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 2. ผูเขารวมกิจกรรม 
 

1.  ผศ.ดร. วรรณา  ผูมีโชคชัย   ผูจัดการความรู (KM Manager) 

2. อ.ดร. อนิรุทธิ์  ลิ้มตระกูล   คุณอํานวย (Facilitator)  

3. รศ.ดร. เบญจมาส วงศสัตยนนท   คุณอํานวย (Facilitator)  

4. รศ.ดร. สุภิญญา  พงษสังข   คุณอํานวย (Facilitator) 

5. รศ.ดร. ธีรพร  ชินชัย    คุณอํานวย (Facilitator) 

6. นางนภัสสร ภิรมยไกรภักด์ิ   คุณลิขิต (Note Taker) 

7. นางสาวบุญรัตน ลัดดา    คุณกิจ  

8. ผศ.ดร. มาลัย  ทวีโชติภัทร 

9. ผศ.ดร. ปยะธิดา ตั้งธีระวัฒนะ 

10. อ.ดร. เครือวัลย  โชติเลอศักดิ์ 

11. อ.ดร. ศรีสมบัติ   พุฒิกมลกุล 

12. ผศ.ดร. ขวัญนันท นันทวิสัย 

13. นางสาวสุนิสา   กองแกว 

14. นางสาวเพ็ญนภา กลาสนาม 

15. นายสิริชัย ฉายเพชร    

 

3. หลักการและเหตุผล 

 ในการเรียนการสอนในปจจุบันจําเปนตองมีการฝกทักษะศตวรรษที่ 21 ใหนิสิตดวย ซึ่งทางภาควิชา

จุลชีววิทยา จัดใหมีกระบวนการเพ่ือใหนิสิตไดฝกฝนการใช ทักษะศตวรรษที่ 21 (เชน ทักษะการใชเทคโนโลย ี

การใชภาษา การคิดวิเคราะหปญหา การแกปญหาอยางสรางสรรค การสื่อสาร การทํางานรวมกันกับผูอ่ืน 

ความอยากรูอยากเห็น การมีความคิดริเริ่ม ฯลฯ) อยูเสมอ ทุกป สําหรับปการศึกษา 2561 นี้ ในที่ประชุม

 

1. การจัดการความรูของหนวยงาน ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร มศว 
 

หัวขอในการจัดการความรู (Knowledge Vision) 
 

เรื่อง การใชเกมในการเรียนการสอน รายวิชาการติดเชื้อ (พพ 224) ครั้งท่ี 1 

วัน/เดือน/ป ท่ีจัดการความรู วันที ่13 กันยายน พ.ศ. 2561 

แบบสรุปการจัดการความรู 
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ภาควิชาครั้งที่ 8 วันที่ 13 กันยายน 2561 ไดมีมติเห็นควรใหมีการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก ของรายวิชา 

พพ 224 ดวยรูปแบบการการเรียนการสอนผานเกม ซึ่งนําไปสูการจัดการความรูในเรื่องนี้ขึ้น เพ่ือใหคณาจารย 

และบุคลากรของภาควิชาฯ ทราบถึง แนวทาง กระบวนการ วิธีการพัฒนา และการนําเกมไปใช โดยทั่วกันทุก

คน และนําไปสูการพัฒนานําเกมไปใชในการเรียนการสอนของภาควิชาไดจริง 

4. วัตถุประสงค 

เพ่ือเปนการถายทอดประสบการณ ความรูในการจัดการเรียนการสอนผานเกม  

 

5. เปาหมาย/ตัวชี้วัด     

มีบุคลากรของภาควิชาเขารวมไมนอยกวารอยละ 80  

 

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

   Dialog 

  Success Story Telling (SST) 

  The World Cafe 

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

7. กระบวนการการจัดการเรียนรู 

 คณาจารยที่ไดเขารวม และผานการอบรม การจัดการเรียนการสอนผานเกม ในวันที่ 9 และ 10 

สิงหาคม 2561 มารวมพูดคุย ถายทอดประสบการณที่ไดรับจากการอบรม ใหกับคณาจารยทุกทานในภาควิชา 

โดยไดขอสรุปในเบื้องตนดังนี ้

การเรียนการสอนผานเกม 

- เปนรูปแบบการเรียนการสอน แบบเชิงรุก ที่ผูเรียนไดเรียนรูผานกิจกรรม หรือกระบวนการเลนเกม 

ที่สรางประสบการณในเชิงบวกแกผูเรียน โดยใชรางวัลเปนตัวดึงดูดใหผูเรียนอยูกับกิจกรรมการเรียนรูไดนาน

ขึ้น (ไมเบื่อและหันไปทํากิจกรรมอ่ืนเร็วเกินไป) มีการใชกิจกรรมเกมไดหลากหลายรูปแบบ ขึ้นกับวัตถุประสงค

การเรียนรู หรือทักษะที่ตองการใหผูเรียนไดฝกฝน (learning outcomes) 

 การวางแผน 

 - ตองมีการกําหนดเนื้อหาสาระหลัก วัตถุประสงคการเรียนรู ระดับของผูเรียน ระดับเปาหมายการ

เรียนรู (ถายทอดความรู การทบทวนเนื้อหา การสรางทัศนคต ิการฝกฝนใหวองไว ฯลฯ) 

 ระยะเวลา หรือชวงเวลาที่จะนําเกมไปใช 

 - อาจจะเปนกอน ระหวาง หรือ หลัง บทเรียน ก็ได 

 

 การพัฒนาเกม 
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- สามารถเริ่มไดจากการระดมสมอง และแนวความคิดที่หลากหลาย นําไปพัฒนาเปนเกมตนแบบ 

กอนนําไปทดลองใช 

 

8. Key Success Factor (ปจจัยท่ีทําใหประสบความสําเร็จ สรุปจากกระบวนการจัดการความรูในขอ 7)  

- บุคลากรใหความรวมมือในการใหขอมูล และรวมแสดงความคิดเห็น 
 

9. นวัตกรรมหรือสิ่งท่ีไดจากการจัดการความรู (กรุณาแนบหลักฐาน) 

  คูมือ 

  แผนพับ 

   โปสเตอร 

   โปรแกรมหรือระบบตางๆ 

 หรือ   มีการเผยแพรความรูชองทางตางๆ: มีการเผยแพรทาง website ภาควิชาจุลชีววิทยา  

 

10. ผลจากการดําเนินการทํากิจกรรม KM  

- มีบุคลากรของภาควิชาเขารวม 15 คน จากบุคลากรทั้งสิ้น 17 คน คิดเปนรอยละ 88.23  

- ไดขอมูลรูปแบบการจัดการเรียนการสอนผานเกมโดยสังเขป และคณาจารยในภาควิชาไดรับ

ทราบขอมูลสรุปโดยท่ัวกัน จากเอกสารสรุปการจัดการการเรียนรู 

- มีการกําหนดหัวขอ และเนื้อหา ที่อาจารยแตละทานตองนํามาในการระดับสมอง คิดรูปแบบเกม

ที่จะพัฒนาข้ึนมาใช 

- มีการพัฒนาเกมตนแบบข้ึนมาใช ในการเรียนการสอนของรายวิชา พพ 224 ไดสําเร็จ 

 

11. After Action Review (AAR)  

1. ทานคิดวาทานบรรลุในเรื่องใดบาง 

- บุคลากรใหความรวมมือ รับฟงรูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม และเต็มใจในการแสดง

ความคิดเห็น มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู อันเปนวัฒนธรรมที่ดีขององคกร ทําใหภาควิชา

สามารถดําเนินการมาไดตลอดเวลาท่ีผานมา 

- สามารถแจกแจงงานเพ่ือ นําไปสูกระบวนการพัฒนา และนําเกมไปใชได 

 

2. ทานคิดวาเรื่องใดท่ีไมบรรลุ 

- 

 

3. ทานตองการปรับขั้นตอนการทํางานใดบาง 

- ใหมีการจัดทําเปนคูมือแสดง ขั้นตอน กระบวนการจัด และสรางบทเรียน สําหรับการเรียนรู

ผานเกมท่ีชัดเจน 
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- กระบวนการจัดการเรียนรูที่ทําไปยังอยูในขั้นตอนเบื้องตนของการถายทอดความรู และการ

บันทึกแนวทางโดยสังเขป แลวนําไปใช ยังไมมีการจัดทําใหเปนคูมือที่มีลําดับขั้นตอนที่

ชัดเจน 

- สําหรับขอสรุปท่ีไดมา ควรมีการไดรับการตรวจสอบ และชี้แนะ โดยผูเชี่ยวชาญอีกคร้ัง 

 

4. ทานสามารถนําไปปรับปรุงพัฒนาไดอยางไร  

- บุคลากรในภาควิชาสามารถจัดการความรู และใชองคความรูที่ถายทอดใหกัน มาชวยกัน

พัฒนาข้ึนเปนเกมตนแบบ เพ่ือใชในการเรียนการสอนของรายวิชาการติดเชื้อ (พพ 224) ได 

- ซี่งจากเกมตนแบบที่ไดมา และนําไปทดลองใชแลว สามารถนํามาพัฒนาใหเปนเกมที่

เหมาะสมกับเนื้อหารายวิชาอื่นๆ ไดตอไป 

 

12. ขอเสนอแนะ 

- 

 

 

………………………………………………………… 

        (ผศ.ดร. วรรณา  ผูมีโชคชัย) 

         หัวหนาภาควิชาจุลชวีวิทยา 


