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สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาได้ ด าเนิ น การพั ฒ นาระบบประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษามาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งตาม
พระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในหมวดที่ 6 ว่าด้วยการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระบุไว้ว่า “ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกั นคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง” โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาให้ความสาคัญกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา มีการกาหนดกรอบการประกันคุณภาพการศึก ษา มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทา
ระบบบริหารคุณภาพ ตลอดจนจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในและประเมินคุณภาพภายนอก โดยมีเป้าหมาย
เพื่อทาให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ มีผลลัพธ์ในเกณฑ์ดี
ดังนั้นเพื่อเป็นการสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่มี
มาตรฐาน เข้มแข็ง ยั่งยืน และมีประสิทธิภาพตลอดจนให้ความสาคัญกับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น สานักงานประเมินและประกันคุณภาพ จึงได้จัดโครงการประกวด
ผลงานแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพ
และการนาเอาเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ไปสู่การปฏิบัติ โดย ปีการศึกษา
2554 นี้ ได้แบ่ งประเภทของผลงานที่ส่ งเข้าประกวด ออกเป็น 4 ด้าน คือ 1.Excellence for teaching
2.Excellence for research 3.Excellence for community service ซึ่งทั้ง 3 ด้านที่กล่าวมา จะเน้น value
creation ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า เช่น การสร้างอัตลักษณ์นักศึกษา
(Student character), การสร้างโอกาสในการแข่งขันตลาดงานผ่าน Student value added และด้านที่
4.Excellence for quality management ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ ผลลัพธ์ด้านการนาองค์กร
มีผ ลงานที่ส่ งเข้าประกวดมากมายและแต่ล ะผลงานมีผลการดาเนินงานที่มุ่งสู่ ความเป็นเลิ ศทั้งนี้กรรมการได้
พิจารณาคัดเลือกผลงานที่โดดเด่น จานวน 11 ผลงาน สานักงานประเมินและประกันคุณภาพ จึงเห็นสมควรให้
รวบรวมผลงานแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ประจาปี 2555 ไว้ในเล่มนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
ผลงานเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานและองค์กรอื่นๆต่อไป
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โครงการ Research Fantasia
[คณะทันตแพทยศาสตร์]
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ชื่อกระบวนการ: โครงการ Research Fantasia คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะ/หน่วยงาน คณะทันตแพทยศาสตร์
ผู้ที่เกี่ยวข้อง/ผู้รับผิดชอบหลัก
ฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ คณะทันตแพทยศาสตร์
ผู้จัดการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทรศัพท์ 043-202405 (ต่อ 11123) โทรสาร 043-202862
E-mail address: kitsir@kku.ac.th
สอดคล้องกับหัวข้อ Excellence for teaching
ที่มาและความสาคัญของผลงาน
เนื่องจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นมุ่งเน้นการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย โดยเฉพาะการวิจัยแบบบูรณา
การ ตลอดจนให้การสนับสนุนการวิจัยที่ส อดคล้ องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ งานวิจัยที่ก่อให้ เกิดมูล ค่าทาง
เศรษฐกิจ และคุณค่าทางสังคมและวัฒนธรรม และมุ่งเน้นให้เกิดการนาผลการวิจั ยและพัฒนาที่ได้ไปใช้ประโยชน์
ในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ในฐานะที่เป็นองค์กรภาครัฐ และเป็นสถาบันการศึกษาที่มีภารกิจด้านการวิจัยเป็นหนึ่งในภารกิจหลัก มีคณาจารย์
และนักศึกษาจากสาขาวิชาต่างๆ ที่ผลิตผลงานวิจัย เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและการพัฒนาองค์ความรู้ ภายใต้
กรอบที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของชาติ และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งการเผยแพร่ผลงานวิจัยในเวทีระดับ
นานาชาตินั้นเป็นสิ่งสาคัญประการหนึ่งสาหรับการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต เพื่อให้งานวิจัยได้เป็ นที่รับรู้อย่าง
กว้างขวางในแวดวงวิจัย และส่งเสริมให้เกิดการต่อยอดและการปรับปรุงมาตรฐานงานวิจัยให้ดีขึ้น
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดการเรียนการสอนวิชาโครงการวิจัยทางทันตกรรม
(555 521 และ 555 621 รวม 2 หน่วยกิต) เพื่อให้นักศึกษาระดั บปริญญาบัณฑิตได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติการทาวิจัย
ครบกระบวนการ ตั้งแต่การจัดทาโครงร่างวิจัยเพื่อขอทุนและขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย การเก็บข้อมูล
การวิเคราะห์ผล การจัดทาบทความวิจัยและการนาเสนอผลงาน โดยมีโครงการวิจัยที่ดาเนินการมากกว่า 20
โครงการต่อปีการศึกษา อย่างไรก็ดี ผลงานดังกล่าวยังไม่ได้มีการเผยแพร่ต่อสาธารณชนในเวทีระดับชาติหรือ
นานาชาติด้วยภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากลเท่าที่ควร ทั้งๆ ที่การเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณะนั้นถือเป็น
กระบวนการที่สาคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าขั้นตอนอื่นๆ ของการทาวิจัยเลย ดังนั้น ฝ่ายวิจั ยฯ จึงเห็นควรให้มีการจัด
แข่งขันการนาเสนอผลการวิจัยเป็นภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตขึ้น ภายหลังจากที่นักศึกษา
ได้นาเสนอในรายวิชาตามเกณฑ์ของหลักสูตรแล้ว ประกอบกับทุกๆ ปี ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยได้
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ร่วมมือกับบริษัทเอกชนในการจัดการประกวดการนาเสนองานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษเพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิตได้ฝึกการนาเสนอเป็นภาษาอังกฤษ ฝึกความกล้าแสดงออก และเพื่อค้นหาตัวแทนนักศึกษาไป
นาเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ดังนั้นคณะทันตแพทยศาสตร์ จึงเห็นว่าโครงการประกวดนี้เป็นแนวทาง
หนึ่งในการคัดเลือกนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถในงานวิจัยเพื่อเข้าร่วมแข่งขันในการประกวดดังกล่าว ซึ่งการ
จัดประกวดการนาเสนอผลงานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษนี้เป็นการสร้างบรรยากาศการนาเสนอผลงานวิจัยที่ดี และ
เป็นการตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการฯ ที่ได้กาหนดไว้
ปีทเี่ ริ่มกระบวนการ
ปีการศึกษา 2552 – 2555 (Research Fantasia Season I-IV)
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของกระบวนการ
1. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนวิชาโครงการวิจัยทางทันตกรรม โดยมีเวทีนาเสนอผลงานวิจัยในอีกรูปแบบ
หนึ่ง โดยใช้ภาษาอังกฤษ ในบรรยากาศผ่อนคลาย สนุกสนาน
2. เป็นส่วนหนึ่งของการคัดเลือก น.ศ. เป็นตัวแทนคณะฯ ในการประกวดงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ
3. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของ น.ศ. สอดรับกับนโยบายในการเตรียมความพร้อมสู่ AEC
กระบวนการดาเนินงาน
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ผลลัพธ์และ ตัวชี้วัดความสาเร็จที่สาคัญ
1. นักศึกษาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมโดยสมัครใจ
2. นักศึกษาได้รับรางวัลการนาเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติและ
นานาชาติ
3. ความพึงพอใจต่อกิจกรรมของนักศึกษา คณาจารย์และผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
4. นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการสมัครเพื่อไปนาเสนอผลงานวิจัย
ในระดับนานาชาติ ซึ่งคณะให้การสนับสนุนทุกปี

ปัจจัยที่ทาให้ประสบความสาเร็จ
1. นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรมโดยสมัครใจ
2. ผู้บริหารให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี และเข้าร่วมกิจกรรมประกวดทุกครั้ง
3. คณาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการวิจัยและนาเสนอผลงานเข้าร่วมกิจกรรม และให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับกิ จกรรม
ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะนักศึกษาในการปรับปรุงงานวิจัยและการนาเสนองาน
4. ฝ่ายวิจัยของคณะฯ มีการถ่ายทอดและทาความเข้าใจให้บุคลากรในคณะฯ ได้รับรู้ถึงความสาคัญของโครงการ
และร่วมกันช่วยให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์และความมั่นใจในการประกวด อีกทั้งคณาจารย์ยังมีความเป็น
กันเองและตั้งใจสอน ทาให้นักศึกษาไม่มีความวิตกกังวลใดๆ และตั้งใจในการฝึกซ้อมก่อนการเข้าประกวด
5. มีบัณฑิตรุ่นพี่ที่เคยได้รับรางวัลจากการประกวด The Student Clinician Program ระดับตัวแทนประเทศ
ไทยร่วมเป็นกรรมการพี่เลี้ยงทาให้นักศึกษามีตัวอย่างที่ดีและสร้างแรงบันดาลใจ
การบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ
1. มีการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง
2. เพิ่มระยะเวลาในการฝึกซ้อมของนักศึกษา
3. อาจารย์พี่เลี้ยงของโครงการทางานร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา
4. โครงการเพาะต้นกล้านักศึกษาทันตแพทย์เพื่อพัฒนางานวิจัย
แนวทางในการพัฒนากระบวนการต่อไป
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แนวทางในการพัฒนากระบวนการต่อไป
1. เพิ่มระยะเวลาในกระบวนการฝึกซ้อมการนาเสนอของนักศึกษาให้ยาวนานขึ้น
1. มีอาจารย์พี่เลี้ยงที่มีประสบการณ์มากขึ้น และร่วมทางานกับอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้รับแง่คิดที่
หลากหลายในการนาไปใช้ในการประกวดในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ
ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินการ
1. ระยะเวลาในการทากิจกรรมค่อนข้างจากัด เนื่องจากนักศึกษามีเวลาน้อยและจะเป็นเวลาที่ต่อเนื่องกับการ
สอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม
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กลยุทธ์การส่งเสริมคณาจารย์
ให้ทาวิจัยในชั้นเรียน
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
[คณะสาธารณสุขศาสตร์]
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ชื่อกระบวนการ: กลยุทธ์การส่งเสริมคณาจารย์ ให้ทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะ/หน่วยงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ที่เกี่ยวข้อง/ผู้รับผิดชอบหลัก รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ และคณะผู้สอนที่ทาวิจัยในชั้นเรียนทุกท่าน
โทรศัพท์ 043 - 362077 โทรสาร 043 - 347058
E-mail address: panban@kku.ac.th
สอดคล้องกับหัวข้อ Excellence for teaching
ที่มาและความสาคัญของผลงาน
แนวทางการจัดการศึกษา ในหมวด 4 ตามมาตรา 30 ของ พ.ร.บ. พ.ศ. 2542 ระบุให้ส่งเสริมผู้สอนให้
สามารถใช้วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา เพื่ อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นเกิ ด การเรี ย นรู้ ส ามารถใช้ ก ระบวนการวิ จั ย เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของกระบวนการเรี ย นรู้ ไ ด้
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2543) การทาวิจัยในชั้นเรียน (Classroom research) เป็นการพัฒนาการเรียนการสอน
หรื อการประเมิน ผลเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย นด้ ว ยกระบวนการวิ จัย ในรูป แบบการเปลี่ ย นแปลงพฤติ กรรมนัก ศึก ษา
กระบวนการสอนหรือวิธีการสอนใหม่ ๆ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จึงจัดเป็นวิธีการหนึ่งในการพัฒนาทักษะ
กระบวนการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาอย่างเป็นระบบ เป็นการนาเอากระบวนการวิจัยไปพัฒนาการเรียนรู้ในการทา
วิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพ กระบวนการวิจัยนาไปสู่การค้นหานวัตกรรมทางด้านวิชาการด้านการเรียนการสอนที่เป็น
พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต
ปัจจุบันสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้กาหนดกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาที่มุ่งให้
บัณฑิตบรรลุตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้าน
ทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552) ซึ่งเป็นหัวใจ
สาคัญของการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตที่พึงประสงค์ การจัดการเรียนการสอนจึงมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ (Student
center) โดยใช้วิธีการสอนรูปแบบใหม่และนาไปใช้กับผู้เรียนโดยใช้กระบวนการทาเป็นวิจัยในชั้นเรียน เพื่อหา
คาตอบว่าเหมาะสมหรือที่สามารถใช้พัฒนานักศึกษาให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมีทักษะบรรลุตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิทั้ง 5 ด้าน
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สืบเนื่องจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยฝ่ายวิชาการและฝ่ายวิจัยได้ร่วมกันพัฒนาการเรียนการสอน โดย
ใช้กลยุทธ์ส่งเสรมสนับสนุนการทาใช้วิจัยในชั้นเรียนเพื่อการเรียนรู้แก่นักศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 -2555 ใน
รายวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้
การใช้กระบวนการคิดที่มีเหตุและผลบนฐานของข้อมูล(Evidence-based) เป็นฐานในการเรียนรู้ เกิดความรู้และ
เกิดปั ญญา ใช้ก ระบวนการวิจั ย ในการส่ งเสริม การคิด วิเคราะห์ สั งเคราะห์ และนาเสนอผลงานสร้ างสรรค์
นวัตกรรมในสาขาวิชาชีพสาธารณสุข อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอนของผู้สอนและพัฒนา
สมรรถนะในวิชาชีพของผู้เรียนต่อไป
ปีที่เริ่มกระบวนการ

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของกระบวนการ
เพื่อกระตุ้น ส่งเสริม พัฒนาคณาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้ทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
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กระบวนการดาเนินงาน

ผลลัพธ์และ ตัวชี้วัดความสาเร็จที่สาคัญ
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ปัจจัยที่ทาให้ประสบความสาเร็จ
1. การทาวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Action Research)
เพื่อพัฒนาการ กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
คณะสนั บ สนุ น การวิ จั ย ในชั้ น เรี ย น โดยต้ อ งการให้ เ กิ ด
Concept ที่ว่า “การผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ ผู้สอนควร
บูร ณาการงานวิจั ยในการพัฒ นาการเรี ยนการสอนเป็นงาน
ประจา”
2. ปัจจัยเอื้อและปัจจัยเสริมแรง ได้แก่ ทุนสนับสนุนการทาวิจัย ขั้นตอนการรับทุนที่ชัดเจน แบบฟอร์มการขอทุน
การประเมินภาระงาน และความสะดวกในการเบิกจ่ายเงินทุน แบบฟอร์มการนาเสนอการพัฒนาการเรียนการสอน
ภายหลังได้รับผลการประเมินจากการกู้เรียน เป็นต้น ซึ่งเป็ นแนวปฏิบัติเดียวกัน และทาต่อเนื่องมา 4 ปี อย่าง
สม่าเสมอ
3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ในการทาวิจัยในชั้นเรียนของอาจารย์แต่ละคนที่นาเสนอผลงานอย่างต่อเนื่อง
เป็นแรงกระตุ้นให้อาจารย์ท่านอื่นต่อไป
4. นโยบาย แนวปฏิบัติ และ การจัดการที่มีความเข้มแข็งชัดเจน นาทีมผู้บริหารและคณะทางาน/คณะกรรมการที่
เกี่ยวข้องมีความเข้มแข็ง เสียสละอุทิศเวลาเพื่อพัฒนาการเรียนการโดยใช้การวิจัยเป็นกลยุทธ์ผลักดันให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนใหม่ ๆ
แนวทางในการพัฒนากระบวนการต่อไป
1. จัด Workshop พัฒนาการทาวิจัยในชั้นเรียน ก่อนเปิดภาคเรียนล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย 2-3 เดือน เพื่อเตรียม
เขียนโครงการวิจัย สร้างและพัฒนาเครื่องมือ ขอทุนฯ เป็นต้น
2. ปรับรูปแบบการส่งผลงานการขอทุนสนับสนุนการวิจัยในชั้นเรียน จากรายงานฉบับสมบูรณ์เป็นบทความที่จะ
ตีพิมพ์เผยแพร่ เนื่องจากภาระหน้าที่จัดทารายงานวิจัยส่งตามกาหนดต้องใช้เวลาอย่างน้อย 2-3 เดือน
3. การพัฒ นาการเรี ย นการสอนด้ว ยการวิจัยในชั้นเรี ยน ควรมีเวทีเสวนาวิช าการ/Facebook ให้ ผู้ ส อน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มขึ้น
4. คณะฯ ทาหน้าที่ประเมินบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบ มคอ. 5 ในรายวิชาที่มีการวิจัยในชั้นเรียน
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ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินการ
1. ผลงานการถอดบทเรียน KM การทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ขาดผู้เชี่ยวชาญในการ
ดาเนินการ
2. ข้อจากัดด้านเวลา ในการทาวิจัยในชั้นเรียน 6 เดือน ควรปรับให้ยึดหยุ่นได้ เพราะอาจารย์บางท่านภาระงาน
อื่นมาก ส่งรายงานไม่ทัน
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การจัดการเชื้อพันธุกรรม การพัฒนาพันธุ์ของข้าวโพดข้าว
เหนียวและข้าวโพดหวาน และการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์
อาหารสุขภาพของข้าวโพดข้าวเหนียว
[ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น]
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ชื่อกระบวนการ : การจัดการเชื้อพันธุกรรม การพัฒนาพันธุ์ของข้าวโพดข้าวเหนียวและข้าวโพดหวาน และการ
พัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพของข้าวโพดข้าวเหนียว
คณะ/หน่วยงาน ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ที่เกี่ยวข้อง/ผู้รับผิดชอบหลัก
รศ.ดร.กมล เลิศรัตน์ ผศ.ดร.พลัง สุริหาร ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน
รศ.ดร.เพชรรัตน์ ธรรมเบญจพล ผศ.ดร.รัชฎา ตั้งวงศ์ไชย และผศ.ดร.จันทนี อุริยะพงศ์สรรค์
โทรศัพท์/โทรสาร 0 4320 2696 E-mail address kamol9@gmail.com
สอดคล้องกับหัวข้อ Excellence for research
ที่มาและความสาคัญของผลงาน
ข้าวโพดรับประทานฝักสด ชนิดที่สาคัญได้แก่ ข้าวโพดเทียน ข้าวโพดข้าวเหนียว ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดหวานพิเศษหรือ
ซูเปอร์สวีท และข้าวโพดฝักอ่อน ส่วนใหญ่ของข้าวโพดดังกล่าวยกเว้นข้าวโพดหวาน เกษตรกรไทยปลูกเป็นการค้ามาเป็นเวลานาน
แล้ว เป็นพืชทีเ่ หมาะสมสาหรับเกษตรกรในชนบท โดยเฉพาะในเขตที่มีน้า เพราะปลูกง่าย มีความเสี่ยงต่า ใช้สารเคมีน้อย และส่วน
ของต้นใบที่เหลือใช้ประโยชน์สาหรับการเลี้ยงสัตว์ได้ดี นอกจากนี้ ประเทศไทยมีการส่งออกเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานพิเศษที่
ปรับปรุงพันธุ์ในประเทศไทย โดยภาคเอกชน ไปจาหน่ายยังต่างประเทศ สร้างรายได้อย่างมหาศาลให้กับประเทศ
คุณลักษณะสาคัญของพืชพันธุ์ดีที่ผู้บริโภคและผู้ผลิตต้องการ คือ มีคุณภาพในการรับประทานดีผลผลิตสูง ต้านทานโรค
และแมลง และมีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี นอกจากนี้ พันธุ์ใหม่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะที่สร้างขึ้นมาได้
ก่อนคู่แข่งหรือที่คู่แข่งไม่มี ก็จะมีโอกาสทางการตลาดมากกว่าการสร้างพันธุ์ข้าวโพดพันธุ์ใหม่เพื่อการส่งออก นักปรับปรุงพันธุ์
จะต้องทราบถึงลักษณะที่ผู้บริโภคและผู้ปลูกต้องการ สภาพแวดล้อมของแหล่งผลิตและปัญหาการผลิตในพื้นที่เป้าหมายโดยเฉพาะ
เรื่องโรคและแมลง
หัวใจของความสาเร็จในการสร้างพันธุ์ใหม่ของพืชอยู่ที่เชื้อพันธุกรรม ที่ต้องมีความหลากหลายทั้ง เชื้อพันธุกรรมที่เป็น
พันธุ์พื้นเมืองที่เกษตรกรยังใช้ปลูกอยู่ ซึ่งพบว่าประเทศจีน พม่า ไทยและเวียดนาม เป็นแหล่งปลูกและแหล่งเชื้อพันธุ์ที่สาคัญของ
ข้าวโพดฝักสดโดยเฉพาะข้าวโพดเทียนและข้าวโพดข้าวเหนียว ที่มีความหลากหลาย ทั้งขนาดฝัก รูปทรงฝัก สีเมล็ด และจานวน
แถวของเมล็ดในฝัก เช่น ฝักเล็ก เมล็ดสีขาว สีเหลือง และสีดา เป็นต้น และเชื้อพันธุกรรมที่เป็นพันธุ์การค้าของประเทศต่างๆ ที่
ได้พัฒนามาจากพันธุ์พื้นเมืองให้มีลักษณะต่างๆ ดีขึ้นเป็นตามความต้องการของผู้บริโภคและผู้ปลูก ตัวอย่างเช่น ข้าวโพดซูเปอร์ส
วีทของสหรัฐอเมริกาพันธุ์ Mirai, Extra-tender และ Northern xtra-sweet เป็นต้น เป็นพันธุ์ใหม่ที่มีคุณภาพในการรับประทานดี
มากและมีความต้านทานหรือทนทานโรคที่สาคัญหลายโรคพร้อมกัน
จากความหลากหลายของเชื้อพันธุ์ ดังกล่าว หากนามาสร้างพันธุ์ใหม่โดยการผสมข้ามระหว่างข้าวโพดข้าวเหนีย ว
ข้าวโพดเทียน กับข้าวโพดซูเปอร์สวีท ที่มีคุณภาพสูง ต้นเตี้ย ผลผลิตสูงและทนโรคจากสหรัฐอเมริกาแล้ว จะสามารถคัดเลือกพันธุ์
ใหม่ๆ ที่มีความหลากหลายของรูปทรงฝักและสีเมล็ด มีคุณภาพในการรับประทานดี ต้านทานโรค ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้
ดี ซึ่งนอกจะได้พันธุ์ใหม่แล้ว ยังเป็นการเพิ่ม/สร้างทางเลือกใหม่สาหรับผู้ปลูก โรงงานแปรรูปได้แก่ ผลิตภัณฑ์แช่เยือกแข็งทั้งฝัก ที่
บรรจุข้าวโพดอย่างน้อยสามฝักต่อถุง โดยแต่ละฝักมีสีแตกต่างกัน (ขาว เหลืองและสลับสี) และผู้บริโภคและยังเป็นการสร้างโอกาส
ด้านการตลาดเพิ่มขึ้นด้วย
ในการแข่งขันเพื่อสร้างพันธุ์ใหม่กับบริษัทระดับนานาชาติขนาดใหญ่ของต่างประเทศ ที่มีทรัพยากรพร้อมเพียงทุกด้าน
หากจะทาให้ประสบความสาเร็จจาเป็นที่จะต้องมีนักปรับปรุงพันธุ์พืชที่มีความสามารถสูง มีเครือข่ายความร่วมมือในการปรับปรุง
พันธุ์ที่เข้มแข็ง ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ในหลายๆด้าน ได้แก่ การทดสอบพันธุ์ การแลกเปลี่ยนข้อมูลเรื่องตลาด ผู้บริโภคใน
ประเทศและ/หรือพื้นที่เป้าหมายที่ต้องการจาหน่ายพันธุ์ เป็นต้น สาหรับบทบาทสาคัญที่หน่วยงานภาครัฐควรดาเนินงานก็คือ
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การจัดการเชื้อพันธุกรรมที่ได้แก่การจัดหา ทดสอบและเก็บรวบรวมเชื้อพันธุกรรม การสร้างประชากรพื้นฐานและ/หรือสายพันธุ์
ใหม่ๆที่มีลักษณะใหม่ๆ รวมทั้งการค้นคว้าหาเทคนิควิธีการปรับปรุงพันธุ์ใหม่ๆ ส่งต่อให้ภาคเอกชนนาไปพัฒนาเป็นพันธุ์การค้า
ต่อไป
ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้ทา
การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวและข้าวโพดหวานพิเศษมาตั้งแต่ปี 2528 โดยเน้นการสร้างพันธุ์ที่มีลักษณะใหม่ๆ ได้แก่
คุณภาพในการรับประทานดีขึ้น เน้นให้มีความหวานและความนุ่มเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากความเหนียวที่มีอยู่แล้ว โดยการใช้
ประโยชน์จากยีนร่วม ให้ฝักมีลักษณะที่หลากหลายได้แก่ เมล็ดมีสีขาว สลับสี (เหลืองสลับขาว) และสีเหลือง ฝักมีหลายขนาด ฝัก
เล็ก (เหมือนข้าวโพดเทียน) ฝักกลาง และฝักใหญ่ และมีลักษณะอื่นที่สาคัญ ได้แก่ ทนทานต่อโรค ต้นเตี้ย เพื่อเพิ่มโอกาสและ
ทางเลือกให้กับทั้งผู้บริโภคและผู้ปลูก
การเพิ่มมูลค่าให้สินค้าเกษตร โดยการพัฒนาสินค้าอาหารให้เป็นสินค้าอาหารเพื่อสุขภาพและอาหารเสริมสุ ขภาพ
สอดคล้องกับกระแสความต้องการของผู้บริโภคทั้งของไทยและต่างประเทศ ที่ต้องการอาหารเพื่อสุขภาพเพิ่มขึ้น เพื่อช่วยลดความ
เสี่ยงหรือช่วยป้องกันโรควิถีชีวิตหรือที่รู้จักกันดีในวงการสาธารณสุขในชื่อของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่ได้แก่ เบาหวาน หัวใจและหลอด
เลือด มะเร็งบางชนิดและโรคอ้วน รวมทั้งชลอโรคความจาเสื่อม ซึ่งมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการเปลี่ยนแปลงวิถีการใช้ชีวิตของคน
ไทย ประกอบด้วย การใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบและแออัดอยู่ในเมืองที่ก่อให้เกิดความเครียด การเคลื่อนไหวร่างกายน้อยลง ขาดการออก
กาลังกาย รับประทานอาหารที่ไม่ถูกต้อง โดยรับประทานอาหารที่ให้พลังงานสูง อาหารหวาน มัน เค็มเพิ่มขึ้น แต่รับประทานผัก
และผลไม้ต่ากว่า 400 กรัมต่อคนต่อวัน ที่เป็นเกณฑ์มาตรฐานที่แนะนาโดยองค์การอาหารและเกษตรของสหประชาชาติ และ
องค์การอนามัยโลกเพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากการเป็นโรคเรื้อรังดังกล่าว
สาหรับแนวทางการพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพนั้น ทางศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้การสนับสนุนของสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และโครงการ
มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีนักวิจัยจากคณะเกษตรศาสตร์คือ รศ.ดร.กมล เลิศรัตน์ ผศ.ดร.พลัง สุ
ริหาร ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน และ รศ.ดร.เพชรรัตน์ ธรรมเบญจพล และจากคณะเทคโนโลยี คือ ผศ.ดร.รัชฎา ตั้งวงศ์ไชย และผศ.ดร.
จันทนี อุริยะพงศ์สรรค์ พร้อมด้วยผู้ช่วยวิจัยที่เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกและเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ได้ดาเนินการ
โดยแบ่งการทางานออกเป็น 2 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนแรกเป็นการพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ที่มีเมล็ดและซังสีม่วง โดยได้
พัฒนาขึ้นมา 2 พันธุ์คือข้าวโพดข้าวเหนียวข้าวก่า ที่เป็นพันธุ์ผสมปล่อยหรือพันธุ์ผสมเปิดที่สามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เองได้ และ
พันธุ์ข้าวก่าหวาน ที่เป็นพันธุ์ลูกผสมที่มีเมล็ดข้าวโพดหวานสีม่วงแทรกปนอยู่กับเมล็ดข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วง แต่พันธุ์นี้ไม่
สามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เองได้ และขั้นตอนที่ 2 เป็นการพัฒนาต้นแบบของผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพเพื่ อการใช้ประโยชน์
เพื่อการบริโภคระดับครัวเรือนและเป็นการค้าในระดับท้องถิ่น โดยเป็นการนาเมล็ด ซังและไหมของข้าวโพดพันธุ์ใหม่ทั้งสองพันธุ์
มาใช้ประโยชน์ จนพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ได้ถึง 6 ชนิดคือ ข้าวโพดคลุก น้าข้าวโพดม่วง น้านมข้าวโพดม่วง เมล็ดข้าวโพดทอดกรอบ
(คอนนัท) คุกกี้ผสมคอนนัท และเค้กเนยสดใส่คอนนัท เป็นผลสาเร็จ
ในเรื่องการเผยแพร่พันธุ์นั้น ทางศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชฯ ได้เริ่มเผยแพร่พันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวข้าวก่าพันธุ์ผสมเปิด
พร้อมกับวิธีการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ ไปให้เกษตรกรรายย่อยนาไปใช้ประโยชน์เพื่อการบริโภคระดับครัวเรือนและเป็นการค้า
ในระดับท้องถิ่นไปแล้วเริ่มตั้งแต่เดือน มกราคม 2555 ส่วนการฝึกอบรมวิธีการแปรรูปได้ทาไปแล้ว 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 สาหรับ
เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป ครั้ งที่ 2 สาหรับผู้แทนกลุ่มเกษตรกรจาก 5 จังหวัด คือเลย สกลนคร นครพนม สุรินทร์ และ
อุบลราชธานี ภายใต้โครงการ ฝ่ายชุมชนและผู้ด้อยโอกาส ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสังคม ของสวทช. ทั้ง 2 ครั้ง ได้จัด
ขึ้นที่คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และครั้งที่ 3 ได้จัดฝึกอบรมให้กลุ่มแม่บ้านนิคมหนองบัว ต.หนองอีบุตร อ.ห้วยผึ้ง
จ.กาฬสินธุ์ และจะจัดครั้งที่ 4 ในงานเกษตรภาคอีสานช่วงปลายเดือนมกราคม 2556 ที่จะถึงนี้ นอกจากจัดฝึกอบรมในเรื่องการ
แปรรูปแล้ว ยังได้ทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้น ทั้งคนไทยและชาวต่างประเทศ โดยใช้เวทีการสัมมนา
วิชาการต่างๆ ทั้งระดับชาติและนานาชาติในประเทศไทยจานวน 5 ครั้งปรากฏว่าผู้บริโภคให้การตอบรับผลิตภัณฑ์ต่างๆด้วยดี ซึ่ง
แสดงถึงโอกาสด้านการตลาดอย่างมาก
17

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของกระบวนการ
1. เพื่อสร้างนักปรับปรุงพันธุ์พืชในระดับ ปริญญาโท-เอก
2. เพื่อสร้างพันธุ์ข้าวโพดที่มีความหลากหลายของลักษณะต่างๆ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ
3. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่เกษตรกร เอกชนหรือหน่วยงานที่สนใจ
กระบวนการดาเนินงาน
1. วางแผน
2. ดาเนินการสร้างนักศึกษา 1 คน ต่อ 1 พันธุ์หรือ 1 วิธีการหรือ 1 ถึง 2 papers
3. นาพันธุ์ดี ผลิตภัณฑ์ดี หรือวิธีการดี เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ผู้นาไปใช้ประโยชน์ต่อไป

คุณสมเกี ย รติ ดวงมณี นายอ าเภอห้ ว ยผึ้ ง (กลาง) เปิด งานการ
ฝึกอบรมและถ่ายรูปร่วมกับ รศ.ดร.กมล เลิศรัตน์ (ที่ 4 จากซ้าย)
ผศ.ดร.พลัง สุริหาร (ที่ 5 จากซ้าย) และดร.พัชริน ส่งศรี (ที่ 1 จาก
ซ้าย) เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555

กลุ่มแม่บ้านนิคมหนองบัว ต.หนองอีบุตร อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์
ที่เข้าได้รับการฝึกอบรมพร้อมกับวิทยากร

ผู้บริโภครุน่ ใหม่ (นักเรียน)ให้ความสนใจการแปรรูปน้าข้าวโพด
จากซังข้าวโพดข้าวเหนียวข้าวก่า

กลุ่มแม่บ้านนิคมหนองบัว ต.หนองอีบุตร อ.ห้วยผึ้ง
ให้การตอบรับดีมาก
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กลุ่มแม่บ้านชิมผลิตภัณฑ์ก่อนการฝึกอบรม

ผู้บริโภครุน่ ใหม่ (นักเรียน) ชิมผลิตภัณฑ์จากข้าวโพด
และให้การตอบรับดี

ผลลัพธ์และ ตัวชี้วัดความสาเร็จที่สาคัญ
1. ได้ผลิตนักศึกษา ทั้งระดับปริญญาโทและเอก และได้ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ
2. ได้ผลงานต้นแบบงานสร้างนวัตกรรม จากเชื้อพันธุกรรม สู่พันธุ์พืชและผลิตภัณฑ์อาหาร ที่จะนาไปสู่การเพิ่ม
รายได้ เพิ่มสุขภาวะและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย
3. ได้สร้างทีมงานวิจัยแบบบูรณาการ จริง
ปัจจัยที่ทาให้ประสบความสาเร็จ
1. การทางานแบบสหสาขาวิชา จากต้นน้าไป
กลางน้า สู่ปลายน้า ได้แก่ คณะเกษตรศาสตร์
คณะเทคโนโลยี เภสัชศาสตร์ และคณะแพทย์
ศาสตร์
2. แหล่งเงินทุนวิจัย ต่างๆ
3. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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แนวทางในการพัฒนากระบวนการต่อไป
1. ปัจจุบัน สามารถสร้างต้นแบบการแปรรูปผลิตภัณฑ์การนาข้าวโพดสีม่วง ไปถ่ายทอดสู่ระดับชุมชน คือ หมู่บ้าน
ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์
2. เพื่อรองรับการผลิตระดับอุตสาหกรรม จึงมีความจาเป็นที่จะต้องมีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวโพดข้าว
เหนียวทอดกรอบและชาไหมข้าวโพดขึ้นมา เพื่อประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
3. ซึ่งทางคณะเกษตรศาสตร์ จะพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดสีม่วงให้มีความสีม่วงเข้ม คณะเทคโนโลยี จะพัฒนาผลิตภัณฑ์
และตรวจสอบสารที่มีอยู่ ส่วนเภสัชศาสตร์ และคณะแพทย์ศาสตร์ จะนาไปผลิตเครื่องสาอางและ/หรือ ทดสอบ
ความเป็นประโยชน์ต่อสัตว์ทดลอง ต่อไป
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โครงการเภสัชกรประจาครอบครัวและการคัดกรองผู้ป่วย
เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
[สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (ร้านยา)
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น]
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ชื่อกระบวนการ: โครงการเภสัชกรประจาครอบครัวและการคัดกรองผู้ป่วยเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
คณะ/หน่วยงาน สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (ร้านยา ) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ที่เกี่ยวข้อง/ผู้รับผิดชอบหลัก
รศ.ภญ.สุณี เลิศสินอุดม ผู้จัดการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
E-mail address parnpinpun@yahoo.com
สอดคล้องกับหัวข้อ Excellence for community service
ที่มาและความสาคัญของผลงาน
เภสั ช กรเป็ น วิ ช าชี พ ที่ มี ค วามใกล้ ชิ ด กั บ ชุ ม ชนเป็ น อย่ า งมากโดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง เภสั ช กรในร้ า นยา
ประชาชนส่วนใหญ่จะเลือกรับบริการทางสุขภาพเบื้องต้นที่ร้านยาใกล้ชุมชนของตนเอง จากการเยี่ยมบ้านโดย
เภสัชกรชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบปัญหาจากการใช้ยา 2.5 ปัญหาต่อคน ในการเยี่ยมบ้านครั้งแรกและ
จานวนปัญหาต่อผู้ป่วยลดลงในการเยี่ยมครั้งที่ 3 เป็น 2 ปัญหาต่อคน ซึ่ งปัญหาที่พบมากที่สุดคือปัญหาความไม่
ร่วมมือในการใช้ยา จากการดูแลของเภสัชกรชุมชนโดยการเยี่ยมบ้านทาให้ผู้ป่วยให้ความร่วมมือในการใช้ยาดีขึ้น
ระดับความดันโลหิตดีขึ้น นอกจากนี้ประชาชนที่ได้รับการดูแลได้ถูกส่งต่อเพื่อรับการรักษาที่เหมาะสมต่อไปและ
แพทย์ได้แก้ไขปัญหาของผู้ป่วยตามคาแนะนาของเภสัชกร ดังนั้นหากเภสัชกรร้านยาให้การดูแลและใส่ใจสุขภาพ
ของประชาชนในชุมชนได้ดี การให้การรั กษาที่เหมาะสม การแก้ไขปัญหาจากการใช้ยาของผู้ป่ว ยก็จะเกิดขึ้น
นอกจากนี้การตรวจคัดกรอง เป็นวิธีหนึ่งที่ทาให้ประชาชนเห็นถึงความเสี่ยงได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเภสัชกรร้านยา
เป็นบุคคลากรสาธารณสุข ที่สามารถช่วยเฝ้าระวังและให้คาแนะนาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงได้ ส่งผลให้
สามารถลดอุบัติการณ์ของการเป็นโรคดังกล่าวได้ และกรณีผู้ ป่วยที่ขาดการรักษาต่อเนื่อง การตรวจคัดกรอง
ดังกล่าว ยังสามารถช่วยทาให้ผู้ป่วยตระหนักถึงความสาคัญของการไปติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่องอีกด้ว ย
ด้วยความตระหนักในความสาคัญของบทบาทเภสัชกรดังกล่าว สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับเครือข่ายร้านยา จึงจัดทาโครงการเภสัชกรประจาครอบครัวและการ
คัดกรองผู้ป่วยเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยเครือข่ายร้านยา อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นขึ้น
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วัตถุประสงค์และเป้าหมายของกระบวนการ
1. ให้ การดู แลทางสุ ขภาพแก่ป ระชาชนในชุมชนทั้งที่เป็นผู้ ป่ ว ย ประชาชนที่มีความเสี่ ยงในการเกิดโรคและ
ประชาชนที่สุขภาพดี โดยเภสัชกรประจาครอบครัว เพื่ อให้ประชาชนได้เข้าถึงระบบให้บริการสาธารณสุขอย่าง
เต็มที่
2. เพื่อค้นหาปัญหาด้านการใช้ยาและการดูแลการใช้ยาอย่างต่อเนื่องตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการใช้ยาที่ถูกต้อง
เหมาะสม
3. เพื่อส่งต่อผู้ป่วย ให้ได้รับการรักษาที่เหมาะสม
4. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพไปในทางที่เหมาะสม
5. เพื่อพัฒนาศักยภาพของวิชาชีพเภสัชกรในการบริบาลผู้ป่วยร่วมกับสหวิชาชีพอื่น จนพัฒนาเป็นต้นแบบระบบ
บริการสาธารณสุขในรูปแบบ เภสัชกรประจาครอบครัวในจังหวัดขอนแก่น
6.เพื่อให้นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ได้เรียนรู้การประกอบวิชาชีพจากสิ่งที่เป็นจริง
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ผลลัพธ์และตัวชี้วัดความสาเร็จที่สาคัญ
1. ผลลัพธ์ทางคลินิกของผู้ป่วยดีขึ้น
2. สามารถแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาของผู้ป่วยได้
3. ผู้ป่วยมีความพึงพอใจ
4. เกิดระบบสุขภาพต้นแบบที่ยั่งยืน
ปัจจัยที่ทาให้ประสบความสาเร็จ
1. ความร่วมมือที่ดีของทีมงานเยี่ยมบ้านทุกคน
2. ความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์เป็นแรงบันดาลใจให้งานสาเร็จ
3. ความเสียสละเวลาในการออกเยี่ยมบ้าน เช่น การเยี่ยมบ้านในวันหยุดราชการ
4. การให้ความร่วมมืออันดีของผู้ป่วยและญาติของผู้ป่วย
แนวทางในการพัฒนากระบวนการต่อไป
1. ควรมีการสร้างเครือข่ายในการออกเยี่ยมบ้านกับร้านยาคุณภาพร้านอื่นๆ ใน จ.ขอนแก่น เพิ่มเติม
2. ควรมีการออกเยี่ยมบ้านพร้อมกันกับสหวิชาชีพอื่นๆ บ่อยครั้งขึ้น เพื่อจะได้ช่วยแก้ปัญหาโดยองค์รวม
ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินการ
1. ขาดอัตรากาลังในการออกปฏิบัติงาน
2. ขาดงบประมาณในการสนับสนุนที่เพียงพอ
3. ช่วงเวลาในการออกปฏิบัติงานน้อยหรือไม่ตรงกันระหว่างร้านยาและศูนย์แพทย์
4. การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้ในแต่ละร้านยาหรือองค์กรยังมีน้อย
5. การพัฒนาองค์ความรู้ที่จาเป็นในการออกปฏิบัติงานแก่เภสัชกรยังน้อยเกินไป
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ตาราง ตัวอย่างปัญหา วิธีการแก้ปัญหา และผลของการแก้ปัญหาในผู้ป่วยแต่ละราย

ผู้ป่วยที่มารับบริการที่ร้านยา
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การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตสารสกัดไล่แมลงเพื่อ
เกษตรปลอดภัยในชุมชน
[ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์]
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ชื่อกระบวนการ: การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตสารสกัดไล่แมลงเพื่อเกษตรปลอดภัยในชุมชน
คณะ/หน่วยงาน ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์
ผู้ที่เกี่ยวข้อง/ผู้รับผิดชอบหลัก
1. นายไกรเลิศ ทวีกุล

หัวหน้าโครงการ

2. นายสุวัฒน์ บุญจันทร์

คณะเกษตรศาสตร์

3. นางขวัญแก้ว ฉลูพิทักษ์

พัฒนาชุมชนบ้านฝาง

4. นายสมภาร ภักดีกาจร

ธกส. บ้านฝาง

โทรสาร:

043-212 495

E-mail address: tkrail@kku.ac.th
สอดคล้องกับหัวข้อ Excellent for community service
ทีม่ าและความสาคัญของผลงาน
ด้วยการตื่นตัวของผู้บริโภคทั้งในเมืองและชนบท ที่ต้องการได้วัตถุดิบทางการเกษตรที่ปลอดภัยจาก
สารพิษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากข้าว ผักและผลไม้ ประเด็นเหล่านี้ส่งผลให้ผู้ผลิต คือเกษตรกร ต้องหวนกลับมา
ตระหนั กถึงผลที่เกิดขึ้นในอดีต อะไรที่เกิดในปัจจุบันและคาดว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต ทั้งด้านการลงทุน
ค่าใช้จ่าย สารพิษตกค้าง สุขภาพของเกษตรกรและผู้บริโภค ซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยนาเข้าสารเคมีปราบศัตรูพืช
เพิ่มขึ้นทุกปี ดังเช่นในปี 2542 นาเข้าเป็นมูลค่า 9,112 ล้านบาท เพิ่มใน 2554 เป็นมู ลค่า 16,816 ล้านบาท ในปี
2552 สิ่งเหล่านี้ส่งผลด้านลบ ต่อมนุษย์ ดิน น้าและสิ่งแวดล้อมต่างๆอีกด้วย
ด้วยเหตุปัจจัยดังกล่าว จึงได้เกิดความคิดและหาแนวทางที่จะทาการผลิตพืชผักและข้าวให้ปลอดภัย
จากสารพิษอย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนาพืชพรรณจากธรรมชาติที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นนามาพัฒนา จนมี
คุณสมบัติไล่แมลงและไม่เป็นพิษต่อคนและสภาพแวดล้อม ดังนั้นจึงได้ศึกษาค้นคว้าว่าพืชอะไรที่มีคุณสมบัติอย่าง
นั้นพร้อมกับค้นคว้าและพัฒนาอุปกรณ์สกัดสารไล่แมลงจากพืชพรรณที่มีในชุมชน โดยยึดหลักการปฏิบัติการด้วย
วิธีการที่ง่ายต่อการทางานของเกษตรกร และสามารถทาได้เองในชุมชน มีราคาไม่แพง เป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ที่เกษตรกรสามารถใช้งานและบารุงรักษาในชุมชนได้ พร้อมกับสามารถเลือกใช้พลังงานจากหลากหลายแหล่ง ที่
สาคัญๆ คือ เป็นกระบวนการที่มีการผลิตในระบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งต่อมนุษย์ ดิน น้า ป่า
หลังจากการค้นคว้าหาข้อมูลด้านพืชที่สามารถนามาสกัดเป็นสมุนไพรไล่แมลงได้ รวมทั้งพัฒนาจนได้
อุปกรณ์ที่เหมาะสม จึงได้ทาการขยายผลด้วยการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ทั้งภูมิภาคของประเทศไทย
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วัตถุประสงค์
1. พัฒนาอุปกรณ์ผลิตสารสกัดสมุนไพรไล่แมลงให้มีความเหมาะสมต่อการใช้งานของเกษตรกร
2. ศึกษาพืชพรรณที่มีสารออกฤทธิ์สามารถป้องกันและขับไล่แมลงศัตรูพืชได้
3. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสารสกัดสมุนไพรไล่แมลงสู่ชุมชนด้วยกระบวนการเรียนรู้ด้วยกัน
กระบวนการดาเนินงาน
1.สารวจ วิเคราะห์ปัญหาการผลิตผัก ---- เกษตรกรด้องการแก้ไข ปัญหา โรคและแมลง
2.ดูงาน และ พัฒนาอุปกรณ์สกัดสมุนไพรไล่แมลง
3.ศึกษาพืชสมุนไพรไล่แมลงในชุมชน---จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.ผลิตสารกัดสมุนไพรไล่แมลง---ใช้ในแปลงผักและดอกไม้
5.ประเมินภายในกลุ่มเกษตรกร ---จนพอใจ
6.ขยายผลสู่เกษตรกรและผู้สนใจ ---FFLP2---FFLP3
7.นาข้อมูลจากการถ่ายทอดเทคโนโลยี มาปรับปรุงทางด้าน - อุปกรณ์ / สมุนไพร / วิธีการถ่ายทอด
ผลลัพธ์และ ตัวชี้วัดความสาเร็จที่สาคัญ
ต่อองค์กร
1. อาจารย์ได้มีการค้นคว้าและพัฒนาอุปกรณ์ สามารถนาไปพัฒนาต่อสาหรับจดลิขสิทธิ์ได้ในอนาคต
2. อาจารย์และนักศึกษานาไปถ่ายทอดสู่เกษตรกรและผู้สนใจ รวมถึงช่วงงานวันเกษตร วันวิทยาศาสตร์ นาไปใช้
ในการออกไปฝึกงาน
3. ได้ชื่อเสียง ด้วยการที่สื่อตีพิมพ์ โทรทัศน์และวิทยุนาไปเผยแพร่
4. เกิดองค์ความรู้ ในการผลิตผักปลอดสารพิษ การผลิตสารสกัดไล่แมลง ใน รูปแบบ เอกสารเผยแพร่ CD,
VCD และอยู่ใน KKU internet
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ต่อสังคมด้านต่างๆ
1. ถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสกัดสมุนไพรไล่แมลง คนไทย 2,083 คน
และต่าง ชาติ 97 คน ในระยะเวลา 3 ปี
2. ได้รู้ชนิดของพืชพรรณที่นามาสกัดเป็นสารสมุนไพรจานวน 15 ชนิดที่
ในท้องถิ่น
3. มีเครือข่ายจัดตั้งศูนย์เรียนรู้สาหรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี 5 แห่ง
ได้แก่ 1. บ้านดอนหัน จ.ขอนแก่น / 2. บ้านหนองฮี จ.ขอนแก่น / 3.
บ้านสามัคคี จ. ขอนแก่น / 4. บ้านท่าตูม จ.มหาสารคาม / 5. บ้านดอน
สวรรค์ จ. มหาสารคาม
4. มีการเผยแพร่ผ่านทาง Internet ของ KKU Research มีคนเข้าชม
ประมาณ 24,572 คน (มกราคม 2556)
5. มีรายการโทรทัศน์ มาถ่ายทากระบวนการผลิต และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ออกอากาศ 6 รายการ เช่น
หน้าต่างเรียนรู้ ทาความดีเพื่อพ่อของเบอร์ดึ้
6. เกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน เช่น พัฒนาชุมชน เกษตรอาเภอ ธกส.
อบต.
ปัจจัยที่ทาให้ประสบความสาเร็จ
1. เทคโนโลยีการผลิตสารสกัดไล่แมลงมีความเหมาะสม ใช้ง่าย ดูแลง่าย ใช้แหล่ง
พลังงานที่หลากหลาย
2. อุปกรณ์มีราคาถูก เพราะผลิตจากวัสดุที่เหลือใช้ กล่าวคือ ราคา 1,900 บาท ใน
ปี 2555
3. วัตถุดิบ เช่น ยูคาลิปตัส สะเดา ขี้เหล็ก และอื่นๆ หาได้ง่ายในท้องถิ่น
4. กระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็นการเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งเป็นกระบวนการที่
เหมาะสมต่อเกษตรกร
5. ประสิทธิภาพของสารสกัดไล่แมลงใช้ได้ดีในการไล่แมลงศัตรูพืชต่างๆ
6. อาจารย์มีการติดตาม ประชุม ผู้ผ่านอบรมอย่างต่อเนื่องผ่านศูนย์เรียนรู้ต่างๆ
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7. เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตได้ พร้อมมีการผลิตเพื่ออนุรักษ์และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แนวทางในการพัฒนากระบวนการต่อไป
1. มีการติดตั้ง เช็ควาล์ว เพื่อป้องกันแรงดันในถังไม่ให้ระเบิด พร้อมติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิในถังอุปกรณ์
2. ค้นคว้าหาพืชสมุนไพรไล่แมลงอย่างต่อเนื่อง พร้อมทาฐานข้อมูลด้านต่างๆในแต่ละภูมิภาค
ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินการ
1. ต้องอาศัยความระมัดระวัง ความร้อนและอุณหภูมิในถังให้ดี เพราะจะมีผลต่อแรงดันและระยะเวลาในการกลั่น
2. ขาดงบประมาณในการพัฒนาสู่มาตรฐาน และมีการจดลิขสิทธิ์
3. บางแห่งมีพืชสมุนไพรน้อย ทาให้เสียเวลาหา จึงต้องมีการปลูก
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ปรับปรุงดัดแปลงรถบัสเป็นรถสุขาเคลื่อนที่
[ฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน กองอาคารและสถานที่]
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ชื่อกระบวนการ : ปรับปรุงดัดแปลงรถบัสเป็นรถสุขาเคลื่อนที่
คณะ/หน่วยงาน ฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน กองอาคารและสถานที่
ผู้ที่เกี่ยวข้อง/ผู้รับผิดชอบหลัก งานประปาและสุขาภิบาล
โทรศัพท์ 12065 โทรสาร 043-202339 E-mail address chalsa@kku.ac.th
สอดคล้องกับหัวข้อ Excellence for quality management
ที่มาและความสาคัญของผลงาน
ในแต่ละปีมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะมีการจัดงานตามยุทธศาสตร์ งานพระราชพิธีและงานพิธีต่างๆ
มากมายหลายครั้ง เช่น งานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย “วันลอยกระทง” งานพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อมอดินแดง
งานพระราชทานปริญญาบัตร,งานวันเกษตรอีสาน,งานวิ่ง “ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ”และงานพระราทาน
เพลิงศพครูใหญ่เป็นกรณีพิเศษ เป็นต้น ซึ่งทุกงานตามยุทธศาสตร์และงานพิธีฯ ดังกล่าว จะมีผู้เข้าร่วมงานเป็น
จานวนมากทั้งบุคลากร นักศึกษา ญาตินักศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง เป็นต้น งานประปาและสุขาภิบาล รับผิดชอบ
ภารกิจให้บริการด้านสาธารณูปโภค ระบบประปา ระบบสุขาภิบาล มีหน้าที่จัดหาห้องน้า-ห้องสุขา เพื่ออานวย
ความสะดวกในการใช้บริการอย่างเพียงพอสาหรับผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งในการจัดงานฯทุกๆครั้งที่ผ่านมา การให้บริการ
ห้องน้า-ห้องสุขา ยังไม่เพียงพอรองรับผู้เข้าร่วมงาน คณะกรรมการจัดงานฯต้องจัดสรรงบประมาณสาหรับค่าเช่า
ห้องน้า-ห้องสุขาเคลื่อนที่จากเอกชน ซึ่งมีอัตราค่าเช่าประมาณ 12,000 บาท/วัน
ดังนั้น เพื่อป้องกันความเสี่ยงห้องน้า-ห้องสุขา มีให้บริการเพียงพอรองรับผู้เข้าร่วมงานตามยุทธศาสตร์
งานพระราชพิธีและงานพิธี ฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้ขอความอนุเคราะห์
ครุภัณฑ์รถบัส หมายเลขทะเบียน40-0167 ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขออนุมัติจาหน่ายเป็น
ครุภัณฑ์ชารุด เนื่องจากไม่สามารถใช้งานตามคุณลักษณะครุภัณฑ์เดิมได้ โดยมอบหมายให้กองอาคารและสถานที่
งานประปาและสุขาภิบาล ขอรับโอนครุภัณฑ์ และจัดทาโครงการ “พัฒนาการให้บริการระบบสาธารณูปโภค
ระบบประปา” กิจกรรม “ปรับปรุง ดัดแปลงรถบัสเป็นรถสุขาเคลื่อนที่ ” เพื่อปรับปรุง ดัดแปลงรถบัสเป็นรถสุขา
เคลื่อนที่ ขนาด 6 ห้อง(ชาย3ห้อง-หญิง3ห้อง) สาหรับให้บริการในบริเวณงานยุทธศาสตร์ งานพระราชพิธีและงาน
พิธีต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
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วัตถุประสงค์และเป้าหมายของกระบวนการ
1. เพื่อปรับปรุง ดัดแปลงรถบัสเป็นรถสุขาเคลื่อนที่ ขนาด 6 ห้อง(ชาย3ห้อง-หญิง3ห้อง)
2. เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนานวัตกรรม การสร้างสรรค์และประยุกต์กลับมาใช้ใหม่
3. เพื่ออานวยความสะดวกและเพิ่มช่องทางการให้บริการของหน่วยงาน
4. เพื่อสนองนโยบายผู้บังคับบัญชาในการแก้ปัญหาและการพัฒนาประสิทธิภาพของหน่วยงาน
5. เพื่อพัฒนาศักยภาพระบบทีมการทางานที่มีประสิทธิภาพ
กระบวนการดาเนินงาน
1.เป็นการจัดหาวัสดุเพื่อดัดแปลง ประกอบติดตั้งฯโดยบุคลากรงานประปาและสุขาภิบาล ตามรายการ ดังนี้
- ระบบโครงสร้าง ระบบท่อและสุขภัณฑ์ ระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องยนต์
2. เป็นการจ้างเหมางานทาสีและสติ๊กเกอร์ประดับตกแต่ง

ปัจจัยที่ทาให้ประสบความสาเร็จ
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1. บุคลากรในหน่วยงานกระตือรือร้นให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานเพื่อหาความรู้ใหม่ตลอดเวลา
2. หน่วยงานมีเครื่องมือที่มีสภาพสมบูรณ์พร้อมในการ
ปฏิบัติงาน
3. ผู้บริหารให้ความสาคัญและสนับสนุนการพัฒนา
องค์ความรู้ขององค์กร
แนวทางในการพัฒนากระบวนการต่อไป
1.เป็นต้นแบบในการพัฒนานวัตกรรม สร้างสรรค์และ
ประยุกต์กลับมาใช้ใหม่
2.เป็นต้นแบบระบบทีมการทางานที่มีประสิทธิภาพ
ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินการ
1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่มีความพร้อมในการสนับสนุนการดาเนินงาน
2. ระยะเวลาดาเนินการ
3. ต้องดัดแปลงวัสดุ อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับโครงสร้างฯเดิมและเกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งาน
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การกาหนดมาตรฐานบันทึกภาระงาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
[ศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์]
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ชื่อกระบวนการ : การกาหนดมาตรฐานบันทึกภาระงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ/หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์/ศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง/ผู้รับผิดชอบหลัก
อ.ดร.สมชาย สุริยะไกร โทรสาร 043-202379 E-mail : somsur@kku.ac.th
นายสินไชย เงินคุณด้วง โทรสาร 043-202379 E-mail : nnigs@kku.ac.th
นายธนันชนัย อุ่นสิม

โทรสาร 043-202379 E-mail : rana@kku.ac.th

สอดคล้องกับหัวข้อ

Excellence for quality management

ที่มาและความสาคัญของผลงาน
ขอบเขตของงานบริ ก ารด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศมี ค วามหลากหลาย ครอบคลุ ม ตั้ ง แต่ บ ริ ก าร
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ การบารุงรักษาฮาร์ดแวร์ การจัดการซอฟต์แวร์ งานด้านสารสนเทศ ไปจนถึงการ
วางแผนกาหนดทิศทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน ซึ่งงานแต่ด้านมีมิติในการบริหารจัดการแตกต่าง
กัน และแม้แต่ในงานเดียวกันก็ยังระดับความยากง่ ายแตกต่างกันตั้งแต่ง่ายใช้เวลาไม่กี่นาที ไปจนถึงยากที่ต้องใช้
เวลาเป็นเดือนในการแก้ปัญหา ดังนั้นจึงเป็นความท้าทายที่ศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศจะดาเนินการเพื่อ
กาหนดมาตรฐานการบันทึกภาระงานให้สะท้อนถึงเนื้องาน ความพยายาม เวลาที่ใช้ และเป้าหมายการดาเนิน งาน
รวมทั้งต้องเป็นที่ยอมรับของสังคมและสมาชิกผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ด้วยกัน
ปีที่เริ่มกระบวนการ 20 กุมภาพันธ์ 2554 จนถึงปัจจุบันดาเนินการได้ 2 ปี
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของกระบวนการ
เพื่อสร้างระบบมาตรฐานการบันทึกภาระงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
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กระบวนการดาเนินงาน
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ผลลัพธ์และ ตัวชี้วัดความสาเร็จที่สาคัญ
เป็นหน่วยงานแรกในคณะเภสัชฯ ที่มีบันทึกการทางานโดยละเอียดของบุคลากร ตรวจสอบได้ สามารถ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากสิ่งที่บันทึกได้
KPI
เชิงปริมาณ: อัตราการบันทึกภาระงาน
เชิงคุณภาพ: ความครบถ้วนในการบันทึก (field & content)
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ปัจจัยที่ทาให้ประสบความสาเร็จ
1. การรับฟังความคิดเห็นของทุกคน
2. ความร่วมมือร่วมใจของบุคลากร
3. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม : Google Drive
4. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งส่วนตัวและในที่ประชุม
แนวทางในการพัฒนากระบวนการต่อไป
ในระยะต่อไปทางศูนย์จะทาการวิเคราะห์ข้อมูลภาระงานที่เก็บไว้อย่างละเอียด เพื่อทาการจัดหมวดหมู่
ประเภทงานที่สะท้อนถึงการบันทึกภาระงานให้สะท้อนถึงเนื้องาน ความพยายาม เวลาที่ใช้ และเป้าหมายการ
ดาเนินงาน รวมทั้งต้องเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปและสมาชิกผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ด้วยกัน
ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินการ
1. บุคลากรในศูนย์ไม่ได้กรอกข้อมูลในบางวันเนื่องจากมีภารกิจมาก รวมถึงการไม่เห็นถึงประโยชน์ของการกรอก
ข้อมูลในช่วงแรกทาให้ขาดความกระตือรือร้น
2. ในระยะแรกการกรอกข้อมูลยังไม่เป็นระบบ และกาหนดให้กรอกโดยละเอียดทาให้บุคลากรเสียเวลาในการ
กรอกพอสมควร และกรอกไม่ทันในบางครั้ง
3. ระยะแรกยังไม่คุ้นเคยกับ Google Drive แต่เมื่อใช้งานบ่อยๆก็เริ่มเกิดความเคยชิน
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การพัฒนาด้านการจัดการความรู้
(Knowledge Management) คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
[ฝ่ายแผนและระบบคุณภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น]
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ชื่อกระบวนการ : การพัฒนาด้านการจัดการความรู้ (Knowledge Management) คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะ/หน่วยงาน ฝ่ายแผนและระบบคุณภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ที่เกี่ยวข้อง/ผู้รับผิดชอบหลัก
1. พรวิภา

สัตนาโค

2. บุศยศรี ศรีบุศยกุล

E-mail address : porsut@kku.ac.th
E-mail address : sbussa@kku.ac.th

โทรศัพท์ คณะเภสัชศาสตร์ 12593 - 9 ต่อ 2133

โทรสาร 043 – 202379

สอดคล้องกับหัวข้อ Excellence for quality management
ที่มาและความสาคัญของผลงาน
คณะเภสั ช ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ได้ น าหลั ก การบริ ห าร“การจั ด การความรู้ ”(Knowledge
Management :KM) มาใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนต่อการพัฒนาองค์กรอันจะนาไปสู่การเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ ซึ่งได้มีการดาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยจะมีความหลากหลายทั้งในด้านการพัฒนาศักยภาพของตัว
บุคคล พัฒ นาประสิ ทธิผ ลของงานและพัฒนาองค์กร เพื่อให้ส อดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลั ยขอนแก่น
ภายใต้ปรัชญา “งานเห็นผล คนเป็นสุข”
การจัดการความรู้เพื่อให้บรรลุผล จาเป็นต้องมีการกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการเป็นเจ้าภาพงาน
และต้องปรับปรุงกระบวนการทางานหรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดผลงานเชิงพัฒนาและการ
สร้างนวัตกรรมใหม่ๆในด้านการจัดการความรู้ โดยในปี 2554 คณะเภสัชศาสตร์ ได้มีนโยบายในการจัดตั้งกลุ่ม
ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practices : CoP) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกระบวนงานที่จะเสริมสร้างการจัดการความรู้
ของบุคลากรเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มงานเดียวกันหรือข้ามกลุ่ม
งาน ถือเป็นการพัฒนาทักษะการทางานร่วมกันเป็นทีมและพัฒนาศักยภาพตัวบุคคล หรือหน่วยงานที่มีผลงาน
หรือการปรับเปลี่ยนระบบการทางาน นาเสนอโดยให้บุคลากรในแต่ละกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ หรือผู้รับบริการและ
คณะผู้บริหาร ช่วยให้ข้อเสนอแนะเพื่อนาไปปรับปรุงเพิ่มเติม หรือต่อยอดองค์ความรู้ ทาให้เกิดความสัมพันธ์การ
ดาเนินงานที่ดีภายในองค์กร ตลอดทั้งกระบวนการดังกล่าวยังส่งผลให้เกิดการบูรณาการเชื่อมโยงสารสนเทศข้าม
สายงานระหว่ า งมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ในเวที ก ารประกวดผลงานโครงการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ก ารแสดง
ความสาเร็จและความภาคภูมิใจ (KKU Show and Share) และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามมหาวิทยาลัยโดย
กระบวนการเครือข่าย จัดโดยศูนย์ประสานงานเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุนคณะเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย
(ศคภท.) จานวน 15 สถาบัน เป็นประจาทุกปี
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การพัฒ นากระบวนการในการบริ ห ารจัดการความรู้ ทาให้ เกิดทัก ษะด้านความรู้ การคัด เลื อก การ
รวบรวมผลงาน การจัดเก็บความรู้และเป็นการสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยส่งผลให้
เกิดผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลให้ บุคลากร คณะเภสัชศาสตร์ ได้สร้างผลงานและได้รับรางวัลทั้งจากส่วนงานภายใน
และภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่อง
ปีที่เริ่มกระบวนการ
คณะเภสั ช ศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ย ขอนแก่น ได้น าหลั กการบริ ห าร“การจั ดการความรู้ ”(Knowledge
Management : KM) มาใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนต่อการพัฒนาองค์กรอันจะนาไปสู่การเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ ซึ่งได้มีการดาเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2550 โดยจะมีความหลากหลายทั้งในด้านการพัฒนา
ศักยภาพของตัวบุคคล พัฒนาประสิทธิผลของงานและพัฒนาองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของหาวิทยาลัย
ขอนแก่น ภายใต้ปรัชญา “งานเห็นผล คนเป็นสุข”
ปี 2554 คณะเภสัชศาสตร์ ได้มีนโยบายในการจัดตั้งกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practices
: CoP) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกระบวนงานที่จะเสริมสร้างการจัดการความรู้ของบุคลากรเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียน
เรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มงานเดียวกันหรือข้ามกลุ่มงาน ถือเป็นการพัฒนาทักษะการทางานร่วมกัน
เป็นทีม พัฒนาศักยภาพตัวบุคคล และทาให้เกิดความสัมพันธ์การดาเนินงานที่ดีภายในองค์กร
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของกระบวนการ
1. เพื่อพัฒนากระบวนการบริหารจัดการความรู้ภายในองค์กรของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานเดียวกันให้เกิดประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
2. เพื่อพัฒนาทักษะในการทางานร่วมกันเป็นทีม และเกิดความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กรอย่างสร้างสรรค์
3. เพื่อเป็นเวทีให้บุคลากรสายสนับสนุนได้มีโอกาสในการแบ่งบันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

42

กระบวนการดาเนินงาน

ผลลัพธ์และ ตัวชี้วัดความสาเร็จที่สาคัญ
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ปัจจัยที่ทาให้ประสบความสาเร็จ
การสนับสนุนจากผู้บริหาร ที่เข้าใจต่อกระบวนการทางาน เพื่อสร้างระบบการบริหารจัดการที่เป็น
แนวปฏิบัติที่ดีต่อองค์กร และการมีส่วนร่วมของบุคลากรที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง พัฒนา
ประสิทธิภาพของงานและพัฒนาคุณภาพองค์กร
แนวทางในการพัฒนากระบวนการต่อไป
การบริหารจัดการความรู้ ถือเป็นตัวชี้วัดกระบวนการพัฒนาองค์กรอันจะนาไปสู่การเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ ซึ่งคณะเภสัชศาสตร์ จัดลาดับความสาคัญโครงการนี้โดยการบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ประจาทุก
ปีงบประมาณ ของฝ่ายแผนและระบบคุณภาพ เพื่อให้เกิดระบบการบริหารจัดการในการดาเนินงานให้เป็นไปอย่ าง
ต่อเนื่ อง และจะหาแนวทางที่จะทาให้ เกิดกระบวนการในการมีส่ ว นร่ว มของบุคลากรทั้งสายผู้ส อนและสาย
สนับสนุนภายในองค์กรให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินการ
การพัฒนาด้านการจัดการความรู้ ซึ่งต้องอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม สิ่งที่ขาดคือการกาหนดกล
ยุทธ์แนวทางที่จะทาให้เกิดการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกสายงานภายในองค์กร โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของกลุ่ม
งานสายผู้สอน ตลอดทั้งยังขาดกระบวนการกากับ ติดตามการนาองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ไปใช้เพื่อให้
เกิดประโยชน์ในการนามาปรับใช้ด้านการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบมากขึ้น
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ระบบการรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านการใช้งบประมาณ
เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ
[คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น]
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ชื่อกระบวนการ : ระบบการรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านการใช้งบประมาณเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ
คณะ/หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ที่เกี่ยวข้อง/ผู้รับผิดชอบหลัก
นางวาสนา ถวิลเชื้อ

โทรศัพท์ 083-1515914 โทรสาร 043-202379 E-mail : twasan@kku.ac.th

นายทศพร ศรีหาพล

โทรศัพท์ 083-4174876 โทรสาร 043-202379 E-mail : stodsa@kku.ac.th

สอดคล้องกับหัวข้อ Excellence for quality management
ที่มาและความสาคัญของผลงาน
ในอดีตที่ผ่านมาพบว่าการเก็บข้อมูลการใช้จ่ายเงินเพื่อรายงานให้ผู้บริหารทราบถึงสถานการณ์ความ
เคลื่อนไหวของงบประมาณทั้งเงินแผ่นดินและเงินรายได้ตามที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปี ไม่เอื้ออานวยต่อการ
ปฏิบัติงาน มีความล่าช้า เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลไม่ทันสมัย ดังนั้น ผู้ควบคุมดูแลเงินงบประมาณแผ่นดิน
และงบประมาณเงินรายได้จึงได้พัฒนางานที่รับผิดชอบ โดยได้รวบรวมขั้นตอนของการปฏิบัติงานตั้งแต่เริ่มต้นจน
สิ้นสุด และนามาประยุกต์ใช้กับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งพบว่า ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ กล่าวคือผู้รับผิดชอบได้
นาโปรแกรม Microsoft Office Access มาประยุกต์และสร้างฐานข้อมูลที่ต้องการในด้านต่างๆ โดยฐานข้อมูล
ดังกล่าวมีความสาคัญคือ สามารถเก็บข้อมูลการใช้จ่ายเงินได้ละเอียดตามความต้องการของผู้ใช้โปรแกรม เช่น เก็บ
ข้อมูลค่าใช้จ่ายรายกิจกรรม รายโครงการ รายวิชา รายสาขาวิชา รายหลักสูตร รายแผนงาน รายหมวดรายจ่าย
เป็นต้น ซึ่งข้อมูลนี้สามารถนามารายงานการใช้จ่ายเงินให้ผู้บริหารทราบเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจได้อย่าง
รวดเร็ว ประหยัดเวลา ถูกต้อง และแม่นยา
ปีที่เริ่มกระบวนการ
ปีงบประมาณ 2547 ถึง ปัจจุบัน (ปีงบประมาณ 2556) เริ่มดาเนินการพัฒนาระบบ เข้าปีที่ 9
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของกระบวนการ
1. ให้ได้มาซึ่งข้อมูลการใช้จ่ายเงินต่างๆ อย่างละเอียด รวดเร็ว
2. ให้ได้มาซึ่งข้อมูลการใช้จ่ายเงินต่างๆ ที่เป็นปัจจุบัน แม่นยา
3. สามารถรายงานข้อมูลให้ผู้บริหารทราบถึงสถานการณ์ต่างๆ ของการใช้จ่ายเงินได้ทุกเวลา
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กระบวนการดาเนินงาน
ขั้นตอนกระบวนการ/วิธีดาเนินการ
1. ศึกษาวิเคราะห์เนื้องานทั้งหมดของกระบวนการควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงิน
2. จัดทาฐานข้อมูลตามรายละเอียดของงานที่ต้องการ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Office Access
3. เก็บข้อมูลการใช้จ่ายเงินของแต่ละเรื่องโดยละเอียดด้วยฐานข้อมูลใช้โปรแกรม Microsoft Office Access
ที่ได้จัดทาขึ้น
4. นาเสนอข้อมูลการใช้จ่ายเงินต่าง ๆ ให้ผู้บริหารทราบ
กระบวนการปรับปรุงและพัฒนา
1. ทดลองใช้ฐานข้อมูลตั้งแต่ปีงบประมาณ 2547
2. หาข้อบกพร่อง และความต้องการของผู้บริหารและนามาปรับปรุง
3. มีการปรับปรุงทุกปีงบประมาณเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติราชการประจาปี
ความยั่งยืน
1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลตั้งแต่ ปีงบประมาณ 2547
2. พัฒนา/ปรับปรุงระบบฐานข้อมูล(อย่างต่อเนื่อง)
3. ใช้งานระบบจนถึงปัจจุบัน ปีงบประมาณ 2556
พัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องมากว่า 9 ปี (ปีงบประมาณ 2547 – 2556 (ปีปัจจุบัน))
ผลลัพธ์และ ตัวชี้วัดความสาเร็จที่สาคัญ
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ปัจจัยที่ทาให้ประสบความสาเร็จ
1.ความครบถ้วนของข้อมูลการใช้จ่ายเงินในแต่ละกิจกรรมที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากร
2.ความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.ความพร้อมของฐานข้อมูลที่จัดทาโดยโปรแกรม Microsoft office Access
4.ผู้ปฏิบัติงานมีความพร้อมและความตั้งใจที่จะนาประสบการณ์การทางานมาพัฒนา ปรับปรุงระบบการทางาน
อย่างต่อเนื่อง
5.การสนับสนุนจากคณะผู้บริหาร
แนวทางในการพัฒนากระบวนการต่อไป
กระบวนการที่กล่ าวมานี้ได้จั ดเก็บไว้ในฐานข้อมูลที่สร้างขึ้นโดยผู้ ปฏิบัติงานเอง ซึ่งข้อมูลบางอย่าง
อาจจะยังไม่ตรงกับความต้องการของผู้บริหาร หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารใหม่ตามวาระ แนวทางใน
การพัฒนากระบวนการต่อไปคือ จะทาการปรึกษาหารือกับผู้บริหารว่า ต้ องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับอะไรบ้าง
มีข้อ มูล การรายงานใดที่ ยั ง ไม่ ส มบู ร ณ์ ห รื อตรงกั บความต้อ งการ เมื่ อได้รั บข้อ มูล ความต้ องการของผู้ บริ ห าร
เรียบร้อยแล้วผู้พัฒนาโปรแกรมก็สามารถนามาปรับในฐานข้อมูลได้ทันที
ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินการ
การได้มาซึ่งข้อมูลต่าง ๆ ในการใช้จ่ายเงินต้องได้มาจากรายละเอียดการขอใช้จ่ายเงินของสาขาวิชา/
หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัด คณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งในบางครั้งพบว่ารายละเอียดมีไม่ครบ เช่น ไม่ระบุชื่อโครงการ ไม่
ระบุกิจกรรม ไม่ระบุรายวิชา เป็นต้น ทาให้การเก็บข้อมูลบางอย่างอาจไม่สมบูรณ์ ดังนั้น การที่จะให้การเก็บ
ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ จะต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานเจ้าของเรื่องที่เป็นผู้ให้ข้อมูล
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การสนับสนุนการบริหารงานวิจัย และบริการทางวิชาการ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
[หน่วยวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะเภสัชศาสตร์]
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ชื่อกระบวนการ : การสนับสนุนการบริหารงานวิจัย และบริการทางวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะ/หน่วยงาน หน่วยวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะเภสัชศาสตร์
ผู้ที่เกี่ยวข้อง/ผู้รับผิดชอบหลัก
1.นางทองคา วงษ์พระจันทร์

โทร.12593-9 ต่อ 2131 E-mail address: thosir@kku.ac.th

2.นายอาทิตย์ วงษ์พระจันทร์

โทร.12593-9 ต่อ 2134 E-mail address: artvon@kku.ac.th

3.นางสาวกัญญาณัฐ เรืองศรีจันทร์

โทร.12593-9 ต่อ 2132 E-mail address yuparu@kku.ac.th

สอดคล้องกับหัวข้อ Excellence for quality management
ที่มาและความสาคัญของผลงาน
ในปี พ.ศ. 2553-2554 คณะเภสั ช ศาสตร์ มหาวิทยาลั ยขอนแก่น มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของ
องค์กรใหม่ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสนับสนุนงานวิจัยของคณะเภสัชศาสตร์ และการให้บริการแก่
คณาจารย์ บุคลากร บัณฑิตศึกษา และนักศึกษา ในคณะฯ ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารด้านงานวิจัย การจัดการด้าน
ระบบงานประชุมวิชาการของคณะเภสัชศาสตร์ การจัดการหลักสูตรอบรมระยะสั้น และการจัดทาวารสารเภสัช
ศาสตร์อีสาน ซึ่งเป็นภารกิจที่ต้องดาเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการเป็น
มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคม ดังนั้น คณะเภสัชศาสตร์ จึงได้จัดตั้งหน่วยวิจัยและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีขึ้นอย่างเป็นทางการ เพื่อให้การบริหารจัดการ และการสนับสนุนงานวิจัยของคณาจารย์ใน
คณะเภสัชศาสตร์มีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายในการบริหารงานและพัฒนามหาวิทยาลัย (พ.ศ. 25542558) และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ของคณะเภสัชศาสตร์ ที่จะเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนาของอาเซียน โดยใช้
งานวิจัยเป็นฐานในการดาเนินงานและพัฒนาองค์กร และสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของคณะเภสัชศาสตร์ ที่จะเป็น
คณะแห่งการวิจัยและบริการวิชาการ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วงศ์วิวัฒน์ ทัศนียกุล เป็นคณบดีคณะเภสัช
ศาสตร์ เพื่อนาองค์กรไปสู่เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี พ.ศ. 2555 –
2558
หน่วยวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อคณบดี มีรองคณบดีฝ่ายวิจัย และผู้ช่วย
คณบดีฝ่ายปฏิบัติการและบริการวิช าการ เป็นผู้กากับดูแล มีพันธกิจในการสนับสนุนการบริหารงานวิจัยของ
อาจารย์ บุ ค ลากร นั ก วิจั ย บั ณฑิ ตศึ กษา และนัก ศึ กษา ให้ บ รรลุ วั ต ถุป ระสงค์ นั บตั้ งแต่ การประชาสั มพั น ธ์
โครงการวิจัย การรับ -ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย การจัดทาสัญญารับทุน และงานด้านการบริการทางวิชาการ การ
จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ด้ า นการวิ จั ย เพื่ อ การรายงานผลการปฏิ บั ติ ร าชการต่ อ คณะฯ และการประเมิ น คุ ณ ภาพของ
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มหาวิทยาลัยขอนแก่น (IQA-KKU) ตามเกณฑ์คุณภาพของ ก.พ.ร., สมศ. และ สกอ. ซึ่งเป็นภารกิจที่สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของคณะ และนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีบุคลากรที่สังกัดในหน่วยงานจานวน 3 อัตรา โดยมี
ภารกิจหลักของหน่วยงาน 3 ด้าน ดังนี้
1) ภาระงานด้านการวิจัย เพื่อดาเนินการประสานงานด้านที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยของคณะเภสัชศาสตร์
ทั้งระบบ
2) ภาระงานด้านการจัดประชุมวิชาการ เป็นการดาเนินการประสานงานด้านการจัดประชุมวิชาการของ
คณะเภสัชศาสตร์ทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ และการดาเนินงานเกี่ยวกับการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัช
ศาสตร์
3) ภาระงานด้านการอบรมระยะสั้น เป็นการดาเนินการประสานงานเกี่ยวกับการอบรมในหลักสูตร
ระยะสั้นของคณะเภสัชศาสตร์ ได้แก่ การอบรมในหลักสูตรเภสัชบาบัด การอบรมในหลักสูตรการบริบาลทาง
เภสัชกรรม
อีกทั้งยั งมีภ ารกิจ อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ บังคับบัญชา และงานพัฒ นาตนเองเพื่อให้ เกิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานภายใต้ข้อจากัดที่มีบุคลากรเพียง 3 คน เช่น การพัฒนางานประจาสู่งานวิจัย ได้แก่
• ปีงบประมาณ 2551 เรื่อง การศึกษาระบบการสื่อสารด้วยระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ คณะเภสัช
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• ปี งบประมาณ 2555 เรื่อง การพัฒนาระบบงานประชุมวิชาการ คณะเภสัช ศาสตร์ ได้นาเสนอ
โปสเตอร์ในงาน KKU Show and Share 2012 และได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการนาเสนอโปสเตอร์ผลงานจากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best Practice (Show & Share) ในงานประชุมวิชาการ เรื่อง “การดึงศักยภาพในตนเองสู่
การเป็นผู้นาแห่งการเปลี่ยนแปลงในด้านการพัฒนาและการสร้างเสริมสุขภาพ” ระหว่างวันที่ 22-23 พฤศจิกายน
2555 ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
• ปีงบประมาณ 2555 เรื่อง การส่งเสริมการจัดเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัดด้านการวิจัยและบริการวิชาการ
กรณีศึกษา: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• ปีงบประมาณ 2555 จัดตั้งชุมชนนักพัฒนางานประจาสู่งานวิจัย (R2R CoP) คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัย ขอนแก่น และได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 จากโครงการ Pharm KKU CoPs SHOW and
SHARE 2012 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2555 และรางวัลรองชนะเลิศ การนาเสนอผลงานจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
Best Practice (Show & Share) ในงานประชุมวิชาการ เรื่อง “การดึงศักยภาพในตนเองสู่การเป็นผู้นาแห่งการ
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เปลี่ยนแปลงในด้านการพัฒนาและการสร้างเสริมสุขภาพ” ระหว่างวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2555 ณ อาคารเทพ
รัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
• การจัดทาวารสารเภสัชศาสตร์อีสาน (IJPS) และเอกสารการประชุมวิชาการ (Proceeding) เป็นต้น
• ปีงบประมาณ 2556 เสนอเรื่อง การสนับสนุนให้อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เพิ่มผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ (อยู่ในระหว่างดาเนินการ)
ซึ่งการพัฒนางานโดยใช้ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน และ
การจัดระบบฐานข้อมูลวิจัย ในโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อการจัดเก็บข้อมูลวิจัย
อย่างเป็นระบบและเป็นปัจจุบัน ซึ่งต้องเพิ่มความรู้ความสามารถและความเข้าใจในการใช้คอมพิวเตอร์ การเขียน
โปรแกรม เพื่อใช้ในการจัดการระบบฐานข้อมูล การค้นหาข้อมูล การประชาสัมพันธ์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต้อง
ใช้การบริหารจัดการ การประสานงาน และการทางานเป็นทีม เพื่อให้การดาเนินงานประสบผลสาเร็จ เกิดผลลัพธ์
ด้านประสิทธิผลของกระบวนการรายงานด้านงานวิจัยอย่างสมบูรณ์ ซึ่งส่ง ผลให้คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับรางวัล
งานวิจัยอย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของกระบวนการ
1. เพื่อสนับสนุนระบบการบริหารงานวิจัย และงานบริการวิชาการของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัย และงานบริการ วิชาการของหน่วยวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กระบวนการดาเนินงาน
1. แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ (P)
2.การปฏิบัติงานตามแผน (D)
3.การประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงาน (C)
4.การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนงาน (A)
- การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
- การพัฒนางานประจาสู่งานวิจัย (R2R)
- การจัดตั้งชุมชนนักพัฒนางานประจาสู่งานวิจัย (R2R CoP)
“เพื่อแก้ปัญหา พัฒนา ปรับปรุง กระบวนงาน”
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ผลลัพธ์และ ตัวชี้วัดความสาเร็จที่สาคัญ
1. ผลความพึงพอใจในการให้บริการด้านต่างๆ ของการจัดประชุมวิชาการ มีระดับค่าเฉลี่ย คิดเป็น ร้อยละ 87
2. ผลความต้องการด้านการสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมแบบออนไลน์ อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 84

ปัจจัยที่ทาให้ประสบความสาเร็จ
1. บุคลากร หน่วยวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. อาจารย์ บุคลากร บัณฑิตศึกษา และนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. การสนับสนุน จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4. ความร่วมมือ จากหน่วยงาน สถาบันอื่นๆ
แนวทางในการพัฒนากระบวนการต่อไป
การพัฒนางานโดยใช้ระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน การจัดระบบ
ฐานข้อมูล และการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงาน สถาบันอื่นๆ เพื่อร่วมสร้างระบบการปฏิบัติงานร่วมกันที่ดี เช่น
การพัฒนาระบบลงทะเบียนแบบออนไลน์ในการจัดประชุมวิชาการ เป็นต้น
ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินการ
การพัฒนางานโดยใช้ระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการ
จัดระบบฐานข้อมูล ซึ่งต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญ หรือภาคเอกชน ช่วยในการดาเนินการเขียนเป็นโปรแกรม หรือการ
จัดหาอุปกรณ์ ซึ่งต้องมีงบประมาณสนับสนุน และอาจไม่มีตามที่ต้องการได้
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โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้นักศึกษาใน
ประเทศเพื่อนบ้าน
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
[คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น]

54

ชื่อกระบวนการ : โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้นักศึกษาในประเทศเพื่อนบ้าน
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะ/หน่วยงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ที่เกี่ยวข้อง/ผู้รับผิดชอบหลัก
รศ.ดร.สุพรรณี พรหมเทศ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
รศ.ดร. วงศา เล้าหศิริวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ
ผศ.ดร.รุจิรา ดวงสงค์ และคณะ
โทรศัพท์ 043-362-077 โทรสาร 043-347-058 E-mail address : supannee@kku.ac.th
สอดคล้องกับหัวข้อ Excellence for quality Management
ที่มาและความสาคัญของผลงาน
มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ได้ มี น โยบายผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค์ เ กี่ ย วกั บ ต่ า งประเทศข้ อ หนึ่ ง ก็ คื อ
มีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างน้อย 1 ภาษา และสามารถประกอบวิชาชีพได้
อย่างมีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ นอกจากนี้ยังมีคุณลักษณะเด่น คือคุณลักษณะเด่นของ
บัณฑิต “พร้อมทางาน (Ready to Work)” โดยมีองค์ประกอบ 3 ด้านดังนี้ มีประสบการณ์พร้อมปฏิบัติงานใน
วิชาชีพ พร้ อมต่อการเปลี่ ยนแปลง และเรี ยนรู้ตลอดชีวิต มีคุณลักษณะทั่วไปของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐ าน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของไทย (National Qualifications Framework for Higher Education of Thailand
[NQF]) มีทักษะและประสบการณ์ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานในสภาวะแวดล้อมการทางานสมัยใหม่ ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพื่อสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ตลาดงาน สภาวะของสังคมไทยและสังคมโลก
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยชอนแก่น ได้กาหนดวิสัยทัศน์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ไว้ว่า
“คณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นสถาบันชั้นนาด้านสาธารณสุขศาสตร์ของอาเซียน” โดยมีเป้าประสงค์ข้อหนึ่งคือ
บัณฑิตด้านสาธารณสุขศาสตร์ ที่มีคุณ ลักษณะพึงประสงค์ ตรงความต้องการของชุมชนสังคมและประเทศในระดับ
ที่ส ามารถแข่งขัน กับ นานาชาติได้ ”

เพื่อการดาเนินการบรรลุ เป้าประสงค์ได้ นักศึกษาจะต้องเรียนรู้ห รือมี

ประสบการณ์ของประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา การเรียนการสอน สังคม ศิลปและวัฒนธรรม ของ
ประเทศต่างๆในภูมิภาคอาเซียนโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งนักศึกษาควรมีการเรียนรู้หรือมีประสบการณ์
ร่ ว มกั น ทั้ ง ทางตรงและทางอ้ อม ตลอดจนเป็ น การเตรี ย มความพร้ อ มให้ กั บ นัก ศึ ก ษาและบุ ค ลากรของคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ในการเป็นหนึ่งในประชาคมอาเซียนด้วย นอกจากนี้เป็นการเปิดโลกทัศน์หรือสร้ างโอกาสให้
นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจบริบทของต่างประเทศมากยิ่งขึ้น
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อย่างไรก็ดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยชอนแก่น ได้ทาโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับ
ประเทศเพื่ อ นบ้ า นขึ้ น ตั้ ง แต่ ปี 2553 เป็ น ต้ น มา โดยเริ่ ม จากการศึ ก ษาดู ง านและการแลกเปลี่ ย นศิ ล ปและ
วัฒนธรรม ใน Faculty of Public Health, Hue College of Medicine and Pharmacy ประเทศเวียดนาม
ต่อมาปี 2554 มีการแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมกับ Hasanuddin University ประเทศอินโดนีเซียในปี 2555
ได้ขยายการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้แก่นักศึกษาทั้ง 3 ประเทศ ซึ่งเป็นการ
จัดประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้ทางสาธารณสุขและวัฒนาธรรมแก่นักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษา
ให้คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ และสามารถทางานตามความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ตลาดงาน ของสังคมไทยและอาเซียน เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์
ต่อไป
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของกระบวนการ
1.เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ การเรียนรู้ด้านวิชาการทางสาธารณสุขในต่างประเทศแก่นักศึกษา
2.เพื่อเสริมเสร้างความร่วมมือทางวิชาการด้านสาธารณสุขระหว่างคณะสาธารณสุขศาสตร์ กับเครือข่ายในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน
3.เพื่อเพิ่มศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ และวิชาชีพของคณะสาธารณสุขศาสตร
4.แลกเปลี่ยน ศิลปและวัฒนธรรม ของนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ระหว่างประเทศอาเซียน
กระบวนการดาเนินงาน
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ผลลัพธ์และ ตัวชี้วัดความสาเร็จที่สาคัญ
อาจารย์
1. มีการจัดกระบวนการเรียนการสอนตามระบบ PDCA
2. มีการแลกเปลี่ยนการเรียนการสอนระหว่างประเทศ
3. ได้ประสบการณ์การเรียนการสอนในต่างประเทศ
4. มีการร่วมมือระหว่างประเทศ
นักศึกษา
1. ได้เรียนรู้การทางานอย่างเป็นระบบตาม PDCA
2. ได้มีประสบการณ์ตรง เรียนรู้สิ่งใหม่ในต่างประเทศ
3. ได้ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน โดยตรง
4. กล้าแสดงออกมากขึ้น
5. รู้จักปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมต่างประเทศได้
ปัจจัยที่ทาให้ประสบความสาเร็จ
1. ผู้บริหาร อาจารย์ มีวิสัยทัศน์ และสนับสนุน เช่น ให้ทุนสนับสนุน ติดต่อประสานงานสถาบันต่างประเทศ ให้
การปรึกษา
2. นักศึกษามีความมุ่งมั่น ตั้งใจ และพัฒนาตนเอง เช่น พัฒนาภาษาอังกฤษ เตรียมความพร้อมที่จะเรียนในวิชาที่
สนใจในต่างประเทศ
3. การให้ความร่วมมือระหว่างต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
แนวทางในการพัฒนากระบวนการต่อไป
1. การขยายการแลกเปลี่ยนประสบการณ์นักศึกษาในประเทศอื่นๆเพิ่มขึ้น เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์
ไต้หวัน ฯลฯ เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษาพัฒนาตนเองสู่ระดับนานาชาติ
2. เพิ่มจานวนนักศึกษาในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับต่างประเทศเพื่อเพิ่มปริมาณนักศึกษาในการก้าวสู่ระดับ
นานาชาติ
3. เพิ่มงบประมาณสนับสนุน และหาแล่งทุนสนับสนุนโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์นักศึกษาระหว่างประเทศ
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ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินการ
1. คณะสาธารณสุขศาสตร์ไม่มีอาหารมุสลิมสนับสนุนนักศึกษาจากประเทศอินโดนีเซีย
2. การจัดที่พักนักศึกษาในต่างประเทศควรจัดให้นักศึกษาพักอยู่ในหอพักนักศึกษาเพื่อจะได้อยู่รวมกันทาให้มี
โอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์มากขึ้น
3. เวลาในการไปแลกเปลี่ยนนักศึกษาเป็นเวลาในช่วงเปิ ดเรียนมีผลทาให้การเรียนบางวิชาไม่ต่อเนื่องกัน ควรเป็น
ช่วงที่นักศึกษาไทยปิดภาคเรียนเพราะว่าในต่างประเทศปิดเรียนไม่ตรงกับประเทศไทยจะไม่ทาให้รบกวนเวลาเรียน
ของประเทศไทย
4. ควรขยายการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไปประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆ เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย ไต้หวัน เกาหลี ฯลฯ
เนื่ องจากประเทศเหล่ านี้ มีร ะบบการบริ การด้านสาธารณสุ ขที่ดีแ ละเป็นประเทศที่มีการใช้ภ าษาอังกฤษได้ ดี
เหมาะสมที่จะให้นักศึกษาได้มีโอกาสในการพัฒนาตนเองในหลายๆด้าน
5. นักศึกษาควรได้รับการฝึกฝน กิริยา มารยาท ในการเข้าสังคมของประเทศที่แลกเปลี่ยน โดยเชิญวิทยากรที่มี
ประสบการณ์จากประเทศนั้นๆ เพราะจะทาให้นักศึกษาปรับตัวเหมาะสมกับวัฒนธรรมประเทศนั้นๆ
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