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 2. ผูเขารวมกิจกรรม 
 

1. อ.พญ.จันทรทรา  ตนันทยุทธวงศ   ผูจัดการความรู (KM   Manager) 

2. อ.ดร.นุจรี  ตัญจพัฒนกุล    คุณอํานวย (Facilitator)  

3. คุณอาชวดาม  ภาคพิธเจริญ   คุณลิขิต (Note Taker) 

4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วัลยา  ธเนศพงศธรรม คุณกิจ  

5. อ.ดร.ศิวพร  วรรณะเอ่ียมพิกุล 

6. ศาสตราจารย ดร.โกสุม  จันทรศิริ  

7. รองศาสตราจารย ดร.รมิดา  วัฒนโภคาสิน 

8. อ.ดร.กรรณิกา  เสริมสุวิทยวงศ 

8. คุณไพศาล  ขาวสัก 

9. คุณอรนัย  ไชยทน  
 

3. หลักการและเหตุผล 

การจัดการความรูเปนเครื่องมือสําคัญในการรวบรวมความรูท้ังท่ีเปนความรูท่ีฝงอยูในตัวบุคคล (Tacit 

Knowledge) และความรูท่ีชัดแจง (Explicit Knowledge) มาพัฒนาใหเปนระบบเพ่ือใหทุกคนในองคกร

สามารถเขาถึงความรูและมีการแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมท้ังนําความรูท่ีไดรับ

ไปใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เสริมสรางศักยภาพขององคกรใหมีความสามารถในการแขงขัน

ระดับสูง 

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีบทบาทและหนาท่ีในจัดการศึกษาในระดับ

ปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาท่ีมีคุณภาพ ไดตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือ

สรางบัณฑิตใหเปนผูนํา มีความคิดสรางสรรค และมีทักษะท่ีจําเปนในการพัฒนาสูความเปนมืออาชีพ  ในการ

ดําเนินการเพ่ือใหบรรลุเปาหมายดังกลาว วิธีการหนึ่งท่ีคณะแพทยศาสตรใช คือ การพัฒนาผานการจัดการ

ความรู (Knowledge Management) โดยเปนการนําจุดแข็ง (Strengths) ดานบุคลากรของสายวิชาการ มา

 

1. การจัดการความรูของภาควิชาชีวเคมี 

 

หัวขอในการจัดการความรู (Knowledge Vision) 
 

            เรื่องการประยุกตใชเทคโนโลยี Blended Learning ในการจัดการเรียนการสอน  

 

วันท่ี  15  มิถุนายน   2563 
 

แบบสรุปการจัดการความรู 
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เสริมสรางศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน กลาวคือ คณาจารยแพทยศาสตรเปนนักวิชาการผูทรงคุณวุฒิ 

และเปนผูนําทางการศึกษา ดังนั้นการแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรูจะทําใหเกิดการสรางความรู อันจะนําไปสูการ

มีนวัตกรรม (Innovation) การพัฒนาขีดความสามารถ (Competency) และการเสริมสรางประสิทธิภาพ 

(Efficiency) ดานการจัดการเรียนการสอนของคณะแพทยศาสตร 

 

4. วัตถุประสงค 

1.  เพ่ือใหเกิดการแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรูของบุคลากรในภาควิชาชีวเคมี ทําใหเกิดความรูใหมในการ

พัฒนาการเรียนการสอนระดับแพทยศาสตรศึกษาและพาราเมด knowledge sharing 

2.  เพ่ือรวบรวมแนวปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ในการพัฒนาการเรียนการสอนระดับแพทยศาสตรศึกษาและ

พาราเมด 

 

5. เปาหมาย/ตัวช้ีวัด     

นิสิตจะมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูระดับบัณฑิตศึกษาดีข้ึน 

 

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

  Dialog 

  Success Story Telling (SST) 

  The World Cafe 

  อ่ืนๆ กรุณาระบุ................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 
 

 

7. กระบวนการจัดการความรู  
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8. Key Success Factor (ปจจัยท่ีทําใหประสบความสําเร็จ สรปุจากกระบวนการจัดการความรูในขอ.7)  

1. มีระบบอินเตอรเนตท่ีดี ชวยใหนิสิตสนุกกับเทคโนโลยีใหมๆ เก่ียวกับการเรียนการสอน โดยไมมีสะดุด 

2. นําเทคโนโลยีมาใชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ  เปนการเพ่ิมพูน

ประสิทธิภาพทางการเรียนรูแกผูเรียน  
3. สงเสริมผูเรียนใหมีความพรอมในการอยูในสังคมยุคใหม โดยพัฒนากระบวนการเรียนการสอน ท่ีเทาทันตอ

การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม สังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม 

4. ใชความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีโทรคมนาคมใหมีสวนผลักดันการใชนวัตกรรมทาง

การศึกษา 

5. ใชเครื่องมือชวยในการประเมินผลการเรียนของนิสิตกอนหรือหลังจากท่ีมีการเรียนการสอนเพ่ือประเมิน

นิสิตวามีความเขาใจเก่ียวกับเนื้อหาท่ีเรียนมามากนอยเพียงใด 

 

9. นวัตกรรมหรือส่ิงท่ีไดจากการจัดการความรู (กรุณาแนบหลักฐาน) 

  คูมือ 

  แผนพับ 

   โปสเตอร 

   โปรแกรมหรือระบบตางๆ 

   มีการเผยแพรความรูชองทางตางๆ ระบุ ท่ีเว็บไซดของคณะแพทยศาสตร  

 

10. ผลจากการดําเนินการทํากิจกรรม KM  

1.   บุคลากรมีความรูความเขาใจถึงความสําคัญและความหมายของการจัดการความรู 

2.   นิสิตจะมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูระดับแพทยศาสตรศึกษาและพาราเมด ดีข้ึน 

3.   บุคลากรสามารถสรางวัฒนธรรมการเรียนรูใหเกิดข้ึนภายในองคกรได 

 

11. After Action Review (AAR)  

1. ทานคิดวาทานบรรลุในเรื่องใดบาง 

- ไดแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรูของบุคลากรในภาควิชาชีวเคมี เพ่ือใหเกิดความรูใหมในการพัฒนาการ

เรียนการสอนระดับแพทยศาสตรศึกษาและพาราเมด knowledge sharing 

- ไดรวบรวมแนวปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ในการพัฒนาการเรียนการสอนระดับแพทยศาสตรศึกษา

และพาราเมด 

 

2. ทานคิดวาเรื่องใดท่ีไมบรรลุ 

ไมมี 

 



KM – MEDSWU  

3. ทานตองการปรับข้ันตอนการทํางานใดบาง 

ในปจจุบันนีเ้ปนยุค Social Distancing  จําเปนตองปรับการเรียนการสอนตามความเหมาะสม ซ่ึง 

Blended Learning เปนการเรียนรูแบบผสมผสานท่ีผสมผสานรูปแบบการเรียนรูท่ีหลากหลายไมวาจะเปน  

 

 

  

การเรียนรูท่ีเกิดข้ึนในหองเรียน ผสมผสานกับการเรียนรูนอกหองเรียนท่ีผูเรียนผูสอนไมเผชิญหนากัน หรือการ

ใชแหลงเรียนรูท่ีมีอยูหลากหลาย กระบวนการเรียนรูและกิจกรรมเกิดข้ึนจากยุทธวิธี การเรียนการสอนท่ีหลาก

รูปแบบ เปาหมายอยูท่ีการใหผูเรียนบรรลุเปาหมายการเรียนรูเปนสําคัญ การสอนดวยวิธีการเรียนรูแบบ

ผสมผสานนั้น ผูสอน สามารถใชวิธีการสอน สองวิธีหรือมากกวา ในการเรียนการสอน เชน ผูสอนนําเสนอ

เนื้อหาบทเรียนผานเทคโนโลยีผนวกกับการสอนแบบเผชิญหนา แตหลังจากนั้นผูสอนนําเนื้อหาบทความแขวน

ไวบนเว็บ จากนั้นติดตามการดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชอีเลิรนนิ่ง ดวยระบบแอลเอ็มเอส 

(Learning Management System) ดวยเครื่องคอมพิวเตอรในหองแล็ป หลังจากนั้นสรุปบทเรียน ดวยการ

อภิปรายรวมกับอาจารยผูสอนในหองเรียน Blended Learning เปนการบูรณาการ online learning และ 

face-to-face meetings เขาดวยกัน   

ขอควรคํานึงถึงในการผสมผสานวิธีสอนแบบตาง ๆ 

1. ผูสอนควรคํานึงถึงจุดประสงคการสอนเปนหลักสําคัญ อยาผสมผสานจนบอยเกินไป และอยาผสมผสาน

เพียงเพ่ือใหมีการสอนหลาย ๆ แบบเทานั้น 

2. ผูสอนตองคํานึงถึงความพรอมของผูเรียน และของผูสอนเองดวย ผูสอนตองเขาใจและมองเห็นภาพการ

ผสมผสานวาสามารถดําเนินการไดดีเหมาะสมเพียงไร สวนผูเรียนมีความพรอมท่ีจะเรียนโดยวิธีเหลานั้นมาก

นอยเพียงใด 

3. สถานท่ีและอุปกรณ ก็เปนสิ่งท่ีตองคํานึงถึง เพราะการเปลี่ยนวิธีสอนหมายถึงการเปลี่ยนบรรยากาศ 

เปลี่ยนกิจกรรม อุปกรณและสถานท่ีอาจเปลี่ยนตามไปดวย 
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รูปแบบของการจัดการเรียนการสอนในปจจุบันเนนการจัดการชั้นเรียน โดยยึดผูเรียนเปนหลักตาม

การศึกษาแหงชาติ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจึงมีหลากหลายรูปแบบท่ีเนนตัวผูเรียน จากผลการวิจัย

ของมหาวิทยาลัยฮารวารด แสดงใหเห็นถึงกิจกรรมท่ีตางกันแตละอยางจะทําใหเราจดจําสิ่งท่ีไดการเรียนรู

ตางกันคิดเปนรอยละ ดังนี้ 

การเรียนในหองเรียน (Lecture) เชน นั่งฟงบรรยาย จะจําไดเพียง 5% 

การอานดวยตัวเอง (Reading) เชน จะจําไดเพ่ิมข้ึนเปน 10% 

การฟงและไดเห็น (Audiovisual) เชน การดูโทรทัศน ฟงวิทยุ จําได 20% 

การไดเห็นตัวอยาง (Demonstration) เชน จะชวยใหจําได 30% 

การไดแลกเปลี่ยนพูดคุยกัน(Discussion) เชน การพูดคุยแลกเปลี่ยนความรูกันในกลุม 

จะชวยใหจําไดถึง 50% 

การไดทดลองปฏิบัติเอง (Practice doing) จะจําไดถึง 75% 

การไดสอนผูอ่ืน (Teaching) เชน การติว หรือการสอน จะชวยใหจําไดถึง 90% 

 

การวางแผนการจัดการเรียนการสอนแบบ Blended Learning ควรคํานึงถึงสิ่งตางๆ ดังนี้ 

1. จะใช computer และ internet ในการสอนอยางไร 

2. จะวางแผนการสอนอยางไร 

3. จะควบคุมสิ่งตางๆท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนรูแบบนี้อยางไร 

4. จะใชแหลงเรียนรู online ใหเกิดประสิทธิผลอยางไร 

5. จะใชแรงจูงใจและชวยเหลือสนับสนุนผูเรียนอยางไรบาง 

6. จะใหผูเรียนทํางานกลุมอยางไร 

7. จะสรางองคประกอบของการสอนแบบ fact-to-face ไดอยางไร 

8. จะเสริมการเรียนรูแบบออนไลนไดอยางไร 

การออกแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Blended Learning 

            ในการออกแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานใหประสบผลสําเร็จในการจัดการเรียนรูนั้น นัก

ออกแบบการเรียนการสอน (instructional designer) ตองคํานึงถึงจุดประสงคของการเรียนท่ีกําหนดไว 

ระยะเวลาในการเรียน รวมถึงความแตกตางของรูปแบบการเรียนรู และรูปแบบการคิดของผูเรียนเพ่ือใชเปน

ขอมูลพ้ืนฐานในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน การออกแบบบทเรียน และการประเมินผลการเรียน 

จากจุดเดนของการเรียนการสอนแบบผสมผสานท่ีทําใหความสัมพันธและปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูสอน

และเพ่ือนผูเรียนคนอ่ืนๆ ทําใหผูเรียนและผูสอนใกลชิดกันมากข้ึนทําใหผูเรียนสามารถแลกเปลี่ยน

ประสบการณระหวางกันไดโดยสะดวก สามารถเขาใจเพ่ือนรวมชั้นเรียนและเคารพเพ่ือนรวมชั้นเรียนมากข้ึน 

สงผลใหผูเรียนมีความม่ันใจในตนเองมากข้ึน นอกจากนี้ผูเรียนยังไดรับผลปอนกลับจากการเรียนไดโดยทันที 

ซ่ึงเปนการสงเสริมพัฒนาการในการเรียนของผูเรียนแตละคนใหเต็มตามศักยภาพท่ีผูเรียนแตละคนมี  
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4. ทานสามารถนําไปปรับปรุงพัฒนาไดอยางไร  

- จะนําข้ันตอนตางๆ ในการปฏิบัติ ทําใหเปนระบบเพ่ือประโยชนสูงสุดของนิสิต  

 

12. ขอเสนอแนะ 

 - 

 

13. ภาพประกอบการทํากิจกรรม  

 

 
 

                

 

                      

 

 

 

.................................................................... 

                                                                        (ลงชื่อ   อ.พญ.จันทรทรา  ตนันทยุทธวงศ) 

                                                                                    หัวหนาภาควชิาชวีเคมี 


