แบบสรุปการจัดการความรู้
1. การจัดการความรู้ของหน่วยงาน ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว
หัวข้อในการจัดการความรู้ (Knowledge Vision)
เรื่อง Talk Lab Gross: การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของนิสิตแพทย์
(Talk Lab Gross: an engaged learning for medical students)
วัน/เดือน/ปี ที่จัดการความรู้ 20 สิงหาคม 2561
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

รศ.ดร. วิสุทธิ์
ผศ.ดร.สพ.ญ. อรพิน
อ.ดร. สมใจ
รศ.ดร. วิภาวี
รศ.ดร. บุษบา
รศ.ดร.สพ.ญ. วนิดา
รศ.ดร. อุดมศรี
รศ.ดร. รักษวรรณ
ผศ. หัทยา
ผศ.ดร.น.สพ. พูลพล
ผศ.นพ. เฉง
ผศ.ดร. สิรินันท์
อ. ดร. พงษ์ศักดิ์
อ.ดร. จิตราภรณ์
อ.ดร. อรรถบุญญ์
อ.ดร. รัชฎาภรณ์
อ.ดร.น.สพ. รัฐจักร

ประดิษฐ์อาชีพ
เกิดประเสริฐ
อภิเศวตกานต์
อนุพันธ์พิศิษฐ์
ปันยารชุน
ไตรพาณิชย์กุล
โชว์พิทธพรชัย
พูนคา
เพชรพิบูลย์ไทย
ผดุงชัยโชติ
นิลบุหงา
พงษ์เมธีกลุ
ขันธ์เพ็ชร
ควรประดิษฐ์
วัฒน์ธรรมาวุธ
ประมงค์
รังสิวิวัฒน์
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ผู้จัดการความรู้ (KM Manager)
คุณอานวย (Facilitator)
คุณลิขิต (Note Taker)
คุณกิจ
คุณกิจ
คุณกิจ
คุณกิจ
คุณกิจ
คุณกิจ
คุณกิจ
คุณกิจ
คุณกิจ
คุณกิจ
คุณกิจ
คุณกิจ
คุณกิจ
คุณกิจ

3. หลักการและเหตุผล
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาตร์ มศว มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
วิชามหกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ (human gross anatomy) สาหรับ นิสิตแพทย์ปี 2 และปี 3 ซึ่งจัดเป็น
ความรู้พื้นฐานบังคับด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มี ความสาคัญ อย่างยิ่งในชั้นพรีคลีนิก และเป็นความรู้ที่
จาเป็นสาหรับการเรียนชั้นคลีนิกต่อไป โดยในแต่ละปีการศึกษานั้น ภาควิชาฯ จัดการเรียนรู้ในลักษณะมีการ
สอนบรรยายและสอนปฏิบัตกิ าร ซึ่งนิสิตแพทย์จะเรียนปฏิบัตกิ ารจากการชาแหละร่างอาจารย์ใหญ่ด้วยตนเอง
โดยจะมีอาจารย์ผู้สอนมาบรรยายสรุปที่เรียกว่า “talk lab” ในหัวข้อที่จะทาปฏิบัติการนั้นก่อนที่นิสิตแพทย์
จะลงมื อท าปฏิบัติก ารจริง เป็นการจัดการเรียนรู้แบบดั้ง เดิม (traditional teaching method) ที่ เน้นให้
ผู้เรียนจดจาเนื้อหาเป็นหลัก แต่ด้วยธรรมชาติของวิชามหกายวิภาคศาสตร์ที่มีรายละเอียดที่ต้องอาศัยความจา
ค่อนข้างมาก ทั้งในส่วนของเนื้อหาหลักและรายละเอียดย่อยจากการเรียนด้วยวิธีชาแหละร่างอาจารย์ใหญ่
รวมทั้งมีการใช้เวลาค่อนข้างมากในการศึกษาร่างอาจารย์ใหญ่แต่ละส่วน ทาให้เกิดปัญหาในการจาเนื้อหาของ
นิสิตแพทย์ ส่งผลให้ปัจจุบันนิสิตโดยรวมมีผลการเรียนที่ต่าลง โดยเฉพาะผลการเรียนปฏิบัติการ ภาควิชากาย
วิภาคศาสตร์มี ความตระหนักถึงปัญ หาการเรียนรู้ในวิชามหกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ ของนิสิตแพทย์ จึง
พยายามพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ที่เน้นการให้ความส าคัญ กับผู้เรียน และเริ่มนามาใช้กับการเรียน
ปฏิบัติ ก ารรายวิชา พพ 225 ระบบกระดูก และกล้ามเนื้อ โดยยึด เป้ าหมายหลัก ของการจัดการศึก ษาใน
ศตวรรษที่ 21 ที่ เน้ นการปรับ เปลี่ยนรูป แบบการเรียนรู้และปรับ พฤติก รรมของผู้ เรีย นเป็น ส าคัญ และ
ครอบคลุมขั้นตอนนับตั้งแต่การเตรียมตัวก่อนเรียน การให้ความรู้ การประเมินผล และการส่งเสริมให้นิสิตเกิด
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ภาควิชาฯ จึงได้ปรับการจัดการเรียนรู้ที่นิสิตสามารถเข้าถึงเนื้อหาที่เรียน (engaged
learning) ด้วยตนเองมากขึ้น โดยให้อาจารย์ผู้สอนบันทึก เนื้อหา talk lab เป็นไฟล์วีดีโอ และมอบหมายให้
นิสิตแพทย์ ศึก ษาเนื้อ หาปฏิ บัติก ารนั้นๆ ด้วยตนเองก่ อนเข้าเรียนทุ ก ครั้งตามแนวคิดห้องเรียนกลับ ด้าน
(flipped classroom) ทาให้นิสิตคุ้นเคยและสร้างความเข้าใจในเนื้อหาเป็นลาดับได้ นิสิตแพทย์จ ะมีความ
มั่นใจในการเรียนปฎิบัติการด้วยตนเองเพิ่ มขึ้น รวมทั้งจัดการแบบทดสอบการเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยการให้
นิสิตทา pre-test ก่อนเข้าเรียนปฏิบัติการทุกครั้ง ด้วยการปรับวิธีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในห้องเรียนอย่าง
เป็นขั้นตอน ประสานกับการเรียนรู้รปู แบบอื่นๆ จะทาให้นิสิตเกิดการเรียนรู้ที่ทา้ ทาย เนื่องจากเป็นการจัดการ
เรียนรู้ตามศักยภาพและความแตกต่างของผู้เรียน โดยภาควิชาฯ คาดหวังว่านิสิตแพทย์ปี 2 จะมีการพัฒ นา
ทักษะการเรียนรู้ที่ดีขึ้น โดยเกิดเป็นความรู้และความมั่นใจที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ภาควิชาฯ วางไว้
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ จัดการเรียนรู้แบบมี ส่วนร่วมของนิสิตแพทย์ ปี 2 ในการเรียนปฏิบัติก ารรายวิชา พพ 225
ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
2. เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองในนิสิตแพทย์ปี 2
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5. เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
1. นิสิตแพทย์ปี 2 มีความพึงพอใจในรูปแบบการเรียนรู้ปฏิบัติการรายวิชา พพ 225 ระบบกระดูก
และกล้ามเนื้อ ไม่น้อยกว่า 75%
2. ผลการทดสอบ pre-test ของนิสิตแพทย์ปี 2 มีคะแนนไม่น้อยกว่า 70%
6. วิธีการ/รูปแบบการจัดการความรู้ ***(กรุณาระบุ)***
 Dialog
 Success Story Telling (SST)
 The World Café
 อื่นๆ กรุณาระบุ.................................................................................................................
7. กระบวนการจัดการความรู้
กระบวนการ
รายละเอียด
สรุป/วิเคราะห์/ประเมินผล
กาหนดหัวข้อ
1. อาจารย์ ป ระจ าภาควิ ช ากายวิ ภ าค 1. ประธานรายวิชา พพ 225 ระบบกระดู ก และ
“Talk Lab Gross:
ศาสตร์ร่วมกันพูดคุย แลกเปลี่ยน และ กล้ามเนื้อ สรุปผลการเรียนของนิสิตแพทย์ปี 2
การเรียนรู้แบบมีส่วน
วิเคราะห์ ผ ลการเรีย นรู้ ร ายวิช า พพ ในปีการศึกษา 2560 โดยเมื่อคิดแยกผลคะแนน
ร่วมของนิสิตแพทย์”
225 ระบบกระดู ก และกล้ า มเนื้ อ สอบบรรยายและปฏิ บั ติ ก าร พบว่ า นิ สิ ต มี ผ ล
(“Talk Lab Gross:
โดยเฉพาะการเรียนปฏิบั ติก าร ในปี คะแนนสอบปฏิบัติการน้อยลง และมีแนวโน้มว่า
an engaged
การศึกษาที่ผ่านมาของนิสิตแพทย์ปี 2 นิสิ ตที่ ได้ คะแนนน้อ ยจะมี จ านวนเพิ่ ม ขึ้ นทุ ก ปี
learning for
ด้วยรูปแบบ Dialog
เมื่อเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านๆ มา
medical students”) 2. นาผลการเรียนปฏิบัติก าร พพ 225 2. มี ก ารพู ด คุ ย แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น จาก
ของนิสิตแพทย์ปี 2 มาปรับ ปรุง การ อาจารย์ประจาภาควิชาฯ โดยมีความเห็นตรงกัน
จัดการเรียนรู้ ส าหรับ รายวิช านี้ โดย ว่ า พฤติ ก รรมการเรี ย นรู้ ข องนิ สิ ต ปั จ จุ บั น
ร่ ว มกั น หาข้ อ ตกลง เพื่ อ สร้ า งเป็ น เปลี่ยนไป นิสิตใส่ใจการเรียนรายวิชา พพ 225
เครื่ อ งมื อ การเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเองที่ น้ อ ยลง โดยเฉพาะการเรี ย นและการสอบ
เหมาะสมกั บ นิ สิ ต แพ ทย์ ปี 2 ยุ ค ปฏิบัติการ เห็นได้จากคะแนนสอบทีไ่ ด้น้อย และ
ปัจจุบัน
พบว่ามีนิสิตที่ ได้คะแนนสอบปฏิบัติก ารทั้งหมด
3. กาหนดกิจกรรม และสร้างตารางนัด รวมกั น น้ อ ยกว่ า 30% ด้ ว ย โดยอาจารย์ มี
หมายเวลาส าหรับ อาจารย์ ผู้ส อนทุ ก ความเห็นว่าในการเรียนปฏิบัติการนั้น หากนิสิต
คน เพื่อ ท าการสร้างไฟล์วีดีโอ “talk เรี ย นด้ ว ยการช าแหละร่ า งอาจารย์ ใหญ่ ด้ ว ย
lab” พร้อ มมีการจัดทาแบบทดสอบ ตนเอง จะสามารถเชื่อมโยงความรู้ส่วนเนื้อหา
pre-test ส่งประธานรายวิชา ก่อนวัน หลัก ท าให้จ ดจาโครงสร้างต่างๆ ได้แม่ นยาขึ้น
เปิดเรียนรายวิชา พพ 225 เพื่อส่งให้ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการเรียนแพทย์ต่อไปด้วย
นิสิตแพทย์ปี 2 ต่อไป
3. สร้างข้อปฏิบัตจิ ากการร่วมวิเคราะห์การจัดการ
เรียนรู้ป ฏิบัติการรายวิชา พพ 225 โดยอาจารย์
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ประจาภาควิชาฯ เห็นว่ารายวิชา พพ 225 ควร
เน้นการกระตุ้นให้นิสิตแพทย์ใส่ใจการเรียนและ
การสอบปฏิ บัติ ก ารเพิ่ ม ขึ้น แจ้ง ข้อ ปฏิบั ติก าร
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการเรียนปฏิบัติก ารมห
กายวิภาคศาสตร์ในปีการศึกษา 2561 ดังนี้
- ประธานรายวิชาแจ้ง นิสิ ต แพทย์ ทุ ก คนตั้ งแต่
ตอนเปิ ด block เรื่อ งมอบหมายให้ นิสิ ต ศึก ษา
ด้ วยตนเองจากไฟล์ วีดี โ อ talk lab ที่ อ าจารย์
ผู้สอนจัดเตรียมให้ในแต่ละปฏิบัติการ
- นิ สิ ต ต้ อ งท า pre-test ซึ่ ง เป็ น เนื้ อ หาใน talk
lab ก่อนเข้าเรียนปฏิบัติการทุกครั้ง
- ทาแบบประเมินการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ เมื่อ
จบการเรียนรายวิชา พพ 225
4. มี ก ารจัดท าขั้นตอนและก าหนดระยะเวลาการ
ปฏิ บั ติ งาน โดยประธานรายวิช าวางแผนการ
ดาเนินการก่อนเปิดเรียนรายวิชา พพ 225 ดังนี้
- มี ก ารจั ด เตรีย มโปรแกรม ได้ แ ก่ bandicam
และ adobe presenter ที่ จ ะใช้ ใ นการบั น ทึ ก
talk lab เป็นไฟล์วีดีโอ (MP4)
- จัดกิจกรรมการสอนวิธีการใช้โปรแกรมสาหรับ
สร้างวีดีโอ talk lab แก่อาจารย์ประจาภาควิชาฯ
และนักวิทยาศาสตร์ ร่วมกับการจัดอบรมเรื่องสือ่
การเรียนรู้ในยุคปัจจุบันเพิ่มเติม
- ให้อาจารย์ผู้สอนแต่ละท่านกาหนดวันและเวลา
ที่สะดวกที่ จะทาการสร้างไฟล์วีดีโอ และให้แจ้ง
กับประธานรายวิชา
- มี ก ารสร้ า งความร่ ว มมื อ ในการปฏิ บั ติ ง าน
ระหว่ า งอาจารย์ แ ละเจ้ า หน้ า ที่ โดยประธาน
รายวิ ช าจั ด เตรี ย มนั ก วิ ท ยาศาสตร์ เ พื่ อ คอย
ช่วยเหลืออาจารย์ หากมี ปัญ หาในระหว่างที่ ท า
การสร้างไฟล์วีดีโอ talk lab
5. สร้างเป็นความรู้ใหม่ (KM)
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ค้นหาสาเหตุ

1. พบว่า นิ สิต แพทย์ปี 2 มี พ ฤติ ก รรม 1. การเรียนในรายวิชา พพ 225 ระบบกระดูกและ
การเรียนที่ไม่พึงประสงค์มากขึ้น ดังนี้ กล้ามเนื้อ มีเนื้อหาที่ต้องจาค่อนข้างมาก มีตาราง
- นิ สิ ต ไม่ ย อมท าปฏิ บั ติ ก ารด้ ว ย เรียนที่แน่นทุกวัน รวมทั้งมีการเรียนปฏิบัติการที่
ตนเอง
นิสิตแพทย์ต้องศึกษาด้วยวิธีชาแหละร่างอาจารย์
- นิ สิ ต ท าปฏิ บั ติ ก ารไม่ ค รบตาม ใหญ่ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการเรียนปฏิบัติการที่ต้อง
checklists ที่ ผู้ ส อนต้ อ งการให้ ใช้เวลานานในการศึกษาร่างอาจารย์ใหญ่แต่ล ะ
นิสิตเรียนรู้
ส่วน ทาให้นิสิตเกิดความเหนื่อยล้า และมีจานวน
- นิ สิต มั ก จะรอให้อ าจารย์ ป ระจ า มากไม่ยอมเตรียมตัวก่อนการเรียนโดยเฉพาะใน
โต๊ะปฏิบัติการมาทาให้
การเรี ย นปฏิ บั ติ ก าร แม้ ว่ า รายวิ ช าจะมี ก าร
2. นิสิตแพทย์ปี 2 จ านวนหนึ่ง ไม่ ยอม สนับ สนุนการเรียนรู้ด้วยการจั ด talk lab ก่ อน
เข้าฟัง talk lab รวมทั้งไม่ใส่ใจเข้าฟัง เรี ย นปฏิ บั ติ ก าร และจั ด เตรี ย มสื่ อ การเรี ย น
talk lab ให้ตรงเวลา
ล่วงหน้า ได้แก่ คู่มือปฏิบัติการ และ checklists
3. นิ สิ ต แพ ท ย์ ปี 2 ได้ ค ะแน นสอ บ ร่วมกับการจัดช่วงเวลา SDL สาหรับนิสิตแพทย์
ปฏิบัติการรายวิชา พพ 225 โดยเฉลี่ย เพื่อการทบทวนบทเรียนต่างๆ
ลดลง และมี ส่วนหนึ่งได้คะแนนสอบ 2. การฟั ง talk lab ก่ อ นเข้ า ท าปฏิ บั ติ ก าร มี
ปฏิ บั ติ ก ารรวมกั น ทั้ ง หมดน้ อ ยกว่ า ความสาคัญมาก เนื่องจากอาจารย์ผู้สอนจะบอก
30% (คะแนนต่ ากว่ า MPL ในส่ ว น วิ ธี ก ารท าปฏิ บั ติ ก ารนั้ น ๆ อย่ า งเป็ น ขั้ น ตอน
ของปฏิบัติการ)
รวมทั้ ง บ อก keywords ที่ ส าคั ญ ของแต่ ล ะ
ปฏิบัติการด้วย แต่เนื่องจากนิสิตแต่ละคนมีระดับ
การเรียนรู้ที่ ไม่ เท่ ากั น โดยบางคนอาจติดตาม
อาจารย์ผู้สอนไม่ทันตั้งแต่ตอนเรียนบรรยาย ทา
ให้ ไม่ ค วามเข้ าใจบทเรี ย น และสะสมจนขาด
ความใส่ใจ นิสิตบางคนไม่ เข้าฟัง talk lab โดย
บอกว่าฟังตามอาจารย์ ไม่ ทัน ท าให้เกิ ดความไม่
ต่อเนื่องในการเรียนรู้ หรือเข้ามาฟังแต่ฟังได้ไม่
ครบ เนื่องจากเข้าสาย ทาให้นิสิตขาดความมั่นใจ
ในการท าปฏิ บั ติ ก าร โดยบอกว่ า กลั วท าไม่ ได้
หรือกลัวทาไม่ถูก
3. ผู้ส อนใช้เ วลา talk lab ประมาณ 30-40 นาที
ก่ อ นเข้า เรีย นปฏิ บั ติ ก าร (ขึ้ น กั บ ปฏิ บั ติ ก ารที่
เรียน) ท าให้มีเวลาในการเรียนปฏิบัติก ารลดลง
การมอบหมายให้นิสิต ศึกษาจาก talk lab ด้วย
ตนเองก่อนเข้าเรียนปฏิบัติการ ทาให้นิสิตมีเวลา
เรียนปฏิบัติการมากขึ้น รวมทั้งมีเวลาในการเรียน
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ปฏิบัติการร่วมกับกลุ่มเพิ่มมากขึ้นด้วย
4. ปั จ จุ บั น นิ สิ ต แพทย์ มี พ ฤติ ก รรมการเรี ย นรู้ ที่
เปลี่ยนไป การใช้เทคนิคและเครื่องมื อเพื่อการ
สอนและการเรียนรู้ต่างๆ จะท าให้นิสิตเกิดการ
เรียนรู้ในห้องเรียน หรือมี ส่วนร่วมในห้องเรียน
มากขึ้ น เมื่ อ นิ สิ ต สามารถเชื่ อ มโยงความรู้ ใ น
ห้องเรียนจากการเรียนบรรยายและปฏิบัติการ
จะทาให้นิสิตสนใจเรียนมากขึ้น คุณภาพทางการ
ศึกษาที่พึงมีพึงประสงค์จะเพิ่มมากขึ้นด้วย การ
เรียนรู้ในรายวิชามหกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์
มีเนื้อหาค่อนข้างมาก จัดเป็นรายวิชาที่ยาก อีก
ทั้ง นิสิตต้องท าปฏิบัติก ารด้วยตนเอง หากนิสิต
เข้าและเชื่อมโยงความรู้ได้ จะทาให้เกิดการจดจา
โครงสร้างต่างๆ ได้ อย่างแม่ นยา และส่ งผลให้
นิสิตบรรลุผลการศึกษาที่พึงประสงค์ได้มากยิ่งขึ้น

วิธีการแก้ไข

1. ก่อ นเปิดเรียน ประธานรายวิชา พพ 1. ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ และรายวิชา พพ 225
225 ได้ จั ด ให้ อ าจารย์ ผู้ ส อนทุ ก คน ต้องการจัดการเรียนรู้โดยเน้นให้นิสิตแพทย์เกิ ด
บันทึ กเนื้อ หาการ talk lab เป็นไฟล์ ก า รเรี ย น รู้ ใ น ห้ อ งเรี ย น ห รื อ มี ส่ วน ร่ วม
วีดีโอ และมอบหมายให้นิสิตแพทย์ปี (engaged learning) ใน ห้ อ ง เรี ย น ม า ก ขึ้ น
2 ศึ ก ษาเนื้ อ หาปฏิ บั ติ ก ารนั้ น ด้ ว ย โดยเฉพาะในการเรียนปฏิ บัติก ารรายวิชา พพ
ตนเองก่อนเข้าเรียนทุกครั้ง
225 ด้วยการมอบหมายให้นิสิตศึก ษา talk lab
2. จัดให้นิสิตทาแบบทดสอบ pre-test ด้วยตนเองก่ อนเรียนปฏิบั ติก าร ในการเรียนรู้
ใช้เวลาประมาณ 10 นาที ทุกครั้งก่อน รูปแบบนี้ นิสิตสามารถทบทวนซ้าการ talk lab
เข้าท าปฏิ บัติก าร โดยใช้ เนื้อหาจาก ได้ในกรณีที่ ตามไม่ ทั น ท าให้นิสิตได้รับ ข้อมู ล ที่
การ talk lab
ชั ด เจน สามารถติ ด ตามการท าปฏิ บั ติ แ ต่ ล ะ
3. จัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ขั้นตอนได้ทัน จนสามารถปฏิบัติตามด้วยตนเอง
ที่ เพี ย งพอและหลากหลาย ส าหรั บ ได้ ด้ ว ยความมั่ น ใจขึ้ น ลดการพึ่ ง พาอาจารย์
การเรียนปฏิ บั ติก าร พพ 225 ได้แ ก่ ประจาโต๊ะปฏิบัติการได้
ชุดหนังสือภาพ (atlas of anatomy) 2. มี การมอบหมายงาน และมีเครื่องมื อตรวจสอบ
คู่มื อ การท าปฏิ บัติ ก าร (laboratory คุณภาพ โดยการจัดแบบทดสอบ pre-test เป็น
instruction) รวม ทั้ ง checklists ที่ การตรวจสอบเนื้อหาใน talk lab เพื่อประเมินว่า
ต้องเรียนรู้ในแต่ละปฏิบัติการ
นิสิตรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองหรือไม่
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4. มี แ บบประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ด้ ว ย 3. มี ก ารจั ด สภาพการเรี ย นด้ ว ยการจั ด สื่ อ การ
ตนเองสาหรับนิสิตแพทย์ปี 2 หลังจบ เรี ย นรู้ ต่ า งๆ เพื่ อ สนั บ สนุ น การสอนและการ
การเรี ย นรายวิ ช า พพ 225 ระบบ เรียนรูด้ ้วยตนเองในการเรียนปฏิบัติการ พพ 225
กระดูกและกล้ามเนื้อ
ของนิสติ แพทย์ ดังนี้
- จัดเตรียมหนังสือภาพ (atlas of anatomy)
ประกอบการเรียนปฏิบัติก ารมหกายวิภาค
ศาสตร์ ป ระจ าโต๊ ะ ปฏิ บั ติ ก าร แยกเป็ น
หนังสือภาพระบบต่างๆ ของร่างกายมนุษย์
แจกให้โต๊ะละ 7 ชุด
- แจกคู่ มื อ การท าปฏิ บั ติ ก าร (laboratory
instruction)
- ทา checklists ที่ต้องรู้ในแต่ละปฏิบัติการ
- นอกจากนี้ ภ าควิ ช าฯ มี แ หล่ ง เรี ย นรู้ ด้ ว ย
ตนเองส าหรั บ นิ สิ ต คื อ พิ พิ ท ธภั ณ ฑ์ ก าย
วิภาคศาสตร์ ที่เปิดให้นิสิตสามารถเข้าศึกษา
ได้ตามต้องการ
4. การจั ด การเรี ยนรู้ โดยให้ นิ สิ ต ศึ ก ษา talk lab
ด้วยตนเอง จัดเป็นการฝึกวินัยในการเรียนรู้ของ
นิสิตแพทย์ ท าให้นิสิตมี ความรับผิดชอบในการ
เรียนรู้ของตนเองให้บรรลุตามเป้าหมาย สามารถ
ตอบสนองต่อความแตกต่างในการเรียนรู้ของนิสิต
รวมทั้งนิสิตแพทย์มีเวลาในการเรียนปฏิบัติการ
ร่วมกับกลุ่มมากขึ้น มีการเรียนรู้ที่เกิดจากการได้
เรียนปฏิบัติการเป็นกลุ่ม ร่วมมือกัน ช่วยเหลือกัน
ใน ก า ร เรี ย น ป ฏิ บั ติ ก า ร (collaborative
learning) โดยอาจารย์ ผู้ ส อนจะเป็ น เพี ย งผู้
อานวยความสะดวก และเป็ นผู้วางแผนในการ
เรียนปฏิบัติการเท่านั้น
8. Key Success Factor (ปัจจัยทีท่ าให้ประสบความสาเร็จ สรุปจากกระบวนการจัดการความรู้ในข้อ.7)
1. การมีส่วนร่วม:
- ในส่วนของภาควิชาฯ: อาจารย์ประจาภาควิชาฯ ร่วมกันสร้างวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ โดยร่วมกันนาเสนอและแสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้รายวิชา
พพ 225 ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ สาหรับนิสิตแพทย์ปี 2 เป็นการส่งเสริมการทางาน
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อย่างเป็นที ม เพื่ อ ให้มีผ ลการปฏิบัติงานที่ ดีขึ้น มี ก ารเตรียมการล่วงหน้าก่อนเปิดเรียน
รายวิชา เพื่อให้ผลการเรียนรู้รายวิชา พพ 225 ของนิสิตแพทย์ปี 2 มีประสิทธิภาพดีขึ้น
- ในส่วนของรายวิชาฯ: ประธานรายวิชาฯ มีการแจ้งนิสิตล่วงหน้าเรื่องการศึกษาไฟล์วีดีโอ
talk lab ด้ ว ยตนเอง มีก ารทดสอบ pre-test ทุ ก ครั้ง ก่ อนเข้ าเรี ยนปฏิ บั ติ ก าร มี ก าร
จัดเตรียมไฟล์วีดีโอ talk lab ล่วงหน้าให้นิสิต เพื่อนิสิตสามารถ download มาศึกษาได้
ตามต้องการ
2. การเปิดใจยอมรับ:
- ในส่วนของภาควิชาฯ: มีการยอมรับฟังความคิดเห็นการประเมิน และข้อเสนอแนะของ
นิสิตแพทย์ ยอมรับฟั งความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ของอาจารย์ประจาภาควิชาฯ เป็นการ
สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกันในการทางาน
- ในส่วนของรายวิชาฯ: นิสิตแพทย์ปรับตัวเรื่องการศึกษาจากไฟล์วีดีโอ talk lab ได้ดี และ
ขึ้นทาแบบทดสอบ pre-test ก่อนเข้าเรียนปฏิบัติการทุกครั้ง
3. การจัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการสร้างบรรยากาศในการทางานร่วมกัน:
- ในส่ วนของภาควิ ช าฯ: อาจารย์ป ระจ าภาควิชาฯ ได้จัดสรรเวลาเพื่อ ให้ ส ามารถร่วม
กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) โดยหัวหน้าภาควิชาฯ ได้มอบหมายให้ประธานรายวิชา
พพ 225 เป็นผู้กาหนดขั้นตอนการดาเนินงาน อาจารย์ทุ กคนให้ความร่วมมื อในการจัด
เวลาเพื่อเข้าฟังการสอนการใช้โปรแกรม bandicam และ adobe presenter ที่จะใช้ใน
การบันทึก talk lab เป็นไฟล์วีดีโอ (MP4)
4. มีการสรุปวิธีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ:
- ในส่วนของภาควิชาฯ: จากการร่วมวิเคราะห์ผลการเรียนรูร้ ายวิชา พพ 225 ระบบกระดูก
และกล้ามเนื้อ สาหรับนิสิตแพทย์ปี 2 ทาให้มีการปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้ในส่วนของ
การเรียนปฏิบัติการ โดยรายวิชา พพ 225 ได้มีการวางแผนและก าหนดช่วงเวลาในการ
เตรียมสร้างไฟล์วีดีโอ มีการอบรมให้ความรู้แก่อาจารย์ผู้สอนให้สามารถเตรียมไฟล์วีดีโอได้
ด้วยตนเอง มีการมอบหมายให้นักวิทยาศาสตร์รับผิดชอบในการช่วยเหลืออาจารย์
9. นวัตกรรมหรือสิ่งที่ได้จากการจัดการความรู้ (กรุณาแนบหลักฐาน)
 คู่มือ
 แผ่นพับ
 โปสเตอร์
 โปรแกรมหรือระบบต่างๆ
 มีการเผยแพร่ความรู้ช่องทางต่างๆ ระบุ:
- A-Tutor รายวิชา พพ 225 ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
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10. ผลจากการดาเนินการทากิจกรรม KM
1. มีไฟล์วีดีโอ talk lab สาหรับการเรียนปฏิบัติการรายวิชา พพ 225 ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
สาหรับนิสิตแพทย์ปี 2
2. นิสิตแพทย์รู้ "วิธีการที่ จะเรียน" (know how to learn) รู้ขั้นตอนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ในการ
เรียนปฏิบัติการรายวิชา พพ 225 จากการศึกษาไฟล์วีดีโอ talk lab
3. บุคคลากรภาควิชาฯ มีส่วนร่วมในการก าหนดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ใน
กิจกรรมการสร้างไฟล์วีดีโอ talk lab ถือเป็นการสร้างระบบการประสานงานที่ มีประสิทธิภาพ
ระหว่างอาจารย์และเจ้าหน้าที่ในภาควิชาฯ
4. อาจารย์ประจาภาควิชาฯ ร่วมกันค้นหาแนวทางในการปฏิบัติงานประจาที่มีป ระสิทธิภาพ และ
ส่งเสริมให้อาจารย์นาความรู้ความสามารถที่มีไปพัฒนาเป็นเครื่องมือการทางานของตนเอง เพื่อ
การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิตแพทย์
11. After Action Review (AAR)
1. ท่านคิดว่าท่านบรรลุในเรื่องใดบ้าง
- นิสิตมีการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองดีขึ้น สังเกตได้จากการมีความมั่นใจในการทา
ปฏิบัติการด้วยตนเองมากขึ้น
- นิสิตมีเวลาในการทาปฏิบัติการมากขึ้น เนื่องจากได้รับมอบหมายให้ฟัง talk lab ก่อนเข้า
เรียนปฏิบัติการ
- นิสิตมีความเสมอภาคในการเรียนรู้ เนื่องจากใช้ไฟล์วีดีโอเป็นสื่อในการเรียนรู้ นิสิตสามารถ
ทบทวนซ้าได้ในกรณีที่ต้องการ
2. ท่านคิดว่าเรื่องใดที่ไม่บรรลุ
- เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนเป็นครั้งแรก ทาให้ยังมีปัญหาในการขึ้นแบบทดสอบ pre-test
ก่อนเข้าเรียนปฏิบัติการสาหรับนิสิตแพทย์ ยังทาได้ไม่ครบทุกปฏิบัติการ (ขาดประมาณ 2
ปฏิบัติการ) เนื่องจากมีปัญหาในเรื่อง network และมีเวลาในเตรียมการที่กระชั้นชิด
- ยังขาดผลการประเมินการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของนิสิตแพทย์ในรายวิชา พพ 225 ระบบ
กระดูกและกล้ามเนื้อ จากนิสิตและอาจารย์ผู้สอน
3. ท่านต้องการปรับขั้นตอนการทางานใดบ้าง
- กาหนดเวลาในการ talk lab ให้เหมาะสมกับเวลาที่ใช้ในการทาปฏิบัติการจริง
- ก าหนดเวลาท า pre-test ก่ อนเรียนปฏิบั ติก าร ไม่ ควรนานกว่า 10 นาที และก าหนด
เนื้อ หา pre-test ให้เหมาะสมกับ การเรียนปฏิบัติการและเวลาในการทา pre-test ด้วย
เพื่อประเมินผลการเรียนรู้และความเข้าใจของนิสิตให้เจาะจงได้มากขึ้น
4. ท่านสามารถนาไปปรับปรุงพัฒนาได้อย่างไร
- ควรจัดให้นิสิตทา post-test หลังเรียนปฏิบัติการ เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ ความเข้าใจ
ที่นิสิตได้รับว่ามีการเปลี่ยนแปลงใดเกิดขึ้น
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- ทา pro-dissection ร่างอาจารย์ใหญ่สร้างเป็นไฟล์วีดีโอ เป็นบทเรียนประกอบการชาแหละ
ร่างอาจารย์ใหญ่ สาหรับให้นิสิตแพทย์ศึกษาก่อนทาปฏิบัติการ เพื่อให้นิสิต เห็นภาพ และ
เข้าใจขั้นตอนมากขึ้น
12. ข้อเสนอแนะ
1. ภาควิชาฯ ควรมีเครื่องมือที่ในการประเมิน ผลการจัดการเรียนรู้แบบมี ส่วนร่วมของนิสิตแพทย์ใน
รายวิชา พพ 225 ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ให้ครอบคลุม ซึ่งนอกจากแบบประเมินที่ให้นิสิต
แพทย์ได้ทาหลังเรียนจบรายวิชาแล้ว ควรเพิ่มการวัดผลทางด้านความรู้ โดยการดูจากผลคะแนน
สอบปฏิบัติการของนิสิต เพื่ อให้แน่ใจว่านิสิตแพทย์เกิดการเรียนรู้ในเนื้อหาสาระ และมีความรู้
อย่างชั ดเจน มีก ารวัดผลทางด้า นเจตคติ ที่ นิสิต แพทย์ เรียนรู้วิธีก ารเรียนปฏิบั ติก ารด้วยการ
ชาแหละร่างอาจารย์ใหญ่ และสามารถลงมือทาปฏิบตั ิการนั้นได้ด้วยตนเอง สาหรับการประเมินผล
การเรียนรู้แบบยั่งยืน ควรมี การวัดผลด้านทักษะตลอดการเรียนปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์ใน
ชั้นปี 2 และปี 3 โดยประเมินจากการที่นิสติ แพทย์สามารถลงมือทาปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์
ด้วยตนเองได้ด้วยความมั่นใจมากขึ้น
2. จัดให้นิสิตแพทย์มีส่วนร่วมในการออกแบบการเรียนรู้รายวิชา พพ 225 ผ่านข้อเสนอแนะ และการ
แลกเปลี่ยนพูดคุย เพื่ อให้นิสิตมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการเรียนรู้ เพิ่มขึ้น ช่วยพัฒ นาทักษะ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง และตรงกับความต้องการในการเรียนรู้ของนิสิต
13. ภาพประกอบการทากิจกรรม

ภาพการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้เรื่อง E-Learning
เรื่องการทาสื่อการสอนโดยการสร้างวิดีโอ การใช้โปรแกรม kahoot และการสร้าง QR code
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 ถึง 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ มศว
(ที่มา: facebook ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว)

(รศ.ดร. วิสุทธิ์ ประดิษฐ์อาชีพ)
หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์
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