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 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 

1. อ.ดร.อรรถบญุญ์ วฒัน์ธรรมาวธุ            ผู้จดัการความรู้ (KM   Manager) 

2. น.ส. นนัวดี ทองกระจา่ง  คณุอํานวย (Facilitator)  

3. น.ส. นนัวดี ทองกระจา่ง...... . คณุลขิิต (Note Taker)    

4. น.ส. นนัวดี ทองกระจา่ง………… คณุกิจ  

3. หลักการและเหตผุล 

เน่ืองจากทางสํานกังานคณะกรรมการวิจยัแหง่ชาต ิหรือ วช. นัน้ได้ดําเนินการสง่เสริมให้ห้องปฏิบตักิาร

ในสถาบนัอดุมศกึษา สถาบนัวิจยั และห้องวิจยัของภาคเอกชน ทัว่ประเทศให้ยกระดบัการจดัการความปลอดภยั

ด้านสารเคมีให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล จงึได้ประกาศ “โครงการยกระดบัมาตรฐานความปลอดภยั

ห้องปฏิบตักิารวิจยัในประเทศไทย” ในปี 2559 และมีกระบวนการสง่เสริมการยกระดบัเป็น action plan 2559-

2663 โดยมีเป้าหมายท่ีจะมีการเสนอและประกาศเป็น พรบ.ความปลอดภยัห้องปฏิบตักิารวิจยัในประเทศไทย ใน

ปี 2564 เป็นอยา่งเร็ว  

ทวา่เพ่ือเป็นการผลกัดนัการปรับปรุงห้องปฏิบตักิารโดยเร็วในชว่งแรก ทาง วช. ได้ออกข้อบงัคบัให้นกัวิจยั

และคณาจารย์ ท่ีมีความประสงค์ท่ีจะเสนอโครงการวิจยัจากงบวิจยัตา่ง ๆ ของ วช. ต้องระบท่ีุตัง้ขอ

ห้องปฏิบตักิารท่ีใช้ในโครงการ โดยห้องปฏิบตักิารนัน้ต้องได้รับการขึน้ทะเบียนอยา่งเรียบร้อย แตย่งัไม้ได้มี

ข้อบงัคบัในการท่ีห้องปฏิบตักิารนัน้ต้องผา่นเกณฑ์ ESPReL ในระยะนี ้

 เพ่ือเป็นการอํานวยและสง่เสริมคณาจารย์ในคณะแพทยศาสตร์ มศว ในการขอทนุวิจยัจากทาง วช.ได้ตอ่ไป

ในอนาคตอนัใกล้ ทางคณะเลยกําหนดในข้อตกลอง KPI 1/2561 ให้ทกภาควิชาและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องกบัการ

ทําวิจยันัน้ต้องดําเนินการขึน้ทะเบียนและจดัทํา checklist ในระบบฐานข้อมลู ESPReL ของ วช. และ จดัทํา 

checklist ของความปลอดภยัทางชีวภาพ เน่ืองจากหลายภาคสว่นในคณะ เชน่ คณาจารย์ นกัวิทยาศาสตร์ ผู้ชว่ย

 

1. การจัดการความรู้ของหน่วยงาน...........ห้องเคร่ืองมือกลาง................................. 

หัวข้อในการจัดการความรู้ (Knowledge Vision) 

เร่ือง การจดัการความรู้เร่ืองการดําเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์ ESPReL ของ วช. และข้อกําหนด KPI 

1/2561 

วัน/เดือน/ปี ท่ีจัดการความรู้..........23 มกราคม 2561..................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบสรปุการจดัการ
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วิจยั นสิิต อาจจะขาดความรู้ หรือไมท่รายวิธีการดําเนินการอยา่งชดัเจน เลยสาเหตใุนการจดัทําการจดัการความรู้

เร่ืองการดําเนนิการให้เป็นไปตามเกณฑ์ ESPReL ของ วช. และข้อกําหนด KPI 1/2561 

 

4. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้ความรู้เบือ้งตน แลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ และรวบรวมปัญหาและอปุสรรค์ของแตล่ะ

หนว่ยงานและภาควิชาเก่ียวกบัการขัน้ตอนการดําเนินการ และหลกัวิธีตา่ง ๆ เพ่ือให้ห้องปฏิบตัิการขัน้ทะเบียน

และเป็นไปตามเกณฑ์ ESPReL ท่ีประกาศบงัคบัใช้โดย สํานกังานคณะกรรมการวิจยัแหง่ชาต ิ(วช.) และเพ่ือให้

ทกุหนว่ยงานสามารถบรรลขุ้อตกลงของ KPI รอบ 1/2561 

 

5. เป้าหมาย/ตวัชีวั้ด     

ให้บคุลาการในคณะ โดยเฉพาะผู้ รับผดิชอบโดยตรงของห้องปฏิบตักิารในระดบัภาควิชา อาท ิหวัหน้าภาควิชา 

นกัวิทยาศาสตร์ และนกัวิจยัทัง้มวล (อยา่งน้อย 40 คน) มาร่วม KM โดยตวัชีว้ดัจะเป็นจํานวนผู้มาร่วมงาน การ

ประเมิน และจํานวนภาควิชาท่ีสามารถบรรลตุามข้อตกลง KPI 1/2561 

 

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

  Dialog 

  Success Story Telling (SST) 

  The World Cafe 

  อ่ืนๆ กรุณาระบ.ุ................................................................................................................ 

.......................................................................................................................................................... 
 

7. กระบวนการจัดการความรู้  

 

กระบวนการ  รายละเอยีด สรุป/วิเคราะห์/ประเมินผล 

กําหนดหวัข้อ การจดัการความรู้เร่ืองการดําเนนิการให้เป็นไปตามเกณฑ์ 

ESPReL ของ วช. และข้อกําหนด KPI 1/2561 

.................................................

.................................................

.................................................

................................................. 

ค้นหาสาเหต ุ ปัญหาของการเข้าใจเจตนารมณ์และหลกัของ ESPReL และ 

Biosafety และความจําเป็นในการดําเนินการ 

ปัญหาในการดาํเนินการขึน้ทะเบียนและทํา ESPReL Checklist 

ปัญหาในการเข้าใจเกณฑ์แตล่ะข้อของ ESPReL Checklist 

ปัญหาในการดาํเนินการให้ผา่นเกณฑ์เบ่ืองต้นของ ESPReL 

.................................................

.................................................

.................................................

................................................. 
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วิธีการแก้ไข 1.มกีารบรรยายความหมาย เจตนารมณ์ และหลกัการของ 

ESPReL และ Biosafety 

2. บรรยายวธีิการลงทะเบียนและทํา checklist 

3. แนะนํากรรมวธีิงา่ย ๆ ในการผา่นเกณฑ์บางสว่นของ ESPReL 

4. ให้ผู้มปีระสบการณ์ในท่ีประชมุแลกเปลีย่นความรู้เก่ียวกบัการ

ปรับปรุงห้องปฏิบตักิาร 

5. เสนอแบบฟอร์มและระบบตา่ง ๆ ท่ีทางห้องเคร่ืองมือกลางได้

จดัทําและเผยแพร่ เพ่ือเป็นการอํานวยการ 

6. ให้บริษัทจําหนา่ยอปุกรณ์เก่ียวกบัการจดัเก็บและจดัการ

สารเคมใีห้ความรู้ และนําเสนอผลติภณัฑ์ตา่ง ๆ  

ให้มีการจดัอบรมทกุ 6 เดอืน เก่ียวกบั 

ESPReL 

ให้มีการประกาศนโยบายความ

ปลอดภยั ละตัง้คณะกรรมการเฉพาะ

กิจ 

การจดัทําแบบฟอร์มตา่ง ๆ ในการเก็บ

ข้อมลูท่ีเก่ียวข้องไว้บนเวบ็งานวจิยั 

 

 

8. Key Success Factor (ปัจจยัท่ีทําให้ประสบความสําเร็จ สรุปจากกระบวนการจดัการความรู้ในข้อ.7)  

1. รวบรวมความรู้ ประสบการณ์ ปัญหาในความเข้าใจ ปัญหาในการดําเนินการ เพ่ือมารวมเป็นความรู้

ความเข้าใจท่ีสามารถนําไปดําเนินการตอ่ได้ทนัที และไปในทิศทางเดียวกนั  

2. ให้ผู้ ร่วมงานทราบถึงชอ่งทาง และสิ่งตา่งๆ ท่ีสว่นกลาง เชน่ งานวิจยัฯ และ ห้องเคร่ืองมือกลาง

สามารถอํานวยความสะดวกได้ในการดําเนนิการ  

3. .................................................................................................................................... 

4. ........................................................................................................................................ 

9. นวัตกรรมหรือสิ่งท่ีได้จากการจัดการความรู้ (กรุณาแนบหลักฐาน) 

  คูมื่อ 

  แผน่พบั 

   โปสเตอร์ 

  โปรแกรมหรือระบบต่างๆ มีเอกสารบรรยายวิธีการดําเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์ ESPReL 

แบบฟอร์มจากทางคณะเพ่ือเป็นระบบการจดัเก็บข้อมลูด้านสารเคมี ฉลากตดิบรรจภุณัฑ์ ฯลฯ 

 มีการขอโปรแกรม ChemInvent จากทาง วช. เพ่ือเป็นฐานข้อมลูสารเคมีสว่นกลางของคณะ 

 
หรือ   มีการเผยแพร่ความรู้ชอ่งทางตา่งๆ ระบ.ุ......เว็บไซด์งานวิจยั : ห้องเคร่ืองมือกลาง..... 
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10. ผลจากการดาํเนินการทาํกจิกรรม KM  

1. ผู้ ร่วมงานได้ทราบถึงแนวทางการขึน้ทะเบียนและการกรอก checklist ในระบบฐานข้อมลู ESPReL 

และสามารถบรรลตุามข้อกําหนด KPI 1/2561 

2. ผู้ ร่วมงานได้ทราบถึงการวิธีการดําเนินการปรับปรุงห้องปฏิบตักิารในเบือ้งต้น 

3. ผู้ ร่วมงานสามารถเข้าถึงแบบฟอร์มตา่ง ๆ ในการจดัเก็บข้อมลู 

4. ผู้ ร่วมงานได้แลกเปล่ียนปัญหา และปรับเข้าใจถึง ESPReL ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

11. After Action Review (AAR)  

5. ทา่นคิดวา่ทา่นบรรลใุนเร่ืองใดบ้าง 

ได้ความคดิเหน็หลากหลายจากผู้ เข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือเป็นการผลกัดนัให้ทาง คณะและงานวิจยัฯให้

ดําเนนิการออกนโยบายด้านความปลอดภยัให้ชดัเจน จดัตัง้คณะกรรมการด้านความปลอดภยั สร้างความ

ตระหนกัถึงความสําคญัในการยกระดบัความปลอดภยัในห้องปฏิบตักิาร  สามารถอํานวยและสง่เสริมให้

คณาจารย์เสนอโครงการวิจยัเพ่ือรับทนุภายนอก   

 

6. ทา่นคิดวา่เร่ืองใดท่ีไมบ่รรล ุ

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

7. ทา่นต้องการปรับขัน้ตอนการทํางานใดบ้าง 

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

8. ทา่นสามารถนําไปปรับปรุงพฒันาได้อยา่งไร  

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

12. ข้อเสนอแนะ 

 ควรมีการดําเนินการจดัทําการอบรมเชิงปฏิบตัเิก่ียวกบั ESPReL และ Biosafety ให้ฝ่ายวิชาการ

และหลกัสตูรบณัฑิต เพ่ือนําไปสูก่ารจดัทํารายวิชาเก่ียวกบัความปลอดภยัในห้องปฏิบตักิาร และนําไปสู่การ

จดัทํา MEDSWU LABPASS ในอนาคตอนัใกล้ 
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13. ภาพประกอบการทาํกิจกรรม    

        
 

 
 

 

           

 

  .................................................................... 

                                                                        (ลงช่ือ.................................................................) 

                                                                             หวัหน้าหนว่ยงาน 
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