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 2. ผูเขารวมกิจกรรม 
 

1. ผศ.นพ.สรวุฒิ  พงศโรจนเผา   ผูจัดการความรู (KM   Manager) 
2. นพ.พนิต  ทักขิษเสถียร              คุณอํานวย (Facilitator)  
3. พญ.ปญจรัตน  โสวิทยสกุล                         คุณลิขิต (Note Taker) 
4. ผศ.พญ.มนจุฑา เอ่ียมอุดมกาล   คุณกิจ    
5. รศ.นพ.โอฬาร  พรหมาลิขิต   คุณกิจ  
6. รศ.พญ.บานชื่น  เบญจสุวรรณเทพ   คุณกิจ 
7. ผศ.พญ.ยิ่งวรรณ เจริญยิ่ง    คุณกิจ 
8. ผศ.พญ.จันทนา  พันธบูรณะ   คุณกิจ 
9. ผศ.พญ.อัจฉราพร  เมฆศิขริน   คุณกิจ 
10. ผศ.พญ.นัฎกานต วงศจิตรัตน   คุณกิจ 
11. นพ.ปฐมคม  เปรื่องประเสริฐ    คุณกิจ 
12. พญ. พรพิมล  เจนยงศักดิ์    คุณกิจ 
13. พญ. กินรี  สรพิพัฒนเจริญ   คุณกิจ 

 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีคณะแพทยศาสตรมีนโยบายพัฒนาและสงเสริมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบActive 
learning เพ่ือใหนิสัตแพทยไดเรียนรูผานทางกิจกรรมและการลงมือปฏิบัติ ซ่ึงเปนทักษะการเรียนรูท่ีสําคัญ 
โดยActive learning จะทําใหผูเรียนเขาใจ สนใจ และเกิดแรงจูงใจในการเรียนรูมากข้ึน ภาควิชาฯจึงได
จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางอาจารยในภาควิชาเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในหัวขอ Patient 
safety โดยวิธีการเรียนแบบActive learning 
  
 
 
 

 

1. การจัดการความรูของ ภาควิชากุมารเวชศาสตร 
หัวขอในการจัดการความรู (Knowledge Vision) 

 

เรื่อง Using problem-based learning to improve patient safety knowledge for medical students 
วัน/เดือน/ป ท่ีจัดการความรู 13 พฤศจิกายน 2563 

 

แบบสรุปการจัดการความรู 
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4. วัตถุประสงค 

 สนับสนุนและสงเสริมใหเกิดการเรียนรูดวยตนเองในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือพัฒนาทักษะการ
เรียนรูตลอดชีวิตอันเปนรากฐานสําคัญของการเปนแพทย 

 เพ่ือใหไดหัวขอและวธิีการเรียนการสอนแบบactive learning เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการ
เขาใจและจดจํา 

 
5. เปาหมาย/ตัวช้ีวัด     

1. ไดหัวขอและวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบactive learningของภาควิชา 
2. หลังเรียนผูเรียนคิดวาสามารถนําความรูไปปฏิบัติไดจริง ในระดับมาก มากกวารอยละ60 
3. ผูเรียนประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนโดยรวม ในระดับมาก มากกวารอยละ60 

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

7. กระบวนการจัดการความรู  
กระบวนการ  รายละเอียด สรุป/วิเคราะห/ประเมินผล 

กําหนดหัวขอ - จัดการประชุมพูดคุย แลกเปลี่ยน ภายใน
ภาควิชา 

- กําหนดใหใชหัวขอ Patient 
safety มาจัดการเรียนการสอน
แบบactive learning 

คนหาสาเหตุ - จัดการประชุมพูดคุย แลกเปลี่ยน ภายใน
ภาควิชา 

- ก ารส อ น Patient safety เป น
หัวขอใหม ท่ี ไม เคยมีการจัดการ
เรียนการสอนมากอน 
- การสอนแบบใหนิสิตแพทยมีสวน
รวมในการระดมความคิดจะทําให
นิสิตมีความเขาใจในเนื้อหาวิชา
มากข้ึน 

วิธีการแกไข - แลกเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ
active learning และเลือกรูปแบบท่ีเหมาะสม
กับภาควิชา 

- จัดการเรียนการสอนโดยใชวิธี 
Problem-based learning โดยมี
ตัวอยางผูปวยใหนิสิตแพทยไดฝก
ปฏิบัติ 
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8. Key Success Factor (ปจจัยท่ีทําใหประสบความสําเร็จ สรปุจากกระบวนการจัดการความรูในขอ.7)  
1. ตัวอยางกรณีศึกษามีความหลากหลายและเหมาะสมใหนิสิตแพทยไดใชในการทํา Problem-based 

learning 
2. อาจารยผูสอนมีความรูเรื่องPatient safetyเปนอยางดี 

 
9. นวัตกรรมหรือส่ิงท่ีไดจากการจัดการความรู (กรุณาแนบหลักฐาน) 

  คูมือ (คูมือ/ข้ันตอนการใชงานระบบสารสนเทศ Data Center) 
  แผนพับ 

   โปสเตอร 
  โปรแกรมหรือระบบตางๆ 
   มีการเผยแพรความรูชองทางตางๆ เชน Website ระบุ.................................................................  
 
10. ผลจากการดําเนินการทํากิจกรรม KM  

1. อาจารยและบุคลากรมีสวนรวมในการระดมความคิดเห็น  
2. ไดหัวขอและวิธีการการจัดการสอนแบบactive learning 
3. ไดกําหนดตัวชี้วัดท่ีเหมาะสม 

 
11. After Action Review (AAR)  

1. ทานคิดวาทานบรรลุในเรื่องใดบาง 
- ความรวมมือในการระดมความคิด 
- ไดหัวขอและวิธีการการจัดการสอนแบบactive learning 
- ไดกําหนดตัวชี้วัดท่ีเหมาะสม 

2. ทานคิดวาเรื่องใดท่ีไมบรรลุ 
- ผลลัพธจากตัวชี้วัดตามท่ีกําหนด  

3. ทานตองการปรับข้ันตอนการทํางานใดบาง 
- ทดลองนําไปปฏิบัติหาขอบกพรองพรอมท้ังแกไขทีละจุด 

 
12. ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด (ในขอ 5) 

1. กําหนดใหใชหัวขอ Patient safety มาจัดการเรียนการสอนแบบactive learning โดยผาน
กิจกรรม Problem-based learning 

2. ตัวชี้วัดท่ี 2 และ 3 อยูในระหวางการเก็บขอมูล 
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13 ขอเสนอแนะ 
  - 
 
 
 
14. ภาพประกอบการทํากิจกรรม  

 
 

 
                                                                                                                    

(ผศ.นพ.สรวุฒิ  พงศโรจนเผา) 
                                                                         หัวหนาภาควิชากุมารเวชศาสตร 


