอาจารย์ โดยใช้ข้อมูลผลงานวิจัยจากฐานข้อมูล  Scopus ในการ
ประเมินผล ซึ่งเป็นฐานข้อมูลการอ้างอิงงานวิจัยที่ใหญ่ที่สุดในปัจจุบัน และ 5) ด้านอัตราส่วนอาจารย์
ต่างประเทศและอัตราส่วนนักศึกษาต่างชาติ (International faculty ratio and international student 
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ratio) : โดยพิจารณาจากสัดส่วนจ านวนอาจารย์ต่างชาติ และสัดส่วนจ านวนนักศึกษาต่างชาติ เพ่ือสะท้อน
ให้เห็นถึงความน่าสนใจของมหาวิทยาลัยที่ได้รับจากต่างประเทศ 

ดังนั้น หากมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอน การวิจัยพัฒนา และ
นวัตกรรม เชื่อมโยงกับการบริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และการแก้ไข พัฒนาในพื้นที่จริงโดยเฉพาะ
อย่ า งยิ่ ง ในภาคตะวั นออก เฉี ย ง เหนื อและอนุ ภู มิ ภ าคลุ่ มน้ า โ ข ง  โ ดย ใช้ ก า ร วิ จั ย เป็ น ฐ าน 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการยกย่องในระดับชาติและระดับนานาชาติว่าเป็นองค์กรที่มีคุณภาพ
การศึกษา การวิจัย การบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล ตลอดจนมีความสามารถในการบริหารจัดการ
ทรัพยากร ทรัพย์สินและทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพ่ึงพา
ตนเองได้ บุคลากรมีความรู้ความสามารถสูง มีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีในการท างาน เป็นองค์กรที่มี
สุขภาวะที่ดี มีบรรยากาศทางวิชาการบนพ้ืนฐานของความภักดีและผูกพันต่อองค์กร เพ่ือให้การขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายดังกล่าว มหาวิทยาลัยยังค านึงถึงประเด็นเป้าหมายรองที่ส าคัญและเกี่ยวข้องอีก 
3 ประเด็นประกอบด้วย 1) เป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน 2) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีสุขภาวะและการ
จัดการองค์กรที่ดี สามารถเป็นต้นแบบที่ดี และ 3) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสามารถในการบริหารจัดการ
ทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพ่ึงตนเอง
ได้ อีกทั้งในยุคปัจจุบันซึ่งเป็นยุคที่เรียกว่า ยุคดิจิทัล (Digital Age) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้น าเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต และระบบ WIFI มาพัฒนาด้านการเรียนการสอนให้กับคณาจารย์ บุคลากร และ
นักศึกษา โดยให้บริการในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัย อีเมล์  และ
บริการ Google Web Service เป็นต้น รวมถึงการใช้ในชีวิตประจ าวัน (Digital Life) ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง ดังนั้น การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลต้องประยุกต์ให้เข้ากับชีวิตปัจจุบัน หรือเป็นส่วนหนึ่งของการ
ด าเนินชีวิต การปฏิบัติงาน ที่อ านวยความสะดวกมากยิ่งขึ้น เช่น การค้นหาข้อมูลสนับสนุนการวิจัย การ
เรียนการสอน เป็นต้น มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะเภสัชศาสตร์ จึงต้องมีการพัฒนาด้านระบบดิจิทัล 
หมายถึง การพัฒนาที่มุ่งเน้น สร้างเสริมเศรษฐกิจ และสังคมให้มีคุณค่า กล่าวคือ เป็นการพัฒนาดิจิทัลที่
บูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจและสังคมในการขับเคลื่อนองค์กร สถาบัน และประเทศให้ก้าวไปข้างหน้า โดย
การปรับเปลี่ยนให้มหาวิทยาลัยเป็น มหาวิทยาลัยดิจิตอล (Digital University) ซึ่งอาจารย์ บุคลากร 
และนักศึกษา ในมหาวิทยาลัยจ าเป็นต้องปรับตัวให้ทันกับการใช้เทคโนโลยีเหล่านั้น เพ่ือการเรียนรู้ที่ท าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลง (Education Transformation) และจากการปรับเปลี่ยนนี้จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
รูปแบบของการศึกษา การวิจัย และการปฏิบัติงาน เป็นความท้าทายที่ส าคัญยิ่งต่อสถาบันการศึกษา 
โดยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องเป็นผู้น าในการใช้ประโยชน์จากดิจิทัลเพ่ือการเปลี่ยนแปลงสู่อนาคต
ต่อไป (ยืน ภู่วรวรรณ, 2559) ดังนั้น คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) 
ให้สอดคล้องกับวิสั ยทัศน์  และเป้ าหมายของมหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ คณะเภสัชศาสตร์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถาบันการศึกษาและวิจัยด้านเภสัชศาสตร์ชั้นน า ปัจจุบันประเทศไทยมี      
คณะเภสัชศาสตร์ถึง 19 สถาบัน จึงเกิดสภาพการแข่งขัน ดังนี้ 1) การผลิตบัณฑิตในสาขาเภสัชศาสตร์ ใน
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ปัจจุบันยังเป็นความต้องการของประเทศ สภาพของการแข่งขันจึงมิได้อยู่ที่การมีงานท าของบัณฑิต แต่เป็น
การแข่งขันที่คุณภาพของบัณฑิต และระบบคุณภาพการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อการเลือกล าดับของการ
สอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยของรัฐ รวมทั้งการสอบ เพ่ือรับใบประกอบวิชาชีพของนักศึกษาของแต่ละ
สถาบันและการผลิตบัณฑิตที่มุ่ งต่อความเป็นนานาชาติ นับว่าเป็นการแข่งขันกับมหาวิทยาลัย                 
ในต่างประเทศ ต่อจ านวนนักศึกษาต่างชาติที่ เข้าศึกษา 2) การแข่งขันที่มุ่ ง เน้นความเป็นเลิศ                    
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มุ่งสู่ความเป็นเลิศของระบบการประสานงานหรือระบบการ
บริหารจัดการในส่วนของสายสนับสนุน รวมทั้งความเป็นเลิศตามพันธกิจหลักโดยเทียบเคียงกับ            
คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลั ยของรั ฐ  รวม 11 สถาบัน  ได้ แก่  จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลั ย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ส่งผลงานด้านการวิจัยของคณาจารย์ในคณะเภสัช
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ มาตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2550 - 2557 เพ่ือเข้าร่วมโครงการ “การประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)” มาแล้ว 
จ านวน 4 ครั้ง (สกว. ด าเนินการทุก 2 ปี) มีผลสรุปได้ ดังนี้ ครั้งที ่1 ปี 2550 ได้รับการประเมินผลงานวิจัย
ที่มีระดับคุณภาพ B1 ได้รับทุนสนับสนุนจาก สกว. 500,000 บาท ในการพัฒนานักวิจัยใหม่ ครั้งที่ 2 ปี 
2552 ได้รับการประเมินผลงานวิจัยที่มีระดับคุณภาพ (RATE) ระดับ 4 สกว. ให้รางวัลในการพัฒนางาน
ด้านการวิจัยแก่หน่วยงาน จ านวนเงิน 50,000 บาท ครั้งที่ 3 ปี 2554 ได้รับการประเมินผลงานวิจัยที่มี
ระดับคุณภาพ (RATE) ระดับ 4 จากมหาวิทยาลัยของรัฐ 21 สถาบัน และครั้งที่ 4 ปี 2557 มีผลประเมิน 
TRF Index เท่ ากับ  4 .5  โดยผลงานที่ ผ่ าน เกณฑ์การประเมินคุณภาพ จ านวน 214 ผลงาน                    
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สกว. เป็นระยะเวลา 3 ปีๆ ละ 
1,000,000 บาท รวมเป็นเงิน 3,000,000 บาท โดยคณะเภสัชศาสตร์ ได้สนับสนุนงบประมาณเป็น
ระยะเวลา 3 ปีๆ ละ 1,000,000 บาท เช่นเดียวกัน รวมงบประมาณทั้งสิ้น 6,000,000 บาท/3ปี/โครงการ 

ปัจจุบันการประกันคุณภาพด้านการวิจัยนั้น ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไม่เพียงให้
ความส าคัญต่อจ านวนชิ้นงานวิจัยเท่านั้น แต่ให้ความส าคัญกับการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ใน 2 ด้าน 
คือ 1) ด้านวิชาการ หมายถึง การตีพิมพ์เผยแพร่ มีผู้น าผลงานของมหาวิทยาลัยไปอ้างอิง (Citation) เพ่ือ
น าไปศึกษาต่อยอดท างานวิจัยชั้นสูงยิ่งขึ้นต่อไป และ 2) ด้านการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยจะนับจาก
ดัชนีเรื่องสิทธิบัตร คือ หากมีจ านวนงานวิจัยที่ได้รับการจดสิทธิบัตรที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ิมมากขึ้น 
คะแนนในการประเมินก็จะเพ่ิมมากยิ่งขึ้นด้วย (พรชัย ตระกูลวรานนท์ , 2555) ข้อมูลงานวิจัยที่คณาจารย์ 
นักวิจัย และบุคลากร ได้สร้างงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยมีลักษณะเป็นงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์
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พ้ืนฐาน (Basic Research) และด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Applied Research) ที่สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน การสร้างนวัตกรรม และการพัฒนาช่วยแก้ปัญหาของสังคมในประเทศได้ 
นั้น มีปัจจัยหลายด้านทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ที่เป็นทั้งปัญหาและข้อจ ากัด และปัจจัยที่
สนับสนุนให้เกิดผลงานวิจัยตลอดมา ส่งผลให้คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับการประเมินผลงานวิจัยที่มีระดับ
คุณภาพ (RATE) ระดับ 4 Very Good  จากมหาวิทยาลัยของรัฐ  21 สถาบัน ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ
ประเมินผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย 
ประจ าปี พ.ศ. 2554 (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย , 2555) โดยใช้ผลงานด้านการวิจัยในปี 2550 - 
2551 และผลงานด้านการวิจัยในปี 2552 - 2553 ได้รับรางวัลชนะเลิศ คณะวิชาที่มีผลงานด้านการวิจัย
ระดับดีเยี่ยม ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจ าปีพุทธศักราช 2554 และประจ าปีพุทธศักราช 2555 
(กองการเจ้ าหน้าที่  มหาวิทยาลัยขอนแก่น , 2556) เป็นรางวัล เชิดชู เกียรติด้ านการวิจั ย  ที่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบให้กับคณะวิชาที่มีผลงานด้านการวิจัยในระดับดีเยี่ยม ท าให้คณะวิชา มีระบบ
ฐานข้อมูลงานวิจัยที่ได้เก็บรวบรวมไว้เป็นปัจจุบัน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการศึกษา และน ามาวิเคราะห์ข้อมูล
ในด้านต่างๆ ส าหรับผู้บริหารในการน าไปประกอบการพิจารณาการก าหนดนโยบาย หรือการตัดสินใจ
เกี่ยวกับกิจกรรมการส่ง เสริมและพัฒนาด้านวิจัยของคณะวิชานั้นๆ ที่สนองต่อนโยบายของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เช่น ข้อมูลความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยของอาจารย์ ข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัย ข้อมูลการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น ผลงานการตีพิมพ์ของคณาจารย์ นั กวิจัย 
และบุคลากร เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง การตีพิมพ์นั้นเป็นเงื่อนไขส าคัญในการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาในทุกสถาบัน รวมทั้งเป็นผลงานส าหรับใช้ในการขอต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ 
นักวิจัย และบุคลากรในมหาวิทยาลัย (ราชกิจจานุเบกษา, 2556) คณะเภสัชศาสตร์ จึงมีการพัฒนาส่งเสริม
กระบวนการวิจัย เพ่ือสร้างผลงานวิจัยมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนการขับเคลื่อน
งานวิจัย การพัฒนางานวิจัยเป็นภารกิจที่ส าคัญอีกประการหนึ่งที่คณะเภสัชศาสตร์ ให้ความส าคัญในการ
พัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศ โดยมีนโยบายสนับสนุนให้บุคลากรท าการศึกษา ค้นคว้าเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ทาง
เภสัชศาสตร์ อาทิ การส่งเสริมการตีพิมพ์ ระดับนานาชาติ คลินิกภาษาส าหรับการเขียนบทความวิจัย การ
เขียนชื่อเสนอโครงการเพ่ือขอรับทุน การจัดประชุมวิชาการร่วมกับ 3 สถาบัน การสนับสนุนการจัดท า
วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน การจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์สนับสนุนงานด้านการวิจัย การจัดอบรมจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์ รวมทั้งการสนับสนุนบุคลากรสายสนับสนุนพัฒนาจากงานประจ าสู่งานวิจัย (Routine to 
Research, R2R) และมีการเก็บข้อมูลด้านการวิจัยที่เป็นระบบในฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มาตัง้แต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน เพ่ือใช้ในการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานเป็นประจ าของทุกปี 

ดังนั้น การบริหารจัดการข้อมูลด้านการวิจัยของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (https://rad.kku.ac.th/) เพ่ือเป็นข้อมูลในการก าหนด
เป้าหมายผลงานตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลสากลทั้งเชิงปริมาณ 
(Quantitative data) และเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) สอดคล้องกับการสร้างโมเดล Thailand 4.0 
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หรือ "ประเทศไทย 4.0" หรือ "ไทยแลนด์ 4.0" ที่กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา (2560) 
ได้กล่าวถึง Thailand 4.0 ว่าเป็น การปรับเปลี่ยนสังคมไทยเพ่ือก้าวเข้าสู่ยุคศตวรรษที่ 21 โดยเน้นการ
พัฒนา เทคโนโลยีของตนเองในระดับที่เหมาะสม มีการเชื่อมโยงต่อกันเป็นเครือข่ายมากขึ้น มีการท างาน
ร่วมกันในลักษณะงานที่ต้องมีการประสานและร่วมมือกันมากขึ้น มีลักษณะของการแลกเปลี่ยนแบ่งปันกัน
มากขึ้น อีกทั้งยังเป็นข้อมูลในการเลือกแหล่งที่ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ ส าหรับอาจารย์ใหม่ นักวิจัย 
บุคลากร นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้ที่สนใจในเรื่องของการเพ่ิมผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับ
นานาชาติ รวมทั้งการน าข้อมูลด้านการวิจัยไปใช้ในการรายงานผล การประเมินหลักสูตร การประกัน
คุณภาพการศึกษา และการรายงานผลการปฏิบัติงานของคณาจารย์เป็นรายบุคคลของคณะเภสัชศาสตร์ ซึ่ง
การพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัยในครั้งนี้ จะเป็นข้อมูลให้คณะกรรมการวิจัย และ
ผู้บริหาร ใช้ประกอบในการพิจารณาตัดสินใจแผนในการบริหารงานวิจัย และพัฒนาระบบงานวิจัยของ
สถาบันในช่วง 4 ปีข้างหน้า (ปี พ.ศ. 2562-2566) ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ตาม
โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติต่อไป 

 

วัตถุประสงค ์
        1) เพ่ือจัดการข้อมูลด้านการวิจัยแบบบูรณาการให้เป็นรูปแบบที่มีมาตรฐาน และสามารถเรียกใช้
ได้ทันเวลา 
   2) เพ่ือด าเนินกิจกรรมโครงการตามหลัก Kaizen 4 D (D 1 :  Discovery (การค้นพบ), D 2 :  
Dream (ฝัน), D 3 :  Design (การออกแบบ), D 4 :  Destination (ปลายทาง)) 
 

วิธีด าเนินการ 
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการด าเนินการประสานงานทั้งระบบที่เกี่ยวข้องใน
งานวิจัย ตั้งแต่อาจารย์ เจ้าหน้าที่สังกัดสาขาวิชา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี ซึ่งต้องมีการวางแผนการปฏิบัติงานบริการ การจัดการด้านการวิจัย และการประสานงานต่างๆ เพ่ือให้
งานส าเร็จลุล่วงทันตามก าหนดเวลาของคณาจารย์ หรือของหน่วยงาน การจัดเก็บข้อมูลด้านการวิจัยนี้เป็น
กลไกในการด าเนินงานที่ส่งเสริมให้การจัดเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัดด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ของคณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ข้อมูลตามที่ก าหนด คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เริ่ม
มีการจัดเก็บข้อมูลงานวิจัยในช่วงแรกนั้นเป็นการจัดเก็บในรูปแบบของเอกสารรายงาน ต่อมาได้จัดเก็บเป็น
ข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Excel และจัดเก็บข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Access โดยเริ่มใช้ในปี 
2549 เพ่ือเก็บข้อมูลงานวิจัยอย่างเป็นระบบ และในปี 2550 ส านักบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ได้ พัฒนา โปรแกรมฐานข้ อมู ล วิ จั ย  มหาวิ ทยาลั ยขอนแก่ น  ( Res Database)  ท า ง เ ว็ บ ไซต์  
http://ora.kku.ac.th (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น https://rad.kku.ac.th/) เพ่ือใช้ในการจัดเก็บข้อมูลงานวิจัย
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อย่างเป็นระบบของทุกคณะ/หน่วยงาน ส าหรับการรายงานผลการปฏิบัติราชการต่อส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  และ
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. การจัดเก็บข้อมูล
ด้านการวิจัยของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีดังนี้ 

1) จัดเก็บข้อมูลการรับทุนวิจัยผ่านระบบฐานข้อมูลวิจัย rad.kku.ac.th 
2) จัดเก็บข้อมูลการรับทุนวิจัยผ่านระบบฐานข้อมูลด้ านการวิจัย  ภาระงานวิชาการ                 

คณะเภสัชศาสตร์   
3) จัดเก็บข้อมูลการรับทุนวิจัยเพ่ือรายงานตัวชี้วัดด้านการวิจัย KPI รอบ 6 เดือน, 9 เดือน และ 

12 เดือน 
4) จัดเก็บข้อมูลการรับทุนวิจัยเพ่ือรายงาน IQA และการจัดท า SAR  
5) จัดเก็บข้อมูลผลงานตีพิมพ์ผ่านระบบฐานข้อมูลวิจัย rad.kku.ac.th ทันทีเม่ือมีผลงานปรากฏ 
6) จัดเก็บข้อมูลผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ผ่านระบบฐานข้อมูลด้านการวิจัย ภาระงานวิชาการ 

คณะเภสัชศาสตร์  
7) จัดเก็บข้อมูลผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์เพ่ือรายงานตัวชี้วัดด้านการวิจัย KPI รอบ 6 เดือน, 9 

เดือน, และ 12 เดือน 
8) จัดเก็บข้อมูลผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์เพ่ือรายงาน IQA 
9) จัดเก็บข้อมูลผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ผ่านระบบฐานข้อมูลด้านการวิจัยภาระ

งานวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ 
10) จัดเก็บข้อมูลผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) เพ่ือรายงานตัวชี้วัดด้านการวิจัย KPI 

รอบ 6 เดือน, 9 เดือน, และ 12 เดือน 
11) จัดเก็บข้อมูลผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) เพ่ือรายงาน IQA 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีระบบการบริหารงานด้านการวิจัยและประชุมวิชาการ 

โดยน าหลักการของไคเซ็น (Kaizen) (บูรชัย ศิริมหาสาคร, 2558) มาใช้เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
การปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นประโยชน์ต่อองค์กรอย่างยั่งยืนต่อไป (อภิชัย ศรีเมือง, 2560) 
โดยการสร้างกระบวนงานในการบริหารจัดการระบบงานสนับสนุนด้านการวิจัยและประชุมวิชาการของ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น เพ่ือช่วยให้การปฏิบัติงานง่าย สะดวก รวดเร็ว สามารถสะท้อน
ผลการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนางานอย่างยั่งยืน สามารถถ่ายทอดการท างาน 
ประสบการณ์สู่คนรุ่นใหม่ สามารถท างานอย่างต่อเนื่อง และสามารถพัฒนาต่อยอดได้ เป็นกระบวนการ
เรียนรู้แบบตลอดชีวิต (Lifelong Learning) เพ่ือให้เกิดการพัฒนาในตัวบุคลากร หน่วยงาน ตลอดทั้ง
องค์กร มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และมีการแข่งขันสูงในปัจจุบัน (ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
, 2558) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีระบบการบริหารงานด้านการวิจัยและประชุมวิชาการ 
และการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานตามหลัก Simply the Best และไคเซน็ (Kaizen) ดังนี้ 
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1) การประชาสัมพันธ์ (Public Relations) เป็นการรับข้อมูลข่าวสารด้านการวิจัยและประชุม
วิชาการ และด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนั้นๆ เช่น ข่าวสารด้านทุนวิจัย การเผยแพร่ผลงานวิจัย 
ให้กับคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร บัณฑิตศึกษา และนักศึกษา ได้ทราบข้อมูล โดยผ่านช่องทางเว็บไซต์ของ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อีเมล์ (E-mail) และเผยแพร่ผ่านทางสื่อ Social Network ที่มี
ให้บริการ เช่น Facebook เป็นต้น 

 2) การให้บริการ และบริหารจัดการ (Service and Management) เป็นการให้บริการสนับสนุน
การด าเนินงานด้านการวิจัย และประชุมวิชาการของคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร บัณฑิตศึกษา และนักศึกษา 
รวมทั้งบุคคลภายนอกคณะ เช่น ศิษย์เก่า เภสัชกรโรงพยาบาล เป็นต้น เป็นการให้บริการและบริหารจัดการใน
ด้านเอกสาร ธุรการ และระบบส านักงานในปัจจุบัน เช่น หนังสือราชการ การประสานงานติดต่อราชการ การ
ขอจริยธรรมการวิจัย การขอทุนวิจัย การขอเงินรางวัล เป็นต้น รวมทั้งระบบหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทาง
เภสัชศาสตร์ และระบบงานวารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 

 3) การจัดเก็บข้อมูล (Data Base) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีหน่วยงานหลักในการ
จัดเก็บข้อมูลด้านการวิจัย และข้อมูลด้านประชุมวิชาการ เป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการ
ข้อมูลด้านการวิจัย โดยได้จัดเก็บในฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (https://rad.kku.ac.th) และ
ฐานข้อมูลภาระงานระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร คณะเภสัชศาสตร์ (PSMIS) รวมทั้งใช้ข้อมูลด้านบุคลากร
ของกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการบริหารจัดการข้อมูลให้เกิดประสิทธิภาพ 

 4) การเผยแพร่ผลงานวิจัย และการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ คณะเภสัชศาสตร์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีหน่วยงานกลางที่มีหน้าที่ในการประสานงานกับส านักงานบริหารจัดการทรัพย์สินทาง
ปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และติดตามผลการน าเอาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์จากคณาจารย์กับหน่วยงาน
ภายนอก เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการตอบตัวชี้วัด (KPI) ของคณะเภสัชศาสตร์ รวมทั้งมีวารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 
(IJPS) เป็นช่องทางในการเผยแพร่ผลงานวิจัยด้วย 

 5) การรายงานผลการด าเนินงาน (Report) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีหน่วยงาน
กลางที่น าข้อมูลด้านการวิจัย และข้อมูลด้านการจัดประชุมวิชาการ มาประมวลผล และรายงานผลการ
ด าเนินงานการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ รวมทั้งการรายงานผลการด าเนินงานด้านการวิจัย เพ่ือตอบ
ตัวชี้วัด (KPI) ของคณะเภสัชศาสตร์ และการประเมินคุณภาพด้านการวิจัย ของคณะเภสัชศาสตร์ ใน
ระดับประเทศ 

 นอกจากนี้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยังมีกลไกในการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ข้อมูลด้านการวิจัยของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เป็นปัจจุบัน มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ให้ สอดคล้องกับผู้ปฏิบัติ และผู้ที่น าข้อมูลไปใช้งาน โดยด าเนินการในรูปแบบของ โครงการชุมชนนักปฏิบัติ 
(CoP : Community of Practice) ในแต่ละปีงบประมาณ ดังนี้ 

1) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรที่ เกี่ยวข้องกับข้อมูลด้านการวิจัย หรือต้อง
ประสานงานกันในการปฏิบัติงานที่ต้องใช้ข้อมูลด้านการวิจัย เพ่ือเรียนรู้วิธีการท างาน ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และ
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น ามาจัดการข้อมูล (Information Technology) ให้สามารถน ามาใช้ในการปฏิบัติงานร่วมกันได้ โดยการน า
เทคโนโลยีและกระบวนการส าหรับรูปแบบใหม่ๆ มาใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูล สามารถสร้างรูปแบบการ
เชื่อมโยงของข้อมูลส าหรับการปฏิบัติงานในองค์กรได้ 

2. จัดการข้อมูล (Information Technology) ที่มีอยู่ และที่ยังไม่มี ใช้ความสามารถของบุคลากรด้าน
ระบบสารสนเทศ ช่วยพัฒนาโปรแกรมแสดงผลข้อมูลด้านการวิจัย โดยขอรับการสนับสนุนเป็นงานวิจัยสถาบัน 
(R2R) ซึ่งมีการใช้โปรแกรม มีการรายงานผลการด าเนินกิจกรรม และเผยแพร่ผลงาน เพ่ือประเมินผล และ
ปรับปรุง ภายใต้แนวคิดของการพัฒนาตามหลักไคเซ็น (Kaizen) คือ การน าข้อมูล (Data Base) ที่มีอยู่ มา
วิเคราะห์ ประมวลผล โดยใช้ เทคโนโลยีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วย เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลสารสนเทศ 
(Information) ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้จริง 

 
ผลการศึกษา 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลด้านการวิจัย 
ประกอบด้วย ข้อมูลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร (Journal) ระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ งานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์ในการประชุม (Proceeding) ระดับชาติ 
และระดับนานาชาติ ทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายใน และแหล่งทุนภายนอก โดยการน าข้อมูลเข้าสู่ ระบบ
สารสนเทศการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://rad.kku.ac.th/ เพ่ือการใช้ฐานข้อมูลร่วมกันให้เกิด
ประโยชน์ของฐานข้อมูลกลาง เพ่ือการรายงานด้านการวิจัย และยังเป็นข้อมูลที่เชื่อมโยงต่อระบบ PSMIS 
ระบบสารเทศเพ่ือการบริหารของคณะเภสัชศาสตร์ เพ่ือรายงานภาระงานด้านการวิจัยของบุคลากรสาย
วิชาการ การเชื่อมโยงข้อมูลของหลักสูตร และยังใช้เป็นข้อมูลในการรายงานตัวชี้วัดด้านการวิจัยที่เป็น
ปัจจุบัน ที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งมีข้อมูลงานวิจัย 
ดังนี้ 

ด้านข้อมูลนักวิจัย  
มีการแสดงข้อมูลของคณาจารย์ นักวิจัย ซึ่งเป็นข้อมูล ชื่อ ต าแหน่ง การศึกษา ความเชี่ยวชาญของ

คณาจารย์ นักวิจัย เพื่อใช้เป็นข้อมูล (Curriculum Vitae) ของคณาจารย์ นักวิจัย  
ด้านคุณภาพผลงานวิจัย 
มีการแสดงข้อมูลบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

ในฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับ และผลงานวิจัยได้รับการอ้างอิง โดยมีการแสดงค่า Impact Factor ค่า 
Journal Quartile Score (Q) และค่า H-Index เพ่ือแสดงถึงคุณภาพของวารสาร คุณภาพของนักวิจัย และ
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ 
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ด้านผลงานการตีพิมพ์ 
มีการแสดงข้อมูลจ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติและ

นานาชาติของคณาจารย์ นักวิจัย ซึ่งเป็นบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ ที่อยู่ในฐานข้อมูล
ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ผลงานวิจัยที่เป็นบทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารระดับ
นานาชาติ ที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล ( ISI, SCOPUS) และผลงานวิจัยเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ 
(Proceeding) ระดับชาติ และระดับนานาชาติ โดยแสดงข้อมูลเป็นรายปีจนถึงปีปัจจุบัน 

ด้านการอ้างอิงผลงานวิจัย (Citation)  
มีการแสดงข้อมูลผลงานวิจัยที่เป็นบทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ที่อยู่ใน

ฐานข้อมูลสากล (ISI, SCOPUS) ที่ได้รับการอ้างอิงจากฐานข้อมูลสากล SCOPUS โดยแสดงจ านวนการ
อ้างอิงบทความหรือผลงานวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัย  

ด้านโครงการวิจัยและทุนวิจัย 
มีการแสดงข้อมูลชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย ผู้ร่วมวิจัย จ านวนที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย แยกเป็น

ปีงบประมาณท่ีได้รับทุน มีระยะเวลาด าเนินการ และแหล่งทุนวิจัย เพ่ือเป็นข้อมูลของคณะเภสัชศาสตร์ ใน
การรายงานประกันคุณภาพ และข้อมูลสนับสนุนมหาวิทยาลัย 

ด้านการบริการ และสนับสนุนอาจารย์ นักวิจัย 

มีการน าข้อมูลมาแสดงและสร้างเป็นแบบฟอร์มส าหรับอาจารย์ นักวิจัย ที่มีผลงานวิจัยและน า
ข้อมูลเข้าสู่ระบบสารสนเทศการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://rad.kku.ac.th/ โดยมีระบบแจ้ง
ข้อมูลเป็นอีเมล์ให้อาจารย์นักวิจัยทราบ และเข้าไปกรอกข้อมูล เช่น การขอเงินรางวัลตีพิมพ์ เป็นต้น  

การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลด้านการวิจัย โดยใช้เทคโนโลยีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วย เพ่ือ
แสดงข้อมูลสารสนเทศ (Information) เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน ช่วยในการจัดท ารายงานผลการ
ปฏิบัติงาน ช่วยในการจัดท าข้อมูลหลักสูตร และสามารถใช้ข้อมูลจากระบบสารสนเทศในการจัดท า
แผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณได้ ผลการศึกษาจากการด าเนินโครงการ ดังนี้ 
 1) ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศ ภายในคณะ 
 ผลการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่า การเก็บข้อมูลภายในหน่วยงานที่เก็บ
ในรูปแบบฐานข้อมูลและไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ข้อมูลภาระงานการเรียนการสอน บุคลากรสายวิชาการ 
ใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร PSMIS (ภายใน) ข้อมูลการวิจัย/ทุนวิจัย ใช้ระบบสารสนเทศการจัดการ
ข้อมูลการวิจัย กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือ ORA KKU (ภายนอก) ข้อมูลส่วนบุคคล
ของอาจารย์ นักวิจัย จากกองการเจ้าหน้าที่ (ปัจจุบันเป็นกองทรัพยากรบุคคล) (ภายนอก) ข้อมูลนักศึกษา
และหลักสูตร ใช้ระบบบริการการศึกษาของส านักทะเบียน (ปัจจุบันเป็นส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ภายนอก) ท าให้ทราบถึงความเชื่อมโยงของฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และน าไปสู่การ
พัฒนาโปรแกรมท่ีท าการเชื่อมโยงข้อมูลข้อมูลสารสนเทศให้สามารถแสดงข้อมูลร่วมกันได้ 
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2) ผลจากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  
จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหา อุปสรรค และการใช้ข้อมูล (Data Base) และความต้องการใช้

ข้อมูล เพ่ือน าข้อมูลมาออกแบบ สร้างระบบฐานข้อมูล และสร้างโปรแกรมแสดงผลข้อมูลด้านการวิจัย เพ่ือ
ใช้ในการปฏิบัติงาน นั้น พบว่า ปัจจุบัน ผู้ปฏิบัติงาน จะใช้หลักการ Export ข้อมูลจากฐานข้อมูลออกมา
เป็นข้อมูลในรูปแบบของไฟล์ Excel จากนั้น จึงน าข้อมูลที่ได้ ส่งให้กับฝ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้องในการใช้ข้อมูล 
ฝ่ายวิจัยฯ ได้น าข้อมูลไฟล์ Excel ส่งให้กับผู้ประสานงานหลักสูตร/สาขาวิชาต่างๆ เพ่ือน าข้อมูลไป
ประมวลผลด้วยตนเอง (Manual Analysis) ซึ่งท าให้เกิดความไม่สะดวกในการใช้ข้อมูลในการปฏิบัติงาน 
ดังนั้น ผู้ร่วมกิจกรรมได้เสนอแนวทาง ข้อมูลของตนเอง และความต้องการในการใช้ข้อมูล เพ่ือน ามาพัฒนา
ระบบสารสนเทศของคณะเภสัชศาสตร์ ท าให้เกิดการเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงาน และเป็นการร่วมกันท างาน
แบบบูรณาการ ดังนี้  

ฝ่ายวิจัย เสนอให้ฝ่ายต่างๆ ทราบว่า ปัจจุบัน ภารกิจสนับสนุนวิจัยและประชุมวิชาการ มีการ
บันทึกข้อมูลด้านการวิจัยที่ฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (https://rad.kku.ac.th/) และคณะ
เภสัชศาสตร์ มีนักสารสนเทศจัดท าโปรแกรมจัดการระบบฐานข้อมูล ที่เป็นหน่วยงานกลาง  ในการ
ด าเนินการจัดการข้อมูลในฐานข้อมูลต่างๆ ของคณะฯ เช่น ข้อมูลการตีพิมพ์ ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลภาระ
งาน เป็นต้น 

ฝ่ายประกันคุณภาพ เสนอให้มีข้อมูลด้าน ค่าน้ าหนัก/ค่าคะแนน ของผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ใน
ฐานข้อมูล ทั้งระดับชาติ และระดับนานาชาติ เพ่ือน ามาใช้ในการรายงานของฝ่ายประกันคุณภาพ  

ฝ่ายพัฒนาบุคลากร เสนอให้ฝ่ายต่างๆ ทราบว่า ปัจจุบัน ฝ่ายพัฒนาบุคลากร ได้บันทึกข้อมูล การ
รับเชิญเป็นวิทยากรของคณาจารย์ แต่ยังไม่มีการแสดงข้อมูลที่แยกเป็นสาขาวิชา ฝ่ายประสานงาน
หลักสูตร/สาขาวิชา จะต้องน าข้อมูลดังกล่าว ไปใช้ในการรายงานการประเมินหลักสูตร และได้เสนอให้มี
ข้อมูลด้าน Quartile score ของวารสาร เพื่อน ามาใช้ในการรายงานตามตัวชี้วัดที่ก าหนด 

ฝ่ายประสานงานหลักสูตร/สาขาวิชา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานของแต่ละสาขาวิชา 
และการน าข้อมูลไปใช้ โดยได้เสนอให้ฝ่ายวิจัยฯ ด าเนินการแปลงค่าคะแนน ข้อมูลผลงานที่ตีพิมพ์ใน
ฐานข้อมูลต่างๆ ให้เป็นค่าคะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนด เช่น แปลงข้อมูลจาก ISI, SCORPUS ให้เป็นค่า
น้ าหนัก 1 ตามเกณฑ์คุณภาพของบทความที่ตีพิมพ์ เป็นต้น และได้เสนอให้ด าเนินการ จัดการข้อมูลใน
ฐานข้อมูล ให้สามารถกรองข้อมูล และแสดงข้อมูลผลงานอาจารย์ เป็นระดับสาขาวิชา เพ่ือให้ง่ายในการ
น าไปใช้ในการรายงานการประเมินหลักสูตร และตอบตัวชี้วัดที่ก าหนดได้ จากผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ท า
ให้ทราบถึงความต้องการในการใช้ข้อมูลของฝ่ายต่างๆ และน าข้อเสนอแนะที่ได้ไปพัฒนาระบบแสดงข้อมูล
ให้ได้ตรงตามความต้องการ และสามารถน าข้อมูลไปใช้ไดจริงต่อไป 
 3) ผลจากการใช้ระบบโปรแกรมแสดงข้อมูล และการปรับปรุง 
 จากการใช้งานโปรแกรมแสดงข้อมูลด้านการวิจัย ประกอบด้วยคณาจารย์ บุคลากรกองบริหารงาน
คณะเภสัชศาสตร์ และบุคลากรสาขาวิชา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการใช้งาน
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โปรแกรมแสดงผลข้อมูล และตอบแบบประเมินออนไลน์ พร้อมให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุงโปรแกรม 
ดังนี้ 

1. ออกแบบโครงสร้างข้อมูล การเชื่อมโยงของข้อมูลที่เก่ียวข้อง โดยวิธีการใช้ข้อมูลเพียงฐานข้อมูล
เดียว จะไม่สร้างฐานข้อมูลที่ซ้ าซ้อน ท าให้ข้อมูลมีความถูกต้องมากท่ีสุด  

2. สร้างฐานข้อมูลใหม่ เพ่ือเก็บข้อมูลหรือรายละเอียดที่ยังไม่ปรากฏในฐานข้อมูลที่กล่าวมา และ
ใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันมาพัฒนาเป็นระบบโปรแกรมในรูปแบบการแสดงผล การรายงานผล และการสร้าง
แบบฟอร์มอัตโนมัติ 
 4) สรุปผลการพัฒนาโปรแกรมแสดงข้อมูลวิจัย 

โปรแกรมที่แสดงข้อมูลด้านการวิจัยและให้บริการด้านการวิจัย เป็นโปรแกรมระบบส านักงาน
อัตโนมัติที่มีการแสดงข้อมูลหลากหลายรูปแบบ เช่น ข้อมูลที่เป็นตาราง ข้อมูลที่เป็นรูปกราฟ ข้อมูลสรุป
รวมเป็นตัวเลขที่แสดงผลแบบอัตโนมัติ (Real Time) เป็นการพัฒนาโปรแกรมจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ปัญหา อุปสรรค และการใช้ข้อมูลในการปฏิบัติงานมาพัฒนาเป็นโปรแกรมอัตโนมัติที่ตอบสนองความ
ต้องการของอาจารย์ และบุคลากรในกองบริหารงานคณะเภสัชศาสตร์ และสาขาวิชา คณะเภสัชศาสตร์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการปฏิบัติงานให้มีความสะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพต่อไป 

 
สรุปและวิจารณ์ผล 

การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลด้านการวิจัย โดยใช้หลักการของ  Simply the Best และน า
หลักการของ ไคเซ็น (Kaizen) มาใช้ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน มีผลสรุป คือ การเพ่ิม
ข้อมูลด้านคุณภาพผลงานวิจัย (Quartile Score) ของวารสาร เพ่ือน ามาใช้ในการรายงานตามตัวชี้วัดที่
ก าหนด และจะต้องพัฒนาระบบข้อมูลเพ่ิมเติม เพ่ือให้ระบบบริหารงานวิจัยของคณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีข้อมูลครบทุกด้าน ตามท่ีได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

1) การเพิ่มข้อมูลด้านสาขาวิชา จ านวน 5 สาขาวิชาในฐานข้อมูล 

2) การแสดงข้อมูลด้านค่าน้ าหนัก/ค่าคะแนนของผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล 
3) การเพ่ิมข้อมูลด้านหลักสูตรของคณะฯ เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลคณาจารย์ สาขาวิชา กับหลักสูตร 

(ใช้ในการประเมินหลักสูตร) 
จากผลการศึกษาพัฒนาโปรแกรมจัดการระบบฐานข้อมูลด้านการวิจัยนั้น ยังมีข้อมูลที่ต้องเพ่ิมเติม

ตามข้อเสนอแนะในการพัฒนา คือ 1) ด้านคุณภาพของวารสาร (Quartile score, Impact Factor, High 
Index) 2) ด้านข้อมูลของวารสารในฐานข้อมูลสากล (SCOPUS) 3) การเพ่ิมข้อมูลด้านสาขาวิชา จ านวน 5 
สาขาวิชาในฐานข้อมูล 4) การแสดงข้อมูลด้านค่าน้ าหนัก/ค่าคะแนนของผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล  
5) การเพ่ิมข้อมูลด้านหลักสูตรของคณะฯ เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลคณาจารย์ สาขาวิชา กับหลักสูตร (ใช้ในการ
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ประเมินหลักสูตร) เพ่ือให้ระบบบริหารงานวิจัยของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีข้อมูลครบ
ทุกด้าน และสามารถน าข้อมูล (Export) ไปใช้ในรูปแบบต่างๆ ได้ เพ่ือน ามาใช้ในการรายงานตามตัวชี้วัดที่
ก าหนด 

นอกจากนี้เพ่ือให้เกิดการพัฒนาต่อยอดการจัดการระบบฐานข้อมูลด้านการวิจัยแบบบูรณาการ 
ควรมีการพัฒนาต่อในด้านผลงานวิจัยที่เป็นผลงานทรัพย์สินทางปัญญาและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจด
ทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ควรมีการประสานงานกับฝ่ายบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือให้เกิดการเชื่อมโยง
ข้อมูลด้านผลงานวิจัยและผลงานบัณฑิตศึกษาที่สามารถน ามาใช้ในการรายงานหรือการอ้างอิงการ
ปฏิบัติงานได้ในอนาคตต่อไป 
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การน้าน ้าทิ งจากกระบวนการท้างานของเครื่องปรับอากาศ มารดน ้าต้นไม้และสนามหญ้า  
 

งานการจัดการทรัพย์สิน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จ.ขอนแก่น  
 

บทคัดย่อ  
 ท่ามกลางภาวะวิกฤตทางพลังงานในปัจจุบัน การใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นเรื่องจ าเป็น 
โดยปกติแล้วเครื่องปรับอากาศจะมีน  าทิ งจากกระบวนการท างานเหลือทิ ง  หากน าน  าเหลือทิ งเหล่านี 
กลับมาใช้ให้เป็นประโยชน์จะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานลงได้มากและช่วยลดปริมาณการ
น าเข้าพลังงานจากต่างประเทศได้อีกด้วย  โครงการนี มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าน  าทิ งจากกระบวนการท างาน
ของเครื่องปรับอากาศมารดน  าต้นไม้และสนามหญ้า ซึ่งมีวิธีด าเนินการคือ ศึกษาเอกสารต ารา เกี่ยวกับ
พลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน ระบบปรับอากาศ ระบบการผลิตและอัตราค่าน  าประปาและหลักธรรม
อริยสัจสี่ ศึกษาสภาพโครงสร้างพื นที่อาคาร 2 การจัดวางชุดคอยล์ร้อนของเครื่องปรับอากาศ และ
ด าเนินการออกแบบและติดตั งถังเก็บน  าขนาด 1,000 ลิตร จ านวน 1 ถัง พร้อมกับเชื่อมต่อท่อรวบรวมน  า
ทิ งจากเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนทางด้านทิศใต้ของอาคาร 2 มาที่ถังเก็บน  า ติดตั งท่อและสปริงเกอร์
รดน  าไปยังสนามหญ้าและต้นไม้ด้านหน้าอาคาร 2 ท าการติดตั งมอเตอร์ปั้มน  าระหว่างถังน  าและสปริงเกอร์
รดน  า มอเตอร์ปั้มน  าใช้พลังงานจากพลังงานแสงอาทิตย์ ติดตั งเครื่องตั งเวลาการท างานของมอเตอร์ปั้มน  า
เพ่ือควบคุมการรดน  าแบบอัตโนมัติโดยตั งเป็นช่วงเวลา ติดตั งมิเตอร์ระหว่างถังน  ากับมอเตอร์ปั้มน  าเพ่ือ
ตรวจสอบปริมาณน  า จากการทดสอบใช้งานพบว่า การรดน  าต้นไม้และสนามหญ้าด้านหน้าอาคาร 2 จะใช้
น  าวันละ 3,500 ลิตร  น  าทิ งจากกระบวนการท างานของเครื่องปรับอากาศจะได้ประมาณวันละ 866 ลิตร  
จากผลของการศึกษานี ท าให้สามารถประหยัดน  าประปาได้ 866 ลิตรต่อวัน หรือประมาณร้อยละ 25 ต่อวัน  
ใน 1 เดือนสามารถประหยัดน  าประปาได้ 19,052 ลิตร และใน 1 ปีสามารถประหยัดน  าประปาได้ 228,624 
ลิตร  ตามอัตราค่าน  าประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสามารถประหยัดคิดเป็นจ านวนเงิน 332 บาทต่อ
เดือน หรือจ านวนเงิน 3,984 บาทต่อปี และอนาคตสามารถเพ่ิมปริมาณน  าทิ งจากกระบวนการท างานของ
เครื่องปรับอากาศ  จะท าให้สามารถช่วยประหยัดการใช้น  าประปาได้มากยิ่งขึ น 
 
บทน้า 

ปัจจุบันประเทศไทย รวมถึงประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ก าลังประสบปัญหาทางด้านพลังงาน ซึ่งเป็น
เหตุมาจากการพัฒนาและขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจท าให้มีการใช้พลังงานที่เพ่ิมสูงขึ น  และพลังงานที่
น ามาใช้ส่วนใหญ่จะได้มาจากพลังงานฟอสซิลที่เป็นพลังงานใช้แล้วหมดไปไม่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ 
ตลอดจนการใช้เชื อเพลิงฟอสซิลจะท าให้เกิดปัญหาสภาวะโลกร้อนตามมาอีกด้วย  ทั่วโลกจึงพยายามหา
แนวทางในการช่วยกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวและทางเลือกในการแก้ไขปัญหาคือการพัฒนาแหล่งพลังงาน
ทางเลือกใหม่หรือพลังงานทดแทนที่สะอาดให้มากขึ น และการน าพลังงานที่สูญเสียกลับมาใช้ใหม่  ส าหรับ
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ประเทศไทยมีนโยบายส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน  โดยกระทรวงพลังงานได้ก าหนดนโยบายส่งเสริมการ
ใช้พลังงานทดแทนตามเป้าหมายด้วยการเพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนให้ได้ร้อยละ20 ของการใช้
พลังงานขั นสุดท้ายของประเทศในปี พ.ศ. 2565   น  าประปาเป็นอีกหนึ่งปัจจัยจ าเป็นที่มนุษย์ต้องใช้ในการ
อุปโภคบริโภคในการด ารงชีพ กระบวนการผลิตน  าประปาต้องใช้พลังงานในการผลิต    เนื่องจากประเทศ
ไทยอยู่ในเขตร้อนจะมีอุณหภูมิสูงตลอดปีทั่วทุกภูมิภาค อาคารที่อยู่อาศัยและส านักงานมีการติดตั ง
เครื่องปรับอากาศเป็นจ านวนมาก ในกระบวนการท างานของเครื่องปรับอากาศจะท าให้เกิดน  าทิ งเป็น
ปริมาณมาก หากน าน  าทิ งดังกล่าวมาใช้ประโยชน์จะเป็นการน าพลังงานที่สูญเสียกลับมาใช้ใหม่ และการใช้
มอเตอร์ปั้มพลังงานแสงอาทิตย์เป็นการใช้พลังงานทดแทน  เป็นการช่วยลดการใช้พลังงานได้ ซึ่งสอดคล้อง
กับเสาหลักและประเด็นยุทธศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์   เสาหลักที่ 2 : เป็นคณะ Green and smart 
faculty โดยเป็นคณะฯ ที่มีการจัดการที่ดี (Good governance organization) บนพื นฐานของการเป็น
มหาวิทยาลัยสีเขียว  คณะฯ มุ่งมั่นที่จะส่งเสริม Green and smart faculty เช่น การบริหารจัดการตาม
ระบบธรรมาภิบาล การจัดให้มีสิ่งแวดล้อมทางการศึกษาท่ีดี (Good academic Environment) มีโครงการ
จัดตั งอุทยานสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ (Herbal medicine park) เพ่ือการเรียนรู้ มีห้องท างาน สถานที่ท างาน 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องประชุม และสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพมาตรฐานการศึกษา รวมถึงการสนับสนุน
ระบบ Internet WIFI ให้ครอบคลุมพื นที่ทั งหมด นอกจากนี คณะฯ จะน าระบบ Office automation และ 
E-administration   มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพสูงในการท างาน  ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านการบริหาร
จัดการองค์กร เป็นองค์กรที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีธรรมาภิบาล 
สามารถบริหารจัดการทรัพยากรให้มีการสร้างรายได้เ พ่ือการพ่ึงตนเองด้านงบประมาณมากขึ น  
เป้าประสงค์ที่ 5  : มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณภาพ สามารถ
บริหารจัดการทรัพยากรให้มีการสร้างรายได้เพ่ือการพ่ึงพาตนเองด้านงบประมาณให้มากขึ น  มีการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ โดยทุกคนมีแผนการพัฒนาศักยภาพบุคคล (Career ladder) 
และมีคุณภาพชีวิตการท างานที่ดี  และยังสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
พ.ศ. 2563 – 2566  พันธกิจและนโยบาย : ด้าน Ecological  ด าเนินการให้ระบบนิเวศของมหาวิทยาลัย 
มีการดูแลและจัดการให้สภาวะแวดล้อมสวยงาม สะดวก สะอาด ประหยัด ปลอดภัย มุ่งสู่การเป็น  
“มหาวิทยาลัยสีเขียว” รักษาสิ่งแวดล้อม และใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Environment and 
Energy Friendly) ใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่า (Responsible Consumption) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : สร้าง
มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นที่น่าท างาน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 : สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นที่น่าอยู่ 

ดังนั นโครงการนี จะน าน  าทิ งจากกระบวนการท างานของเครื่องปรับอากาศมารดน  าต้นไม้และ
สนามหญ้า เพื่อช่วยประหยัดการใช้น  าประปาของคณะเภสัชศาสตร์และสามารถขยายพื นที่โครงการ
และปรับปรุงกระบวนการท างานจะท าให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล ในการประหยัดการใช้
น  าประปา เป็นการลดการใช้พลังงาน อนุรักษ์พลังงานรวมถึงการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่ามากยิ่งขึ น 
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วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือน าน  าทิ งจากกระบวนการท างานของเครื่องปรับอากาศมารดน  าต้นไม้และสนามหญ้า 

 
วิธีด้าเนินการ 

การพัฒนากระบวนงานครั งนี ไดด าเนินการตามขั นตอน  ดังนี   
1) การศึกษาเอกสาร ต าราที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการการน าน  าทิ งจาก

กระบวนการท างานของเครื่องปรับอากาศมารดน  าต้นไม้และสนามหญ้า 
2) ก าหนดเงื่อนไขและออกแบบชุดอุปกรณ์การน าน  าทิ งจากกระบวนการท างานของ

เครื่องปรับอากาศมารดน  าต้นไม้และสนามหญ้า 
3) ติดตั งชุดอุปกรณ์การน าน  าทิ งจากกระบวนการท างานของเครื่องปรับอากาศมารดน  าต้นไม้และ

สนามหญ้า 
4) ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการท างานชุดอุปกรณ์การน าน  าทิ งจากกระบวนการท างานของ

เครื่องปรับอากาศมารดน  าต้นไม้และสนามหญ้า   
5) วิเคราะห์ข้อมูลการท างานของชุดอุปกรณ์   
6) สรุปผล  
 

 การน าน  าทิ งจากกระบวนการท างานของเครื่องปรับอากาศมารดน  าต้นไม้และสนามหญ้า ใช้การ
พัฒนากระบวนงานตามหลักการ KAIZEN อริยสัจสี่  (ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค) 

ทุกข์     เห็นการสูญเสียน  าทิ งจากกระบวนการท างานของเครื่องปรับอากาศโดยเปล่าประโยชน์ 
สมุทัย   น  าทิ งจากกระบวนการท างานของเครื่องปรับอากาศสูญเสียโดยเปล่าประโยชน์ 
นิโรธ  น าน  าทิ งจากกระบวนการท างานของเครื่องปรับอากาศมาใช้ประโยชน์  
มรรค   ได้ประโยชน์จากการน าน  าทิ งจากกระบวนการท างานของเครื่องปรับอากาศมาใช้

ประโยชน์ 
1) แนวทางในการด้าเนินการ 

 น าน  าทิ งจากกระบวนการท างานของเครื่องปรับอากาศมารดน  าต้นไม้และสนามหญ้า โดยมีถัง
รวบรวมน  าทิ งท่ีต่อจากเครื่องปรับอากาศ ติดตั งมอเตอร์ปั้มที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ ปั้มผ่านท่อไปยัง
สปริงเกอร์เพ่ือรดน  าต้นไม้และสนามหญ้า โดยการตั งเวลาท างานแบบอัตโนมัติ และท าการเชื่อมต่อระบบ
น  าประปาเข้าถังเก็บน  าส าหรับกรณีน  าทิ งจากกระบวนการท างานของเครื่องปรับอากาศไม่เพียงพอ 

2) ก้าหนดเงื่อนไขและออกแบบชุดอุปกรณ์  
 2.1 ชุดอุปกรณ์ประกอบด้วย  
  2.1.1 ถังเก็บน  าขนาด 1,000 ลิตร พร้อมชุดลูกลอย จ านวน  1   ถัง 
  2.1.2 มอเตอร์ปั้ม ขนาด 600 W. (1/2 HP) AC220 V.  จ านวน  2   ชุด 
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  2.1.3 ชุดแผงโซล่าร์เซล ขนาด 160 W. 12 V.  จ านวน  6  ชุด 
  2.1.4 เครื่อง Solar Charger 30 A.   จ านวน  2   ชุด 
  2.1.5 ชุดแบตเตอรรี่ 12 V. 120 A.    จ านวน  3   ชุด 
  2.1.6 ชุดอินเวอร์เตอร์ (Inverter) 3,000 W. DC12V. จ านวน  1   ชุด 
  2.1.7 ชุด Timer ตั งเวลาการท างานของมอเตอร์ปั้ม  จ านวน  2   ชุด 
  2.1.8 มิเตอร์น  าขนาด ½ นิ ว    จ านวน  1   ชุด 
  2.1.9 มิเตอร์น  าขนาด 1 นิ ว    จ านวน  2   ชุด 
  2.1.10 ชุด springer แบบ popup รดน  าสนามหญ้า  จ านวน  6   ชุด 
  2.1.11 ชุด springer แบบธรรมดา รดน  าสนามหญ้า   จ านวน  4   ชุด 
  2.1.12 ชุด springer แบบน  าหยด รดน  ากระถางต้นไม้ จ านวน  40   ชุด 
  2.1.13 ท่อน  า       จ านวน  1    งาน 
  2.1.14 ชุดสายไฟฟ้า     จ านวน  1    งาน 
  2.1.15 อุปกรณ์ประกอบการติดตั ง   จ านวน  1    งาน 
 2.2 ก าหนดเงื่อนไข 
  2.2.1 น  าทิ งจากกระบวนการท างานของเครื่องปรับอากาศที่เปิดใช้งานจะไหลไปรวมกันที่
ถังเก็บน  า ขนาด 1,000 ลิตร ซ่ึงมีชุดลูกลอยควบคุมน  าเข้าถังให้อยู่ในระดับที่ต้องการโดยตั งไว้ที่ 1,000 
ลิตร  

2.2.2 มอเตอร์ปั้ม 2 ชุด ส าหรับกระถางต้นไม้และสนามหญ้า ตั งเวลาสลับการท างาน  
ช่วงเวลาละ 5 นาที  ดังนี  

2.2.2.1 มอเตอร์ปั้ม ส าหรับกระถางต้นไม้ 2 ช่วงเวลา คือ  
เวลา 09.00 - 09.05 น.      

              เวลา 13.00 - 13.05 น.  
2.2.2.2 มอเตอร์ปั้ม ส าหรับสนามหญ้า 3 ช่วงเวลา คือ  
          เวลา 08.00 - 08.05 น.      
          เวลา 11.55 - 12.00  น.    

            เวลา 16.30 - 16.35 น. 
 

3) ติดตั งชุดอุปกรณ์ 
 ท าการติดตั งชุดอุปกรณ ์ตามพื นที่จริงบริเวณกระถางต้นไม้และสนามหญ้าด้านหน้าอาคาร 2  

3.1 ติดตั งถังเก็บน  าขนาด 1,000 ลิตร จ านวน 1 ถัง พร้อมกับเชื่อมต่อท่อรวบรวมน  าทิ งจา
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนทางด้านทิศใต้ของอาคาร 2  จ านวน 47 เครื่อง มาที่ถังเก็บน  า  

3.2 ติดตั งท่อและสปริงเกอร์รดน  าไปยังกระถางต้นไม้และสนามหญ้าด้านหน้าอาคาร 2  
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3.3 ติดตั งมอเตอร์ปั้มน  าระหว่างถังน  าและสปริงเกอร์รดน  า มอเตอร์ปั้มน  าใช้พลังงานจากพลังงาน
แสงอาทิตย์มอเตอร์ปั้ม 2 ชุด ส าหรับกระถางต้นไม้และสนามหญ้า  

3.4 ติดตั งเครื่องตั งเวลาการท างานของมอเตอร์ปั้มน  าเพ่ือควบคุมการรดน  าแบบอัตโนมัติโดยตั งเป็น
ช่วงเวลาติดตั งมิเตอร์ระหว่างถังน  ากับมอเตอร์ปั้มน  าเพ่ือตรวจสอบปริมาณน  า 

3.5 ติดตั งท่อน  าประปาและมิเตอร์เข้าถังเก็บ 

 
  รูปที่ 1  ผังการติดตั งชุดอุปกรณ์ 
 

4) การบ้ารุงรักษา 
 ชุดอุปกรณ์การน าน  าทิ งจากกระบวนการท างานของเครื่องปรับอากาศมารดน  าต้นไม้และสนาม

หญ้า ต้องมีการดูแลบ ารุงรักษาเป็นประจ า ดังนี  
 4.1 การบ ารุงรักษาประจ าวัน 

  4.1.1 ตรวจสอบระบบไฟฟ้าชุดปั๊มน  า   
4.1.2 ตรวจสอบระบบตั งเวลารดน  าท างานอัตโนมัติ  
4.1.3 ตรวจสอบระบบวาวล์น  าเข้า – ออก ถังเก็บน  า 
4.1.4 ตรวจสอบระบบหัวสปริงเกอร์แบบ popup แบบธรรมดา แบบน  าหยด  

 4.2 การบ ารุงรักษาประจ าเดือน 
  4.2.1 ตรวจสอบระบบและท าความสะอาดแผ่นโซล่าเซลล์ 

4.2.2 ตรวจสอบระบบชุดควบคุมการชาร์ทแบตเตอรี่ 
4.2.3 ตรวจสอบระบบการท างานของมอเตอร์ปั๊มน  า 
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 4.3 การบ ารุงรักษาประจ าปี 
  4.3.1 ตรวจสอบระบบชุดแผ่นโซล่าเซลล์  

4.3.2 ตรวจสอบระบบชุดควบคุมการชาร์ทแบตเตอรี่ 
4.3.3 ตรวจสอบระบบแบตเตอรี่ 
4.3.4 ตรวจสอบระบบชุดควบคุมการท างานของมอเตอร์ปั๊มน  า 
4.3.5 ตรวจสอบระบบสภาพมอเตอร์ปั๊มน  า 
4.3.6 ตรวจสอบสภาพถังเก็บน  า 

 
งบประมาณค่าใช้จ่าย 

 การศึกษาการน าน  าทิ งจากกระบวนการท างานของเครื่องปรับอากาศมารดน  าต้นไม้และสนามหญ้า 
มีการติดตั งชุดอุปกรณ์ ซึ่งต้องใช้งบประมาณค่าใช้จ่าย ดังนี  

ตารางท่ี 1 รายการอุปกรณ์ จ านวน และราคา 

ล้าดับ รายการอุปกรณ์ จ้านวน หน่วย 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
ราคารวม 
(บาท) 

1 ถังเก็บน  าขนาด 1,000 ลิตร พร้อมชุดลูกลอย 1 ถัง 7,000 7,000 

2 มอเตอร์ปั้ม ขนาด 600 W. (1/2 HP) AC220 V. 2 ชุด 6,500 13,000 

3 ชุดแผงโซล่าร์เซล ขนาด 160 W. 12 V. 6 ชุด 6,000 36,000 
4 เครื่อง Solar Charger 30 A. 2 ชุด 6,750 13,000 

5 ชุดแบตเตอรร่ี 12 V. 120 A. 3 ชุด 11,500 34,500 
6 ชุดอินเวอร์เตอร์ (Inverter) 3,000 W. DC12V. 1 ชุด 17,500 17,500 

7 ชุด Timer ตั งเวลาการท างานของมอเตอร์ปั้ม 2 ชุด 6,500 13,000 
8 มิเตอร์น  าขนาด ½ นิ ว 1 ชุด 650 650 

9 มิเตอร์น  าขนาด 1 นิ ว 2 ชุด 5,000 10,000 
10 ชุด springer แบบ popup รดน  าสนามหญา้ 6 ชุด 4,333 26,000 

11 ชุด springer แบบธรรมดา รดน  าสนามหญา้ 4 ชุด 5,000 20,000 
12 ชุด springer แบบน  าหยด รดน  ากระถางต้นไม้ 40 ชุด 375 15,000 

13 ท่อน  า 1 งาน 20,000 20,000 
14 ชุดสายไฟฟา้ 1 งาน 11,200 11,200 

15 อุปกรณ์ประกอบการติดตั ง 1 งาน 15,000 15,000 

รวมราคาทั งสิ น (บาท) 252,350 
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ผลการศึกษา 
 การศึกษาการท างานของระบบการน าน  าทิ งจากกระบวนการท างานของเครื่องปรับอากาศมารดน  า

ต้นไม้และสนามหญ้า แบ่งออกเป็น 2 ส่วน  คือ การวิเคราะห์ผลการใช้น  าในการรดน  าต้นไม้และสนามหญ้า 
และการวิเคราะห์ผลน  าทิ งจากกระบวนการท างานของเครื่องปรับอากาศ 
 การใช้น ้าในการรดน า้ต้นไม้และสนามหญ้า 
 โดยใช้ข้อมูลจากมิเตอร์ตัวที่ 2 (ระหว่างถังเก็บน  ากับมอเตอร์ปั้ม) ท าให้ได้ข้อมูลการใช้น  าของ
มอเตอร์ปั้มที่ตั งเวลาการท างานแบบอัตโนมัติในแต่ละช่วงเวลา ดังนี   
ตารางท่ี 2 การใช้น  ารดน  าต้นไม้และสนามหญ้าน  าใน 1 วัน 

มอเตอร์ปั้มส าหรับพื นที่ ช่วงเวลาการท างาน ปริมาณน  าที่ใช้ (ลิตร) 
กระถางต้นไม้ 09.00 – 09.05 น. 700 

13.00 – 13.05 น. 700 

สนามหญ้า 08.00 – 08.05 น. 700 
11.55 – 12.00 น. 700 

16.30 – 16.35 น. 700 
รวมปริมาณการใช้น  ารดน  าต้นไม้และสนามหญ้าน  าใน 1 วัน 3,500 

    

น ้าทิ งจากกระบวนการท้างานของเครื่องปรับอากาศ  
รวบรวมน  าทิ งจากกระบวนการท างานของเครื่องปรับอากาศทางด้านทิศใต้อาคาร 2 จ านวน 47 

เครื่อง ในวันราชการ   ใน 1 วัน จะได้ปริมาณน  าทิ งโดยเฉลี่ยประมาณ 866 ลิตร 
ตารางท่ี 3 ปริมาณน  าทิ งที่ได้จากกระบวนการท างานของเครื่องปรับอากาศใน 1 วัน 

ล้าดับ
ที ่

สถานที่ติดตั งเคร่ืองปรับอากาศ 
ขนาดเคร่ืองปรับอากาศ 

(BTU/hr) 
ปริมาณน ้าทิ งที่ได้ /วัน 

(ลิตร) 

1 ห้องปฏิบัติการพิษวิทยา ชั น 3 24,000 18 

2 ห้องปฏิบัติการพิษวิทยา ชั น 3 24,000 18 
3 ห้องปฏิบัติการพิษวิทยา ชั น 3 24,000 18 

4 ห้องเรียน 2310 12,000 10 

5 ห้องเรียน 2310 12,000 10 
6 ห้องเรียน 2310 12,000 10 

7 ห้องเรียน 2310 18,000 12 

8 ห้องเรียน 2310 18,000 12 
9 ห้องเรียน 2310 60,000 25 

10 ห้องเรียน 2310 60,000 25 
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ล้าดับ
ที ่

สถานที่ติดตั งเคร่ืองปรับอากาศ 
ขนาดเคร่ืองปรับอากาศ 

(BTU/hr) 
ปริมาณน ้าทิ งที่ได้ /วัน 

(ลิตร) 

11 ห้องเรียน 2316 20,000 13 
12 ห้องเรียน 2316 38,000 24 

13 ห้องเรียน 2316 38,000 24 

14 ห้องเรียน 2316 38,000 24 
15 ห้องเรียน 2316 38,000 24 

16 ห้องเรียน 2316 38,000 24 
17 ห้องเรียน 2316 38,000 24 

18 ห้องเรียน 2316 38,000 24 

19 ห้องเรียน 2316 38,000 24 
20 ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม ชั น 2 18,000 12 

21 ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม ชั น 2 18,000 12 

22 ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม ชั น 2 24,000 18 
23 ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม ชั น 2 50,000 23 

24 ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม ชั น 2 50,000 23 

25 ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม ชั น 2 50,000 23 
26 ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม ชั น 2 50,000 23 

27 ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม ชั น 2 50,000 23 
28 ห้องพักบัณฑิตศึกษา ชั น 2 12,000 10 

29 ห้องพักบัณฑิตศึกษา ชั น 2 24,000 18 

30 ห้องพักบัณฑิตศึกษา ชั น 2 24,000 18 
31 ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม ชั น 1 12,000 10 

32 ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม ชั น 1 20,000 13 

33 ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม ชั น 1 20,000 13 
34 ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม ชั น 1 20,000 13 

35 ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม ชั น 1 20,000 13 
36 ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม ชั น 1 24,000 18 

37 ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม ชั น 1 24,000 18 

38 ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม ชั น 1 24,000 18 
39 ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม ชั น 1 30,000 20 



ประชุมวิชาการกระบวนงานตามหลักการ KAIZEN “การพัฒนางานเพื่อมุ่งสู่ความส าเร็จอย่างมืออาชีพ” 

                                                                                 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น                                                                          -29- 

ล้าดับ
ที ่

สถานที่ติดตั งเคร่ืองปรับอากาศ 
ขนาดเคร่ืองปรับอากาศ 

(BTU/hr) 
ปริมาณน ้าทิ งที่ได้ /วัน 

(ลิตร) 

40 ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม ชั น 1 30,000 20 
41 ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม ชั น 1 30,000 20 

42 ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม ชั น 1 30,000 20 

43 ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม ชั น 1 30,000 20 
44 ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม ชั น 1 30,000 20 

45 ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม ชั น 1 30,000 20 
46 ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม ชั น 1 36,000 22 

47 ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม ชั น 1 36,000 22 

รวมปริมาณน  าทิ งที่ได้ทั งหมดใน 1 วัน 866 
 
สรุปและวิจารณ์ผล  

การศึกษาการท างานของระบบการน าน  าทิ งจากกระบวนการท างานของเครื่องปรับอากาศมารดน  า
ต้นไม้และสนามหญ้า แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน  คือ การใช้น  าในการรดน  าต้นไม้และสนามหญ้าและ
น  าทิ งจากกระบวนการท างานของเครื่องปรับอากาศ  ซึ่งสามารถสรุปสาระส าคัญได้ดังนี  

การใช้น ้าในการรดน ้าต้นไม้และสนามหญ้า 
จากการศึกษาพบว่า การรดน  าต้นไม้และสนามหญ้าด้านหน้าอาคาร 2 โดยใช้มอเตอร์ปั้ม 2 ชุด 

ควบคุมการท างานแบบอัตโนมัติตั งช่วงเวลาการท างาน 5 ช่วงเวลา ช่วงเวลาละ 5 นาที จะใช้น  าช่วงเวลาละ 
700 ลิตร หรือ 140 ลิตร/นาที    ใน 1 วันจะใช้ปริมาณน  า 3,500 ลิตร  

น ้าทิ งจากกระบวนการท้างานของเครื่องปรับอากาศ 
จากการศึกษาพบว่า น  าทิ งจากกระบวนการท างานของเครื่องปรับอากาศ ทั ง 47 เครื่อง ในวัน

ราชการที่มีการเปิดใช้งานจะได้น  าทิ งประมาณ 866 ลิตร  หรือปริมาณ 19,052 ลิตรต่อเดือน หรือปริมาณ 
228,624 ลิตรต่อปี  

สรุป การใช้น  าส าหรับรดน  าต้นไม้และสนามหญ้าใน 1 วันใช้น  าปริมาณ 3,500 ลิตร และใน 1 
เดือน (คิดวันราชการ 22 วัน) ใช้น  าปริมาณ 77,000 ลิตร และใน 1 ปีใช้น  าปริมาณ 924,000 ลิตร   น  าทิ ง
จากกระบวนการท างานของเครื่องปรับอากาศจะได้ประมาณวันละ 866 ลิตร และใน 1 เดือน (คิดวัน
ราชการ 22 วัน) ได้น  าทิ งปริมาณ 19,052 ลิตร และใน 1 ปีได้น  าทิ งปริมาณ 228,624 ลิตร   การน าน  าทิ ง
จากกระบวนการท างานของเครื่องปรับอากาศมารดน  าต้นไม้และสนามหญ้าสามารถช่วยลดการใช้
น  าประปาใน 1 วัน จากปริมาณ 3,500 ลิตร เหลือ 2,634 ลิตรต่อวัน หรือปริมาณ 57,948 ลิตรต่อเดือน 
หรือปริมาณ 695,376 ลิตรต่อปี คิดเป็นร้อยละ 25    
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ข้อเสนอแนะ การน าน  าทิ งจากกระบวนการท างานของเครื่องปรับอากาศมารดน  าต้นไม้และสนาม
หญ้าเป็นการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม อนาคตสามารถเพ่ิมปริมาณน  าทิ งจากกระบวนการท างาน
ของเครื่องปรับอากาศ  จะท าให้สามารถช่วยลดการใช้น  าประปาได้มากยิ่งขึ น ทั งนี ต้องมีการจัดระดับความ
ลาดเอียงของท่อน  าทิ งให้มีความเหมาะสมและมีความสวยงามกลมกลืนกับโครงสร้างอาคาร 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 งานการจัดการทรัพย์สิน ขอขอบพระคุณคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รอง
ศาสตราจารย์ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายต่างๆและผู้บริหารที่ได้ให้นโยบาย
และสนับสนุนในการพัฒนากระบวนงานตามหลักการ KAIZEN ในครั งนี   ขอขอบคุณทุกกลุ่มงาน บุคลากร
ของคณะเภสัชศาสตร์ทุกท่าน ที่ให้ข้อคิด ค าแนะน า ช่วยเหลือและก าลังใจมาโดยตลอด 

ท้ายสุดนี ขอขอบคุณบุคลากรในงานการจัดการทรัพย์สินที่ได้ร่วมกันจัดท าการพัฒนากระบวนงาน
ตามหลักการ KAIZEN  ที่ทุ่มเททั งแรงกาย ก าลังใจและความห่วงใยซึ่งกันและกัน จนงานส าเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี  จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี   

        งานการจัดการทรัพย์สิน  
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การจัดท าสื่อวีดิทัศน์การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ออนไลน์ 
เพ่ือการเรียนรู้ตามอัธยาศัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 

คณะท างาน : สินไชย เงินคุณด้วง, นันท์นภัส  ธิติศักดิ์สกุล, ณัฐารีญดา โลมะบุตร, ภูวนาท หมื่นโฮ้ง, ธนัช ชุมแวงวาปี, 
ธานี เทศศิริ, ประดิษฐ์ เพียรักษา, ณรงค์ ไร่รัตน์, ประมวล  ส านักโนน, ชิราวุธ  ปทุมธนทรัพย์, พุธมงคล  สตาสิทธิ์, สุพล 
บ่อคุ้ม, ศิริพร พิลา, เจตนา วีระกุล, นพพร นนทภา, วทัญญู ขามเกาะ, ทวี  พรมดี, เศรษฐ์ บุญจวง, โสภัณ  ปัญญา, รัชยา
พร  อโนราช, ธนันชนัย อุ่นสิม, แสงอรุณ หาญเชิงชัย, ภารดร  สอนพิละ, เตชิต ช่ืนประทุมทอง, ไพลิน  ลืออดุลย์, อรรศ  
มีไพริณ, จันทิมา  เสาร์ห้า, รุ่งฤทัย  ตรีชา  
ที่ปรึกษา :  รศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์  
      รศ.ดร.ศักดา ดาดวง       รองคณบดฝี่ายวิชาการและพัฒนานักศกึษา  
 

บทคัดย่อ  
 การศึกษาวิจัยการจัดท าสื่อวีดิทัศน์การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ออนไลน์เพ่ือการเรียนรู้ตาม
อัธยาศัย และการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นการศึกษาเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
พัฒนาและผลิตสื่อวีดิทัศน์การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ออนไลน์ส าหรับการเรียนการสอนแบบกลับด้าน 
(Flipped Classroom)  เพ่ือแก้ไขปัญหาการให้บริการด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์โดยใช้หลักการไคเซ็น 
โดยน าแผนผังสาเหตุและผลมาใช้ในการค้นหาสาเหตุต่างๆ ที่มีความเป็นไปได้  หลังจากทราบสาเหตุต่างๆ 
แล้วจึงน าไปสู่การเลือกแนวทางในการแก้ปัญหานั้นร่วมกันให้ส าเร็จด้วยการน าหลักการ Plan – Do – 
Check – Act (PDCA) คือ การวางแผนหาวิธีแก้ไขปัญหา การลงมือท าหรือการทดลองท า แล้วท าการ
ตรวจสอบเพ่ือดูว่าปัญหาที่ได้รับการแก้ไขนั้นเป็นไปตามที่ต้องการหรือไม่  มีการจัดกิจกรรมลงมือปฏิบัติ
ร่วมกันจนสามารถท าให้การแก้ไขปัญหานั้นๆ ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  โดยด าเนิ นการประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพื่อระดมสมองในการค้นหาสาเหตุ วิธีการด าเนินงานเพ่ือแก้ปัญหาในระยะต่างๆ มีการจัดอบรม
เชิงปฏิบัติการเขียนสื่อวีดิทัศน์ จนสามารถผลิตสื่อวีดิทัศน์การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบคนละ 1 หัวข้อ  พร้อมมีการตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา ความเหมาะสมของภาพเสียง
ประกอบและค าบรรยาย จากผู้ทรงคุณวุฒิหลายครั้ง จนมีความถูกต้องสมบูรณ์พร้อมรวบรวมขึ้นสู่ระบบ
อินทราเน็ตของคณะเภสัชศาสตร์ มีการทดลองใช้ และประเมินการเข้าถึงและการเข้าใช้งาน พบว่ามีความ
สะดวกในระดับดีเยี่ยม ซึ่งถือเป็นการสร้างห้องเรียนรู้แบบกลับด้านที่ให้นักศึกษาสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้
ด้วยระบบออนไลน์ เพ่ือเพ่ิมทักษะในการเรียนรู้การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง นักศึกษา
สามารถศึกษาก่อนเข้าปฏิบัติการจริง หรือทบทวนหลังเรียนเสร็จได้ตลอดเวลาตามความต้องการ  จึงเป็น
การส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างประณีตและยั่งยืน 
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บทน า 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นองค์กรทางด้านการศึกษา มีหน้าที่ในการผลิตก าลังคนที่มีคุณภาพเพ่ือ

การพัฒนาประเทศ ในขณะเดียวกันก็เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและสังคมด้วย วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยจึง
รวมถึงการพัฒนาตนเองให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นน า มหาวิทยาลัยที่มีการ
บริหารจัดการที่ดี มหาวิทยาลัยคุณภาพ มหาวิทยาลัยของชุมชนด้วย การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ 
หมายถึง มหาวิทยาลัยพัฒนาตนเองให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของทั้งบุคลากรภายในและภายนอกโดยการสร้างให้
มหาวิทยาลัยเป็นอุทยานการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย เปิดช่องทางการเรียนรู้ของบุคคลใน
หลายรูปแบบโดยใช้ Information and Communication Technology (ICT) ซึ่งเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานที่
ส าคัญ รวมทั้งการสร้างพ้ืนที่การเรียนรู้ส าหรับประชาชนที่ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา เน้นการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เน้นการเรียนรู้ตามอัธยาศัย การเรียนรู้ตลอดชีวิตซึ่งไม่ต้องอาศัยการเรียนใน
ห้องเรียนแต่เพียงอย่างเดียว แต่สามารถเรียนด้วยสื่อออนไลน์ พร้อมกับมีการเน้นการเรียนการสอนแบบ
กลับด้าน (flipped classroom) ที่เป็นรูปธรรมให้นักเรียนนักศึกษาได้เห็นและปฏิบัติจากประสบการณ์จริง 
เพ่ือให้เกิดทักษะการเรียนรู้ได้ดีและกระตุ้นให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งเป็น
วิธีการสอนรูปแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2563) 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 
6 ปี) 3 หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 8 หลักสูตร และระดับ
ปริญญาเอก 2 หลักสูตร โดย มีวิสัยทัศน์ที่ส าคัญในการเป็นสถาบันการศึกษาและวิจัยด้านเภสัชศาสตร์     
ชั้นน า มีพันธกิจที่ส าคัญในการบริการวิชาการ โดยใช้ความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพและวิจัย เพ่ือบริการ
วิชาการแก่สังคมและสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และบริการวิชาการกับสังคมและการบริหารจัดการองค์กรที่มี
ระบบการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีธรรมาภิบาล สามารถบริหารจัดการ
ทรัพยากรให้มีการสร้างรายได้เพ่ือการพ่ึงตนเองด้านงบประมาณมากขึ้น มีเอกลักษณ์ที่บ่งบอกถึงการเป็น
คณะแห่งการวิจัยและบริการสังคม วัฒนธรรมองค์กร ตรงเวลา คิดเชิงบวก พูดดี ท าดี มีค่านิยมในการ
มุ่งเน้นผลลัพธ์ และการมุ่งเน้นผู้บริการ 

ปัจจุบันคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกลุ่มงานภายใต้กองบริหารงาน            
คณะเภสัชศาสตร์ โดยมี 4 กลุ่มงาน ได้แก่ งานการจัดการพัฒนา งานการจัดการศึกษาและจัดการทั่วไป 
งานการจัดการทรัพย์สิน และงานการจัดการห้องปฏิบัติการ เพ่ือบริหารจัดการด้านสนับสนุนภารกิจให้
เป็นไปตามพันธกิจของคณะ และสอดคล้องกับระดับมหาวิทยาลัย ในส่วนของงานการจัดการ
ห้องปฏิบัติการ คณะเภสัชศาสตร์ ได้มีการรวมหน่วยงานเข้าด้วยกัน ได้แก่ ห้องปฏิบัติการการเรียนการ
สอนสาขาวิชา หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยปฏิบัติการและบริการทางวิชาการด้านตรวจวัด
ระดับยาและสารเคมีในชีววัตถุ  หน่วยปฏิบัติการและบริการทางวิชาการด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ และหน่วย
บริการสุขภาพแบบองค์รวม โดยมีภารกิจด้านการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการ ให้บริการวิชาการ บริการ
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การตรวจวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และบริการการวิจัย ซึ่ง
แต่ละหน่วยงานดังกล่าวข้างต้นมีการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ระดับพ้ืนฐานและขั้นสูงในการให้บริการงาน
ต่างๆ ที่แตกต่างกัน และมีการให้บริการด้านเครื่องมือจ านวนมาก ทั้งยังมีงานภารกิจด้านอื่นๆที่หลากหลาย 
เช่น งานโครงการตามแผนงบประมาณ งานพัฒนา และกิจกรรมอ่ืนๆ ตามภารกิจของคณะ  

เนื่องจากจ านวนบุคลากรด้านห้องปฏิบัติการมีจ ากัดแต่ละบุคคลต้องดูแลรับผิดชอบเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์จ านวนหลายเครื่องและยังท างานด้านอ่ืนอีกหลายภาระหน้าที่ การจัดการเรียนการสอนหลาย
ระดับ จ านวนหลายหลักสูตร และมีจ านวนนักศึกษาเพ่ิมมากขึ้นเป็นล าดับ จึงไม่สามารถให้บริการด้าน
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ได้อย่างเต็มที่และทั่วถึง เครื่องมือวิทยาศาสตร์ภายในห้องปฏิบัติการมีความ
หลากหลาย แต่ละเครื่องมีความจ าเพาะและซับซ้อนยุ่งยากในการใช้งาน การดูแลบ ารุงรักษารวมถึงข้อควร
ระวังในการใช้งานมีความแตกต่างกัน ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายและอันตรายจากการใช้
งานผิดวิธี เนื่องจากมีเครื่องมือจ านวนไม่น้อยที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาและน าเทคโนโลยีใหม่เข้ามาช่วยใน
การท างานของเครื่องมือรวมถึงโปรแกรมการควบคุมการท างานของเครื่องมือ ปัจจุบันงานการจัดการ
ห้องปฏิบัติการยังไม่มีการน าเทคโนโลยีใหม่หรือระบบการท างานด้วยดิจิตอลเข้ามาช่วยเหลืองานด้านการ
เรียนการสอนและการวิจัย จึงอาจจะน าไปสู่สาเหตุของการให้บริการด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของ
หน่วยงานไม่ทันสมัย ไม่เอ้ือต่อการให้บริการที่มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นในอนาคต เพ่ือให้สอดคล้องต่อวิสัยทัศน์
ในการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ที่ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา เน้นการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ต่างๆ การเรียนรู้ตามอัธยาศัย และการเรียนรู้ตลอดชีวิตซึ่งไม่ต้องอาศัยการเรียนในห้องเรียน แต่สามารถ
เรียนด้วยสื่อออนไลน์ พร้อมกับมีการเน้นการเรียนการสอนแบบกลับด้าน ( flipped classroom) ที่เป็น
รูปธรรมให้นักศึกษาได้สัมผัสและปฏิบัติจากประสบการณ์จริง เพ่ือให้เกิดทักษะการเรียนรู้ได้ดีและกระตุ้น
ให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ (วสันต์ ศรีหิรัญ, 2560) 

ไคเซ็น (KAIZEN) เป็นกลยุทธ์การบริหารงานแบบญี่ปุ่น แปลว่า การปรับปรุง (Improvement) 
เป็นแนวคิดที่ใช้ในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิผลโดยมุ่งปรับปรุงวิธีการ การมีส่วนร่วมของพนักงานทุก
คน บุคลากรทุกระดับ ร่วมกันแสวงหาแนวทางใหม่ๆ เพ่ือปรับปรุงวิธีการท างานให้ดีขึ้นไปเรื่อย ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง(สมภาร วรรณรถ , 2561)   แผนผังก้างปลา (Fish Bone Diagram) หรือ แผนผังอิชิคะวะ 
(Ishikawa diagram) ซึ่งเป็นแผนผังที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัญหา (Problem) กับสาเหตุทั้งหมดที่
เป็นไปได้ที่อาจก่อให้เกิดปัญหานั้น (Possible Cause) จึงมีผู้เรียกแผนผังกางปลานี้ว่า แผนผังสาเหตุและ
ผล (Cause and Effect Diagram) เป็นแผนผังที่ใช้แสดงความสัมพันธ์อย่างเป็นระบบระหว่างสาเหตุ
หลายๆ (พนพ เกษามา, 2545)  สาเหตุที่เป็นไปได้ที่ส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาหนึ่งปัญหา จึงน าปัญหานั้น
เข้ามาด าเนินการแก้ไขโดยใช้หลักการ Plan-Do-Check-Act (PDCA) ทั้งนี้หลักการ PDCA  คือ การดู
ปัญหา การวางแผนหาวิธีแก้ไขปัญหา การลงมือท าหรือการทดลองท า แล้วท าการตรวจสอบเพ่ือดูว่าปัญหา
ที่ได้รับการแก้ไขไปนั้น เป็นไปตามที่ต้องการหรือไม่ จนได้ค าตอบซึ่งน าไปสู่หนทางแก้ไขที่เหมาะสมในการ
น ามาปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้จริง* 
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ในการศึกษาครั้งนี้งานการจัดการห้องปฏิบัติการ คณะเภสัชศาสตร์ จึงได้มีการจัดท าสื่อวีดิทัศน์
การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ออนไลน์เพ่ือการเรียนรู้ตามอัธยาศัย และการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ืออ านวย
ความสะดวกให้กับนักศึกษาใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้ตลอดเวลาตามอัธยาศัย โดยไม่ต้องเรียนภายในห้องเรียน
ดังเช่นที่ผ่านมาในอดีต ถือเป็นการเรียนการสอนแบบกลับด้าน ที่สามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ด้วยระบบ
ออนไลน์ มีการน าหลักการไคเซ็น แผนผังสาเหตุและผล มาใช้ในการค้นหาสาเหตุต่างๆที่มีความเป็นไปได้ซ่ึง
อาจจะเป็นประเด็นปัญหาในการให้บริการด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์ หลังจากทราบสาเหตุต่างๆแล้ว จึง
น าไปสู่การเลือกแนวทางในการแก้ปัญหานั้นร่วมกัน ส าหรับแนวทางและขั้นตอนกระบวนการแก้ปัญหาให้
ส าเร็จได้นั้นในการศึกษานี้ คณะท างานได้น าหลักการ PDCA   คือ การดูปัญหา การวางแผนหาวิธีแก้ไข
ปัญหา การลงมือท าหรือการทดลองท า แล้วท าการตรวจสอบเพ่ือดูว่าปัญหาที่ได้รับการแก้ไขไปนั้น เป็นไป
ตามที่ต้องการหรือไม่ แล้วลงมือปฏิบัติร่วมกันจนสามารถท าให้การแก้ไขปัญหานั้นๆ ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี
และยังต้องมีการตรวจสอบวางแผนหาวิธีแก้ไขปัญหา ลงมือปฏิบัติให้เกิดผลงานจริงตามหลักการไคเซ็นอยู่
เรื่อยไปตลอดเวลา  

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาสื่อวีดิทัศน์การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ออนไลน์ ส าหรับการเรียนการสอนแบบกลับ
ด้าน (Flipped Classroom)  

 2. เพ่ือแก้ไขปัญหาการให้บริการด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์โดยใช้หลักการไคเซ็น 

วิธีด าเนินการ 

 การศึกษาวิจัยนี้เป็นการศึกษาเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ด้วยการน าหลักการไคเซ็นเข้ามาช่วย
เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ โดยแบ่งการด าเนินการศึกษาเป็น 3 ระยะ ดังนี้ คือ 

ระยะที่ 1 ระยะการท างานของคณะท างานคนรักษ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์  โดย
คณะท างานได้มีกิจกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประชุมเพ่ือระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการบ ารุงรักษา
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ดังต่อไปนี้  

1. การจัดท าเอกสารคู่มือรายละเอียดเครื่องมือ ตามรายการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ใน
ความรับผิดชอบรายบุคคล  

2. การศึกษาแนวทางการอบรมให้ความรู้ รวมถึงการสาธิตเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการใช้
เครื่องมือวิทยาศาสตร์อย่างถูกต้องเหมาะสม ตามหลักการใช้เครื่องมือ เพ่ือรักษาและยืดอายุการใช้งาน
เครื่องมืออย่างมีประสิทธิภาพ  

3. การประชุมระดมความคิดเห็นร่วมกันของคณะท างาน เพ่ือค้นหาประเด็นปัญหาส าคัญ
ที่มีความส าคัญเกี่ยวกับการให้บริการด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์ โดยน าผังก้างปลา หรือแผนผังแสดงเหตุ
และผล เข้ามาใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษา เพ่ือสรุปประเด็นปัญหาที่เกิดข้ึนจากงานบริการด้านเครื่องมือ  
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ระยะที่ 2 ระยะการท างานภายใต้คณะกรรมการผู้ปฏิบัติงานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะเภสัช
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งได้ด าเนินกิจกรรมการจัดท าวีดิทัศน์ โดยน าหลักการไคเซ็น เครื่องมือ 
PDCA มาช่วยให้สามารถด าเนินงานไปได้อย่างมีแบบแผน (ธิดารักษ์ รัตนมณี, 2555) ดังนี้ 

P : Plan ( ขั้นตอนการวางแผน ) เป็นขั้นตอนศึกษาถึงปัญหา เรียงล าดับความส าคัญของปัญหา 
การก าหนดกรอบหัวข้อที่ต้องการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ การประชุมคณะกรรมการ
ผู้ปฏิบัติงานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เมื่อ วันอังคารที่ 16 ม.ค. 2561 เพ่ือวางแผนการเริ่มเขียนวีดิทัศน์ ดังนี้ 

1. เริ่มต้นจากการเลือกเรื่องที่จะเขียนหรือเครื่องมือที่จะน ามาสร้างเป็นวีดิทัศน์  

2. การเขียนบท หรือสคริปเนื้อเรื่องของวีดิทัศน์ 

3. การจัดฝึกอบรมการจัดท าสื่อวีดิทัศน์ (คลิป) จ านวน 2 รอบ ได้แก่ วันที่ 29 มกราคม 
2561 และ วันพุธที่ 31 มกราคม 2561 โดยมีคุณธนันชนัย อุ่นสิม ดูแลรับผิดชอบการจัดฝึกอบรม  

4. การจัดท าสื่อวีดิทัศน์  

5. การปรับปรุง แก้ไข 

6. การน าเสนอขึ้นสื่อออนไลน์ภายใน 

D : Do ( ขั้นตอนการปฏิบัติ ) คือการลงมือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามทางเลือกที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่ง
ในขั้นตอนนี้ต้องมีการตรวจสอบระหว่างการปฏิบัติด้วยว่าได้ด าเนินไปในทิศทางที่ตั้งใจหรือไม่ เพ่ือท าการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามแผนการที่ได้วางไว้ ได้แก่ การเขียน และสร้างผลงานวีดิทัศน์ของแต่ละ
บุคคล ใช้เวลา 1 เดือน ในการเขียนบทถ่ายภาพนิ่ง ถ่ายภาพเคลื่อนไหว น าข้อมูลและเนื้อหาจัดท าเป็นคลิป 
ตัดต่อคลิป ภาพ และเสียง รวมออกมาเป็นสื่อวีดิทัศน์การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์โดยมีความยาวไม่เกิน 
10 นาทีต่อเรื่อง พร้อมทั้งให้เจ้าของผลงานจัดเตรียมโปสเตอร์น าเสนอตามวีดิทัศน์ที่ได้จัดท า และจัดให้มี
การประกวดผลงานการน าเสนอคลิป ในการสัมมนาต่อไป  ซึ่งในการเขียนวีดิทัศน์นี้ท าให้ผู้จัดท ามีการ
วางแผนในการเขียน เตรียมเนื้อหา เตรียมข้อมูลด้านต่างๆ มีการลงมือปฏิบัติในการเขียนสื่อวีดิทัศน์ด้ วย
ตนเองจากการที่ได้ผ่านการอบรมมา มีการตรวจเช็คข้อมูลภาพ ตรวจสอบเนื้อหาขั้นตอนการท างานของ
เครื่องมือ ก่อนจะลงมือเขียนวีดิทัศน์ตามขั้นตอนที่วางแผนไว้ 

  
ภาพที่ 1 การจัดฝึกอบรมขั้นตอนวิธีการเขียนสคริป และการตัดต่อวีดิทัศน์ 
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C : Check ( ขั้นตอนการตรวจสอบ ) ตรวจสอบวัดผลด้วยมาตรวัดที่เราจัดตั้งขึ้นมาเพ่ือกิจกรรมนี้ 
หรือเป็นการเทียบกับการท างานแต่ก่อนว่าดีขึ้นหรือไม่ หากผลลัพธ์จากแนวทางใหม่ไม่สามารถบรรลุตาม
เป้าหมาย ทีมงานอาจพิจารณาแนวทางเดิมหรือด าเนินการค้นหาแนวทางปรับปรุงต่อไป 

   

 
ภาพที่ 2 การสัมมนาวิชาการสื่อวีดิทัศน์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 

 

โดยมีการประชุมสัมมนาวิชาการสื่อวีดิทัศน์การใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ นอกสถานที่ ในวัน
ศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 จัดท าในรูปแบบการน าเสนอวิชาการ ดังนี้ 

1. ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาน าเสนอสื่อวีดิทัศน์ที่จัดท า เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจสอบความ
ถูกต้องและความเหมาะสมของเนื้อหาร่วมกัน  

2. น าเสนอโปสเตอร์ เป็นการสรุปขั้นตอนการท างานการผลิตสื่อวีดิทัศน์ของแต่ละบุคคล 

3. การพิจารณาและแสดงความคิดเห็นโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 4 ท่าน ตามเกณฑ์การ
เสนอผลงานเป็นการตรวจสอบเกณฑ์การผลิตสื่อ ด้านเนื้อหา คุณภาพของสื่อ  ล าดับการน าเสนอเรื่อง 
ความถูกต้องด้านต่างๆ  

4. การมอบรางวัลสื่อวีดิทัศน์ที่ได้รับการคัดเลือกจากกรรมการผู้พิจารณา  

5. การปรับปรุงแก้ไข สื่อวีดิทัศน์บางส่วนที่กรรมการเสนอแนะให้มีการพิจารณาแก้ไข ทั้งใน
รูปแบบภาพ เสียงบรรยาย เสียงประกอบ ให้ทุกเรื่องพิจารณาแก้ไข และตรวจสอบค าศัพท์เฉพาะของ
เครื่องมือให้มีความถูกต้องตามหลักวิชาการ 

หลังจากนั้น ได้มีการจัดฝึกอบรมการจัดท าสื่อวีดีทัศน์เพ่ิมเติม จ านวน 2 รอบ (11 มิถุนายน 
2561, 14 มิถุนายน 2561) โดยมีหน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ ดูแลรับผิดชอบการจัดฝึกอบรม 
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เพ่ือให้ค าแนะน าในการเขียนวีดิทัศน์ด้วยเทคนิคท่ีดีมากขึ้น เพื่อแก้ไขผลงานที่ผ่านการพิจารณาหรือแนะน า
ให้แก้ไขจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้มีความชัดเจนทั้งรูปแบบของภาพ เสียงบรรยาย เสียงประกอบ ค า
บรรยายให้ถูกต้อง มีคุณภาพมากข้ึน 

A : Action ( ขั้นตอนการด าเนินงานให้เหมาะสม ) การปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนวิธีการหรือ
ทรัพยากรบางอย่างเพ่ือท าให้ผลลัพธ์กลับมาอยู่ในแผนงานหรือเส้นทางสู่เป้าหมายตามระยะเวลาที่ก าหนด 
โดยมีการท างานอย่างต่อเนื่องและมีการติดตามผลหรือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น หลังจากการด าเนินการ
ด้วย KAIZEN เสร็จสิ้นลง  

ระยะที่ 3 ระยะการปรับปรุงพัฒนาเพ่ือพิจารณาสื่อวีดิทัศน์ทุกเรื่องที่ผ่านกระบวนการมาทั้งหมด 
ให้มีการน าเข้าสู่ระบบอินทราเน็ตโดยให้บุคลากรภายในและนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์เท่านั้นที่สามารถเข้า
ดูได้ โดยมีการด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

1. การปรับปรุงสื่อวีดิทัศน์ขั้นสุดท้าย เพ่ือเป็นการพิจารณาด้านความครบถ้วนของเนื้อหา 
ความคมชัดของภาพ แสดงเรื่องราวและภาพประกอบ ค าบรรยาย เสียงดนตรี และเสียงบรรยายประกอบ 

2. การจัดท าเอกสารข้อมูลประกอบสื่อวีดิทัศน์  ในรูปแบบของไฟล์ข้อความ ซึ่ ง
ประกอบด้วยเนื้อหา ดังนี้  

 2.1  ชื่อเครื่องมือวิทยาศาสตร์ และชื่อผู้ดูแลรับผิดชอบ 

 2.2 รายละเอียด สเปคของเครื่องมือ รูปภาพเต็มของเครื่องมือ และภาพอุปกรณ์
ของเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 

 2.3 ขั้นตอนวิธีการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 

 2.4 การท าความสะอาด ข้อควรระวัง และการบ ารุงรักษาเครื่องมือ 

3. รวบรวมวีดิทัศน์ และเอกสารประกอบการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์และข้อเสนอแนะ 
ส่งให้ผู้รับผิดชอบในการดูแลระบบ Flipped Classroom 

4. การน าสื่อวีดิทัศน์ และข้อมูลประกอบ ขึ้นให้บริการแบบอินทราเน็ต บนเว็บไซต์คณะ  

5. การประเมินความพึงพอใจการใช้งานสื่อ 
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ภาพที่ 3 ตัวอย่างเอกสารประกอบวีดิทัศน์ การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 

 

ผลการศึกษา 

 จากการศึกษาวิจัยด้วยกระบวนการการประชุมเชิงปฏิบัติการด้วยการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน
กลุ่มงานการจัดการห้องปฏิบัติการ มีการบูรณาการเกี่ยวกับทฤษฎี หลักการ องค์ความรู้ เทคนิควิธีการการ
รวบรวบข้อมูลเอกสารเกี่ยวกับเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่แต่ละบุคคลรับผิดชอบ ในระยะที่ 1 การรวบรวม
จัดท าเอกสารคู่มือรายละเอียดเครื่องมือรายบุคคลเพ่ือแจกแจงว่าแต่ละบุคคลมีเครื่องมือที่รับผิดชอบอยู่คน
ละกี่เครื่องมือ และมีการจัดท าเป็นเอกสารคู่มือจ าเพาะของเครื่องมือนั้นๆ (Equipment Profile) และเมื่อ
มาพิจาณาเรื่องการสาธิตวิธีการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์อย่างถูกต้อง การบ ารุงรักษาเครื่องมืออย่าง
เหมาะสมเพ่ือยืดอายุการใช้งาน พบว่าการให้บริการดังกล่าวยังมีข้อติดขัดในระบบงานและขั้นตอนการ
ให้บริการ จึงได้ใช้แผนผังก้างปลา หรือ แผนผังแสดงเหตุและผล (Cause & Effect Diagram) มาใช้เป็น
เครื่องมือเพ่ือหาสาเหตุต่างๆที่น ามาสู่ปัญหาหลักด้านการให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ พบว่า ปัญหามา
จากสาเหตุหลายประการ (ภาพที่ 4) ได้แก่ ด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่มีความหลากหลาย ด้านบุคลากรที่
ต้องมีความรู้ความช านาญในเครื่องมือเฉพาะด้าน ด้านภาระงานของแต่ละบุคคลที่มีภาระงานรับผิดชอบ
หลายด้านและหลายภารกิจ ด้านเวลาของการให้บริการที่จ ากัด การให้บริการจ ากัดในเวลาราชการ ด้าน
ของผู้ขอใช้บริการที่หลากหลายประเภทมีความต้องการที่ไม่เหมือนกัน และระเบียบแนวปฏิบัติในการขอใช้
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ยังไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เป็นหลายๆ สาเหตุที่น าไปสู่ปัญหาการให้บริการ
ด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์  

 



ประชุมวิชาการกระบวนงานตามหลักการ KAIZEN “การพัฒนางานเพื่อมุ่งสู่ความส าเร็จอย่างมืออาชีพ” 

                                                                                 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น                                                                          -39- 

 
ภาพที ่4 แสดงแผนผังก้างปลาของสาเหตุที่มาของปัญหาการให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 

 

ข้อสรุปจากการประชุมคณะท างาน ประธานคณะท างานได้มอบนโยบายให้จัดท าขั้นตอนวิธีการใช้
งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ในรูปแบบของวีดิทัศน์ขึ้นมา 1 เรื่องต่อคน  ในระยะที่ 2 มีการจัดประชุมระดม
ความคิดเห็นร่วมกัน เพ่ือแสวงหาแนวทางการจัดท าชิ้นงานเรื่องการจัดท าวีดิทัศน์ให้ส าเร็จ มีการวาง
แผนการท างานเป็นระยะ มีการจัดอบรมวิธีการฝึกปฏิบัติการเขียนวีดิทัศน์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การ
ประชุมเพ่ือติดตามงาน ในขั้นตอนของการท างานตั้งแต่ระยะที่ 2 และระยะที่ 3 ได้น าหลักการไคเซ็น 
PDCA มาเป็นเครื่องมือช่วยให้สามารถด าเนินงานไปได้อย่างมีแบบแผน และได้จัดประชุมสัมมนาวิชาการ
สื่อวีดิทัศน์การใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไขสื่อวีดิทัศน์ในส่วนที่กรรมการเสนอแนะ
ให้ปรับปรุงแก้ไข สื่อวีดิทัศน์ขั้นสุดท้าย เพ่ือเป็นการพิจารณาด้านความครบถ้วนของเนื้อหา ความคมชัด
ของภาพแสดงเรื่องราวและภาพประกอบ ค าบรรยายประกอบ เสียงดนตรี และเสียงบรรยายประกอบ 
รวมถึงการจัดท าเอกสารข้อมูลประกอบสื่อวีดิทัศน์ ในรูปแบบของไฟล์อิเล็กทรอนิคเพ่ิมเติม จนส าเร็จเป็น
วีดิทัศน์ที่สามารถน าออกเผยแพร่ได้จ านวน 20 เรื่อง ดังนี้ 

01-การใช้งานเครื่อง Micro-plate reader 1  

02-การใช้งานเครื่อง FREEZE DRY      

03-การใช้งานเครื่องตรวจความหนืดของของไหล (Rheometer) ยี่ห้อ Brookfield 

04-การใช้งานเครื่อง HPLC 1220     

05-การใช้งานเครื่อง Planetary Ball Mill    

06-แนะน างานด้าน SPA      
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07-การใช้งานเครื่อง Herbal Grinding Machine   

08-การใช้งานเครื่อง Micro-plate reader 2       

09-การใช้งานเครื่อง Hot Air Oven 2    

10-ขั้นตอนแนะน าการจ่ายยา รพ.ศรีนครินทร์ 

11-การใช้งานเครื่องบรรจุแคปซูล 

12-การใช้งานเครื่อง Rotary evaporator 

13-การใช้งานเครื่อง MT 

14-การใช้งานเครื่อง Micro-plate reader 3 

15-การใช้งานถังดับเพลิง 

16-การใช้งานเครื่อง UV 

17-การใช้งานเครื่อง Fourier Transform Infrared Spectrophotometer 

18-การใช้งานเครื่อง UC 

19-การใช้งานเครื่อง Autoclave 

20-การใช้งานกล้อง Microscope 

 หลังจากนั้นได้มีการรวบรวมวีดิทัศน์ทั้งหมดโดยห้องปฏิบัติการสารสนเทศเพ่ือจัดท า ออกแบบ  ใน
รูปแบบของห้องเรียนแบบย้อนกลับ หรือห้องการเรียนรู้ก่อนเข้าเรียน (Flipped Classroom) ท้ายที่สุดจน
น าไปสู่การน าวีดิทัศน์ทั้ง 20 เรื่อง เข้าสู่ระบบอินทราเน็ตของคณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งสามารถเข้าใช้งานด้วย
การล๊อคอินด้วยรหัสนักศึกษาส าหรับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ส่วนบุคลากรสามารถเข้าชมได้ด้วยการใช้
เลขบัตรประชาชนเป็นรหัสผ่าน 

  

การเข้าใช้งาน Website Sciences Equipment 

1. เข้าไปที่เว็บไซต์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น http://pharm.kku.ac.th เลื่อนเมาส์
ลงมา จะสังเกตเห็น แบนเนอร์ การเรียนรู้ก่อนเข้าเรียน (Flipped Classroom) 

 
ภาพที่ 5 การเข้าใช้งานระบบการเรียนรู้ก่อนเข้าเรียน (Flipped Classroom) 
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2. จะปรากฏเมนูให้เลือก 3 ไอคอน - เรียนรู้เครื่องมือ - เรียนรู้เอกสาร – เรียนรู้จากปฏิบัติเสมือน 
 

 
ภาพที่ 6 ไอคอน - เรียนรู้เครื่องมือ - เรียนรู้เอกสาร - เรียนรู้จากปฏิบัติเสมือน 

 

3. ให้เลือกคลิกที่   เรียนรู้เครื่องมือ > เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 

 
ภาพที่ 7 เมนู  Pharmacy KKU Flipped Classroom เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 

 
ภาพที่ 8 เมนู  Pharmacy KKU Flipped Classroom Login 
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เข้าสู่หน้าจอเมนู  ให้เลือก  SCIENCES EQUIPMENT เรียนรู้เครื่องมือ 

 
ภาพที่ 9 เมนู  SCIENCES EQUIPMENT 

 

4. จะปรากฏ เครื่องมือต่างๆ ให้เลือกเข้าไปเพ่ือเรียนรู้ ด้วยตัวเอง 

 
ภาพที่ 10  รายชื่อสื่อวีดิทัศน์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 

  

จากผลการศึกษาทดลองใช้งานระบบการเรียนรู้ก่อนเข้าเรียน ด้วยแบบประเมินผลกิจกรรมสื่อวีดิ
ทัศน์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับผลประเมินในระดับดีเยี่ยมขึ้นไป 5 ด้าน คือ  ได้ผล
ประเมินระดับดีเยี่ยมด้านความเหมาะสมของภาพ ความสอดคล้องของเนื้อหาและภาพ ความเหมาะสมของ
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ระยะเวลา การด าเนินเรื่องและล าดับขั้นตอน ความเหมาะสมในการเผยแพร่ทางอินทราเน็ต ส่วนผลการ
ประเมินในระดับดีได้แก่ด้านเสียงบรรยายและเพลงประกอบ ด้านความเหมาะสมของภาพภาพมีความ
คมชัด ด้านความกระชับของเนื้อหาวีดิทัศน์ ด้านเนื้อหาความรู้ของสื่อวีดิทัศน์น่าศึกษา ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น 
ด้านเนื้อหาความรู้ของเอกสารประกอบมีความครบถ้วนถูกต้องและเหมาะสม ดังภาพที่ 11 

 
ภาพที่ 11 ผลการประเมินกิจกรรมสื่อวีดิทัศน์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ 

 

สรุป และวิจารณ์ผล 

การจัดท าสื่อวีดิทัศน์การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ออนไลน์เพ่ือการเรียนรู้ตามอัธยาศัยและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นการศึกษาและพัฒนาร่วมกับการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพ่ือพัฒนาสื่อ
วีดิทัศน์การใช้ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ออนไลน์ส าหรับการเรียนการสอนแบบกลับด้าน (Flipped 
Classroom) เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับนักเรียนนักศึกษาใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ ได้ตลอดเวลาและยัง
สามารถช่วยแก้ไขปัญหาการให้บริการด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์โดยใช้หลักการไคเซ็น  แผนผังสาเหตุและ
ผล (Cause and Effect Diagram) มาใช้ในการค้นหาสาเหตุต่างๆ หลังจากนั้นจึงมีการค้นหาแนวทางและ
ขั้นตอนกระบวนการแก้ปัญหาด้วยการน าหลักการ PDCA เข้ามาช่วยในกระบวนการท างานตลอดการศึกษา 
จึงได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือวางแผนการท างาน มีการอบรมให้ความรู้ในการเขียนบทสคริป การ
อบรมการเขียนวีดิทัศน์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือให้สามารถลงมือท าสื่อวีดิทัศน์ได้ด้วยตนเอง ระหว่าง
การท างานหรือการเขียนสื่อวีดิทัศน์มีการประชุมเพ่ือการติดตามผลการท างาน การตรวจสอบความถูกต้อง
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ของเนื้อหาภายในสื่อวีดิทัศน์ เป็นระยะ เมื่อแต่ละสื่อวีดิทัศน์ผ่านเกณฑ์การประเมินผลงานจาก
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแล้วจึงได้มีการรวบรวมสื่อวีดิทัศน์รวมถึงรวบรวมเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องของ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ใช้ผลิตเป็นสื่อวีดิทัศน์แนบเป็นไฟล์เพ่ิมเติมเพ่ือให้สามารถเปิดดูข้อมูลได้สะดวก 
จ านวนสื่อวีดิทัศน์ทั้งหมดจ านวน 20 เรื่อง และได้มีการจัดท าเป็นห้องเรียนรู้ก่อนเข้าเรียนแบบออนไลน์ 
(Flipped Classroom) ไว้บนเว็บไซด์คณะเภสัชศาสตร์ซึ่งจะช่วยลดเวลา ลดขั้นตอนการสาธิตวิธีการใช้
เครื่องมือวิทยาศาสตร์จากการใช้เวลาเป็นชั่วโมงหรือหลายชั่วโมงลดลงมาอยู่ในสื่อวีดิทัศน์เพียง 10 นาที 
และสามารถเรียนรู้ได้ในทุกสถานที่และทุกเวลา โดยสามารถเข้าดูข้อมูลเว็บไซด์เพ่ือใช้เรียนรู้ได้ตั้งแต่ 30 
มิถุนายน 2562 เป็นต้นมา จากผลประเมินการใช้งาน flipped classroom อยู่ในระดับดีเยี่ยมขึ้นไป 5 
ด้าน คือ  ได้ผลประเมินระดับดีเยี่ยมด้านความเหมาะสมของภาพ ความสอดคล้องของเนื้อหาและภาพ 
ความเหมาะสมของระยะเวลา การด าเนินเรื่องและล าดับขั้นตอน ความเหมาะสมในการเผยแพร่ทาง
อินทราเน็ต และจากการศึกษาวิจัยนี้ flipped classroom มีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนยุคใหม่เป็น
อย่างยิ่ง ในระยะต่อไปควรมีการจัดท าสื่อวีดิทัศน์การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพ่ิมเติมเพ่ือให้ผู้สนใจได้เข้า
ใช้งานห้องเรียนรู้ก่อนเข้าเรียนนี้อย่างเต็มประสิทธิภาพในอนาคต 

การจัดการเรียนรู้ส าหรับนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 นี้ เน้นในเรื่องของการมีความรู้ ความสามารถ 
และทักษะที่จ าเป็น ควรเป็นการเรียนจากการค้นคว้าเองของนักศึกษา โดยอาจารย์ช่วยแนะน า (advise) 
และช่วยออกแบบกิจกรรมที่จะช่วยให้นักศึกษาแต่ละคนสามารถประเมินความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของ
ตนเองได้ อาจารย์ต้องมีลักษณะของผู้ที่สามารถชี้แนะการเรียนรู้ (Learning Coaching) และสามารถท า
หน้าที่เป็นผู้น านักศึกษาท่องเที่ยวไปสู่โลกแห่งการเรียนรู้ได้ (Learning Travel Agent) รวมทั้งการขยายผล
ของความรู้นั้นสู่นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และชุมชน สามารถถ่ายทอดความรู้ลง CD, VDO โทรทัศน์หรือ
บน Web เพ่ือให้เกิดการเพ่ิมความรู้ที่เป็นประโยชน์ของบุคลากรโดยรวม (วิชยานนท์ สุทธโส, 2559) ใน
การศึกษานี้เป็นการจัดท าสื่อวีดิทัศน์เพ่ือใช้สนับสนุนการเรียนรู้ก่อนเข้าเรียนเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองจึง
จัดท าเป็นห้องเรียนแบบออนไลน์สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ซึ่งถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งของการพัฒนาการ
เรียนรู้ในยุคแห่งสังคมออนไลน์ ได้มีการด าเนินการการออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียน
กลับด้านโดยใช้กิจกรรม WebQuest เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ส าหรับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา (ปิยะ
วดี พงษ์สวัสดิ์ และณมน จีรังสุวรรณ, 2558) การเรียนแบบ WebQuest เป็นประโยชน์มากต่อการเรียน
การสอนของเด็กยุคใหม่ ซึ่งเป็นยุคสารสนเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นอย่าง
มาก ดังนั้นการปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนในห้องเรียนโดยเน้นกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนจะท าให้
เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีมากขึ้น จากผลการประเมินห้องเรียนรู้
ก่อนเข้าเรียนในการศึกษานี้อยู่ในระดับดีขึ้นไป ทุกด้านจึงถือเป็นรูปแบบใหม่ของการเรียนที่สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้เพ่ือเสริมสร้างทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเองและพัฒนาทักษะทางคิดให้ กับผู้ เรียนใน
ระดับอุดมศึกษาได้ในการศึกษาต่อไป 
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กิตติกรรมประกาศ 

 การศึกษาวิจัยการจัดท าสื่อวีดิทัศน์การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ออนไลน์  เพ่ือการเรียนรู้ตาม
อัธยาศัย และการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยการให้ความช่วยเหลือแนะน าของ รองศาสตราจารย์ 
ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดา ดาดวง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
พัฒนานักศึกษา ซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านการท างานโครงการในระยะต่างๆ ท่านผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้กรุณาที่ให้
ค าแนะน าข้อคิดเห็นตรวจสอบ และแก้ไขงานโครงการมาโดยตลอด คณะท างานจึงขอกราบขอบพระคุณไว้ ณ 
โอกาสนี้ 
 ขอขอบคุณหัวหน้างานจัดการห้องปฏิบัติการ คณะท างาน และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจใน
การจัดกิจกรรมจนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี เพ่ือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาต่อไปในอนาคต 
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แบบเสนอกิจกรรม ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2562 

คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น  
 

ชื่อกิจกรรม กิจกรรมสัมมนาเพื่อพัฒนาระบบการท างานของบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ ประจ าปี 2562 (CQI) 
ภำยใต้        โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาระบบการท างานของบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ ประจ าปี 2562 (CQI)       

 (รหัสโครงการ 62-6-5-R-01 )                       

ผู้ก ำกับดูแล กองบริหารงานคณะเภสชัศาสตร์  
ผู้รับผิดชอบหลัก ภารกิจทรัพยากรบุคคล 
 

 
1)  หลักกำรเหตุผลและควำมเป็นมำ 

ด้วยคณะเภสัชศาสตร์  ได้มีการปรับโครงสร้างองค์กรการบริหาร  โดยส านักงานคณบดี ประกอบด้วย
บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 97 คน ( 4 กลุ่มงาน ) ซึ่งกระจายกันปฏิบัติราชการในส่วนต่าง ๆ ของคณะ ซึ่ง
บุคลากรสายสนับสนุนต่างก็มีความส าคัญในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความส าเร็จตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ ทั้งนี้
การสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนคณะเภสัชศาสตร์ประจ าปี 2562 เป็นการด าเนินการเพื่อให้การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ จึงเห็นควรมีการ
จัดสัมมนาบุคลากรของคณะเภสัชศาสตร์ เพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนาคณะให้รู้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน และ
เพื่อเตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลง  

 
2) วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้เรียนรู้ทักษะการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานด้วยแนวคิด Kaizen 

2. เพื่อเป็นเวทีถ่ายทอดนโยบายและแนวคิดต่อการพฒันาคณะเภสัชศาสตร์ 

3. เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหวา่งบุคลากรของคณะเภสัชศาสตร ์ 
 

3) ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 กองบริหารงานคณะเภสชัศาสตร์  งานการจัดการศึกษาและจัดการทั่วไป   
ภารกิจทรัพยากรบุคคล คณะเภสัชศาสตร์ 
 

4) ผู้เข้ำร่วมโครงกำร   
คณะผู้บริหาร และบุคลากรสายสนับสนุน คณะเภสัชศาสตร์  จ านวน  100  คน  

 

5) สถำนที่จัดโครงกำร 
 วันที่  21  สิงหาคม  2562 ณ  โรงแรมวิชชิ่งทรี ขอนแก่นรีสอร์ท 
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6) วิธีด ำเนินกำร 
 บรรยาย /อภิปราย  อบรมเชิงปฏิบัติการ และมอบหมายงาน 
 

          วิทยำกร 
1. รองศาสตราจารย์ไพบูลย์   ดาวสดใส        คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
2. รองศาสตราจารย์ศักดา   ดาดวง      รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา 
3. รองศาสตราจารย์สุพล  ลิมวัฒนานนท์       รองคณบดีฝ่ายวิจัยและกิจการพิเศษ 

4. รองศาสตราจารย์ทิพาพร  กาญจนราช       รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และการต่างประเทศ 
 

7) ตัวช้ีวัดระดับโครงกำร 
 1)  ผลการน าเสนอตามหลักการ Kaizen ของกลุ่มงาน / หน่วยงาน 
 2)  มีสรุปผลการด าเนินการโครงการ 
 
8) ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานโดยใช้หลักการ Kaizen ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ บุคลากรมี
สัมพันธภาพที่ดียิ่งขึ้น และมีการพัฒนาศักยภาพของตนในการปฏิบัติงาน 

 
 

----------------------------------------------------- 
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ค ำสั่งคณะเภสัชศำสตร์ที่ 173/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดประชุมวิชาการด้านการ
พัฒนากระบวนงานตามหลักการ KAIZEN และการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ 
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ค ำสั่งคณะเภสัชศำสตร์ที่ 246/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาการน าเสนอผลงาน
ในการประชุมวิชาการด้านการพัฒนากระบวนงานตามหลักการ KAIZEN และการจัดการความรู้  
คณะเภสัชศาสตร์ ประจ าปี 2562 
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ค ำสั่งคณะเภสัชศำสตร์ที่ 247/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานในการ
ประชุมวิชาการด้านการพัฒนากระบวนงานตามหลักการ KAIZEN และการจัดการความรู้  
คณะเภสัชศาสตร์ ประจ าปี 2562 

 






