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 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 

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

 

3. หลักการและเหตุผล 
        เนื่องด้วยปัจจุบัน พ.ศ. 2563 เกิดการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-2019 ไปทั่วโลก ประเทศไทยก็
ได้รับผลกระทบดังกล่าวเช่นกัน ดังนั้นการฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาของบุคลากรในหน่วยงานต่างๆ ที่มีการ
รวมกลุ่มกันเพ่ือทำกิจกรรมจึงไม่สามารถดำเนินการได้ แต่การศึกษาเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาตนเองก็ มิอาจหยุด
นิ่งได้ สำหรับประเทศไทย ได้มีการดำเนินการ โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยเพ่ือการจัดการเรียน
การสอนในระบบเปิด (Thai-MOOC) ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ชื่อแผนงานที่ 3 
การสร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

1. การจัดการความรู้ของหน่วยงาน....เวชนิทศัน์  ส ำนกังำนคณบดี  คณะแพทยศำสตร์ มศว........ 
 

หัวข้อในการจัดการความรู้ (Knowledge Vision) 
 

เรื่อง.... Thai MOOC การแสวงหาเพ่ือการเรียนรู ้(พัฒนาตนเอง) ยุคดิจิทัล 4.0             

ของงานเวชนิทัศน ์                                                                                                              

วัน/เดือน/ปี ท่ีจัดการความรู้.........วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563.......                                              

 

แบบสรุปการจัดการความรู้ 
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จัดทำโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย เพื่อเป็นระบบและศูนย์กลางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
ระบบเปิดสำหรับมหาชนแห่งชาติ (Thai MOOC) เป็นสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศกลางเพ่ือ
รองรับ “การศึกษาระบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต” (Lifelong Learning Space) ซึ่งมีหลากหลาย
สาขาวิชาที่เปิดกว้างให้กับผู้ที่สนใจเข้ามาเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยความสมัครใจ ที่สามารถนำมาพัฒนาตนเอง 
พัฒนางานให้เกิดคุณประโยชน์ได้ตามเหตุผลและปัจจัยสนับสนุนในองค์กรต่างๆ ซึ่งสามารถเริ่มได้ที่ตนเองเป็น
สำคัญ ดังนั้นงานเวชนิทัศน์ได้ตระหนักถึงการเรียนรู้ จึงได้นำไปสู่การแสวงหาความรู้ที่เป็ นไปตามความ
ต้องการที่สอดคล้องกับภาระงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย     

ด้วยบทบาทและหน้าที่ของงานเวชนิทัศน์ ด้วยการสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน มาตั้งแต่เริ่ม
ก่อตั้ง คณะแพทยศาสตร์   มศว ตั้งแต่พ.ศ 2528- ปัจจุบัน เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และพันธกิจของ
คณะฯ ในการผลิตบัณฑิตแพทย์ ด้วยความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการศึกษา มีวิวัฒนาการเป็นไปตามยุค
สมัย จนถึงในปัจจุบัน บุคลากรงานเวชนิทัศน์ บทบาทควรมีความจำเป็นอย่างไร เพ่ือปรับตัวเพ่ืออยู่ได้ คือ
ความเปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัล 4. ตามบทบาท งานภาระหน้าที่ (Job Description) แต่ละตำแหน่ง ในหน่วย
ต่างๆ ของงานเวชนิทัศน ์ที่สอดคล้องต่อยุทธศาสตร์ และพันธกิจ ของคณะแพทยศาสตร์ มศว  

 
4. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ การเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล Web Page (Thai- 
MOOC) ที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตามความสมัครใจ ที่สะดวกตามวันเวลาและสถานที่สามารถเรียนรู้ได้
ตลอดเวลา  เกิดแรงบันดาลใจ เพ่ือพัฒนาการให้บริการ กับงานที่ได้รับมอบหมายได้สำเร็จ อย่างมีประสิทธิ 
ภาพ ตามศักยภาพของตนเอง ในยุคดิจิทัล 4.0 ได้อย่างมีความสุข 

 
5. เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด     

สามารถปรับตัวในการแสวงหาเพือ่การเรียนรู้ ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล (Thai-MOOC)   เกิดแรงบันดาล 
ใจ ในการพัฒนาการใหบ้ริการ เพ่ือสร้างสรรค์ผลงาน หรือนวัตกรรม ด้วยการประยุกตก์ระบวนการ จากการ 
เพ่ือพัฒนาสื่อกิจกรรม การเรียน การสอน ในคณะแพทยศาสตร์ มศว  

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

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

กระบวนการ  รายละเอียด สรุป/วิเคราะห์/ประเมินผล 
กำหนดหัวข้อ Thai MOOC การแสวงหาเพ่ือการเรียนรู้ (พัฒนา

ตนเอง) ยุคดิจิทลั 4.0 ของงานเวชนิทัศน์ 
 

ณ ห้องประชุมงานเวชนิทัศน์ มศว องครักษ์  และ TELE 
CONFERENT ไปยัง หอ้งประชุมขั้น 10  มศว ประสานมิตร 

 

   “Thai MOOC” เป็นการศึกษาระบบ
เปิดที่เกิดจากความร่วมมือของ โครงการ
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโลยีแห่งชาติ และ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่ง
แต่ละหน่วยงานจะร่วมดูแล Thai MOOC 
โดยการจัดการทั้งระบบตั้งแต่โครงสร้าง
พื้นฐานทางเทคโนโลยี ระบบเครือข่าย 
โปรแกรมระบบจัดการเรียนรู้  และการ
จั ด การ เรี ยน การสอน  โดยมี ส ถาบั น 
การศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมพัฒนา
รายวิชาและจัดการเรียนการสอน โดย
โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยจะเป็น
ห น่ ว ย ง า น ห ลั ก ใ น ก า ร ดู แ ล  แ ล ะ
ประสานงานให้เกิดการจัดเรียนการสอน 
มาตรฐานการศึกษาและการจัดเก็บประวัติ
และการเทียบโอนผลการเรียนรู้ 
       ความสำเร็จของการจัดการศึกษาใน   
ระบบ เปิ ด เพื่ อการ เรี ยนรู้ ต ลอด ชีวิ ต
สามารถรองรับผู้เรียนจำนวนมาก นอกจาก
จะมีความสำคัญในเรื่องของการเรียนรู้ให้
ทุกคนได้เลือกสรรวิชาเรียนกว่า 140 วิชา
ตามความสนใจแบบไม่มีข้อจำกัด ยังเป็น
การเรียนที่สะดวกสบายต่อผู้เรียนด้วยช่อง
ท า ง ก า ร ให้ ก า ร ศึ ก ษ า ผ่ า น ร ะ บ บ
อินเตอร์เน็ต อีกท้ังยังเป็นการเรียนฟรี โดย
ไม่เสียค่าใช้จ่าย1 
      ดังนั้นงานเวชนิทัศน์  โดยนางสาว
วาสนา  แก้วเข้ม นักวิชาการช่างศิลป์ ได้
ให้ ความสำคัญ  การเรี ยนรู้ ผ่ าน  Thai 
MOOC รายวิชา การผลิตสื่อกราฟิกอย่าง
มืออาชีพ (10 ชัวโมงการเรียนรู้ ) และ
รายวิชาโมช่ันกราฟิกพ้ืนฐาน (6 ช่ัวโมงการ
เรียนรู้) ซึ่งได้เล่าประสบการณ์การเรียนรู้ 
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เพื่อให้บุคลากรงานเวชนิทัศน์ได้แสวงหา 
การเรียนรู้ ในการพัฒนาตนเอง และการ
พัฒนางานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด 
และได้เรียนรู้จากอาจารย์    บุคลกรผู้มี
ค ว าม รู้  ค ว าม ส าม ารถม าถ่ า ย ท อ ด
ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ผ่าน
เทคโนโลยีดิทัล 4.0 ภายใต้สถานการณ์
การระบาดของ Covid-19 ในปัจจุบัน 
 
แหล่งข้อมูล 
Thai MOOC. ทำความรู้จั ก  “Thai MOOC”
การศึกษาแบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต .
(ออนไลน)์ สืบค้นจาก 
http://mooc.thaicyberu.go.th/talk-
1701/#.X9zJ4tgzaUk  18 ธันวาคม 2563 

ค้นหาสาเหตุ - ช่วงสถานการณ์รัฐบาลได้ประกาศ Lock Down ในแต่ละ
จังหวัด ของประเทศไทย ห้ามประชาชนเข้าออกพ้ืนที่ หาก
ประสงค์จะถูกกักตัว 14 วัน ในสถานที่ที่รัฐจัดให้ (State 
Quarantine) ซึ่ งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ  ได้
ประกาศให้หยุดทำกิจกรรมที่มีการพบปะของคนจำนวน
มากๆ คณะแพทยศาสตร์ ก็ได้สนองนโยบายดังกล่าว
เช่นกัน ดังนั้นบุคลากรงานเวชนิทัศน์ มีแรงบันดาลใจ ใฝ่
ศึกษาเรียนรู้  ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงได้
แสวงหาโอกาสในการพัฒนาตนเอง อย่างไรในสถานการณ์
เช่นนี ้  

-บุคลากรงานเวชนิทัศน วิเคราะห ์ประเมิน
ตนเองว่ามีความสนใจในการพัฒนาตนเอง
ด้านใด แล้วจึงสมัครด้วยตนเองผ่าน 
Website  ( https://thaimooc.org/ ) ที่
ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 
 

วิธีการแก้ไข - พบว่าการเรียนรู้ในยุคดิจิทลั 4.0 นี้มี Website ที่จัดทำ
โดย โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยไซเบอรไ์ทยเพื่อการ
จัดการเรียนการสอนในระบบเปิด (Thai-MOOC) มีความรู้
ด้านต่างๆ ที่เหมาะสมและสอดคลอ้งกับการพัฒนาตนเอง
ในสิ่งที่เราเลือกและตัดสินใจ  เพือ่นำความรู้และ
สารประโยชน์นั้นมา พัฒนาการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ 

-ไม่เสียค่าใช้จ่าย และการเดินทางการ
ฝึกอบรม  
-จัดสรรเวลา ให้เหมาะสมเพื่อเรยีนรู้ใดกไ็ด้
ที่มีสัญญาน Net ด้วยความสมคัรใจเรียนรู้
ผ่าน Website ที ่ 
https://thaimooc.org/  

 
 
 
 
 
 
 

http://mooc.thaicyberu.go.th/talk-1701/#.X9zJ4tgzaUk
http://mooc.thaicyberu.go.th/talk-1701/#.X9zJ4tgzaUk
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8. Key Success Factor (ปัจจัยที่ทำให้ประสบความสำเร็จ สรุปจากกระบวนการจัดการความรู้ในข้อ.7)  
1. กระตุ้นให้บุคลากรงานเวชนิทัศน์ ได้แสวงหาโอกาสเพ่ือพัฒนาศักยภาพของตนเองตามศักยภาพ 

ในยุคดิจิทัล 4.0 ด้วยการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน (Thai-MOOC) เพ่ือปฏิบัติงาน และพัฒนางาน
ด้วยความสุข และภาคภูมิใจในสายอาชีพตนเอง 

2. การมีส่วนร่วมของบุคลากร ในการวางแผนการพัฒนางาน ในการอบรมเรียนรู้ผ่าน(Thai-MOOC)  
เพ่ือประหยัดงบประมาณในการพัฒนาบุคลากร ยุคดิจิทลั 4.0 ในช่วงการระบาดของCo-vid-19
เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน ของคณะแพทยศาสตร์ มศว 

3. การติดตามแก้ไข และประเมินผลการปฏิบัติงานในการให้บริการ จากแบบสำรวจความคาดหวัง/
ความต้องการของผู้ใช้บริการงานเวชนิทัศน์ เพิ่มขึ้น 

4. 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/.....  
 
 
 
 
 
 

 

การระบาด Covid-19 งดการฝึกอบรม 

การคมนาคม (ห้ามข้ามจังหวดั) งบประมาณ 

ความเสี่ยง (การติดเช้ือ) 

รถสาธารณะมีโอกาสติดเช้ือ 

การเดินทางข้ามจังหวัด
ต้องได้รับอนุญาต 

ความเสี่ยง (การติดเช้ือ) 

ไม่ได้รับอนุมัต ิ

รัฐประกาศห้ามจัดกิจกรรม 
ทุกหน่วยงานยกเลิก
ฝึกอบรม 
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10. ผลจากการดำเนินการทำกิจกรรม KM  
  บุคลากรงานเวชนิทัศน์ (ต้นแบบ) นางสาววาสนา  แก้วเข้ม ตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ ได้ฝึกทักษะ
การพูดคุย กล้าแสดงออกทางความคิด กับบุคลากรงานเวชนิทัศน์ที่ร่วมกิจกรรม  ในการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การเรียนรู้ผ่าน Inter Net ในWeb Page (Thai-MOOC) คือ การผลิตสื่อกราฟฟิกอย่างมือ
อาชีพ (10 ชั่วโมงการเรียนรู้)  พัฒนาวิชาโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และโมชั่นกราฟฟิกขั้นพื้นฐาน (6 ชั่วโมง
การเรียนรู้) พัฒนาวิชาโดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง ซึ่งมีแตกต่างกบัการเรียนรู้การอบรมใน
ภาวะปกติ เพ่ือนำความรู้มาพัฒนางาน ท่ามกลาง ความเปลี่ยนแปลง ในยุคดิจิทัล 4.0 ของงานเวชนิทัศน์ 
ภายใต้เงื่อนไขการระบาด Covid-19 ทั้งก่อให้เกิดแรงบันดาลใจให้กับบุคลากรอ่ืนๆ มีแนวทางในการพัฒนา
ตนเองตามศักยภาพ และมีทัศนคติที่ดต่ีอวิชาชีพในบทบาทของตนเองอย่างภาคภูมิใจ  
 
11. After Action Review (AAR)  

1. ท่านคิดว่าท่านบรรลุในเรื่องใดบ้าง 
          การเปลี่ยนวิกฤตการระบาด Covid-19 ให้เกิดการตื่นตัวในการแสวงหาความรู้ ที่สอดคล้องกับความ
เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์จริงทางสังคมของประเทศไทย ดังเช่นการเรียนรู้ผ่าน Inter Net ในWeb Page 
(Thai-MOOC) ซึงเป็นรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตของมนุษย์(Long Life Education) ที่มีความเท่าเทียม 
และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ในการเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆจากอาจารย์ วิทยากรที่มากด้วยประสบการณ์ที่
นำมาถ่ายทอดในรายวิชาต่างใน (Thai-MOOC) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสนใจใคร่รู้ของแต่ละบุคคลเป็นสำคัญ 
นอกจากประโยชน์ส่วนตน และยังเป็นประโยชน์ต่อกระบวนการพัฒนาการให้บริการ เพ่ือให้ผู้ใช้บริการมีความ
ประทับใจมากขึ้น ตราบใดที่เรามีลมหายใจการเรียนรู้ก็คงอยู่กับชีวิต การเรยีนรู้ก็ไม่มีวันหมดสิ้น 

2. ท่านคิดว่าเรื่องใดท่ีไม่บรรลุ 
ความคาดหวัง งานเวชนิทัศน์ต้องการส่งเสริม กระตุ้นการเรียนรู้ผ่าน  (Thai-MOOC) ของบุคลากร 

ให้ครบทุกคน เป็นเรื่องที่ท้าทาย เพราะบุคลกรต้องมีวินัยการเข้ารับการพัฒนาตนเอง ในการเรียนรู้วิชาต่างๆที่
ตรงกับสายวิชาชีพของตนเอง ต้องบริหารเวลาให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตภาระกิจการงาน ให้เกิดความสมดุลใน
ชีวิต 

3. ท่านต้องการปรับขั้นตอนการทำงานใดบ้าง 
          สร้างชุมชนการเรียนรู้ ในงานเวชนิทัศน์การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเรียนรู้ผ่าน  (Thai-
MOOC) เพ่ือให้บุคลกรมีการพัฒนางาน ให้เกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ในคณะแพทยศาสตร์ มศว 

4. ท่านสามารถนำไปปรับปรุงพัฒนาได้อย่างไร  
การเรียนรู้ใดๆ ควรเริ่มต้นที่ตัวเรา รักและสนใจที่จะรู้ และตื่นรู้ด้วยความสุขบางครั้งอาจเป็นความรู้ 

ใหม่ที่ไม่ใช่งานในภาระหน้าในชีวิตประจำวันก็ได้ การเรียนรู้เพ่ือนำมาสู่การปฏิบัติงานด้วยความคิดสร้างสรรค์ 
พัฒนางานและการให้บริการของงานเวชนิทัศน์มีประสิทธิภาพ   
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12. ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด (ในข้อ 5) 
- ได้ต้นแบบการเรียนรู้ ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล (Thai-MOOC) 2 เรื่อง คือ   
1.การผลิตสื่อกราฟฟิกอย่างมืออาชีพ (10 ชั่วโมงการเรียนรู้)  พัฒนาวิชาโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
2. โมชั่นกราฟฟิกขั้นพ้ืนฐาน (6 ชั่วโมงการเรียนรู้) พัฒนาวิชาโดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

ลาดกระบัง 
- บุคลกรงานเวชนิทัศน์ เกิดแรงบันดาลใจ มีความสนใจการเรียนรู้ ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล (Thai- 

MOOC) ในการพัฒนาการให้บริการ เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน หรือนวัตกรรม ด้วยการประยุกต์กระบวนการ จาก
การ เพ่ือพัฒนาสื่อกิจกรรม การเรียน การสอน ในคณะแพทยศาสตร์ มศว  
 
13. ข้อเสนอแนะ 
      คณะแพทยศาสตร์ มศว ควรมีการส่งเสริมให้บุคลากรได้เรียนรู้ตลอดชีวิต (Long Life Education) ผ่าน  
(Thai-MOOC) เพ่ือให้บุคลากรเรียนรู้ในสิ่งที่อยากรู้และเป็นประโยชน์ต่อตนเอง และสามารถนำมาพัฒนางาน
ได้ โดยไม่เสียงบประมาณค่าใช้จ่ายใดๆท้ังสิ้น  
 
14. ภาพประกอบการทำกิจกรรม  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 




