
การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเผยแพร่ข้อมูล
ด้านการประกันคุณภาพในรูปแบบ 

Infographic

งานประกันคุณภาพ



รายนามสมาชิกผู้ร่วมด าเนินการ

• รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงทวิมา ศิริรัศมี ที่ปรึกษาโครงการ
• แพทย์หญิงปัญจรัตน์ โสวิทยสกุล หัวหน้าโครงการ
• นายคมสันณ์ ศรแสดง สมาชิก
• นางสาวสุปราณี ทุมสิทธิ์ สมาชิก
• นางสาวเกวลิน ยิ่งประเสริฐ สมาชิก



หลักการและเหตุผล 
ในยุคปัจจุบันการออกแบบสื่อในรปูแบบ Infographic ได้รับความนิยมมากบนโลก

ออนไลน์ เพราะเป็นรูปแบบการน าเสนอข้อมูลข่าวสารที่เข้าใจง่าย และสามารถสื่อสารถึง
ผู้รับได้อย่างน่าสนใจ ความง่ายและเข้าใจได้เร็ว ท าให้อินโฟกราฟิกสามารถตอบสนองความ
ต้องการของคนในยุคปัจจุบันที่มีรูปแบบการใช้ชีวิตเร่งรีบ และมีเวลาที่จ ากัดในการรับข้อมูล
ข่าวสาร 

งานประกันคุณภาพ มีภารกิจหลักในการส่งเสริมสนับสนุนด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของคณะแพทยศาสตร์ ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการด าเนินงาน
ด้านประกันคุณภาพ เช่น การจัดฝึกอบรม การให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพแก่บุคลากรใน
คณะฯ ดังนั้น ทางหน่วยงาน จึงมีแนวคิดในการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเผยแพร่ข้อมูลด้านการ
ประกันคุณภาพในรูปแบบ Infographic ผ่านระบบออนไลน์ขึ้น เพื่อให้บุคลากรภายใน
องค์กรทุกคนได้เข้าถึงและรับความรู้ข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ และข่าวสารต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์ เข้าใจง่าย ได้ทุกที่ ทุกเวลา



วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้บุคลากรงานประกันคุณภาพมีความรู้ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างาน

2. เพื่อให้บุคลากรภายในคณะฯ ได้รับความรู้ ข้อมูลข่าวสารด้านการประกันคุณภาพ
ผ่านสื่ออินโฟกราฟิกที่เข้าใจง่าย สะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อศึกษาการรับรู้ของบุคลากร/ผู้ใช้สื่ออินโฟกราฟิกที่มีต่อเนื้อหาและรูปแบบที่
หน่วยงานได้จัดท าและเผยแพร่ขึ้น เพื่อน าไปพัฒนาปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น

4. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจมากขึ้น
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เป้าหมายและตัวชี้วัด

1. มีผลงานสื่อมัลติมีเดียเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการประกันคุณภาพ
อย่างน้อย 1 เรื่องต่อเดือน (12 เรื่องต่อป)ี

2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้สื่อมัลตมิีเดียด้านการประกันคุณภาพ
ระดับดี-ดีมาก ≥ 80%



รูปแบบการจัดการความรู้

บุคลากรในหน่วยงาน
ร่วมกันคิดและแลกเปลี่ยน
ความรู้โดยผลัดกันน าเสนอ
*** The world café ***

KM “เทคนิคการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศกับ

งานประกันประกัน
คุณภาพ”



หัวข้อที่ได้จากการจัดการความรู้

1. การพัฒนาระบบ E-SAR ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับภาควิชา

2. การใช้ระบบ Server IT ในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านการประกัน
คุณภาพ

3. การจัดท าแบบประเมินโครงการออนไลน์ผ่าน Google Form
4. การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเผยแพร่ข้อมูลด้านการประกันคุณภาพใน

รูปแบบ Infographic



หัวข้อที่เลือกมาด าเนินการในรอบนี้

“การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเผยแพร่ข้อมูลด้านการประกัน
คุณภาพในรูปแบบ Infographic”



- เนื้อหาไม่น่าสนใจ 
- เกณฑ์เข้าใจยาก และมี  

ข้อมูลเยอะ 

- ไม่มีความรู้ 

- ไม่ให้ความสนใจและมีทัศนคติ
ทางลบด้านการประกันคณุภาพ 

- มีข้อจ ากัดในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ขาดการน าเอาเทคโนโลยีมาช่วยในการท างาน

- ระบบในการจัดการยังไมด่ี 

- ขาดเทคโนโลยีในการน าเสนอ
ข้อมูล 

รูปแบบการ
น าเสนอและ
เผยแพร่ข้อมูล
ด้านการประกัน
คุณภาพขาด
ความน่าสนใจ

2 2

เทคโนโลยี

3

ข้อมูล/ส่ือ

1

บุคลากร

วิธีการ

การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาโดยใช้แผนภูมิก้างปลา

- ไม่ได้รับข้อมูลขา่วสาร 

- เบื่อการรับรู้ข้อมูลแบบเดิมๆ 

- ขาดการน าเอาเทคโนโลยีมาช่วยในการท างาน

- ไม่มีเครื่องมือในการพัฒนา

- สื่อท่ีเผยแพร่ไม่น่าสนใจ 
(ไม่มีการพัฒนาสื่อให้ทันสมัย) 

- ช่องทางการเผยแพร่มีน้อย 



ท าไมต้องใช้อินโฟกราฟิก?



ท าไมต้องใช้อินโฟกราฟิก?

▪ Infographic แทรกซึมและซอกซอนไปในทุกๆ สื่อ ท้ังหนังสือพิมพ์ นิตยสาร       
และสื่อดิจิตอล อย่างเช่น Website, Blog และ Social Media

▪ ค าว่า Infographics มีการรายงานสืบค้นใน Google มากถึง 14.4 ล้าน เพ่ิมขึ้นถึง 
800% ภายในระยะเวลา 2 ปีเท่านั้น จึงเหมาะแก่การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง

▪ Infographic มีผลต่อการรับรู้ของมนุษย์โดยตรง ตัวอย่างที่มักมีการหยิบยกไปอ้างอิง
อยู่เสมอ คือ 90% ของข้อมูลที่เข้าสู่สมองของคนเราคือข้อมูลที่เป็นรูปภาพ       
เพราะรูปภาพและไอคอนกราฟิกต่างๆ เร้าความสนใจได้ดีกว่า

▪ คนจดจ าเรื่องราวจากการอ่านได้เพียง 20%
▪ โดยคนจะตอบสนองข้อมูลรูปภาพมากกว่าข้อมูลที่เป็นตัวหนังสือธรรมดา



จุดเด่นของการสื่อสารด้วยอินโฟกราฟิก (Infographics)

1. ง่ายต่อการท าความเข้าใจ
2. ดึงดูดความสนใจได้มากกว่า
3. ประหยัดเวลาในการศึกษาข้อมูล
4. ช่วยให้จดจ าข้อมูลได้ดี
5. น าไปเผยแพร่ได้ง่าย
6. ดูเป็นมืออาชีพ และน่าเชื่อถือ



แผนการด าเนินงาน
ระยะเวลา

ต.ค.61 พ.ย.61 ธ.ค.61 ม.ค.62 ก.พ.62 ม.ีค.62 เม.ย.62 พ.ค.62 มิ.ย.62 ก.ค.62 ส.ค.62 ก.ย.62
ขั้นตอน

วางแผน Plan

ประชุมพูดคุยเกี่ยวกับ
หัวข้อ และ content ที่จะ
น าเสนอว่าจะท าเรื่องอะไร 
ต้องมีความน่าสนใจและเป็น
ประโยชน์ โดยก าหนด
ประชุมเดือนเว้นเดือน

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺

ลงมือ Do

ค้นหาและรวบรวมข้อมูล
แล้วน ามาจัดล าดับข้อมูลเพื่อ
สร้างเรื่องราวท่ีจะน าเสนอ 
และด าเนินการออกแบบ
หน้าตาของ Infographic
และเผยแพร่ข้อมูลผ่านทาง 
Social Media โดย
ตั้งเป้าหมายสร้างผลงาน 
เดือนละ 1 เรื่อง

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺



(ต่อ) แผนการด าเนินงาน

ระยะเวลา
ต.ค.61 พ.ย.61 ธ.ค.61 ม.ค.62 ก.พ.62 มี.ค.62 เม.ย.62 พ.ค.62 มิ.ย.62 ก.ค.62 ส.ค.62 ก.ย.62

ขั้นตอน
ตรวจสอบผล Check
ส ารวจความพึงพอใจของ

ผู้ใช้สื่อมัลติมีเดียทุก 6 เดือน ☺ ☺

แก้ไขปรับปรุง  Action

น าข้อเสนอแนะจากการ
ส ารวจมาพัฒนาหน่วยงานใน
ล าดับต่อไป

☺ ☺



เอกสารหรือข้อมูลด้านประกันคุณภาพของหน่วยงาน
ที่ได้มีการน าเสนอในรูปแบบอินโฟกราฟิก

การเผยแพร่ “ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)”

การเผยแพร่ “ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้ (Knowledge Management)”
การเผยแพร่ “ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานสากลส าหรับแพทยศาสตรศึกษา 

(WFME)



ในปี 2561 เผยแพร่สื่อในรูปแบบ OnePage



ในปี 2562 เผยแพร่ข้อมูลด้านการประกันคุณภาพในรูปแบบ Infographic
ผ่านระบบออนไลน์ (Youtube)



การเผยแพร่ข้อมูลด้านการประกันคุณภาพในรูปแบบ Infographic
ผ่านระบบออนไลน์ (Facebook QA MEDSWU)



การเผยแพร่ข้อมูลด้านการประกันคุณภาพในรูปแบบ Infographic
ผ่านระบบออนไลน์ (Line และ Website QA)



ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้สื่อมัลติมีเดีย



ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้สื่อมัลติมีเดียด้านการประกันคุณภาพ

ข้อ รายละเอียด
ระดับคะแนน สรุปผล

น้อย
ปาน
กลาง

ดี ดีมาก ดี-ดีมาก

ด้านความรู้ความเข้าใจและการน าไปใช้

1 เมื่อชมสื่อมัลติมีเดียแล้วเกิดความเขา้ใจ 
ไม่ซับซ้อน

- - 15.69 84.31 100

2
ได้รับความรู้ แนวคิด และประสบการณ์ใหม่ๆ 
จากการชมสื่อมัลติมีเดีย

- - 13.73 86.27 100

3
สามารถน าสิ่งที่ได้รับจากการชมสื่อมัลติมีเดีย
ไปใช้ประโยชน์หรือประยุกต์ใช้ในการท างาน/
ปรับปรุงการท างาน

- - 15.69 84.31 100



(ต่อ) ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้สื่อมัลติมีเดียด้านการประกันคุณภาพ

ข้อ รายละเอียด
ระดับคะแนน สรุปผล

น้อย
ปาน
กลาง

ดี ดีมาก ดี-ดีมาก

ด้านเนื้อหา

1 อธิบายเนื้อหาเข้าใจง่าย - - 17.65 82.35 100

2
ข้อมูลเป็นปัจจุบัน มีความสมบูรณ์ 
มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ

- 1.89 11.32 84.91 96.23

3 ภาพประกอบ/ภาพกราฟิกสื่อสารความหมาย
ได้ตรงกับเน้ือหา

- 3.77 9.43 86.79 96.23



(ต่อ) ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้สื่อมัลติมีเดียด้านการประกันคุณภาพ

ข้อ รายละเอียด
ระดับคะแนน สรุปผล

น้อย
ปาน
กลาง

ดี ดีมาก ดี-ดีมาก

ด้านรูปแบบ

1
ความเหมาะสมของรูปแบบ และขนาด
ตัวอักษร

- 1.96 13.73 84.31 98.04

2 ความเหมาะสมของภาพ สี และเสียงประกอบ - - 13.73 86.27 100

3 การออกแบบกราฟิกมีความสวยงาม - - 11.76 88.24 100

4 ความสะดวกในการใช้สื่อออนไลน์ - - 11.76 88.24 100

5 ท่านมีความพึงพอใจสื่อโดยรวมเป็นอย่างไร - - 20.00 75.56 95.56





สรุปผลการด าเนินงาน

1. จากผลการด าเนินงานการพัฒนารูปแบบสือ่มัลติมีเดียเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน
การประกันคุณภาพ ในปี 2562 ได้ก าหนดเป้าหมายไว้ 1 เรื่องต่อเดือน (หรือ 12
เรื่องต่อป)ี ซึ่งได้มีการด าเนินการตามแผนไปแล้ว 3 เรื่อง ใน 2 เดือนแรกของปี 

2. หลังจากได้มีการด าเนินการแล้วได้มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้สื่อ
มัลติมีเดียด้านการประกันคุณภาพ ได้ผลระดับความพึงพอใจภาพรวม เท่ากับ 
95.56 (เป้าหมาย ≥ 80%) โดยน าข้อเสนอแนะจากการส ารวจมาพัฒนา
หน่วยงานในล าดับต่อไป



บทเรียนที่ได้รับ

➢ บุคลากรในหน่วยงานได้รับความรู้ ความเข้าใจในวิธีการคิด 
การออกแบบ การสร้างสรรค์ผลงานที่น าเสนอในรูปแบบ 
Infographic จากการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านทาง YouTube 
และจากผู้เชียวชาญหน่วยงานเวชนิทัศน์ที่ให้ค าแนะน าและ
ช่วยเหลือ

➢ เกิดผลงานจากการน าเทคโนโลยีที่ใช้ในชีวิตประจ าวันมา
ประยุกต์ใช้ในการท างาน



กิจกรรม/โครงการที่จะพัฒนาต่อไปในอนาคต

พัฒนารูปแบบสื่อมัลติมีเดียเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการประกัน
คุณภาพให้ดูทันสมัยและน่าสนใจเพิ่มมากขึ้น  เช่น ท าเป็น Animation 




