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หลักการและเหตผุล 

การจัดการความรู้ (Knowledge Management, KM) เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร  ซึ่งกระจัด
กระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นแนวปฏิบัติที่ดี และจัดเก็บอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กร
สามารถเข้าถึงความรู้ พัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้  และน ามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กร
มีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 ก าหนดไว้ว่า สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่พัฒนาความรู้ในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ น ามาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้าง
วิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน 

องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยมีทั้งความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge)  และความรู้ที่ฝังอยู่ในบุคคล (Tacit 
Knowledge) อาทิ เทคนิคของการสอนและวิธีการถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักศึกษา เทคนิคการวัดและประเมินผลการศึกษา  
แนวคิดและวิธีการจัดการงานวิจัยของนักวิจัยที่ประสบความส าเร็จ การบริหารจัดการหลักสูตรและโครงการที่ประสบความส าเร็จ 
ตลอดจนการแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงาน  ดังนั้นกระบวนการถ่ายทอดและสนับสนุนให้คนในองค์กรได้เข้าใจและ
เรียนรู้จากกันและกันผ่านกระบวนการของการเสวนา การอภิปราย การสร้างเครือข่ายหรือกลุ่มผู้ปฏิบัติ (Community of 
Practice) จะเป็นเครื่องมือส าคัญที่น าพาให้หน่วยงานพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่แท้จริง   

เพื่อให้คณะเภสัชศาสตร์ ด าเนินการพัฒนามุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมความส าเร็จของวิสัยทัศน์และพันธ
กิจของคณะฯ สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก และเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)  คณะเภสัชศาสตร์จึงมีแนวคิดในการจัดการความรู้ของบุคลากรสายต่างๆ ของคณะ
ที่มีอยู่อย่างกระจัดกระจาย มาพัฒนาให้เป็นแนวปฏิบัติที่ดี และรวบรวมให้เป็นระบบ โดยด าเนินการจัดกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร อาทิ การจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน การสนับสนุนระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการ
รวบรวม เผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากร สามารถน าความรู้หรือแนวปฏิบัติที่ได้จากการ
จัดการความรู้ ไปใช้ในการปฏิบัติงาน อันจะก่อให้เกิดการพัฒนางาน พัฒนาตนเองและองค์กร ท าให้การด าเนินงานของ
คณะบรรลุตามวิศัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ต่อไป 

วัตถุประสงค ์

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

องค์กร 
3. เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ด้านต่างๆ ที่ที่มีอยู่ในองค์กร หรือมีความจ าเป็นต่อองค์กร  ที่กระจัดกระจายอยู่ในตัว

บุคคลหรือแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ มาพัฒนาเป็นแนวปฏิบัติที่ดี และจัดเก็บอย่างเป็นระบบ 
4. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศที่ใช้ในการ เผยแพร่ รวบรวมและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้  ให้บุคคลภายในและ

ภายนอกคณะได้ใช้ศึกษาและน าไปใช้ในการพัฒนางานได้  
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

1. มีการถอดบทเรียน/แนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม ที่ได้จากการด าเนินกิจกรรม ทุกกิจกรรมตามแผน เผยแพร่บน
เว็บไซต์การจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์  

2. มีการน าองค์ความรู้ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม ที่ได้จากกิจกรรมตามแผนมาปรับใช้ในการปฏิบัติการจริง
อย่างน้อย 1 เร่ือง  

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

งานประกันคุณภาพและสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี    

ระยะเวลาด าเนินการ 

ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 

สถานที่ด าเนินการ 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

กลุ่มเป้าหมาย:  

คณาจารย์ และบุคลากร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
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แผนการด าเนินงานการจัดการความรู ้ประจ าปีงบประมาณ 2563 

แผนการจัดการความรู้ที่ 1  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :  ยกระดับบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศ  
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objective)                                                                                                                                                                                                                                                                     
1. ผลิตบัณฑิตที่เป็นเลิศ ด้านความรู้และทักษะวิชาชีพ  มีความโดดเด่นด้านการบริบาลเภสัชกรรม โรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคจิตเวช เภสัชกรรมปฐมภูมิ วิจัยและพัฒน า

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ   ให้เป็นที่ยอมรับในระดับอาเซียน 
2. พัฒนาบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนางานหรือนวัตกรรมใหม่ๆ มีทักษะการท างานในเชิงรุก  พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และสามารถท างานเป็นทีมเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลศิ

ขององค์กร บนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรม  
องค์ความรู้ที่จ าเป็น :   

องค์ความรู้ วิธีการสู่ความส าเร็จ กลุ่มเป้าหมายและ
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. การจัดการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสาน (Blended Learning) โดยใช้ 
UBU-LMS 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อหาแนวทางการพฒันาระบบ LMS  
เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนของ
คณะเภสัชศาสตร์ 
 
 

- ประชุมแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การใช้ระบบ 
LMS เช่น  Moodle/Google 
classroom/ CourseVille 
 
  

กลุ่มเป้าหมาย 
- คณาจารย์ และบุคลากร
งานคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ 
เป้าหมาย    
- มีแนวทางการพัฒนาระบบ 
LMS  เพื่อรองรับการจัดการ
เรียนการสอนของคณะเภสัช
ศาสตร ์

- มีแนวทางการพัฒนา
ระบบ LMS  เพื่อรองรับ
การจัดการเรียนการสอน
ของคณะเภสัชศาสตร ์
 

มิถุนายน 2563 
 

 

- งานคอมพิวเตอร์
และสารสนเทศ 
- งานวชิาการ 

 

  

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 ์ หรือยกระด้บคุณภาพชีวิตของประชาชน  
องค์ความรู้ที่จ าเป็น :   

องค์ความรู้ วิธีการสู่ความส าเร็จ กลุ่มเป้าหมายและ
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เร่ือง 
Application of yeast model in 
drug discovery  

วัตถุประสงค์ 
เพื่อหาแนวทางการท าวิจัยหรือต่อยอด
งานวิจยัในอนาคต 

- ประชุมถอดบทเรียนและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้

กลุ่มเป้าหมาย 
- คณาจารย์  
เป้าหมาย    
- มีแนวทางการท าวิจยั
เก่ียวกับเร่ืองการประยุกต์ใช้
แบบจ าลองยีสต์ในการ
ค้นพบยาในอนาคต 

-  มีแนวทางการท าวิจยั
หรือต่อยอดงนวิจัยใน
อนาคต 
 

มิถุนายน 2563 - งานวิจยั 
- งานประกันคุณภาพ
และสารสนเทศ 
 

3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เร่ือง CD8 T 
cell immunity during tuberculosis 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อหาแนวทางการท าวิจัยหรือต่อยอด
งานวิจยัอนาคต 

- ประชุมถอดบทเรียนและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้

กลุ่มเป้าหมาย 
- คณาจารย์  
เป้าหมาย    
- มีแนวทางการท าวิจยั
เก่ียวกับการน า CD8 มาใช้
ในการศึกษาเชื้อวัณโรคเพื่ม
มากข้ึน 

-  มีแนวทางการท าวิจยั
หรือต่อยอดงานวิจัยใน
อนาคต 
 

มิถุนายน 2563 
 

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

องค์ความรู้ วิธีการสู่            
ความส าเร็จ 

กลุ่มเป้าหมายและ
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การใช้งาน 
Microsoft excel เบื้องตน้ 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ใช้งานโปรแกรม Microsoft excel 
เบื้องต้น ให้มากยิ่งขึ้น 

- อบรม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กลุ่มเป้าหมาย 
- บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ 
เป้าหมาย    
- มีแนวทางในการจัดท า
คู่มือเพื่ออ านวยความ
สะดวกในการปฏบิัติงาน 

-  มีแนวทางในการจัดท า
คู่มือการปฏิบัติงานและ
เผยแพร่แก่อาจารย์และ
บุคลากรภายในคณะ 
 

กรกฎาคม –  
สิงหาคม 2563 

 

งานประกันคุณภาพ
และสารสนเทศ 

4. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การใช้งาน 
Microsoft excel ขั้นสูง 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ใช้งานโปรแกรม Microsoft excel ขั้นสูง 
ให้มากยิ่งขึ้น 

- อบรม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กลุ่มเป้าหมาย 
- บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ 
เป้าหมาย    
- มีความรู้ความเขา้ใจเกีย่วกบั
การใช้งานโปรแกรม 
Microsoft excel ขั้นสงู     
และสามารถจัดท ารายงานเชงิ
สถิติได้อย่างถูกต้อง 

-  มีแนวทางในการ
บริหารจัดการโครงการ
และการแก้ไขปัญหา
เบิกจ่ายทางการเงิน 
 

กรกฎาคม –  
สิงหาคม 2563 

 

งานประกันคุณภาพ
และสารสนเทศ 

5. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสารบรรณ 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระบบงานสารบรรณให้สามารถปฏิบัติ
ตามระเบียบก าหนด 

ประชุมถอดบทเรียนและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้

กลุ่มเป้าหมาย 
- บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ 
เป้าหมาย    
- มีความรู้ ความเข้าใจเกี่บง
กับระบบงานสารบรรณให้
สามารถปฏบิัติตามระเบียบ
ที่ก าหนด 

- มีแนวความรู้เกี่ยวกับ
ระบบงานสารบรรณ 

กันยายน 2563 งานบริหาร 
งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 
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งบประมาณในการด าเนินงาน 
ค่าตอบแทน 
1. ค่าตอบแทนวิทยากร   
     - อัตรา 600 บาท/คน/ชั่วโมง x 1 คน x 2 ชั่วโมง) 1,200 บาท 
ค่าใช้สอย 
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมถอดบทเรียนหัวข้อที่ 1  1,100 บาท 
  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (อัตรา 15 บาท/คน/มื้อ x 20 คน x 1 มื้อ) 300 บาท 
  - ค่าอาหารกลางวัน (อัตรา 40 บาท/คน/มื้อ x 20 คน x 1 มื้อ) 800 บาท 
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมถอดบทเรียนหัวข้อที่ 2 1,100 บาท 
  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (อัตรา 15 บาท/คน/มื้อ x 20 คน x 1 มื้อ) 300 บาท 
  - ค่าอาหารกลางวัน (อัตรา 40 บาท/คน/มื้อ x 20 คน x 1 มื้อ) 800 บาท 
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมถอดบทเรียนหัวข้อที่ 3 550 บาท 
  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (อัตรา 15 บาท/คน/มื้อ x 10 คน x 1 มื้อ) 150 บาท 
  - ค่าอาหารกลางวัน (อัตรา 40 บาท/คน/มื้อ x 10 คน x 1 มื้อ) 400 บาท 
4. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมถอดบทเรียนหัวข้อที่ 4 770 บาท 
  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (อัตรา 15 บาท/คน/มื้อ x 14 คน x 1 มื้อ) 210 บาท 
  - ค่าอาหารกลางวัน (อัตรา 40 บาท/คน/มื้อ x 14 คน x 1 มื้อ) 560 บาท 
5 ค่าอาหารกลางวันประชุมถอดบทเรียนหัวข้อที่ 1-4 280 บาท 
  (อัตรา 40 บาท/คน/มื้อ x 7 คน x 1 มือ้)   

รวมทั้งสิ้น 5,000 บาท 
(-ห้าพันบาทถ้วน-) 

 

หมายเหตุ ทุกรายการสามารถน ามาถัวเฉลี่ยกนัได้ 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 

1) คณะเภสัชศาสตร์เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายนอก 
2) เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร อันก่อให้เกิดการพัฒนางาน พัฒนาตนเองและองค์กรอย่าง

ต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุตามที่วิสัยทัศน์ที่ก าหนด 
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ผลการด าเนนิงานการจัดการความรู้ ประจ าปงีบประมาณ 2563 

แผนการจัดการความรู้ที่ 1  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :  ยกระดับบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศ  
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objective)                                                                                                                                                                                                                                                                     
1. ผลิตบัณฑิตที่เป็นเลิศ ด้านความรู้และทักษะวิชาชีพ  มีความโดดเด่นด้านการบริบาลเภสัชกรรม โรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคจิ ตเวช เภสัชกรรมปฐมภูมิ วิจัยและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ   ให้เป็นที่ยอมรับในระดับอาเซียน 
2. พัฒนาบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนางานหรือนวัตกรรมใหม่ๆ มีทักษะการท างานในเชิงรุก  พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และสามารถท างานเป็นทีมเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลศิ

ขององค์กร บนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรม  
องค์ความรู้ที่จ าเป็น :   

องค์ความรู้ วิธีการสู่ความส าเร็จ กลุ่มเป้าหมายและ
เป้าหมาย 

จ านวนผู้เข้าร่วม
การอบรม 

ตัวชี้วัด ระยะเวลา ผลการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. การจัดการเรียนการสอน
แบบผสมผสาน (Blended 
Learning) โดยใช้ UBU-LMS 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อหาแนวทางการพฒันา
ระบบ LMS  เพื่อรองรับการ
จัดการเรียนการสอนของคณะ
เภสัชศาสตร ์
 
 

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

กลุ่มเป้าหมาย 
- คณาจารย์ จ านวน 
10 คน 
เป้าหมาย    
- มีแนวทางการพัฒนา
ระบบ LMS  เพื่อ
รองรับการจัดการ
เรียนการสอนของ
คณะเภสัชศาสตร์ 

อาจารย์  
จ านวน 36 คน 
- UBU LMS 
Manager and 
Cours Center 
จ านวน 1 คน 
- สรา้งสื่อเพื่อการ
น าเสนอด้วย 
Loom และ MS 
Powerpoint 2019 
จ านวน 1 คน 
- การออกแบบสื่อ
และกิจกรรมการ
สอนด้วยเทคโนโลยี 
จ านวน 4 คน 

- มีแนวทางการ
พัฒนาระบบ LMS  
เพื่อรองรับการ
จัดการเรียนการ
สอนของคณะเภสัช
ศาสตร ์
 

ต.ค.62 - 

ก.ย.63 

ดังข้อมูลผลการ
ด าเนินงาน 

งาน
คอมพิวเตอร์
และสารสนเทศ 
งานวชิาการ 

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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องค์ความรู้ วิธีการสู่ความส าเร็จ กลุ่มเป้าหมายและ
เป้าหมาย 

จ านวนผู้เข้าร่วม
การอบรม 

ตัวชี้วัด ระยะเวลา ผลการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

- UBU LMS 
Chapter 2 : การ
สร้างข้อสอบและ
การจัดการ 
Gradebook 
จ านวน 2 คน 
- การจัดการเรียน
การสอนแบบ 
virtual classroom 
ผ่านโปรแกรม 
google meet 
จ านวน 28 คน 
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ผลการจัดการความรูด้้านการผลิตบัณฑิต 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :  ยกระดับบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศ  
 

- การออกแบบสื่อและกิจกรรมการสอนด้วยเทคโนโลยี 21 มกราคม 2563 จ านวน 1 คน 

22 มกราคม 2563 จ านวน 2 คน 

23 มกราคม 2563 จ านวน 1 คน 

- UBU LMS Manager and Course Creator 29 มกราคม 2563 จ านวน 1 คน 

- สร้างสื่อเพ่ือการน าเสนอด้วย Loom และ MS Powerpoint 2019 31 มกราคม 2563 จ านวน 1 คน 

- UBU LMS Chapter 2 : การสร้างข้อสอบและการจัดการ Gradebook 11 กุมภาพันธ์ 2563 จ านวน 2 คน 

- การจัดการเรียนการสอนแบบ virtual classroom ผ่านโปรแกรม 
google meet 

20 มีนาคม 25663 จ านวน 28 คน 
 

รวมทั้งสิ้น จ านวน 36 คน 
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แผนการจัดการความรู้ที่ 2 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 :  ขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรม สร้างองค์ความรู้ ในระดับสากล 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objectives)  
1.สร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ เพื่อผลิตผลงานวิจัยคุณภาพในระดบัชาติและนานาชาติ   
2.พัฒนาองค์ความรู้จากงานวิจยัหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพื่อต่อยอดเป็นนวัตกรรมเชิงพาณชิย ์ หรือยกระด้บคุณภาพชีวิตของประชาชน  
องค์ความรู้ที่จ าเป็น :   

องค์ความรู้ วิธีการสู่ความส าเร็จ กลุ่มเป้าหมายและ
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เร่ือง 
Application of yeast model 
in drug discovery  
วัตถุประสงค์ 
เพื่อหาแนวทางการท าวิจัยหรือ
ต่อยอดงานวิจัยในอนาคต 

- ประชุมถอดบทเรียน
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

กลุ่มเป้าหมาย 
- คณาจารย์ จ านวน 
10 คน 
เป้าหมาย    
- มีแนวทางการท า
วิจัยเกี่ยวกับเร่ืองการ
ประยุกต์ใช้
แบบจ าลองยีสต์ใน
การค้นพบยาใน
อนาคต 

-  มีแนวทางการ
ท าวิจัยหรือต่อ
ยอดงานวิจัยใน
อนาคต 
 

26 
กุมภาพันธ์ 

2563 

รวมทั้งสิ้น 17 คน 
1. เผยแพร่ทางเว็บไซต์ 
https://www.phar.ubu.ac.th/km/ 
2.ได้แนวทางการท าวิจัยในเร่ือง
ดังกล่าว ซึ่งงานประกันคุณภาพฯจะ
ประสานกับงานวิจัย เพื่อติดตาม
หัวข้อวิจัยที่เก่ียวข้องกับเร่ืองดังกล่าว
ในปีถัดไป 

- งานวิจยั 
- งานประกัน
คุณภาพและ
สารสนเทศ 
 

3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เร่ือง 
CD8 T cell immunity during 
tuberculosis 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อหาแนวทางการท าวิจัยหรือ
ต่อยอดงานวิจัยอนาคต 

- ประชุมถอดบทเรียน
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

กลุ่มเป้าหมาย 
- คณาจารย์ จ านวน 
10 คน 
เป้าหมาย    
- มีแนวทางการท า
วิจัยเกี่ยวกับการน า 
CD8 มาใช้ใน
การศึกษาเชื้อวัณโรค
เพื่มมากขึ้น 

-  มีแนวทางการ
ท าวิจัยหรือต่อ
ยอดงานวิจัยใน
อนาคต 
 

15 มิถุนายน 
2563 

 

รวมทั้งสิ้น 18 คน 
1. เผยแพร่ทางเว็บไซต์ 
https://www.phar.ubu.ac.th/km/ 
2.ได้แนวทางการท าวจิัยในเร่ือง
ดังกล่าว ซึ่งงานประกันคุณภาพฯจะ
ประสานกับงานวิจัย เพื่อติดตาม
หัวข้อวิจัยที่เก่ียวข้องกับเร่ืองดังกล่าว
ในปีถัดไป 

- งานวิจยั 
- งานประกัน
คุณภาพและ
สารสนเทศ 
 

https://www.phar.ubu.ac.th/km/
https://www.phar.ubu.ac.th/km/
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ผลการจัดการความรู้ด้าการวิจัย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 :  ขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรม สร้างองค์ความรู้ ในระดับสากล 

กิจกรรม องค์ความรู้ การรวบรวม/จัดเก็บ การน าไปใชป้ระโยชน ์ ผลที่เกิดจากการน าเอาไปใช้
ประโยชน์/นวัตกรรม 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เร่ือง
Application of yeast model 
in drug discovery  

แนวทางการการประยุกต์ใช้
รูปแบบยสีต์ในการค้นพบยา 

เว็บไซต์การจัดการความรู้ 
https://www.phar.ubu.ac.th/km/ 

สามารถน าไปต่อยอดผลงานวิจยั
เร่ืองดังกล่าวในอนาคตได ้

อยู่ในระหว่างการติดตามผลการ
ต่อยอดงานวิจัยในอนาคต 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง 
CD8 T cell immunity 
during tuberculosis 

แนวทางการใช้ภูมิคุ้มกันของเซลล์ 
CD8 T ในเชื้อวัณโรค 

เว็บไซต์การจัดการความรู้ 
https://www.phar.ubu.ac.th/km/ 

สามารถน าไปต่อยอดผลงานวิจยั
เร่ืองดังกล่าวในอนาคตได ้

อยู่ในระหว่างการติดตามผลการ
ต่อยอดงานวิจัยในอนาคต 

 

  

https://www.phar.ubu.ac.th/km/
https://www.phar.ubu.ac.th/km/
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แผนการจัดการความรู้ที่ 4 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 :  บรหิารจัดการองค์กรให้มีชื่อเสียง ขับเคลื่อนสู่ความเป็นเลิศ  
วัตถปุระสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objective) 
1. สร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียง (Branding and Recognition)   
2. พัฒนาระบบบริหารงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนสู่ความเป็นเลิศ   
องค์ความรู้ที่จ าเป็น :   

องค์ความรู้ วิธีการสู่ความส าเร็จ กลุ่มเป้าหมายและ
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

4.การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การ
ใช้งานระบบ PhaPAB Version 2 
วัตถุประสงค ์
เพื่อบริหารจัดการโรงการตาม
แผนปฏบิัติการของคณะและการ
ใช้เงินภายในโครงการต่างๆ โดย
บูรณาการระบบสารสนเทศ เข้า
กับกระบวนการท างานภา่ยใน
คณะ 

- อบรม และแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้

กลุ่มเป้าหมาย 
- บุคลากรสาย
สนับสนนุวิชาการ 
จ านวน 15 คน 
 
 
เป้าหมาย 
- มีระบบการจัดการ
แผนยุทธศาสตร์ และ
งบประมาณ 
(PhaPAB) ที่
เหมาะสมกับ
สภาพการณ์ปจัจุบนั
และรองรับการใช้งาน
เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ดูแล
ระบบและผู้ใชง้าน
ระบบมากข้ึน 

- ระบบมีการ
พัฒนาตามความ
ต้องการของ
ผู้ดูแลระบบและ
ผู้ใช้งานระบบ 
และมีความ
ถูกต้อง 

16 มิถุนายน 
2563 

- รวมทั้งสิ้น 18 คน 
- ได้ระบบจัดการแผนยุทธศาสตร์
และงบประมาณ (PhaPAB) 
Version 2 ซึ่งปรับปรุงให้มีความ
เหมาะสมกับสภาพการใช้งานจริงใน
ปัจจุบนัและรองรับการใชง้านเพื่อ
อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ดูแล
ระบบ (Admin) และผู้ใช้งานระบบ 
(User) ให้มากข้ึน 

- งานประกัน
คุณภาพและ
สารสนเทศ 
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องค์ความรู้ วิธีการสู่ความส าเร็จ กลุ่มเป้าหมายและ
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

5. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การใช้
งาน Microsoft excel เบื้องต้น 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้บุคลากรมีพื้นฐานในการใช้
งาน Microsoft Excel 
เบื้องต้น  และสามารถน าทักษะ
เบื้องต้นไปใช้งานในเชงิสถิติขั้นสูง
เพื่อประยุกต์การท างานได้  

- อบรม และแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้

กลุ่มเป้าหมาย 
- บคุลากรสาย
สนับสนนุวิชาการ 
จ านวน 20 คน 
 
เป้าหมาย    
- มีพื้นฐานในการใช้
งาน Microsoft 
Excel เบื้องต้น  และ
สามารถน าทักษะ
เบื้องต้นไปใช้งานใน
เชิงสถิติขั้นสูงเพื่อ
ประยุกต์การท างาน
ได้  

-  มีพื้นฐานในการ
ใช้งาน 
Microsoft Excel 
เบื้องต้น  และ
สามารถน าทักษะ
เบื้องต้นไปใช้งาน
ในเชิงสถิติขั้นสงู
เพื่อประยุกต์การ
ท างานได้  

15 
กรกฎาคม 

2563 
 

- รวมทั้งสิ้น 29 คน 
- การเผยแพร่ข้อมูลผานทางเวบ็ไซต์ 
https://www.phar.ubu.ac.th/km/- 
- บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและ
ทราบเทคนิคในการใช้งานโปรแกรม 
MS Excel เบื้องต้นได้ดีมากขึ้น  
(ดังข้อมูลผลการด าเนินงาน) 

- งานประกัน
คุณภาพและ
สารสนเทศ 

6. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การใช้
งาน Microsoft excel ขั้นสูง 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้บุคลากรสามารถน าทักษะ
เบื้องต้นไปใช้งานในเชงิสถิตขั้นสูง
เพื่อประยุกต์การท างานในอนาคต
ได ้

- อบรม และแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้

กลุ่มเป้าหมาย 
- บคุลากรสาย
สนับสนนุวิชาการ 
จ านวน 20 คน 
 
เป้าหมาย    
- มีทักษะเบื้องต้นไป
ใช้งานในเชิงสถิตขัน้
สูงเพื่อประยุกต์การ
ท างานในอนาคตได ้

-  มีทักษะการใช้
งานในเชิงสถิตขั้น
สูงเพื่อประยุกต์การ
ท างานในอนาคตได ้
 

22 
กรกฎาคม 

2563 
 

- รวมทั้งสิ้น 21 คน 
- การเผยแพร่ข้อมูลผานทางเวบ็ไซต์ 
https://www.phar.ubu.ac.th/km/-  
- บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการ
ใช้งานโปรแกรม MS Excel ขั้นสูงได้ดี
ขึ้น และสามารถน าไปใช้ในการ
รายงานผลการด าเนินงานทางสถิติ
เสนอต่อผู้บริหารได้ (ดังข้อมูลผลการ
ด าเนินงาน)  

- งานประกัน
คุณภาพและ
สารสนเทศ 

https://www.phar.ubu.ac.th/km/-
https://www.phar.ubu.ac.th/km/-
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องค์ความรู้ วิธีการสู่ความส าเร็จ กลุ่มเป้าหมายและ
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

7. การจัดการระบบงานสารบรรณ

และหนังสือราชการ 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้บุคลากรสามารถน าความรู้
ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัตงิานเพื่อลด
ความผิดพลาดและก่อให้เกิดความ
ถูกต้องในการจัดกรเอกสารมาก
ขึ้น 

 

- อบรม และแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้

กลุ่มเป้าหมาย 
- บคุลากรสาย
สนับสนนุวิชาการ 
จ านวน 20 คน 
 
เป้าหมาย    
- ลดความผิดพลาดใน
การปฏิบัติงานและ
ก่อให้เกิดความถูกต้อง
ในการจัดการเอกสาร
มากข้ึน 

- มีทักษะในการ
จัดการเอกสารมาก
ขึ้นและลดความ
ผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงานและ
ก่อให้เกิดให้เกิด
ความถูกต้องในการ
จัดการเอกสารมาก
ขึ้น 

14 กันยายน 
2563 

- รวมทั้งสิ้น 28 คน 
- การเผยแพร่ข้อมูลผานทางเวบ็ไซต์ 
https://www.phar.ubu.ac.th/km/- 
- บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ และ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และหาแนว
ปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับระบบงานสาร
บรรณและหนังสือราชการเพื่อให้เกิด
ความถูกต้องและลดความผิดพลาดใน
การจัดการเอกสารราชการ และ
สามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

- งานประกัน
คุณภาพและ
สารสนเทศ 

8. การเข้าถึงระบบฐานข้อมูล
นักศึกษา 
วัตถุประสงค ์
เพื่อให้กลุ่มงานตา่ง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง
กับการใช้ข้อมูลนักศึกษาได้
แนวทางในการเข้าถึงและใช้ข้อมูล
นักศึกษาจากระบบฐานข้อมูลตา่ง 
ๆ ของมหาวิทยาลัย 
 
 

- อบรม และแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้

กลุ่มเป้าหมาย 
- บคุลากรสาย
วิชาการ จ านวน 10 
- บุคลากรสาย
สนับสนนุวิชาการ 
จ านวน 5 คน 
 
เป้าหมาย    
- กลุ่มงานตา่ง ๆ ที่
เก่ียวข้องกับการใช้
ข้อมูลนักศึกษาได้
แนวทางในการเข้าถึง
และใช้ข้อมูลนักศึกษา
จากระบบฐานข้อมูล
ต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลยั 

- บุคลากรในกลุ่ม
งานวชิาการ งาน
กิจการนักศึกษา 
งานพฒันาวิชาชพี 
และงานประกนั
คุณภาพ สามารถ
เข้าถึงและน าช้อมูล
มาใช้ในการ
วิเคราะห์ และ
แก้ปญัหาที่เก่ียวกับ
นักศึกษาได ้

15 กันยายน 
2563 

- รวมทั้งสิ้น 15 คน 
- การเผยแพร่ข้อมูลผานทางเวบ็ไซต์ 
https://www.phar.ubu.ac.th/km/- 
- บุลากรกลุ่มงานกลุ่มงานวิชาการ 
กลุ่มงานกิจการนักศึกษา กลุ่มงาน
พัฒนาวิชาชีพ และกลุ่มงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ได้แนวทางการ
เข้าถึงข้อมูลนักศึกษาจากระบบ
ฐานข้อมูลต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
และสามารถให้บริการนักศึกษาได้ตรง
ตามวัตถุประสงค์ และน าข้อมูลไปใช้
ในการสืบค้น การรายงานผล และ
แก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นส าหรับ
นักศึกษาในอนาคตได้ 

 

https://www.phar.ubu.ac.th/km/-
https://www.phar.ubu.ac.th/km/-
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สรุปกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เร่ือง การใช้งานระบบ PhaPAB Version 2  

 (โครงการปีงบประมาณ 2563) 
 
วันที่จัด    วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 – 11.30 น.  
สถานที่จัด   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  18 คน 
ผู้ร่วมกิจรรม   คณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ จ านวน   5 คน   
    บุคลากรคณะเภสัชศาตร์   จ านวน  13 คน 
ผู้บรรยาย   ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย 
ผู้จดบันทึก   นางสาวสดใส ตะรินันท์     
ผู้เรียบเรียง   นางสาวเบญจภัค มิ่งขวัญ 
    นางสาวสดใส ตะรินันท์ 
 

 
การใช้งานระบบ PhaPAB Version 2 

 
 ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ได้ร่วมหารือและน าเสนอแนวทางการใช้งานระบบจัดการแผนยุทธศาสตร์ และงบประมาณ     
(Plan and Budget System V2) ซึ่งระบบดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือบริหารจัดการโครงการ ตามแผนปฏิบัติ
การของคณะและการใช้เงินภายในโครงการต่างๆ โดยบูรณาการระบบสารสนเทศ เข้ากับกระบวนการท างานภายใน 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งนี้คณะเภสัชศาสตร์มีการใช้งานระบบใน Version 1 เมื่อปี 
2559 โดยในปัจจุบันได้มีการพัฒนาระบบเพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบันและรองรับการใช้งานเพ่ือ
อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ดูแลระบบ (Admin) และผู้ใช้งานระบบ (User) ให้มากข้ึน โดยสาระส าคัญของการ
พัฒนาระบบ PhaPAB Version 2 ได้แก่ 
 

1) ผู้ดูแลระบบ (Admin) ในส่วนเมนู “บริหารจัดการแผนปฏิบัติการประจ าปี” 
o  เพ่ิมตารางสรุปงบประมาณที่เสนอขอ เปรียบเทียบกับกรอบที่ได้รับการจัดสรร เพ่ือง่ายต่อ

การตัดสินใจในการพิจารณางบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณให้ เหมาะสมกับ
กรอบที่ได้รับอนุมัต ิ
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o โครงการที่ถูกเสนอจากผู้ใช้งานระบบ (User) จะถูกดึงมาบรรจุภายใต้โครงการหลักในหน้าจอ
ของผู้ดูแลระบบ (Admin) โดยผู้ใช้ระบบ (User)  เป็นผู้ระบุโครงการหลักเอง  
 

โดยโครงการต่าง ๆ ที่กรอกภายใต้โครงการหลักเดียวกันจะปรากฎชื่อโครงการต่าง ๆ ไว้ ทั้งหมด 
รวมถึงงบประมาณรวมทั้งหมดของโครงการหลักนั้น 

 
  

โครงการ
หลกั

โครงการต่าง ๆ ท่ีระบุ
ภายใต้โครงการหลกั 

จ านวนงบประมาณรวมของ
โครงการหลกั 
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ตัวอย่างเช่น  (โครงการหลัก : โครงการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีสาขาเภสัชศาสตร์ ประกอบด้วยโครงการย่อย) ดังนี้ 
2. โครงการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีสาขาเภสัชศาสตร์   
  = โครงการจัดนิทรรศการเกษตรอีสานใต้ 
  = โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษากับสถาบันต่างประเทศ 
  = โครงการพัฒนาระบบบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
  = โครงการบุญสงกรานต์ 
  = ฯลฯ 

o ระบบจะท ารายงานโดยแยกตามประเภทโครงการหลัก ซึ่งมีโครงการต่าง ๆ ภายใต้โครงการ
หลักนั้น โดยโครงการย่อยสามารถ ซ่อน/แสดง รายการค าของบประมาณได้ 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างเช่น  
โครงการจัดนิทรรศการเกษตรอีสานใต้ มีรายละเอียดงบประมาณที่เสนอดังนี้ 
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2) ผู้ใช้ระบบ (User) ในส่วนของเมนู “การบริหารโครงการ”  
การเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
 โดยเพ่ิมเมนู “งบประมาณโครงการ” ซึ่งจัดท าขึ้นเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้รับผิดชอบ

โครงการ สามารถกรอกงบประมาณโครงการได้โดยไม่ต้องไปท าเอกสารจาก Microsoft word เหมือนในอดีต 
โดยระบบจะค านวณอัตราการใช้งบประมาณตามที่ผู้รับผิดชอบระบุในโครงการ นอกจากนี้ระบบจะรองรับการ
ลิ้งค์ข้อมูลงบประมาณที่เสนอขอไปยังเมนู “การขออนุมัติโครงการ” ด้วย ท าให้ผู้รับผิดชอบโครงการไม่ต้อง
ท างานซ้ าซ้อนหลายครั้ง โดยผู้รับผิดชอบจะต้องกรอกข้อมูลดังนี้ 

o กรอกหมวดรายจ่าย 
  - แหล่งเงิน 
  - หมวดเงิน 
  - หัวข้อกิจกรรม (ถ้ามี) 
  - รายละเอียด 
  - ค่าใช้จ่าย  = ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย x จ านวนหน่วย x จ านวนครั้ง ดังหน้าจอ 

     
o ระบบจะดึงข้อมูลดังกล่าวข้างต้นในโครงการนั้น ๆ มาจัดเรียงตามหัวข้อกิจกรรม (ถ้ามี) และ

จัดเรียงตามแหล่งเงิน และหมวดเงิน 
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o ระบบมีการสรุปประเภทรายจ่ายที่กรอกในโครงการ และยอดรวมงบประมาณที่เสนอ
ทั้งหมดในแต่ละโครงการ 

 
 
 

         1. จดัเรียงตามหวัข้อกิจกรรม 

2. จดัเรียงตาม
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 รายช่ือผู้เข้าร่วมรับฟัง ให้ข้อเสนอแนะต่อการใช้งานระบบ PhaPAB  Version 2 
 

1. ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ 
2. รศ.วันดี รังสีวิจิตรประภา หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม 
3. ผศ.ธนวดี ปรีเปรม หัวหน้ากลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ 
4. อาจารย์สุทธาสินี สุวรรณกุล หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ 
5. ผศ.พรทิพย์ ไววุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
6. นางสาวเบญจภัค มิ่งขวัญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
7. นางสาวชัญญานุช ช่วงชิง นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ 
8. นายทยากร วริทธานนท์ นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
9. นางสาวสดใส ตะรินันท์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช านาญการ 
10. นายนรเศรษฐ์ ทองค า นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
11. นางสาวพิชญาพร ขาวเลิศ นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 
12. นางสาวปนิดา มุขมณี นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 
14. นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 
13. นางธนาพา เชียงแสน ผู้ปฏิบัติการบริหารปฏิบัติงาน 
14. นางสาวดารุณี นามห่อ ผู้ปฏิบัติการบริหารปฏิบัติงาน 
15. นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์ ผู้ปฏิบัติการบริหารปฏิบัติงาน 
16. นางสาวณัฐาดานันท์ สมลา ผู้ปฏิบัติการบริหาร 
17. นางสาวจุฬาลักษณ์ เขาแก้ว ผู้ปฏิบัติงานบริหารวิทยาศาสตร์ 

 
ทั้งนี้งานประกันคุณภาพ ฯ ร่วมกับงานแผนและงบประมาณ จะติดตามผลการด าเนินงานการใช้งาน

ระบบผ่านการรายงานผลการด าเนินตามแผนปฏิบัติการงานรายไตรมาส เพ่ือดูความสอดคล้อง ความเชื่อมโยง
ของแผนปฏิบัติการประจ าปี แผนยุทธศาสตร์ และการใช้จ่ายงบประมาณในอนาคตต่อไป 
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สรุปกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เร่ือง การใช้งาน Microsoft Excel เบื้องต้น 

 (โครงการปีงบประมาณ 2563) 
 
วันที่จัด    วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.30 น.  
สถานที่จัด   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  29 คน 
ผู้ร่วมกิจรรม   คณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ จ านวน   1 คน  (วิทยากร)  
    บุคลากรคณะเภสัชศาตร์   จ านวน  28 คน 
ผู้บรรยาย   ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย 
ผู้จดบันทึก   นางสาวสดใส ตะรินันท์     
ผู้เรียบเรียง   นางสาวเบญจภัค มิ่งขวัญ 
    นางสาวสดใส ตะรินันท์ 
 

 
การใช้งาน Microsoft Excel เบื้องต้น 

 
 ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การใช้งาน 
Microsoft Excel เบื้องต้น ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ให้แก่บุคลากรที่สนใจเพ่ือประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
โดยมีเนื้อหาในการอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้ 
 

 ความหมายและองค์ประกอบของการใช้งานโปรแกรม excel      
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 การจัดรูปแบบข้อมูล / ตัวเลข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

- เลือกเซลล์หรือกลุ่มเซลล์ที่ต้องการ 
- คลิกท่ีแท็บ Home 
- ช่อง General สามารถปรับเป็น format อ่ืนได้ ดังนี้ 

  

General เป็น format เริ่มต้นของ Excel ทาง Excel จะก าหนดให้ตามความเข้าใจของ
ระบบ สามารถค านวณได้ หากข้อมูลเป็นตัวเลข 

Number เป็น format ตัวเลขสามารถปรับจ านวนต าแหน่งทศนิยมได้ และใช้ , ขั้นตัวเลข
ทุกๆ สามหน่วย เช่น 1000000 > 1,000,000 

Currency เป็น format การเงิน สามารถแสดงสกุลเงินต่างๆ ได้ 
Accounting เป็น format ทางบัญชี สามรถแสดงสกุลเงินต่างๆ ได้เช่นเดียวกับ Currency 

ต่างกันตรงที่ Accounting ด้านหลังจะเว้นวรรคเล็กน้อย 
Date เป็น format เกี่ยวกับวันที่ 
Time เป็น format เกีย่วกับเวลา 
Percentage เป็น format แสดง % 
Fraction เป็น format แสดง เศษส่วน 
Text เป็น format เกี่ยวกับตัวอักษร แม้จะพิมพ์ตัวเลข แต่ตัวเลขนั้นก็ถือเป็นตั้วอักษร

ได้ หากใช้ format นี้แล้วพิมพ์ตัวเลขเข้าไป 
Special เป็น format อ่ืนๆ เช่น เบอร์โทรศัพท์ Zip Code 
Custom สามารถก าหนด format ด้วยตนเอง 
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 การใช้งานคัดลอก (Copy) และการวาง (Paste) ข้อมูล 
- เลือกเซลล์หรือกลุ่มเซลล์ที่ต้องการ 
- คลิกท่ีแท็บ Home 
- คลิกเลือก Copy (หรือกดปุ่ม Ctrl + C บนคีย์บอร์ดเพ่ือก็อปปี้ข้อมูล 
- คลิกท่ีเซลล์ปลายทางที่ต้องการวางข้อมูล 
- ที่แท็บ Home ให้คลิกที่ Paste (หรือกดปุ่ม Ctrl + V บนคีย์บอร์ด) เพ่ือวางข้อมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- เมื่อคลิกท่ีเซลล์ปลายทางแล้ว ให้คลิกที่ลูกศรชี้ลงที่ใต้ค าสั่ง Paste 
- จะมีตัวเลือกส าหรับการวางปรากฏออกมาให้เลือก สามารถเลือกได้ตามต้องการ 

ซึ่งตัวเลือกที่ปรากฏให้เห็นจะเป็นเพียงไอคอน ซึ่งดูไม่ออกว่าหมายถึงอะไร แต่หากเราน าเมาส์ไปชี้
เหนือไอคอนแต่ละตัว ก็จะปรากฏเป็นชื่อของแต่ละไอคอนออกมา  

 

 
 
 

 

 
 
 
ซึ่งไอคอนแต่ละตัวมีคุณสมบัติต่างกันดังนี้ 
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เมนู Paste 
Paste วางข้อมูลเหมือนต้นฉบับทุกประการ 
Formulas วางสูตรค านวณจากเซลล์ต้นทาง 
Formulas & Number Formatting วางสูตรและการจัดรูปแบบตัวเลข 
Keep Source Formatting วางข้อมูลพร้อมทั้งการจัดรูปแบบข้อมูล 
No Border วางข้อมูลโดยไม่เอาเส้นขอบ 
Keep Source Column Widths วางข้อมูลพร้อมทั้งจัดความกว้างของคอลัมน์ตามข้อมูลต้นฉบับ 
Transpose วางข้อมูลพร้อมพลิกกลับด้านข้อมูล คือสลับแนว จากคอลัมน์

เป็นแถว หรือจากแถวเป็นคอลัมน์ 
เมนู Paste values 
Values วางเฉพาะค่าข้อมูลในเซลล์ ไม่เอาสูตร 
Values & Number Formatting วางเฉพาะค่าข้อมูลในเซลล์ และคงการจัดรูปแบบตัวเลขตาม

ต้นฉบับไว้ 
Values & Source Formatting วางเฉพาะค่าข้อมูลในเซลล์ และรักษาการจัดรูปแบบข้อมูลตาม

ต้นฉบับไว้ 
Formatting วางเฉพาะการจัดรูปแบบข้อมูล 
Paste Link วางแบบลิงค์ก้บต้นฉบับ 
Picture วางข้อมูลเป็นรูปภาพ 
Linked Picture วางข้อมูลเป็นรูปภาพและลิงค์กับต้นฉบับ 
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 การ fix cell ข้อมูลไม่ให้สูตรเลื่อน 
 ปกตกิารเขียนสูตรที่มี Cell Reference แล้วเรา Copy Cell ช่องนั้นไป Paste ที่อ่ืน Cell Reference 
มันจะเลื่อนไปตามทิศทางของการ Copy ซึ่งการใส่เครื่องหมาย $ จะเป็นการ fix ข้อมูลที่ต้องการไม่ให้เลื่อน
หรือไม่ให้สูตรผิดเพ้ียนไป ทั้งนี้ให้พิจารณาดูทีละตัว เช่น สูตร “E3*H3” ให้ดู E3 ก่อน แล้วค่อยดู H3 ดังนี้  
  
 E3  : ไม่ถูกล็อคท้ัง คอลัมภ์ E และแถว 3  

ดังนั้น ถ้า copy และ paste ในแนวคอลัมภ์ : คอลัมภ์ E จะถูกเลื่อนขวา ข้อมูลจะเป็นของ F3 
         ถ้า copy และ paste ในแนวแถว : แถว 3 จะถูกเลื่อนลง ข้อมูลจะเป็น E4 เป็นต้น  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

H3 : คอลัมภ์ H ถูกล็อค  แถว 3 ไม่ถูกล็อต  
ดังนั้น ถ้าวางในแนวคอลัมภ์ : คอลัมภ์ H ยังคงเป็นข้อมูลของคอลัมภ์ H  
        (เนื่องจาก fix คอลัมภ์ H ไม่ให้เลื่อน “โดยการใส่ $”)   
        ถ้าวางในแนวแถว : แถว 3 จะถูกเลื่อนเป็นข้อมูลของ แถว 4  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

E3 

H3 
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 การก าหนดรูปแบบให้เปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไข (Conditional Formatting) 
- เลือกเซลล์หรือกลุ่มเซลล์ที่ต้องการ 
- คลิกท่ีแท็บ Home 
- คลิกเลือก conditional formatting 
- เลือก New Rule 
- จะปรากฏแท็บเงื่อนไข 
- เลือกเงื่อนไขท่ีต้องการ 
- เลือกเง่ือนไขใน Select a Rule Type 
- เลือก Edit the Rule Description 

 
   

 
1 

  
2 

 
3 

 

   4 

 
 
 
5 
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Format all cells based on their values จัดรูปแบบเซลล์ทั้งหมดตามค่าของเซลล์ 
Format only cells that contain จัดรูปแบบเฉพาะเซลล์ที่มี 
Format only top or botton ranked values จัดรูปแบบเฉพาะค่าท่ีอยู่ในอันดับสูงสุดหรือล่าง 
Format only values that are above or below 
average 

จัดรูปแบบเฉพาะค่าท่ีสูงกว่าหรือต่ ากว่าค่าเฉลี่ย 

Format only unique or duplicate values จัดรูปแบบเฉพาะค่าท่ีไม่ซ้ ากันหรือซ้ ากัน 
Use a formulas to determine which cells to 
format 

ใช้สูตรเพื่อก าหนดเซลล์ที่จะจัดรูปแบบ 

 
ตัวอย่าง   ต้องการให้ “ข้อมูลในช่องผลลัพธ์ 2 ที่มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 เป็นสีแดง” ให้เลือก 

- Select a Rule Type  : Format only cells that contain 
- Edit the Rule Description  

เลือก Format only cells with  : cell Value –>  less than equal to –>  5 
- จะได้ “ผลลัพธ์ 2 ที่มีตัวเลขน้อยกว่า 5 เป็น สีแดง”  
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 การจัดเรียงข้อมูลและการกรองข้อมูล (Sort & Filter) 
 Sort  เป็นการเรียงข้อมูลช่วยให้เราเห็นภาพข้อมูลในลักษณะที่เป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น รวมถึง
ท าให้เราสังเกตเห็นแนวโน้มหรือความผิดปกติได้ง่ายขึ้นด้วย ดังนั้นการ Sort เป็นสิ่งทีเราควรท าเป็นอันดับแรก ๆ 
เมื่อได้ข้อมูลมาเป็นลักษณะตาราง โดยเฉพาะตารางที่มีจ านวนข้อมูลเยอะๆ เป็นต้น 

- เลือกกลุ่มข้อมูลที่ต้องการหรือข้อมูลทั้งหมด 
- เลือก Home  –>  sort & filter  –> Custom sort 
- เลือกเงื่อนไขท่ีต้องการจัดเรียงข้อมูล ในส่วน  

- Column (จะปรากฎรายชื่อหัวข้อที่มีอยู่ในข้อมูลทั้งหมด)  
- Sort On (จะปรากฎ Values/cell color/front color/cell icon)  
- Order (A-Z / Z-A / custom list) 

* หมายเหตุ  ควรเลือก My data has headers ด้วยเสมอ เพ่ือสะดวกในการรู้ความหมายของหัว
คอลัมภ์แต่ละคอลัมภ์ 

 

 
ตัวอย่าง  ต้องการจัดเรียงข้อมูล ตามหัวข้อ course name จาก ก-ฮ 
   - เลือก  Column  : course name 

Sort On  : Values 
Order  : A to Z 

- จะได้ผลลัพธ์ข้อมูลที่มีการการจัดเรียงข้อมูลจาก ก – ฮ 
* หมายเหตุ  กรณีต้องการ sort 2 เงื่อนไข ให้กด add level และระบุเงื่อนไขที่ต้องการ โดยเงื่อนไขต่าง  ๆ 

สามารถ move ขึ้น-ลง ได้ตามความต้องการของการจัดเรียง 
 

 Filter   เป็นการกรองข้อมูลให้แสดงเฉพาะสิ่งที่เราสนใจเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างมาก 
- เลือกกลุ่มข้อมูลที่ต้องการหรือข้อมูลทั้งหมด 
- เลือก sort & filter  –> filter 
- เวลากด filter แล้วจะมีปุ่มสี่เหลี่ยมขึ้นมาที่ด้านขวาของหัวตาราง เราสามารถกดปุ่มนั้นเพ่ือ

เข้าสู่เมนูการกรองข้อมูล ซึ่งเมื่อกดปุ่มกรองที่คอลัมภ์ไหน ก็จะกรองข้อมูลโดยใช้หลักเกณฑ์
คอลัมภ์นั้น 

 

1 
 

2 
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ลักษณะการกรองด้วย Filter มีอยู่ 2 ลักษณะ ดังนี้ 

1. การกรองค่าแบบเจาะจง : เวลากดแล้วมี Check Box ข้อมูลที่ไม่อยากเห็น คลิ๊กออกได้ หากมี 
Choice เยอะอาจใช้เครื่องมือ Search ใน Filter มาช่วย  

2. การกรองค่าแบบก าหนดเงื่อนไข จะข้ึนกับประเภทของข้อมูลในคอลัมน์นั้น   
- กรณี ข้อมูลเป็นตัวอักษร  “โดยเลือก Text filter” 

 

Equals…/Does Not Equal… ข่องนั้นเป็นค า xxx  ไม่ใข่ค า xxx แบบเป๊ะ 
Begin With…/Ends With… ขึ้นต้น / ลงท้าย ด้วยค าว่า xxx 
Contains…/ Does Not Contain… มีค าว่า / ไม่มีค าว่า xxx อยู่ในช่องนั้น 
Custom Filter เป็นการ Combination 2 เงื่อนไขด้วย and 

หรือ or อีกที 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- กรณี ข้อมูลเป็นตัวตัวเลข  “โดยเลือก Number filter” 
 

Equals…/Does Not Equal… ข่องนั้นเป็นตัวเลข xxx  ไม่ใช่ตัวเลข xxx แบบ
เป๊ะ 

Greater Than… / Grater Than Or Equal 
To. . / Less Than… / Less Than Or Equal 
to…/Between… 

ช่องนั้นเป็นตัวเลขที่มากกว่า / น้อยกว่า / 
ระหว่างเลข xxx ที่ก าหนด 

Above Average / Below Average มีค่ามากกว่า / น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 
Custom Filter เป็นการ Combination 2 เงื่อนไขด้วย and 

หรือ or อีกที  
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หมายเหตุ Filter ด้วยสี (Filter by Color) นอกจากนี้เรายังสามารถใช้การ Filter ด้วยสี (Filter by 

Color) ได้ด้วย จะมีประโยชน์เวลาตรวจงานแล้วท า Highlight สีบางช่องที่สนใจเอาไว้ ท าให้
สามารถเช็คหรือหาตอนหลังได้ง่ายขึ้น  “โดยเลือก filter by color” 
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 การตรึงแนวเพื่อล็อกแถวและคอลัมภ์ (Freeze Panes) 
- เลือกกลุ่มข้อมูล 
- คลิกท่ีแท็บ View 
- คลิกเลือก ตรึงแนว (Freeze panes) 

1. กรณีตรึง 2 คอลัมภ์แรก หรือตรึง ทั้งคอลัมภ์ทั้งแถว เลือก Freeze panes 
- โดยต้องวางเคอร์เซอร์ที่ cell ถัดไปจากข้อมูลที่ต้องตรึงก่อนจึงเลือการตรึงดังกล่าว) 

เช่น ต้องการตรึงหัวข้อ แถว และคอลัมภ์ (C2) ให้วางเคอร์เซอร์ที่ cell D2 และ
เลือก Freeze panes เป็นต้น 

2. กรณีตรึงหัวคอลัมภ์ เลือก Freeze Top Row 
3. กรณีตรึงแถวแรก เลือก freeze Frist Column 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. เมื่อต้องการยกเลิก ให้เลือก ค าสั่ง Unfreeze Panes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 

3 
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 การควบคุมความถูกต้องในการป้อนข้อมูล (Data Validation) 
เพ่ือลดความผิดพลาดที่เกิดจากการป้อนข้อมูลจ านวนมาก 

- เลือกกลุ่มข้อมูล 
- คลิกท่ีแท็บ Data 
- คลิกเลือก Data validation 

 
 
 
 
 
 
 

 
- เลือกเงื่อนไข setting ซึ่งจะมีความหมายในเมนู setting ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Allow คือ เลือกรูปแบบของเงื่อนไขที่ใช้ในการควบคุมความถูกต้องของข้อมูล 

- Whole number  เลขจ านวนเต็ม 
- Decimal   เลขทศนิยม 
- List    เลือกรายการใน drop down 
- Date     วันที่ 
- Time    เวลา 
- Text length   ตัวอักษร 

Data คือ เลือกเง่ือนไขท่ีต้องการสร้างกฎเกณฑ์ 
- Between   ระหว่าง 
- Not Between   ไม่อยู่ระหว่าง 
- Equal to   เท่ากับ 
- Not Equal to   ไม่เท่ากับ 
- Greater than   มากกว่า 
- Less than   น้อยกว่า 
- Greater than or Equal to มากกว่าหรือเท่ากับ 
- Less than or Equal to  น้อยกว่าหรือเท่ากับ 
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- เลือกเงื่อนไข input Message คือ เป็นการก าหนดเงื่อนไขให้แสดงข้อความที่ต้องการ       
คลิก cell ที่ได้ก าหนด List หากไม่ต้องการให้ว่างไว้ การก าหนดค าแนะน าในการป้อนข้อมูล 
โดยเลือกแท็บ Input Message แล้วกรอกค าแนะน าที่ต้องการในช่อง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- เลือกเงื่อนไข Error Alert คือ การก าหนดข้อความที่ใช้เตือนเมื่อมีการป้อนข้อมูลผิดพลาด

จากกฎผิดพลาดที่ตั้งไว้ โดยคลิกเลือกแท็บ Error Alert แล้วกรอกข้อความแสดงค าเตือนที่
ต้องการแล้วคลิก OK 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การใช้งาน Microsoft Excel เบื้องต้น 
 

1 ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ วิทยากร 
2 นางสาวเบญจภัค มิ่งขวัญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ ผู้เข้าร่วม 
3 นางสาวชัญญานุช ช่วงชิง นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ ผู้เข้าร่วม 
4 นางกรชนก แก่นค า นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ ผู้เข้าร่วม 
5 นายทยากร วริทธานนท์ นักวิชาการศึกษาช านาญการ ผู้เข้าร่วม 
6 นางนารี แก้ววงษา พนักงานประจ าห้องทดลอง  ระดับ 1 ผู้เข้าร่วม 
7 นางสาวสดใส ตะรินันท์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช านาญการ ผู้เข้าร่วม 
8 นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช านาญการ ผู้เข้าร่วม 
9 นางสาวพิชญาพร ขาวเลิศ นักวิชาการเงินและบัญชีข านาญการ ผู้เข้าร่วม 
10 นางสาวสุขุมา พวงมะลิ นักวิชาการศึกษาช านาญการ ผู้เข้าร่วม 
11 นางวรรณา พุ่มพฤกษา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ผู้เข้าร่วม 
12 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ผู้เข้าร่วม 
13 นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ผู้เข้าร่วม 
14 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหารช านาญงาน ผู้เข้าร่วม 
15 นางธนาพา เชียงแสน ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน ผู้เข้าร่วม 
16 นางอนุพร กลางค า ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน ผู้เข้าร่วม 
17 นางสาวประไพจิตร สาตะรักษ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน ผู้เข้าร่วม 
18 นายนเรศน์ ก าลังดี ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน ผู้เข้าร่วม 
19 นางสาวสุดารัตน์ ท านุ ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน ผู้เข้าร่วม 
20 นางสาวดารุณี นามห่อ ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน ผู้เข้าร่วม 
21 นางสาวณัฐาดานันท์ สมลา ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ผู้เข้าร่วม 
22 นางสาวปฐมพร ยังมงคล ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ผู้เข้าร่วม 
23 นางสาวพัทธนันท์ ค าผา ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ผู้เข้าร่วม 
24 นางสาวเสาวลักษณ์ ภูพูล ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ผู้เข้าร่วม 
25 นางสาววิศัลย์ศยา สุวรรณะ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ผู้เข้าร่วม 
26 นางสาวสมพร นันตะเสน ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ผู้เข้าร่วม 
27 นางสาวจุฬาลักษณ์ เขาแก้ว ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ผู้เข้าร่วม 
28 นางสาวลัดดาวัลย์ จันใด ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ผู้เข้าร่วม 
29 นางสาวอุบลรัตน์ ผิวนวล ผู้ช่วยบริหารโครงการบริการวิชาการ ผู้เข้าร่วม 

 
ทั้งนี้งานประกันคุณภาพ ฯ จะติดตามผลการด าเนินงานการประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Excel 

เบื้องต้น เพ่ือให้บุคลากรสามารถน าทักษะเบื้องต้นไปใช้งานในเชิงสถิตขั้นสูงเพ่ือประยุกต์การท างานในอนาคตได ้  
 
 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 
กรกฎาคม 2563 
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สรุปกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เร่ือง การใช้งาน Microsoft Excel ขั้นสูง 

 (โครงการปีงบประมาณ 2563) 
 
วันที่จัด    วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.30 น.  
สถานที่จัด   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  21 คน 
ผู้ร่วมกิจรรม   คณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ จ านวน   1  คน  (วิทยากร)  
    บุคลากรคณะเภสัชศาตร์   จ านวน  20 คน 
ผู้บรรยาย   ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย 
ผู้จดบันทึก   นางสาวสดใส ตะรินันท์     
ผู้เรียบเรียง   นางสาวเบญจภัค มิ่งขวัญ 
    นางสาวสดใส ตะรินันท์ 
 

 
การใช้งาน Microsoft Excel ขั้นสูง 

 
 ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การใช้งาน 
Microsoft Excel ขั้นสูง ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ให้แก่บุคลากรที่สนใจเพ่ือประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
โดยมีเนื้อหาในการอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้ 
 

 การใช้ฟังก์ชัน COUNT / COUNTA / COUNTBLANK / COUNTIF / COUNTIFS 
 
1) ฟังก์ชัน COUNT   

      ใช้ในการนับจ านวนเซลล์ที่มีตัวเลข รวมทั้งตัวเลขที่มีอยู่ภายในรายการอาร์กิวเมนต์ต่าง ๆ ด้วย 
ซึ่งจะนับเฉพาะเซลล์ที่มีค่าเป็นตัวเลขเท่านั้น 

 
รูปแบบ COUNT(Value1, Value2…) 
ความหมาย Value1 = ตัวเลขแรกท่ีแสดงค่าท่ีต้องการนับ 
 Value2... = ตัวเลขล าดับถัดไปถึงล าดับที่ ...ที่ต้องการนับ 
ตัวอย่าง  ต้องการทราบจ านวนข้อมูลทั้งหมดที่มีใน sheet ข้อมูลนั้น 

สูตร 
ผลลัพธ์       

=COUNT(Sheet1!S2:S457) 
456 แถว 
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2) ฟังก์ชัน COUNTA  
     ใช้นับจ านวนของเซลล์ที่ไม่ว่างและนับจ านวนค่าภายในรายการ “โดยไม่นับค่าว่าง” 
 

รูปแบบ COUNTA(Value1, Value2…) 
ความหมาย Value1 = ตัวเลขแรกท่ีแสดงค่าท่ีต้องการนับ 

Value2... = ตัวเลขล าดับถัดไปถึงล าดับที่ ...ที่ต้องการนับ 
ตัวอย่าง 1  ต้องการทราบจ านวนข้อมูลทั้งหมดที่มีใน Sheet1 ยกเว้น cell ที่มีค่าว่าง 

สูตร 
ผลลัพธ์       

=COUNTA(Sheet1!A2:A457) 
456 แถว  
(หมายถึงใน Sheet ไม่มีค่าว่างเลยทั้งนี้หากใน Sheet นั้น มีค่าว่าง 
จ านวนผลลัพธ์จะลดลง) 

ตัวอย่าง 2 ต้องการทราบจ านวนข้อมูลทั้งหมดที่มีใน Sheet1 ทั้งคอลัมภ์ A 
สูตร 
ผลลัพธ์       

=COUNTA(Sheet1!A:A)-1  
(-1 หมายถึง – หัวคอลัมภ์ที่เป็นชื่อหัวข้อออก) 
456 แถว  
(หมายถึงใน Sheet ในคอลัมภ์ A ที่ไม่มีค่าว่างเลยทั้งนี้หากใน Sheet 
นั้น มีค่าว่าง จ านวนผลลัพธ์จะลดลง) 

 
3) ฟังก์ชัน COUNTBLANK  

ใช้นับจ านวนเซลล์ที่ไม่มีข้อมูลในช่วงเซลล์ที่ระบุ (นับค่าว่าง) เท่านั้น 
 

รูปแบบ COUNTBLANK(Value1, Value2…) 
ความหมาย Value1       = ตัวเลขแรกท่ีแสดงค่าท่ีต้องการนับ 

Value2...     = ตัวเลขล าดับถัดไปถึงล าดับที่ ...ที่ต้องการนับ 
ตัวอย่าง 1  ต้องการทราบจ านวนข้อมูลที่เป็นค่าว่างทั้งหมดท่ีมีใน Sheet1  

สูตร       
ผลลัพธ์       

=COUNTBLANK(Sheet1!M2:M457) 
0 แถว (หมายถึงใน Sheet ไม่มีเซล์ที่มีค่าว่างเลย) 

ตัวอย่างที่ 2 ต้องการทราบจ านวนข้อมูลที่เป็นค่าว่างทั้งหมดที่มีใน Sheet1 ในคอลัมภ์ A 
สูตร       
ผลลัพธ์       

=COUNTBLANK(Sheet1!A:A) 
1048119 แถว  
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4) ฟังก์ชัน COUNTIF 
      ใช้นับจ านวนของเซลล์ที่ตรงตามเกณฑ์ หรือตามเงื่อนไขของเกณฑ์ท่ีก าหนด 

รูปแบบ COUNTIFS(criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2],…) 
ความหมาย criteria_range1  ช่วงแรกที่ใช้ประเมินเกณฑ์ที่สัมพันธ์กัน  

(ต้องระบุ) 
criteria1  กณฑ์ในแบบของตัวเลข หรือข้อความที่ก าหนดว่าเซลล์ใด

จะถูกนับ+ 
criteria_range2, 
criteria2, ...  

ช่วงเพ่ิมเติมและเงื่อนไขที่สัมพันธ์กัน  
(ระบุหรือไม่ก็ได้) 

ตัวอย่าง 1 ต้องการทราบรหัสวิชาของปี 1  ที่มีหน่วยกิตมากกว่า 2 ขั้นไป 
สูตร 
ผลลัพธ์ 

=COUNTIF(Sheet1!G:G,"1") 
49 รายวิชา 

ตัวอย่างที่ 2 ต้องการทราบรหัสวิชาของปี 1 
สูตร 
ผลลัพธ์ 

=COUNTIF(Sheet1!G:G,"1") 
58 รายวิชา 

ตัวอย่างที ่3 ต้องการทราบจ านวนวิชาที่ข้ึนด้วยรหัส 1506 
สูตร 
ผลลัพธ์ 

=COUNTIF(Sheet1!A:A,"1506*") 
77 รายวิชา 

 

5) ฟังก์ชัน COUNTIFS 
      ใช้นับจ านวนของเซลล์ที่ตรงตามเกณฑ์ หรือตามเงื่อนไขของเกณฑ์ท่ีก าหนด ตั้งแต่ 2 เงื่อนไขขึ้นไป  

รูปแบบ COUNTIFS(criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2],…) 
ความหมาย criteria_range1  ช่วงแรกที่ใช้ประเมินเกณฑ์ที่สัมพันธ์กัน (ต้องระบุ) 

criteria1 เกณฑ์ในแบบของตัวเลข หรือข้อความที่ก าหนดว่าเซลล์ใด
จะถูกนับ 

criteria_range2, 
criteria2, ...  

ช่วงเพ่ิมเติมและเงื่อนไขที่สัมพันธ์กัน   
(ระบุหรือไม่ก็ได้) 

ตัวอย่าง  1 ต้องการทราบจ านวนรายวิชาที่มีค าว่า “กายวิภาค” ทีเ่ปิดสอนในชั้นปีที่ 2 
สูตร 
ผลลัพธ์       

=COUNTIFS(Sheet1!D:D,"*กายวิภาค",Sheet1!G:G,"2") 
14 รายวิชา 

ตัวอย่าง 2 ต้องการทราบรหัสวิชาของปี 1  ที่มีหน่วยกิตมากกว่า 2 ขั้นไป 
สูตร 
ผลลัพธ์       

=COUNTIFS(Sheet1!G:G,"1",Sheet1!N:N,">=2") 
49 รายวิชา 

ตัวอย่าง 3 ต้องการทราบรายวิชาที่มีค าว่า กายวิภาค 
สูตร 
ผลลัพธ์       

=COUNTIF(Sheet1!D:D,"*กายวิภาค*") 
16 รายวิชา 

ตัวอย่าง 4 จ านวนรายวิชาที่มีค าว่า กายวิภาค ที่สอนในชั้นปีที่ 2 
 สูตร 

ผลลัพธ์       
=COUNTIFS(Sheet1!D:D,"*กายวิภาค*",Sheet1!G:G,"2") 
14 รายวิชา 

ตัวอย่าง 5 จ านวนรายวิชาที่มีค าว่า กายวิภาค ที่สอนตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ขั้นไป 
 สูตร 

ผลลัพธ์       
=COUNTIFS(Sheet1!D:D,"*กายวิภาค*",Sheet1!G:G,">=2") 
14 รายวิชา 
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 การใช้ฟังกช์ัน SUM / SUMIF / AVERAGE / STDEV 
1) ฟังก์ชัน SUM 

รูปแบบ SUM(Value1, Value2…) 
ความหมาย Value1 = ตัวเลขแรกท่ีแสดงค่าท่ีต้องการนับ 

Value2... = ตัวเลขล าดับถัดไปถึงล าดับที่ ...ที่ต้องการนับ 
ตัวอย่าง  ต้องการทราบหน่วยกิตท่ีมีทั้งหมดของวิชาที่เปิดสอน 

สูตร 
ผลลัพธ์    

=SUM(Sheet1!N:N) 
1234 หน่วยกิต 

 

2) ฟังก์ชัน SUMIF 
เพ่ือหาผลรวมของค่าต่างๆ ใน ช่วง ซึ่งตรงตามเกณฑ์ที่ระบุไว้  

รูปแบบ SUMIF(rang,criteria,sum_range) 
ความหมาย range = ช่วงเซล์ที่มีเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน criteria 

criteria = เงื่อนไขที่ระบ โดยจะเป็นตวเลขหรือข้อความก็ได้ 
sum_range  = ช่วงเซลล์ที่ต้องการให้หาผลรวมตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ 

ตัวอย่าง  ต้องการทราบหน่วยกิตรายวิชาทั้งหมดของนศ.ชั้นปีที่ 4-6 
สูตร       
ผลลัพธ์        

=SUMIFS(Sheet1!N:N,Sheet1!G:G,">=4",Sheet1!G:G,"<=6") 
658 หน่วยกิต 

 

3)  ฟังก์ชัน  Average  
     เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการหาค่าเฉลี่ยของกลุ่มข้อมูลทั้งหมด โดยกลุ่มข้อมูลคือ ช่วงเซลล์ทั้งหมดที่อ้างถึง 

โดยผลลัพธ์ที่ส่งกลับมาจะเป็นค่าเฉลี่ยในกลุ่มข้อมูลชุดนั้น (ข้อความหรือตรรกะจะไม่น าค่ามาค านวณด้วย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) ฟังก์ชัน  ROUND 
            เป็นฟังก์ชันที่ปัดเศษตัวเลขตามจ านวนหลักที่ก าหนด กรณีต้องการให้ผลลัพธ์เป็นจุดทศนิยม 2 
ต าแหน่ง จะต้องใช้ ฟังก์ชัน ROUND มาช่วยในการก าหนดเงื่อนไข 

รูปแบบ ROUND(number, num_digits) 
ความหมาย number = ตัวเลขที่คุณต้องการปัดเศษ 

num_digits    = จ านวนหลักทศนิยมที่คุณต้องการปัดเศษ 
ตัวอย่าง  1  ต้องการทราบค่าเฉลี่ยหน่วยกิตที่มีจุดทศนิยม 2 ต าแหน่ง 

สูตร 
ผลลัพธ์    

=ROUND(AVERAGE(Sheet1!N:N),2) 
3.04 หน่วยกิต 

ตัวอย่าง 2  ต้องการทราบส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่าเฉลี่ยหน่วยกิต 
สูตร 
ผลลัพธ์ 

=ROUND(STDEV(Sheet1!N:N),2) 
1.64 

ตัวอย่าง 3 ต้องการให้รายงานออกมาเป็น "ค่าเฉลี่ย ± SD" 
สูตร 
 
ผลลัพธ์ 

=ROUND(AVERAGE(sheet!L:L),2)& "±" 
&=ROUND(STDEVE(sheet!L:L),2) 
3.04 1.64 

รูปแบบ AVERAGE(number1,number2...) 
ความหมาย Value1 = ตัวเลขการอ้างอิงที่ต้องการหาค่าเฉลี่ย 

Value2... = ตัวเลขล าดับถัดไปที่ต้องการหาค่าเฉลี่ย 
ตัวอย่าง  ต้องการทราบค่าเฉลี่ยหน่วยกิต 

สูตร 
ผลลัพธ์    

=AVERAGE(Sheet1!N:N) 
3.039409 หน่วยกิต 



40 | P a g e  

 

 การใช้ ฟังก์ชัน IF 
เป็นการเปรียบเทียบตรรกะระหว่างค่ากับสิ่งที่คาดหวัง 

 
รูปแบบ IF(logical_test, value_if_true, [value_if_false]) 
ความหมาย logical_test = เงื่อนไขที่ต้องการตรวจสอบ 

value_if_true = ค่าท่ีส่งกลับถ้าเงื่อนไขเป็นจริง 
value_if_false = ค่าท่ีส่งกลับถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จ 

ตัวอย่าง  1  ต้องการให้ระบุรหัสรายวิชาแค่ตัวเลข 4 ตัวแรก เช่น 1501 100 เป็น 1501 
สูตร 
ผลลัพธ์    

=LEFT(A2,4)  
1501 

ตัวอย่าง 2  ต้องการก าหนดค่าตัวเลขในรายวิชาการฝึกปฏิบัติการให้เป็นข้อความ“วิชาฝึก
ปฏิบัติงาน” / “ไม่ใช่รายวิชาฝึกปฏิบัติ”  
สูตร 
ผลลัพธ์ 

=IF(I2=0,"ไม่ใช่วิชาฝึกงาน",IF(I2=1,"วิชาฝึกงาน",""))  
0 คือ ไม่ใช่วิชาฝึกงาน 
1 คือ วิชาฝึกงาน 

 
 

 การใช้งานตาราง PivotTable 
เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการค านวณสรุปและวิเคราะห์ข้อมูลที่ช่วยให้คุณเห็นการเปรียบเทียบ

รูปแบบและแนวโน้มในข้อมูลของคุณ 
 
(1)  การสร้าง PivotTale 

1. เลือกเซลล์ที่คุณต้องการสร้าง PivotTable (ข้อมูลไม่ควรมีแถวหรือคอลัมภ์ว่าง และควรมีหัว
เรื่องในแนวคอลัมภ์ด้วย) 

2. เลือก แทรก > PivotTable 
 
 
 
 
 
 

3. เลือกข้อมูลที่ต้องการวิเคราะห์ > เลือกตารางหรือช่วง 
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4. ในตาราง/ช่วง ให้ตรวจสอบช่วงของเซลล์ 
5. เลือกต าแหน่งที่คุณต้องการวางรายงาน  PivotTable ให้ เลือก worksheet ใหม่หรือ 

worksheet ที่มีอยู่แล้ว เพ่ือวาง PivotTable ใน worksheet ดังกล่าว > เลือกต าแหน่งที่ตั้งที่
ต้องการให้ PivotTable ปรากฎ 

6. ตกลง จะปรากฎตาราง PivotTable 
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7. เมื่อปรากฎตาราง PivotTale แล้ว ให้เลือกกาเครื่องหมายชื่อเขตข้อมูลในหน้าต่างเขตข้อมูล PivotTable 
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ตัวอย่าง  1. ต้องการผลรวมของหน่วยกิตทั้งหมด  

- เลือก/ลาก หัวข้อ Credit มาวางที่ช่อง VALUES 
- คลิกท่ี VALUES แล้วเลือก  value field setting  
- เลือก setting โดยระบบจะตั้งค่า defult เป็น count ทั้งนี้ให้เลือกเป็น sum เพ่ือจะเป็น

ค่าผลรวมตามที่โจทย์ต้องการ 
- จะปรากฎข้อมูลตัวเลขรวมของหน่วยกิตท้ังหมด 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ต้องการแยกหน่วยกิตแต่ละชั้นปี 
-  เลือก student_year ในช่อง ROWS 
-  เลือก sum of credit ในช่อง VALUES   

456 
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3. ต้องการทราบหน่วยกิตรวมตามหน่วยกิตรายวิชา 
- เลือก code 2 ในช่อง ROWS 
- เลือก sum of credit 2 ในช่อง VALUES    
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4. ต้องการทราบว่าแต่ะชั้นปีเมื่อจ าแนกตามรายวิชา รายวิชานั้นจะมีกี่หน่วยกิต 
- เลือก (1) student_year ในช่อง ROWS 
- เลือก (2) code 2 ในช่อง ROWS 
- เลือก sum of credit 2 ในช่อง VALUES  
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(2)  การจัดหน้าตารางใน PivotTable 
- เลือก Design 
- เลือก Report Layout 
- จะปรากฎตัวเลือกรูปแบบตาราง โดยเลือกรูปแบบบตามตารางที่ต้องการ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
i.  
ii.  
iii.  
iv.  

Show in compact Form แสดงในรูปแบบกะทัดรัด 
Show in Outline Form แสดงในรูปแบบเค้าร่าง 
Show in tabular form แสดงในรูปแบบตาราง 
Repeat all item labels ท าซ้ าป้ายรายการทั้งหมด 
Do not repeat item labels ห้ามท าซ้ าฉลากไอเท็ม 
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v.  
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รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การใช้งาน Microsoft Excel ขั้นสูง 
 

1 ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ วิทยากร 
2 นางสาวเบญจภัค มิ่งขวัญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ ผู้เข้าร่วม 
3 นางสาวชัญญานุช ช่วงชิง นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ ผู้เข้าร่วม 
4 นายทยากร วริทธานนท์ นักวิชาการศึกษาช านาญการ ผู้เข้าร่วม 
5 นางสาวสดใส ตะรินันท์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช านาญการ ผู้เข้าร่วม 
6 นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช านาญการ ผู้เข้าร่วม 
7 นางสาวพิชญาพร ขาวเลิศ นักวิชาการเงินและบัญชีข านาญการ ผู้เข้าร่วม 
8 นางนิธินันท์ สุยะลา บุคลากรช านาญการ ผู้เข้าร่วม 
9 นางสาวสุขุมา พวงมะลิ นักวิชาการศึกษาช านาญการ ผู้เข้าร่วม 
10 นางวรรณา พุ่มพฤกษา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ผู้เข้าร่วม 
11 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ผู้เข้าร่วม 
12 นางสาวปนิดา มุขมณี นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ผู้เข้าร่วม 
13 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหารช านาญงาน ผู้เข้าร่วม 
14 นางธนาพา เชียงแสน ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน ผู้เข้าร่วม 
15 นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน ผู้เข้าร่วม 
16 นางอนุพร กลางค า ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน ผู้เข้าร่วม 
17 นางสาวสุดารัตน์ ท านุ ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน ผู้เข้าร่วม 
18 นางสาวดารุณี นามห่อ ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน ผู้เข้าร่วม 
19 นางสาวปฐมพร ยังมงคล ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ผู้เข้าร่วม 
20 นางสาวพัทธนันท์ ค าผา ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ผู้เข้าร่วม 
21 นางสาววิศัลย์ศยา สุวรรณะ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ผู้เข้าร่วม 

 
ทั้งนี้งานประกันคุณภาพ ฯ จะติดตามผลการด าเนินงานการประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Excel 

เบื้องต้น เพ่ือให้บุคลากรสามารถน าทักษะเบื้องต้นไปใช้งานในเชิงสถิตขั้นสูงเพ่ือประยุกต์การท างานในอนาคตได ้  
 
 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 
กรกฎาคม 2563 
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สรุปกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เร่ือง การจัดการระบบงานสารบรรณและหนังสือราชการ  

 (โครงการปีงบประมาณ 2563) 
 
วันที่จัด    วันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 13.3.0 – 16.30 น.  
สถานที่จัด   ห้องประชุมไพโรจน์ ทรัพยานนท์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  28 คน 
ผู้ร่วมกิจรรม   บุคลากรคณะเภสัชศาสตร์  จ านวน 28 คน 
ผู้บรรยาย   นางสาวเบญจภัค มิ่งขวัญ 
ผู้จดบันทึก   นางสาวสดใส ตะรินันท์     
ผู้เรียบเรียง   นางสาวเบญจภัค มิ่งขวัญ 

นางสาวสดใส ตะรินันท์ 
 
 

 
การจัดการระบบงานสารบรรณและหนังสือราชการ 

 
 นางสาวเบญจภัค มิ่งขวัญ รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าส านักงานเลขานุการ คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้เกียรติบรรยายให้ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ 
เกี่ยวกับระบบงานสารบรรณและหนังสือราชการ ในวันที่ 14 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมไพโรจน์ ทรัพยานนท์ 
ส าหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้มีวัตุประสงค์เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และหา
แนวปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับระบบงานสารบรรณและหนังสือราชการเพ่ือให้เกิดความถูกต้องและลดความผิดพลาดใน
การจัดการเอกสารราชการ และสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 
1. งานสารบรรณ : หนังสือราชการต่าง ๆ 
     - อ้างอิงตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 1)  
    - ฉบับปรับปรุงแก้ไข/เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) ปี พ.ศ. 2548 
    - ฉบับปรับปรุงแก้ไข/เพ่ิมเติม (บับที่ 3) ปี พ.ศ. 2560  

หนังสือราชการ คือ เอกสารที่เป็นหลักฐานในทางราชการ เช่น หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ
หนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอ่ืนซึ่งไม่ใช่ส่วนราชการ หนังสือที่หน่วยงานอ่ืนซึ่งไม่ ใช่ส่วนราชการมีไป
ถึงส่วนราชการ เป็นต้น ซึ่งมี 6 ชนิด ได้แก่ 

 หนังสือภายนอก หมายถึง หนังสือที่ใช้ส าหรับติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีโดยใช้กระดาษครุฑ 
ส าหรับติดต่อระหว่างส่วนราชการกับส่วนราชการ หรือส่วนราชการกับหน่วยงานอ่ืนที่ไม่ใช่ราชการ/
บุคคลภายนอก ซึ่งประกอบด้วย 
 

 

 



51 | P a g e  

 

 



52 | P a g e  

 

 

 หนังสือภายใน หมายถึง หนังสือที่ใช้ในการตดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีน้อยกว่าแบบหนังสือ
ภายนอก เป็นหนังสือส าหรับติดต่อภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน (ใช้กระดาษบันทึก
ข้อความ) ซึ่งประกอบด้วย 
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 หนังสือประทับตรา หมายถึง หนังสือที่ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วนราชการระดับ

กรมขึ้นไป (มหาวิทยาลัย) โดยให้หัวหน้าส่วนราขการระดับกอง (คณะ) หรือผู้ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วน
ราชการระดับกรมข้ึนไป เป็นผู้รับผิดชอบลงชื่อก ากับตรา 

 หนังสือสั่งการ  มี 3 ชนิด ได้แก่ ค าสั่ง ระเบียบ และข้อบังคับ 
 ค าสั่ง คือ บรรดาข้อความที่ผู้ยงัคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมายใช้กระดาษครุฑ 
 ระเบียบ คือ บรรดาข้อความที่ผู้มีอ านาจหน้าที่ได้วางไว้ โดยจะอาศัยอ านาจของกฎหมาย

หรือไม่ก็ได้ เพ่ือถือเป็นหลักปฏิบัติงานเป็นประจ า ใช้กระดาษครุฑ  
 ข้อบังคับ คือ บรรดาข้อความที่ผู้มีอ านาจหน้าที่ก าหนดให้ใช้โดยอาศัยอ านาจของกฎหมายที่

บัญญัติให้กระท าได้ โดยใช้กระดาษครุฑ 
 หนังสือประชาสัมพันธ์  มี 3 ชนิด ได้แก่ ประกาศ แถลงการณ์ และข่าว 
 ประกาศ คือ บรรดาข้อความที่ทงราชการประกาศหรือชี้แจงให้ทราบหรือแนะแนวทางปฏิบัติ 

ใชกระดาษครุฑ 
 แถลงการณ์ คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการแถลงเพ่ือท าความเข้าใจในกิจการของทาง

ราชการ หรือเหตุการณ์หรือกรณีใด ๆ ให้ทราบชีดเจนโดยทั่วไป ใช้กระดาษครุฑ 
 ข่าว คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการเห็นสมควรเผยแพร่ให้ทราบ 
 หนังสือที่เจ้าหน้าที่ท าขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ มี 4 ชนิด คือ หนังสือรับรอง รายงาน

การประชุม บันทึก และหนังสืออ่ืน 
 หนังสือรับรอง คือ หนังสือที่ส่งนราชการออกให้เพ่ือรับรองแก่ บุคคล นิติบุคคล หรือ

หน่วยงาน เพ่ือวัตถุประสค์อย่างหนึ่งอย่างใดให้ปราฏแก่บุคคลโดยทั่วไปไม่จ าเพาะเจาะจง ใช้กระดาษครุฑ 
 รายงานการประชุม คือ การบันทึกความคิดเห็นของผู้มาประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม และมติของ

ที่ประชุมไว้เป็นหลักฐาน  
 บันทึก คือ ข้อความซึ่งผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอต่อผู้บังคับบัญชา หรือผู้บังคับบัญชาสั่งการแก่

ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือข้อความที่เจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานระดับต่ ากว่าส่วนราชการระดับกรมติดต่อกันในการ
ปฏิบัติราชการ ใช้กระดาษบันทึกข้อความ 

 หนังสืออ่ืน คือ หนังสือหรือเอกสารอ่ืนดี่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพ่ือเป็น
หลักฐานในราชการ รวมถึงภาพถ่าย ฟิล์ม แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ เป็นต้น 
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2. การมอบหมายอ านาจหน้าที่การบริหาร 
 รักษาราชการแทน เกิดขึ้นในกรณีที่ไม่มีผู้มาด ารงต าแหน่งและกรณีที่มีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้    
จึงให้มีผู้รักษาราชการ ซึ่งการรักษาราชการนี้เกิดขึ้นโดยผลของกฎหมายทันที ส าหรับคณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้แต่งตั้งล าดับการรักษาราชการแทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ดังนี้ 

1. รองคณบดีฝ่ายวิจัย  
2. รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
3. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
4. รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ 
ปฏิบัติราชการแทน เกิดขึ้นในกรณีการมอบอ านาจ เพ่ือกระจายหน้าที่และความรับผิดชอบจาก

ผู้บริหารให้กับผู้บริหารระดับรองลงมา หรือให้กับผู้มีหน้าที่ปฏิบัติในงานนั้น ๆ โดยตรง ส าหรับคณะเภสัชศาสตร์ 
ได้มอบอ านาจให้รองคณบดีปฏิบัติราชการแทน ดังนี้ 

1. รองคณบดีฝ่ายบริหาร รับมอบอ านาจดังนี้ 
1.1 การอนุมัติวันลา ได้แก่ ลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อน ที่ไม่เกิน 3 วันท าการ 
1.2 การอนุมัติขอใช้รถยนต์ของทางราชการ 

2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้รับมอบอ านาจให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับ
การลงนามหนังสือส่งออกท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิชาการ ซึ่งต้องไม่เก่ียวข้องกับการเงิน 
 

รักษาราชการแทน ปฏิบัติราชการแทน 
เงื่อนไข 
- ไม่มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ 
- เพ่ือให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ 
- มอบอ านาจให้ผู้อ่ืนได้โดยค าสั่งแต่งตั้งตามล าดับ 
 

เงื่อนไข 
- มีผู้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ปกติ 
- เพ่ือกระจายอ านาจหน้าที่ 
- มอบอ านาจต่อไม่ได้ (เว้นบางกรณี) 
- ปฏิบัติแทนเฉพาะเรื่องที่ได้รับมอบ 

รองคณบดีบริหาร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
- การอนุมัติวันลากิจ 
ลาป่วย ลาพักผ่อน      
ทีไ่ม่เกิน 3 วันท าการ 
- การอนุมัติขอใช้
รถยนต์ของทางราก
ชาร 

- การลงนามในหนังสือที่เก
ราบงข้องกับงานวิชาการ 
- ไม่สามารถลงนามใน
เอกสารทางการเงินได้ 
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3. การบริหารการประชุม 
 การประชุม คือ การที่บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป มาพบกันแบบเป็นทางการเพ่ือชี้แจงท าความเข้า ใจ 
หรือแสดงความคิดเห็น หรือ หาข้อยุติ ทั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
 องค์ประกอบของการประชุม 

1. องค์ประชุม คือ ผู้ที่ได้รับค าสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างานในการประชุมนั้น ๆ  
2. ญัตติ  
3. หนังสือเชิญประชุม 
4. ระเบียบวาระการประชุม 
5. มต ิ
6. รายงานการประชุม 

ขัน้ตอนการจัดประชุม 
1. ก่อนประชุม - ประสานวัน เวลา และสถานที่ประชุม 

- จัดท าระเบียบวาระการประชุม 
- จัดท าหนังสือเชิญประชุม 
- จัดท าบันทึกขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้น 
- เตรียมการเลี้ยงรับรองการประชุม 

  2.   วันประชุม - ประสานงานทางโทรศัพท์เพ่ือยืนยัน วัน เวลา และสถานที่กับผู้ร่วมประชุม 
    - อ านวยความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ร่วมประชุม 
    - ดูแลให้บริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
    - จดรายงานการประชุม 
  3.   หลังประชุม - จัดท ารายงาการประชุม 
    - แจ้งผู้ร่วมประชุมเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
    - เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 
 ระเบียบวาระการประชุม (ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี) 

1. ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ลงท้ายว่า “ที่ประชุมรับทราบ”) 
2. ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่องการรบรองรายงานการประชุม (ลงท้ายว่า “ที่ประชุมพิจารณาแล้ว – 

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ... โดยไม่มีการแก้ไข) 
3. ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
4. ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา (ลงท้ายว่า “ที่ประชุมมีมติอนุมัติตาม

เสนอ” หรือ “ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังนี้...”) 
5. ระเบียบวาระที่ 5 : เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
* หมายเหตุ  กรณีน าเรื่องเข้าน าเสนอสืบเนื่อง อาจจะแทรกเป็นวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง 

 หนังสือเชิญประชุม 
1. ควรส่งให้ผู้เข้าประชุมทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน 
2. แจ้งเรื่องที่จะประชุม วัน เวลา สถานที่ พร้อมระเบียบวาระการประชุมให้ชัดเจน 
3. ใช้ส านวนภาษาที่ชัดเจน รัดกุม และได้ใจความ 
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การรับรองรายงานการประชุมหนังสือเชิญประชุม 
1. ระบรองในการประชุมครั้งนั้น ใช้ส าหรับกรณีความจ าเป็นเร่งด่วน 
2. รับรองในการประชุมครั้งต่อไป 
3. รับรองโดยการแจ้งเวียน ใช้กรณีมีการประชุมครั้งเดียว/ครั้งสุดท้าย หรือการประชุมครั้ง

ต่อไปอีกนานมาก 
ความส าคัญของรรายงานการประชุม 

1. เป็นองค์ประกอบขอการประชุม 
2. เป็นหลักฐานการปฏิบัติงาน 
3. เป็นเครื่องมือติดตามงาน 
4. เป็นหลักฐานอ้างอิง 
5. เป็นข้อมูลข่าวสาร 

การจดรายงานการประชุม 
1. จดละเอียทุกค าพูด : ใช้กรณีท่ีเป็นปัญหาตีความด้านกฎหมาย/เป็นทางการ 

ข้อดี เป็นหลักฐานที่ชัดเจน 
ข้อเสีย สิ้นเปลืองเวลามากทั้งผู้จดและผู้อ่าน 

2. จดอย่างย่อ : จดเฉพาะประเด็นส าคัญพร้อมด้วยมติ 
ข้อดี ผู้อ่านจะเข้าใจ 
ข้อเสีย ยากส าหรับผู้จด ต้องสามารถสรุปใจความ เรียบเรียงเนื้อหาให้กระชับแต่ครบถ้วน 

3. จดแค่เหตุผลและมติ : ใช้กรณีไม่มีการอภิปรายมากนักหรือมีระเบียบวาระมากจนผู้จดไม่
สามารถยจดย่อการอภิปรายได้ครบถ้วน 
ข้อดี เหมาะส าหรับน าไปเผยแพร่ในหน่วยงาน 
ข้อเสีย ถ้าไม่เข้าประชุมจะไม่ทราบความคิดเห็นของผู้เข้าประชุมก่อนลงมติ 
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ตัวอย่างแบบรายงานการประชุม 
 

 
 
 

กรรมการตามค าสั่งแต่งต้ัง 

ผู้เข้าร่วมประชุมที่ไม่ได้มีชื่อในค าสั่ง
แต่งต้ัง แต่เข้าประชุมเนื่องจากมวีาระที่
เกี่ยวข้อง 
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4. การจัดเก็บเอกสาร  
การจัดเก็บเอกสาร คือ ขบวนการจัดเก็บและจัดเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบ เพ่ือให้ง่ายต่อการค้นหา 

สะดวก รวดเร็ว ทันเวลา  แบ่งออกเป็น 
- การเก็บระหว่างปฏิบัติงาน คือการเก็บหนังสือที่ยังปฏิบัติไม่เสร็จให้อยู่ในความรับผิดชอบของ

เจ้าของเรื่อง 
- การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้วและไม่มีอะไรที่ต้อง

ปฏิบัติต่ออีก ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติดังนี้ 
 จัดท าบัญชีหนังสือจัดเก็บเอกสาร โดยให้มีต้นฉบับและส าเนาคู่ฉบับบัญชีดังกล่าว 
 ท าทะเบียนหนังสือเก็บไว้เป็นหลักฐาน 
 หนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียมประเพณี สถิติ หลักฐาน หรือเรื่องที่ต้องใช้ใน 

การศึกษาค้นคว้า หรือหนังสืออ่ืนในลักษณะเดียวกันต้องเก็บตลอดไป 
- หนังสือที่ปฏิบัติเสร็จแล้ว และเป็นคู่ส าเนาที่มีต้นเรื่องที่ค้นคว้าจากที่อ่ืนได้ ให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี 
- หนังสือธรรมดาสามัญซึ่งไม่มีความส าคัญ เป็นเรื่องที่ด าเนินการประจ า เช่น เรื่องประชาสัมพันธ์

ทั้วไป เก็บไม่น้อยกว่า 1 ปี 
- หนังสือเกี่ยวกับการเงิน ซึ่งไม่ใช่เอกสารสิทธิ หากเห็นว่าไม่มีความจ าเป็นต้องเก็บถึง 10 ปี ให้ท า

ความตกลงกับกระทรวงการคลังเพื่อขอท าลาย 
 

ตัวอย่างบัญชีคุมแฟ้มเอกสาร 
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ตัวอย่างแบบบัญชีขอท าลาย 
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5. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (อ้างอิงตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ปี พ.ศ.2526 และ พ.ศ.2548) 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  ใช้ส าหรับลงรับจัดเก็บเอกสารในลักษณะ Web Application 

สามารถรองรับการปฏิบัติงานของผู้ใช้งานได้พร้อม ๆ กันไม่จ ากัด user ก าหนดสิทธิการใช้งานแต่ละเมนูได้    
ลดการใช้กระดาษ สะดวกในการจัดเก็บ ค้นหา สามารถเกษียนหนังสือไปยังผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องได้ทาง
ระบบ ท างานในลักษณะ Webbase ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเครื่องผู้ใช้งาน โดยจัดเก็บเอกสารตามประเภท
ดังต่อไปนี้ 

1. หนังสือภายนอก 
2. หนังสือภายใน 
3. หนังสือเวียน 

 
ตัวอย่างระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
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ประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 
 

ประเด็น แนวปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะ 
1. กรณีขออนุมัติหลายประเด็นในหนังสือราชการฉบับ
เดียว 

1. ควรจัดท าเป็นข้อ ๆ ในหนังสือราชการฉบับนั้น  

2. กรณีคณบดีมีประชุมร่วมกับมหาวิทยาลัย ซึ่งจัด
ประชุมภายในมหาวิทยาลัย ในวันนั้นคณบดีสามารถ
ลงนามในหนังสือราชการ ได้หรือไม่ 

2. กรณีคณบดีปฏิบัติราชการภายในมหาวิทยาลัย เช่น 
ประชุมหรือเป็นคณะกรรมการภายในมหาวิทยาลัย 
ซึ่งไม่สามารถออกจากห้องประชุมได้ ในระหว่างนี้ให้
รองคณบดีที่ได้รับแต่งตั้งในล าดับถัดไป รักษาราชการ
แทน ได้ แต่หากคณบดีกลับมาจากการปฏิบัติราชการ
ในวันดังกล่าวแล้ว ท่านสามารถลงนามในหนังสือ
ราชการได้ตามปกติ 

3. การขออนุมัติใช้ห้องปฏิบัติการ สามารถให้รองคณบดี
ฝ่ายวิจัยและปฏิบัติการลงนาม “ปฏิบัติราชการแทน” 
ได้หรือไม่ 

3. เสนอให้งานปฏิบัติการท าหนังสือแจ้งมายังงาน
บุคคล เพ่ือเสนออธิการผ่านคณบดี ออกค าสั่งแต่งตั้ง
มอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายวิจัยและปฏิบัติการ มี
อ านาจในการอนุมัติการขอใช้ห้องปฏิบัติการ ทั้งนี้ให้
งานที่เก่ียวข้องตรวจสอบก่อนว่า การอนุมัติขอใช้
ห้องปฏิบัติการ นั้น อยู่ในอ านาจของรองคณบดีฝ่าย
วิจัยและปฏิบัติการ ตามภาระหน้าที่แล้วหรือยัง 

4. กรณีการจัดประชุมที่ต้องมีอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
แต่ผู้ประสานงานซื้อมาจากร้านสะดวกซื้อ ซึ่งเป็น
ใบเสร็จรับเงินตามรายการและจ านวนที่ซื้อ  ซึ่งเมื่อหาร
เฉลี่ยต่อคนแล้วมีเศษสตางค์ สามารถน ามาเบิกจ่ายกับ
ทางราชการได้หรือไม่ เช่น ซึ่งมาทั้งสิ้น 215 บาท 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 12 คน เฉลีย่คนละ 17.91 บาท เป็นตน้ 

4. ไม่สามารถน ามาเบิกจ่ายได้ เนื่องจากการขออนุมัติ
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน เป็น
ลักษณะการจ้างจัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหาร
กลางวันให้  ทั้งนี้ให้ใช้ใบส าคัญรับเงินแทนการใช้
ใบเสร็จจากร้านสะดวกซื้อ และจ านวนอัตราค่าบริการ
ต่อคน ไม่ควรมีเศษสตางค์ 

5. กรณีผู้ข้าร่วมประชุมติดสอน ให้ใช้ค าว่า “ติดสอน” 
หรือ “ติดราชการ” 

5. ให้ใช้ค าว่า “ติดราชการ” หากผู้เข้าร่วมประชุมไม่
สามารถเข้าประชุมได้และไม่มีเอกสารแจ้งว่าติด
ราชการเรื่องใด ให้ใช้ค าว่า “ขาดประชุม” 

6. เทคนิคการจดรายงานประชุมมีอย่างไรบ้าง 6. โดยวิธีปริ้นเอกสารประกอบการประชุมมาก่อน 
เพ่ือให้ง่ายต่อการเขียนสรุปผลการพิจารณา กรณีท่ี
วาระนั้นมีเอกสารแนบและเนื้อหาค่อนข้างมาก 
    โดยวธิีพิมพ์ข้อพิจารณาในที่ประชุมนั้นในระบบ
ประชุมออนไลน์ กรณีท่ีเลขานุการทราบรายละเอียด 
และประเด็นในการพิจารณาขององค์ประชุมนั้นแล้ว 
    โดยวธิีทั้งจดและพิมพ์ข้อพิจารณาในที่ประชุม ซึ่ง
ต้องใช้บุคลากร 2 คน  กรณีที่มีบางประเด็น
เลขานุการอาจจะทราบประเด็นหรือไม่ทราบประเด็น
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ประเด็น แนวปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะ 
ในการพิจารณาขององค์ประชุมนั้น ซึ่งจะท าให้ลด
ความผิดพลาดในการสรุปมติที่ประชุม 

7. กรณีการท าหนังสือเชิญประชุมทุกครั้งควรมีแบบ
ตอบรับการเข้าร่วมประชุมหรือไม่  

7. ควรมีแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง เพื่อ
ใช้เป็นหลักฐานในการยืนยันการเข้าร่วมประชุม อีกท้ัง
เพ่ือเป็นหลักฐานกรณีที่ผู้ประสานงานได้จัดเตรียม
อาหารว่างและเครื่องอ่ืมไว้ให้แต่บังเอิยผู้เข้าร่วม
ประชุมติดราชการด่วน ก็จะสามารถเบิกจ่าย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ได้ 

8. เทคนิคการจัดเก็บเอกสารเพ่ือขอท าลาย มีอย่างไรบ้าง 8. ในแต่ละปีปฏิทินเจ้าหน้าที่อาจจัดเก็บเอกสารเพ่ือ
รองรับการขอท าลายในอนาคต โดยพิมพ์เอกสาร
หนังสือรับ หนังสือส่งลงใน “บัญชีคุมแฟ้มเอกสาร” 
แปะไว้ในหน้าแฟ้มเอกสารนั้น ๆ  ทั้งนี้หากถึงก าหนด
ระยะเวลาในการขอท าลายเอกสารในแฟ้มนั้น ๆ  
สามารถคัดลอกข้อมูลจาก “บัญชีคุมแฟ้มเอกสาร” 
มาไว้ใน “บัญชีขอท าลาย” ได้เลย ซึ่งจะสามารถลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานได้ 

9. การใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคตมี
โอกาสใช้แค่ระบบเดียวหรือไม่ 

9. ส าหรับการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์คาดว่าจะใช้
ทั้ง 2 ระบบ เหมือนเดิม เนื่องจากมีบางงาน เช่น งาน
การเงินเอกสารต่าง ๆ ยังจ าเป็นต้องใช้เอกสาร
ต้นฉบับเพื่อจัดส่งไปยังกองคลัง เนื่องจากเป็นเอกสาร
เกี่ยวกับการเงินซึ่งเป็นหลักฐานส าคัญในหนังสือ
ราชการ 
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รายนามผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การจัดการระบบงานสารบรรณและหนังสือราชการ 
 

1. นางสาวเบญจภัค มิ่งขวัญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าส านักงานเลขานุการ  

ผู้ด าเนิน
รายการ 

2 นางสาวชัญญานุช ช่วงชิง นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ ผู้เข้าร่วม 
3 นางวิรัตน์ จันทร์ตรี นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ ผู้เข้าร่วม 
4 นางกรชนก แก่นค า นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ ผู้เข้าร่วม 
5 นายทยากร วริทธานนท์ นักวิชาการศึกษาช านาญการ ผู้เข้าร่วม 
6 นางสาวสดใส ตะรินันท์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช านาญการ ผู้เข้าร่วม 
7 นางสาวพิชญาพร ขาวเลิศ นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ ผู้เข้าร่วม 
8 นางนิธินันท์ สุยะลา บุคลากรช านาญการ ผู้เข้าร่วม 
9 นายวีระวุท กะชา นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ ผู้เข้าร่วม 
10 นางสาวสุภาวี ศรีภักดี นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ผู้เข้าร่วม 
11 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ผู้เข้าร่วม 
12 นางสาวิตรี สอนพงษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัตการ ผู้เข้าร่วม 
13 นางสมคิด สุพันทะมาด พนักงานห้องปฏิบัติการ ระดับ 3 ผู้เข้าร่วม 
14 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหารช านาญงาน ผู้เข้าร่วม 
15 นางประไพจิตร สาตะรักษ์ ผู้ปฏิบัติงานบริการปฏิบัติงาน ผู้เข้าร่วม 
16 นางธนาพา เชียงแสน ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน ผู้เข้าร่วม 
17 นางอนุพร กลางค า ผู้ปฏิบัติงานบริการปฏิบัติงาน ผู้เข้าร่วม 
18 นางสาวดารุณี นามห่อ ผู้ปฏิบัติงานบริการปฏิบัติงาน ผู้เข้าร่วม 
19 นางสาวสุดารัตน์ ท านุ ผู้ปฏิบัติงานบริการปฏิบัติงาน ผู้เข้าร่วม 
20 นายสิทธิพงศ์ ยิ่งยง ผู้ปฏิบัติงานบริการปฏิบัติงาน ผู้เข้าร่วม 
21 นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์ ผู้ปฏิบัติงานบริการปฏิบัติงาน ผู้เข้าร่วม 
22 นางสาวจุฬาลักษณ์  เขาแก้ว ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ผู้เข้าร่วม 
23 นางสาวลัดดาวัลย์ จันใด ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ผู้เข้าร่วม 
24 นางสาวปฐมพร  ยังมงคล ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ผู้เข้าร่วม 
25 นางสาวณัฐาดานันท์ สมลา ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ผู้เข้าร่วม 
26 นางสาววิศัลย์ศยา  สุวรรณะ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ผู้เข้าร่วม 
27 นางสาวเสาวลักษณ์  ภูพูล ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ผู้เข้าร่วม 
28 นายอิศราวุธ สายมาศ ช่างเทคนิค ผู้เข้าร่วม 

 
ทั้งนี้ส าหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังกล่าว ได้รับความสนใจจากบุคลากรเป็นอย่างมาก ซึ่งงานประกัน

คุณภาพการศึกษาได้จัดท าเนื้อหาดัวกล่าว พร้อมทั้งประเด็นข้อสงสัยและแนวทางการปฏิบัติ ในเว็บไซต์การ
จัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี https://www.phar.ubu.ac.th/km/ 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

กันยายน 2563 
  

https://www.phar.ubu.ac.th/km/
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สรุปกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เร่ือง การเข้าถึงระบบฐานข้อมูลนักศึกษา 

 (โครงการปีงบประมาณ 2563) 
 
วันที่จัด    วันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 09.3.0 – 12.00 น.  
สถานที่จัด   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  15 คน  
ผู้ร่วมกิจรรม   อาจารย์และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์  จ านวน 15 คน 
ผู้บรรยาย   ผศ.ทวนธน บุญลือ 
ผู้จดบันทึก   นางสาวสดใส ตะรินันท์     
ผู้เรียบเรียง   นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์ 

นางสาวสดใส ตะรินันท์ 
 
 

 
การเข้าถึงระบบฐานข้อมูลนักศึกษา 

 
 ผศ.ทวนธน บุญลือ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ   
รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ และ
บุคลากรกลุ่มงานวิชาการ กลุ่มงานกิจการนักศึกษา กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพ และกลุ่มงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ร่วมหารือแนวทางการเข้าถึงข้อมูลนักศึกษาจากระบบฐานข้อมูลต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยและคณะ
เพ่ือให้กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องสามารถให้บริการนักศึกษาได้ตรงตามวัตถุประสงค์ และน าข้อมูลไปใช้ในการสืบค้น 
การรายงานผล และแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นส าหรับนักศึกษาในอนาคตได้ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 
15 กันยายน 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ส าหรับข้อมูลที่กลุ่มงานต่าง ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
เข้าถึงระบบสารสนเทศ ได้แก่ 

1. งานวิชาการ   : การรับเข้า การจัดการเรียนการสอน 
2. งานกิจการนักศึกษา  : กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
3. งานพัฒนาวิชาชีพ  : การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของนักศึกษา  

เพ่ือรองรับบริการต่าง ๆ ส าหรับหลักสูตรใหม่ในอนาคต โดยมีรายละเอียดดังนี้  
  



65 | P a g e  

 

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริการการศึกษา (REG)  
 

 ไปที่ URL www.reg.ubu.ac.th ทีท่างมหาวิทยาลัยก าหนด  
 ส าหรับสิทธิการเข้าถึง กรณีอาจารย์และบุคลากร ไม่ได้ถูกก าหนดให้ใช้สิทธิ (ไม่มี user) สามารถเลือกดู
ข้อมูลในระบบได้ทางเมนูซ้ายมือ ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ตารางเรียนนักศึกษา สามารถดูสถานะนักศึกษา เช่น รายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน ผู้สอนใน
รายวิชา นักศึกษาร่วมเรียนในรายวิชานั้นกี่คน โดยกรองข้อมูลได้จากรหัสนักศึ กษา เพ่ือดูข้อมูลสถานะ
นักศึกษา เช่น กรอกรหัส 6015*  (ความหมายคือ 60 = ชั้นปี , 15 = รหัสคณะ , * การกวาดข้อมูลทั้งหมด) 
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ปฏิทินการศึกษา  สามารถดูปฏิทินการศึกษาของนักศึกษาแต่ละระดับและ แต่ละปีการศึกษาได้ 
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 ผู้ส าเร็จการศึกษา สามารถดูข้อมูลการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษาได้จากระบบ 
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 ทะเบียนรายชื่อนักศึกษา เพ่ืสืบค้นข้อมูลจ านวนนักศึกษาที่รับเข้า จ านวนนักศึกษาที่พ้นสภาพ และ
จ านวนนักศึกษาที่จบการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา และสามารถดูเกรดนักศึกษาในแต่ละคนได้ด้วย โดยคลิกที่
ตัวเลขจ านวนนักศึกษา 
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 ตารางสอนอาจารย์ โดยสามารถระบุชื่ออาจารย์ผู้สอน ระบบจะข้ึนตารางสอนอาจารย์ท่านนั้น และ
สามารถทราบถึงอาจารย์ผู้ร่วมสอน ห้องสอน และรายชื่อนักศึกษาท่ีเข้าเรียนในรายวิชาการนั้นได้ 
 
 

 
 

 

คลิกเพื่อดูประวัตินักศึกษา 
ผลการเรียน และตรวจสอบ
เกรด ตรวจสอบการจบ 
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ระบบเครือข่ายภายใน 
“ข่าวประชาสัมพันธ์” 

 
 เครือข่ายภายในคณะเภสัชศาสตร์ กรอกรหัสผ่าน  
 เลือก “ข่าวประชาสัมพันธ์” 
 กรอกข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ประชาสัมพันธ์สามารถเลือกต าแหน่งที่ต้องการให้ข่าวปรากฎได้
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“เนื้อหาชนิดถาวร” 
 

 เครือข่ายภายในคณะเภสัชศาสตร์ กรอกรหัสผ่าน  
 เลือก “เนื้อหาชนิดถาวร” 
 กรอกข้อมูล โดยสามารถเพ่ิมรูป หรือท าการลิ้งค์ข้อมูลไปยังเนื้อหาที่ต้องการเชื่อมโยงได้ 

 
 

 

(กรอก ข้อ 1-3) 

เลือกรูปภาพ โดยต้อง save 
เป็นไฟล์ .jpeg  

เลือกลิ้งค์ เพื่อ
ท าการ
เชื่อมโยงข้อมูล 
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รายนามผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การเข้าถึงระบบฐานข้อมูลนักศึกษา 
 

1 ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ ผู้ด าเนินรายการ 
2 ผศ.สุภารัตน์ จันทร์เหลือง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้เข้าร่วม 
3 ผศ.ทวนธน บุญลือ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้เข้าร่วม 
4 ผศ.อุไรวรรณ อกนิตย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้เข้าร่วม 
5 นางสาวฑิภาดา สามสีทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ ผู้เข้าร่วม 
6 นายทยากร วริทธานนท์ นักวิชาการศึกษาช านาญการ ผู้เข้าร่วม 
7 นางสาวสุขุมา พวงมะลิ นักวิชาการศึกษาช านาญการ ผู้เข้าร่วม 
8 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ผู้เข้าร่วม 
9 นางวรรณา พุ่มพฤกษา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ผู้เข้าร่วม 
10 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหารช านาญงาน ผู้เข้าร่วม 
11 นางธนาพา เชียงแสน ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน ผู้เข้าร่วม 
12 นางสาวสุดารัตน์ ท านุ ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน ผู้เข้าร่วม 
13 นางสาวสมพร นันตะเสน ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ผู้เข้าร่วม 
14 นางสาวปฐมพร ยังมงคล ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ผู้เข้าร่วม 
15 นางสาวสดใส ตะรินันท์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช านาญการ ผู้เข้าร่วม 

 
ทั้งนี้ส าหรับกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังกล่าว บุคลากรในกลุ่มงานกิจการนักศึกษา กลุ่มงานพัฒนา

วิชาชีพ ได้รับความเข้าใจในการสืบค้นระบบฐานข้อมูลส าหรับนักศึกษา ตามความต้องการของงานนั้น ๆ ซึ่งผู้
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้ให้ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาระบบการเข้าถึงข้อมูลนักศึกษา ของคณะ คือ “ระบบ
เครือข่ายภายในส าหรับนักศึกษา” กรณีนักศึกษาแก้ไขข้อมูลนักศึกษาในอนาคตอาจจะต้องเชื่อมโยงกับระบบ 
REG เพ่ือจะได้เป็นการท างานครั้งเดียว รวมถึงควรเพ่ิม fill : emergency contact  ไว้ด้วย ซึ่งงานประกัน
คุณภาพจะน าข้อเสนอดังกล่าวไปปรับปรุงให้ระบบมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ งานประกันคุณภาพ
การศึกษาได้จัดท าสรุปเนื้อหาดังกล่าว ในเว็บไซต์การจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี https://www.phar.ubu.ac.th/km/  
 
 
 
 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

กันยายน 2563 
 

 
 

 

 

https://www.phar.ubu.ac.th/km/
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สรุปข้อมูลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะเภสัชศาสตร์ ปีงบประมาณ 2563 

ที ่ รายการ วันที่จัด จ านวน
อาจารย์ 

จ านวนสาย
สนับสนุน 

หมายเหตุ 

1 การจัดการเรยีนการสอนแบบผสมผสาน 
(Blended Learning) โดยใช้ UBU-LMS 

ต.ค.62 - 
ก.ย.63 

36 0 งบประมาณ 2563 
(สน.คอมพวิวเตอร์) 

2 การนาเสนอผลงานวิจยั เรื่อง Application 
of yeast model in drug discovery 

26 กุมภาพันธ์ 2563 14 1 (บุคลากร) 
3 (นศ.) 

งบประมาณ 2563 
(คณะ) 

3 การน าเสนอผลงานวิจยั เรื่อง CD8 T cell 
immunity during tuberculosis  

15 มิถุนายน 2563 14 1 งบประมาณ 2563 
(คณะ) 

4 การใช้งานระบบ PhaPAB Version 2 16 มิถุนายน 2563 5 13 งบประมาณ 2563 
(คณะ) 

5 การใช้งาน Microsoft Excel เบื้องต้น 
 

15 กรกฎาคม 2563 1 28 งบประมาณ 2563 
(คณะ) 

6 การใช้งาน Microsoft Excel ขั้นสูง 22 กรกฎาคม 2563 1 20 งบประมาณ 2563 
(คณะ) 

7 การสร้างความรู้ความเข้าใจระบบสารบรรณ 14 กันยายน 2563 - 28 งบประมาณ 2563 
(คณะ) 

8 การเข้าถึงระบบฐานข้อมูลนักศึกษา 15 กันยายน 2563 5 10 งบประมาณ 2563 
(คณะ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลยัอุบลราชธาน ี

www.phar.ubu.ac.th 

 


