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 2. ผู้เขา้ร่วมกิจกรรม 
 

1. รศ.ดร.วีรวรรณ  เล็กสกุลไชย    
2. อ.นพ.ลิขิต  รังสิรัตนกุล     
3. อ.นพ.สมดี  รตันาวิบูลย์    
4. อ.นพ.เทอดเกียรติ ตรงวงศา 
5. อ.พญ.มนัสนันท์ รวีสุนทรเกียรติ 
6. อ.พญ.เอ้ือมพร  ศรสีนธ์ิ      
7. อ.ดร.พร้อมจิต  ศรียาภัย     
8. อ.ดร.วิทยา จอมอุย 
9. น.ส.สุภาพร  วิวัฒนากุล 
10. น.ส.กัญญา  ประจักษ์จิรตร 
11. น.ส.พรพรรณ  โรจนแสง 
12. น.ส.ประภาพร  พานิชชอบ 
13. น.ส.ขจรศรี นามลีลา 
14. นางกันยารัตน์  สุวรรณรัตน์ 
15. นายพงษ์วุฒิ  สุวรรณรัตน์ 
16. นายขวัญชัย อ่อนเรือง 
17. นางสุนทรี  นันทวิสุทธิวงศ์ 
18. น.ส.สุขุมาล  ตรีนุสนธ์ิ 
19. นายมานพ  นนทวงษ์ 
20. น.ส.วิจิตรา  ทพิย์มณฑา 
21. น.ส.พิมพ์พจี  คําครุฑ 
22. นายนิคม  ชาตรีกุล 
23. นายวิทวัส  กะตะศิลา 
24. น.ส.มลฤดี  มณีดํา 

 
1. การจัดการความรู้ของหน่วยงาน ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร มศว 

 

หัวข้อในการจัดการความรู ้(Knowledge Vision) 
 

เรื่อง การจัดซือ้-จัดจ้างวัสดุและน้ํายาตรวจวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการ  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดการความรู้.............30  มีนาคม  2561 ............................ 

 

แบบสรปุการจัดการความรู ้
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25. นางไพริน คุ้มวงษ์ 
26. น.ส.ศราณี  ตรีสุคนธ์ 
27. น.ส.ชนัญชิดา  ขุนไพชิต 
28. น.ส.สุธีรา  ขํานํ้าคู้ 
29. นายสมเกียรติ  มาลัย 
30. น.ส.ภรณ์ทิพย์  สม้เกลี้ยง 
31. น.ส.วาสนา  ดิษปัญญา 

 
3. หลักการและเหตุผล 
 ในปีงบประมาณ 2561 มีการกําหนด table of reference (TOR), การเปิดซองแบบ E-bidding, 
และการตรวจรับวัสดุและน้ํายาตรวจวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ องครักษ์ 
นครนายก ซึ่งภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มศว ดูแลและรับผิดชอบ ทําใหอ้าจารย์ประจําใน
ภาควิชาและเจ้าหน้าที่ประจําห้องปฏิบัติการ ต้องเป็นกรรมการกําหนด TOR, กรรมการเปิดซอง, และ
กรรมการตรวจรับ จากการดําเนินการที่ผ่านมา มีปัญหาเกิดขึ้น ทําให้ต้องเสียเวลาดําเนินการกําหนด TOR 
และเปิดซองซ้าํหลายคร้ัง มกีารนําส่งและรับวัสดุและน้ํายาตรวจวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการล่าช้า และสุ่ม
เสี่ยงต่อการกระทําผิดระเบียบราชการ เพ่ือให้การดําเนินการในงบประมาณถัดไปมีความคล่องตัว รวดเร็ว และ
มีปัญหาน้อยทีสุ่ด ภาควิชา ฯ จึงจัดกิจกรรมการจัดกาความรู้ครั้งน้ีขึ้นเพ่ือระดมความรู้จากประสบการณ์ที่ผ่าน
มาของผู้ร่วมกิจกรรม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งเชิญเจ้าหน้าที่จากงานคลังและพัสดุ ของคณะ ฯ มาให้
ข้อมูลประกอบ ผลการจัดการความรู้ได้รวบรวมเป็นคลังความรู้ในรายงานฉบับน้ีเพ่ือเผยแพร่และใช้เป็น
แนวทางในการดําเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างคร้ังถัดไป  
 
4. วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือรวบรวมปัญหาที่ผู้เก่ียวข้องพบจากการจัดซื้อ-จัดจ้างในปีงบประมาณ 2561 ที่ผ่านมา และ
จัดลําดับปัญหาตามความรุนแรงของผลท่ีอาจเกิดขึ้นและตามความท่ีจําเป็นที่ต้องป้องกันหรือแก้ไข 

2. เพ่ือกําหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อ-จัดจ้างวัสดุและน้ํายาตรวจวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการ ใน
ปีงบประมาณหน้า 

 
 

5. เป้าหมาย/ตัวชี้วัด     
 ป้องกันปัญหาที่เคยเกิดขึ้นให้ไม่เกิดขึ้นอีก 
  
 
6. วิธีการ/รูปแบบการจัดการความรู ้   ***(กรุณาระบ)ุ*** 
 

  Dialog 
  Success Story Telling (SST) 
  The World Cafe 
  อ่ืนๆ กรุณาระบุ................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
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7. กระบวนการจัดการความรู้  
 

กระบวนการ  รายละเอียด สรุป/วิเคราะห์/ประเมินผล 
กําหนดหัวข้อ มีการกําหนดหัวข้อก่อนหน้าวันจัดกิจกรรม 

จากการที่กรรมการชุดต่างๆที่เก่ียวข้องพบกับ
ปัญหาต่างๆและพูดคุยกันแบบไม่เป็นทางการ 

อาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง
เห็นว่าควรจัดกิจกรรมเพ่ือรวบรวม
ปัญหาและแนวทางแก้ไข 

ค้นหาสาเหตุ จัดกิจกรรมจําลอง การจัดซื้อหอยของร้ายขาย
หอยทอด ให้ผูร้่วมกิจกรรมได้สรุปแนวทางการ
จัดซื้อ-จัดจ้างที่ถูกต้อง และปัญหาที่เคยพบ 

- ได้ flow chart แนวทางปฏิบัติที่
ควรทําในการจัดซื้อ 
- ได้รายการปัญหาที่เคยพบในการ
จัดซื้อวัสดุและนํ้ายาตรวจวิเคราะห์
ของห้องปฏิบัติการ 

วิธีการแก้ไข - อาจารย์ นายแพทย์สมดี แบ่งปัน
ประสบการณ์จากการเป็นผู้อํานวยการ
โรงพยาบาลชลประทานให้ผูร้่วมกิจกรรมได้เข้า
ในแนวทางปฏิบัติตามระเบียบราชการ 
- เจ้าหน้าที่จากงานคลังและพัสดุ ช่วยตอบข้อ
สงสัยเก่ียวกับระเบียบการจัดซื้อ-จัดจ้างใน
ปัจจุบัน 

ถ้ากลัวผิดระเบียบราชการ ก็ให้
สอบถามจากผูรู้้หรือผู้มี
ประสบการณ์ และปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครัด 
วิธีการแก้ไขสรุปตาม 2 ภาพ
ข้างล่างน้ี 
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8. Key Success Factor (ปัจจัยที่ทําให้ประสบความสําเร็จ สรุปจากกระบวนการจัดการความรู้ในข้อ.7)  

1. ความรู้ความเข้าใจในระเบียบการจัดซื้อ-จัดจ้าง 
2. ความโปร่งใสในการกําหนด TOR 
3. ...................................................................................................................................................... 
4. ..................................................................................................................................................... 
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9. นวัตกรรมหรือสิ่งที่ได้จากการจัดการความรู้ (กรุณาแนบหลักฐาน) 
  คูม่ือ 
  แผ่นพับ 

   โปสเตอร์ 
   โปรแกรมหรือระบบต่างๆ 
 หรือ   มีการเผยแพร่ความรู้ช่องทางต่างๆ ระบุ ขึ้น Website ของคณะ ฯ 
10. ผลจากการดําเนินการทาํกิจกรรม KM  

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจระเบียบการจัดซื้อ-จัดจ้างมากข้ึน และเช่ือมั่นว่าจะดําเนินการได้ดีขึ้นใน
ปีงบประมาณหน้า 

 
11. After Action Review (AAR)  

1. ท่านคิดว่าท่านบรรลุในเรื่องใดบ้าง 
ได้แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในการจัดซื้อ-จัดจ้าง 
 

2. ท่านคิดว่าเรื่องใดที่ไม่บรรล ุ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
3. ท่านต้องการปรับขั้นตอนการทํางานใดบ้าง 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

4. ท่านสามารถนําไปปรับปรุงพัฒนาได้อย่างไร  
ใช้เป็นแนวทางในการจัดซื้อ-จัดจ้างคร้ังถัดไป 

 
12. ข้อเสนอแนะ 

 ..................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
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13. ภาพประกอบการทํากิจกรรมทํา KM 
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