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2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 1. รศ.ดร.วิสุทธิ์  ประดิษฐ์อาชีพ  ผู้จัดการความรู้ (KM Manager) 
 2. ผศ.นพ.เฉง  นิลบุหงา   คุณอ านวย (Facilitator) 
 3. อ.ดร.สมใจ  อภิเศวตกานต์  คุณลิขิต (Note Taker) 
 4. รศ.ดร.บุษบา  ปันยารชุน  คุณกิจ 
 5. รศ.ดร.สพ.ญ.วนิดา ไตรพาณิชย์กุล  คุณกิจ 
 6. รศ.ดร.อุดมศรี  โชว์พิทธพรชัย  คุณกิจ 
 7. รศ.ดร.รักษวรรณ พูนค า   คุณกิจ 
 8. ผศ.ดร.น.สพ.พูลพล ผดุงชัยโชติ  คุณกิจ 
 9. ผศ.ดร.สพ.ญ.อรพิน เกิดประเสริฐ  คุณกิจ 
 10. ผศ.ดร.สิรินันท์ พงษ์เมธีกุล  คุณกิจ 
 11. อ.ดร.พงษ์ศักดิ์ ขันธ์เพ็ชร  คุณกิจ 
 12. อ.ดร.จิตราภรณ์ ควรประดิษฐ์  คุณกิจ 
 13. อ.ดร.อรรถบุญญ์ วัฒน์ธรรมาวุธ  คุณกิจ 
 14. อ.ดร.รัชฎาภรณ์ ประมงค์   คุณกิจ 
 15. อ.ดร.น.สพ.รัฐจักร รังสิวิวัฒน์  คุณกิจ 
 16. ดร.สุมล  จึงอุดมเจริญ  คุณกิจ 
 17. นายนพดล  อินทรทัต   คุณกิจ 
 18. นายจิตชนม์  ผลประยูร  คุณกิจ 
 19. นางมัญชุสา  ช่วยศรี   คุณกิจ 
 20. นางกรรวี  สะเดา   คุณกิจ 
 21. นายศรัณย์พงศ์ ก่ิงรุ้งเพชธ์  คุณกิจ 
 22. นายสมชัย  โชติกวิบูลย์  คุณกิจ 
 23. นายวันชัย  ฟักแฟง   คุณกิจ 
 24. นายหนุ่ม  สิงสาระ   คุณกิจ 
 

 
1. การจัดการความรูข้องหน่วยงาน ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว  

หัวข้อในการจัดการความรู้ (Knowledge Vision) 
 

เรื่อง “การจัดห้องปฏิบัติการวิจัยและการมอบหมายผู้รับผิดชอบ” 
วัน/เดือน/ปี ท่ีจัดการความรู้: 18 กรกฎาคม 2562 

แบบสรุปการจัดการความรู้ 
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3. หลักการและเหตุผล  
 บทบาทและหน้าที่หลักของอาจารย์มหาวิทยาลัย นอกจากความรับผิดชอบหลักในการจัดการเรียนรู้
แล้ว ยังต้องด าเนินบทบาทด้านการวิจัย เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ (creation of innovative 
research) มหาวิทยาลัยจึงส่งเสริมให้คณาจารย์ตลอดจนบุคคลากรของมหาวิทยาลัยท างานวิจัย เพื่อแสวงหา
ความรู้ใหม่ๆ มาใช้ประโยชน์ สามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา ฝึกการคิดวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบ ซึ่งจะส่งผลในการพัฒนาบุคคลากร พัฒนางานของมหาวิทยาลัย และพัฒนาสังคมและประเทศชาติด้วย 
ปัจจัยส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการท าวิจัยให้ประสบความส าเร็จ ประกอบด้วยปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านภาระ
งาน และปัจจัยด้านสภาพแวดลอ้มขององค์กร ได้แก่ ทุนวิจัย อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ตลอดจนทีมงานร่วม
ท าวิจัย เป็นต้น ดังนั้น ห้องปฏิบัติงานวิจัยตลอดจนอุปกรณ์และเครื่องมอืส าหรับการด าเนินงานวิจัย จึงถือเป็น
ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการท าวิจัยในหนว่ยงาน โดยเฉพาะงานวิจัยสายวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เนื่องจากหากไม่มีห้องทดลองหรือวัสดุภัณฑ์ทางเคมีที่เพียงพอ  หรือความไม่สะดวกของ
ห้องปฏิบัติการในการท าวิจัย  งานวิจัยเหล่านั้นก็อาจเกิดปัญหาได้  ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์ มศว ตระหนักถึงความส าคัญเรื่องปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมขององค์กร เนื่องจากห้องปฏิบัติการ
วิจัยที่เอื้อต่อการด าเนินงานวิจัย อุปกรณ์หรือวัสดุต่างๆ ที่ช่วยในการท าให้งานวิจัยสามารถด าเนินต่อไปอย่าง
ราบรื่น เป็นส่วนส าคัญที่ท าให้งานวิจัยส าเร็จตามก าหนดระยะเวลาและบรรลุได้ตามเป้าหมาย ทั้งนี้เรื่องของ
การมีแบบอย่างที่ดีในการท างานวิจัย จะเป็นแรงผลักดันที่ส่งผลให้บุคคลากรในภาควิชาฯ อยากท างานวิจัย
เพื่อสร้างสรรค์ผลงานออกมาในลักษณะเดียวกัน ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จึงได้จัด
กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) เรื่อง “การจัดห้องปฏิบัติการวิจัยและการมอบหมายผู้รับผิดชอบ” โดยเน้น
ให้เกิดการเรียนรู้ของบุคคคลากรประจ า ส่งเสริมประสบการณ์และความรู้เดิมที่มีอยู่ให้แข็งแกร่งข้ึน ตลอดจน
เกิดการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ โดยภาควิชาฯ คาดหวังว่าคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจ าภาควิชาฯ ทุกคน จะ
สร้างบรรยากาศการเรียนรู้รว่มกัน และมีการพัฒนาห้องปฏิบัติการวิจัยภาควิชาฯ ที่เอื้อต่อการท างานวิจัยของ
บุคคลากร มีพื้นที่ในการท างานวิจัย มีแรงจูงใจให้อยากท าวิจัยมากข้ึน ตลอดจนประสบความส าเร็จในการ
ท างานวิจัย ท าให้บุคคลากรได้รับการพัฒนา และพัฒนาภาควิชากายวิภาคศาสตร์ให้มีความเข้มแข็ง แล ะ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดการเรียนรู้ที่ภาควิชาฯ ก าหนดไว้  
 

4. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์งานวิจัยของบุคคลากรประจ าภาควิชากายวิภาคศาสตร์   
2. เพื่อก าหนดลักษณะการใช้งานห้องวิจัย และมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบประจ าห้องปฏิบัติการ

วิจัย  
3. เพื่อสร้างเครื่องมือในการพัฒนาห้องวิจัยของภาควิชากายวิภาคศาสตร์ที่ตรวจสอบได้  

 

5. เป้าหมาย/ตัวชี้วัด     
1. มีการรวบรวมเครื่องมือวิจัยและจัดระเบียบการใช้งานห้องวิจัยของภาควิชากายวิภาคศาสตร์  
2. มีเครื่องมือเพื่อการตรวจสอบคุณภาพในการพัฒนาห้องวิจัยของภาควิชากายวิภาคศาสตร์ 
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3. มีผลการประเมินจากผู้ตรวจสอบคุณภาพภายใน และผู้ตรวจสอบคุณภาพภายนอก ไม่น้อยกว่า 
3.50 

 

6. วิธีการ/รูปแบบการจัดการความรู้    ***(กรุณาระบุ)*** 
  Dialog 
  Success Story Telling (SST) 
  The World Cafe 
  อื่นๆ กรุณาระบุ................................................................................................................. 
 

7. กระบวนการจัดการความรู้  
7.1 ก าหนดหัวข้อ 
 เรื่อง “การจัดห้องปฏิบัติการวิจัยและการมอบหมายผู้รับผิดชอบ” 
 

7.2 ค้นหาสาเหตุ  
 1. อาจารย์ผู้ท างานวิจัยแจ้งว่ามีห้องวิจัยไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ และมีบางห้องไม่ได้ถูกใช้
เนื่องจากถูกปิดการใช้งาน หรือมีกลิ่นที่ไม่ดีต่อสุขภาพอยู่ภายในห้อง 
 2. เครื่องมือวิจัยที่ตรงต่อความต้องการใช้งานมีไม่เพียงพอ หรือซ้ าซ้อน ขาดการประสานงานด้าน
เครื่องมือวิจัยและสิ่งสนับสนุนการท างานวิจัย 
 3. ขาดผู้ประสานงานหลักประจ าห้องวิจัยของภาควิชาฯ  
 4. ขาดระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ท าให้เกิดความเข้าใจที่
ไม่ตรงกันในการใช้งาน  
 

7.3 วิธีการแก้ไข 
 โดยที่อาจารย์ในภาควิชาฯ มีความสามารถและประสบการณ์ในการท างานวิจัยที่หลากหลาย หัวหน้า
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ (KM manager) จัดให้บุคคลากรประจ าภาควิชาฯ ร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
ถ่ายทอดความรู้ ในงานวิจัยที่ตนเองเช่ียวชาญ โดยการจัดการเรียนรู้เรื่อง “การจัดห้องปฏิบัติการวิจัยและการ
มอบหมายผู้รับผิดชอบ” ในภาควิชาฯ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ดังนี ้
 1. มีห้องวิจัยไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ 

- ร่วมกันแลกเปลี่ยนงานวิจัยหลักๆ ของภาควิชาฯ ได้แก่ วิจัยด้านอาจารย์ใหญ่ งานวิจัยด้าน
เซลล์เพาะเลี้ยงและ stem cell งานวิจัยด้าน molecular biology งานวิจัยด้านเนื้อเยื่อ
และเซลล์วิทยา งานวิจัยโดยใช้เทคนิคทางโปรตีนและ immunohistochemistry เพื่อให้
สามารถจัดพื้นที่และวางแผนการใช้ห้องปฏิบัติการวิจัยที่มีอยู่ได้ 

- เนื่องจากในช่วงเวลาที่ผ่านมา มีอาจารย์ใหม่เข้ามาปฏิบัติงานในภาควิชาฯ พร้อมกันหลาย
คน จึงมีการรว่มกันจดัพื้นที่หอ้งวิจยัภาควิชาฯ ช้ัน 4 เพื่อให้อาจารย์มีห้องท างานวิจัยประจ า 
โดยจัดให้อาจารย์ที่ท างานวิจัยหลักใกล้เคียงได้ท างานในห้องวิจัยเดียวกัน เพื่อให้สามารถ
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับงานวิจัย น าไปสู่การสร้างกลุ่มวิจัยที่ เข้มแข็งร่วมกัน รวมทั้งจัด 
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laboratory bench ให้อาจารย์แต่ละคน เพื่อให้อาจารย์มพีื้นที่ท างานวิจัยสามารถท างานได้
อย่างต่อเนื่อง เป็นการเพิ่มประสทิธิภาพในการท างาน ส่งผลให้การพัฒนาการท างานวิจัยของ
อาจารย์บรรลุเป้าหมาย  

- มีการวางแผนเพิ่มพื้นที่ในการท าวิจัยของภาควิชาฯ ให้เพิ่มมากข้ึน ดังนี้ (1) ควรปรับปรุง
ห้องวิจัยเก่าบริเวณช้ัน 1 ที่เคยเป็นห้องปฏิบัติการวิจัยด้าน plastination ให้สามารถใช้งาน
ได้ โดยภาควิชาฯ มีแผนจะขยายห้องเพาะเลี้ยงเซลล์ จึงวางแผนปรับปรุงห้องวิจัยช้ัน 1 โดย
แบ่งเป็น 2 ห้อง คือ คือวิจัยเพาะเลี้ยงเซลล์ และห้องวิจัยเทคนิค molecular biology (2) 
วางแผนปรับปรุงห้องวิจัย 3 ช้ัน 4 ของภาควิชาฯ เนื่องจากเดิมเป็นห้องวิจัยทางไมโคร
เทคนิค และขณะนี้ไม่ได้ใช้งาน เพราะมีกลิ่นสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหากสูดดม
นานๆ ภายในห้อง เนื่องจากตู้ดูดควัน (fume hood) เสีย จึงมีการวางแผนปรับปรุงห้องวิจัย 
โดยการซ่อมแซมตู้ดูดควันให้ท างานได้ เพื่อให้ไม่เกิดอันตรายต่อสุขภาพ โดยการเชิญให้
บริษัทเข้ามาประเมินและร่วมวางแผนปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิจัยดังกล่าว 

 2. เครื่องมือวิจัยที่ตรงต่อความต้องการใช้งานมีไม่เพียงพอ ขาดการประสานงานด้านเครื่องมือวิจัย 
และสิ่งสนับสนุนการท างานวิจัย 

- ส ารวจเครื่องมือวิจัยทีม่ีอยู่ในภายวิชาฯ รวมทั้งให้ลงเลขครุภัณฑ์ให้เรียบร้อย เพื่อให้สามารถ
ติดตามเครื่องมือวิจัยประจ าภาควิชาฯ แต่ละช้ินได้ 

- ส ารวจความต้องการในการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือวิจัย เพื่อให้มีจ านวนที่เพียงพอในการใช้ เช่น 
ปัจจุบันมีความต้องการใช้อุปกรณ์ SDS-PAGE และชุดเคลื่อนย้ายโปรตีน จ านวนมากขึ้น แต่
ในภาควิชาฯ มีอุปกรณ์ชุดน้ีไม่พอกับความต้องการของผู้ใช้ 

- ส ารวจเครื่องมือวิจัยทีช่ ารดุ เพื่อวางแผนในการซ่อมแซม ในกรณีที่ยังไม่สามารถหาเครื่องมือ
มาใช้ได้ทันต่อความต้องการใช้ เพื่อไม่ต้องรอนานเกินไป 

- วางแผนให้มีนักวิทยาศาสตร์ของภาควิชาฯ ดูแลอุปกรณ์และเครื่องมือวิจัยทีอ่ยูใ่นห้องวิจัยแต่
ละห้อง มีการจัดคู่มือการใช้แบบง่ายประจ าแต่ละเครื่องมือ จัดวาง log book บันทึกการใช้
งาน หรืออาจพัฒนาเป็นการท าโปรแกรมการใช้งาน การจองใช้เครื่องมือ online  

- ให้นักวิทยาศาสตร์ดูแลเรื่องสารเคมีกลางส าหรับการใช้ร่วมกัน รวมทั้งติดตามและก ากับการ
ก าจัดสารเคมี (waste products) ในแต่ละห้องปฎิบัติการ 

- ร่วมกันวางแผนในการขอครุภัณฑ์เครื่องมือวิจัยในแต่ละปีงบปรมาณ เพื่อให้การขออุปกรณ์ 
เครื่องมือวิจัยต่างๆ ไม่ซ้ าซ้อน มีการกระจายการขอตามที่ต้องการใช้จริงๆ รวมทั้งติดต่อให้
บริษัทส่ง specification และใบเสนอราคา พร้อมคู่เทียบของเครื่องมือวิจัยที่ต้องการเตรียม
ไว้เพื่อให้ทันต่อการเสนอขอให้ทันปีงบประมาณ 

 3. ขาดผู้ประสานงานหลักประจ าห้องวิจัยของภาควิชาฯ มีการมอบหมายให้มีอาจารย์และ
นักวิทยาศาสตร์ของภาควิชาฯ รับผิดชอบห้องวิจัยแต่ละห้อง ดังนี ้

- ช้ัน 1 ประกอบด้วยห้องวิจัย 2 ห้อง  
: ห้องปฏิบัติการวิจัยทั่วไปขนาดเล็ก  
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 อาจารย์ผู้ประสานงานคือ ผศ.ดร.สพ.ญ.อรพิน เกิดประเสริฐ 
: ห้องวิจัยใหญ่ มีการปรับปรุงใหม่ แยกเป็น 2 ห้อง คือ ห้องด้านในปรับปรุงเป็นห้องวิจัย
ส าหรับการเพาะเลี้ยงเซลล์ และห้องด้านนอกปรับปรุงเป็นห้องส าหรับปฏิบัตการวิจัย 
molecular biology  
 อาจารย์ผู้ประสานงานคือ อ.ดร.สพ.รัฐจักร รังสิวิวัฒน์ 
 นักวิทยาศาสตร์ที่รับผิดชอบประจ าช้ัน 1 คือ นายนพดล อินทรฑัต 

-  ช้ัน 3 ประกอบด้วยห้องวิจัย 1 ห้อง เป็นห้องปฏิบัติการวิจัยส าหรับการเพาะเลี้ยงเซลล์  
 อาจารย์ผู้ประสานงานคือ อ.ดร.จิตราภรณ์ ควรประดิษฐ์ 
 นักวิทยาศาสตร์ที่รับผิดชอบประจ าช้ัน 3 คือ ดร.สุมล จึงอุดมเจริญ 

-  ช้ัน 4 ประกอบด้วยห้องวิจัย 3 ห้อง คือ  
: ห้องวิจัย 1 เป็นห้องปฏิบัติการวิจัยทั่วไป และห้องกล้องส าหรับถ่ายภาพทางเนื้อเยื่อวิทยา 
 อาจารย์ผู้ประสานงานคือ อ.ดร.รัชฎาภรณ์ ประมงค์ 

: ห้องวิจัย 2 เป็นห้องปฏิบัติการวิจัยทั่วไป 
 อาจารย์ผู้ประสานงานคือ อ.ดร.สมใจ อภิเศวตกานต์ 

: ห้องวิจัย 3 เป็นห้องปฏิบัติการวิจัยทางด้านเนื้อเยื่อวิทยา 
 อาจารย์ผู้ประสานงานคือ อ.ดร.อรรถบุญญ์ วัฒน์ธรรมาวุธ 
 นักวิทยาศาสตร์ที่รบัผดิชอบประจ าช้ัน 4 คือ ดร.สุมล จึงอุดมเจริญ และนายจิตชนม์ ผล
ประยูร 

 4. ขาดระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ท าให้เกิดความเข้าใจที่
ไม่ตรงกันในการใช้งาน โดยภาควิชาฯ มีแผนในการจัดท าคู่มือต่างๆ ดังนี้ 

- จัดท าระเบียบและข้อปฏิบัติในการใช้ห้องปฏิบัติการวิจัยแต่ละห้อง เนื่องจากแต่ละห้องมี
ลักษณะการใช้งานที่ต่างกัน เพื่อให้ผู้ที่เข้าไปท างานวิจัยมีความรับรู้ในกฎระเบียบที่ตรงกัน 

- จัดท าคู่มือในการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์แบบง่าย เพื่อให้ผู้ใช้เข้าใจวิธีการใช้ที่ถูกต้อง 
- จัดท าคู่มือด้านความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการวิจัยของภาควิชาฯ เพื่อสร้างความรู้

และความปลอดภัยด้านสารเคมี รวมถึงการจัดเก็บ การใช้งาน การก าจัดของเสีย การบริหาร
ความเสี่ยง และการจัดการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เพื่อให้ห้องปฏิบัติการอยู่ในสภาพที่ปลอดภัย
ตลอดเวลา และพร้อมรับการตรวจสอบได้  

 

8. Key Success Factor (ปัจจัยที่ท าให้ประสบความส าเร็จ สรุปจากกระบวนการจัดการความรู้ในข้อ.7)  
 1. การมีส่วนร่วม โดยบุคคลากรประจ าภาควิชากายวิภาคศาสตร์มีการรับฟังความเห็นซึ่งกันและกัน 
ร่วมกันน าเสนอความคิดเห็นและประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานวิจัย เป็นการส่งเสริมการท างานซึ่งกัน
และกัน ท าให้สามารถท างานวิจัยได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
 2. ตอบสนองความต้องการของอาจารย์ผู้เกี่ยวข้องกับงานวิจัย รวมทั้งสนองตอบความต้องการของ
ภาควิชาฯ และคณะแพทยศาสตร์ เนื่องจากการท าวิจัยเป็นบทบาทและหน้าที่หลักของอาจารย์มหาวิทยาลัย
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ทุกคน ห้องปฏิบัติการวิจยัตลอดจนอุปกรณ์และเครื่องมอืส าหรับการด าเนินงานวิจัย ถือเป็นปัจจัยส าคัญทีม่ีผล
ต่อการท าวิจัยในหน่วยงาน การแสดงความคิดเห็นท าให้ผูกพันและมีส่วนร่วม ส่งผลให้มีการปฏิบัติงานที่ดีข้ึน 
ถือเป็นการพัฒนาบุคคลากรในภาควิชาฯ ท าให้มีศักยภาพในการท าวิจัยมากขึ้น 
 3. สร้างภาควิชาฯ ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยการที่บุคคลากรสามารถดึงความรู้ในตัวเอง
ออกมาเพื่อพัฒนางาน และองค์กรให้มีการพัฒนาเพิ่มข้ึน 
 4. มีการรวบรวมเครื่องมอืวิจัยหลักประจ าห้องปฏิบัติการวิจัยของภาควิชาฯ (ห้องวิจัยช้ัน 3, ห้องวิจัย
ช้ัน 4: 1, 2, 3)  
 5. มีบทสรุปเรื่องการจัดห้องปฏิบัติการวิจัยและการมอบหมายผู้รับผิดชอบ โดยมีการก าหนดลักษณะ
การใช้งานห้องวิจัย มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบประจ าแต่ละห้องวิจัย มีการวางแผนสร้างคู่มือต่างๆ เพื่อให้
เกิดการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการวิจัยที่ดีข้ึน เป็นคู่มือที่ทุกคนสามารถเอาไปใช้ได้ เพราะเกิดจากการสร้าง
ความรับรู้และการถ่ายทอดประสบการณ์ร่วมกัน น าไปสู่การปรับปรุงงานวิจัยของบุคคลากรในภาควิชาฯ ที่
สามารถพัฒนาต่อเป็นนวัตกรรมได ้
 

9. นวัตกรรมหรือสิ่งท่ีได้จากการจัดการความรู้ (กรุณาแนบหลักฐาน) 
 คู่มือ  
 แผ่นพับ 
 โปสเตอร์ 
 โปรแกรมหรือระบบต่างๆ 
หรือ  มีการเผยแพร่ความรู้ช่องทางต่างๆ ระบุ 
: website ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว 
 (http://med.swu.ac.th/anatomyth/index.php/2016-12-07-05-15-09/km--) 

 

10. ผลจากการด าเนินการท ากิจกรรม KM  
 1. บุคคลากรในภาควิชาฯ ทุกคน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์เรื่อง
ห้องปฏิบัติการวิจัยร่วมกัน ท าให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันในการปฏิบัติงาน 
 2. ภาควิชาฯ มีการจัดการเรื่องห้องปฏบิตัิการวิจัยได้ตรงกับความต้องการของผู้ท างานวิจัย โดยมีการ
ก าหนดลักษณะการใช้งานห้องวิจัย และมีการมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบประจ าแต่ละห้องวิจัย ท าให้สามารถ
บริหารจัดการห้องวิจัยมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 3. มีการรวบรวมเครื่องมอืวิจัยหลักประจ าห้องปฏิบัติการวิจัยของภาควิชาฯ (ห้องวิจัยช้ัน 3, ห้องวิจัย
ช้ัน 4: 1, 2, 3) 
 4. ลดปัญหาการท างานวิจัย การใช้ห้องปฏิบัติการวิจัย และการใช้เครื่องมือวิจัย จึงถือเป็นการ
สนับสนุนการท างานวิจัยของบุคคลากรในภาควิชาฯ 
 5. มีการวางแผนสร้างคู่มือที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานวิจัยของภาควิชาฯ เพื่อพัฒนาการท างานของ
บุคคลากร และพัฒนางานของภาควิชาฯ 
 

http://med.swu.ac.th/anatomyth/index.php/2016-12-07-05-15-09/km--
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11. After Action Review (AAR)  
 1. ท่านคิดว่าท่านบรรลุในเรื่องใดบ้าง 

- บุคคลากรประจ าภาควิชาฯ ตระหนักถึงความส าคัญในการมีส่วนร่วมกันจัดการความรู้ (KM) 
เรื่อง “การจัดห้องปฏิบัติการวิจัยและการมอบหมายผู้รับผิดชอบ” มีการถ่ายทอดความรู้ 
ประสบการณ์การท างานวิจัยให้ทุกคนได้เรียนรู้ร่วมกันอย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนาทักษะการ
ปฏิบัติงานร่วมกันให้ดีข้ึน  

- มีการก าหนดลักษณะการใช้งานห้องวิจัย และมีการมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบประจ าแต่ละ
ห้องวิจัย 

- มีการรวบรวมเครื่องมือวิจัยหลักประจ าห้องปฏิบัติการวิจัยของภาควิชาฯ  (ห้องวิจัยช้ัน 3, 
ห้องวิจัยช้ัน 4: 1, 2, 3) 

- มีการวางแผนสร้างคู่มือที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานวิจัยของภาควิชาฯ ท าให้สามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีเป้าหมายและมีความเข้าใจตรงกัน ท าให้ลดข้อผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงานลงได้ 

 2. ท่านคิดว่าเรื่องใดที่ไม่บรรลุ 
-  การจัดท าคู่มือยังท าไม่ส าเร็จ  
-  การปรับปรุงห้องวิจัยสามารถท าได้เพียงห้องเดียว คือห้องวิจัยเพาะเลี้ยงเซลล์ เนื่องจาก

ข้อจ ากัดทางงบประมาณ  
-  แผนการปรับปรุงห้องวิจัย รวมทั้งการขอครุภัณฑ์ เครื่องมือวิจัยต่างๆ ใช้เงินงบประมาณ

ค่อนข้างมาก ในขณะที่งบประมาณมีจ ากัด ท าให้ต้องใช้เวลานานในการปรับปรุง 
 3. ท่านต้องการให้ปรับข้ันตอนใดบ้างในกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

- ในส่วนของภาควิชาฯ ต้องการปรับปรุงในข้ันตอนการการเข้าถึงความรู้ เพราะเป็นข้ันตอนที่
ต้องน าองค์ความรู้ที่ได้มาปรับเป็น “เครื่องมือ” ที่สามารถน าไปใช้ได้ การน าความรู้ไปจัดท า
เป็นเอกสาร ฐานข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ เป็นการท าให้ผู้ใช้ความรู้เข้าถึงความรู้ 
(tacit Knowledge) ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวก สามารถสืบค้น เรียกคืน และใช้งานได้ง่าย 
เนื่องจากเป็นส่วนที่ยังต้องการการแลกเปลี่ยนความรู้ที่ต่อเนื่อง ต้องการเวลาเพิ่มข้ึน ท าให้
เป็นข้ันตอนที่มักขาดช่วงไป  

 4. ท่านสามารถน าไปปรับปรุงพัฒนาได้อย่างไร  
-  จัดต้ังคณะกรรมการในการพัฒนาคู่มือตามที่ก าหนดไว้ จนกว่างานจะแล้วเสร็จ 
-  บุคคลากรควรมีการสื่อสารกันอย่างสม่ าเสมอในระหว่างการท างาน เพื่อการพัฒนาและ

ปรับปรุงการท างานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ  
- จัดให้มีประชุมติดตามการพัฒนาเครื่องมือที่สร้างข้ึน เพื่อตรวจสอบศักยภาพของเครื่องมือ 
-  ก าหนดเป้าหมายหรือตัวช้ีวัดในการปฏิบัติงานวิจัยของภาควิชาฯ โดยเฉพาะด้านความ

ปลอดภัยด้านสารเคมี เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานที่เหมาะสม 
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12. ภาพประกอบการท ากิจกรรม  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพการจัดกจิกรรมการจัดการความรู้เรื่อง  
“การจัดห้องปฏิบัติการวิจัยและการมอบหมายผู้รับผิดชอบ” 

เม่ือวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 ถึง 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ มศว  
(ที่มา: website ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว http://med.swu.ac.th/anatomyth/) 

 
 
 
 
 

                                                                   .................................................................... 
                                                                            (รศ.ดร.วิสุทธ์ิ  ประดิษฐ์อาชีพ) 
                                                                             หัวหน้าหน่วยงาน 
 

http://med.swu.ac.th/anatomyth/
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