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 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 

1. …ว่าที่ร้อยตรีสมพจน์  หวลมานพ..... ผู้จัดการความรู้ (KM   Manager) 
2. …นายเผด็จ  เพชรออด...   คุณอ านวย (Facilitator)  
3. ....นางสาวอาภาพร  อาษาคง....  คุณลิขิต (Note Taker) 
4. …นางสาววาสนา  แก้วเข้ม…  คุณกิจ  
5. ....นายสุเมธ  ศรีสว่าง........    
6. ....นายศิริพงษ์  อ่อนจันทร์........      
7. ....นายปรีชา  พาพันธ์.....       
8. .....นายจุฬาพงศ์ พงษ์เสือ... 
9. .....นายสินชัย  ขุนทอง... 
10. .....นายศรัณยพงษ์  แก้วศรียงยศ... 
11. .....นายทศพร  ทองมาก... 

 

3. หลักการและเหตุผล 
        จากภาวะวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด-19) กระจายไป
ทั่วโลก ผู้คนส่วนใหญ่ต่างตกอยู่ในสภาวะยากล าบาก ทั้งในด้านการใช้ชีวิต การท างาน ด้านเศรษฐกิจ และด้าน
การศึกษา ที่ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนในคณะแพทยศาสตร์ ได้เช่นกัน จากนโยบายภาครัฐ มหาวิทยาลัย 
สู่คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งการเรียนสอนได้ด าเนินการไปอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นงานเวชนิทัศน์ จึงได้มีส่วนร่วม
เพ่ือให้การเรียนการสอนสามารถด าเนินต่อไปได้ ด้วยการน าเทคโนโลยีดิจิทัล มาประยุกต์ใช้ได้ให้เป็นไปตาม
ความต้องการของภาควิชา และอาจารย์แพทย์ ที่มีความแตกต่างกัน เช่น ต้องการสอนนิสิตแพทย์แบบ
(Live)สด หรือ เป็นการบันทึกภาพเสียงวีดิทัศน์ เพ่ือน ามาสอนภายหลัง ท าให้บุคลากรงานเวชนิทัศน์ได้
สามารถเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาตนเอง ด้วยความหลากหลายของโปรแกรมต่างๆ  อาทิ เช่น ZOOM, MICROSOFT 
TEAM, Open Broadcaster Software (OBS) ฯลฯ เป็นต้น แม้เทคโนโลยีพัฒนาไปก้าวไกล บุคลากรงาน
เวขนิทัศน์ ก็ไม่หยุดหยั้งที่จะก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพ่ือก่อประโยชน์ทางการศึกษาของคณะ
แพทยศาสตร์ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างภาคภูมิใจ 

 
1. การจัดการความรู้ของหน่วยงาน....เวชนิทัศน์  ส านักงานคณบดี  คณะแพทยศาสตร์ มศว........ 

 

หัวข้อในการจัดการความรู้ (Knowledge Vision) 
 

เรื่อง.... แนวทางการพัฒนาการให้บริการงานเวชนิทัศน์ เพื่อความสอดคล้องกับสถานการณ์COVID-19.... 
วัน/เดือน/ปี ท่ีจัดการความรู้.........วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563....... 

 

แบบสรุปการจัดการความรู้ 
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4. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ พัฒนาการให้บริการงานเวชนิทัศน์  เพ่ือความสอด 
คล้องกับสถานการณ์COVID-19 อย่างผ่อนคลาย เกิดแรงบันดาลใจ กับงานที่ได้รับมอบหมายได้ส าเร็จ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตามศักยภาพของตนเอง ได้อย่างมีความสุขจากการท างาน 

 
5. เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด     
 สามารถสร้างสรรค์แนวทาง หรือนวัตกรรม ขั้นตอนกระบวนการ การประยุกต์ เพ่ือพัฒนาการ
ให้บริการงานเวชนิทัศน์  เพ่ือความสอดคล้องกับสถานการณ์COVID-19 ในการให้บริการสนับสนุนการเรียน 
การสอน ในคณะแพทยศาสตร์ มศว ด้วยแนวทางการท างานอย่างน้อย 1 แนวทาง 
 
6. วิธีการ/รูปแบบการจัดการความรู้    ***(กรุณาระบุ)*** 
 

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

กระบวนการ  รายละเอียด สรุป/วิเคราะห์/ประเมินผล 
ก าหนดหัวข้อ เพ่ือพัฒนาการให้บริการงานเวชนิทัศน์  เพ่ือ

ความสอดคล้องกับสถานการณ์COVID-19 
       ดว้ยภาระหน้าที่ จากการ
ปฏิบัติงานเพ่ือให้ทันต่อความ
ต้องการของผู้มาใช้บริการที่มีความ 
สอดคล้องกับสถานการณ์COVID-
19 
      ดังนั้นบุคลากรงานเวชนิทัศน์ 
จ าเป็นให้บริการให้มีประสิทธิภาพ
ทันเวลา ซึ่งการท างานในบางครั้งที่
เกิดภาวะกดดัน งานเวชนิทัศน์ จึง
ต้องค้นหาแนวทางพัฒนาการ
ให้บริการเพื่อน ามาเป็นแนวทาง
ปฏิบัติ ให้กับบุคลากรในงานเวช
นิทัศน์ต่อไป 

ค้นหาสาเหตุ ช่วงสถานการณ์ COVID-19 การจัดการเรียน
การสอน (ออนไลน์) ในรายวิชาต่างๆ อาจารย์
แพทย์ ต้องการโปรแกรม หรือซอพแวร์ใด มา
ใช้ในการเรียนการสอน  
 
 

-บุคลากรงานเวชนิทัศน์ พัฒนา
ตนเอง เพ่ือเรียนรู้ และปฏิบัติการ 
โปรแกรม หรือซอพแวร์ ต่างๆ อาทิ
เช่น ZOOM, MICROSOFT 
TEAM, Open Broadcaster 
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- ความคิดสร้างสรรค์ 
 
 
 
 

- ความภาคภูมิใจ ในความส าเร็จของ 
งาน 
 
 
 

- ความช านาญและเชี่ยวชาญในทักษะ 
วิชาชีพของตนเอง 
 
 

- กัลยณมิตรเพ่ือนร่วมงานที่ดี 
 

Software (OBS) เพ่ือสนับสนุน
การเรียนการสอน(ออนไลน์) 
    - กล้าน าเสนอความคิดสร้าง 
สรรค์ เชิงบวกกับอาจารย์แพทย์ 
เพ่ือการพัฒนา และต่อยอดการ
ท างานให้บรรลุความส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
- กระบวนการท างานตั้งแต่ต้น- 
จนส าเร็จ คือการสร้างการสร้าง
องค์ความรู้ จากประสบการณ์
ใหม่ๆ ทีม่ีการพัฒนาความก้าวหน้า
ทางความคิด สติปัญญาของตนเอง 
– เกิดทักษะที่มาการศึกษา เรียนรู้
ร่วมกันระหว่างอาจารย์แพทย์ และ
บุคลากรงานเวชนิทัศน์ ในการ
ให้บริการด้วยความเชื่อมั่น 
-สามารถท างานร่วมกัน หรือมี
ความพร้อมในการปฎิบัติงาน
ทดแทนกันได้ ด้วยมิตรภาพที่ดี 
  

วิธีการแก้ไข การพัฒนาศักยภาพบุคลากรงานเวชนิทัศน์ ช่วง
สถานการณ์ COVID-19  
 
 
 
 
 
 
ตัวอย่างการส่งมอบงานวีดิทัศน์เพ่ือการเรียน
การสอน(ออนไลน์) 

- ในระยะเร่งด่วนบุคลกรต้องศึกษา
เรียนรู้ด้วยตนเอง จากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ เช่นส านักคอมพิวเตอร์ มศว 
หรือแหล่งข้อมูลอื่น ในWeb Site 
เพ่ือมาประมวลความรู้และฝึก
ปฎิบัติได้จริง สามารถวิเคราะห์
ปัญหา อุปสรรคและพร้อมแก้ไข 
เพ่ือให้งานประสบความส าเร็จ  
- ผู้มาใช้บริการควรสรุป ตรวจสอบ 
ข้อมูลให้ถูกต้อง ที่ตรงต่อความ
ต้องการของอาจารย์แพทย์ ด้าน
เนื้อหา วัตุประสงค์ ก่อนที่น าไป
เผยแพร่ 

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

1. การปรับเปลี่ยนแนวคิดจากวิกฤตช่วงสถานการณ์ COVID-19 ให้เป็นโอกาสแห่งการศึกษา 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้ได้ประสบการณ์ใหม่ในงานเวชนิทัศน์ 

2. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เร่งด่วน ให้บุคลากรสามารถปรับตัวได้รวดเร็ว ปฏิบัติงานด้วย
ความสุข และภาคภูมิใจในสายอาชีพตนเองที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการเรียนการสอนในคณะ
แพทยศาสตร์ 
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3. บุคลากรงานเวชนิทัศน์ ได้มีส่วนร่วม ในการวางแผน เพ่ือการปฎิบัติงาน ที่เกิดจากความคิด
สร้างสรรค ์อย่างภาคภูมิใจ ในความส าเร็จของงาน, ความช านาญและเชี่ยวชาญในทักษะวิชาชีพ
ของตนเอง ที่มีปัจจัยแวดล้อมจากกัลยณมิตรเพ่ือนร่วมงานที่ดี 

4. การติดตามแก้ไข และประเมินผลการปฏิบัติงานในการให้บริการ จากแบบส ารวจความคาดหวัง/
ความต้องการของผู้ใช้บริการงานเวชนิทัศน์ เพิ่มขึ้น 

5. การสร้างความเป็นเลิศของบุคลากร ที่ได้รับการยกย่อง เชิดชู  ทั้งในระดับคณะฯ มหาวิทยาลัย 
ระดับประเทศ และนานาชาติ 

9. นวัตกรรมหรือสิ่งท่ีได้จากการจัดการความรู้ (กรุณาแนบหลักฐาน) 
  คู่มือ 
  แผ่นพับ 

   โปสเตอร์ 
   โปรแกรมหรือระบบต่างๆ 
 หรือ   มีการเผยแพร่ความรู้ช่องทางต่างๆ ระบุ...Web Page งานเวชนิทัศน์   
                       http://med.swu.ac.th/audiovisual/.....  
10. ผลจากการด าเนินการท ากิจกรรม KM  

บุคลากร ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติงาน ที่แตกต่างกัน เพ่ือพัฒนางานให้สอดคล้อง
กับความเปลี่ยนแปลง ช่วงสถานการณ์ COVID-19 และเกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองตามศักยภาพ 
และทัศนคติท่ีดีวิชาชีพในบทบาทของตนเองอย่างภาคภูมิใจ และมีความสุขท่ีเกิดจากการท างาน 
11. After Action Review (AAR)  

1. ท่านคิดว่าท่านบรรลุในเรื่องใดบ้าง 
          การพัฒนางานการให้บริการ ช่วงสถานการณ์ COVID-19 โดยมีพ้ืนฐานข้อมูลความต้องการการจัดการ
เรียนการสอน(ออนไลน์)ของอาจารย์แพทย์ให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  

2. ท่านคิดว่าเรื่องใดท่ีไม่บรรลุ 
 การพัฒนาตนเองของบุคลกร ช่วงสถานการณ์ COVID-19 ไม่สามารถเรียนรู้ และปฏิบัติการใน
โปรแกรม หรือซอพแวร์ ในการเรียนการสอน(ออนไลน์) ได้ทั่วถึงทุกคน 

3. ท่านต้องการปรับขั้นตอนการท างานใดบ้าง 
          กระตุ้น และส่งเสริมให้บุคลากร เกิดแรงบันดาลใจ สร้างทัศนคติที่ดีในการศึกษา ค้นคว้า เรียนรู้ฝึก
ประสบการณ์ใหม่เพ่ือความก้าวหน้าในสายวิชาชีพตนเอง และเกิดความสุขจากการท างาน 

4. ท่านสามารถน าไปปรับปรุงพัฒนาได้อย่างไร  
  กระตุ้นให้บุคลากรงานเวชนิทัศน์ เกิดแนวคิด แรงบันดาลใจ สร้าง Portfolio เก็บบันทึกข้อมูลเพ่ือ
พัฒนาตนเองให้เกิดความก้าวหน้าในวิชาชีพของตนเองที่สูงขึ้น เช่น ช านาญงาน ช านาญงานพิเศษ ช านาญการ 
ช านาญการพิเศษ ทั้งการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนางาน การให้บริการที่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง 
และมีความสุขที่เกิดจากงานได้ 
            
12. ข้อเสนอแนะ 
       - ในสถานการณ์เร่งด่วน บุคลากรเวชนิทัศน์สามารถเตรียมความพร้อมเพ่ือพัฒนาตนเอง พัฒนางาน 
การให้บริการ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในคณะแพทยศาสตร์ มศว ให้ความสอดคล้องกับสถานการณ์
COVID-19ได้อย่างดี  และเกิดความก้าวหน้าในสายวิชาชีพอย่างต่อเนื่องตามศักยภาพของตนเองในการปฏิบัติ 
งานมีประสิทธิภาพและสร้างความสุขให้กับตนเอง อย่างภาคภูมิใจในทักษะ ความสามารถในวิชาชีพของตนเอง 
อย่างสง่างาม 
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 - ควรจัดหากล้อง Web Cam มาสนับสนุน ในการจัดการเรียนการสอน(ออนไลน์) ซึงมีราคาไม่แพง
ขึ้นอยู่ความละเอียด (HD, Full HD) 
 
13. ภาพประกอบการท ากิจกรรม  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2563)  
 ให้ข้อมูลค าแนะน าแก่อาจารย์แพทย์ และลง Open Broadcaster Software (OBS) 
 กับอาจารย์แพทย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม 
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ให้ข้อมูลค าแนะน าสอนการใช้ โปรแกรม MICROSOFT TEAM (Live สด)                                            
กับอาจารย์แพทย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ นิติเวชวิทยา วิสัญญีวิทยา 
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   ตัวอย่าง การพัฒนางาน ด้วย Open Broadcaster Software (OBS) และส่งมอบงาน 
   ผ่านSMART PHONE เพ่ือน าไปสอน(ออนไลน์) แก่นิสิตแพทย์ 
 

 
 

                                                                                                                                      
(ว่าร้อยตรีสมพจน์  หวลมานพ ) 

                                                                                        หัวหน้างานเวชนิทัศน์ 
                                                                                        30  มิถุนายน 2563 

 
 

       

 

 


