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 2. ผู้เขา้ร่วมกิจกรรม 
 
• รองศาสตราจารย์ ดร. วีรวรรณ เล็กสกุลไชย    ผู้จัดการกิจกรรม  

 
ทีม กําหนดคณุลักษณะ (Spec) 

• อาจารย์ นายแพทย์ สมดี   รตันาวิบูลย์    หัวหน้าทีม 
• อาจารย์ นายแพทย์ เทอดเกียรติ  ตรงวงศา    นักบ่น 
• อาจารย์ แพทย์หญิง เอ้ือมพร   ศรีสนธ์ิ    นักจด 
• รองศาสตราจารย์ ดร. สมชาย   สันติวัฒนากุล 
• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง นันทนา   ชุมช่วย 
• อาจารย์ ดร. พร้อมจิต  ศรียาภัย 
• นางสาว สุภาพร  วิวัฒนากุล 
• นางสาว พรพรรณ   โรจนแสง 
• นาย พงษ์วุฒิ  สุวรรณรัตน์ 
• นาง กันยารัตน์   สุวรรณรัตน์ 
• นางสาว พิมพ์พจี  คําครุฑ 
• นาง ทิพวรรณ  ชัยมงคล 
• นางสาว ศราณี  ตรีสคุนธ์ 
• นางสาว อุไรวรรณ   เรียงวงษ์ 
• นางสาว ไพริน   คุม้วงษ์ 

 
1. การจัดการความรู้ของหน่วยงาน  

ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มศว และ 
ห้องปฏิบัติการ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ องครักษ์ นครนายก  

 

หัวข้อในการจัดการความรู ้(Knowledge Vision) 
 

เรื่อง แนวทางการกําหนดคณุลักษณะและการเปิดซอง 
       จัดซ้ือจัดจ้างวัสดุภัณฑ์และน้ํายาของห้องปฏิบัติการ  

วัน/เดือน/ปี ที่จัดการความรู้ วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 
 

แบบสรปุการจัดการความรู ้
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• นางสาว ประเทือง   เรียงวงษ์ 
 
ทีม เปิดซอง 

• อาจารย์ นายแพทย์ ลิขิต  รังสิรัตนกุล    หัวหน้าทีม 
• อาจารย์ ดร. วิทยา  จอมอุย      นักบ่น 
• นาย มานพ   นนทวงษ์      นักจด 
• รองศาสตราจารย์ ดร. พัชรินทร์   แสงจารึก 
• นาง สุนทรี  นันทวิสุทธิวงศ์ 
• นางสาว ขนิษฐา  อุทศิ 
• นาง ทัศนันทน์ วัฒนวิภัทรเจริญ 
• นาย ธนารัตน์  เมืองอยู่ 
• นาย นิคม  ชาตรีกุล 
• นางสาว จารุวรรณ  ศรีวิลัย 
• นาย รัตนชัย  แช่มช้อย 
• นางสาว ชนัญชิดา  ขุนไพชิต 
• นางสาว สุธีรา  ขํานํ้าคู ้

 

3. หลักการและเหตุผล 
  ในปีงบประมาณ 2561 ภาควิชาได้ทํากิจกรรมการจัดการความรู้เรื่องแนวทางการจัดซื้อวัสดุเคมีภัณฑ์
ของห้องปฏิบัติการ และได้แนวทางปฏิบัติเพ่ือลดปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างมาใช้ดําเนินการในปีงบประมาณ 
2562 การจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ของภาควิชาในคร้ังน้ี มีหลักการว่า ถ้าแนวปฏิบัติที่ได้จากการจัด
กิจกรรมในปีทีแ่ล้วถูกนําไปใช้อย่างเหมาะสม การจัดซื้อวัสดุเคมีภัณฑ์ของห้องปฏิบัติการในปีงบประมาณ 
2562  จะต้องทําได้ดีขึ้น การจัดกิจกรรมคร้ังน้ีจึงต้องการประเมินผลการนําแนวปฏิบัติที่ได้ในรอบที่แล้วไปใช้ 
และต้องการรวบรวมประเด็นปัญหาเพ่ิมเติม โดยเน้นประเด็นปัญหาในขัน้ตอนการกําหนดคุณลักษณะ 
(specification, Spec) ของวัสดุเคมีภัณฑ์ และการเปิดซองจากประสบการณ์จริงของผู้ปฏิบัติงาน และร่วมกัน
อภิปรายเพ่ือหาแนวปฏิบัติไปใช้ป้องกันหรือลดการเกิดปัญหาที่เคยพบในการดําเนินการปีถัดไป 
  
4. วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือประเมินผลการนําแนวปฏิบัติที่ได้ในรอบที่แลว้ (ปี 2561) ไปใช้ในการจัดซื้อวัสดุเคมีภัณฑ์ของ
ห้องปฏิบัติการในปีงบประมาณ 2562  

2. เพ่ือรวบรวมประเด็นปัญหาเพ่ิมเติม โดยเน้นประเด็นปัญหาในขั้นตอนการกําหนดคุณลักษณะ 
(specification, Spec) ของวัสดุเคมีภัณฑ์ และการเปิดซองจากประสบการณ์จริงของผู้ปฏิบัติงาน 

3. เพ่ือร่วมกันอภิปรายหาแนวปฏิบัติไปใช้ป้องกันหรือลดการเกิดปัญหาที่เคยพบในการดําเนินการปี
ถัดไป 
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5. เป้าหมาย/ตัวชี้วัด     
1. เป้าหมาย : มีการนําแนวปฏิบัติที่ได้ในรอบที่แล้ว (ปี 2561) ไปใช้ในการจัดซื้อวัสดุเคมภัีณฑ์

ของห้องปฏิบัติการในปีงบประมาณ 2562 
 ตัวบ่งชี ้: พบปัญหาที่เคยพบในปี 2561 ลดลงอย่างน้อยร้อยละ 10 

2. เป้าหมาย : รวบรวมประเด็นปัญหาเพ่ิมเติม โดยเน้นประเด็นปัญหาในขัน้ตอนการกําหนด
คุณลักษณะ (specification, Spec) ของวัสดุเคมีภัณฑ์ และการเปิดซองจากประสบการณ์
จริงของผู้ปฏิบัติงานและอภิปรายให้ได้แนวปฏิบัติเพ่ือป้องกันหรือขจัดปัญหาที่เคยพบในการ
ดําเนินการปีถัดไป  
ตัวบ่งชี ้: กําหนดประเด็นปัญหาในการกําหนดคุณลักษณะและการเปิดซองอย่างน้อยงานละ 
2 ข้อ และได้แนวปฏิบัติสําหรับป้องกันหรือขจัดปัญหานั้น 

 
6. วิธีการ/รูปแบบการจัดการความรู ้   ***(กรุณาระบ)ุ*** 
 

  Dialog 
  Success Story Telling (SST) 
  The World Cafe 
  อ่ืนๆ กรุณาระบุ Group discussion  
 

7. กระบวนการจัดการความรู้  
7.1 ผู้จัดการกิจกรรมทบทวนผลการจัดกิจกรรมคร้ังที่แลว้ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับทราบดังน้ี 

 
ในการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ปีงบประมาณ 2561 ในวันท่ี 30 มีนาคม 2561 ได้ประเด็นปัญหาและกําหนด

แนวทางปฏิบัติดังนี้ 
 

ปัญหาที่พบ แนะนําวิธีแก้ไข 
1. ไม่มีบริษัทมาย่ืนซอง ให้คนของห้อง lab ประชาสัมพันธ์ตรงไปท่ี(ตัวแทน)

บริษัท/ 
2. มีบริษัทรายเดียวมาย่ืนซอง หรือไม่มีคู่เทียบ - ให้บริษัทช่วยหาคู่เทียบมาย่ืนซอง 

- ถ้าท้ังประเทศมีบริษัทเดียว ก็ต้องยอมให้เปิดซองราย
เดียว 

3. Spec กําหนดการผ่านมาตรฐานท่ีไม่คุ้นเคย - ให้ใช้เกณฑ์มาตรฐานตามท่ีสภาเทคนิคการแพทย์
กําหนดเท่านั้น  

4. กรรมการเปิดซองเสียงแตก - สิทธ์ิการตัดสินเป็นของประธานกรรมการ ไม่ใช่ใช้เสียง
ข้างมาก 

5. คนตรวจรับไม่แน่ใจว่าสินค้าตรงตามท่ีระบุใน 
spec 

- บริษัทต้องรับผิดชอบกับความถูกต้องตามที่บริษัทส่ง
เอกสารมาเปิดซอง 
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7.2 ผู้จัดการกิจกรรมใช้ข้อมลูที่เจ้าหน้าที่พัสดุรวบรวมให้ไปวิเคราะห์ผลการนําแนวปฏิบัติที่ได้ในปีที่แล้วไปใช้
ในปี 2562 และสรุปให้ผู้เข้ารว่มกิจกรรมรับทราบดังน้ี 
 
เปรียบเทียบผลการเปิดซองตามคุณลักษณะท่ีกําหนดในปี 2561 และปี 2562 ได้ดังนี้ 
 

 ปี 2561 ปี 2562 ผลต่าง 
เปิดซองจัดซ้ือวัสดุภัณฑ์และน้ํายา 12 รายการ 14 รายการ  
เปิดซองสําเร็จในคร้ังแรก 7 รายการ (58%) 10 รายการ (71%) ดีข้ึน 13% 
ไม่มีบริษัทมาย่ืนซอง 2 ราย (17%) 1 ราย (7%) ลดลง 10% 
มีบริษัทรายเดียวมาย่ืนซอง หรือไม่มีคู่เทียบ 2 ราย (17%) 0 ราย  ลดลง 17% 
บริษัทย่ืนข้อมูลไม่ครบ 1 ราย (8%) 1 ราย (7%) ลดลง 1% 

 
ดังน้ัน แนวปฏิบัติที่มีการนําไปใช้ในปี 2562 คือ 

• การแจ้งตัวแทนบริษัทให้ติดตามการเปิดให้บริษัทย่ืนเอกสารสําหรับการเปิดซองทาง internet 
• การแจ้งให้บริษัทแนะนําบริษัทอ่ืนมาร่วมการเปิดซอง 

 
ผลการดําเนินการบรรลุเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ : การดําเนินการในปี 2562 ดีขึ้นกว่าการดําเนินการในปี 2561 13%
พบปัญหาที่เคยพบในปี 2561 ลดลง 10 และ 17% ตามเป้าที่ต้ังไว้คือ อย่างน้อย 10% 
 

7.3 ผู้ร่วมกิจกรรมแบ่งกลุ่มเป็น 2 กลุ่มคือ กลุม่กําหนดคุณลกัษณะ (Spec) และกลุ่มเปิดซอง แต่ละกลุม่
ทําการอภิปรายเพ่ือรวบรวมปัญหาในการกาํหนดคุณลักษณะ/เปิดซองที่พบในการดําเนินการ
ปีงบประมาณ 2562 และช่วยกันกําหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือป้องกันหรือขจัดปัญหานั้นในการดําเนินการ
ปีถัดไป เมื่อได้ข้อมูลแล้ว หัวหน้าที่นําเสนอในที่จัดกิจกรรม ผลการอภิปรายกลุ่มสรุปได้ดังน้ี  
 
การกําหนดคุณลักษณะพบปัญหาและได้แนวทางปฏิบัติดังนี้ 

• การเขียนคุณลักษณะท่ีไม่ครบถ้วน ไม่ชัดเจน เขียนรายการซํ้าซ้อน ไม่สัมพันธ์กับข้อความภาษาอังกฤษใน 
catalog ของผลิตภัณฑ์ 
แนวปฏิบัติท่ีแนะนํา  

 คนเขียนคุณลักษณะต้องมีความละเอียดรอบครอบ มีความรู้ความเข้าใจในรายการท่ีกําลัง
กําหนดคุณลักษณะ กรณีไม่รู้หรือไม่แน่ใจ ให้ค้นคว้าหรือสอบถามเพ่ือหาข้อมูลประกอบ 

 คณะกรรมการกําหนด Spec อย่างน้อย 1 คนต้องมีความรู้ในรายการท่ีกําลังกําหนดคุณลักษณะ 
ต้องทํางานในสาขานั้น เพ่ือทําหน้าท่ีตรวจทางความถูกต้องก่อนนําไปใช้จริง 

 คนเขียนคุณลักษณะควรประสานกับงานพัสดุ เพ่ือป้องกันการกําหนดคุณลักษณะท่ีขัดกับ
ระเบียบการจัดซ้ือจัดจ้าง 
 

• การเขียนคุณลักษณะท่ีเจาะจงรายละเอียดมากเกินไป สุ่มเสี่ยงเข้าข่ายการฮั้วประมูล 
แนวปฏิบัติท่ีแนะนํา 

 ให้ศึกษาข้อมูลรายการท่ีกําลังกําหนดคุณลักษณะจาก catalog ของหลายๆบริษัท และกําหนด
คุณลักษณะด้วยข้อความที่เป็นกลาง ไม่เจาะจงตามท่ีเขียนใน catalog ของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง 
ให้ระบุตัวเลขท่ีลงท้ายด้วยศูนย์หรือ 5 กําหนดเป็นช่วงค่าด้วยข้อความ ไม่น้อยกว่า… หรือ ไม่
มากกว่า…  ห้ามใช้ตัวเลขเจาะจงตามท่ีปรากฏใน catalog ของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง 
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การเปิดซองพบปัญหาและได้แนวทางปฏิบัติดังนี้ 
• เอกสารท่ีบริษัทส่งมาพิจารณามีจํานวนมากและไม่ถูกจัดเรียงให้ง่ายต่อการตรวจสอบ  

แนวปฏิบัติท่ีแนะนํา 
 ให้บริษัท download เอกสารเรียงตามรายการท่ีระบุในคุณลักษณะท่ีกําหนด 
 ให้คนท่ีพิมพ์เอกสารออกมาจัดทําแผ่นแนบระบุว่าเอกสารแต่ละชิ้นใช้ประกอบการพิจารณา
คุณลักษณะข้อใด 
 

• เอกสารท่ีบริษัทส่งมาไม่ครบ ไม่ตรงกับท่ีต้องการ ไม่ชัดเจน 
แนวปฏิบติัท่ีแนะนํา 

 เขียน spec ให้ชัดเจน ตัวแทนบริษัทอ่านแล้วเข้าใจว่าต้องการเอกสารใด  
 ให้แจ้งตัวแทนบริษัท ถ้าไม่แน่ใจให้ถามมาท่ีเจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการก่อน upload เอกสาร 

 
• บริษัทคู่เทียบไม่มาหรือไม่มี 

แนวปฏิบัติท่ีแนะนํา 
 ถ้าจําเป็น มีบริษัทจําหน่ายหรือดําเนินการในประเทศไทยเพียงรายเดียว ระเบียบพัสดุอนุโลมได้ 
โดยต้องมีเหตุผลชัดเจนและได้พยายามแล้ว  
 

• กรรมการไม่ว่างมาเปิดซองในวันท่ีกําหนด 
แนวปฏิบัติท่ีแนะนํา 

 อาจไม่สามารถแก้ไขได้ เนื่องจากอาจารย์ของภาควิชาเป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัย ศูนย์การแพทย์ 
ฯ และคณะ ฯ หลายคน เหลือจํานวนคนท่ีจะเป็นกรรมการได้ไม่มาก  

 
• ประธานและกรรมการมีความเห็นไม่ตรงกัน 

แนวปฏิบัติท่ีแนะนํา 
 ยึดตามระเบียบพัสดุ คือ ผลการตัดสินข้ึนกับประธานกรรมการเปิดซอง ไม่ข้ึนกับเสียงข้างมาก  

 
8. Key Success Factor (ปัจจัยที่ทําให้ประสบความสําเร็จ สรุปจากกระบวนการจัดการความรู้ในข้อ.7)  

การที่ภาควิชามีบุคลากรดํารงตําแหน่งบริหาร ทําให้ได้รับความรู้เก่ียวกับระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง
จากผู้บริหาร 
 
9. นวัตกรรมหรือสิ่งที่ได้จากการจัดการความรู้ (กรุณาแนบหลักฐาน) 

  คูม่ือ 
  แผ่นพับ 

   โปสเตอร์ 
   โปรแกรมหรือระบบต่างๆ 
 หรือ   มีการเผยแพร่ความรู้ช่องทางต่างๆ ระบุ นํารายงานน้ีขึ้น Web ของภาควิชา/คณะ ฯ   
 
10. ผลจากการดําเนินการทาํกิจกรรม KM  

ผู้ปฏิบัติงานได้มีโอกาสนําเสนอปัญหาที่พบ รวมทั้งได้ช่วยกันกําหนดแนวปฏิบัติเพ่ือป้องกันหรือขจัด
ปัญหาที่เคยพบ 
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11. After Action Review (AAR)  
1. ท่านคิดว่าท่านบรรลุในเรื่องใดบ้าง 

• การดึงเอาความรู้จากประสบการณ์ตรงของเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการที่ได้ทําการกําหนดคุณ
ลักษรและเปิดซองจริง มารวมกับความรู้ด้านการบริหารจัดการของอาจารย์ที่เป็นผู้บริหาร
และด้านวิชาการของอาจารย์ของภาควิชา ทําให้เข้าใจปัญหาและนําไปสู่การกําหนดแนว
ปฏิบัติเพ่ือป้องกันหรือขจัดปัญหาที่เคยพบ 

 
2. ท่านคิดว่าเรื่องใดที่ไม่บรรล ุ

• ไม่ม ี
 

3. ท่านต้องการปรับขั้นตอนการทํางานใดบ้าง 
• ไม่ม ี
 

4. ท่านสามารถนําไปปรับปรุงพัฒนาได้อย่างไร  
• ทําให้การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีถัดไปมีประสิทธิภาพขึ้น 

 
12. ข้อเสนอแนะ 

• ไม่ม ี
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13. ภาพประกอบการทํากิจกรรม  
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             .................................................................... 
                                                                        (ลงชื่อ.................................................................) 
                                                                             หัวหนาหนวยงาน  
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