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 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 

1. อ.ดร.จิตราภรณ์ ควรประดษิฐ์             ผู้จดัการความรู้ (KM   Manager) 

2. น.ส. นนัวดทีองกระจา่ง  คณุอํานวย (Facilitator)  

3. ......................................... . คณุลขิิต (Note Taker)    

4. …………………………………… คณุกิจ  

5. ผศ.ดร.อรพิณ วงศ์สวสัดิก์ลุ   

6. อ.อนิรุทธ์ิ  ลิม้ตระกลู      

7. อ.ดร.ยามาระตี จยัสนิ     

8. น.ส.บญุมา  ศรีป่ินเป้า 

9. น.ส.โชตริส  รังขดั 

3. หลักการและเหตผุล 

 ..................เพ่ือรวบรวมข้อมลูความรู้ตา่งๆท่ีต้องการในการพฒันาระบบสาระสนเทศการให้บริการ

เคร่ืองมือวิจยัของห้องเคร่ืองมือกลาง ระยะท่ี 2 

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

4. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือออกแบบระบบ http://med-swu.com/rial/ ให้ครอบคลมุข้อมลูท่ีจะต้องใช้รายงานตา่งๆ  

 

5. เป้าหมาย/ตวัชีวั้ด     

มีโปรแกรม http://med-swu.com/rial/ 

ระบบบริหารการใช้งานห้องเคร่ืองมือวิจยักลาง และสตัว์ทดลอง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินท

รวิโรฒ ในระยะท่ี 2 

MED SWU  RESEARCH INSTRUMENT AND  

ANIMAL LABORATORY MANAGEMENT SYSTEM 

 

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

หัวข้อในการจัดการความรู้ (Knowledge Vision) 

เร่ือง การจดัการความรู้เร่ืองพฒันาระบบสารสนเทศให้บริการห้องเคร่ืองมือกลาง SWUMed-RIAL ระยะท่ี 2 

วัน/เดือน/ปี ท่ีจัดการความรู้..........12 กนัยายน 2560..................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  Dialog 

  Success Story Telling (SST) 

  The World Cafe 

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

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

7. กระบวนการจัดการความรู้  

 

กระบวนการ  รายละเอยีด สรุป/วิเคราะห์/ประเมินผล 

กําหนดหวัข้อ การจดัการความรู้เร่ืองพฒันาระบบสารสนเทศให้บริการห้อง

เคร่ืองมือกลาง SWUMed-RIAL ระยะท่ี 2 

 

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

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

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

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

ค้นหาสาเหต ุ ปัญหาท่ีพบเจอจากการใข้ระบบในระยะท่ี 1 .................................................

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

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

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

วิธีการแก้ไข 1.มีหน้าประชาสมัพนัธ์ห้องเคร่ืองมือกลางและสตัว์ทดลอง 

สามารถเห็นลงิค์ระบบ SWU Med OMMและการลงทะเบียนได้ 

2.กรณีท่ีบคุคลภายนอกเข้ามาลงทะเบียนสามารถสัง่ print สง่ไป

ท่ีเจ้าหน้าท่ีห้องเคร่ืองมือกลาง 

3.มเีมนลูงิค์ไปท่ีโปรแกรม Chemical invent และESPRel 

checklist  

4.ปรับปรุงหน้า Home ให้มปีฏิทนิมชีอ่งขา่วประกาศอบรมตา่งๆ 

ช่องประเมินความพงึพอใจ มีห้อง war room สาํหรับการสือ่สาร

เชิงรุก 

5.เพ่ิมปุ่ ม borrowing+แบบฟอร์มยืมเคร่ืองมือวจิยั 

6.เพ่ิม QR code ของเคร่ืองมือทกุเคร่ืองลงิค์ไปท่ี one page และ 

VDO วิธีการใช้เคร่ืองมือวิจยั 

7.มีเมนแูบบทดสอบความรู้ลงิค์จาก HRM 

8.มีช่องให้เขียนข้อความระบเุคร่ืองมือมีปัญหา 

ตัง้งบประมาณดาํเนินการปรับปรุง

โปรแกรมในระยะท่ี 2 
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8. Key Success Factor (ปัจจยัท่ีทําให้ประสบความสําเร็จ สรุปจากกระบวนการจดัการความรู้ในข้อ.7)  

1. รวบรวมความคดิเห็นท่ีหลากหลายจากผู้ ท่ีได้ใช้ระบบในระยะท่ี 1 มาปรีบแก้ไขให้ตรงกบัความ

ต้องการของผู้ ช้บริการ 

2. ........................................................................................................................................ 

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

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

9. นวัตกรรมหรือสิ่งท่ีได้จากการจัดการความรู้ (กรุณาแนบหลักฐาน) 

  คูมื่อ 

  แผน่พบั 

   โปสเตอร์ 

  โปรแกรมหรือระบบต่างๆ มีโปรแกรม http://med-swu.com/rial/ 

ระบบบริหารการใช้งานห้องเคร่ืองมือวิจยักลาง และสตัว์ทดลอง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินท

รวิโรฒ ในระยะท่ี 2 

MED 

SWU  RESEARCH INSTRUMENT AND ANIMAL LABORATORY MANAGEMENT SYSTEM 

หรือ   มีการเผยแพร่ความรู้ชอ่งทางตา่งๆ ระบ.ุ......เว็บไซด์งานวิจยั : ห้องเคร่ืองมือกลาง..... 

http://med.swu.ac.th/research/index.php?option=com_content&view=article&id=195&Itemid=950 

 

10. ผลจากการดาํเนินการทาํกจิกรรม KM  

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

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

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

11. After Action Review (AAR)  

1. ทา่นคิดวา่ทา่นบรรลใุนเร่ืองใดบ้าง 

ได้ความคดิเหน็หลากหลายจากผู้ เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือนําไปปรับใช้ในการปรับโปรแกรมให้ตรง

กบัความต้องการของผู้ใช้บริการห้องเคร่ืองมือกลาง ในระยะท่ี 2 ตอ่ไป โดยต้องไปเขียนรายละเอียดเพ่ือ

ของบประมาณมาดําเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะตา่งๆท่ีเป็นประโยชน์ท่ีได้รับมาในครัง้นี ้

 

2. ทา่นคิดวา่เร่ืองใดท่ีไมบ่รรล ุ

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

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

http://med-swu.com/rial/�
http://med.swu.ac.th/research/index.php?option=com_content&view=article&id=195&Itemid=950�
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…………………………………………………………………………………………………………………

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

 

3. ทา่นต้องการปรับขัน้ตอนการทํางานใดบ้าง 

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

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

 

4. ทา่นสามารถนําไปปรับปรุงพฒันาได้อยา่งไร  

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

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

 

12. ข้อเสนอแนะ 

 ควรมีการดําเนินการตอ่เน่ืองเพ่ือปรับปรุงระบบในระยะท่ี 3 เพ่ือให้สามารถสร้างรายได้ให้

ห้องเคร่ืองมือกลางได้ตอ่ไป 

 

13. ภาพประกอบการทาํกิจกรรม  

   
            

 

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

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

                                                                             หวัหน้าหนว่ยงาน 



...........t..........
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