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ค ำน ำ 

คณะเภสัชศำสตร์   มหำวิทยำลัยขอนแก่น   ได้น ำหลักกำรบริหำร“กำรจัดกำรควำมรู้”(Knowledge 
Management : KM) มำใช้เป็นเครื่องมือในกำรขับเคลื่อนต่อกำรพัฒนำอันจะน ำไปสู่กำรเป็นองค์กรแห่งกำร
เรียนรู้ซึ่งได้มีกำรด ำเนินกำรมำอย่ำงต่อเนื่อง โดยจะมีควำมหลำกหลำยทั้งในด้ำนกำรพัฒนำศักยภำพของตัว
บุคคล พัฒนำประสิทธิผลของงำน และพัฒนำองค์กร ด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้เพ่ือให้บรรลุผล จ าเป็นต้องมีการ
ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการเป็นเจ้าภาพงานและต้องปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนหรือเปลี่ยนแปลง
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนเพื่อให้เกิดผลงำนเชิงพัฒนำและกำรสร้ำงนวัตกรรมใหม่ๆ ในด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้    

ในปี 2560 คณะเภสัชศำสตร์ ได้ส่งเสริมให้ส่วนงำน/หน่วยงำนปฏิบัติงำนตำมแนวคิดแบบไคเซ็น 
(KAIZEN) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรค้นหำปัญหำ ก ำหนดหัวข้อกำรแก้ไขปัญหำ วิเครำะห์สภำพปัจจุบันของ
ปัญหำ หำสำเหตุ ก ำหนดเวลำแก้ไขปัญหำ ใครเป็นผู้ด ำเนินกำร ด ำเนินกำรอย่ำงไร ลงมือปฏิบัติ ตรวจสอบผล
กำรด ำเนินงำน และผลกระทบต่ำงๆ ที่เกิดขึ้น ร่วมทั้งเพ่ือเพ่ือให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่ำง
ผู้ปฏิบัติงำนในกลุ่มงำนเดียวกันหรือข้ำมกลุ่มงำน ถือเป็นกำรพัฒนำทักษะกำรท ำงำนร่วมกันเป็นทีมและพัฒนำ
ศักยภำพตัวบุคคล 

โครงกำรกำรจัดกำรควำมรู้เพ่ือพัฒนำงำน Pharm KKU Show & Share 2018 ประจ ำปี 2561 จัด
ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมกำรพัฒนำคณะเภสัชศำสตร์สู่กำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้   
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกำรณ์ ควำมส ำเร็จจำกกำรปฏิบัติงำน และเพ่ือเปิดโอกำสให้มีกำรน ำเสนอผลงำน 
แนวทำงกำรปฏิบัติที่ดี และสร้ำงเครือข่ำยกำรด ำเนินงำน 

คณะเภสัชศำสตร์ หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ กำรจัดงำน PHARM  KKU SHOW & SHARE 2018 ครั้งนี้ จะ
เกิดประโยชน์ต่อบุคลำกรทุกส่วนงำนและผู้เข้ำร่วมงำนจะได้น ำควำมรู้ และแนวคิดวิธีกำรปฏิบัติงำนที่ดีเพ่ือ
ประยุกต์ใช้กับกำรปฏิบัติงำนในกำรพัฒนำตนเองและสนับสนุนกำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์ของคณะฯต่อไป 
 

 

        
คณะเภสัชศำสตร์  

สิงหำคม 2561 
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ก าหนดการโครงการ 
การจัดการความรู้เพื่อพัฒนางาน Pharm KKU Show & Share 2018 ประจ าปี 2561 

วันจันทร์ที ่ 27  สิงหาคม 2561   
ณ ห้องประชุมสุมนต์  สกลไชย  และบริเวณ ชั้น 2 อาคาร 3  คณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
**************************** 

เวลา กิจกรรม สถานที่ 
08.45 – 09.00  น. ลงทะเบียน ห้องประชุมสุมนต์  สกลไชย 
09.00 – 09.10 น.  รำยงำนกำรจัดโครงกำรฯ   

โดย รองคณบดีฝำ่ยกิจกำรพิเศษและพัฒนำองค์กร 
09.10 – 09.20 น.  พิธีเปิดงำน   

โดย คณบดีคณะเภสัชศำสตร ์
09.20 – 11.45 น. น ำเสนอผลงำนด้วยปำกเปล่ำจำกผู้แทนกลุ่ม กลุ่มละ 5 นำที และ

ซักถำม 3 นำท ี
11.45 – 12.15 น.  คณะกรรมกำรฯ เข้ำเยี่ยมชมโปสเตอร์ และให้คะแนน   

 ผู้เข้ำร่วมงำนเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มเจ้ำของ
ผลงำน 

 

12.15 – 12.45 น. รับประทำนอำหำร บริเวณโถง ชั้น 2 อำคำร 3 
12.45 – 13.30 น.  ประกำศผลรำงวัล พร้อมมอบรำงวัล   

โดย คณบดีคณะเภสัชศำสตร ์

 แสดงควำมยนิดีกับผูท้ี่ได้รบัรำงวัล 
 ปิดงำน 

บริเวณโถง ชั้น 2 อำคำร 3 

 

 หมำยเหตุ : รับประทำนอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มในห้องประชุม 
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ชื่อผลงาน : การพัฒนากระบวนการติดตามผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (PS Monitoring Action Plan) 
เจ้าของผลงาน : นางสาวพชัรินทร์   โคตรทัศน์ ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 

นางสาวกัณฐาภรณ์ วุฒิงาม    ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ 
สังกัด : กลุ่มงานการพัฒนา ส านักงานคณบดี  คณะเภสัชศาสตร ์
ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.เด่นพงศ์ พัฒนเศรษฐานนท์  รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 

นางสาวพรวิภา สัตนาโค  หัวหน้ากลุ่มงานการพัฒนา 
 

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการด าเนินงาน                                                                      
คณะเภสัชศาสตร์  มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีทุกรอบปีงบประมาณ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือใน

การบริหารจัดการองค์กรมาอย่างต่อเนื่องมีกระบวนการในการน าแผนไปสู่การปฏิบัติและการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานโครงการ เพ่ือน าผลการติดตามโครงการมาประมวลสรุป และรายงานผลการ
ด าเนินงานต่อผู้บริหารและแจ้งผู้รับผิดชอบโครงการทราบ หากโครงการใดมีปัญหาอุปสรรค คณะเภสัชศาสตร์ 
โดย ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา จะได้หากลไกสนับสนุนหรือกรณีโครงการที่ไม่สามารถด าเนินการ
ได้จะได้พิจารณาบริหารจัดการด้านงบประมาณ ซึ่งในการติดตามผลการด าเนินงานโครงการของคณะเภสัช
ศาสตร์ ก าหนดให้มีการรายงานผลการด าเนินงานโครงการ รายไตรมาส (4 ไตรมาส) คือ ในรอบ  3-6-9-12 
เดือน ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นฝ่ายที่รับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนกระบวนการติดตาม
และประเมินผลด าเนินงานโครงการ และมีผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผนเป็นผู้ปฏิบัติงานหลัก  

ที่ผ่านมามีกระบวนการติดตามผลการด าเนินการโครงการตามแผนยังไม่ได้รับการตอบสนอง อย่าง
เป็นรูปธรรม ข้อมูลรายงานผลที่ได้รับการตอบกลับยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์  ซึ่งผู้ปฏิบัติงานได้ปรับปรุง
กระบวนการติดตามผลการด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง  และจาก “ผลการศึกษากระบวนการติดตาม
ประเมินผลการด าเนิน งาน โครงการ/กิจกรรมที่ บ รรจุ ในแผน ปฏิบั ติ ราชการ คณ ะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (พัชรินทร์ โคตรทัศน์ และคณะ, 2557) พบว่า มีข้อเสนอต่อการพัฒนาด้านการพัฒนา
รูปแบบการรายงานผลการด าเนินงานตามแผน เพ่ือให้สะดวกต่อการรายงานผลเพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน และควรมีมาตรการในการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือกระตุ้นให้ฝ่าย/สาขาวิชา/กลุ่มงาน/
หน่วย/งานได้ตระหนักถึงความส าคัญของการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผน” 

จากประเด็นดังกล่าว จึงมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
โครงการตามแผนให้เป็นระบบยิ่งขึ้น  เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลสารสนเทศที่เป็นรูปธรรมและน าไปใช้ประโยชน์
อ้างอิงส าหรับการรายงานข้อมูลต่างๆ และเป็นข้อมูลเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินการโครงการแต่ละ
ฝ่าย/สาขาวิชา/กลุ่มงาน/หน่วย/งานได้ และเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยใช้หลักการ    
4D (Discovery Dream Design Destiny) 
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วิธีด าเนินการ    
1) จัดท าแบบฟอร์มการติดตามผลการด าเนินงานโครงการตามแผน ซึ่งติดตามรายไตรมาส ใน

รูปแบบ file จากโปรแกรม Microsoft office Excel    
2) จัดท าบันทึกข้อความขอความอนุ เคราะห์

ข้อมูลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายการด าเนินงาน โครงการ (ราย
ไตรมาส) จากงานการเงิน กลุ่มงานบริหารทรัพย์สิน มาเป็น
ข้อมูลประกอบผนวกกับแบบฟอร์มติดตามโครงการ /
กิจกรรม     

3) จัดท าบันทึกติดตามผลการด าเนินงานโครงการ
ตามแผนและส่งแบบฟอร์มการติดตามผลการด าเนินงานตาม
แผนฯ ให้กับฝ่าย/สาขาวิชา/กลุ่มงาน/หน่วย/งาน และผู้ที่
เกี่ยวข้อง ผ่าน ระบบเอกสารหนังสือราชการ และผ่านทาง     
e-mail ตามรอบเวลาที่ก าหนด  

4) ส่งแบบฟอร์มการติดตามผลการด าเนินงาน 
โดยการแชร์ file ผ่านระบบ Google Drive ฝ่าย/สาขาวิชา/
กลุ่มงาน/หน่วย/งานที่ รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 
สามารถรายงานผลการด าเนินงานผ่าน file ที่แชร์ไว้  ซึ่งมี
ข้อดีคือท าให้ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าหน่วย 
หัวหน้างานผู้รับผิดชอบโครงการ ได้ทราบข้อมูลผลการด าเนินงานในแต่ละไตรมาสเมื่อมีการน าเข้าข้อมูล
รายงานผล อีกท้ังยังสามารถน าข้อมูลไปใช้ประกอบการวางแผนการด าเนินงานในไตรมาสต่อไปได้ 

5) รวบรวมข้อมูลรายงานผลจากฝ่าย/สาขาวิชา/กลุ่มงาน/หน่วย/งาน และจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการตามแผนปฎิบัติการประจ าปี (รายไตรมาส)  

6) รายงานผลการด าเนินงานโครงการในแต่ละไตรมาส (4 ไตรมาส) เสนอผู้บริหารเพ่ือพิจารณาและ 
เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ของโครงการ  

7) จัดท ารายงานผลการด าเนินงานส่งมหาวิทยาลัยตามกรอบเวลาที่ก าหนด โดยก าหนด ส่ง
มหาวิทยาลัย จ านวน 2 ครั้ง ต่อปี คือ ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน (ไตรมาสที่ 2) และครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน (ไตร
มาสที่ 4)   

จากวิธีการด าเนินการข้างต้น จะน าหลักของ 4D มาปรับใช้และพัฒนาให้อยู่ในรูปแบบโปรแกรม
ติดตามผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี คณะเภสัชศาสตร์ (PS Monitoring Action 
Plan) 
 

ผลสัมฤทธิ์    
การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีในแต่ละปี ผลการด าเนินงานบรรลุ

เป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 98 หรอื ร้อยละ 100 ของการด าเนินงาน  
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ความภาคภูมิใจ  
การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมเป็นไปตามแผนที่ก าหนด และสามารถตอบตัวชี้วัดที่ส าคัญต่างๆ ได้ 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
ผู้บริหารให้ความส าคัญและให้การสนับสนุนในการพัฒนาการปรับกระบวนการด าเนินงาน และ

ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมจากฝ่าย/สาขาวิชา/กลุ่มงาน/หน่วย/งาน ให้ความร่วมมือในการรายงานผล
ข้อมูลตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด    
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ภาพ : พัฒนาการการบริหารจัดการ “กระบวนการติดตามผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น” ด้วย หลัก 4D 
Discovery(คน้หา/ค้นพบ) 
ระยะที่ 1 (2551-2557) 

Dream(ความฝัน)/Design(ออกแบบ) 
ระยะที่ 2 (2558-2561) 

Destiny(เป้าหมายความส าเร็จ) 
ระยะที่ 3 (2562-2565) 

 การติดตามผลการด าเนินงานตามแผน สร้างและ
พัฒนาออกแบบฟอร์มติดตามแผนในรูปแบบ  file 
Excel และส่ งไปยั งผู้ เกี่ ยวข้องทางเอกสารและ      
ส่ง file ให้ทาง e-mail  ผู้เกี่ยวข้องเพื่อรายงานผล 
ปัญหา คือ ท าให้เกิดการเสียเวลาในการบริหาร
จัดการข้อมูล จัดท า file แบ่งตามฝ่าย/สาขาวิชา/
หน่วยงาน และส่ง e-mail รายบุคคลให้ผู้เกี่ยวข้อง      

 พัฒนาแบบฟอร์มการติดตามแผน ในรูปแบบ file excel และ
ท าการ upload file ผ่าน Google Drive ส่งให้ผู้ เกี่ยวข้อง
รายงานผลการด าเนินงานรายไตรมาส ผ่านทาง Google 
Drive โดยการ Share file  

- ข้อดีคือ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถรายงานผลการ
ด าเนินงานได้แบบ Real-time ซึ่งผู้เขียนซึ่งเป็นผู้ปฎิบัติงาน
หลัก จะเป็นผู้ปรับปรุง เพิ่มเติมข้อมูลการด าเนินงานเพื่อเป็น
ร่างผลการด าเนินงาน ประสานข้อมูลด้านงบประมาณการ
เบิกจ่ายโครงการ/กิจกรรมกับงานการเงิน กลุ่มงานบริหาร
ทรัพย์สิน เพื่อน าเข้าข้อมูลใน file excel รายไตรมาส ซึ่งการ
รายงานผลการด าเนินงาน ผ่าน Google Drive ลดขั้นตอน
การส่งข้อมูล file รายบุคคล 

 
 
 
 
 
 

 เสนอแผนการด าเนินงานด้านการติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฎิบัติการประจ าปี ต่อผู้บริหาร โดย
จะพัฒนาระบบการติดตามผลการด าเนินงานตามแผน 
(Monitoring Action Plan)  โดยจะพัฒนาให้อยู่ ใน
รูปแบบของระบบ Intranet การมี โปรแกรมการ
รายงานผลผ่านระบบ ซึ่งได้บรรจุไว้ในแผนปฎิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2561  

 - การมีระบบจะช่วยในการบูรณาการข้อมูลผลการ
ด าเนินนงานเพ่ือการรายงานผลการด าเนินงาน ต่าง ๆ 
อาทิเช่น รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี รายงานผล
ตามตัวชี้วัดส าคัญของคณะ รายงานผลต่าง ๆ และ
เพ่ือให้ฝ่าย/สาขาวิชา/กลุ่มงาน/หน่วยงาน สามารถน า
ข้อมูลในระบบไปใช้ได้ และที่ส าคัญคือเป็นข้อมูลเพ่ือ
การตัดสินใจให้กับผู้บริหาร      

 
 
 
 
 
 
 
 

ส่ง ทาง e-mail 
ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือรายงานผล 

Share file 

PS Monitoring 

Action Plan 4D(Discovery, Dream, Design, Destiny) 
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คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

 
ชื่อผลงาน : การพัฒนาระบบฐานข้อมูลตัวชี้วัด คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
เจ้าของผลงาน : นางสาวบุศยศรี  ศรีบุศยกุล และ นางสาวกัณฐาภรณ์  วุฒิงาม 
สังกัด : กลุ่มงานการพัฒนา ส านักงานคณบดีคณะเภสัชศาสตร ์
ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.เด่นพงศ์  พัฒนาเศรษฐานนท์   รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 

นายบุญคงศิลป์  วานมนตรี              หวัหน้าส านักงานคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
นางสาวพรวิภา  สัตนาโค                หวัหน้ากลุ่มงานการพัฒนา 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการด าเนินงาน                                                                      
ด้วยงานแผนและงานประกันคุณภาพการศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดเก็บตัวชี้วัด

เพ่ือรายงานผลการด าเนินการในรูปแบบต่างๆ ซึ่งในปัจจุบันมีการจัดเก็บข้อมูลแบบ manual โดยผู้ปฏิบัติงาน
ด้านงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งในรูปแบบ Microsoft Word และ Microsoft Excel โดยใช้
กลไกการขอข้อมูลจากฝ่าย/สาขาวิชา/กลุ่มงาน/หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเพ่ือรายงานตัวชี้วัดต่างๆ และค่อนข้างใช้
เวลาในการรวบรวมข้อมูลเพ่ือน าไปใช้รายงานผลนั้นๆ ดังนั้น เพ่ือให้การจัดเก็บข้อมูลและติดตามผลการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และสามารถน าข้อมูลต่างๆ
มาใช้รายงานอ้างอิงตลอดทั้งใช้เป็นระบบสารสนเทศประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารเพ่ือให้บรรลุตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดได้ งานแผนและงานประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้ด าเนินการพัฒนากระบวนงานในหัวข้อ 
“การพัฒนาระบบฐานข้อมูลตัวชี้วัด คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น” ซึ่งเป็นการพัฒนากระบวนงาน
ตามหลักการ Kaizen โดยได้น าหลักการ 4D มาเป็นแนวทางหลักส าหรับการพัฒนา ซึ่งประกอบด้วย D1 : 
Discovery (การค้นพบ) D2 : Dream (ฝัน) D3 : Design (การออกแบบ) และ D4 : Destination (ปลายทาง) 
 

วัตถุประสงค์   
1) เพ่ือจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดส าคัญระดับคณะให้เป็นระบบฐานข้อมูล และเป็นประโยชน์ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน

ที่เกี่ยวข้องภายในคณะ 
2) เพ่ือใช้ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด และใช้เป็นสารสนเทศประกอบการตัดสินใจ ส าหรับ

ผู้บริหารในการบริหารจัดการผลลัพธ์การด าเนินงานให้บรรลุตามค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
 

วิธีด าเนินการ   
D1 : Discovery (การค้นพบ) 

 ค้นคว้า ศึกษา วิธีการเก็บข้อมูล ดังนี้ 
1) การจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดส าคัญของคณะเภสัชศาสตร์ จ านวน 67 ตัวชี้วัด 
2) การจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ จ านวน 25 ตัวชี้วัด 
3) การจัดเก็บข้อมูล QS Ranking   
4) ข้อมูลรายงานผลการด าเนินงาน 
5) ข้อมูลผลลัพธ์การด าเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx 
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 ค้นคว้าตัวอย่างการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดจากหน่วยงานอื่น 
D2 : Dream (ฝัน) 
 
 
 
 
 
 

D3 : Design (การออกแบบ)  
ให้เป็นฐานข้อมูลที่สามารถแสดงผลการด าเนินงานตัวชี้วัด ได้ 3 รูปแบบ ประกอบด้วย 
1) การแสดงข้อมูล real time 
2) การดึงข้อมูลเพื่อรายงานผล (Download file) 
3) การแสดงข้อมูลเปรียบเทียบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

รูปแบบการท างาน (เดิม)  

รูปแบบการท างาน (ใหม่)  

จัดเก็บข้อมูล 

ข้อมูลมีจ านวนมากขึ้นทุกปี 

การจัดท ารายงานผลการด าเนนิงานแบบ 
  

     การจัดท ารายงาน
ผลการด าเนินงานผ่าน
ระบบฐานข้อมูล
ตัวชี้วัด  

การแสดงข้อมูล real time 

การดึงข้อมูลเพื่อรายงานผล 
(Download file) การแสดงข้อมูลเปรียบเทยีบ 
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D4 : Destination (ปลายทาง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลสัมฤทธิ์                   .                                                                                                     

1) มีระบบจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดส าคัญระดับคณะให้เป็นระบบฐานข้อมูล และเป็นประโยชน์ส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องภายในคณะ 

2) มีระบบการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด และใช้เป็นสารสนเทศประกอบการตัดสินใจ 
ส าหรับผู้บริหารในการบริหารจัดการผลลัพธ์การด าเนินงานให้บรรลุตามค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

 

ความภาคภูมิใจ   
คณะเภสัชศาสตร์ มีระบบสารสนเทศด้านตัวชี้วัดที่เป็นประโยชน์ทั้งในระดับผู้ปฏิบัติงานเอง ผู้มีส่วน

เกี่ยวข้อง และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้งานระบบดังกล่าวเพ่ือบริหารจัดการการด าเนินการตัวชี้วัดให้
บรรลุตามค่าเป้าหมายในการรายงานผลต่างๆ ได ้
 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ  
1) ความร่วมมือภายในกลุ่มงานที่ผลักดันให้เกิดการพัฒนาระบบฐานข้อมูลตัวชี้วัด คณะเภสัชศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2) ผู้บริหารเล็งเห็นความส าคัญกับการพัฒนากระบวนงานของกลุ่มงาน/หน่วยงานต่างๆ เพื่อให้

ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อองค์กร 
 

 
 

ระยะแรก 
การจัดเก็บข้อมูลแบบ Manual  
ให้เป็น Best Practice  
ของผู้ปฏิบัติงาน 

ระยะ 2 การจัดเก็บข้อมูลแบบ DATABASE  
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คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

 
ชื่อผลงาน : การพัฒนากระบวนงานตามหลักการไคเซ็นด้วยโปรแกรม Simulation Practice 
เจ้าของผลงาน : 1. นางอัญชลี  หนักแน่น  

2. นางบุญน้อม  อริยานันทพงศ์  
3. นางเนาวรัตน์ ภิรมย์อ่อน  
4. นางล ามัย  ปะระมัดตะโก 
5. นางอัมพร  ค าอินทร์ 
6. นายสาคร  ชัยนิคม 

7. นางสาวรุ่งทวิา  ทะสังขา 
8. นางนรางคณา  ฮอหรินทร ์ 
9. นางวาสนา  ปทุมธนทรัพย์ 
10. นางมยุริล  จันทะวิเศษ 
11. นางสาวภัททิกา  วงศ์สกลุ 
 

สังกัด : บุคลากรกลุ่มงานจัดการศึกษาฯ ภายใต้การก ากับดูแลของฝ่ายวิชาการและพัฒนาวิชาชีพ 
 

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการด าเนินงาน 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด าเนินการให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทางด้าน

วิชาการ เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ในห้องเรียน และเตรียมความพร้อมในการสอบความรู้ขอขึ้นทะเบียนและ
รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม โดยจัดกิจกรรมนอกห้องเรียน เพ่ือทบทวนเนื้อหาบทเรียน และ
การจ าลองการท าแบบทดสอบความรู้ฯ จึงมีเอกสารกระดาษ ที่จ าเป็นต้องจัดการจ านวนมากในแต่ละปี  

เพ่ือให้นักศึกษาได้มีโอกาสในการเตรียมความพร้อม ด้วยการท าแบบทดสอบความรู้ฯ จ าลองด้วย
ตนเองโดยไม่จ ากัดเวลา และมีโอกาสในการเข้าถึงข้อสอบที่หลากหลายและครอบคลุมเนื้อหามากขึ้น  คณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงจัดท าระบบ e-learning ส าหรับบริหารจัดการ การเตรียมความพร้อม
ด้วยการท าแบบทดสอบความรู้ฯ จ าลองดังกล่าว โดยใช้หลักการของไคเซ็น และใช้เครื่องมือ วงจร 4D หรือ
วงจรการพัฒนาองค์กรเชิงบวกด้วยขั้นตอนสี่ขั้นตอนคือ Discovery, Dream, Design และ Destiny  ซึ่งเป็น
การเปลี่ยนวิธีการท างาน เป็นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานให้ดียิ่งขึ้น 
 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือพัฒนาระบบ e-learning ส าหรับใช้งานในเครือข่ายของคณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงข้อสอบที่หลากหลาย ครอบคลุมเนื้อหามากขึ้น และไม่จ ากัดเวลา 

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. วางแผนงาน วิเคราะห์สภาพปัญหา ก าหนดวัตถุประสงค์ และแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุด 
2. ดูแลและจัดการ ระบบซอต์ฟแวร์มูเดิล (Moodle) และฮาร์ดแวร์ที่เก่ียวข้อง ให้พร้อมใช้งานใน

เครือข่ายของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
3. สร้างคอร์สการเรียน เพ่ิมและปรับปรุงข้อสอบในแบบทดสอบ ก าหนดการเข้าถึงการทดสอบตาม

ช่วงเวลาที่ผู้สอนก าหนด ก าหนดช่วงเวลาเปิด-ปิดแบบทดสอบ 
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4. จัดแบบฟอร์มไฟล์แบบทดสอบที่อยู่ในรูปแบบไฟล์ Document ให้อยู่ในรูปแบบของข้อความ (Text) 
พร้อมสร้างเฉลยแบบทดสอบ 

5. น าเข้าข้อสอบจากไฟล์แบบทดสอบจ าลอง โดยข้อสอบอยู่ในรูปแบบของข้อความ (Text) และ
รูปภาพ  

6. ลงทะเบียนผู้เรียน (student) ในระบบ ได้แก่ นักศึกษาในคณะฯ จ านวน 6 ชั้นปี จ านวน 1,000 คน   
และลงทะเบียนผู้เรียนในรายวิชา 

7. ผู้เรียนท ากิจกรรมตามท่ีก าหนด ได้แก่การท าแบบทดสอบ หรือดูผลการทดสอบ 
8. ติดตามการท ากิจกรรมของผู้เรียน เช่น ดูผลการสอบ และรายงานผลการทดสอบของผู้เรียนใน

ภาพรวม พร้อมน าส่งรายงานให้ผู้เกี่ยวข้อง 
9. ตรวจสอบผลของการน าเอาโปรแกรม Simulation Practice มาประยุกต์ใช้เพื่อค้นหาข้อบกพร่อง 
10. ปรับปรุงข้อบกพร่องเพ่ือน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 
 

ผลสัมฤทธิ์ 
1. ไดร้ะบบ e-learning ที่มีประสิทธิภาพและพร้อมใช้งานในเครือข่ายของคณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2. นักศึกษาสามารถเข้าถึงข้อสอบที่หลากหลาย ครอบคลุมเนื้อหามากข้ึน และไม่จ ากัดเวลา 
3. สามารถดูผลการสอบ และออกรายงานคะแนนสอบของนักศึกษาได้ทันที ไม่ต้องรอตรวจข้อสอบ 
4. ลดปริมาณการใช้กระดาษในการท าข้อสอบของนักศึกษา 

 

ความภูมิใจ 
1. เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา 
2. ได้มีส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรกระดาษ  
3. ได้มีส่วนในการขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล โดยการน าเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการ

จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
1. ผู้บริหารองค์กรให้ความส าคัญ ให้การสนับสนุน และผลักดันโครงการจนประสบผลส าเร็จ 
2. อาจารย์และนักศึกษาให้ความร่วมมือในการเข้าใช้งานระบบ 
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บันทึกภาพจากผลงานที่พัฒนาขึ้น 
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ชื่อผลงาน : การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการตรวจวัดระดับยาในตัวอย่างชีววัตถุ ตามแนวคิด

ไคเซ็น (KAIZEN) โดยใชอ้ริยสัจ 4 
เจ้าของผลงาน : นายณรงค์  ไร่รัตน์,  นายประดษิฐ์  เพียรักษา,  นายประมวล  ส านักโนน 
สังกัด : หน่วยปฏิบัติการและบริการทางวิชาการ ดา้นตรวจวดัระดับยาและสารเคมีในชีววัตถุ  

คณะเภสัชศาสตร์ 
 

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการด าเนินงาน                                                                      
Therapeutic Drug Monitoring (TDM) คือการตรวจติดตามการรักษาโดยการใช้ยา เพ่ือให้การ

รักษามีประสิทธิภาพ โดยการรักษาระดับความเข้มข้นของยาในเลือดให้อยู่ในช่วงการรักษา (therapeutic 
range) เหตุผลที่ต้องท าการวัดระดับยาคือ เพ่ือใช้ประกอบกับอาการทางคลินิกซึ่งจะช่วยประเมินอาการของ
คนไข้ เพ่ือที่จะปรับขนาดยาให้เหมาะสมกับคนไข้แต่ละราย เนื่องจากมีหลายปัจจัยที่ท าให้มีการเปลี่ยนแปลง
ความเข้มข้นของยาในเลือด การเจ็บป่วยของคนไข้นับว่าเป็นความทุกข์อย่างยิ่ง หากยังเพ่ิมปัญหาหรือความ
ทุกข์จากการได้รับการบริการตรวจวัดระดับยาที่ไม่มีประสิทธิภาพยิ่งเพ่ิมความทุกข์เท่าทวีคูณ เช่น การบริการ
หรือตรวจวัดระดับยาใช้เวลานาน เป็นต้น ซึ่งอาจน าสู่การเกิดปัญหาอ่ืนๆ ตามมา นอกจากนั้นส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงาน การตรวจวัดระดับยาใช้เวลานานก็ท าให้เกิดทุกข์ได้เช่นกัน เช่น ท าให้เสียเวลาส าหรับการปฏิบัติ
หน้าที่ อ่ืนๆ หรือแม้กระทั่งเกิดความทุกข์จากการให้บริการไม่เต็มที่หรือไม่สามารถแก้ปัญหาได้ จากการ
วิเคราะห์สาเหตุของความทุกข์หรือปัญหาที่เกิดจากการให้บริการตรวจวัดระดับยา พบว่า ขั้นตอนหรือ
กระบวนการต่างๆ ที่ก าหนดไว้มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนและเรียนรู้ปรับปรุงกระบวนการจากการปฏิบัติงานที่ผ่าน
มา ซึ่งจัดว่าได้มีมาตรฐานระดับหนึ่ง หากมีการลดหรือปรับเปลี่ยนอาจส่งผลเสียหรือปัญหาที่จะเกิดตามมา แต่
การลดระยะเวลาการด าเนินการบางกระบวนการที่สามารถลดได้และไม่ส่งผลกระทบต่อผลการตรวจวัดระดับ
ยา นับว่าเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่สามารถแก้ปัญหาหรือดับทุกข์ได้ 

ดังนั้นเมื่อเกิดความทุกข์ต้องหาทางดับทุกข์ตามหลักการของพุทธศาสนา ซึ่ง อริยสัจ 4 นับว่าเป็น
หลักธรรมที่เหมาะสมและสามารถบรรเทาหรือดับทุกข์และปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ ซึ่งประกอบด้วย 1. ทุกข์ 
(ข้ันตัวปัญหา) 2. สมุทัย (ขั้นสาเหตุของปัญหา) 3. นิโรค (ขั้นดับปัญหา) และ 4. มรรค (ขั้นลงมือแก้ปัญหา) 

 

วัตถุประสงค์   
1. เพ่ือวิเคราะห์สาเหตุของความทุกข์และปัญหาที่เกิดจากการให้บริการตรวจวัดระดับยา 
2. เพ่ือด าเนินการดับทุกข์หรือปัญหาของการให้บริการตรวจวัดระดับยา โดยใช้ อริยสัจ 4 

 

วิธีด าเนินการ   
1. ท าการวิเคราะห์ความทุกข์และปัญหาของกระบวนการตรวจวัดระดับยาที่สามารถแก้ไขปัญหา

หรือลดระยะเวลาด าเนินการได้ ประกอบด้วย 
1.1 กระบวนการก่อนการตรวจวัด (Pre-running) 

1.1.1 การจัดซื้อสารเคมี, reagent และอุปกรณ์ประกอบอ่ืนส าหรับการตรวจวัดระดับยา 
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1.1.2 การคัดแยกการระบุและการจัดกลุ่มตัวอย่ าง (Sample identification and 
grouping) 

1.1.3 การลงทะเบียนตัวอย่าง (Sample registration)  
1.2 กระบวนการตรวจวัด (Running) 

1.2.1 การผสมและเขย่าตัวอย่างเลือด (Mixed) 
1.2.2 การปั่นตัวอย่างเลือด (Centrifuge) 

1.3 กระบวนการหลังการตรวจวัด (Post-running) 
1.3.1 การรายงานผลผ่านระบบ Intranet 
1.3.2 การรายงานผลผ่านระบบ Health Object (HO) 
1.3.3 การรายงานผลอย่างเป็นทางการ (Paper-based) 

2. ท าการทดลองเพ่ือลดปัญหาของกระบวนการตรวจวัดระดับยา 
ท าการทดลองจับเวลาระหว่างการปฏิบัติปกติ (เวลาเดิม) และเวลาที่คาดว่าจะสามารถลดการ

ด าเนินการโดยไม่ส่งผลกระทบต่อการตรวจวัดระดับยา (เวลาใหม่) ตามกระบวนการต่างๆ ที่ระบุไว้ในข้อ 1. 
 

ผลสัมฤทธิ์                 .                                                                                                     
 จากการด าเนินการลดระยะเวลาการให้บริการตรวจวัดระดับยาเพื่อดับทุกข์หรือแก้ปัญหาการ

ให้บริการ พบว่าสามารถลดระยะเวลาได้จริงเมื่อเปรียบเทียบกับการปฏิบัติงานปกติ ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 
กิจกรรมหรือกระบวนการตรวจวัดระดับยา เดิม (นาที) ใหม่ (นาท)ี 

1. กระบวนการก่อนการตรวจวัด (Pre-running)   
 1.1 การจัดซื้อสารเคมี, reagent และอุปกรณ์ประกอบอ่ืนๆ 20,160 10,080 
 1.2 การคัดแยกการระบุและการจัดกลุ่มตัวอย่าง 5 2 
 1.3 การลงทะเบียนตัวอย่าง (Sample registration)  5 2 
2. กระบวนการตรวจวัด (Running)   
 2.1 การผสมและเขย่าตัวอย่างเลือด (Mixed) 0.50 0.2 
 2.2 การปั่นตัวอย่างเลือด (Centrifuge) 6 4 
3. กระบวนการหลังการตรวจวัด (Post-running)   
 3.1 การรายงานผลผ่านระบบ Intranet 2 1 
 3.2 การรายงานผลผ่านระบบ Health Object (HO) 2 1 
 3.3 การรายงานผลอย่างเป็นทางการ (Paper-based) 48 24 

 

ความภาคภูมิใจ  
 จากการด าเนินการลดระยะเวลาของการให้บริการตรวจวัดระดับยาเพ่ือแก้ปัญหาและดับทุกข์ของผู้

ขอรับบริการและผู้ปฏิบัติงาน พบว่าสามารถลดเวลาได้จริง ส่งผลให้ผู้ขอรับบริการได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน 
เกิดความพึงพอใจและผู้ปฏิบัติงานเกิดความภาคภูมิใจในการให้บริการต่อสังคมโดยรวม 
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ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 การลดระยะเวลาของการให้บริการตรวจวัดระดับยา เกิดจากการน าหลักของอริยสัจ 4 ตลอดจนการ
ตระหนักในหน้าที่ การวิเคราะห์ล าดับขั้นของปัญหา แนวทาง วิธีการและการลงมือแก้ไขบรรเทาความทุกข์และ
ปัญหาของผู้ขอรับบริการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ส่งผลให้การบริการเต็มเปี่ยมด้วยคุณภาพ ถูกต้องและ
รวดเร็ว 
 

บันทึกภาพจากการจัดกิจกรรมของกลุ่ม  
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คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

 
ชื่อผลงาน : การพัฒนากระบวนงาน การจองใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ โดยใช้หลักการไคเซ็น  

ของหน่วยปฎิบัติการและบริการทางวิชาการด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์  
เจ้าของผลงาน : นางนันท์นภัส ธิติศักดิ์สกุล                 นายธนัธ ชุมแวงวาปี                                         

นางรุ่งฤทัย ตรีชา                            นายภูวนาท  หมืน่โฮ้ง  
นางสาวณัฐารีญดา โลมะบุตร 

สังกัด : หน่วยปฎิบัติการและบริการทางวิชาการด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ คณะเภสัชศาสตร ์
 

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการด าเนินงาน  
เพ่ือให้การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ภายในหน่วยปฎิบัติการและบริการทางวิชาการด้านคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์คณะเภสัชศาสตร์  มีประสิทธิภาพ เพียงพอ และทั่วถึง ทางหน่วยงาน ได้ให้ผู้มีความต้องการใช้
เครื่องมือต้องท าการจองใช้งานแบบลายลักษณ์อักษรด้วยการใช้แบบฟอร์มกระดาษ  โดยมีกระบวนการ
ค่อนข้างซับซ้อน และใช้เวลาในการด าเนินการมากรวมถึงมีการผิดพลาดทั้งจากเจ้าหน้าที่ และผู้จองใช้งานใน
ลงบันทึกข้อมูล  

จึงใช้หลักการการพัฒนากระบวนงานตามหลักการ“ไคเซ็น”ซึ่งหมายถึง   การเปลี่ยนแปลงอย่าง
ต่อเนื่อง  โดยเลือกใช้เครื่องมือตามหลักการ 5 ประการของลีน(5 Leans Principles)มาวิเคราะห์ถึงปัญหาที่
เกิดข้ึนและการพัฒนาเพ่ือลดปัญหาดังกล่าว 

จากนั้นจึงได้ทดลองน าระบบการจองใช้เครื่องมือผ่านระบบออนไลน์ มาทดลองใช้งานซึ่งพบว่า
สามารถ ลดเวลา ทรัพยากร และความผิดพลาดจากวิธีการเดิมที่เคยใช้ ผู้ใช้บริการและผู้เกี่ยวข้อง สามารถ 
บันทึกข้อมูลการจอง ติดตาม และ ตรวจสอบ ผลการจองใช้เครื่องมือได้ตลอดเวลา 
 

วัตถุประสงค์  (การด าเนินงาน) 
1. ลดขั้นตอนลดการใช้ทรัพยากรลดความผิดพลาด ในการด าเนินงานการจองใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์

ของหน่วยฯ 
2. หาวิธีการในการเพิ่มประสิทธิภาพ การด าเนินงานการจองใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ของหน่วยฯ 

 

วิธีด าเนินการ    
1. วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากกระบวนการท างานเดิมคือพบว่า มีความซับซ้อนของขั้นตอนการท างาน

สิ้นเปลืองเวลา ใช้ทรัพยากรมาก ทั้งบุคลากคลากร และ วัสดุสิ้นเปลือง 
2. เลือกวิธีการเพ่ือลดหรือขจัดปัญหา โดยเลือกใช้เครื่องมือตามหลักการ 5 ประการของลีน (5 Leans 

Principles) มาวิเคราะห์ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและการพัฒนาเพ่ือลดปัญหาดังกล่าว 
3. ทดลองน าระบบจองใช้ด้วยระบบออนไลน์มาใช้งาน 
4. สรุปเปรียบเทียบผลระหว่างวิธีการทั้งก่อนละหลังการปรับปรุงกระบวนงาน 
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ผลสัมฤทธิ์  
 ระบบจองใช้เครื่องมือออนไลน์ เพ่ือประสิทธิภาพของการจองใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
 การพัฒนากระบวนงาน การค้นพบวิธีการใหม่ๆในการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน และลดการใช้

ทรัพยากร เกิดแนวคิดพัฒนาและมีเป้าหมายร่วมกันในองค์กร 
 
ความภาคภูมิใจ 

 สามารถน าหลักการการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาใช้เพ่ือพัฒนางาน พัฒนาตนเอง และเกิดแนวความคิด
ต่อการพัฒนาด้านอ่ืนๆต่อไปในอนาคต                               

 ท าให้มองปัญหาของการท างานอย่างเป็นขั้นตอน แก้ปัญหาที่มีทีละจุด อย่างมีหลักการและ มอง
เป้าหมาย ของการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมเกิด ทักษะของการท างาน อย่างมืออาชีพ 
(Professional) 

 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
น าหลักการ ของ ลีน มาใช้งาน ท าให้สามารถวิเคราะห์ปัญหา แสวงหาวิธีการสู้ความสมบูรณ์แบบ 

เพ่ิมคุณค่า ลดความสูญเปล่า โดยใช้แนวคิดของไคเซ็น คือการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องทีละส่วน ค่อย
เป็นค่อยไป มาเป็นหัวใจของการขับเคลื่อน  
 

รูปประกอบผลงาน 
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ชื่อผลงาน : การจัดการข้อมูลด้านการวิจัยแบบบูรณาการของคณะเภสัชศาสตร์ 

(Integrated Research Data Management of Pharmacy (IRDMP)) 
โครงการ Kaizen 4 D หน่วยสนับสนุนการวิจัยและประชุมวิชาการ 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี พ.ศ. 2561 

เจ้าของผลงาน : นายอาทติย์ วงษ์พระจันทร์ 
นางทองค า  วงษ์พระจันทร์ 
นายเตชิต  ชื่นประทุมทอง 

สังกัด : หน่วยสนบัสนุนการวิจัยและประชุมวิชาการ ส านักงานคณบด ีคณะเภสัชศาสตร์ 
 

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการด าเนินงาน 
คณะเภสัชศาสตร์ มีการพัฒนาส่งเสริมกระบวนการวิจัย เพื่อสร้างผลงานวิจัยมาอย่างต่อเนื่อง โดยมี

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนการขับเคลื่อนงานวิจัย การพัฒนางานวิจัยเป็นภารกิจที่ส าคัญอีกประการหนึ่งที่
คณะเภสัชศาสตร์ ให้ความส าคัญในการพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศ โดยมีนโยบายสนับสนุนให้บุ คลากร
ท าการศึกษา ค้นคว้าเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ทางเภสัชศาสตร์ อาทิเช่น การส่งเสริมการตีพิมพ์ ระดับนานาชาติ 
คลินิกภาษาส าหรับการเขียนบทความวิจัย การเขียนชื่อเสนอโครงการเพ่ือขอรับทุน การจัดประชุมวิชาการ
ร่วมกับ 3 สถาบัน การสนับสนุนการจัดท าวารสารเภสัชศาสตร์อีสาน การจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์สนับสนุนงาน
ด้านการวิจัย การจัดอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ รวมทั้งการสนับสนุนบุคลากรสายสนับสนุนพัฒนาจาก
งานประจ าสู่งานวิจัย (Routine to Research, R2R) และมีการเก็บข้อมูลด้านการวิจัยที่เป็นระบบในฐานข้อมูล
กลางของมหาวิทยาลัยขอนแก่นมาตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน เพ่ือใช้ในการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน
เป็นประจ าของทุกปี 

ดังนั้น การบริหารจัดการข้อมูลด้านการวิจัยของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (https://ora.kku.ac.th/) เพ่ือเป็นข้อมูลในการก าหนดเป้าหมาย
ผลงานตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลสากลทั้งเชิงปริมาณ (จ านวน) และเชิง
คุณภาพ (Quartile) อีกทั้งยังเป็นข้อมูลในการเลือกแหล่งที่ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ ส าหรับอาจารย์ใหม่ 
นักวิจัย บุคลากร นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้ที่สนใจในเรื่องของการเพ่ิมผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับนานาชาติ รวมทั้งการน าข้อมูลด้านการวิจัยไปใช้ในการรายงานผล การประเมินหลักสูตร การประกัน
คุณภาพการศึกษา และการรายงานผลการปฏิบัติงานของคณาจารย์เป็นรายบุคคลของคณะเภสัชศาสตร์ ซึ่ง
การพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัยในครั้งนี้ จะเป็นข้อมูลให้คณะกรรมการวิจัย และ
ผู้บริหาร ใช้ประกอบในการพิจารณาตัดสินใจแผนในการบริหารงานวิจัย และพัฒนาระบบงานวิจัยของสถาบัน
ในช่วง 3 ปีข้างหน้า (ปี พ.ศ.2560-2562)  ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามโครงการ
มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติต่อไป  

 



Pharm KKU Show & Share 2018 
 

                                                                                คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น                                                                          

KAIZEN 6    

-17- 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือด าเนินกิจกรรมโครงการตามหลัก Kaizen 4 D (D 1 :  Discovery (การค้นพบ), D 2 :  Dream 

(ฝัน), D 3 :  Design (การออกแบบ), D 4 :  Destination (ปลายทาง)) 
2. เพ่ือจัดการข้อมูลด้านการวิจัยแบบบูรณาการให้เป็นรูปแบบที่มมีาตรฐานเดียวกัน 

 

ขัน้ตอนการด าเนินการ 
1. มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรหน่วยสนับสนุนการวิจัยและประชุมวิชาการ และ

บุคลากรหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือต้องประสานงานกันในการปฏิบัติงาน เพ่ือเรียนรู้วิธีการท างาน 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และน ามาจัดการข้อมูล (Information Technology) ให้สามารถน ามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานร่วมกันได้  โดยการน าเทคโนโลยีและกระบวนการส าหรับรูปแบบใหม่ๆ มาใช้ในการ
เชื่อมโยงข้อมูล สามารถสร้างรูปแบบการเชื่อมโยงของข้อมูลส าหรับการปฏิบัติงานในองค์กรได้ 

2. จัดการข้อมูล (Information Technology) ที่มีอยู่ และที่ยังไม่มี ทดลองใช้ รายงานผลการด าเนิน
กิจกรรม และเผยแพร่ผลงาน เพื่อประเมินผล และปรับปรุง ภายใต้แนวคิดของกลุ่ม คือ การน าข้อมูล 
(Data Base) ที่มีอยู่มาวิเคราะห์ ประมวลผล โดยใช้เทคโนโลยีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วย เพื่อให้
ได้มาซึ่งข้อมูลสารสนเทศ (Information) ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้จริง 

 

ผลสัมฤทธิ์ 
จากผลการด าเนินกิจกรรมโครงการ “การจัดการข้อมูลด้านการวิจัยแบบบูรณาการของคณะเภสัช

ศาสตร์ (Integrated Research Data Management of Pharmacy (IRDMP))” ตามโครงการ Kaizen 4 D 
หน่วยสนับสนุนการวิจัยและประชุมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีผลสรุป ดังนี้ 

1) การแสดงข้อมูลด้านการวิจัย โดยการเชื่อมโยงข้อมูลจากฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ได้แก่ ฐานข้อมูลวิจัย (http://ora.kku.ac.th/) ฐานข้อมูลบุคลากร (https://hr.kku.ac.th/) และฐานข้อมูล
ภาระงาน(PSMIS) ของคณะเภสัชศาสตร์ (https://pharmoffice.kku.ac.th/psmis/administrator/) และ
จัดท าโปรแกรมแสดงผลข้อมูล จัดการข้อมูลในฐานข้อมูลต่างๆ ของคณะฯ เช่น ข้อมูลความเชี่ยวชาญบุคลากร
สายผู้สอน ข้อมูลภาระงาน ข้อมูลการตีพิมพ์ผลงานวิจัย เป็นต้น 

2) การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการท างาน โดยการน าเอาหลักการของ ไคเซ็น (Kaizen) มาใช้ใน
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติงานได้พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลวิจัยขึ้นมา เพ่ือเป็นการเปลี่ยน
รูปแบบการท างานใหม่ เป็นการให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์วิเคราะห์ประมวลผลลัพธ์ให้แทน ซึ่งช่วยให้การใช้
ข้อมูลในการรายงานผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ และการให้บริการในระบบออนไลน์แก่
คณาจารย์ นักวิจัย สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น 

3) การพัฒนาระบบรายงานผลข้อมูล เพ่ือให้บริการคณาจารย์ นักวิจัย เช่น การขอรับเงินรางวัล
ตีพิมพ์ เป็นต้น และการรายงานข้อมูลจากฐานข้อมูลวิจัย เพ่ือตอบตัวชี้วัด (KPI) ของคณะเภสัชศาสตร์ และ
การประเมินคุณภาพด้านการวิจัย ของคณะเภสัชศาสตร์ ในระดับประเทศ 

4) การพัฒนาระบบข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้ระบบบริหารงานวิจัยของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น มีข้อมูลครบทุกด้าน จากแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
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ภาพประกอบผลงานกลุ่ม 
ชื่อผลงาน: การจัดการข้อมูลด้านการวิจัยแบบบูรณาการของคณะเภสัชศาสตร์ 

(Integrated Research Data Management of Pharmacy (IRDMP)) 
โครงการ Kaizen 4 D หน่วยสนับสนุนการวิจัยและประชุมวิชาการ 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี พ.ศ. 2561 
**************** 

    
รูปที่ 1-2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

 
รูปที่ 3 การบันทึกข้อมูลด้านการวิจัยในฐานข้อมลูกลางมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
รูปที่ 4 ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

 
รูปที่ 5 แสดงข้อมูลผลงานวิจัยทีตี่พิมพ ์
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รูปที่ 6 แสดงผลลัพธ์ข้อมลูวิจัยในภาพรวมของคณะ และข้อมลูวิจัยรายบุคคล 

 

 
รูปที่ 7 แสดงผลข้อมูลนักวิจัย และความเชี่ยวชาญ 

 

 
รูปที่ 8 แสดงแบบกรอกข้อมูล (Form) ส าหรับให้บริการนักวิจัย 
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ชื่อผลงาน : ไคเซน(เพื่อระบบ)เอกสาร HR 4.0 
เจ้าของผลงาน : นางสาวมารศรี นิลรัตน์ 

นายชาพนัธคริตกานต์  จันทร์ขาว 
นางสาวเพ็ญศรี  สร้อยธน ู
นางสาวอรวรรณ มิ่งเจริญพาณชิย์ 

สังกัด : หน่วยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ส านักงานคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ 
 

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการด าเนินงาน 

Kaizen  เป็นแนวคิดที่จะช่วยรักษามาตรฐานที่มีอยู่ เดิม (Maintain) และปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น
(Improvement)  คือ การใช้ความรู้ความสามารถของพนักงานมาคิดปรับปรุงงาน ซึ่งก่อให้เกิดการปรับปรุงที
ละเล็กทีละน้อยที่ค่อยๆ เพ่ิมพูนขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง Deming Cycle หรือ PDCA เป็นเครื่องมือที่น ามาใช้ได้
ปรับปรุงงานระบบงานเอกสารในหน่วยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 

วัตถุประสงค์   
ต้องการท างานให้ดีขึ้น ลดขั้นตอนส่วนที่ไม่จ าเป็น ลดปริมาณการใช้กระดาษ ด้วยการทบทวนและ

เปลี่ยนวิธีการท างาน เพื่อให้การบริการที่สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย า พร้อมทั้งการเข้า 
ถึงข้อมูล ข่าวสาร  สนเทศของหน่วย HR ได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น  
 
วิธีด าเนินการ  

เรียนรู้แนวคิด ไคเซน (KAIZEN) “ลด เลิก เปลี่ยน”  และน ามาท าทันที ท าทีละนิด ท าต่อเนื่องเป็น
ระบบและสม่ าเสมอ 

 

ผลสัมฤทธิ์        
ด้วยเอกสารที่มีปริมาณมากในแต่ละชิ้นงานท าให้การด าเนินงาน การติดตาม การจัดเก็บ การค้นหาฯ   

เกิดความผิดพลาดตกหล่นของข้อมูลได้ง่าย ซึ่งหลังจากได้น า  KAIZEN มาใช้งานตามหลักการ  “ละ  ลด  
เปลี่ยน” ท าให้เกิดระบบสารสนเทศ เพ่ือการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสนเทศของหน่วย HR ได้อย่างกว้างขวาง
ยิ่งขึ้น  
 

ความภาคภูมิใจ   
ปรับปรุงพัฒนา “เอกสารฯ”  ให้เป็น “ข้อมูลข่าวสาร” และ “สารสนเทศ”  ด้วยความสะดวก 

รวดเร็วในการบริหารจัดการได้มากยิ่งขึ้น 
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ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
อะไรที่ท าได้ท าก่อน หากพบปัญหาที่ เล็กๆ ที่สามารถแก้ไขปรับปรุงได้โดยความคิดสร้างสรรค์จะ

ค่อยๆท าไปทีละเล็กทีละน้อยและท าต่อเนื่องจนกระทั่งดีขึ้นและสัมฤทธิ์ผล 
 

รูปประกอบผลงาน 
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ชื่อผลงาน : CoPs)  Clever Desk ส าหรับการเรียนการสอน ยุค 4.0 
เจ้าของผลงาน : 1. นายสินไชย เงินคุณด้วง 

2. นายภราดร สอนพิละ 
3. นายธนันชนัย อุ่นสิม 
4. นายแสงอรุณ หาญเชิงชัย 
 
นางสาวพชัรินทร์   โคตรทัศน์ ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 
นางสาวกัณฐาภรณ์ วุฒิงาม    ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ 

สังกัด : กลุ่มงานการพัฒนา ส านักงานคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
ที่ปรึกษา : ผศ. ดร.เด่นพงศ์ พัฒนเศรษฐานนท์  รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 

นางสาวพรวิภา สัตนาโค  หัวหน้ากลุ่มงานการพัฒนา 
 

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการด าเนินงาน         
ด้วยปัจจุบันเทคโนโลยีได้มีการพัฒนาไปรวดเร็วอย่างมาก ท าให้มีเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์ให้ใช้งาน

เฉพาะบุคคลที่หลากหลายเกิดขึ้นมากมาย อาทิเช่น Smart phone Tap less โดยอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่ง
ที่ทุกคนพกพาติดตัวเกือบตลอดเวลา หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศจึงได้เล็งเห็นว่าถ้าสามารถน า
อุปกรณ์เหล่านี้มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้จะเป็นประโยชน์มาก จะท าให้เกิดความสะดวกต่อผู้สอน
และผู้เรียน หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศจึงได้น าหลักการ Kaizen 4D น ามาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม
เกิดข้ึน โดยใช้ระยะการด าเนินงานในช่วงปีงบประมาณ 2561   
 

วัตถุประสงค์   
- เพ่ือเพ่ิมช่องทางและความสะดวกสบาย ในการเรียนการสอนให้แก่ อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร  
- เพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถน าไปประยุกตใ์ช้ให้เกิดประโยชน์ในการเรียนการสอนและช่วยเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนได้ 
 

วิธีด าเนินการ 
- ประชุมหารือระดมสมองแนวความคิด 
- ออกแบบรูปแบบอุปกรณ์ต่างๆ 
- ส ารวจหาวัสดุอุปกรณ์ 
- จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ 
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ผลสัมฤทธิ์                 .                                                                                                     
ในปีงบประมาณ 2561 ได้จัดท าโต๊ะ Clever Desk ไว้ส าหรับการเรียนการสอน จ านวน 10 ตัว และ

ติดตั้งที่ห้องเรียนจ านวน 10 ห้อง ประกอบด้วยห้องเรียน 2323 , 2325, 2326, 3209, 3214, 3301, 3410, 
3411, 3412 และ 3413  
 

ความภาคภูมิใจ    
ท าให้คณะเภสัชศาสตร์มี อุปกรณ์ที่รองรับการเรียนการสอนที่หลากหลาย ท าให้ เกิดความ

สะดวกสบายในการเรียนการสอน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนแบบ Active learning  
 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ  
- ผู้บริหารให้การสนับสนุนเล็งเห็นประโยชน์และความส าคัญในการจัดท า 

 

บันทึกภาพจากการจัดกิจกรรมของกลุ่ม  
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ชื่อผลงาน : นวัตกรรมไล่นกจากโคมไฟ 
เจ้าของผลงาน : นายตระการณ์  แก่นเชียงสา, นายทศพล  พิมพด์ี,  นายสาย  แก่นหามูล, นางไพเราะ  หลักโคตร,   

นายณัฐพล  ไกยวงษ์,  นายอนสุรณ์  สอนพิละ,  นายสะมิตร  ยมด า,  นายสังครีบ  เพียสุพรม,  
นายสญัญา  ภิลยัวรรณ,  นายนยิม  สิงห์พร 

สังกัด : หน่วยกายภาพและสิ่งแวดล้อม  ส านักงานคณบดี คณะเภสชัศาสตร์ 
 

วัตถุประสงค์การด าเนินงาน   

โดยมีที่มาคือ พบว่ามีนกกระจาบ นกกระจิบที่มีขนาดเล็กน าเศษใบไม้ใบหญ้าเข้ามาเพ่ือท ารังในโคม
ไฟส่องสว่างภายในอาคารซึ่งเกิดความสกปรกที่พ้ืนอาคารและที่ส าคัญเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายได้  เช่น เกิด
ไฟฟ้าช๊อตลัดวงจรท าให้เกิดเพลิงไหม้ในอาคารได้  จึงได้คิดหาวิธีจัดการนกที่มาท ารังโดยไม่ท าร้ายนกโดยการ
ไล่นกให้ย้ายที่ท ารังใหม่และโคมไฟต้องส่องสว่างได้เหมือนเดิมและได้ลงมือท าหลายวิธีแต่ก็ไม่ได้ผลเพราะด้วย
ข้อจ ากัดที่ว่าไฟต้องส่องสว่างได้เหมือนเดิม และจากการท ามาหลายวิธีจึงลองน าลวดตาข่ายสีขาวที่มีช่องขนาด
เล็กนกไม่สามารถลอดผ่านเข้าได้มาติดตั้งดูผลปรากฤตว่าได้ผลนกไม่สามารถน าเศษใบไม้ใบหญ้าลอดผ่านเข้า
ไปท ารังในโคมไฟได้และโคมไฟยังส่องสว่างได้  ที่ส าคัญคือไล่นกให้ออกจากอาคารได้โดยไม่ได้ท าร้ายนกแต่
อย่างใด 
 

เทคนิค วิธีการ เคล็ดลับ   
ความเรียบง่ายเข้ากันได้และไม่ท างานสิ่งแวดล้อม  

 

ขั้นตอนการด าเนินการ   
1. ส ารวจสถานที่/ประเมินความเป็นไปได้ 
2. หาวิธีด าเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
3. ด าเนินการแก้ไขปัญหา 
4. รายงานผลการด าเนินการ 

 

ผลสัมฤทธิ์                 .                                                                                                     
นกไม่สามารถน าเศษกิ่งไม้ใบไม้มาท ารังในโคมไฟส่อสว่างในอาคารได้อีก 

 

ความภาคภูมิใจ   
ประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมหรือน าสิ่งที่มีอยู่ใกล้ตัวมาใช่งานเพ่ือเป็นประโยชน์กับองค์กร  
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ปัจจัยแห่งความส าเร็จ  
1. การได้รับความร่วมมือจากสมาชิกกลุ่มเป็นอย่างดี ในการร่วมกิจกรรม  
2. การสนับสนุนจากผู้บริหาร  ทั้งการให้จัดตั้งกลุ่มและสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินกิจกรรมกลุ่ม 

 

ภาพประกอบการด าเนินการ 
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ชื่อผลงาน : การพัฒนาและปรับปรุงห้องสมุด คณะเภสัชศาสตร์ มข.ด้วย Kaizen 
เจ้าของผลงาน : นางเยาวภา  จนัศรี นายศุภวฒัน์  เวียงนนท์ นายสงวน  ศรีโยวงศ์ 
สังกัด : งานห้องสมุด  คณะเภสัชศาสตร์ 
 

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการด าเนินงาน 

เป็นการใช้หลัก 4D (Discovery Dream Design Destiny) มาใช้เพ่ือน าไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานตามกระบวนการ Kaizen จากการส ารวจความต้องการของผู้มาใช้บริการ การสอบถามพูดคุย 
และการสังเกตของห้องสมุด พบว่าอยากให้ห้องสมุดขยายเวลาเปิดให้บริการให้มากขึ้น เพ่ิมจ านวนที่นั่งอ่าน 
โต๊ะมีขนาดใหญ่ เป็นต้น ห้องสมุดจึงได้รวบรวม ข้อเสนอแนะ น าเสนอผู้บริหารทราบในกระบวนการติดตามผล
การด าเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการประจ าปี 2561 ในไตรมาสที่ 1(ในรอบเดือนที่ 3-6-9-12 เดือน) 
และได้รับอนุมัติให้ห้องสมุดจัดโครงการบรรจุในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2561เพ่ิมเติม ชื่อ
โครงการ ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่และระบบต่างๆของส านักงานและสาขาวิชา( ด้านกายภาพ) รหัส
โครงการ 61-1-5-D-04 ชื่อกิจกรรม การปรับปรุงห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ โดยจัดกิจกรรม ปรับปรุงโต๊ะและ
ที่นั่งอ่านภายในห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ ในกรอบวงเงิน 250,000 บาท เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและอ านวย
ความสะดวกให้นักศึกษาได้ใช้ห้องสมุด ในทุกพื้นที่ให้มี่ที่นั่งอ่านเพิ่มขึ้น 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือรองรับนักศึกษาและผู้ใช้บริการที่มีมากขึ้น 
2. จัดหาโต๊ะ เก้าอ้ี และโซฟาและปรับปรุงโต๊ะที่มีเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ   

 

วิธีด าเนินการ  กิจกรรมปรับปรุงโต๊ะและที่นั่งอ่านภายในห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์   
1. ขออนุมัติจัดกิจกรรม 
2. ประสานบริษัท/ร้านค้าเพ่ือเลือกแบบและขนาดที่ต้องการ 
3. บริษัท/ร้านค้าเสนอราคาโต๊ะ เก้าอ้ี มายังคณะเภสัชศาสตร์ และหน่วยพัสดุ ด าเนินการจัดซื้อตาม

ระเบียบพัสดุ 
4. จัดหาโต๊ะนั่งอ่านหนังสือขนาด6ที่นั่ง พร้อมเก้าอ้ี 
5. จัดหาโต๊ะนั่งอ่านหนังสือขนาด1-2ที่นั่ง พร้อมเก้าอ้ี 
6. จัดหาโซฟาและเก้าอ้ีแบบนั่งสบายๆ 
7. ปรับปรุงโต๊ะเดิมที่มี  

 

ผลสัมฤทธิ์     
นักศึกษามีที่นั่งอ่านเพิ่มมากขึ้น มีที่นั่งอ่านเพ่ิมขึ้นเป็น260 ที่นั่ง 
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ความภาคภูมิใจ    
ห้องสมุดมีชีวิตชีวา น่าเข้าใช้บริการ มีที่นั่งหลายแบบให้เลือก และท าให้จ านวนนักศึกษาที่เข้าใช้

บริการเพ่ิมมากขึ้นอย่างชัดเจน และห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นแห่งแรกและแห่ง
เดียวในประเทศไทย ที่มีห้องอ่านหนังสือ 24 ชั่วโมง 
 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ  
1. การสนับสนุนงบประมาณจากคณะเภสัชศาสตร์ 
2. ทีมผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ให้ความส าคัญกับสิ่งสนับสนุนด้านการเรียนการสอนของคณะเป็นอย่าง

มาก   
3. การได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากบุคลากรในงาน และการอ านวยความสะดวกด้านต่างๆจากทุก

งานในสายสนับสนุนของคณะเภสัชศาสตร์ 
 

บันทึกภาพจากการจัดกิจกรรมของกลุ่ม 
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ชื่อผลงาน : KAIZEN กับ สื่อวีดิทัศน์เครื่องมือคณะเภสัชศาสตร์ 
เจ้าของผลงาน : ชิราวุธ ปทุมธนทรัพย์, ธานี เทศศิร,ิ นางนันท์นภัส ธิติศักดิ์สกลุ, รัชยาพร อโนราช, ณัฐารีญดา โลมะบุตร, 

สุพล บ่อคุ้ม, เจตนา วีระกุล, ณรงค์ ไร่รตัน,์ ภูวนาท หมื่นโฮ้ง, ทวี พรมด,ี เศรษฐ์ บุญจวง, ศิริพร พิลา, 
ประมวล ส านักโนน, อ่อนศรี พรมดี, โสภัณ ปญัญา, พุธมงคล สตาสทิธ์ิ, ธนัช ชุมแวงวาปี, รุ่งฤทัย ทวีโคตร, 
สินไชย เงินคณุด้วง, ธนันชนัย อุ่นสิม, ตระการณ์ แก่นเชียงสา, ทศพล พิมพ์ด,ี ไพลิน ลืออดุลย์ และ อรรศ 
มีไพรณิ 

ที่ปรึกษา : รศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส, รศ.ดร.สุภาวดี ดาวด,ี รศ.ดร.ศักดา ดาดวง, ผศ.ดร.แคทรียา สุทธานุช, พรวิภา 
สัตนาโค และ วาสนา ถวิลเชื้อ 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการด าเนินงาน 
สืบเนื่องจากคณะเภสัชศาสตร์มีเครื่องมือเป็นจ านวนมาก ได้แก่ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องมือ

ผลิตเภสัชภัณฑ์ เครื่องมือด้านความปลอดภัย เครื่องมือด้านสื่อทัศนโสต เป็นต้น เครื่องมือต่างๆ ดังกล่าว มีการ
ดูแลและบริหารจัดการ และให้บริการตามส่วนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องภายในคณะ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการหน่วย
ปฏิบัติการและบริการวิชาการ ด้านตรวจวัดระดับยาและสารเคมีในชีววัตถุ ห้องปฏิบัติการหน่วยปฏิบัติการและ
บริการวิชาการด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม ห้องปฏิบัติการสาขาวิชา
เภสัชเคมี ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาเภสัชเวทและพิษวิทยา ห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ
จากสมุนไพร โรงงานทางด้านเภสัชกรรมต้นแบบคณะเภสัชศาสตร์ และหน่วยกายภาพและสิ่งแวดล้อม ที่ผ่าน
มาในการใช้งานเครื่องมือต่างๆ ผู้ใช้งานจ าเป็นต้องได้รับการสอน/แนะน า/สาธิตการใช้งานเครื่องมือก่อนการใช้
งาน จากผู้ที่ดูแลรับผิดชอบเครื่องมือนั้นๆ ในการสอน/แนะน า/สาธิตดังกล่าว ผู้ดูแลรับผิดชอบสอนจะท าการ
สอนโดยตรงต่อผู้ใช้งาน ซึ่งอาจไม่ทันต่อความต้องการของผู้ใช้งานในกรณีที่ผู้ดูแลรับผิดชอบติดภารกิจอ่ืน  จึง
ส่งผลกระทบต่อการเรียนของนักศึกษาผู้ใช้บริการที่ใช้เครื่องมือที่ล่าช้า และอาจเกิดความเสี่ยงด้านควา ม
ปลอดภัยและอันตรายต่อตัวบุคคล ต่อเครื่องมือหรือทรัพย์สินขึ้นได้หากใช้งานไม่เป็น 

ในการนี้จึงได้น าเอาแนวคิดตามหลักการ KAIZEN มาใช้ในการปรับปรุงการท างานเพ่ือแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวข้างต้น ในการนี้ได้ใช้เทคนิคหรือเครื่องมือตามแนวทางวงจรคุณภาพของเดมมิ่ง คือ PDCA มาใช้ ท าให้
ทราบปัญหาในการใช้งานเครื่องมือต่างๆ เนื่องจากความไม่สะดวกในการเรียนรู้เครื่องมือ ผู้ดูแลที่ท าหน้าที่
สอน/สาธิตการใช้งานเครื่องมือ ที่ไม่สามารถด าเนินการได้อย่างทั่วถึงและทันเวลาตามความต้องการ ทางกลุ่ม
และที่ปรึกษา จึงได้มีการวางแผน วิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา (P-Plan) พร้อม
ด าเนินการลงมือปฏิบัติจัดท าสื่อวีดิทัศน์เครื่องมือต่างๆ (D-Do) จากนั้นมีการจัดการสัมมนาโดยการน าเสนอสื่อ
วีดิทัศน์ที่ได้จัดท าขึ้น มีผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา โดยพิจารณาความถูกต้อง ความเหมาะสมและคุณภาพของสื่อวีดิ
ทัศน์ และมีการปรับปรุงผลงานสื่อวีดิทัศน์ให้มีคุณภาพและมีความเหมาะสมในการน าไปใช้งาน (C-Check) 
จากนั้นจึงได้มีการน าสื่อวีดิทัศน์ที่ผ่านการพิจารณาแล้วไปเผยแพร่โดยการน าขึ้นระบบออนไลน์ของคณะ (A-
Act) คือการโพสไว้ที่หน้าเว็บไซด์ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ในระบบ Intranet เพ่ือให้ผู้
เรียนรู้ใช้งานเครื่องมือที่ต้องการได้ทันที แม้ว่าผู้ดูแลเครื่องมือจะไม่สามารถท าหน้าที่สอน/สาธิตการใช้งาน
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เครื่องมือในขณะนั้นได้ จึงท าให้การเรียนของนักศึกษาที่เรียนเครื่องมือต่างๆ รวดเร็ว ส าเร็จลุล่วง เกิดความ
ปลอดภัยต่อตัวบุคคล เครื่องมือและทรัพย์สินของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือการผลิตสื่อวิดีทัศน์เครื่องมือ ประจ าห้องปฏิบัติการต่างๆ ของคณะ และหน่วยกายภาพและ

สิ่งแวดล้อม 

2. เพ่ือน าออกเผยแพร่ในระบบ Intranet ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

วิธีด าเนินการ 
1. ประชุมคณะท างานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือค้นหาปัญหาในการท างานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านห้องปฏิบัติการ 

ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ สภาพทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม ของคณะ 
2. วิเคราะห์ปัญหา วางแผน และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
3. จัดกิจกรรมการสัมมนาวิชาการสื่อวีดิทัศน์เครื่องมือ ครั้งที่ 1 ได้รับการพิจารณาจากกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองเก่ียวกับเนื้อหาและรูปแบบความเหมาะสม  
4. จัดกิจกรรมการสัมมนาวิชาการสื่อวีดิทัศน์เครื่องมือ ครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์ในการน าผลงานสื่อ

วีดิทัศน์เครื่องมือที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไข มาพิจารณาคัดกรองสื่อวีดิทัศน์ที่มีความเหมาะสมและ
สามารถน าออกเผยแพร่อย่างเป็นทางการเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อไป 

5. การเผยแพร่ โดยการโพสต์ไว้ที่หน้าเว็บไซด์ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในระบบ 
Intranet เพ่ือให้ผู้เรียนรู้ใช้งานเครื่องมือที่ต้องการได้ทันที 

 

ผลสัมฤทธิ์                .                                                                                                     
มีผลงานสื่อวีดิทัศน์สื่อเครื่องมือ ไม่น้อยกว่า 6 เรื่อง ที่ได้รับการพิจารณาจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กลั่นกรองเกี่ยวกับเนื้อหาความถูกต้อง ความเหมาะสม และรูปแบบของสื่อ สามารถน าออกเผยแพร่อย่างเป็น
ทางการ ในระบบ Intranet  เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอน การบริการวิชาการและวิจัย 
 

ความภาคภูมิใจ 
ได้มีส่วนร่วมที่ท าให้เกิดการปรับปรุงงานและการพัฒนางาน ลดผลกระทบที่เกิดจากการปฏิบัติงาน

ในวงกว้างต่อนักศึกษา ผู้ใช้บริการ ผู้ปฏิบัติงาน และหน่วยงาน ก่อให้เกิดความตระหนักและมีเกียรติในการ
ปฏิบัติหน้าที่ และเกิดส านึกในการพัฒนางานและพัฒนาองค์กรต่อไป 
 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
ความส าเร็จเกิดจากการร่วมกันคิด รับฟัง การก าหนดแนวทางไปสู่การปฏิบัติและต่อยอดงานร่วมกัน 
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บันทึกภาพจากการจัดกิจกรรมของกลุ่ม 
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PHARM KKU SHOW & SHARE 2018 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

 
ชื่อผลงาน : การพัฒนากระบวนงานส าหรับเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  PRN : Public Relations Network 
เจ้าของผลงาน : 1.  นางสาวกัณฐาภรณ์  วฒุิงาม          15. นายธนันชนยั  อุ่นสิม 

2.  นางสาวฐาปนีย์  สีหราช               16. นายณัฐพล  ไกยวงษ์ 
3.  นางสาวพัชรนิทร์  โคตรทัศน์         17. นางเยาวภา  จันศรี   
4.  นางสาวบุศยศรี  ศรีบุศยกุล           18. นายอรรศ  มีไพริน 
5.  นางสาวศิริจรรยา  แก้วสาร           19. นางสาวอภิญญา  ท าเนาว์          
6.  นางสาวพรวิภา  สตันาโค              20. นางอัจฉราวัลย์  มณีศรี                                           
7.  นายธีรเดช  อิ่มอ้วน                     21. นางเบญจวรรณ  ใจเที่ยง 
8.  นางสาวนรางคณา  ฮอหรินทร์        22. นางสาวจีระวัฒน ์ หาญเวช 
9.  นางมัลลิกา  ศรีหาพล                  23. นางเกษราภรณ์  ธรรมดา 
10. นางสาวเพ็ญศรี  สร้อยธนู             24. นายประจักษ์  พิมพ์สุนนท์ 
11. นายอาทิตย์  วงษ์พระจันทร์          25. นางสาวณัฏฐธดิา  หาญสุริย์ 
12. นายเตชิต  ชืน่ประทุมทอง            26. นายกสโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ 
13. นายณรงค์  ไร่รัตน์                     27. อุปนายกฝ่ายกิจกรรม 
14. นายภูวนาท  หมื่นโฮ้ง                 28. อุปนายกฝ่ายบริหารและพัฒนา 

สังกัด : กลุ่มงานการพัฒนา ส านักงานคณบดี  คณะเภสัชศาสตร ์
ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.แคทรียา  สุทธานุช   ผู้ชว่ยคณบดีฝา่ยประชาสัมพันธ ์

นายบุญคงศิลป์  วานมนตรี  หัวหน้าส านักงานคณบดีคณะเภสัชศาสตร ์
นางสาวพรวิภา  สัตนาโค    หัวหน้ากลุ่มงานการพฒันา 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการด าเนินงาน  
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ (PRN : Public Relations Network) เป็นการรวมตัวของผู้แทนจากทุก

ภาคส่วนขององค์กร ประกอบด้วย ผู้แทนจากกลุ่มงาน หน่วยงาน สาขาวิชา รวมถึงนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ 
(สโมสรนักศึกษา) เพื่อผลักดันให้การประชาสัมพันธ์ของคณะฯ เป็นการประชาสัมพันธ์เชิงรุก และเกิดจากการมี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดแนวทางในการท างานร่วมกัน ซึ่งส่งผลให้การประชาสัมพันธ์ของ
คณะฯ มีประสิทธิภาพ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับคณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ได้จัดตั้งกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติต่อเนื่องเป็นปีที่ 3  

ส าหรับ PRN ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้ต่อยอดแนวทางการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์
ร่วมกันของคณะกรรมการเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งในปีนี้ได้พัฒนารูปแบบช่องทาง
ส าหรับการส่งข่าวประชาสัมพันธ์ “PRN Hub System” ต่อเนื่อง  ในหัวข้อ “การพัฒนากระบวนงาน
ส าหรับเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (PRN : Public Relations 
Network)” ในส่วนของระบบส่งข่าวประชาสัมพันธ์ที่อ านวยความสะดวกให้กับเครือข่ายมากขึ้น ซึ่งเป็นการ
พัฒนากระบวนงานตามหลักการ Kaizen โดยได้น าหลักการ 4D มาเป็นแนวทางหลักส าหรับการพัฒนา ซึ่ง
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ประกอบด้วย D1 : Discovery (การค้นพบ) D2 : Dream (ฝัน) D3 : Design (การออกแบบ) และ D4 : 
Destination (ปลายทาง) 
 

วัตถุประสงค์   
1) เพ่ือพัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรที่เป็นเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของคณะ  
2) เพ่ือเปิดช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้หลากหลายและทั่วถึงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น  

 

วิธีด าเนินการ   
1) ออกแบบแบนเนอร์ข่าว โดยใช้ Template ที่สร้างขึ้นไว้ให้กับบุคลากรที่เป็นเครือข่ายประชาสัมพันธ์

ของคณะ ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานและสามารถ Download มาใช้และแก้ไขข้อความได้เอง 
2) เพ่ิมช่องทางส าหรับป้ายไฟวิ่งในระบบส่งข่าวประชาสัมพันธ์เดิมที่ใช้งานอยู่ ผ่าน google from เพ่ือ

ประชาสัมพันธ์ โดยมีฝายประชาสัมพันธ์ ช่วยตรวจสอบรายละเอียดและยืนยันการประชาสัมพันธ์ 
D1 : Discovery (การค้นพบ) 

 ค้นคว้า ศึกษา วิธีการเพ่ือพัฒนาการท างานร่วมกันระหว่างเครือข่ายประชาสัมพันธ์และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องจากกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ ในระหว่างวันที่ 8 – 10 
พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
1) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ความโดดเด่นในการสื่อสารองค์กรและการจัดการข้อมูลสารสนเทศใน

เว็บไซต์และช่องทางโซเชียลมีเดีย 
2) มหาวิทยาลัยมหิดล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล  

การจัดท าสื่อกลาง (ระบบส่งข้อมูลข่าวสาร) การจัดท าสื่อของมหิดลแชนแนล (Mahidol 
Channel) การสร้างแบรนด์ดิ่ง (Branding) ฯลฯ 

3) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการบริหารจัดการภายในคณะ 
D2 : Dream (ฝัน) 

งานประชาสัมพันธ์น า  Best Practice จากการศึกษาดูงานภายใต้กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านการประชาสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นมาประยุกต์กับระบบการท างานร่วมกันของ
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ 

1) Template ที่สร้างขึ้นไว้ให้เครือข่ายประชาสัมพันธ์ใช้ในการปฏิบัติงานและสามารถ 
Download มาใช้และแก้ไขข้อความได้เอง 

 
 
 
 
 
 
 
2) ระบบส่งข่าวประชาสัมพันธ์เดิมที่ใช้งานอยู่ ผ่าน google from เพ่ือประชาสัมพันธ์บนป้ายไฟวิ่ง 

อาคาร 1 และอาคาร 3 

 เพื่อใช้งาน 

EDIT 
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D3 : Design (การออกแบบ)  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

D4 : Destination (ปลายทาง) 
1) เครือข่ายประชาสัมพันธ์สามารถออกแบบ Banner เพ่ือ

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในส่วนที่เกี่ยวข้องได้ 
2) เครือข่ายประชาสัมพันธ์มีทางเลือกเพ่ือการ

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพ่ิมมากข้ึน 
 

ผลสัมฤทธิ์                   .                                                                                                     
1) พัฒนางานให้เกิดระบบบริหารจัดการงานประชาสัมพันธ์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
2) เกิดเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ ทุกภาคส่วนภายในของคณะเภสัชศาสตร์ 

 

ความภาคภูมิใจ   
สร้างเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ จากทุกภาคส่วนภายในคณะเภสัชศาสตร์ ให้

เกิดแนวปฏิบัติในการมีส่วนร่วมในงานประชาสัมพันธ์ เพ่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรม ผลงาน และสื่อสารข้อมูลที่
ถูกต้องอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กรและมวลชน  
 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ  
1) การสนับสนุนจากคณะผู้บริหาร และผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 
2) ความร่วมมือจากผู้ปฏิบัติงานที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายประชาสัมพันธ์ (PRN) 
3) การแบ่งปันทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ การเรียนรู้ร่วมกันของสมาชิกในกลุ่ม  

ระบบส่งข่าว “PRN Hub System” 

เพิ่ ม เมนู เลื อก  banner ส าหรับการส่ งข่ าว
ประชาสัมพันธ์ ที่สามารถแก้ไขข้อความตาม
ต้องการได้ และจัดรูปแบบเองได้ 

เพิ่มเมนูเพิ่มการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ผ่าน google form เพื่อประชาสัมพันธ์บนป้าย
ไฟวิ่ง 



 

 

      
 
  

 

 

 
CoPs 
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PHARM KKU SHOW & SHARE 2018 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

 
ชื่อผลงาน : การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์สาธิตการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์จาก CoPs ด้วยหลัก KAIZEN  

สู่ R to R 
เจ้าของผลงาน : นายเจตนา วีระกุล 
 

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการด าเนินงาน                                                                      
เครื่องมือวิทยาศาสตร์เป็นหัวใจส าคัญและเป็นปัจจัยหลักในการเรียนการสอนหรือท างานวิจัย  

ห้องปฏิบัติการพิษวิทยาคณะเภสัชศาสตร์มีเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ได้ให้บริการด้านการเรียนการสอนและการ
วิจัยแก่นักศึกษาและนักวิจัยจ านวนมาก เครื่องมือวิทยาศาสตร์แต่และชนิดมีราคาแพงและมีลักษณะการใช้ที่
แตกต่างกันไป เครื่องมือวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน เช่น เครื่องชั่งและเครื่องวัดความเป็นกรดเบสแต่ต่างก็มี
รายละเอียดความจ าเพาะและข้อจ ากัดในการใช้งาน หากใช้งานผิดประเภทหรือไม่ถูกต้องย่อมส่งผลต่อผลการ
ทดลองและเกิดความเสียหายต่อเครื่องอย่างร้ายแรง เช่น การชั่งเกินพิกัดของเครื่องชั่ง การชั่งสารเคมีแล้วท า
หกเข้าไปในเครื่องโดยไม่มีการจัดการอย่างถูกวิธี การใช้เครื่องวัดความเป็นกรดเบสโดยไม่มีการปรับมาตรฐาน
หรือเมื่อใช้เสร็จมีการเก็บหัววัดไม่ถูกวิธีล้วนแล้วจะก่อความเสียหายแก่เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่มองว่าเป็น
เครื่องมือพ้ืนฐานทั่วไป เมื่อมีการใช้เครื่องมืออย่างไม่ถูกวิธีนอกจากความเสียหายแก่ตัวเครื่องแล้วยังอาจเป็น
เหตุให้เกิดอันตรายแก่ผู้ใช้ เช่น เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูงหากไม่มีการสมดุล ของน้ าหนักตัวอย่างที่ใช้  จะท า
ให้แกนปั่นเหวี่ยงเกิดการบิดคด หรือ ท าให้ หลอดทดลองแตก ท าให้เศษแก้วหรือสารเคมีกระเด็นใส่ผู้ใช้ได้ ยิ่ง
เครื่องมือวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ระดับสูงที่มีราคาแพงยิ่งต้องให้ความส าคัญในการปฏิบัติงาน เพราะจะมี
รายละเอียดในการใช้ งานมากกว่าเครื่องมือวิทยาศาสตร์ พ้ืนฐาน ตัวอย่างเช่น เครื่อง HPLC ( High 
Performance Liquid Chromatography ) เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ที่สามารถตรวจวัดได้ทั้งทางคุณภาพและ
ปริมาณ จะต้องมีการเตรียมสารเคมีและตัวอย่างที่ใช้ในการวัดหลายขั้นตอนเพ่ือป้องกันคอลัมน์ที่มีราคาแพง 
หรือแม้เมื่อใช้งานเครื่องเสร็จจะต้องมีวิธีการล้างท าความสะอาดและเก็บอย่างถูกวิธี 

ดังนั้นผู้ที่ใช้งานจะต้องมีความรู้และมีทักษะ  จึงจะสามารถใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นการถนอมอายุการใช้งานเครื่องรวมถึงประหยัดค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา เนื่องจาก
นักศึกษาและผู้ใช้บริการมีจ านวนมากจึงเป็นผลให้ผู้ดูแลเครื่องมือซึ่งมีจ านวนน้อย ต้องคอยให้บริการสาธิตการ
ใช้เครื่องมือต่างๆซ้ ากันบ่อยครั้ง  หรือกรณีหากเจ้าหน้าที่ไม่อยู่ผู้มาใช้บริการก็อาจไม่สามารถใช้เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกวิธี ท าให้เกิดความล่าช้าในการท างานและอาจส่งผลร้ายแรงจนท าให้เกิดความเสียหาย
แก่เครื่องมือและสุขภาพของผู้ใช้งาน   

ดังนั้นหากมีการผลิตสื่อที่ช่วยสาธิตการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ที่ให้ผู้มาใช้บริการสามารถ ศึกษา
หรือเรียนรู้วิธีการใช้เครื่อง  โดยสามารถศึกษาก่อนหรือเปิดดูได้หลายครั้งแม้ผู้ดูแลเครื่องไม่อยู่ จะท าให้ผู้มาใช้
บริการเกิดความเข้าใจและใช้เครื่องมือได้อย่างถูกต้อง  ลดภาระของอาจารย์ผู้สอนและผู้ดูแลเครื่องรวมถึงลด
ความเสี่ยงและความเสียหายต่างๆที่จะเกิดขึ้นในการเครื่องมือผิดวิธีวัตถุประสงค์ 
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วิธีด าเนินการ 
1) เตรียมข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ รวบรวมข้อมูล วิธีการใช้เครื่อง การดูแลรักษาเครื่อง ข้อควรระวัง 

ดังต่อไปนี้  HPLC, Microplate Reader, กล้องจุลทัศน์, PH meter, Analytical Balance,  CO2 
incubator Centrifuge,  rotary evaporator 

2) ผลิตสื่อสาธิตการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์   
 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 
1) สรุปปัญหาแนวทางการแก้ไขปัญหาข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
2) รวบรวมข้อมูล 
3) ผลิตสื่อสาธิตการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์   
4) ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการห้องปฏิบัติการน าไปสู่งานวิจัย R to R 

 

ผลสัมฤทธิ์                  .                                                                                                     
1) ลดภาระการท างานของผู้ดูแลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
2) เพ่ิมความสะดวกแก่ผู้มาใช้เครื่องวิทยาศาสตร์ 
3) ลดความเสี่ยงจากความสูญเสียที่เกิดจากการใช้งานเครื่องมือผิดวิธี 
4) ถนอมอายุการใช้งานของเครื่องมือวิทยาศาสตร์และค่าซ่อมแซม 

 

ความภาคภูมิใจ   
พัฒนางานประจ าและเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน  

 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ  
น าหลักการKaizenหรือการปรับปรุง(Improvement)โดยน างานเดิมมาพัฒนาให้ดีขึ้นมีรูปแบบ

มาตรฐานซึ่งเกิดจากกิจกรรมกลุ่มย่อยชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) 
 

บันทึกภาพจากการจัดกิจกรรมของกลุ่ม  
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PHARM KKU SHOW & SHARE 2018 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

 
ชื่อผลงาน : Smart Air Purifier Box (CoP’s) 
เจ้าของผลงาน : ชิราวุธ ปทุมธนทรัพย์,  รศ.ดร.นิวัตร จันทร์เทวี,  ทพญ.ศศิประภา กรร า,  ธานี เทศศิริ  

และ พุธมงคล สตาสิทธิ ์
 

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการด าเนินงาน                                                                      
สารเคมีที่ใช้งานในห้องปฏิบัติการมีอยู่หลายประเภท สารเคมีบางประเภทมีคุณสมบัติเป็นไอระเหย 

มีหลายตัวที่ เป็น อันตราย  เป็นสารก่อมะเร็ง  มีความพิษต่อเซลล์ และสิ่ งมีชี วิต  เช่น  Chloroform, 
Dichloromethane, Acetone, Carbon Tetrachloride, Methyl Methacrylate หรือ Hydrochloric Acid 
เป็นต้น เมื่อสูดดมผ่านระบบทางเดินหายใจเข้าสู่ร่างกายหรือสัมผัสจะมีผลกระทบต่อเซลล์ ระบบเนื้อเยื่อต่างๆ 
หรือระบบประสาท เราจึงควรหลีกเลี่ยงการสูดดมหรือสัมผัสสารเคมีที่เป็นไอระเหย ในปัจจุบันห้องปฏิบัติการที่
ใช้สารเคมีประเภทไอระเหยจะด าเนินการภายในตู้ควัน (Fume Hood) ซึ่งเป็นตู้ที่ใช้ระบบดูดไอระเหยออกไปสู่
บรรยากาศภายนอก มีลักษณะเป็นตู้ควันที่ติดตั้งอยู่กับที่ซึ่งมีราคาแพง มีทั้งแบบมีระบบดักจับหรือกรองไอ
ระเหย และแบบไม่มีการกรอง ส่วนใหญ่มักใช้แบบไม่มีการกรอง ไอระเหยที่เป็นอันตรายจึงเข้าสู่บรรยากาศ
โดยรอบบริเวณนั้น ในการด าเนินการกับสารเคมีที่เป็นไอระเหย จึงเป็นปัญหาต่อผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ
หากไม่สามารถป้องกันตัวเองจากไอระเหยโดยการใช้ตู้ควันได้ หรือผลกระทบจากไอระเหยที่เกิดจากการ
ด าเนินการกับสารไอระเหยในตู้ควันที่ถูกปล่อยออกสู่บรรยากาศภายนอกที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่อยู่
บริเวณโดยรอบ  ทางกลุ่มจึงได้คิดหาวิธีแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยได้ด าเนินการพัฒนาตู้กรองไอระเหยระบบ
อัจฉริยะ (Smart Air Purifier Box) ขึ้น โดยมีคุณสมบัติในการดูดไอระเหยของสารที่ด าเนินการภายในตู้
เฉพาะที่สร้างขึ้นผ่านส่วนที่ท าหน้าที่กรองไอระเหยอันตรายไว้เหลือเพียงอากาศบริสุทธิ์ที่สามารถออกไป
ภายนอกได้ Smart Air Purifier Box นี้เป็นระบบที่ใช้งบประมาณในการจัดหาที่ไม่มากและสามารถเคลื่อนย้าย
น าไปใช้งานในที่เหมาะสมต่างๆ ได้ เมื่อน า Smart Air Purifier Box ไปใช้ในงานเตรียมสารไอระเหย จะ
สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดต่อผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการจากสารไอระเหยที่ไม่สามารถจัดหาตู้ควันที่มีราคา
แพงได้ หรือแก้ไขผลกระทบจากไอระเหยที่เกิดจากการเตรียมสารไอระเหยในตู้ควัน  ไม่ให้ปลดปล่อยออกสู่
บรรยากาศภายนอกที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่อยู่บริเวณโดยรอบได้ 
 

วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือระดมความคิดในการสร้าง Smart Air Purifier Box 
2) เพ่ือสร้าง Smart Air Purifier Box ต้นแบบ 

 

วิธีด าเนินการ 
1) วิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางในการสร้าง Smart Air Purifier Box ต้นแบบ 
2) ด าเนินการออกแบบและศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้าง 
3) ด าเนินการสร้าง Smart Air Purifier Box ต้นแบบ 
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ผลสัมฤทธิ์               .                                                                                                     
1) มีตู้กรองไอระเหยอัจฉริยะ (Smart Air Purifier Box) ต้นแบบ เพ่ือการทดสอบและศึกษา

ประสิทธิภาพในการกรองไอระเหยของสารเคมีอันตราย 
2) ได้ปัจจัยเริ่มต้นที่น าไปใช้ในการพัฒนาเพ่ือใช้งานจริงต่อไป 

 

ความภาคภูมิใจ 
ได้มีส่วนร่วมที่ท าให้เกิดการพัฒนางาน ลดผลกระทบเกี่ยวกับเสี่ยงและอันตรายที่เกิดจากการ

ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการและสิ่งแวดล้อม และเกิดส านึกในการพัฒนางานและพัฒนาองค์กรต่อไป 
 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

ความส าเร็จเกิดจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การร่วมกันคิด รับฟัง การก าหนดแนวทางไปสู่การ
ปฏิบัติและต่อยอดงานร่วมกัน 
 
บันทึกภาพจากการจัดกิจกรรมของกลุ่ม 
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โครงการ 
 การจัดการความรู้เพื่อพัฒนางาน Pharm KKU Show & Share 2018 ประจ าปี 2561 

 
1) วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพฒันาคณะเภสัชศาสตร์สู่การเปน็องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ความส าเร็จจากการปฏิบตัิงาน 
3. เพื่อเปิดโอกาสให้มีการน าเสนอผลงาน แนวทางการปฏิบัตทิี่ดี และสร้างเครือข่ายการด าเนนิงาน 

 
2) วิธีการส่งผลงาน 

1. ผู้ส่งผลงานต้องกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ม เอกสารหมายเลข 2 ความยาวไม่เกิน 1 – 2 
หน้ากระดาษ A4  ฟอนต์ TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 16  ภายในวันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 
เพื่อจัดท าสูจิบัตร 

2. ผู้ส่งผลงานจัดท าโปสเตอร์ผลงานขนาด กวา้ง 80 ซม. X สูง 100 ซม. รายละเอียดตามแบบฟอร์ม เอกสาร
หมายเลข 3 ภายในวันอังคารที ่21 สิงหาคม 2561 เพื่อจัดส่งร้านพิมพ ์

3. สามารถน าโปสเตอร์ติดที่บอร์ดได้ในวันจนัทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 10.30 น. ณ 
บริเวณพื้นที่โถงหนา้ห้องพิพิธภณัฑ์ ชั้น 2 อาคาร 3  

 
3) ประเด็นในการพิจารณาผลงาน   

 ผลงานตามแนวคิดไคเซ็น (KAIZEN) 
1. ผลการด าเนนิงานตามหลักการแนวคิดไคเซ็น (KAIZEN) สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
2. การเพิ่มศักยภาพ โอกาสในการพัฒนา ความซบัซ้อนยุ่งยาก  
3. มีผลงานหรือผลสัมฤทธิ์ทีต่อบสนองต่อการพัฒนางานและการพัฒนาองค์กร ผลลัพธ์คา่เป้าหมาย 
4. เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ  เช่น  มีการจัดระบบงานภายใน หรือมีการต่อยอดองค์ความรู้จากงานเดมิที่มีอยู่ 

และเกิดความต่อเนื่องในการด าเนินงานได้เป็นรูปธรรม      
5. ผลงานทีน่ าเสนอปากเปล่า   (Oral Presentations)         
6. ผลงานทีน่ าเสนอแบบโปสเตอร์    

 ผลงานที่เกิดจากกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) 
1. การมีส่วนร่วมของสมาชิกภายในกลุ่ม (CoP) เข้ามามีบทบาทในการปฏิบัตงิานหรือกิจกรรมที่ร่วมกัน

ด าเนินงาน 
2. มีการใช้กระบวนการจัดการความรู้ (KM) เพื่อปฏิบัติงานหรือพัฒนางานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง    
3. มีผลงานหรือผลสัมฤทธิ์ทีต่อบสนองต่อการพัฒนางานและการพัฒนาองค์กร    
4. เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ  เช่น  มีการจัดระบบงานภายใน หรือมีการต่อยอดองค์ความรู้จากงานเดมิที่มีอยู่ 

และเกิดความต่อเนื่องในการด าเนินงานได้เป็นรูปธรรม      
5. ผลงานทีน่ าเสนอปากเปล่า   (Oral Presentations)         
6. ผลงานทีน่ าเสนอแบบโปสเตอร์ 
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4)  วัน/เวลา/สถานที่      
วันที่ 21 สิงหาคม 2561 จัดส่งรายละเอียดผลงานการด าเนินงาน (เอกสารหมายเลข 2) เพื่อจัดท าสูจบิัตร 

และไฟล์โปสเตอร์ (พร้อมปริ้น) (เอกสารหมายเลข 3) ภายในเวลา 15.00 น. 
ไปที่คุณบุศยศรี  ศรีบุศยกุล พร้อมไฟล์ข้อมูล E-mail : sbussa@kku.ac.th  

วันที่ 27 สิงหาคม 2561 ติดตั้งโปสเตอร์ ได้ตั้งแต่เวลา 08.30 - 10.30 น. ณ บริเวณชั้น 2 อาคาร 3 คณะ
เภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรมตามโครงการ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 13.30 น. ณ ห้อง
ประชุมสุมนต์ สกลไชย และบริเวณ ชั้น 2 อาคาร 3  คณะเภสชัศาสตร ์
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ที่ปรึกษา 

รศ.ดร.ศักดา  ดาดวง   รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและพัฒนาองค์กร 

ผศ.ดร.เด่นพงศ์  พัฒนเศรษฐานนท์ รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 

นางสาวพรวิภา  สัตนาโค   หัวหน้ากลุ่มงานการพัฒนา 

 

 

รวบรวมข้อมูล 

นางสาวบุศยศรี  ศรีบุศยกุล  นักวิชาการศึกษา 

 

 

ออกแบบปก 

นายธนันชนัย อุ่นสิม   หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 






