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 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 

1. รศ.พญ.ทวิมา            ศิริรัศมี   (ผู้จัดการความรู้ KM   Manager) 
2. ผศ.นพ.ชัชวาลย์         เจริญธรรมรักษา  (คุณอ านวย Facilitator)  
3. พญ.ปญัจรัตน์            โสวิทยสกุล  (คุณลิขิต Note Taker) 
4. ผศ.นพ.ประสิทธ์ิ         อุพาพรรณ  (คุณกิจ) 
5. อ.นพ.ชาญชัย            เจริญพงศ์สุนทร  (คุณกิจ) 
6. นางสาววนิดา            วัฒนะ   (คุณกิจ) 
7. นางสาวถนอมรัตน์      วัชระชัยพงษ์  (คุณกิจ) 
8. นางสาวนิตยา            ขวัญสุวรรณ  (คุณกิจ) 
9. นางสาวภคมน            เวชประสทิธ์ิ  (คุณกิจ) 
10. นายคมสันณ์             ศรแสดง   (คุณกิจ) 
11. นางสาวพฤกษา         แจ่มใส   (คุณกิจ) 
12. นางชนิดาภา            จันทร์ชูกลิ่น  (คุณกิจ) 
13. นางสาวสุนันทา         ปิ่นมุข   (คุณกิจ) 
14. นายประเวศน์           ฟักเชือก   (คุณกิจ) 
15. นางสาวประคองศรี     ผ่องภิรมย ์  (คุณกิจ)  
16. นางสาวบุษยา           โฉมฉิน   (คุณกิจ) 
17. นางสาวรสสุคนธ์        อ้วนผักไหม  (คุณกิจ) 
18. นางสาวทิพย์ธัญญา     นิ่มอนงค์  (คุณกิจ) 
19. นางสาวพัชรี             กริ่มใจ   (คุณกิจ) 
20. นางสาวภัทรียา          วัฒนาวงศกร  (คุณกิจ) 
21. นางสาวเกศินี            นุชเจริญ   (คุณกิจ) 
22. นางสาวภารดี            พุฒศร ี   (คุณกิจ) 
23. นางสาวสุปราณี          ทุมสิทธ์ิ   (คุณกิจ)  
24. นางสาวเกวลิน           ยิ่งประเสริฐ  (คุณกิจ)  

 
1. การจัดการความรู้ของหน่วยงาน งานประกนัคุณภาพ 

 

หัวข้อในการจัดการความรู้ (Knowledge Vision) 
 

เรื่อง การพัฒนาระบบรายงานข้อมูลตัวชี้วัดคุณภาพเพ่ือใช้ในการเทียบเคียง 
วัน/เดือน/ปี ท่ีจัดการความรู้ 2 มิถุนายน 2563 

 

แบบสรุปการจัดการความรู้ 
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3. หลักการและเหตุผล 
 งานประกันคุณภาพมีหน้าที่ในการรวบรวม จัดเก็บ และรายงานข้อมูลตัวช้ีวัดของคณะแพทยศาสตร์ 
ปัจจุบันยังพบปัญหาการเก็บข้อมูลตัวช้ีวัดไม่ทันเวลา เนื่องจากหน่วยงานมีภาระงานมาก ขาดผู้รับผิดชอบ
โดยตรงในการเก็บข้อมูล ระบบสารสนเทศการจัดเก็บข้อมูลยังไม่พัฒนาและไม่เอื้อต่อการน าข้อมูลมาใช้
ประโยชน์ของหน่วยงาน ทั้งนี้ ผู้รับผิดชอบยังขาดความรู้ความเข้าใจใน Template ค านิยามของตัวช้ีวัดที่
รับผิดชอบ รวมทั้งยังไม่ถูกน ามาใช้ในการวางแผนแก้ปัญหา และขาดข้อมูลคู่เทียบเพื่อใช้จัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR-EdPEX) หมวด 7 ผลลัพธ์ จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น งานประกันคุณภาพได้เล็งเห็น
ความส าคัญของปัญหาการรณรงค์ให้หน่วยงานรายงานข้อมูลตัวช้ีวัดให้ทันตามเวลาที่ก าหนด และให้มีผู้
ประสานงานที่รับผิดชอบเก็บข้อมูลโดยตรง เพื่อให้การรายงานข้อมูลตัวช้ีวัดได้ข้อมูลที่ถูกต้อง น่าเช่ือถือ 
ครบถ้วน รายงานทันตามเวลาและสามารถน าข้อมูลไปใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร และใช้เทียบเคียง
ตัวช้ีวัดเพื่อแลกเปลี่ยนกับเครือข่ายคณะแพทยศาสตร์ 
4. วัตถุประสงค์ 

 สร้างโปรแกรมเพือ่เป็นฐานข้อมลู online    
 มีการท าข้อมูลคู่เทียบระหว่างเครือข่ายคณะแพทยศาสตร์ 4 สถาบัน 
 มีข้อมูลตัวช้ีวัดที่ส าคัญครอบคลุมทกุพันธกิจสามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจของผูบ้รหิาร 

และใช้ประกอบรายงานการประเมินตนเองของคณะ  
5. เป้าหมาย/ตัวชี้วัด     

 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้พิจารณาผลการด าเนินงาน (ตัวช้ีวัด EdPEx/ตัวช้ีวัดเทียบเคียงเครือข่าย 
4 สถาบัน)  
 พัฒนารปูแบบฟอรม์ในการจัดเก็บและรายงานข้อมลูที่สามารถตรวจสอบได้อย่างถูกต้อง 

6. วิธีการ/รูปแบบการจัดการความรู้    ***(กรุณาระบุ)*** 
 

  Dialog 
  Success Story Telling (SST) 

 ☑ The World Cafe 
  อื่นๆ กรุณาระบ ุ 
7. กระบวนการจัดการความรู้  
ตัวอย่าง : 1 
กระบวนการ  รายละเอียด สรุป/วิเคราะห์/ประเมินผล 

ก าหนดหัวข้อ - พิจารณา/วิเคราะห์ ข้อมลูตัวช้ีวัดทีแต่ละหน่วยงาน
ต้องเกบ็รวมกัน 
- ก าหนดเป็น KPI กลาง 

- ปรับเนื้อหาข้อมลูใหส้อดคลอ้งกบัแผน
กลยุทธ์ของคณะแพทยศาสตร ์
- สร้าง Template ในการจัดเก็บ
รวบรวมการรายงานตัวช้ีวัด 

ค้นหาสาเหต ุ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้คร่อมสายงานที่เกี่ยวข้องเพือ่ช้ีแจง
แผนการด าเนินงาน 

ส่งข้อมลูและติดตามผลการด าเนินงาน
ของหน่วยงานทรีับผิดชอบ 

วิธีการแก้ไข จัดการประชุมพูดคุย Focus Group แลกเปลี่ยนเรียนรู้
คร่อมสายงานเพือ่พิจารณาตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข้องวิเคราะห์ 
น าผลไปพัฒนาและปรับปรงุ 

- น าผลของข้อมูลมารวบรวมและเขียน
เล่มรายงานการประเมินตนเองตาม
เกณฑ์การศึกษาเพื่อการด าเนินการที่
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กระบวนการ  รายละเอียด สรุป/วิเคราะห์/ประเมินผล 
เป็นเลิศ (EdPEx) ระดับคณะฯ 
- รายงานข้อมูลดัชนีตัวช้ีวัดเทียบเคียง
เครือ ข่าย 4 สถาบันได้ทันตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

 
ตัวอย่าง : 2 แผนภูมิก้างปลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Key Success Factor (ปัจจัยทีท่ าให้ประสบความส าเรจ็ สรปุจากกระบวนการจัดการความรู้ในข้อ.7)  

1. หน่วยงานที่รบัผิดชอบรายงานข้อมลูได้ถูกต้อง 
2. ก าหนดรอบระยะเวลาในการติดตามการรายงานข้อมลูของแต่ละหน่วยงาน 
3. ติดตามผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดย้อนหลัง และผลการด าเนนิงานที่ต้องรายงานในรอบระยะเวลา

ที่ก าหนด 
4. ก าหนดแนวทางการรายงาน และพฒันาระบบการติดตามและรายงานข้อมลูตัวช้ีวัดให้ชัดเจน 

9. นวัตกรรมหรือสิ่งท่ีได้จากการจัดการความรู ้(กรุณาแนบหลักฐาน) 

☑  คู่มือ (คู่มือ KPI dictionary /ตัวช้ีวัดหน่วยงานก าหนดเป็น KPI กลาง) 
  แผ่นพับ 

   โปสเตอร ์
   โปรแกรมหรือระบบต่างๆ 
    มีการเผยแพร่ความรู้ช่องทางต่างๆ ระบุ........................................ 
10. ผลจากการด าเนินการท ากิจกรรม KM  

1. อาจารย์และบุคลากรมสี่วนร่วมในการระดมความคิดเห็น  
2. หน่วยงาน/ผู้รบัผิดชอบสามารถรายงานข้อมลูตัวช้ีวัดได้ภายในรอบเวลาที่ก าหนด ซึ่งอยู่ในช่วงของ

จัดท าข้อมลูสง่เพือ่เตรียมข้อมลูไปใช้เทียบเคียง 4 สถาบัน และใช้รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของคณะ 

 

 

 

Material (วตัถุดิบ) Man (บุคลากร) 

Method (วิธีการ/กระบวนการ)
ท างาน) 

Machines (อุปกรณ์) 
 

ข้อมูลกระจัดกระจาย 

เอกสารสูญหาย     
    การค้นหาไฟลห์ลักฐานซับช้อน 

ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง 

กรอกข้อมูลในไฟล์ Template 

รวบรวมข้อมูลที่
ถูกต้อง 

Internet ไม่
เสถียร 

พฒันาระบบ
รายงานข้อมูล
ตัวชี้วัด
คณุภาพฯ 
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3. ได้ผลการด าเนินงาน/ผลลัพธ์ ของตัวช้ีวัดที่ชัดเจนสรุปรายงานและวิเคราะหผ์ลในรูปแบบ Excel 
กราฟ รวมทัง้มีความปลอดภัยในการเกบ็ข้อมลู 

4. สร้างเครือข่ายประกันคุณภาพกบัหน่วยงานภายในและภายนอก 
5. มีการก าหนดข้อตกลง และศึกษา ท าความเข้าใจ ค าจ ากดัความของแต่ตัวช้ีวัดร่วมกัน 
6. วิเคราะห์ ปรบัเปลี่ยนวิธีการรายสถิติตัวช้ีวัดให้มีความชัดเจนในแต่ละกลุม่ตัวช้ีวัด 

11. After Action Review (AAR)  
1. ท่านคิดว่าท่านบรรลุในเรื่องใดบ้าง 

- จัดท าคู่มือ (บัญชีตัวช้ีวัด KPI Dictionary)  
- ไดผ้ลลัพธ์ของตัวช้ีวัดที่หน่วยงานจัดเก็บ 
- ได้เรียนรู้การใช้งาน Google drive platform ในการเกบ็ข้อมูลแบบ Google sheet (Excel) 
- พัฒนาโปรแกรม online การบันทึกข้อมลูตัวช้ีวัดของคณะทั้งหมด และน ามาใช้งานจรงิในรอบ
ปีถัดไป 

2. ท่านคิดว่าเรื่องใดที่ไมบ่รรล ุ
-  

3. ท่านต้องการปรับข้ันตอนการท างานใดบ้าง 
- การเก็บและรวบรวมตัวช้ีวัดด้านประกันคุณภาพใหเ้ป็นหมวดหมู่ของแต่ละหน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
- จัดท าแบบฟอร์มในการรายงานข้อมูลตัวช้ีวัด โดยใช้โปรแกรม MS excel (Google sheet) 
- ตรวจสอบผลการรายงานข้อมลูตามตัวช้ีวัดของหน่วยงานที่รับผิดชอบตามรอบระยะเวลาที่
ก าหนด 
- รายงานปัญหาการเก็บข้อมูลตัวช้ีวัดและการกรอกข้อมลูในฐานข้อมูลตัวช้ีวัด 

4. ท่านสามารถน าไปปรับปรุงพัฒนาได้อย่างไร  
- ปรบัปรุงตามผลการประเมิน Act รวบรวมข้อเสนอแนะ/ปญัหาในการรายงานข้อมูลตัวช้ีวัดจาก
เครือข่าย 4 สถาบันและหน่วยงานผู้รบัผิดชอบ 
- พัฒนารูปแบบการรายงานด้วยโปรแกรม Excel ภายในคณะฯ ต่อยอดไปสู่การรายงานผลการ
ด าเนินงานเทียบเคียงด้านประกันคุณภาพ 4 สถาบัน 

12. ข้อเสนอแนะ 
 -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




