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 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 

1. ผศ.ดร.วรรณา ผู้มีโชคชัย   ผู้จัดการความรู้ (KM Manager) 
2. ผศ.ดร.ขวัญนันท์ นันทวิสัย  คุณอ านวย (Facilitator) 
3. อ.ดร.เครือวัลย์ โชติเลอศักดิ์  คุณอ านวย (Facilitator) 
4. รศ.ดร.เบญจมาส วงศ์สัตยนนท์  คุณอ านวย (Facilitator)  
5. อ.ดร.ศรีสมบัติ  พุฒิกมลกุล  คุณอ านวย (Facilitator) 
6. อ.ดร.อนิรุทธิ์ ลิ้มตระกูล   คุณอ านวย (Facilitator)  
7. นางนภัสสร ภิรมย์ไกรภักดิ์  คุณลิขิต (Note Taker) 
8. นางสาวบุญรัตน์ ลัดดา   คุณกิจ  
9. รศ.ดร.จันทนา เมฆสีประหลาด 
10. รศ.ดร.ธีรพร ชินชัย    
11. ผศ.ดร.ปิยะธิดา ตั้งธีระวัฒนะ 
12. ผศ.ดร.มาลัย ทวีโชติภัทร ์
13. รศ.ดร.สุภิญญา  พงษ์สังข์ 
14. นางสาวสุนิสา  กองแก้ว 
15. นางสาวเพ็ญนภา กล้าสนาม 
16. นาย สิริชัย ฉายเพชร    

 

3. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากทางภาควิชาฯ ยังเล็งเห็นประโยชน์ของการจัดกระบวนการเรียนแบบเชิงรุก ที่ผนวก การให้
ข้อมูลย้อนกลับแกน่ิสิตอยู่ ดังนั้นกิจกรรมการเรียน และให้ข้อมูลย้อนกลับ ด้วยเกมจึงยังคงเป็นกิจกรรมที่ทาง
ภาควิชาต้องการปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม หลังจากได้เนื้อหา และข้อค าถามส าหรับน ามาใช้ใน
เกมจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละหัวข้อแล้ว กระบวนน าเนื้อหา และข้อค าถามเหล่านั้นมา การจัดสร้างเป็น
ตัวเกม เพื่อใช้ในกิจกรรม การเรียนเชิงรุกในห้องเรียนของนิสิตนั้น หากต้องรับผิดชอบโดยบุคลากรเพียงท่าน
เดียว ก็จะเป็นงานที่ค่อนข้างจ าเจ ดังนั้น ทางภาควิชาจึงได้คิดหารูปแบบ และจัดท าแม่แบบ ที่ง่ายแก่การใช้
งาน และบุคลากรทุกท่านสามารถน าไปช่วยกันท าได้โดยง่าย 

 
1. การจัดการความรู้ของหน่วยงานภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มศว 

 

หัวข้อในการจัดการความรู้ (Knowledge Vision) 
 

เรื่องการสร้างเกมในการเรียนการสอนรายวิชา พพ 224 โรคติดเชื้อ 
วัน/เดือน/ปี ท่ีจัดการความรู้ 4 มิถุนายน 2562 

 

แบบสรุปการจัดการความรู้ 
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4. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือจัดท าแม่แบบส าหรับการสร้างเกม ได้โดยง่าย 

 
5. เป้าหมาย/ตัวชี้วัด     

มีบุคลากรของภาควิชาเข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
มีบุคลากรไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ทีส่ามารถน าแม่แบบไปช่วยแบ่งเบาภาระการสร้างเกมได้ 
สามารถร่าง ล าดับขั้นตอนการด าเนินการสร้างข้อค าถามส าหรับใช้ในเกมได้ 

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

  Dialog 
  Success Story Telling (SST) 
  The World Cafe 
  อ่ืนๆ กรุณาระบุ.............................................................................................................. ... 
....................................................................................................................................... ....................... 
 

7. กระบวนการจัดการความรู้  
 

กระบวนการ  รายละเอียด สรุป/วิเคราะห์/ประเมินผล 
ก าหนดหัวข้อ จัดสร้างแม่แบบ ส าหรับการสร้างเกม เพ่ือให้

ง่ายต่อการใช้งาน โดยบุคลากรส่วนใหญ่ของ
ภาควิชา 

สร้างแม่แบบส าหรับเกมใบ้ค า ด้วย
ค าถามน า หรือด้วยภาพ โดยใช้ 
Microsoft PowerPoint 

ปัญหา 1. ในการใช้แผ่นปิดภาพค าถาม เมื่อบุคลากร 
ต่างคนต่างท า จะได้รูปแบบที่ไม่เหมือนกัน 

2. การท าแผ่นปิดภาพ หรือค าใบ้ ทีละใบจะ
ท าให้วางต าแหน่งได้ไม่สม่ าเสมอ และท า
ได้ล่าช้า เสียเวลา 

1. ต้องท าเป็นแม่แบบที่ เป็น
รูปแบบเดียวกัน  

2. ไม่ต้องวางแผ่นปิดทีละใบ 

วิธีการแก้ไข 1. ท าการสร้างแผ่นปิด รูปสี่เหลี่ยมใบแรก 
2. ท าการ copy และ paste เพ่ือให้ได้แผ่น

ปิดที่มีขนาดเท่ากัน 
3. น ามาต่อกันให้แนบสนิท 
4. ท าซ้ าข้อ 2 และ 3 จนได้แผ่นปิดตาม

จ านวนช่องที่ต้องการ 
5. ท าการรวบจัดแผ่นปิดที่เรียงไวแนบสนิทดี

แล้ว เป็นกลุ่มเดียวกัน 
6. ใส่หมายเลขให้แผ่นปิด แต่ละแผ่น 
7. จัดท าเป็นแม่แบบส าหรับปิดรูปภาพใน

รูปแบบ 2x2, 2x3, 3x3, 3x4, และ 4x4 
และจัดท าแผ่นปิดส าหรับข้อความ เป็น
แบบ 2-8 ข้อความ 
 

สามารถได้ แผ่นปิด แม่แบบ และ
แม่แบบส าหรับข้อค าถาม ที่
บุคลากรทุกคน สามารถน าไปใช้ได้
โดยสะดวก 
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กระบวนการ  รายละเอียด สรุป/วิเคราะห์/ประเมินผล 
 

ในการน าไปใช้ 
1. รูปปริศนา ค าถาม หรือค าใบ้ ที่ต้องการใช้ 

มาวางทับด้านบนของแผ่นปิดแม่แบบ
ต้องการ ในข้อ 7 

2. จัดขนาด และต าแหน่งตามเหมาะสม 
3. ส่งรูปภาพ หรือกล่องข้อความไปไว้

ด้านหลัง แผ่นปิด 
 
8. Key Success Factor (ปัจจัยที่ท าให้ประสบความส าเร็จ สรุปจากกระบวนการจัดการความรู้ในข้อ.7)  

1. บุคลากรทุกคนให้ความร่วมมือ ในการเสนอแนะ วิธีการที่แต่ละคนเคยมีประสบการณ์ใช้ 
2. บุคลากรทุกคนให้ความร่วมมือ ช่วยกันทดลองใช้ และเสนอข้อปรับปรุง 

 
9. นวัตกรรมหรือสิ่งท่ีได้จากการจัดการความรู้ (กรุณาแนบหลักฐาน) 

  คู่มือ 
  แผ่นพับ 

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

1. มีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม 16 ใน 17 คน คิดเป็นประมาณร้อยละ .94 ของบุคลากรทั้งหมด 
2. ได้ร่างคู่มือ ล าดับขั้นตอนการสร้างแม่แบบส าหรับแผ่นปิดค าถาม 
3. ได้ร่างคู่มือส าหรับการการสร้างข้อค าถามส าหรับใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเกม 
4. มีบุคลากร 6 ใน 16 คน (ร้อยละ 37.5) ที่เข้าร่วม สามารถแบ่งรับงานพัฒนาสร้างข้อค าถาม

ส าหรับใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเกมได้ 
 

11. After Action Review (AAR)  
1. ท่านคิดว่าท่านบรรลุในเรื่องใดบ้าง 

1.1 บุคลากร ร่วมมือกันท างานแบ่งเบา และแก้ไขปัญหา การจัดท าข้อค าถามส าหรับใช้ใน
กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเกม 

1.2 ความสามัคคีภายในหน่วยงาน 
1.3 การจัดท าร่าง ล าดับขั้นตอนการท าแม่แบบ แผ่นปิดข้อค าถามในเกม 
1.4 การจัดท าร่าง ล าดับขั้นตอนการด าเนินการสร้างข้อค าถามส าหรับใช้ในเกม 

2. ท่านคิดว่าเรื่องใดท่ีไม่บรรลุ 
-ความเป็นอัตโนมัติ แม้ข้ันตอน และแม่แบบที่ได้มา ช่วยให้ท างานได้สะดวกมากขึ้น แต่ก็ยังไม่ได้
ในระดับท่ีเป็นโปรแกรมส าเร็จรูปที่ ป้อนข้อมูลแล้ว ให้ชิ้นงานส าเร็จรูปออกมาได้ 

 
3. ท่านต้องการปรับขั้นตอนการท างานใดบ้าง 
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3.1 ขั้นตอนการเติมหมายเลขข้อค าถาม ยังต้องท าทีละข้อ ถ้าสามารถท าได้โดยอัตโนมัต ตามการ
จัดเรียงข้อค าถามจะสะดวกยิ่งขึ้น 

 
4. ท่านสามารถน าไปปรับปรุงพัฒนาได้อย่างไร  

4.1 สามารถน าแม่แบบ และขั้นตอนการท าข้อค าถามส าหรับใช้ในเกม ไปพัฒนาเป็นเกมเพ่ือใช้ใน
ชั้นเรียนได้จริง และได้รับผลการประเมินที่ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
12. ข้อเสนอแนะ 

 .- 
13. ภาพประกอบการท ากิจกรรม  
  - 

             .................................................................... 
                                                                        (ลงชื่อ.................................................................) 
                                                                            (ผศ.ดร.มาลัย ทวีโชติภัทร) 
                                                                            หัวหน้าภาควิชาจุลชวีวิทยา 
 


