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 2. ผู้เข้าร่วมกจิกรรม 
1. รศ.ดร.สุวรา วฒันพิทยกุล   ผูจ้ดัการความรู้ (KM Manager)  
2. ผศ.ดร.ปัทมา ล้ีวนิช    คุณอ านวย (Facilitator)  
3. ผศ.ดร.ยามาระตี จยัสิน  คุณลิขิต (Note Taker)  
4. ผศ.ดร.อรพิณ วงศส์วสัด์ิกุล   คุณกิจ  
5. รศ.ดร.วไิล รัตนตยารมณ์  
6. น.ส.ลกัษณวดี เผา่จินดามุข  
7. น.ส.สุมินตรา ศรีรัตน์  

 
3. หลกัการและเหตุผล 

 สถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ท าใหเ้กิดความเปล่ียนแปลงในการปฏิบติังานในท่ี
ท างาน  โดยภาควชิาเภสัชวิทยาไดเ้นน้การปฏิบติัตามค าแนะน าของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
และนโยบายของมหาวทิยาลยั เก่ียวกบัการจดัประชุม สัมมนา หรือกิจกรรมอ่ืนท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนั ซ่ึง
การประชุมท่ีมีการรวมกนัของคนหมู่มากเป็นปัจจยัเส่ียงต่อการแพร่เช้ือ COVID-19 ดงันั้น การจดัประชุม
ออนไลน์จึงเป็นแนวทางหน่ึงในการใหค้วามร่วมมือตามค าแนะน าอยา่งเคร่งครัด  เพื่อใหก้ารด าเนินงานของ
ภาควชิาฯ สามารถด าเนินการต่อไปไดอ้ยา่งต่อเน่ือง การประชุมออนไลน์จึงเป็นส่ิงจ าเป็น แต่เน่ืองจาก
สมาชิกส่วนใหญ่ยงัไม่คุน้เคยกบัระบบการประชุมออนไลน์ ดงันั้น การหาความรู้ และการจดัการความรู้ และ
การแบ่งปันความรู้ จึงมีส่วนส าคญัอยา่งยิง่ท่ีจะท าใหก้ารด าเนินการประชุมสัมฤทธ์ิผล และมีประสิทธิภาพ  

 
 
 

  

 

1. การจัดการความรู้ของหน่วยงาน ภาควชิาเภสัชวทิยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

หัวข้อในการจัดการความรู้ (Knowledge Vision) 

 

เร่ือง การประชุมภาควชิาเภสัชวทิยาออนไลน์โดยใช ้google meet 

วนั/เดือน/ปี ทีจั่ดการความรู้ วนัที ่24 เมษายน 2563 , 29 พฤษภาคม 2563  
 

แบบสรุปการจัดการความรู้ 
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4. วตัถุประสงค์ 
4.1 เพื่อพฒันาบุคลากรของภาควชิาเภสัชวทิยาใหมี้ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยเีก่ียวกบัการ

ประชุมออนไลน์ 
4.2 เพื่อใหก้ารประชุมออนไลน์ของภาควชิาเภสัชวทิยา ด าเนินการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และ

สัมฤทธ์ิผล  
 
5. เป้าหมาย/ตัวช้ีวดั     
  5.1   บุคลากรของภาควชิาเภสัชวทิยาไดใ้ชโ้ปรแกรมส าหรับประชุมออนไลน์ 
  5.2  เลือกใชโ้ปรแกรมส าหรับการประชุมออนไลน์ใหเ้หมาะสมกบับริบทของภาควชิาอยา่ง มี
ประสิทธิภาพ  
   
6. วธีิการ/รูปแบบการจัดการความรู้    
 ◻ Dialog 
 ◻ Success Story Telling (SST) 
 ◻ The World Cafe 

 ☑ อ่ืนๆ อบรม และแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
 

วเิคราะห์สาเหตุของปัญหา โดยใชแ้ผนภูมิกา้งปลา (Fish bone diagram)

 

ยงัไม่มีระบบส าหรับ
การประชุมออนไลน ์

เทคโนโลย ี

บุคลากร การด าเนินงาน 

การประชุมใน
สถานการณ์ 
COVID-19 

ไม่สามารถ
ด าเนินการ
ประชุมแบบ
ปกติได ้

ยงัไม่ไดน้ าเทคโนโลย ี
มาประยกุตใ์ช ้

ขาดความรู้ดา้น 
เทคโนโลยใีหม่ๆ 
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7. กระบวนการจัดการความรู้  

 

กระบวนการ  รายละเอยีด สรุป/วเิคราะห์/ประเมินผล 
ก าหนดหวัขอ้ ●  การประชุมออนไลน์ท่ีมีประสิทธิภาพ

มีโปรแกรมใดบา้งท่ีไม่มีค่าใชจ่้าย
เพิ่มเติม 

●  โปรแกรมท่ีนิยมใชใ้นปัจจุบนัไดแ้ก่ 
Line, MS team, Zoom, Google Meet 
แต่ละโปรแกรมมีขอ้ดีและขอ้ดอ้ย
แตกต่างกนั  

●  การใช ้Line สามารถพูดคุยไดอ้ยา่งเดียว
ไม่สามารถแชร์หนา้จอการน าเสนอได ้ 

●  การใช ้Zoom มีปัญหาเก่ียวกบัความ
ปลอดภยัของขอ้มูล 

●  MS Team มีปัญหาเก่ียวกบัการ login ท่ี
ตอ้งผา่นขั้นตอนหลายขั้นตอน และใน
บางคร้ังการใช ้meeting code ก็ยงัไม่
สามารถ login ได ้

●  Google Meet อยูใ่น GAFE suite ใชง้าน
ง่าย และสามารถก าหนดอยูใ่น google 
calendar  

คน้หาสาเหตุ ●  บุคคลากรในภาควชิามีประสบการณ์
ในการประชุมออนไลน์แตกต่างกนั 

●  จดัใหมี้การประชุมออนไลน์ โดยให้
สมาชิกไปศึกษาวธีิและทดสอบ
โปรแกรมท่ีมี ในลกัษณะ learning by 
doing และอภิปรายขอ้ดีขอ้เสียร่วมกนั 

วธีิการแกไ้ข ●  ฝึกปฏิบติั และมาอภิปรายร่วมกนั ●  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ และการปฏิบติัจริง 

 

8. Key Success Factor (ปัจจัยทีท่ าให้ประสบความส าเร็จ สรุปจากกระบวนการจัดการความรู้ในข้อ.7)  
1. ศึกษาเปรียบเทียบขอ้มูลการใชโ้ปรแกรมต่างๆท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั  
2. สมาชิกทุกคนใหค้วามร่วมมือในการหาความรู้ และแลกเปล่ียนประสบการณ์ท่ีมี รวมทั้งการ

ปฏิบติัจริง 
3. ใชโ้ปรแกรมท่ีไม่มีค่าใชจ่้ายเพิ่มเติม และมีความปลอดภยั  
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9. นวตักรรมหรือส่ิงทีไ่ด้จากการจัดการความรู้ (กรุณาแนบหลกัฐาน) 

☐  คู่มือ 

⬜  แผน่พบั 

     ⬜  โปสเตอร์ 

     ⬜  โปรแกรมหรือระบบต่างๆ 

          หรือ ☑  มีการเผยแพร่ความรู้ช่องทางต่างๆ ระบุ เวบ็ไซตข์องภาควชิา  
 
10. ผลจากการด าเนินการท ากจิกรรม KM  

สมาชิกไดศึ้กษาและใชโ้ปรแกรมประชุมออนไลน์ มีการอภิปรายร่วมกนัเก่ียวกบัขอ้ดี ขอ้ดอ้ยของ
โปรแกรมท่ีมี และลองใชโ้ปรแกรมดงักล่าวด าเนินการประชุมไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 
 
11. After Action Review (AAR)  

1. ท่านคิดวา่ท่านบรรลุในเร่ืองใดบา้ง 
- บุคลากรของภาควชิาฯ มีความรู้เก่ียวกบัการใชโ้ปรแกรมและด าเนินการประชุม ออนไลน์

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
2. ท่านคิดวา่เร่ืองใดท่ีไม่บรรลุ 

- ไม่มี  
3. ท่านตอ้งการปรับขั้นตอนการท างานใดบา้ง 

-  ไม่มี 
4. ท่านสามารถน าไปปรับปรุงพฒันาไดอ้ยา่งไร  

- น าระบบไปประยกุตใ์ชก้บัการสอนแบบออนไลน์ 
 
12. ขอ้เสนอแนะ 

  อาจน า MS Team มาทดลองใชใ้นการประชุมคร้ังต่อๆไป 
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13. ภาพประกอบการท ากิจกรรม  

 

รูปท่ี 1 การประชุมออนไลน์ผา่น Line application 

 

 

รูปท่ี 2 การประชุมออนไลน์ผา่น Google Meet 

 

   

 




