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 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

1. อ.พญ. วรัทพร  สิทธิจรูญ  คุณอ ำนวย  (Facilitator) 
2. ผศ.พญ. ศิรินทร์  บุษยำมำนนท์  ผู้จัดกำรควำมรู้ (KM Manager) 
3. รศ.นพ. วีระศักดิ์  จรัสชัยศรี  คุณกิจ (KP) 
4. อ.นพ. อภิชัย   แผลงศร   คุณกิจ (KP) 
5. อ.นพ. วำทิตต์  รุจิรำวรรณ  คุณกิจ (KP) 
6. อ.นพ. ธัญญศักดิ์  เอกเวชวิท  คุณกิจ (KPI) 
7. นำงสำวภำรดี   พุฒศรี   คุณกิจ (KPI) 
8. นำยสมพงษ์   บังเกิด   คุณกิจ (KPI) 
9. นำยพรเทพ   แทนชำติ  คุณกิจ (KPI) 
10. นำยศิภวิช   นิ่มเรือง   คุณกิจ (KPI) 
11. นำยพงษ์พันธ์  ตรีวำรี   คุณกิจ (KPI) 
12. นำงคนิฐำ   ทรัพย์มูล  คุณกิจ (KPI) 
13. นำงสำวรัฐนันทร์  สุดเสนำะ   คุณกิจ (KPI) 
14. นำงสำวศิริลักษณ์   กระแสโสม  คุณกิจ (KPI) 
15. นำงสำวชนิดำ  งำมประดับ  คุณลิขิต (Note Taker)   

 
 
 
 
 
 
 

 

 

1. การจัดการความรู้ของหน่วยงานภาควิชานิติเวชศาสตร์  

หัวข้อในการจัดการความรู้ (Knowledge Vision) 

 

เร่ือง “นวัตรกรรมการเรียนการสอน (เกมส์ออนไลน์และล็อคบุ๊คออนไลน์) ภาควิชานิติเวชศาสตร์” 

วัน/เดือน/ปี ที่จัดการความรู้ วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2564  เวลา 14.00 – 16.00น. 
 

แบบสรุปการจัดการความรู้ 
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3. หลักการและเหตุผล 
  สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อโรค COVID-19 ในปัจจุบันมีผลท ำให้สถำบันกำรศึกษำทั่วโลก
ต้องปรับเปลี่ยนวิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้รูปแบบออนไลน์ เพ่ือให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน 
และกำรปฏิบัติตำมประกำศมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่องมำตำรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของเชื้อโรค 
COVID-19 (ฉบับที่ 30) ข้อที่ 1 กำรเรียนกำรสอนและกำรประเมินผลกำรศึกษำ ให้ด ำเนินกำรในรูปแบบ
ออนไลน์ต่อไป เพ่ือเป็นกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคและลดโอกำสเสี่ยงในกำรติดเชื้อของบุคลำกรและ
นิสิต  
   กำรเรียนกำรสอนในปัจจุบันมีกำรพัฒนำไปในรูปแบบ Active learning มำกขึ้น จึงได้มีอำจำรย์ใน
ภำควิชำนิติเวชศำสตร์ ได้น ำเสนอกำรเรียนกำรสอนด้วยระบบออนไลน์ขึ้นมำ คือ เกมส์ออนไลน์ โดยมีกำรให้
นิสิตแพทย์ได้ประเมินตนเองในลักษณะ Formative test ผ่ำนเกมส์สมมุติบทบำท Role-playing game 
(RPG) ซึ่งมีกำรจ ำกัดควำมเป็นส่วนตัวของเนื้อหำบทเรียน ด้วยกำรออกแบบรหัสก่อนเข้ ำถึงเนื้อหำของ
ภำควิชำนิติเวชศำสตร์ด้วย โดยเกมส์ได้ uploaded ผ่ำน website ท ำให้นิสิตแพทย์สำมำรถเข้ำถึงได้
ตลอดเวลำ ในทุกอุปกรณ์ ทั้งคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก และมือถือ โดยยึดถือหลัก students center เป็นส ำคัญ 
และภำควิชำได้มีกำรริเริ่มจัดท ำ log book ออนไลน์ ซึ่งเป็นคู่มือปฏิบัติงำนในรำยวิชำนิติเวชศำสตร์ (นว 521) 
เพ่ือให้เป็นกำรง่ำยต่อกำรเข้ำถึงของนิสิตแพทย์ อีกทั้งยังเป็นกำรบริหำรจัดกำรเพ่ือลดกำรใช้ทรัพยำกรต่ำงๆ 
เป็น Lean-management โดยออกแบบให้นิสิตแพทย์สำมำรถเข้ำดำวน์โหลดเอกสำรประกอบกำรสอน คู่มือ
ต่ำงๆ เกณฑ์กำรตัดสินคะแนน และสำมำรถบันทึกสิ่งที่ตนเองได้ขึ้นปฏิบัติงำน ตลอดระยะเวลำ 3 สัปดำห์ 
ผ่ำนระบบออนไลน์ รวมถึงทำงภำควิชำยังเป็นต้นแบบของระบบ Reflection-Feedback และ Formative-
Feedback ผ่ำนระบบออนไลน์ที่งำนแพทยศำสตรศึกษำได้น ำไปใช้กับนิสิตแพทย์ทุกชั้นปี อีกทั้งยังสำมำรถ
ประเมินอำจำรย์และนิสิตได้อย่ำงสะดวกรวดเร็ว  

ดังนั้น ภำควิชำนิติเวชศำสตร์จึงได้มีกำรจัดท ำกำรจัดกำรควำมรู้ และหำแนวทำงปฏิบัติในกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนในรูปแบบ Active learning เพ่ือให้กำรเรียนกำรสอนของอำจำรย์และนิสิตแพทย์ สำมำรถ
เข้ำถึงอย่ำงสะดวก รวดเร็ว และง่ำยขึ้นด้วยระบบออนไลน์ และสำมำรถแก้ปัญหำที่เกิดขึ้นได้อย่ำงทันท่วงที  
 
4. วัตถุประสงค์ 

1. พัฒนำกำรเรียนกำรสอนด้วยระบบออนไลน์ 
2. เพ่ือตอบโจทย์กำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
3. เพ่ือเป็นกำรพัฒนำระบบ Gamification น ำมำใช้ในกำรเรียนกำรสอนแบบ Active Learning  

 
5. เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด     

1. มีแนวทำงในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในคู่มือ รำยวิชำ นว 521 ฉบับ online 
2. มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหำเพ่ือให้ได้แนวทำงกำรปฏิบัติและข้อสรุปแนวทำงเดียวกัน 
3. แนวทำงปฏิบัติในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบ Active learning 
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6. วิธีการ/รูปแบบการจัดการความรู้    ***(กรุณาระบุ)*** 

 ◻ Dialog 
  Success Story Telling (SST) 

 ◻ The World Cafe 
  อ่ืนๆ กรุณำระบุ..  

- ประชุมภำควิชำ 
 
7. กระบวนการจัดการความรู้  
 

กระวนการ  รายละเอียด สรุป/วิเคราะห์/ประเมินผล 
ก ำหนดหัวข้อ 1. กำรผลิตสื่อกำรเรียนกำรสอนนิติเวช

ออนไลน์ ประเภทเกมส์ RPG Role-
Playing Game หรือ RPG คือแนวเกมที่
เรำจะได้สวมบทบำทเป็นตัวละครตัวหนึ่ง 
เรำมีหน้ำที่ในกำรควบคุมกำรกระท ำทุก
อย่ำงของตัวละครและด ำเนินเนื้อเรื่อง    
ต่ำง ๆ ภำยในเกม ซึ่งนิสิตแพทย์สำมำรถ
เข้ำถึงเอกสำรประกอบค ำสอน เรียนรู้
เนื้อหำและสำมำรถประเมินตนเองได้ใน
เกมส์ 

ในกำรเลือกเกมส์ประเภท RPG มำใช้
ในกำรท ำสื่อกำรเรียนกำรสอนนิติเวช
ออนไลน์ เนื่องจำก สำมำรถก ำหนดตัว
ละครเด่นที่ใช้เป็นตัวด ำเนินเรื่องหลัก 
แทนกำรแจ้งวัตถุประสงค์หรือ
รำยละเอียดวิชำ แทนกำรใช้ 
traditional lecture ที่อำจำรย์สอน
บรรยำยหรือแจ้งให้นิสิตท ำควำม
เข้ำใจ สำมำรถก ำหนดลักษณะของตัว
ละครน ำได้น่ำสนใจ รวมทั้งข้อควำมที่
ต้องกำรจะสื่อสำร วัตถุประสงค์ท่ี
ต้องกำรให้นิสิตทรำบ และกำรให้นิสิต
มีส่วนร่วมในกระบวนกำรคิด 
วิเครำะห์ และเป็นแนวเกมกลุ่มใหญ่ท่ี
เรำสำมำรถใช้ได้กับทุกเกมที่เรำได้สวม
บทบำทเป็นตัวละครภำยในเกม และ
สำมำรถเรียนรู้เนื้อหำกำรเรียนใน
รำยวิชำนิติเวชอย่ำงสนุกสนำน ผ่ำน
กำรผจญภัยและแก้ปัญหำภำยในเกมส์ 
นิสิตแพทย์ได้ประเมินตนเองผ่ำนเควส
ค ำถำมและมีกำรเฉลยหำกตอบผิดก็
จะมี feedback พร้อมกำรผจญภัย
ต่อสู้กับสัตว์ประหลำดและอำจำรย์
ภำยในเกมส์ 
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 2. ขั้นตอนในกำรผลิตเกมส์ ให้เข้ำกับสื่อกำร
เรียนกำรสอนนิติเวช (โดย ผศ.พญ.ศิรินทร์ 
บุษยำมำนน์) 

1. กำรหำข้อมูล เพ่ือผลิตเกมส์ RPG  
2. กำรเขียนโปรแกรม ผ่ำน RPG MV 

Maker 
3. กำรก ำหนดตัวละครอำจำรย์ 
4. กำรก ำหนดตัวละครผู้เล่น 

(นิสิตแพทย์) 
5. กำรก ำหนดฉำกในเกมส์ 
6. กำรก ำหนดข้อควำมในเกมส์ เช่น 

ค ำถำม ค ำอธิบำย  
7. อำจำรย์ก ำหนดเนื้อหำรำยวิชำ 

ภำยในเกมส์ 
8. อำจำรย์ก ำหนดตัวละครสัตว์

ประหลำดคู่ต่อสู้ ค่ำพลังต่ำงๆ 
9. อำจำรย์ uploaded เกมส์ผ่ำน 

website เพ่ือให้นิสิตแพทย์เข้ำถึง
เกมส์ได้ทุกที่ทุกเวลำ 

 
3. กำรน ำเกมส์ไปใช้ในกำรเรียนกำรสอนจริง  

 
 

ได้รับ Feedback จำกนิสิตแพทย์ 
ด้วยควำมแปลกใหม่และสนุกสนำนใน
เนื้อหำกำรเรียนกำรสอนและกำตอบ
ค ำถำม สร้ำง challenge ให้นิสิต
แพทย์ค้นคว้ำหำค ำตอบ นิสิตแพทย์
ทั้งท่ีเรียนอ่อนและเก่งมีควำมสนใจใน
เนื้อหำรำยวิชำมำกขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มน ำเกมส์มำใช้ในกำรเรียนกำรสอน
รำยวิชำ นว 521 ปีกำรศึกษำ 2563 
โดยเป็น กำรเรียนกำรสอนแบบ 
Active learning ทุกหัวข้อรำยวิชำ 

ค้นหำสำเหตุ ปัญหำใน กำรผลิตสื่อกำรเรียนกำรสอนนิติเวช
ออนไลน์ ประเภทเกมส์ RPG  

1. เป็นกำรท ำเกมส์ที่เกิดข้ึนจำกควำม
สนใจของอำจำรย์เอง ไม่ได้รับกำร
สนับสนุนจำกหน่วยงำนส่วนกลำง 

 
 

2. กำรน ำไปใช้ยังไม่แพร่หลำย  
 
 
 

 
 

1. เป็นกำรท ำเกมส์ที่เกิดข้ึนจำกควำม
สนใจของอำจำรย์เอง ดังนั้นจึงต้อง
หำควำมรู้และใช้งบประมำณ
ส่วนตัวในกำรซื้อโปรแกรมผลิต
เกมส์ และอุปกรณ์สนับสนุนต่ำงๆ  

2. เนื่องจำกกำรเป็นกำรผลิตเกมส์ 
RPG ครั้งแรกท่ีใช้ในกำรเรียนกำร
สอนเฉพำะรำยวิชำนิติเวชศำสตร์ 
ซึ่งเป็นรำยวิชำในชั้นปีที่ 5 ท ำให้



KM – MEDSWU  

 
 
 
 
 
 
 
 

3. ผู้เล่นบำงคนไม่มีทักษะในกำรเล่น
เกมส์ อำจท ำให้เล่นไม่จบเกมส์ 

 
4. ต้องมีกำรเชื่อมต่อกับระบบ

อินเตอร์เนตที่มีประสิทธิภำพ 
 

 

จ ำกัดเฉพำะในรำยวิชำ ในคณะ
แพทยศำสตร์ มศว เท่ำนั้น ควรมี
กำรน ำเสนอในที่ประชุม/สัมมนำ/
อบรม ให้เป็นที่รู้จักอย่ำง
แพร่หลำย เพื่อน ำไปสู่กำรพัฒนำ
เกมส์เพื่อใช้ในกำรเรียนกำรสอน
ส ำหรับ รำยวิชำ/คณะ/สถำบันอื่น
ได้ 

3. ท ำคู่มือกำรเล่นเกมส์ เพ่ือให้ผู้เล่น
เข้ำใจและสำมำรถเข้ำถึงเกมส์ได้
ง่ำย 

4. ในกำรสถำนที่ ที่ผู้เล่นเข้ำเล่นเกมส์ 

วิธีกำรแก้ไข 1. ข้อมูลป้อนกลับจำกกำรเล่นเกมส์ของผู้
เล่น 

- นิสิตแพทย์ต้องกำรด่ำนและเกมส์ค ำถำม
ที่มำกขึ้น  

- นิสิตแพทย์ต้องกำรมีส่วนร่วมในกำรเป็น
ตัวละคร NPC ในเกมส์ 

- นิสิตแพทย์แนะน ำกำรปรับเควสในเกมส์
สืบสวนสอบสวน 

- อำจำรย์แพทย์สถำบันอ่ืนต้องกำรมีส่วน
ร่วมในกำรสร้ำงเกมส์  

- อำจำรย์แพทย์สถำบันอ่ืนต้องกำรสร้ำง
เกมส์ 

- มีกำรพัฒนำเกมส์สร้ำงด่ำนและ
ค ำถำมเพ่ิมขึ้น 

- ก ำหนดตัวละคร npc จำกนิสิต
แพทย์ที่มีกำรเรียนดีเด่น 

- ปรับเควสและเนื้อหำในเกมส์ให้มี
ลักษณะสืบสวนสอบสวนและ
สมจริงมำกขึ้น 

- เปิดโอกำสแนะน ำและสร้ำงเกมส์
ร่วมกับอำจำรย์แพทย์จำก
สถำบันกำรศึกษำอ่ืนๆ 

- ประชำสัมพันธ์และน ำเสนอภำยใน
คณะ และนอกคณะในงำนประชุม
วิชำกำรวิชำชีพ เช่น สมำคมแพทย์
นิติเวชแห่งประเทศไทย, รำช
วิทยำลัยพยำธิแพทย์แห่งประเทศ
ไทย และประชุมงำนแพทยศำสตร
ศึกษำแห่งประเทศไทย 
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8. Key Success Factor  
1. ควำมตระหนักในควำมส ำคัญของกำรเรียนกำรสอนแบบ online กำรสร้ำงสื่อกำรเรียนกำรสอน

แบบ active learning กำรสร้ำงควำมรู้ คู่ ควำมน่ำสนใจของนิสิต และ กำร feedback              
กำรสะท้อนควำมรู้สึกของนิสิตแพทย์ในทุกกิจกรรม 

2. กำรปรับตัวในกำรจัดกำรเรียนสอนในชั้นคลินิก จำกภำคปฏิบัติสู่ online mode เพ่ือให้นิสิต
แพทย์ปลอดภัยจำกโควิดในขณะเดียวกันต้องสำมำรถเข้ำใจและปฏิบัติงำนให้ได้ตำมเกณฑ์ 

3. ระบบอำจำรย์ที่ปรึกษำประจ ำกลุ่มของนิสิตแพทย์ทุกคน จะมีที่ปรึกษำต่อ 1 ท่ำน 
4. กำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนของอำจำรย์และนิสิตแพทย์ในรูปแบบ กำรผลิตสื่อกำรเรียนกำรสอน

นิติเวชออนไลน์ ประเภทเกมส์ RPG  
5. กำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนควบคู่กับควำมสนุกสนำนท้ำทำยที่สำมำรถเข้ำถึงได้ทุกที่ทุกเวลำ 

 
9. นวัตกรรมหรือสิ่งท่ีได้จากการจัดการความรู้  

1. กำรพัฒนำกำรท ำ Logbook online และกำรสร้ำงสื่อกำรสอน Gamification รูปแบบออนไลน์ 
2. กำรประเมินตนเองของนิสิตแพทย์ ในลักษณะ Formative test ผ่ำนเกมส์สมมุติบทบำท Role-

playing game (RPG) >> http://sirinb.com/ForensicSWU/www/index.html 
3. กำรพัฒนำระบบกำรประเมินนิสิตแพทย์ online 
4. ลิงค์วิดีโอ น ำเสนอผลงำนเด่นด้ำนกำรเรียนกำรสอน 

https://drive.google.com/file/d/1fqBHrQmIAyvNOxl7sKrS19dXvApPBA0Z/view?usp
=sharing 

 
10. ผลจากการด าเนินการท ากิจกรรม KM  
 ประสบควำมส ำเร็จในแนวทำงจัดกำรที่เหมำะสม อำจำรย์ภำยในภำควิชำมีแนวทำงในกำรสร้ำงและ
พัฒนำสื่อกำรสอนและกำรประเมินนิสิตแพทย์ 
 
11. After Action Review (AAR)  

1. ท่านคิดบรรลุในเรื่องใดบ้าง  
- กำรจัดกำรเรียนกำรสอนนิติเวช online อย่ำงเหมำะสมและปลอดภัยในช่วงมีกำรระบำด

ของเชื้อ Covid-19 
2. ท่านคิดว่าเรื่องใดไม่บรรลุ  

1. กำรสร้ำงเกมส์ RPG  ต้องมีทักษะเฉพำะทำงที่ต้องได้รับกำรพัฒนำและศึกษำหำควำมรู้อย่ำง
ต่อเนื่อง อีกทั้งต้องใช้ต้นทุนในกำรผลิตและเผยแพร่ 

2. เครือข่ำยระบบสำรสนเทศและอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรเรียน อำจจะยังไม่มีควำมพร้อมและ
สำมำรถอ ำนวยควำมสะดวกให้กับผู้เรียนอย่ำงรวดเร็ว 

3. อำจำรย์ไม่รู้จักนิสิตใน rotate ที่ไม่ใช่ที่ปรึกษำในกลุ่มของตัวเอง 
4. ควำมแตกต่ำงของวิธีกำรสอนของอำจำรย์แต่ละท่ำน 

http://sirinb.com/ForensicSWU/www/index.html
https://drive.google.com/file/d/1fqBHrQmIAyvNOxl7sKrS19dXvApPBA0Z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fqBHrQmIAyvNOxl7sKrS19dXvApPBA0Z/view?usp=sharing
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5. กำรเข้ำเรียน lecture online ทั้ง class และปิดกล้อง อำจท ำให้อำจำรย์ไม่สำมำรถประเมิน

กำรรับรู้ ควำมเข้ำใจ ควำมสนใจของนิสิตได้ 
6. กำรจัดสอบ online อำจมีปัญหำทุจริต 

 
3. ท่านต้องการให้ปรับขั้นตอนใดบ้างในกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

  ไม่มี 
4. ท่านสามารถน าไปใช้ปรับปรุงพัฒนาอย่างไร 

น ำไปพัฒนำกำรเรียนกำรสอนและกำรประเมินในรำยวิชำต่อไป 
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12. ภาพประกอบการท ากิจกรรม  
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ลงชื่อ    

     (แพทย์หญิงวรัทพร  สิทธิจรูญ) 
        หัวหน้ำภำควิชำนิติเวชศำสตร์ 


