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คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น                                                                         Pharm KKU Show & Share 2017 

 ข 

 

 

ค ำน ำ 

คณะเภสัชศำสตร์   มหำวิทยำลัยขอนแก่น   ได้น ำหลักกำรบริหำร“กำรจัดกำรควำมรู้”(Knowledge 
Management : KM) มำใช้เป็นเครื่องมือในกำรขับเคล่ือนต่อกำรพัฒนำอันจะน ำไปสู่กำรเป็นองค์กรแห่งกำร
เรียนรู้ซึ่งได้มีกำรด ำเนินกำรมำอย่ำงต่อเนื่อง โดยจะมีควำมหลำกหลำยท้ังในด้ำนกำรพัฒนำศักยภำพของตัวบุคคล 
พัฒนำประสิทธิผลของงำน และพัฒนำองค์กร ด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้เพื่อให้บรรลุผล จ าเป็นต้องมีการก าหนด
หน้าที่ความรับผิดชอบในการเป็นเจ้าภาพงานและต้องปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนหรือเปล่ียนแปลงขั้นตอนกำร
ปฏิบัติงำนเพื่อให้เกิดผลงำนเชิงพัฒนำและกำรสร้ำงนวัตกรรมใหม่ๆ ในด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้   โดยต้ังแต่ป ี2554  
คณะเภสัชศำสตร์ ได้มีนโยบำยในกำรจัดต้ังกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practices : CoPs) ซึ่งเป็นอีก
หนึ่งกระบวนงำนท่ีจะเสริมสร้ำงกำรจัดกำรควำมรู้ของบุคลำกร เพื่อให้เกิดกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันระหว่ำง
ผู้ปฏิบัติงำนในกลุ่มงำนเดียวกันหรือข้ำมกลุ่มงำน ถือเป็นกำรพัฒนำทักษะกำรท ำงำนร่วมกันเป็นทีมและพัฒนำ
ศักยภำพตัวบุคคล หรือหน่วยงำนท่ีมีผลงำน หรือกำรปรับเปล่ียนระบบกำรท ำงำน และได้จัดให้มีเวทีกำรจัดกำร
ควำมรู้ภำยใต้ช่ืองำน PHARM  KKU  SHOW & SHARE  
 โครงกำรกำรจัดกำรควำมรู้เพื่อพัฒนำงำนของกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs.) ครั้งท่ี 6 ประจ ำปี 2560 
(PHARM  KKU SHOW & SHARE 2017) จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันและส่งเสริมกำรพัฒนำคณะเภสัช-
ศำสตร์สู่กำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้  เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบกำรณ์ ควำมส ำเร็จ และเพื่อเปิดโอกำสให้มี
กำรน ำเสนอผลงำนแนวทำงกำรปฏิบัติท่ีดี เพื่อสร้ำงเครือข่ำยกำรด ำเนินงำน  
 คณะเภสัชศำสตร์ หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ กำรจัดงำน PHARM  KKU SHOW & SHARE 2017 ครั้งนี้ จะเกิด
ประโยชน์ต่อกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติและผู้เข้ำร่วมงำนจะได้น ำควำมรู้ และแนวคิดวิธีกำรปฏิบัติงำนท่ีดีเพื่อ
ประยุกต์ใช้กับกำรปฏิบัติงำนในกำรพัฒนำตนเองและสนับสนุนกำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์ของคณะฯต่อไป 
 

 

       ฝ่ำยแผนและประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
คณะเภสัชศำสตร์  

สิงหำคม 2560 
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ก าหนดการ 

โครงการ  การจัดการความรู้เพื่อพัฒนางานของกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs.)  
คร้ังที่ 6  ประจ าปี  2560 (Pharm KKU Show & Share 2017) 

วันพุธที่  2  สิงหาคม 2560   
ณ ห้องประชุมสุมนต์  สกลไชย  และบริเวณ ช้ัน 2 อาคาร 3  คณะเภสัชศาสตร์ 

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

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

โดย รองคณบดีฝ่ำยแผนและประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
09.10 – 09.20 น.  พิธีเปิดงำน   

โดย คณบดีคณะเภสัชศำสตร์ 
09.20 – 11.30 น. น ำเสนอผลงำนด้วยปำกเปล่ำจำกผู้แทนกลุ่ม กลุ่มละ 7 นำที และ

ซักถำม 3 นำที 
 

11.30 – 12.00 น.  คณะกรรมกำรฯ เข้ำเย่ียมชมโปสเตอร์ และให้คะแนน   
 ผู้เข้ำร่วมงำนเย่ียมชมและแลกเปลี่ยนควำมรู้กับกลุ่มชุมชน    

นักปฏิบัติเจ้ำของผลงำน 

บริเวณโถง ช้ัน 2 อำคำร 3 

12.00 – 12.40 น. รับประทำนอำหำร  
12.40 – 13.00 น.  ประกำศผลรำงวัล พร้อมมอบรำงวัล   

โดย คณบดีคณะเภสัชศำสตร์ 
 แสดงควำมยินดีกับกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ท่ีได้รับรำงวัล 
 ปิดงำน 

บริเวณโถง ช้ัน 2 อำคำร 3 

 
 หมำยเหตุ : รับประทำนอำหำรว่ำงและเครื่องด่ืมในห้องประชุม 
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ชื่อชุมชนนักปฏิบัติ :  การพัฒนาระบบสแกนบาร์โค้ดเพื่อใช้บริหารเครื่องแก้วในห้องปฏิบัติการ  

สมาชิกกลุ่ม : 
นายเจตนา วีระกุล(หัวหน้ากลุ่ม) 
นายธนันชนัย อุ่นสิม 
นายนพพร  นนทภา 
นายอ่อนศรี พรมดี   

ข้อมูลเก่ียวกับผลการด าเนินงาน 
ห้องปฏิบัติการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรท่ีมีความส าคัญในการให้บริการท้ังในด้านการเรียนการสอนและการ

วิจัยแก่นักศึกษาและอาจารย์อีกท้ังผู้มาขอใช้บริการจ านวนมาก จึงท าให้เจ้าหน้าท่ีให้บริการนอกจากมีภาระงานใน
การเตรียมงานเกี่ยวกับการเรียนการสอนทางห้องปฏิบัติการแล้วยังต้องให้บริการอื่น เช่นการขอใช้ห้อง การขอใช้
เครื่องมือวิทยาศาสตร์  การขอตรวจสอบหนี้สิน การยืมคืนอุปกรณ์ต่างๆเป็นต้น  

เครื่องแก้วเป็นอุปกณ์วิทยาศาสตร์ท่ีส าคัญ ท่ีใช้ในการทดลองและงานวิจัยต่างๆ  ซึ่งเจ้าหน้าท่ีต้องให้บริการ
แก่นักศึกษาจ านวนมากแต่ละงานก็ใช้เครื่องแก้วจ านวนหลายช้ิน  ซึ่งท าให้ใช้เวลาในการรับยืมคืนเป็นเวลานานและ
ส้ินเปลืองกระดาษในการใช้จดบันทึก ดังนั้นจึงควรมีระบบหรือเครื่องมือมาช่วยให้เจ่าหน้าท่ีมีความสะดวกในการ
ให้บริการดังกล่าว 

วัตถุประสงค์  
1. พัฒนาระบบบาร์โค๊ดให้สามารถแบ่งชนิดเครื่องแก้วต่างๆในห้องปฏิบัติการ 
2. น าระบบบาร์โค๊ดมาประยุกต์ใช้เพื่อใช้ในการบริหารงานเครื่องแก้ว 

2.1 ระบบการรับเข้าของคลังรวม stock 
2.2 ระบบการเบิกจ่ายเครื่องแก้วนักศึกษาปริญญาตรีขณะเรียนปฏิบัติการ 
2.3 ระบบเบิกจ่ายเครื่องแก้วของนักศึกษาโครงการพิเศษและระดับบัณฑิตศึกษา 

วิธีด าเนินการ 
1. จัดท าฐานข้อมูลเครื่องแก้วชนิดและขนาดต่างแปลเป็นรหัสบาร์โค๊ด 
2. ท าโปรแกรมเบิกรับเครื่องแก้วโดยใช้ระบบบาร์โค๊ดแทนระบบเดิม 
3. ทดสอบระบบและโปรแกรม 

ผลสัมฤทธิ์                  .                                                                                                     
1. ลดระยะเวลา ขั้นตอนในการท างาน 
2. ผู้มาขอใช้บริการเกิดความประทับใจ  
3. ลดการใช้กระดาษ 
4. มีการน าเทคโนโลยีใหม่มาปรับใช้ในงาน  
5. ส่งเสริมความสามัคคีการปฏิบัติงานเป็นกลุ่ม 
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ความภาคภูมิใจ   
ร่วมกันท างานเป็นทีมเพื่อสร้างงานขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาพัฒนางานประจ าและเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ  
มีแผนการให้บริการจัดการท่ีรวดเร็ว กระชับ ประทับใจ มุ่งมั่นให้เกิดความส าเร็จ  

บันทึกภาพจากการจัดกิจกรรมของกลุ่ม  
 

         

      
     

                                                           
   
 

  

                                                                                                                        
 



คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น                                                                         Pharm KKU Show & Share 2017 

 3 

Pharm KKU Show & Share 

 

ชื่อชุมชนนักปฏิบัติ : ส่ือวีดีทัศน์สอนวิธีการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 

สมาชิกกลุ่ม : 
ชิราวุธ ปทุมธนทรัพย์ นันท์นภัส ธิติศักดิ์สกุล ณัฐารีญดา โลมะบุตร 

รัชยาพร อโนราช สุพล บ่อคุ้ม เจตนา วีระกุล 
ทวี พรมดี ภูวนาท หมื่นโฮ้ง เศรษฐ์ บุญจวง 
พุธมงคล สตาสิทธิ์ ธนัช ชุมแวงวาปี  

ท่ีปรึกษาโดย :  ผศ.ดร. ดวงกมล ศักดิ์เลิศสกุล และ ผศ.ดร. ปราโมทย์ มหคุณากร 

ข้อมูลเก่ียวกับผลการด าเนินงาน 
ปัจจุบันคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการเรียนการสอนและใช้งานเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์

ในห้องปฏิบัติการ ในแต่ละครั้งบุคลากรประจ าห้องปฏิบัติการจะต้องสอนวิธีการใช้งานเครื่องมือให้แก่นักศึกษา ให้
สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง เกิดความปลอดภัยต่อตัวผู้ใช้งานเอง และปลอดภัยต่อเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ในการนี้
เพื่อให้เกิดความสะดวกในการศึกษาเรียนรู้การใช้งานเครื่องมือต่อนักศึกษาและผู้ใช้งาน สามารถใช้งานได้อย่าง
ถูกต้อง เกิดความปลอดภัย ทางกลุ่มจึงได้คิดท่ีจะจัดท าส่ือวีดีทัศน์เกี่ยวกับการสอนวิธีการใช้งานเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ขึ้น เป็นการส่งเสริมให้การท างานด้านการเรียนการสอนทางด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์ใน
ห้องปฏิบัติการของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วย 

จากการระดมความคิดในการอบรมสัมมนาท่ีเกี่ยวข้อง ท าให้เกิดส่ือวีดีทัศน์เกี่ยวกับการสอนวิธีการใช้งาน
เครื่องมือวิทยาศาสตร์จ านวนหนึ่งท่ีสามารถน าไปขยายผลเพื่อให้เกิดความครอบคลุมท่ีเหมาะสมกับเครื่องมืออื่นๆ 
เป้าหมายในการเตรียมความพร้อมของการให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์แก่การเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
วิชาการ ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไปในอนาคต 

วัตถุประสงค์ 
จัดท าส่ือวีดีทัศน์สอนวิธีการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 

วิธีด าเนินการ 
1.1 อบรมสัมมนาการจัดท าส่ือวีดีทัศน์เกี่ยวกับเครื่องมือวิทยาศาสตร์ และรูปแบบส่ือท่ีจะด าเนินการจัดท า 
1.2 สร้างแผนผังล าดับ Manu Script การใช้งานเครื่องมือ 
1.3 จัดท าส่ือวีดีทัศน์สอนวิธีการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 

ผลสัมฤทธิ์ 
1.1 ได้ส่ือวีดีทัศน์สอนวิธีการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จ านวน 2 เครื่องมือ 

- เครื่องปิดผนึกหลอดแอมพูล (Ampoule Sealing Machine) 
- เครื่องไมโครเพลทรีดเดอร์ (Microplate Reader) 

1.2 ส่ือวีดีทัศน์สามารถน าไปเผยแพร่ทางช่องทางส่ือท่ีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก าหนด 
1.3 นักศึกษาสามารถเรียนรู้วิธีการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ได้ด้วยความสะดวก 
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1.4 นักศึกษาสามารถใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ได้อย่างปลอดภัยและเกิดประโยชน์ 
1.5 ได้แนวทางในการขยายขอบเขตของการผลิตส่ือต่อๆ ไป 

ความภาคภูมิใจ 
1.1 ได้ส่ือวีดีทัศน์และช่องทางการเผยแพร่ท่ีเหมาะสม 
1.2 นักศึกษาสามารถเรียนรู้วิธีการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ได้ด้วยความสะดวก 
1.3 นักศึกษาสามารถใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ได้อย่างปลอดภัยและเกิดประโยชน์ 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
1.1 คิดและพัฒนางานด้านการเรียนการสอนทางห้องปฏิบัติการ 
1.2 การระดมความคิดร่วมกันในกลุ่มและผู้เกี่ยวข้องในงาน 
1.3 การมีส่วนร่วมและกระจายงานช่วยกนั 
1.4 การกระตุ้นให้เกิดการพัฒนางานและการต่อยอดงานประจ า 
1.5 การมุ่งสู่ความส าเร็จ 

บันทึกภาพจากการจัดกิจกรรมของกลุ่ม 
 
 
 
 
 
 
 

ส่ือวีดีทัศน์ เรื่อง วีดีทัศน์สาธิตวิธีการใช้งานเครื่องปิดผนึกแอมพูล AmpSeal-1 
 

 
 
 
 
 
 

ส่ือวีดีทัศน์ เรื่อง วีดีทัศน์สาธิตการใช้งานเครื่อง Microplate Reader Biorad 680 
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ชื่อชุมชนนักปฏิบัติ   ONE TERM ONE PRODUCT-Lab (CoPs :OTOP-Lab.) 

ชื่อสมาชิกประจ ากลุ่ม   
นายสุพล  บ่อคุ้ม นายธานี  เทศศิริ นายทวี พรมดี 

นายชิราวุธ ปทุมธนทรัพย์ นายเจตนา วีระกุล นายนพพร นนทภา 
นายศิริพร พิลา นายพุธมงคล สตาสิทธิ์ นายเศรษฐ์ บุญจวง 
นายโสภัณ ปัญญา นางสาวรัชยาพร อโนราช นายอ่อนศรี พรมดี 
นายประมวล ส านักโนน นายธนัช ชุมแวงวาปี นายศุภวัฒน์  เวียงนนท์ 
นายประดิษฐ์  เพียรักษา   

ข้อมูลเก่ียวกับผลการด าเนินงาน 
การด าเนินงานของกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ มีลักษณะการจัดกิจกรรมดังนี้ 

การประชุมสมาชิกกลุ่ม มีการจัดประชุมร่วมกัน เพื่อแลกเปล่ียนข้อมูล และแสดงความคิดเห็นร่วมกัน รวมไป
ถึงการน าเสนอรูปแบบของช้ินงานท่ีจะมีความต้องการภายในกลุ่ม และได้ข้อสรุปร่วมกัน และน าเสนอช้ินงานท่ีได้
ออกแบบ แก้ไขช้ินงานเพื่อง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน         
ผลงานที่ได้ : กล่องแบบมีช้ันวางบรรจุขวดผลิตภัณฑ์  1 ชุด 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้ได้ผลงาน หรือ ช้ินงานท่ีสามารถน ามาใช้กับการปฏิบัติงานประจ า หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ดี

ยิ่งขึ้น 
2. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการ และเกิดความสัมพันธ์ที่ดีส่งผลต่อการติดต่อประสานงานและการท างานเป็น

ทีม 

วิธีด าเนินการ   
1. ประชุมสมาชิกเพื่อปรึกษาหาข้อก าหนด การใช้งานเพื่ออ านวยความสะดวกในห้องปฏิบัติการต่างๆ  
2. การท างานเป็นทีม และการให้ความร่วมมือท่ีดีของสมาชิกกลุ่ม 
3. การน าเสนออย่างสร้างสรรค์ 

ผลสัมฤทธิ์                  .                                                                                                     
1. ได้ผลงาน / ช้ินงาน  จ านวน 1 ช้ินงาน  
2. ได้รับความร่วมมือในการท างาน และเกิดความสัมพันธ์ที่ดีส่งผลต่อการติดต่อประสานงาน 

ความภาคภูมิใจ   
ได้ผลงานท่ีสามารถใช้งานในห้องปฏิบัติการ คณะเภสัชศาสตร์  ซึ่งสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง และ

สามารถน าไปพัฒนาใช้ประโยชน์ได้ต่อไป 
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ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
1. ความร่วมมือในการท างาน การแสดงความคิดเห็น ของสมาชิกในกลุ่ม 
2. ความสัมพันธ์ในกลุ่มและการประสานงานท่ีดี  
3. การท างานเป็นทีม 

บันทึกภาพจากการจัดกิจกรรมของกลุ่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น                                                                         Pharm KKU Show & Share 2017 

 

 7 

Pharm KKU Show & Share 

ชื่อชุมชนนักปฏิบัติ :  การทดสอบประสิทธิภาพตู้ควบคุมความช้ืน  
                          (Performance of Controlled Humidity Cabinets) 

ชื่อสมาชิกประจ ากลุ่ม   
พุธมงคล สตาสิทธิ์ ชิราวุธ ปทุมธนทรัพย์ ธนัช ชุมแวงวาปี 

ธานี เทศศิริ สุพล บอ่ค้ม รัชยาพร อโนราช 
ภูวนาท หมื่นโฮง นันท์นภัส ธิติศักดิ์สกุล ณัฐารีญดา โลมะบุตร 
เจตตนา วีระกุล   

ที่ปรึกษาโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผดุงขวัญ จิตโรภาส 

ข้อมูลเก่ียวกับผลการด าเนินงาน  
ปัจจุบันงานห้องปฏิบัติการและงานทางด้านอุปกรณ์หรือเครื่องมือท่ีเกี่ยวข้อง มีความจ าเป็นต้องใช้งานตู้

ความคุมความช้ืนเพื่อป้องกันความช้ืนในบรรยากาศตามสภาวะแวดล้อมท่ัวๆ ไป ท่ีจะท าให้เกิดความเสียหายได้ 
ตู้ควบคุมความช้ืนเหมาะส าหรับเก็บสารเคมี เนื้อเย่ือ ฟิล์ม กล้อง ยา หรือเครื่องมือ/อุปกรณ์ท่ีมีความไวต่อความช้ืน 
เพื่อรักษา ควบคุมระดับความช้ืนไม่ให้สูงเกิน ช่วยไม่ให้เส่ือมสภาพก่อนก าหนด ตู้ควบคุมความช้ืน (Controlled 
Humidity Cabinets) หรือ Desiccator Cabinets จะมีลักษณะเป็นตู้ หรือกล่อง มีพื้นท่ีท่ีจ ากัดภายในมีอุปกรณ์
หรือวัสดุไล่ความช้ืนหรือดูดซับความช้ืนไว้ เพื่อควบคุมและป้องกันความช้ืนจากสภาพอากาศโดยรอบท่ีมีอยู่
โดยท่ัวไปเข้าสัมผัสกับส่ิงของท่ีเราต้องการเก็บ โดยท่ัวไปสามารถควบคุมระดับความช้ืนสัมพัทธ์ได้ไม่เกินร้อยละ 50 
(ไม่เกิน 50% RH) 

ท่ีผ่านมา ตู้ควบคุมความช้ืนท่ีใช้งานกันจะเป็นตู้ส าเร็จรูป ท่ีส่วนใหญ่จัดหาจากการน าเข้าจากต่างประเทศ
หรือผู้ผลิตภายในประเทศบางราย ซึ่งมีราคาแพง ท าให้เกิดข้อจ ากัดในการจัดหามาใช้งาน ดังนั้น จึงได้คิดพัฒนา
สร้างตู้ควบคุมความช้ืนนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการทดแทนการจัดหาด้วยราคาท่ีประหยัดกว่า ขจัดปัญหาของ
ข้อจ ากัดการจัดหามาใช้งาน และเป็นการส่งเสริมงานในห้องปฏิบัติการและงานด้านอุปกรณ์หรือเครื่องมือท่ีจ าเป็นใน
การใช้งานตู้ควบคุมความช้ืน 

และเพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพในการใช้งานตามวัตถุประสงค์จึงได้ท าการทดสอบประสิทธิภาพของ
ตู้ควบคุมความช้ืน โดยได้ท าการทดสอบประสิทธิภาพในการควบคุมความช้ืนสัมพัทธ์ภายในตู้ เปรียบเทียบกับ
ตู้ควบคุมความช้ืนส าเร็จรูปท่ีจัดหาจากต่างประเทศ และยังได้ทดสอบผลของการไล่ความช้ืนในเม็ดซิลิก้าเจล (silica 
gel) ท่ีน ามาใช้ในตู้ควบคุมความช้ืน ด้วยวิธีอบด้วยลมร้อนแห้ง (hot air oven) และวิธีอบโดยคล่ืนรังสีไมโครเวฟ 
(microwave oven) ท้ังนี้ เพื่อให้ทราบว่าตู้ควบคุมความช้ืนนี้ มีคุณสมบัติและสามารถใช้งานได้ไม่แตกต่างจาก
ตู้ควบคุมความช้ืนท่ีจัดหาจากต่างประเทศ 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาสร้างตู้ควบคุมความช้ืน 
2. เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของตู้ควบคุมความช้ืนท่ีสร้างขึ้น 
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วิธีด าเนินการ   
1. สร้างตู้ควบคุมความช้ืน 
2. ทดสอบประสิทธิภาพในการควบคุมความช้ืนสัมพัทธ์ 

ผลสัมฤทธิ์                  .                                                                                                     
จากการพัฒนาสร้างตู้ควบคุมความช้ืนนี้ขึ้นท าให้ได้รายละเอียดและประสิทธิภาพของตู้ ดังนี้ 

1. ตู้ควบคุมความช้ืนท่ีพัฒนาขึ้น 
1.1 ตู้ควบคุมความช้ืนมีขนาด กว้างxลึกxสูง 35x35x50 เซ็นติเมตร 
1.2 ขนาดความจุภายใน 60 ลิตร 
1.3 ผนังตัวตู้ท าจากวัสดุอะคริลิค (Polymethyl Methacrylate; PMMA) ทึบแสง สีชาด า สามารถลดความ

เข้มของ   แสงลงช่วยป้องกันวัสดุท่ีไวต่อแสงได้ 
1.4 ตัวตู้ท่ีสร้างได้ค านึงถึงรอยต่อต่างๆ เพื่อลดปัญหาของจุดรั่วซึมของความช้ืนในอากาศภายนอกเข้าสู่ภายใน

ตัวตู้ให้น้อยท่ีสุด  
1.5 ปิดรอยเช่ือมต่อต่างๆ ด้วยกาวซิลิโคนท่ีมีความยืดหยุ่นสูง เพื่อไม่ให้มีจุดรั่วซึมของความช้ืนในอากาศ

ภายนอกเข้าสู่ภายในตัวตู้ 
1.6 มีราคาถูกกว่ามากเมื่อเปรียบเทียบกับตู้ป้องกันความช้ืนส าเร็จรูปท่ีจัดซื้อ 

ความภาคภูมิใจ   
1. มีผลงานจากการพัฒนางานท่ีอยู่รอบๆ ตัว 
2. สร้างจิตส านึก ในการท างานด้านการพัฒนา 
3. ปลูกฝัง และสร้างบรรยากาศในการท างานเป็นทีม 
4. มีกิจกรรมการท างานร่วมกันเป็นทีม 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
1. การระดมความคิดร่วมกันในการพัฒนางานของสมาชิกกลุ่ม 
2. การมีส่วนร่วม และการกระจายงานช่วยกัน 
3. การกระตุ้นให้เกิดการพัฒนางานและการต่อยอดงานประจ า 
4. การมุ่งสู่ความส าเร็จ 

บันทึกภาพจากการจัดกิจกรรมของกลุ่ม 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 1 ตู้ควบคุมความช้ืนท่ีพัฒนาขึ้น 
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รูปที่ 2 เม็ด silica gel ท่ีผ่านการอบไล่ความช้ืนด้วยตู้อบลมร้อน (A) และ เตาอบคล่ืนไมโครเวฟ (B) 
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ชื่อชุมชนนักปฏิบัติ คนรักษ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ปีท่ี 2 (We Cares the Instrument CoP’s #2) 
 

สมาชิกกลุ่ม  
ชิราวุธ ปทุมธนทรัพย์ ธานี เทศศิริ นันท์นภัส ธิติศักด์ิสกุล 

ณัฐารีญดา โลมะบุตร รัชยาพร อโนราช สุพล บ่อคุ้ม 
เจตนา วีระกุล นพพร นนทภา ณรงค์ ไร่รัตน์ 
ทวี พรมดี ประดิษฐ์ เพียรักษา ภูวนาท หมื่นโฮ้ง 
เศรษฐ์ บุญจวง ประมวล ส านักโนน โสภัณ ปัญญา 
อ่อนศรี พรมดี ศิริพร พิลา พุธมงคล สตาสิทธ์ิ 
ธนัช ชุมแวงวาปี รุ่งฤทัย ตรีชา  

 

ท่ีปรึกษาโดย รศ.ดร. ไพบูลย์ ดาวสดใส และ ดร. เด่นพงศ์  พัฒนเศรษฐานนท์ 

ข้อมูลเก่ียวกับผลการด าเนินงาน 
ในปัจจุบัน ห้องปฏิบัติการของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีเครื่องมือทางด้านวิทยาศาสตร์ท่ี

ใช้ในภารกิจด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการมากมายและหลากหลาย อีกท้ัง ในแต่ละ
เครื่องมือจะมีบุคลากรด้านห้องปฏิบัติการเป็นผู้ดูแล บ ารุงรักษาให้เครื่องมือต่างๆ อยู่ในสภาพดีและมีความพร้อมใน
การใช้งาน ในการนี้  การจากด าเนินงาน โครงการ คนรักษ์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (CoP : We Cares the 
Instrument) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ท่ีผ่านมา ได้ด าเนินการจัดท าระบบแฟ้มเอกสารข้อมูลรายละเอี ยด 
ประวัติการบ ารุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์รูปแบบเดียวกัน  (Equipment Profile) และสามารถใช้งานกับ
เครื่องมือท่ีประจ าอยู่ตามห้องปฏิบัติการต่างๆ ได้ จึงได้จัดต้ังกลุ่มในการด าเนินงานโครงการ คนรักษ์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ 2 (CoP : We Cares the Instrument #2) นี้ขึ้น เพื่อให้การน าผลของการด าเนินงานท่ีได้ด าเนินงาน
ในปีท่ีแล้ว ไปสู่การปฏิบัติท่ีเหมาะสมมากยิ่งขึ้น  

ผลการด าเนินงานดังกล่าว ท าให้มีระบบในการจัดเก็บ และรวบรวมข้อมูลของแต่ละเครื่องมือ เกิดประโยชน์
ในการดูแลบ ารุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์และความพร้อมของการให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์แก่การเรียน
การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการบริหารจัดการเกี่ยวกับงบประมาณในการบ ารุงรักษาเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

วัตถุประสงค์ 
1.1 การระดมความคิด ค าปรึกษาข้อเสนอแนะต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์เกี่ยวกับการดูแลบ ารุงรักษาเครื่องมือ

วิทยาศาสตร์ 
1.2 สร้างความสัมพันธ์ เครือข่ายบุคลากรด้านห้องปฏิบัติการต่างๆ ท่ีรับผิดชอบดูแลรักษาเครื่องมือ

วิทยาศาสตร์ 
1.3 สร้างแนวทางปฏิบัติร่วมกันในการดูแลรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของคณะ 
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วิธีด าเนินการ 
1.1 อบรมสัมมนาการจัดท าระบบการดูแลบ ารุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ แต่ละห้องปฏิบัติการ และ

ติดตามและขยายผลการด าเนินการจัดท า Equipment Profile ให้ครบจ านวน 
1.2 สร้างแนวทางปฏิบัติร่วมกันในการดูแลรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 

ผลสัมฤทธิ์ 
1.1 รวบรวมและติดตามรายการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ท่ีกระจายตามห้องปฏิบัติการต่างๆ ท่ีเข้าร่วมเพื่อ

จัดท า Equipment Profile เพิ่มเติม ได้แก่ หน่วยปฏิบัติการและบริการวิชาการ ด้านตรวจวัดระดับยา
และสารเคมีในชีววัตถุ , หน่วยปฏิบัติการและบริการวิชาการ ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ , สาขาวิชา
เทคโนโลยีเภสัชกรรม, สาขาวิชาเภสัชเคมี และ สาขาวิชาเภสัชเวทและพิษวิทยา 
- ได้ Equipment Profile ของเครื่องมือจ านวน 129 เครื่อง จากท้ังส้ิน 206 เครื่อง คิดเป็นร้อยละ 63  
- ได้ข้อตกลงร่วมกันท่ีจะด าเนินการจัดท า Equipment Profile ของเครื่องมือให้ครบท้ัง 206 เครื่อง 

ภายในต้นเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 
1.2 ได้แนวปฏิบัติในการจัดการและดูแลบ ารุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
1.3 การส่งมอบเอกสาร Equipment Profile และรายงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- ด าเนินการจัดท าเล่มข้อมูลรายละเอียด ประวัติการบ ารุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ (Equipment 
Profile) และแนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้อง เสนอหน่วยงานเพื่อพิจารณา 

1.4  ได้นโยบายในการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวกับการจัดการและดูแลบ ารุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 

ความภาคภูมิใจ 
1.1 เครื่องมือวิทยาศาสตร์มีความพร้อมในการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ 
1.2 มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงบประมาณในการบ ารุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ท่ีเหมาะสม  
1.3 มีแนวทางปฏิบัติในการดูแลบ ารุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์เดียวกัน 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
1.1 รับฟังค าแนะน า ข้อเสนอแนะต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ 
1.2 การมีส่วนร่วมและกระจายงานช่วยกนั 
1.3 การแลกเปล่ียนเรียนรู้ การสร้างความสัมพันธ์ในงาน การกระตุ้นให้เกิดการท างานร่วมกัน 
1.4 การมุ่งสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว้ 

บันทึกภาพจากการจัดกิจกรรมของกลุ่ม 
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ชื่อชุมชนนักปฏิบัติ  :  Active Classroom Model 

ชื่อสมาชิกประจ ากลุ่ม 
 1. ผศ.ดร.สมชาย สุริยะไกร (ประธาน) 
 2. รศ.ศุภชัย ติยวรนันท์ (รองประธาน) 
 3. น.ส.ศิริวรรณ หลักโคตร (เลขา) 
 4. นายประจักษ์ พิมพ์สุนนท์ (ประสานงาน) 
 5. นายธนันชนัย อุ่นสิม (ไอที) 

ข้อมูลเก่ียวกับผลการด าเนินงาน 
เป้าหมายอย่างหนึ่งของการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันคือการพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 

ได้แก่   การคิดเชิงวิพากษ์  (Critical Thinking), ทักษะการคิดสร้างสรรค์ (Creativity), ทักษะการส่ือสาร 
(Communication) และทักษะการท างานร่วมกัน (Collaboration) ซึ่งสถาบันการศึกษามีความจ าเป็นท่ีจะต้องน า
รูปแบบการเรียนการสอนใหม่ๆหลายๆรูปแบบมาเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะดังกล่าว หนึ่งในรูปแบบการ
เรียนการสอนท่ีเป็นท่ียอมรับว่าสามารถช่วยพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และทักษะการคิดสร้างสรรค์คือ การท า
กิจกรรมอภิปรายกลุ่มย่อยมีเครื่องมือพื้นฐานท่ีจะใช้เป็นส่ือในการรวบรวมข้อมูล ความคิดเห็น และแนวคิดต่างๆของ
กลุ่ม ได้แก่ ไวท์บอร์ด อีกท้ังผู้สอนสามารถติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียนและประเมินผลย้อนกลับได้ตลอดเวลา 
เมื่อผู้เรียนในกลุ่มบันทึกข้อเสนอต่างๆไว้  

กลุ่ม Active Classroom Model มีแนวคิดว่า หากเราเพิ่มคุณสมบัติการใช้งานไวท์บอร์ดท่ีหลากหลายได้ 
จะน าไปสู่การอภิปรายท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความผูกพันกับบทเรียน และน ามาประยุกต์ใช้
กับงานประชุมอื่นๆในคณะได้เช่นกันจึงได้ใช้กระบวนการ knowledge management เพื่อหาข้อมูลคุณสมบัติของ
ไวท์บอร์ดท่ีสามารถสร้างได้ด้วยงบประมาณไม่สูงมาก เล่าเรื่องโดยมีอุปกรณ์ประกอบได้ และสามารถบูรณาการกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

วัตถุประสงค์ 
 เพื่อสร้างไวท์บอร์ดท่ีมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

1) น าส่ือการเรียนรู้มาติดและแสดงบนไวท์บอร์ดได้ 
2) ใช้เป็นจอ projector และมีระบบปฏิสัมพันธ์กับคอมพิวเตอร์ 
3) สลับเป็นระบบจอเขียว เพื่อถ่ายภาพ/ท าวิดีโอแบบ Chroma Key ได้ 
4) เคล่ือนย้ายไปใช้ในสถานท่ีต่างๆได้ 
5) ราคาไม่แพง 

วิธีด าเนินการตามขั้นตอนของ Knowledge Management 
A. การประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น 

1. การบ่งช้ีความรู้: ทางกลุ่มต้องการพัฒนาส่ือท่ีใช้ประกอบการเรียนการสอนแบบกลุ่มย่อย เพื่อส่งเสริม
ทักษะในศตวรรษท่ี 21 โดยก าหนดประเภทของส่ือเป็น Multifunction Whiteboard 

2. การสร้างและแสวงหาความรู้: จากการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆ พบว่า ผู้เรียนจะผูกพันกับบทเรียน 
จ าเป็นต้องมีเรื่องราวที่ผู้เรียนจดจ าได้ อีกท้ังต้องมีการบูรณาการกับเทคโนโยลีสารสนเทศ จากรายการ 
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TED Talk นักวิจัยด้าน Human-computer interaction ช่ือ Johnny Lee ได้แสดงวิธีการประยุกต์ใช้
รีโมทส าหรับเครื่อง Nintendo Wii ในการสร้าง interactive whiteboard ราคาถูก ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น
ประการหนึ่งของคุณสมบัติท่ีจะก าหนดต่อไป 

3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ: 
 ก าหนดคุณลักษณะไวท์บอร์ดดังนี้ 
 3.1) ไวท์บอร์ดแม่เหล็ก เคล่ือนย้ายได้, multifunction 
 3.2) วัตถุท่ีใช้ประกอบการเรียนรู้ สามารถติดและเคล่ือนย้ายบนไวท์บอร์ดได้ 
 3.3) มีระบบ interactive กับคอมพิวเตอร์ 
 3.4) ถ่ายท า VDO โดยใช้เทคนิค Chroma Key (จอเขียว) 
 3.5) ราคาไม่แพง อยู่ในงบประมาณของ COP 

B. สืบค้นเพื่อจัดหาอปุกรณ์ที่เหมาะสม และสร้างไวท์บอร์ดต้นแบบ 
4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้: เสาะหาและจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อน ามาทดลองสร้างต้นแบบ 
5. การเข้าถึงความรู้ และ แลกเปลี่ยนความรู้: สมาชิก COP ช่วยกันประกอบช้ินส่วน และสร้าง

องค์ประกอบต่างๆ ป้ันตัวแบบ 3D ติดต้ังซอฟต์แวร์และอุปกรณ์รีโมท 
C. การทดลองใช้ไวท์บอร์ดต้นแบบ 

6. การเรียนรู้: น าไวท์บอร์ดต้นแบบไปทดลองใช้ และรายงานผลการทดลองคุณลักษณะท่ีต้ังเป้าหมายไว้ 
โดยก าหนดเนื้อหาเป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบประสาท และเซลล์เม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาว 

ผลสัมฤทธิ์                  .                                                                                                     
 จากแนวคิดเบ้ืองต้น ทางกลุ่มสามารถสร้าง Multifunction Whiteboard ต้นแบบข้ึนมาได้ โดยมี
คุณสมบัติหลักๆตามท่ีก าหนดไว้ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ ภายในราคาไม่เกิน 5,000 บาท  การทดลองใช้พบว่ามี
ผู้ใช้มีความสนใจและการตอบสนองดีต่ออุปกรณ์ท่ีสร้างขึ้น 

ความภาคภูมิใจ   
 กลุ่มสามารถสร้างอุปกรณ์ท่ีน าไปใช้ในการเรียนการสอนได้จริง อีกท้ังยังสามารถประยุกต์ใช้กับการประชุม
กลุ่มย่อยในกิจกรรมต่างๆของคณะได้ด้วย สมาชิกกลุ่มร่วมแรงร่วมใจกันดี  

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ  
1)  การเปิดใจรับข้อมูลใหม่ๆ 
2)  การคิดอย่างเป็นระบบ 
3)  การสนับสนุนจากสมาชิกในกลุ่ม และคณะเภสัชศาสตร์  
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บันทึกภาพจากการจัดกิจกรรมของกลุ่ม  
 การประชุมคร้ังแรก เพื่ออภิปรายแนวคิดในการจัดท าไวท์บอร์ด 

 

 เอกสารประกอบการประชุม เพื่อก าหนดคุณลักษณะของไวท์บอร์ด 
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 การเสาะหาอุปกรณ์ต้นแบบ และการสร้างชิ้นงานต้นแบบ 
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ชื่อชุมชนนักปฏิบัติ :  สแกนได้สแกนดี (Scanning is Good) 

ชื่อสมาชิกประจ ากลุ่ม 
นายชาพันธคริตกานต์  จันทร์ขาว นางมารศรี  นิลทรัตน์ นายตระการณ์  แก่นเชียงสา 
นายทศพล  พิมพ์ดี นางสาวเพ็ญศรี  สร้อยธนู นายณัฐพล  ไกรวงษ ์
นายภราดร  สอนพิละ นางสาววาสนา  สุปัจจชา นายอนุสรณ์  สอนพิละ 
นายสังครีบ   เพียสุพรม นายสะมิตร  ยมด า นายเสวียน  จันทะวิเศษ 
นายสาย  แก่นหามูล นางไพเราะ  หลักโคตร  

ข้อมูลเก่ียวกับผลการด าเนินงาน 
1. ตู้ระบบสแกนลายนิ้วมือ 
2. โปรแกรมสแกนลายนิ้วมือ 
3. โปรแกรมถ่ายภาพWebCam 
4. ระบบกล้องวงจรปิด(CCTV) 

วัตถุประสงค์   
1. ลดขั้นตอนการตรวจสอบและรายงานผล 
2. เพิ่มความถูกต้อง ชัดเจน ของข้อมูลการมาปฎิบัติราชการ 
3. พัฒนาองค์ความรู้จากงานประจ า  

ขั้นตอนการด าเนินการ  (ด าเนินการอย่างไร หรือจัดกิจกรรมอย่างไร) 
1. คิด วิเคราะห์ ออกแบบ สร้างสรร ตู้ระบบสแกนลายนิ้วมือ 
2. ติดต้ัง ทดลอง ทดสอบ ใช้งานจริง จาก ๓ ระบบปฎิบัติการ ภายใต้ ๑ การบริการ (3IN1 is One Stop 

Service) ประกอบด้วย  ๒.๑โปรแกรมสแกนลายนิ้วมือ ๒.๒ ระบบถ่ายภาพกล้อง WebCam ๒.๓ ระบบ
กล้องวงจรปิด CCTV 

3. ติดตามประเมินผลการท างานของตู้ระบบสแกนลายนิ้วมือ, รับฟังข้อเสนอแนะจากบุคลากรท้ังคณะฯ เพื่อ
น าข้อบกพร่องมาแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา ให้ดียิ่งขึ้น อย่างต่อเนื่องตลอดไป 

ผลสัมฤทธิ์                   .                                                                                                     
1. พัฒนางานประจ าให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
2. พัฒนาศักยภาพองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องและต่อไป 
3. มีความเช่ือมั่นในความปลอดภัยของข้อมูลบุคลากร 
4. เกิดความประทับใจท้ังผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ 

ความภาคภูมิใจ   
เป็นนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ท่ีพัฒนาจากงานประจ า เพื่อลดความซับซ้อนของข้อมูลฯ การกระจายตัวของ

ข้อมูลฯ ให้เป็น Database & information เพื่อการบริหารจัดการฯ ของคณะเภสัชศาสตร์ 
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 ปัจจัยแห่งความส าเร็จ  
1. สมาชิกทุกคนไม่คิดว่า เป็น งาน งอก  แต่ รู้สึกว่า เป็น ผลงานจากความสุขของทุกคน 
2. ได้รับแรงใจจากบุคลากรของคณะเภสัชศาสตร์ท่ีร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อการปรับปรุงพัฒนาตลอดเวลา 
3. ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา หน่วยงานและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับ Cop ทุกคนคอยให้ก าลังใจ ช่วยแนะน า

แนวทาง และสนับสนุน ด้วยดีมาตลอด 

บันทึกภาพจากการจัดกิจกรรมของกลุ่ม  
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ชื่อชุมชนนักปฏิบัติ : User Group PS-MIS (CoP : โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้เกณฑ์ กับโปรแกรม PS-MIS “ลง
ภาระงานอย่างไร ให้ถูกต้อง”) 

ชื่อสมาชิกประจ ากลุ่ม  
นางอัญชลี  หนักแน่น นางบุญน้อม  อริยานนัทพงศ์ นางเนาวรัตน์  ภิรมย์อ่อน 

นายสาคร  ชัยนิคม นางอัมพร  ค าอินทร์ นางสาวภัททิกา  อ้อมนอก 
นายเตชิต  ช่ืนประทุมทอง นางอัจฉราวัลย์  มณีศรี นายประจักษ์  พิมพ์สุนนท์ 
นางเกษราภรณ์  ธรรมดา นางสาวจีระวัฒน์  หาญเวช นางเบญจวรรณ  ใจเท่ียง 
นายบุญเลิศ  ค ายา นางดวงตา  ชัยนิคม นางพิกุล  วิรักษา 
นางลิลณี  พันธ์เพ็ง นางวสุมล  ประทุมแพง นางมารศรี  นิลทรัตน์ 
นางสาวเพ็ญศรี  สร้อยธนู นางสาววาสนา  สุปัชชา  

ข้อมูลเก่ียวกับผลการด าเนินงาน 
ระบบการจัดเก็บข้อมูลภาระงานสอนอาจารย์ในฐานข้อมูล PS-MIS เป็นการพัฒนาระบบงานจัดเก็บข้อมูล

ภาระงานสอนในฐานข้อมูล ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ช่วยลดเวลา และขั้นตอนในการ
ด าเนินงานส่งเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนหลักสูตรโครงการพิเศษได้ภายในเวลาท่ีก าหนด จากผลการศึกษา
การใช้งานระบบพบว่า ยังมีข้อผิดพลาด ในข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริง  โดยอาจเกิดจากระบบ และจากการกรอก
ข้อมูล ดังนั้นโครงการนี้จึงได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ประเด็น ปัญหา อุปสรรคของผู้ใช้โปรแกรม PS-MIS และเกณฑ์ในการ
กรอกข้อมูล เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติการกรอกข้อมูลให้มีความถูกต้องแม่นย า อีกท้ังยังเป็นแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนาโปรแกรมให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งานมากยิ่งขึ้น  ผลจากการด าเนินโครงการท าให้เจ้าหน้าท่ีเกิดความ
เข้าใจในกรอกข้อมูลในโปรแกรม PS-MIS มากขึ้น เจ้าหน้าท่ีรับทราบเกณฑ์ และขอบเขตของโปรแกรมมากขึ้น มี
มาตรฐานในการกรอกข้อมูลภาระงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การกรอกภาระงานถูกต้อง แม่นย า เกิดข้อผิดพลาด
ในการกรอกข้อมูลน้อยลง ข้อมูลรายงานผลมีความถูกต้อง แม่นย า มีประสิทธิภาพ และแล้วเสร็จภายในเวลาท่ี
ก าหนดส่งเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ 

วัตถุประสงค์  
1. เพื่อศึกษาประเด็น ปัญหา อุปสรรคของการกรอกข้อมูลภาระงานสอนในฐานข้อมูล PS-MIS คณะเภสัช

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
2. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการลงภาระงานอย่างไรให้ถูกต้อง ด้วยการแลกเปล่ียนเรียนรู้เกณฑ์กับโปรแกรม 

PS-MIS ของผู้ปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน  
1. จัดประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้เกณฑ์การกรอกภาระงานกับโปรแกรม PS-MIS ท้ัง 4 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) 

หมวดงานสอน  (2) หมวดพัฒนาองค์ความรู้  (3) หมวดบริการวิชาการ  (4) หมวดหน้าท่ีพิเศษ  
2. และแลกเปล่ียนประเด็นปัญหา เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงพัฒนาโปรแกรมต่อไป 
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ผลสัมฤทธิ์  
1. สามารถเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนหลักสูตรโครงการพิเศษภายในปีงบประมาณ 
2. เจ้าหน้าท่ีรับทราบเกณฑ์ และขอบเขตของโปรแกรมมากขึ้น มีมาตรฐานในการกรอกข้อมูลภาระงานเป็นไป

ในทิศทางเดียวกัน 
3. การกรอกภาระงานถูกต้อง แม่นย า เกิดข้อผิดพลาดในการกรอกข้อมูลน้อยลง  
4. ข้อมูลรายงานผลมีความถูกต้อง แม่นย า และมีประสิทธิภาพ แล้วเสร็จภายในเวลาท่ีก าหนดส่งเอกสาร

เบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ 

ความภูมิใจ  
บุคลากรท่ีท าหน้าท่ีเกี่ยวข้องกับโปรแกรม PS-MIS สามารถน าปัญหาท่ีพบมาพัฒนาเป็นองค์ความรู้และ

แลกเปล่ียนองค์ความรู้นั้นสู่สมาชิก ท าให้เกิดการปรับปรุงการปฏิบัติงานและพัฒนาโปรแกรม PS-MIS ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ  
1. การสนับสนุนจากคณะผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาขั้นต้น 
2. ความร่วมมือของผู้ปฏิบัติงานในการแลกเปล่ียนประเด็นปัญหา น าไปสู่การปรับปรุงพัฒนาโปรแกรม และ

การปฏิบัติงาน 
3. การแบ่งปันทักษะความรู้ ประสบการณ์ ของผู้ปฏิบัติงาน 

บันทึกภาพจากการจัดกิจกรรมของกลุ่ม  
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ชื่อชุมชนนักปฏิบัติ   สุนทรียภาพกับการท างาน (โครงการต่อเนื่อง)   
                         (CoP : Aesthetics with functionality) 

ชื่อสมาชิกประจ ากลุ่ม    
1. นายตระการณ์  แก่นเชียงสา               13. นายณัฐพล  ไกยวงษ์         
2. นายชิราวุธ  ปทุมธนทรัพย์ 14. นายอนุสรณ์  สอนพิละ          
3. นายพุธมงคล  สตาสิทธิ์   15. นายเสวียน  จันทะวิเศษ            
4. นายทศพร  ศรีหาพล     16. นายสะมิตร  ยมด า            
5. นางมัลลิกา  ศรีหาพล       17. นายสังครีบ  เพลียสุพรม            
6. นางไพเราะ  หลักโคตร          18. นายสาย  แก่นหามูล            
7. นางสาวจันทรัมพร  ขจรมณี           19. นายทศพล  พิมพ์ดี      
8. นางสาวศิริวรรณ  หลักโคตร                20. นายอรรศ  มีไพลิน              
9. นายภราดร  สอนพิละ               21. นายนิยม  สิงห์พร              
10. นายธนัส  ชุมแวงวาปี         22. นายชาพันธคริตกานต์  จันทร์ขาว                             
11. นายประจักษ์  พิมพ์สุนนท์      23. นายวิทยา  หาชานนท์               
12. นางสาวศิริจรรยา  แก้วสารภูมิ           

ข้อมูลเก่ียวกับผลการด าเนินงาน 
          เนื่องจากอยู่ในช่วงถวายความอาลัยในหลวงรัชกาลท่ี 9  กิจกรรม “ชีวิตกับดนตรี” ท่ีก าหนดในกิจกรรมของ
กลุ่มซึ่งจะเน้นด้านดนตรี  ทางกลุ่มจึงได้งดกิจกรรมดังกล่าวลง แต่ยังคงเน้นกิจกรรมสุนทรีภาพด้านดนตรี โดยการ
ให้ความร่วมมือในทางอ้อม เช่น การจัดชุดอุปกรณ์ระบบเครื่องเสียงคาราโอเกะ ส าหรับห้องออกก าลังกายของคณะ
ซึ่งบุคลากร นักศึกษา สามารถใช้ในการผ่อนคลายได้ควบคู่กับการออกก าลังกายได้ 

วัตถุประสงค์   
 1. เพื่อลดความเครียดของบุคลากร 
 2. เพื่อสร้างเสริมความสามัคคีของบุคลากร 
 3. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
          มุ่งเน้นท่ีความผาสุกภายในองค์กร  เพื่อให้บุคลากรเกิดการผ่อนคลายจากการท างาน มี แรงจูงใจ ในการ
สร้างขวัญและก าลังใจ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดบรรยากาศท่ีดีในการท างาน บุคลากรมีการพบปะพูดคุยกันท าให้การ
ประสานงานภายในองค์กรมีความล่ืนไหล มีความคล่องตัว รวดเร็ว มีคุณภาพ เป็นการสร้างสรรค์ความแปลกใหม่ 
แฝงด้วยความหมาย ความสวยงามและการอนุรักษ์ในเชิงสร้างสรรค์ มีปรัชญาในการท างาน มีดุลภาพในชีวิต และ
บุคลากรสามารถเข้าถึงสุนทรียภาพแห่งชีวิต ท่ีอยู่ในจิตวิญญาณของแต่ละคน 

วิธีด าเนินการ   
ดนตรีเป็นศิลปะที่มนุษย์ได้สร้างสรรค์ปรุงแต่งขึ้น เป็นส่ิงทีมีอยู่ในมนุษย์ทุกคน  เป็นเพื่อนทางจิตใจของ

มนุษย์  เมื่อทางกายมีความต้องการอาหารเพื่อให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้แล้ว มนุษย์ยังมีความต้องการอาหารทางใจ 
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อาหารทางตา อาหารทางหู และอาหารทางสมองอีกด้วย ซึ่งอาหารประเภทหลังนี้ เป็นส่ิงท่ีจะช่วยให้ เกิดความ
บันเทิง ผ่อนคลาย สามารถขัดเกลาให้มนุษย์มีจิตใจท่ีดีงาม ซึ่งดนตรีก็เป็นอาหารทางใจอย่างหนึ่ง  

กลุ่มฯจึงใช้ดนตรีเป็นตัวน าในการด าเนินกิจกรรมมีลักษณะของกิจกรรมสบายๆ ทุกคนท าแล้วผ่อนคลายจาก
งานท่ีท าในแต่ละวัน โดยการใช้เวลาว่างจากการท างานในแต่ละวันร่วมกันท ากิจกรรมการเล่นดนตรแีละการร้อง
เพลง เล่นเพลงท่ีฟังสบายๆ โดยสมาชิกภายในกลุ่ม และเครื่องดนตรีจัดหามากันเอง ได้พูดคุยและแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
หรือกิจกรรมอื่นๆ ในเชิงสร้างสรรค์ และเปิดรับผู้ท่ีให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอด 

ผลสัมฤทธิ์                  .                                                                                                     
เกิดบรรยากาศท่ีผ่อนคลาย ได้พบปะพูดคุยแลกเปล่ียนประสบการณ์   ด่ืมด่ ากับบรรยากาศ    

ท ากิจกรรมร่วมกัน   

ความภาคภูมิใจ   
สมาชิกแต่ละคนเกิดความผ่อนคลายเมื่อได้มารวมกลุ่มกัน ได้พูดคุยเรื่องสบายๆ ไม่ต้องเคร่งเครียด มี

ความสุขแฝงอยู่บนใบหน้าและในดวงตา 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ  
1. การได้รับความร่วมมือจากสมาชิกกลุ่มเป็นอย่างดี ในการร่วมกิจกรรมทุกครั้ง  
2. การสนับสนุนจากผู้บริหารทุกระดับ ท้ังการให้จัดต้ังกลุ่มและสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินกิจกรรมกลุ่ม 

บันทึกภาพจากการจัดกิจกรรมของกลุ่ม  
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Pharm KKU Show & Share 

ชื่อชุมชนนักปฏิบัติ : ชุมชนนักพัฒนาระบบส านักงานอัตโนมัติ (OAS CoP) ปีท่ี 2  
(Community of Practice to Office Automation System)  
Theme : Data to Information for Thailand 4.0 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

สมาชิกกลุ่ม   
นายอาทิตย์ วงษ์พระจันทร์ 
นางทองค า  วงษ์พระจันทร ์
นายเตชิต  ช่ืนประทุมทอง 
และผู้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

ข้อมูลเก่ียวกับผลการด าเนินงาน 
ปัจจุบัน การใช้ระบบส านักงานอัตโนมัติ (Office Automation System หรือ OAS) เป็นช่องทางหนึ่งท่ีจะ

ช่วยในการเช่ือมโยงการท างานของบุคลากร อาจารย์ นักศึกษา และผู้บริหาร เพื่อใช้ในการติดต่อส่ือสารข้อมูลการ
ท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดระยะเวลาในการท างาน และเป็นส่ิงช่วยสนับสนุนการท างานของ
บุคลากรท่ีท างานเกี่ยวข้องกับข้อมูลนั้นๆ โดยตรง ซึ่งข้อมูล (Information) จะช่วยสนับสนุนในการปฏิบัติงาน 
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกท่ีทุกเวลา สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ และอ านวยความสะดวกในการส่ือสารระหว่างกันได้ 
โดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) สอดคล้องกับการ
สร้างโมเดล Thailand 4.0 หรือ "ประเทศไทย 4.0" หรือ "ไทยแลนด์ 4.0" ซึ่งแนวคิดในการจัดกิจกรรมของกลุ่ม คือ 
การน าข้อมูล (Data Base) ที่มีอยู่ มาวิเคราะห์ ประมวลผล โดยใช้เทคโนโลยีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วย 
เพื่อให้ได้มาซ่ึงข้อมูลสารสนเทศ (Information) ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้ โดยมีวิธีการ
เข้าถึงข้อมูลท่ี เข้าถึงได้ง่ายด้วยอุปกรณ์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือ Mobile Technology ซึ่งเป็น
อุปกรณ์ยุคใหม่ หรือท่ีเรียกว่ายุคดิจิทัล (Digital native) ซึ่งเป็นรูปแบบของการให้บริการ (Service Oriented) ท่ีมี
แนวคิดของการประมวลผลข้อมูลแบบกระจาย (Distributed Computing) โดยการออกแบบ วิธีการ และระบบ
จัดการข้อมูล ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกท่ีทุกเวลา (Real time)  

หน่วยสนับสนุนการวิจัยและประชุมวิชาการ จึงเห็นความส าคัญ และมีแนวคิดน าเอาวิธีการระบบส านักงาน
อัตโนมัต ิมาพัฒนาการท างาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถท่ีมีอยู่ หรือค้นหาเพิ่มเติม แล้วน าใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
และเผยแพร่ผลการด าเนินงานนั้น เพื่อสร้างเป็นวิธีการปฏิบัติงานท่ีดี (Good Practice) โดยมีแนวคิด หรือแนวทาง 
คือ Theme : Data to Information for Thailand 4.0 หมายถึง เป็นการสร้างช่องทางของข้อมูลที่ใช้ในการ
ท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดระยะเวลาในการท างาน และเป็นสิ่งช่วยสนับสนุนการท างานของ
บุคลากรที่ท างานเก่ียวข้องกับข้อมูลนั้นๆ โดยตรง สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา เพื่อช่วยให้การท างาน
ได้รวดเร็ว สะดวกยิ่งขึ้น โดยใช้หลักการของ Simply the Best ให้มีมาตรฐานเดียวกัน  

วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อศึกษาข้อมูล (Data Base) การปฏบิัติงานในส านักงาน สาขาวิชา  
2) เพื่อสร้างโปรแกรมจัดการข้อมลู (Information Technology) เป็นรูปแบบที่มีมาตรฐานเดียวกัน 
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ขั้นตอนการด าเนินการ 
1) บุคลากรในกลุ่ม มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผูป้ฏิบัติงานในหน่วยงาน และผู้เกี่ยวข้อง 

หรือผูท้ี่ต้องประสานงาน เพื่อเรียนรู้วิธีการท างาน และน ามาพฒันาโปรแกรมจัดการข้อมลู 
(Information Technology)  ที่จะน ามาใช้ในการปฏิบัติงาน ให้มคีวามสะดวก รวดเร็ว   

2) สร้างโปรแกรมจัดการข้อมลู (Information Technology) ทดลองใช้ และรายงานผลการด าเนิน
กิจกรรมเป็นระยะ 

3) สรุปผลการด าเนนิกิจกรรมทั้งโครงการ และสรุปรายงานผลการด าเนินกิจกรรมทั้งหมด 

ผลสัมฤทธิ์ 
จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ เมื่อวันท่ี 2 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม ช้ัน 2 อาคาร 2 คณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีผลสรุป ดังนี้ 
กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ ปัญหา อุปสรรค และการใช้ข้อมูล (Data Base) ในการปฏิบัติงาน นั้น พบว่า 

ปัจจุบัน ผู้ปฏิบัติงาน จะใช้หลักการ Export ข้อมูลจากฐานข้อมูลออกมาเป็นข้อมูลในรูปแบบของไฟล์ Excel 
จากนั้น จึงน าข้อมูลท่ีได้ ส่งให้กับฝ่ายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องในการใช้ข้อมูล ซึ่งฝ่ายวิจัยฯ ได้น าข้อมูลไฟล์ Excel ส่งให้กับ
ผู้ประสานงานหลักสูตร/สาขาวิชาต่างๆ เพื่อน าข้อมูลไปประมวลผลด้วยตนเอง (Manual Analysis) ซึ่งท าให้เกิด
ความไม่สะดวกในการใช้ข้อมูลในการปฏิบัติงาน ดังนั้น ผู้ร่วมกิจกรรมได้เสนอแนวทาง ข้อมูลของตนเอง และความ
ต้องการในการใช้ข้อมูล เพื่อน ามาพัฒนาระบบสารสนเทศต่อไป ดังนี้  

ฝ่ายวิจัย ได้เสนอให้ฝ่ายต่างๆ ได้ทราบว่า ปัจจุบัน หน่วยวิจัยและประชุมวิชาการ มีการบันทึกข้อมูลด้าน
การวิจัยท่ีฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย (Ora.kku.ac.th) และมีนักสารสนเทศ ท่ีจะช่วยในการจัดท าโปรแกรม
จัดการระบบฐานข้อมูล ซึ่งจะท าหน้าท่ีเป็นหน่วยงานกลาง ในการด าเนินการจัดการข้อมูลในฐานข้อมูลต่างๆ ของ
คณะฯ เช่น ข้อมูลการตีพิมพ์ ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลภาระงาน เป็นต้น 

ฝ่ายประกันคุณภาพ ได้เสนอให้มีข้อมูลด้าน ค่าน้ าหนัก / ค่าคะแนน  ของผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ในฐานข้อมูล 
ท้ังระดับชาติ และระดับนานาชาติ เพื่อน ามาใช้ในการรายงานฝ่ายประกันคุณภาพ  

ฝ่ายพัฒนาบุคลากร  ได้เสนอให้ท่ีประชุมได้ทราบว่า ปัจจุบัน ฝ่ายพัฒนาบุคลากร ได้บันทึกข้อมูล การรับ
เชิญเป็นวิทยากรของคณาจารย์ แต่ยังไม่มีการแสดงข้อมูลท่ีแยกเป็นสาขาวิชา ซึ่งฝ่ายประสานงานหลักสูตร/
สาขาวิชา จะต้องน าข้อมูลดังกล่าว ไปใช้ในการรายงานการประเมินหลักสูตร และได้เสนอให้มีข้อมูลด้าน Quartile 
score ของวารสาร เพื่อน ามาใช้ในการรายงานตามตัวชี้วัดท่ีก าหนด 

ฝ่ายประสานงานหลักสูตร/สาขาวิชา  ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้การปฏิบัติงานของแต่ละสาขาวิชา และการน า
ข้อมูลไปใช้ โดยได้เสนอให้ฝ่ายวิจัยฯ ด าเนินการแปลงค่าคะแนน ข้อมูลผลงานท่ีตีพิมพ์ในฐานข้อมูลต่างๆ ให้เป็นค่า
คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด เช่น แปลงข้อมูลจาก ISI, SCORPUS เป็นต้น ให้เป็นค่าน้ าหนัก 1 ตามเกณฑ์คุณภาพ
ของบทความท่ีตีพิมพ์ เป็นต้น และได้เสนอให้ด าเนินการ จัดการข้อมูลในฐานข้อมูล ให้สามารถกรองข้อมูล และ
แสดงข้อมูลผลงานอาจารย์ เป็นระดับสาขาวิชา เพื่อให้ง่ายในการน าไปใช้ในการรายงานการประเมนิหลักสูตร และ
ตอบตัวชี้วัดท่ีก าหนดได้  
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ภาพกิจกรรมกลุ่ม 
ประชุมชุมชนนักพัฒนาระบบส านักงานอัตโนมัติ (OAS CoP) ปีที่ 2 

วันที่ 2 มิถุนายน 2560 
ณ ห้องประชุม ช้ัน 2 อาคาร 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

**************** 
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Pharm KKU Show & Share 

ชื่อชุมชนนักปฏิบัติ   PRN : Public Relations Network 

ที่ปรึกษา ผศ.ดร.แคทรียา  สุทธานุช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตรนานาชาติและวิเทศสัมพันธ์ 
            นายบุญคงศิลป์  วานมนตรี หัวหน้าส านักงานคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 

ชื่อสมาชิกประจ ากลุ่ม  
1.  นางสาวกัณฐาภรณ์  วุฒิงาม (หัวหน้า CoP)    15. นายธนันชนัย  อุ่นสิม 
2.  นางสาวฐาปนีย์  สีหราช                           16. นายณัฐพล  ไกยวงษ์ 
3.  นางสาวพัชรินทร์  โคตรทัศน์                      17. นางเยาวภา  จันศรี   
4.  นางสาวบุศยศรี  ศรีบุศยกุล                      18. นายอรรศ  มีไพริน 
5.  นางสาวศิริจรรยา  แก้วสาร                       19. นางสาวอภิญญา  ท าเนาว์          
6.  นางสาวพรวิภา  สัตนาโค                          20. นางอัจฉราวัลย์  มณีศรี                                           
7.  นายธีรเดช  อิ่มอ้วน                               21. นางเบญจวรรณ  ใจเท่ียง 
8.  นางสาวนรางคณา  ฮอหรินทร์                   22. นางสาวจีระวัฒน์  หาญเวช 
9.  นางมัลลิกา  ศรีหาพล                              23. นางเกษราภรณ์  ธรรมดา 
10. นางสาวเพ็ญศรี  สร้อยธนู                         24. นายประจักษ์  พิมพ์สุนนท์ 
11. นายอาทิตย์  วงษ์พระจันทร ์                     25. นางสาวณัฏฐธิดา  หาญสุริย์ 
12. นายเตชิต  ช่ืนประทุมทอง                        26. นายกสโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ 
13. นายณรงค์  ไร่รัตน์                                 27. อุปนายกฝ่ายกิจกรรม 
14. นายภูวนาท  หมื่นโฮ้ง                             28. อุปนายกฝ่ายบริหารและพัฒนา 

ข้อมูลเก่ียวกับผลการด าเนินงาน 
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ (PRN : Public Relations Network) เป็นการรวมตัวของผู้แทนจากทุกภาคส่วน

ขององค์กร ประกอบด้วย ผู้แทนจากกลุ่มงาน หน่วยงาน สาขาวิชา รวมถึงนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ (สโมสร
นักศึกษา) เพื่อผลักดันให้การประชาสัมพันธ์ของคณะฯ เป็นการประชาสัมพันธ์เชิงรุก และเกิดจากการมีส่วนร่วมของ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดแนวทางในการท างานร่วมกัน ซึ่งส่งผลให้การประชาสัมพันธ์ของคณะฯ มีประสิทธิภาพ 
และสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับคณะเภสัชศาสตร์ ซี่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เครือข่ายประชาสัมพันธ์ได้จัดต้ังกลุ่ม
ชุมชนนักปฏิบัติต่อเนื่องเป็นปีท่ี 2 ภายใต้นิยามประจ ากลุ่ม “สื่อสารมวลชนเภสัช: สิ่งดีๆที่เรารู้โลกรู้” 

ส าหรับ PRN ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้ต่อยอดแนวทางการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ร่วมกัน
ระหว่างสมาชิกเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบของคณะกรรมการเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ 
(ตามค าส่ังคณะเภสัชศาสตร์ ท่ี 66/2560 ลงวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2560) ซึ่งในปีนี้ได้พัฒนารูปแบบช่องทางส าหรับ
การส่งข่าวประชาสัมพันธ์ ภายใต้ช่ือ “PRN Hub System” 

วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายงานประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร 
2) เพื่อพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างเครือข่ายงานประชาสัมพันธ์ 
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วิธีด าเนินการ 
1) จัดเวทีระดมสมอง เพื่อให้เกิดเครือข่ายท างาน และข้อตกลงแนวปฏิบัติท่ีดีในการท างานร่วมกัน  
2) จัดเวที แลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์   
3) สรุปผลการด าเนินงาน 
4) น าเสนอแนวทางการด าเนินการ เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนางาน 

กิจกรรม สรุปประเด็นสาระส าคัญที่ด าเนินงาน 
พฤศจิกายน 2559 
การพัฒนาระบบการส่งข่าว
ประชาสัมพันธ์ 

 กลุ่ม PRN ได้น าความเห็นจากสมาชิกกลุ่มมาพัฒนาระบบการส่งข่าว
ประชาสัมพันธ์ ภายใต้ช่ือ “PRN Hub System” 

 โดยได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการเว็บไซต์ คณะเภสัชศาสตร์ น า
ร่างระบบการส่งข่าวประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์คณะฯ 

 ด าเนินการทดลองใช้ระบบการประชาสัมพันธ์ข่าว โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์
คณะเภสัชศาสตร์ ก่อนประชาสัมพันธ์เพื่อใช้งานจริง 

กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2560 
จัดกิจกรรมอบรมผู้ใช้งานและ
ผู้ดูแลเว็บไซต์แจ้งประชาสัมพันธ์
การเริ่มใช้งานระบบส่งข่าว
ประชาสัมพันธ์ 

 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ได้จัดกิจกรรมอบรมผู้ใช้งานและผู้ดูแลเว็บไซต์ในระดับ
คณะและสาขาวิชา ในวันท่ี 17 และ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อเป็นการ
ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบอย่างเป็นทางการ 

 ส าหรับเครือข่ายประชาสัมพันธ์ที่ได้รับแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการเครือข่าย
การประชาสัมพันธ์คณะเภสัชศาสตร์ จะได้รับรหัสผ่านเข้าใช้ระบบเพื่อส่ง
ข่าวประชาสัมพันธ์ในโครงการ/กิจกรรมท่ีกลุ่มงาน/หน่วยงานของตน
รับผิดชอบ 

วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 
การประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้
เพื่อเสนอแนวทางการปฏิบัติงาน
ต่อการพัฒนางานด้านการ
ประชาสัมพันธ์ 

 สอบถามความคิดเห็นหลังจากการใช้งานระบบการส่งข่าวประชาสัมพันธ์ที่
ผ่านมา ระหว่างเดือนมีนาคม – มิถุนายน 2560 (รวม 4 เดือน) เพื่อทราบ
ข้อมูลในการปรับปรุง/พัฒนาระบบต่อไป 

 หารือเรื่องกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกในกลุ่ม รวมถึง
การศึกษาดูงานหน่วยงานภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นแนว
ทางการพัฒนาด้านการประชาสัมพันธ์ 

ผลสัมฤทธิ์                  .                                                                                                     
1)  พัฒนางานให้เกิดระบบบริหารจัดการงานประชาสัมพันธ์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
2)  เกดิเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานในหน้าท่ีงานประชาสัมพันธ์ ทุกภาคส่วนภายในของคณะเภสัชศาสตร์ 
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รูปแบบการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ระหว่างเครือข่าย PRN  
 Line group    เป็นช่องทางหลักท่ีกลุ่มเครือข่ายเห็นว่าสะดวกและรวดเร็วต่อการแจ้งข้อมูลข่าวสาร และน า
ข้อมูลไปสู่การประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ช่องทางอื่นๆ เช่น Facebook, E-mail โทรศัพท์ และอื่นๆ ยังเป็นอีกช่องทางท่ีอ านวยความสะดวกให้กับผู้
แทนท่ีเข้าร่วมเครือข่ายในการส่งข้อมูลข่าวสาร เพื่อการประชาสัมพันธ์ 
 
 
 
 
 พัฒนาระบบการส่งข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์คณะเภสัชศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีงบ 60 

ร่างระบบส่งข่าวประชาสัมพันธ์  
(ปีงบประมาณ 2559) 

LOG IN ผ่านเว็บไซต์ โดยใช้ USERNAME และ PASSWORD  
ที ่admin สร้างให ้
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ความภาคภูมิใจ   
 สร้างเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานในหน้าท่ีงานประชาสัมพันธ์ จากทุกภาคส่วนภายในคณะเภสัชศาสตร์ ให้เกิด
แนวปฏิบัติในการมีส่วนร่วมในงานประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม ผลงาน และส่ือสารข้อมูลท่ีถูกต้องอัน
เป็นประโยชน์ต่อองค์กรและมวลชน ดังนิยามประจ ากลุ่ม “สื่อสารมวลชนเภสัช : สิ่งดีๆที่เรารู้โลกรู้” 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ  
1)  การสนับสนุนจากคณะผู้บริหาร และผู้บังคับบัญชาช้ันต้น 
2)  ความร่วมมือจากผู้ปฏิบัติงานท่ีเข้าร่วมเป็นเครือข่ายประชาสัมพันธ์ (PRN) 
3)  การแบ่งปันทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ การเรียนรู้ร่วมกันของสมาชิกในกลุ่ม  

บันทึกภาพจากการจัดกิจกรรมของกลุ่ม  
 6 กรกฎาคม 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบส่งข่าวประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ (ปีงบประมาณ 2560) 
ออกแบบ โดย คุณเตชิต ชื่นประทุมทอง นักสารสนเทศ 
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โครงการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนางานของกลุ่มชมุชนนักปฏิบตัิ (CoPs)  

ครั้งที่ 6 ประจ าปี 2560 
 

1) หลักการและเหตุผล 

เพื่อให้การจัดการความรู้ของคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มีระบบและกลไกในการ
ด าเนินงานและเกิดการบูรณาการด้านความรู้ จนสามารถน ามาใช้ประโยชน์ โดยการน ากระบวนการจัดการความรู้
มาเป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะท่ีเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงาน ตลอดท้ังเป็นการมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมและการแลกเปล่ียนเรียนรู้ (KM) เป็นส าคัญ ท่ีจะขับเคล่ือน
และพัฒนาองค์กรเพื่อก้าวสู่ความส าเร็จขององค์กร รวมทั้งใหม้ีการส่งเสริมการจัดต้ังชุมชนนักปฏิบัติ 
(Community of Practices : CoPs.)  และจัดเวทีให้กลุ่มชุมชนนักปฏิบัติได้น าเสนอผลงานการด าเนินงานภายใต้
ช่ือ Pharm KKU Show & Share 2017 เพื่อเป็นการพัฒนางานในกลุ่มงานเดียวกัน และข้ามสายงานของ
บุคลากรภายในองค์กร 
 
2) วัตถุประสงคข์องโครงการ 

1. เพื่อผลักดันและส่งเสริมการพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
2. เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ ความส าเร็จ 
3. เพื่อเปิดโอกาสให้มีการน าเสนอผลงาน แนวทางการปฏิบัติท่ีดี เพื่อสร้างเครือข่ายการด าเนินงาน 

 
3) วิธีการส่งผลงาน 

1. ผู้ส่งผลงานต้องกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ม เอกสารหมายเลข 2 ความยาวไม่เกิน 1 – 2 
หน้ากระดาษ A4  ฟอนต์ TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 16  ภายในวันพฤหัสบดีท่ี 27 กรกฎาคม 
2560 เพื่อจัดท าสูจิบัตร 

2. ผู้ส่งผลงานจัดท าโปสเตอร์ผลงานขนาด กว้าง 80 ซม. X สูง 100 ซม. รายละเอียดตามแบบฟอร์ม 
เอกสารหมายเลข 3 ภายในวันพฤหัสบดีท่ี 27 กรกฎาคม 2560 เพื่อจัดส่งร้านพิมพ์ 

3. สามารถน าโปสเตอร์ติดท่ีบอร์ดได้ในวันพุธท่ี 2 สิงหาคม 2560 ต้ังแต่เวลา 08.00 – 10.00 น. ณ 
บริเวณพื้นท่ีโถงหน้าห้องพิพิธภัณฑ์ ช้ัน 2 อาคาร 3  
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4) ประเด็นในการพิจารณาผลงาน   

1. การมีส่วนร่วมของสมาชิกภายในกลุ่ม (CoP) เข้ามามีบทบาทในการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมท่ีร่วมกัน
ด าเนินงาน 

2. มีการใช้กระบวนการจัดการความรู้ (KM) เพื่อปฏิบัติงานหรือพัฒนางานร่วมกนัอย่างต่อเนื่อง   
3. มีผลงานหรือผลสัมฤทธิ์ท่ีตอบสนองต่อการพัฒนางานและการพัฒนาองค์กร    
4. เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ  เช่น  มีการจัดระบบงานภายใน หรือมีการต่อยอดองค์ความรู้จากงานเดิมท่ีมีอยู่ 

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

 
5) วัน/เวลา/สถานที่      

วันท่ี 27 กรกฎาคม 2560 จัดส่งรายละเอียดผลงานของชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) (เอกสารหมายเลข 2) 
เพื่อจัดท าสูจิบัตร ไปท่ีคุณบุศยศรี  ศรีบุศยกุล พร้อมไฟล์ข้อมูล E-mail : 
sbussa@kku.ac.th  

วันท่ี 27 กรกฎาคม 2560 จัดส่งไฟล์โปสเตอร์ (พร้อมปริ้น) เวลา 15.00 น. ไปท่ีคุณบุศยศรี  ศรีบุศย
กุล E-mail : sbussa@kku.ac.th  

วันท่ี  2 สิงหาคม  2560 ติดต้ังโปสเตอร์ ได้ต้ังแต่เวลา 08.00-10.00 น. ณ บริเวณช้ัน 2 อาคาร 3 
คณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรมตามโครงการ ต้ังแต่เวลา 09.00 – 13.00 น. 
ณ ห้องประชุมสุมนต์ สกลไชย และบริเวณ ช้ัน 2 อาคาร 3  คณะเภสัช-
ศาสตร์ 
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ท่ีปรึกษา 

ดร.เด่นพงศ์  พัฒนเศรษฐานนท์ รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 

นางสาวพรวิภา  สัตนาโค  หัวหน้ากลุ่มงานการพัฒนา 

 

 

รวบรวมข้อมูล 

นางสาวบุศยศรี  ศรีบุศยกุล  นักวิชาการศึกษา 

 

 

ออกแบบปก 

นายธนันชนัย อุ่นสิม   หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 






