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โครงการบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน   
(การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ :  

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางาน) 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

ประจ าปงีบประมาณ 2562 
 
หลักการและเหตผุล 

การจัดการความรู้ (Knowledge Management, KM) เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ ในองค์กร           
ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นแนวปฏิบัติที่ดี และจัดเก็บอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ทุก
คนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ พัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้  และน ามาใช้ในการปฏบิัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อัน
จะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ก าหนดไว้ว่า สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่พัฒนาความรู้ในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้มี
ลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้าน
ต่างๆ น ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตัิราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและ
พัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน 

องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยมีทั้งความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge)  และความรู้ที่ฝังอยู่ใน
บุคคล (Tacit Knowledge) อาทิ เทคนิคของการสอนและวิธีการถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักศึกษา เทคนิคการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา  แนวคิดและวิธีการจัดการงานวิจัยของนักวิจัยที่ประสบความส าเร็จ การบริหารจัดการหลักสูตร
และโครงการที่ประสบความส าเร็จ ตลอดจนการแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงาน   ดังนั้นกระบวนการ
ถ่ายทอดและสนับสนุนให้คนในองค์กรได้เข้าใจและเรียนรู้จากกันและกันผา่นกระบวนการของการเสวนา การอภิปราย 
การสร้างเครือข่ายหรือกลุ่มผู้ปฏิบัติ (Community of Practice) จะเป็นเครื่องมือส าคัญที่น าพาให้หน่วยงานพัฒนา
ไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่แท้จริง   

เพื่อให้คณะเภสัชศาสตร์ ด าเนินการพัฒนามุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมความส าเร็จของวิสัยทัศน์และ
พันธกิจของคณะฯ สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก และเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)  คณะเภสัชศาสตร์จึงมีแนวคิดในการจัดการความรู้ของบุคลากรสาย
ต่างๆ ของคณะที่มีอยู่อย่างกระจัดกระจาย มาพัฒนาให้เป็นแนวปฏิบัติที่ดี และรวบรวมให้เป็นระบบ โดยด าเนินการ
จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร อาทิ การจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน การสนับสนุนระบบ
สารสนเทศเพื่อใช้ในการรวบรวม เผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากร สามารถน า
ความรู้หรือแนวปฏิบัติที่ได้จากการจัดการความรู้ ไปใช้ในการปฏิบัติงาน อันจะก่อให้เกิดการพัฒนางาน พัฒนาตนเอง
และองค์กร ท าให้การด าเนินงานของคณะบรรลุตามวิศัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ต่อไป 
 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้การด าเนินงานการจัดการความรู้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมความส าเร็จของวิสัยทัศน์และพันธกิจ 
2. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสายต่างๆ ได้แลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน อันเป็นการพัฒนางาน พัฒนาตนเองและ

พัฒนาองค์กร 
3. เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ด้านต่างๆ ที่ที่มีอยู่ในองค์กร หรือมีความจ าเป็นต่อองค์กร  ที่กระจัดกระจายอยู่ในตัว

บุคคลหรือแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ มาพัฒนาเป็นแนวปฏิบัติที่ดี และจัดเก็บอย่างเป็นระบบ 
4. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศที่ใช้ในการ เผยแพร่ รวบรวมและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ให้บุคคลภายในและ

ภายนอกคณะได้ใช้ศึกษาและน าไปใช้ในการพัฒนางานได้  



2 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 
1. มีการถอดบทเรียน/แนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม ที่ได้จากการด าเนินกิจกรรม ทุกกิจกรรมตามแผน เผยแพร่บน

เว็บไซต์การจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์  
2. มีการน าองค์ความรู้ที่เป็นแนวปฏิบัติทีด่ี/นวัตกรรม ที่ได้จากกิจกรรมตามแผนมาปรับใช้ในการปฏิบัติการจริง

อย่างน้อย 1 เร่ือง  
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานประกันคุณภาพและสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี  
   
ระยะเวลาด าเนินการ 
 มิถุนายน 2562 – กันยายน 2562 
 
สถานที่ด าเนินการ 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
กลุ่มเป้าหมาย:  
 คณาจารย์ และบุคลากร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
 
แผนการด าเนินงาน 
แผนการจัดการความรู้ที่ 1  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :  ยกระดับบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศ  
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objective)                                                                                                                                                                                                                                                                     
1. ผลิตบัณฑิตที่เป็นเลิศ ด้านความรู้และทักษะวิชาชีพ  มีความโดดเด่นด้านการบริบาลเภสัชกรรม โรคมะเร็ง 

โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคจิตเวช เภสัชกรรมปฐมภูมิ วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ   ให้เป็นที่ยอมรับใน
ระดับอาเซียน 

2. พัฒนาบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนางานหรือนวัตกรรมใหม่ๆ มีทักษะการท างานในเชิงรุก  พัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง และสามารถท างานเป็นทีมเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศขององค์กร บนพื้นฐานของคุณธรรมและ
จริยธรรม  

องค์ความรู้ที่จ าเป็น :   
องค์ความรู้ วิธีการสู่           

ความส าเร็จ 
กลุ่มเป้าหมาย
และเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. การจัดการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสาน (Blended 
Learning) โดยใช ้UBU-LMS 
วัตถปุระสงค์ 
เพื่อหาแนวทางการพัฒนาระบบ 
LMS  เพื่อรองรับการจัดการ
เรียนการสอนของคณะเภสัช
ศาสตร์ 
 
 

- ประชุมแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การใช้
ระบบ LMS เช่น  
Moodle/Google 
classroom/ 
CourseVille 
 
  

กลุ่มเป้าหมาย 
- คณาจารย์ และ
บุคลากรงาน
คอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ 
เป้าหมาย    
- มีแนวทางการ
พัฒนาระบบ LMS  
เพื่อรองรับการจัดการ
เรียนการสอนของ
คณะเภสัชศาสตร์ 

- มีแนวทางการ
พัฒนาระบบ LMS  
เพื่อรองรับการ
จัดการเรียนการ
สอนของคณะเภสัช
ศาสตร์ 
 

มิ.ย.62 
 

 

งานคอมพิวเตอร์
และสารสนเทศ 
งานวิชาการ 

 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi0kp-LkpjYAhVIo48KHVrYBYUQFgglMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.mycourseville.com%2F&usg=AOvVaw3KQIRGVkjk_buyFhIWLoH-
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แผนการจัดการความรู้ที่ 2 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 :  ขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรม สร้างองค์ความรู้ ในระดับสากล 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objectives)  
1.สร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ เพื่อผลิตผลงานวิจัยคุณภาพในระดบัชาติและนานาชาติ   
2.พัฒนาองค์ความรู้จากงานวิจยัหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพือต่อยอดเป็นนวัตกรรมเชิงพาณชิย ์ หรือยกระด้บคุณภาพ
ชวีิตของประชาชน  
องค์ความรู้ที่จ าเป็น :   

องค์ความรู้ วิธีการสู่           
ความส าเร็จ 

กลุ่มเป้าหมาย
และเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

2. แลกเปลี่ยนประสบการณ์การ
ขอทุนสนับสนุนการวิจัยจาก
หน่วยงานภายนอก  

วัตถุประสงค์ 
เพื่อหาแนวทางการขอทุน
สนับสนุนการวิจยัจากหนว่ยงาน
ภายนอก  

- ประชุมถอดบทเรียน
และแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

กลุ่มเป้าหมาย 
- คณาจารย์  
เป้าหมาย    
- มีแนวทางการขอ
ทุนสนับสนุนการวิจยั
จากหนว่ยงาน
ภายนอก 

-  มีแนวทางการ
ขอทุนสนับสนุน
การวิจยัจาก
หน่วยงาน
ภายนอก 
 

ก.ค.-ก.ย.62 
 

งานวิจัย 
งานประกัน
คุณภาพและ
สารสนเทศ 
 

 
แผนการจัดการความรู้ที่ 4 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 :  บรหิารจัดการองค์กรให้มีชื่อเสียง ขับเคลื่อนสู่ความเป็นเลิศ  
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objective) 
1. สร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียง (Branding and Recognition)   
2. พัฒนาระบบบริหารงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนสู่ความเป็นเลิศ   
องค์ความรู้ที่จ าเป็น :   

องค์ความรู้ วิธีการสู่           
ความส าเร็จ 

กลุ่มเป้าหมาย
และเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

3. แนวทางการทบทวนและ
ปรับปรุงการจัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงาน 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อหาแนวในการจัดท าคู่มือการ
ปฏิบัตของบุคลากรสาย
สนับสนุนให้เป็นรูปธรรมและ
สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได ้

- ประชุมถอดบทเรียน
และแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

กลุ่มเป้าหมาย 
- บุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ 
เป้าหมาย    
- มีแนวทางในการ
จัดท าคู่มือเพื่ออ านวย
ความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

-  มีแนวทางในการ
จัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานและ
เผยแพร่แก่
อาจารย์และ
บุคลากรภายใน
คณะ 
 

มิ.ย-ก.ย. 62 
 

งานประกัน
คุณภาพและ
สารสนเทศ 

4. แนวทางการบริหารโครงการ
และการแก้ไขปัญหาเบิกจา่ย
ทางการเงิน 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อหาแนวทางในการบริหาร
โครงการและการแก้ไขปัญหา
เบิกจ่ายทางการเงิน 
 

- ประชุมถอดบทเรียน
และแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

กลุ่มเป้าหมาย 
- ผูบ้ริหาร บุคลากร
งานการเงิน และงาน
แผน และงานอื่นๆ 
เป้าหมาย    
- มีแนวทางในการ
บริหารโครงการและ
การแก้ไขปัญหา
เบิกจ่ายทางการเงิน 

-  มีแนวทางการ
บริหารโครงการ
และการแก้ไข
ปัญหาเบิกจ่าย
ทางการเงิน 
 

มิ.ย-ก.ย. 62 
 

งานการเงิน 
งานนโยบายและ
แผน 
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งบประมาณในการด าเนินงาน 
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมถอดบทเรียนหัวข้อที่ 1  

(การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) โดยใช้ UBU-LMS) 
1,375 บาท 

 - ค่าใช้สอย 
  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (อัตรา 15 บาท/คน/มื้อ x 25 คน x 1 มื้อ) 375 บาท 
  - ค่าอาหารกลางวัน (อัตรา 40 บาท/คน/มื้อ x 25 คน x 1 มื้อ) 1,000 บาท 
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมถอดบทเรียนหัวข้อที่ 2 

(แลกเปลี่ยนประสบการณ์การขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก) 
880 บาท 

 - ค่าใช้สอย 
  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (อัตรา 15 บาท/คน/มื้อ x 16 คน x 1 มื้อ) 240 บาท 
  - ค่าอาหารกลางวัน (อัตรา 40 บาท/คน/มื้อ x 16 คน x 1 มื้อ) 640 บาท 
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมถอดบทเรียนหัวข้อที่ 3 

(แนวทางการทบทวนและปรับปรุงการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน) 
1,925 บาท 

 - ค่าใช้สอย 
  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (อัตรา 15 บาท/คน/มื้อ x 35 คน x 1 มื้อ) 525 บาท 
  - ค่าอาหารกลางวัน (อัตรา 40 บาท/คน/มื้อ x 35 คน x 1 มื้อ) 1,400 บาท 
4. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมถอดบทเรียนหัวข้อที่ 4 

(แนวทางการบริหารโครงการและการแก้ไขปัญหาเบิกจ่ายทางการเงิน) 
825 บาท 

 - ค่าใช้สอย 
  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (อัตรา 15 บาท/คน/มื้อ x 15 คน x 1 มื้อ) 225 บาท 
  - ค่าอาหารกลางวัน (อัตรา 40 บาท/คน/มื้อ x 15 คน x 1 มื้อ) 600 บาท 

รวมทั้งสิ้น 5,000 บาท 
 

หมายเหตุ ทุกรายการสามารถน ามาถัวเฉลี่ยกนัได้ 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 

1) คณะเภสัชศาสตร์เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายนอก 
2) เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร อันก่อให้เกิดการพัฒนางาน พัฒนาตนเองและองค์กร

อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุตามที่วิสัยทัศน์ที่ก าหนด 
 

 
 

ลงชื่อ ............................................................... 
                      (นายพีรวฒัน์ จนิาทองไทย) 
                   รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ 
         ผู้เสนอโครงการ 

 
 
ลงชื่อ ............................................................... 

                         (นายศักดิ์สทิธิ์ ศรีภา) 
              คณบดีคณะเภสัชศาสตร ์
                                                                                         ผู้อนุมัติโครงการ 
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