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 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.รมิดา  วัฒนโภคาสิน  ผู้จัดการความรู้ (KM   Manager) 
2. อ.ดร.นุจรี  ตัญจพัฒน์กุล    คุณอ านวย (Facilitator)  
3. คุณอาชว์ดาม์  ภาคพิธเจริญ   คุณลิขิต (Note Taker) 
4. อ.ดร.ศิวพร  วรรณะเอ่ียมพิกุล   คุณกิจ  
5. รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา  สุขุมศิริชาติ    
6. รองศาสตราจารย์ ดร.โกสุม  จันทร์ศิริ  
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลยา  ธเนศพงศ์ธรรม 
8. อ.ดร.กรรณิกา  เสริมสุวิทวงศ์ 
9. อ.พญ.จันทร์ทรา  ตนันท์ยุทธวงศ์ 
10. คุณไพศาล  ขาวสัก 
11. คุณอรนัย  ไชยทน  

 

3. หลักการและเหตุผล 
การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือส าคัญในการรวบรวมความรู้ทั้งที่เป็นความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวบุคคล (Tacit 

Knowledge) และความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) มาพัฒนาให้เป็นระบบเพ่ือให้ทุกคนในองค์กร
สามารถเข้าถึงความรู้และมีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งน าความรู้ที่ได้รับ
ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างศักยภาพขององค์กรให้มีความสามารถในการแข่งขัน
ระดับสูง 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีบทบาทและหน้าที่ในจัดการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อ
สร้างบัณฑิตให้เป็นผู้น า มีความคิดสร้างสรรค์ และมีทักษะที่จ าเป็นในการพัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพ  ในการ

 
1. การจัดการความรู้ของภาควิชาชีวเคมี 

 

หัวข้อในการจัดการความรู้ (Knowledge Vision) 
 

เรื่อง  การปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนของภาควิชาชีวเคมี  
วันที่  25  มิถุนายน   2561 

 

แบบสรุปการจัดการความรู้ 
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ด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว วิธีการหนึ่งที่คณะแพทยศาสตร์ใช้ คือ การพัฒนาผ่านการจัดการ
ความรู้ (Knowledge Management) โดยเป็นการน าจุดแข็ง (Strengths) ด้านบุคลากรของสายวิชาการ มา
เสริมสร้างศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน ให้แก่สายสนับสนุน กล่าวคือ คณาจารย์แพทยศาสตร์เป็น
นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ และเป็นผู้น าทางการศึกษา ดังนั้นการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสายวิชาการ 
และสายสนับสนุน จะท าให้เกิดการสร้างความรู้ อันจะน าไปสู่การมีนวัตกรรม (Innovation) การพัฒนาขีด
ความสามารถ (Competency) และการเสริมสร้างประสิทธิภาพ (Efficiency) ด้านการจัดการเรียนการสอน
ของคณะแพทยศาสตร์ 

 
4. วัตถุประสงค์ 
1.  เพื่อให้เกิดการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรในภาควิชาชีวเคมี เพื่อให้เกิดความรู้ใหม่ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนระดับแพทยศาสตร์ศึกษาและพาราเมด knowledge sharing 
2.  เพ่ือรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการพัฒนาการเรียนการสอนระดับแพทยศาสตร์ศึกษาและ
พาราเมด 
3.  เพ่ือน าความรู้และแนวปฏิบัติที่ดี ที่ได้รับจากการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรของ
สายสนับสนุน   พัฒนางานการจัดการเรียนการสอน และขับเคลื่อนองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ compiled 
knowledge being implemented 

 
5. เป้าหมาย/ตัวชี้วัด     
นิสิตจะมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ระดับบัณฑิตศึกษาดีขึ้น 
 
6. วิธีการ/รูปแบบการจัดการความรู้    ***(กรุณาระบุ)*** 
 

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

7. กระบวนการจัดการความรู้  
กระบวนการ  รายละเอียด 

ก าหนดหัวข้อ การปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนของภาควิชาชีวเคมี 
ค้นหาสาเหตุ 1. ตารางสอนของแพทย์, พยาบาล, เภสัชวิทยา มีความซ้ าซ้อนกันท าให้เกิดความ

ยากล าบากในการเรียนการสอน 
2. ตารางสอนไม่ชัดเจนมีการปรับเปลี่ยนบ่อยครั้ง  ท าให้ยากต่อการจัดตาราง
ห้องปฏิบัติการการเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือ และสารเคมี 
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3. การจัดท าคู่มือรายวิชาและคู่มือปฏิบัติการ จะต้องออกหนังสือเพ่ือให้อาจารย์
ผู้สอนส่งปรับปรุงหัวข้อบรรยายและปฏิบัติการไม่ได้รับการตอบรับเท่าที่ควร 
4. เมื่อส่งบันทึกข้อความขอข้อสอบ บางอาจารย์ส่งข้อสอบมาช้ากว่าวันที่ก าหนด
ไว้ที่จะประชุมพิจารณาข้อสอบท าให้เตรียมข้อสอบได้ล่าช้า 
5. การประเมินรายวิชาที่ท าจากอินเตอร์เนตมีนิสิตเข้าท าน้อยเพราะเป็นระบบที่
นิสิตต้องเข้ามาท าที่มหาวิทยาลัย 
6. ปัญหาห้องปฏิบัติการ MDL  โดยสวิทท์ไฟ สวิสท์เครื่องปรับอากาศ  TV  ไม่อยู่
เป็นระบบ  อ่างน้ า ระบบน้ าไม่ค่อยไหล  TV  บางเครื่องใช้งานไม่ได้  ระบบเครื่อง
เสียงไม่ดี  พรีเซ็นสแตนไม่ดี ใช้ไม่ค่อยได้ 
7. ปัญหาการจัดห้อง conference และ PBL  เรื่องจ านวนห้อง และอุปกรณ์ไม่
พอกับจ านวนนิสิต 
8. ปัญหาอินเตอร์เนตตามจุดต่างๆของภาควิชามีการขัดข้องบ่อย ท าให้เตรียมการ
เรียนการสอนไม่สะดวก 
9. ขอใช้งบประมาณด่วนเกินไป  ท าให้ได้วัสดุไม่มีคุณภาพ และไม่ตรงกับ
วัตถุประสงค์ตามต้องการ และเกิดปัญหาการใช้เงินไม่พอใช้ในปลายปีการศึกษา 

วิธีการแก้ไข 1. จะรีบประกาศตารางสอนแพทย์ให้ไวๆ เพื่อที่จะให้อาจารย์ผู้ประสานงาน
รายวิชาของพาราเมดจะได้ดูห้องว่างของ MDL เพ่ือที่จะจัดตารางสอนให้กับพารา
เมด 
2. การท าแบบประเมินของทุกรายวิชาจะให้ประธานรายวิชาบอกย้ ากับนิสิตว่าต้อง
ท าแบบประเมินที่ มศว เท่านั้น ไม่สามารถท าท่ีอ่ืนได้  และถ้าเป็นแบบประเมิน
อาจารย์ผู้สอนขอให้ผู้สอนบอกนิสิตถึงความส าคัญในการท าแบบประเมินเพ่ือให้
นิสิตเข้าใจและให้ท าแบบประเมิน 
3. ปัญหาเรื่องห้องปฏิบัติการ MDL 
-เบื้องต้นให้ MDL ท าแผนผังสวิสต์ไฟ  
-ส่งเรื่องขอเปลี่ยนสวิสต์ไฟไปที่คณะกรรมการประหยัดพลังงานเพ่ือขอใช้
งบประมาณท าสวิสต์ไฟเป็นจุดๆ 
-ขออนุมัติขอต าแหน่งช่างกลไฟฟ้าเพ่ิม  1  อัตรา 
-เปลี่ยนถังน้ าจากถังพลาสติกที่ชั้น ดาดฟ้า (เป็นถังน้ าขนาดใหญ่ที่เก็บน้ าใช้ทั้งตึก 
15) เป็นถังสเตนเลส และเปลี่ยนลูกลอยทุกปีงบประมาณ 
-จัดท าใบเสนอราคาเครื่องเสียง  และพรีเซ็นสแตน  เพื่อของบประมาณในปีถัดไป 
5. การใช้งบประมาณท่ีต้องเร่งใช้นั้น ทางภาควิชาชีวเคมีจะกันเงินไว้  20% น ามา
ไว้ที่ส่วนกลาง  แล้วถ้านักวิทยาศาสตร์มีความจ าเป็นจะต้องใช้เงินให้ท าบันทึก
ข้อความขอเป็นกรณีๆไป 
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8. Key Success Factor (ปัจจัยที่ท าให้ประสบความส าเร็จ สรุปจากกระบวนการจัดการความรู้ในข้อ.7)  
1. มีระบบการจัดตารางสอนแพทย์ทางอินเตอร์เนต เพ่ือให้ผู้ประสานงานรายวิชาของพาราเมดและ
แพทยศาสตร์ได้ดูร่วมกัน 
2. ลดการท าแบบประเมินของทุกรายวิชา 
3. ให้งบประมาณปรับปรุงห้องปฏิบัติการ MDL 
 
9. นวัตกรรมหรือสิ่งท่ีได้จากการจัดการความรู้ (กรุณาแนบหลักฐาน) 

  คู่มือ 
  แผ่นพับ 

   โปสเตอร์ 
   โปรแกรมหรือระบบต่างๆ 
 หรือ   มีการเผยแพร่ความรู้ช่องทางต่างๆ ระบุ ที่เว็บไซด์ของคณะแพทยศาสตร์  
 
10. ผลจากการด าเนินการท ากิจกรรม KM  
1.   บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจถึงความส าคัญและความหมายของการจัดการความรู้ 
2.   นิสิตจะมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ระดับแพทยศาสตร์ศึกษาและพาราเมด ดีขึ้น 
3.   บุคลากรสามารถสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นภายในองค์กรได้ 
 
11. After Action Review (AAR)  

1. ท่านคิดว่าท่านบรรลุในเรื่องใดบ้าง 
- ไดแ้บ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรในภาควิชาชีวเคมี เพ่ือให้เกิดความรู้ใหม่ในการ

พัฒนาการเรียนการสอนระดับแพทยศาสตร์ศึกษาและพาราเมด knowledge sharing 
- ได้รวบรวมแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการพัฒนาการเรียนการสอนระดับแพทยศาสตร์

ศึกษาและพาราเมด 
 

2. ท่านคิดว่าเรื่องใดท่ีไม่บรรลุ 
ไม่มี 
 

3. ท่านต้องการปรับขั้นตอนการท างานใดบ้าง 
 ต้องปรับขั้นตอนการท างานดังนี้ 
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                         ขั้นตอนการท าการจัดการเรียนการสอน 

 
                         ขั้นตอนการเตรียมเอกสาร คู่มือรายวิชา คู่มือปฏิบัติการ  

                         คู่มือ Facilitator’s guide เอกสารการสอนแต่ละหัวข้อ 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KM – MEDSWU  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เตรียมซอง Activity ตามจ านวนกลุ่ม PBL  

ใส่ Facilitator’s guide 

ใส่เอกสารประจ าซองทั้ง 3 Act. 

- ประเมินรายบุคคลของนิสิต 

- ประเมินกจิกรรมกลุ่ม 

- Scenario ประจ า Act.  

- ข้อเสนอแนะการเรียนแบบ PBL (เฉพาะ Act. 3) 

 

พมิพ์ใบปะหน้าซองตามรายช่ืออาจารย์ประจ ากลุ่ม ทั้ง 3 Act. 

เตรียมแบบประเมิน Present PBL แจกในวนั Present PBL  เพือ่ให้อาจารย์ให้คะแนน (ตาม
จ านวนอาจารย์ทีเ่ข้าฟัง) 

หลงัจากการ  Present PBL  เสร็จส้ิน รวบรวมคะแนนส่งประธานรายวชิาฯ  

ขั้นตอนการท า PBL 
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ขั้นตอนการเตรียมข้อสอบ 
 

ประชุมรายวชิาเพือ่เตรียมความพร้อมส าหรับเปิดการเรียนการสอน 

ก าหนดวนัทวงข้อสอบ ก าหนดวนักลัน่กรองข้อสอบ 

ออกหนังสือบันทกึข้อความทวงข้อสอบพร้อมเฉลย 
(ก่อนถึงก าหนดทวงข้อสอบ 1 สัปดาห์) 

 

ออกหนังสือเชิญประชุมกลัน่กรองข้อสอบ 
(ก่อนถึงวนักลัน่กรองข้อสอบ 1 สัปดาห์) 

 

รวบรวมข้อสอบให้ครบ หากไม่ครบแจ้งประธานรายวชิาฯทราบเพือ่ด าเนินการ 

ประชุมคณะกรรมการกลัน่กรองข้อสอบ 

ส่งข้อสอบทีไ่ด้รับการแก้ไขแล้ว เพือ่ท าดิจิตอล (ก่อนสอบ 3 วนั) 

บรรจุข้อสอบลงซอง เกบ็ทีป่ระธานรายวชิาฯ 

แจกนิสิตในวนัสอบ 

ตรวจข้อสอบ (3 ซ ้า) 
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4. ท่านสามารถน าไปปรับปรุงพัฒนาได้อย่างไร  
จะน าข้ันตอนต่างๆ ในการปฏิบัติงานท าให้เป็นระบบและประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ เช่น ผู้ที่

ท าข้อสอบดิจิตอล เป็นต้น 
 
12. ข้อเสนอแนะ 

 - 
 
13. ภาพประกอบการท ากิจกรรม  
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             .................................................................... 
                                                                       (ลงชื่อรองศาสตราจารย์ ดร.รมิดา  วัฒนโภคาสิน) 
                                                                                 หวัหน้าภาควิชาชีวเคมี 


