KPI บังคับสวนกลาง (การจัดการความรู KM)
ในสวนที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ ชลประทาน ( QA )
นําเสนอในการจัดทํา KPI สายวิชาการและสายสนับสนุน ปงบประมาณ 2563
สวนที่ 1 KPI บังคับสวนกลาง
รายการ : การพัฒนาหนวยงานสูองคกรเรียนรู(KM)
ตัวชี้วัดผลงาน
หลักการและเหตุผล
รายการ
น้ําหนัก %
2.1 ระดับความสําเร็จของกระบวนการคุณภาพใน
3
ตามยุทธศาสตรศูนยการแพทยปญ
 ญานันทภิกขุ ชลประทาน ป 2563 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 เพิ่มขีดสมรรถนะ
การทําการจัดการความรู ( KM )
องคการสูโรงพยาบาลแหงปญญา (Smart Hospital and Smart Head and Smart Hand) มิติดานการพัฒนา
องคการ การทํา KM มีวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร ใหมีวัฒนธรรมองคกรแบบ Learning Organization
ตัวชี้วัด : รอยละนวัตกรรม CQI และ KM ที่ผานกระบวนการ PDCA

KPI บังคับสวนกลาง (การจัดการความรู KM)

เอกสารแนบ 1

เกณฑการใหคะแนน ความสําเร็จของการจัดการความรู
อางอิงจากกระบวนการคุณภาพ Plan Do Check Act แบงออกเปน 2 รอบการประเมิน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. การจัดการความรู ทําไดทั้งในระดับ ฝาย/งาน/สาขาวิชา/PCT ใหคิด 1 โครงการสามารถใชประเมินได 2 รอบการประเมิน
รอบที่หนึ่ง ( เดือนสิงหาคม 2562 – เดือนมกราคม 2563 ) การวางแผนโครงการ และการดําเนินการ
ระดับ
คะแนน
2

3
4
5

เกณฑการใหคะแนน

รายการหลักฐานในโปรแกรม KM

มีแผนการจัดการโครงการที่เปนการจัดการความรู (เปนเรื่องใหม
หรือเรื่องตอยอดที่มีวัตถุประสงคใหม) ที่ผานการพิจารณาอนุมัติ
โดยผูบังคับบัญชา*และผานการพิจารณาจากคณะกรรมการ
พัฒนาการจัดการความรูและการบริหารจัดการแบบลีน

1.1 โครงการการจัดการความรูที่เขียนโครงการสงงานวางแผนและพัฒนา แบบฟอรมเสนอโครงการ
ศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ ชลประทาน ประจําปงบประมาณ 2563
1.2 รายงานการประชุมการจัดการความรูเรื่องที่เลือก กําหนดประเด็นความรู วัตถุประสงค และ
เปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลองกับมาตรฐานการทํางานของ CoP
1.3 รายชื่อสมาชิก CoP ทั้งหมดโดยมีชื่อผูทําและลายเซ็นผูบังคับบัญชาของผูทําที่เหนือกวา 1 ระดับ
(แบบฟอรมรายชื่อสมาชิกการจัดการความรู หนาเว็บไซต** )
มีหลักฐานการจัดการแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรู หรือเกิด CoP
2.1 รายงานการประชุม CoP ประมาณ 1 ครั้ง ที่มีการประชุมกําหนดประเด็นในเรื่องที่จะแลกเปลี่ยน
ใหมหรือตอยอดจาก CoP เดิมมีการดําเนินการโครงการ 1 ครั้งใน เรียนรูเรื่องพรอมหลักการและเหตุผล มีรูปภาพประกอบ เชนรูปภาพการประชุม รูปภาพการดําเนิน
รอบประเมิน
กิจกรรม เปนตน
มีหลักฐานการจัดการแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรู มีการดําเนินการ 3.1 รายงานการประชุม CoP ตั้งแต 2 ครั้งขึ้นไป ที่มีการติดตามผลที่เกิดขึ้นและหาวิธีแกไขปญหา
โครงการ มากกวา 2 ครั้งในรอบประเมิน
อุปสรรคจากการนําไปปฏิบัติ
มีหลักฐานวามีการรวบรวมความรูที่ได บันทึกเปนลายลักษณอักษร 4.1 แนวปฏิบัติที่ดีที่รวบรวมจากการจัดการความรูของ เรื่องที่ทํา ที่ผานงานตามขอ 3.1 แลวไดผลดีมา
กําหนดเปนแนวทางปฏิบัติ (รอบ 1)
พัฒนาเปนแนวทางปฏิบัติ (รอบ1)

หมายเหตุ :
1. โครงการที่ไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชา* หมายถึง หัวหนางาน/หัวหนาสาขาวิชา/ประธานคณะกรรมการ/ผูชวยผูอํานวยการ/รองผูอํานวยการที่รับผิดชอบ
2. มีหลักฐานแสดงถึงการกําหนดประเด็นความรูวัตถุประสงค และเปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลองกับมาตรฐานการทํางานของ CoP
3. ปงบประมาณ 2563 การทํา KM ตองทํารวมกับหนวยงานอื่นเพื่อนําผลงานไปใชประโยชนในหนวยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกองคกร ถาไมได ก็ทําในหนวยงานตนเองเพื่อ
เปนแนวปฏิบัติที่ดีตอยอดสรางนวัตกรรม CQI R2R
4. สามารถดูรายละเอียดการดําเนินงานและ Download แบบฟอรมตาง ๆ ไดที่เว็บไซต** http://pcmc.swu.ac.th

KPI บังคับสวนกลาง (การจัดการความรู KM)

เอกสารแนบ 1

เกณฑการใหคะแนน ความสําเร็จของการจัดการความรู
รอบที่สอง ( เดือนกุมภาพันธ 2563 – กรกฎาคม 2563 ) การดําเนินงาน การติดตามและประเมินผล การปรับปรุงงาน
ระดับ
คะแนน
1
2
3

4
5

เกณฑการใหคะแนน
มีหลักฐานปรากฎวามีการดําเนินโครงการแตไมมีการกําหนดแนวทางปฏิบัติ
มีการรวบรวมขอมูลเปนระบบในระหวางดําเนินโครงการการจัดการความรู : มี
การรวบรวมความรูที่ไดเปนลายลักษณอักษรกําหนดเปนแนวทางปฏิบัติ (รอบ1)
แตยังไมไดนําแนวทางปฏิบัติไปใชกับกลุมเปาหมาย
กระบวนการพัฒนาแนวปฏิบัติการจัดการความรู : มีการดําเนินการให
กลุมเปาหมายนําแนวทางปฏิบัติ (รอบ1) ไปปฏิบัติเพื่อทดลองใชและมี
กระบวนการจัดเก็บขอมูลเพื่อหาแนวปฏิบัติที่ดี (รอบ2)

รายการหลักฐานในโปรแกรม KM
5.1 แนวปฏิบัติที่ดีที่รวบรวมจากการจัดการความรูของ เรื่องที่ทํา แลวไดผลดีมาพัฒนา
เปน แนวทางปฏิบัติ (รอบ1)

6.1 รายงานการประชุมที่เกี่ยวกับเรื่องนําแนวปฏิบัติ(1)ไปทดลองใชในกลุมของเปาหมาย
หลักของโครงการนี้
6.2 รายงานการประชุมที่มีการนําแนวปฏิบัติ (รอบ1) ไปทดลองใชแลวนํามาทบทวน
ปรับปรุงจนเกิดเปนแนวปฏิบัติ(รอบ2)
6.3 แนวปฏิบัติที่ดี(รอบ2)
ประเมินผลความสําเร็จตามตัวชี้วัดการจัดการความรู : มีการบันทึกแนวปฏิบัติที่ 7.1 ประเมินผลความสําเร็จ: ตามคาเปาหมายตัวชี้วัดความสําเร็จที่ตั้งไวในโครงการ
ดี (รอบ2) เปนลายลักษณอักษร แตไมไดเผยแพรภายในหรือภายนอกองคกร
7.2 มีแนวปฏิบัติที่ดีออกเปนลายลักษณอักษร เชน WI PG คูมือหรือเปนราง(เอกสาร
คุณภาพ)
มีการนําเสนอผลงานในมหกรรมคุณภาพภายในหรือภายนอกองคกร
8.1 มีการนําการจัดการความรูเรื่องที่ทําไปนําเสนอภายในหรือภายนอกองคกรเชนในงาน
มหกรรมคุณภาพ, งาน HA Forum, งานประชุมวิชาการ,แชร Good Practice KM ลงใน
ปญญาชลสาร,นําเสนอผลงานในคลังความรูบน Website หรือ นําแนวปฏิบัตินี้ไปใช
ประโยชนในหนวยงานภายในองคกร หรือหนวยงานภายนอกองคกร (มีแบบฟอรมดาวน
โหลดการนําKMไปใชประโยชนหนาเว็บไซต**)

หมายเหตุ :
สามารถดูรายละเอียดการดําเนินงานและ Download แบบฟอรมตาง ๆ ไดที่เว็บไซต** http://pcmc.swu.ac.th
หากมีขอสงสัย สอบถามเพิ่มเติมไดที่ คุณสิลินทิพย จตุพจน งานประกันคุณภาพการศึกษา โทรศัพท 3414

รอบที่หนึ่ง
ปดระบบเพื่อตรวจสอบและใหคะแนน KPI ภายในวันอังคารที่ 14 มกราคม 2563

รอบที่สอง
ปดระบบเพื่อตรวจสอบและใหคะแนนKPI ภายในอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563

