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 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

1. รศ.นพ.อรุชา ตรีศิริโชติ  (ผู้จัดการความรู้ KM Manager) 
2. น.ส.สธุัสสนีย์ สุขประเสริฐ  (คุณอ านวย Facilitator)  
3. น.ส.สุรีย์รัตน์ เรืองศรี  (คุณลิขิต Note Taker) 
4. น.ส.รัตนา  จ าปาเกิดทรัพย์ (คุณกิจ)  
5. น.ส.สุนันทา ปิ่นมุข  (คุณกิจ) 
6. น.ส.ชญาสินี  ตั้งศรีมงคล  (คุณกิจ) 
7. น.ส.อชิรญาณ์ ยิ่งด านุ่น  
8. น.ส.จีระนันท์ ขลุ่ยกระโทก  
9. น.ส.วรรณภา สง่าเนตร  
10. น.ส.จันทร์ทิมา เจริญสิงห์  
11. นายชีวิน กองทอง 
12. นายภัทรพล  ค้าทวี   
13. น.ส.ญาณพัฒน์ ขุนทอง  
14. น.ส.ศิริพร เจจือ   
15. น.ส.สุดารัตน์ คงบุญ 
16. น.ส.รัตนา ศรีวิลัย 
17. น.ส.วิมาลา เมธาวรกิจ   
18. น.ส.กนกศรี รัตนเสวี    
19. นายพฤติพงศ์ อินทรกลัด   
20. น.ส.พรนภา จริตรัมย ์
21. นายส าราญ จ าปาทอง 
22. น.ส.จารุวรรณ สมนึก 
23. น.ส.ประภัสสร พรรมจรรย์ 

 
1. การจัดการความรู้ของหน่วยงาน แพทยศาสตรศึกษาและบริการการศึกษา 

หัวข้อในการจัดการความรู้ (Knowledge Vision) 
เรื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน 

ครั้งที่ 2 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือแจ้งผลการสอบแบบออนไลน์อัตโนมัติของนิสิตแพทย์ 
วัน/เดือน/ปี ท่ีจัดการความรู้ 26-27 กันยายน 2563 

แบบสรุปการจัดการความรู้ 
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24. นายสุเทพ มั่นคง 
25. นายธนภัทร ศรีถาพร   

3. หลักการและเหตุผล 
  จากที่มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการสร้างรายงานวิชาเลือกแบบออนไลน์อัตโนมัติของนิสิตแพทย์
มาเป็นเครื่องมือส าคัญในการด าเนินการบริหารจัดการภายในหน่วยงานด้านเอกสาร เพ่ือให้ทุกคนในหน่วยงาน
สามารถเข้าถึงความรู้และการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งการน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุง
ระบบการท างานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วนั้น 
 เนื่องจากบรรลุผลตามตัวชี้วัดที่ตั้งไว้ จึงมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ขึ้นมาใหม่ เพื่อสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอน อ านวยความสะดวกให้ นิสิต และนักวิชาการศึกษาสามารถติดตามและสรุปข้อมูลได้เป็น
ระเบียบ รวดเร็ว ทันสมัย ประหยัดเวลาและทรัพยากร และลดขั้นตอนการท างานมากยิ่งขึ้น 
4. วัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ 

1. เพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะในการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการสร้างเอกสารอัตโนมัติในการ
ท างาน 

3. เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแบ่งปันองค์ความรู้ จากการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การท างาน 

3. เพ่ือกระตุ้นบุคลากรภายในองค์กรให้เกิดการพัฒนาตนเอง 
5. เป้าหมาย/ตัวชี้วัด     
 งานแพทยศาสตรศึกษา ได้ก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายการจัดการความรู้การน าเทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้ในการสร้างเอกสารอัตโนมัติในการท างาน ดังนี้ 

1. ประเด็นความรู้คือ การน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการใช้ในการท างาน 
2. เป้าหมายการด าเนินการ 

2.1 เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการสร้างเอกสาร
อัตโนมัติในการท างาน 

2.2 เพ่ือน าองค์ความรู้การน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการสร้างเอกสารอัตโนมัติในการท างาน 
ไปพัฒนาต่อยอดในการพัฒนางาน 

2.3 เพ่ือสร้างแนวปฏิบัติที่ดีในการท างาน ให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ 
6. วิธีการ/รูปแบบการจัดการความรู้    ***(กรุณาระบุ)*** 
  Dialog 
  Success Story Telling (SST) 
  The World Cafe 
  อ่ืนๆ กรุณาระบุ..............................................................................................................  
7. กระบวนการจัดการความรู้  
1. ก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมาย คือการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการสร้างเอกสารอัตโนมัติในการ
ท างาน โดยมีเป้าหมายให้สมาชิกมีการน าองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในการสร้างเอกสารอัตโนมัติ 
เพ่ือให้บริการด้านอื่น ๆ 
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2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายคือนักวิชาการการศึกษาและบุคลากรงานแพทยศาสตรศึกษาและบริการ
การศึกษา  
3. การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ 

3.1 ระดมความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม อภิปรายวิเคราะห์ปัญหาการจัดการด้านเอกสารด้านการเรียนการ
สอน จากบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  

3.2 อภิปรายเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยสมาชิกในกลุ่ม และการน าเสนอแนวคิดของการน าเทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้ เพ่ือให้การบริหารจัดการด้านเอกสารเป็นระบบ ลดขั้นตอนการท างาน และสามารถจัดเก็บ
เป็นฐานข้อมูล 

3.3 แสดงขั้นตอนและวิธีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการด าเนินการ โดยใช้ Google form ให้บุคลากร
สามารถส่งผลการสอบแบบออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลา และด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในรูปแบบ 
Google sheet ซึ่งในระบบการท างานของ Google sheet มีเครื่องมือ Autocrat ที่สามารถใช้ค าสั่งให้
สร้างเอกสารในรูปแบบ word หรือ PDF ได้โดยอัตโนมัติ และไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถตั้งค่าค าสั่งให้ส่ง
เอกสารไปยังนิสิต เพ่ือให้การบริหารจัดการด้านเอกสารสะดวกรวดเร็ว ลดขั้นตอนและลดทรัพยากรใน
การท างาน  

8. Key Success Factor (ปัจจัยที่ท าให้ประสบความส าเร็จ สรุปจากกระบวนการจัดการความรู้ในข้อ.7)  
1. มีการศึกษาข้ันตอนการสร้างระบบรายงานวิชาเลือกแบบออนไลน์อัตโนมัติของนิสิตแพทย์  
2. มีการต่อยอดจากระบบเดิม เพ่ือพัฒนาระบบแจ้งผลการสอบแบบออนไลน์อัตโนมัติของนิสิตแพทย์ 
3. ระดมความคิดและแลกเปลี่ยนจากบุคลากร เพ่ือก าหนดแนวทางในการปฏิบัติ 

9. นวัตกรรมหรือสิ่งท่ีได้จากการจัดการความรู้ (กรุณาแนบหลักฐาน) 
  คู่มือ 
  แผ่นพับ 

   โปสเตอร์ 
   โปรแกรมหรือระบบต่างๆ 
   มีการเผยแพร่ความรู้ช่องทางต่างๆ เช่น Website ระบุ.................................................................  
10. ผลจากการด าเนินการท ากิจกรรม KM  

1. มีระบบแจ้งผลการสอบแบบออนไลน์อัตโนมัติของนิสิตแพทย์ใหม ่
2. น าระบบแจ้งผลการสอบแบบออนไลน์อัตโนมัติของนิสิตแพทย์มาใช้ปฏิบัติงาน 

11. After Action Review (AAR)  
1. ท่านคิดว่าท่านบรรลุในเรื่องใดบ้าง 
- ได้ระบบแจ้งผลการสอบแบบออนไลน์อัตโนมัติของนิสิตแพทย์ขึ้นมาใหม่ 
- บุคลากรมีการพัฒนาตนเอง 
2. ท่านคิดว่าเรื่องใดท่ีไม่บรรลุ 
- ไม่มี 
3. ท่านต้องการปรับขั้นตอนการท างานใดบ้าง 
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- การประยุกต์ใช้รูปแบบ workshop กรณีท่ีต้องการให้สมาชิกได้ลองฝึกปฏิบัติ ขณะที่มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์   

4. ท่านสามารถน าไปปรับปรุงพัฒนาได้อย่างไร  
- สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 

12. ข้อเสนอแนะ 
  อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
13. ภาพประกอบการท ากิจกรรม  
 13.1 ภาพระหว่างการท ากิจกรรม 

 
 

 
 
13.2 ภาพตัวอย่างระบบ 
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