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หมวด  6 : การจัดการกระบวนการ ( Process  Management ) 
6.1 : การออกแบบระบบงาน 
6.1 ก : การออกแบบระบบงาน 
6.1.ก(1)  งานเวชนิทัศน์ มีภาระหน้าที่ในการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ และผลิตสื่อการเรียนการสอน รวมทั้งกิจกรรมต่าง 
ๆ  และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมการเรียน การสอน ของคณะแพทยศาสตร์ จ าแนกตาม  พันธกิจ 
คือ การถ่ายภาพทางการแพทย์ การถ่ายภาพวีดิทัศน์ทางการแพทย์  การสร้างสรรค์งานศิลปกรรม และการบริการติดตั้ง
โสตทัศนูปกรณ์ โดยก าหนดกระบวนการท างานหลัก ดังแสดงในตารางที่ 6.1.ก (1) 
ตารางท่ี 6.1.ก (1)  ระบบงานและกระบวนการท างานหลัก 

พันธกิจ  ระบบงาน  กระบวนการท างานหลัก 
สนับสนุนและ
พัฒนาการใช้
เทคโนโลยี

การศึกษาทาง
การแพทย์ 

ให้มี
ความก้าวหน้า
และทันสมัย

อยู่เสมอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การถ่ายภาพทางการแพทย์ 1.กระบวนการถ่ายภาพผู้ป่วยเพ่ือใช้
ประกอบการเรียน – การสอน  
2.กระบวนการCopy ภาพจากหนังสือ, 
วัตถตุ่างๆ   
3.กระบวนการถ่ายภาพกิจกรรมต่างๆ                               

การถ่ายภาพวีดิทัศน์ทาง
การแพทย์   

4.กระบวนการผลิต ตัดต่อ รายการ/
บทเรียนวีดิทัศน์ทางการแพทย์/การ
ถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิด 

การสร้างสรรค์งานศิลปกรรม 5.กระบวนการการบริการจัดท า
ภาพประกอบ, ตกแต่งภาพ,ผลิตโปสเตอร์,
แผ่นพับ,โบว์ชัวร์ ด้วยคอมพิวเตอร์ 

6.กระบวนการการบริการสร้างสรรค์
หุ่นจ าลองทางการแพทย์และModel 
รูปแบบต่างๆ 
7.กระบวนการการบริการจัดนิทรรศการ 
8.กระบวนการการบริการสร้างสรรค์งาน
ศิลปกรรม และคอมพิวเตอร์ศิลป์ 

การบริการตดิตั้งโสตทัศนูปกรณ์ 9.กระบวนการการติดต่อจองห้องประชุม, 
บรรยาย 
10.กระบวนการการบริการติดตั้ง 
,ซ่อมบ ารุงรักษา โสตทัศนูปกรณ์ 
11.กระบวนการการให้บริการติดตั้งชุด
ประชุมทางไกล (Tele conference) 
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6.1.ก(2) :  งานเวชนิทัศน์ มีระบบงานและกระบวนการท างานหลักท่ีมีความสัมพันธ์และใช้ประโยชน์จากสมรรถนะหลัก ดัง
แสดงในตารางที่ 6.1ก(2) 
ตารางท่ี 6.1.ก (2)  การใช้ประโยชน์ของสมรรถนะหลัก 

กระบวนการ ความสัมพันธ์กับสมรรถนะหลัก การใช้ประโยชน์จากสมรรถนะหลัก 
ระบบการถ่ายภาพทางการแพทย์ 
1.กระบวนการถ่ายภาพผู้ป่วยเพ่ือใช้
ประกอบการเรียน – การสอน 

ความเชี่ยวชาญด้านการผลิตสื่อ เพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอน และ
กิจกรรม ของคณะแพทยศาสตร์ 

 ภาพถ่ายผู้ป่วย เพ่ือใช้
ประกอบการเรียนการสอน 

 ภาพถ่ายจากหนังสือ, วัตถุต่างๆ
เพ่ือใช้ประกอบการเรียนการสอน 

 ภาพถ่ายกิจกรรมต่างๆ     
 แผ่นซีดีรอมบันทึกข้อมูลภาพถ่าย 

ต่างๆ                          

2.กระบวนการCopy ภาพจากหนังสือ, 
วัตถุต่างๆ   
3.กระบวนการถ่ายภาพกิจกรรมต่างๆ                               

ระบบการถ่ายภาพวีดิทัศน์ทางการแพทย์   
4.กระบวนการผลิต ตัดต่อ รายการ/
บทเรียนวีดิทัศน์ทางการแพทย์/การ
ถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิด 

ความเชี่ยวชาญด้านการผลิตสื่อ เพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอน และ
กิจกรรม ของคณะแพทยศาสตร์ 

 รายการ/บทเรียนวีดิทัศน์ทาง
การแพทย์ประกอบการเรียนการ
สอน และกิจกรรมของคณะพทย
ศาสตร์ 

ระบบการสร้างสรรค์งานศิลปกรรม 
5.กระบวนการการบริการจัดท า
ภาพประกอบ, ตกแต่งภาพ,โปสเตอร์,
แผ่นพับ,โบว์ชัวร์ ด้วยคอมพิวเตอร์ 

ความเชี่ยวชาญด้านการผลิตสื่อ เพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอน และ
กิจกรรม ของคณะแพทยศาสตร์ 

 ภาพประกอบเพ่ือใช้ประกอบการ
เรียนการสอน, การวิจัย 

 โปสเตอร์, แผ่นพับ, โบว์ชวัร์     
เพ่ือใช้ประกอบการเรียนการสอน, 
การวิจัย 

 หุ่นจ าลองทางการแพทย์และ
Model รูปแบบต่างๆ เพ่ือใช้
ประกอบการเรียนการสอน, การ
วิจัย 

 นิทรรศการ เพ่ือการเผยแพร่ต่างๆ 
 งานศิลปกรรมเพ่ือใช้ประกอบการ

เรียนการสอน, การวิจัย                       

6.กระบวนการการบริการสร้างสรรค์
หุ่นจ าลองทางการแพทย์และModel 
รูปแบบต่างๆ 
7.กระบวนการการบริการจัด
นิทรรศการ 
8.กระบวนการการบริการสร้างสรรค์
งานศิลปกรรม และคอมพิวเตอร์ศิลป์ 

การบริการติดตั้งโสตทัศนูปกรณ์ 
9.กระบวนการการติดต่อจองห้อง
ประชุม, บรรยาย 

ความเชี่ยวชาญ ด้านการสนับสนุนการ
เรียนการสอน และกิจกรรมของคณะ
แพทยศาสตร์ 

 ห้องประชุม, ห้องบรรยาย ที่มี
ความพร้อมด้านโสตทัศนูปกรณ์ 
ในการเรียนการสอน, การวิจัย 
และกิจกรรมของคณะ 

 ประชุมทางไกล (Tele 
conference) เพ่ือใช้ประกอบการ
เรียนการสอน, การวิจัย กิจกรรม
ของคณะ  

10.กระบวนการการบริการติดตั้ง 
,ซ่อมบ ารุงรักษา โสตทัศนูปกรณ์ 
11.กระบวนการการให้บริการติดตั้งชุด
ประชุมทางไกล (Tele conference) 
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6.1 ข : กระบวนการท างานหลัก 
6.1.ข(1) :  งานเวชนิทัศน์ ได้ก าหนดกระบวนการหลักที่มีผลต่อการสร้างคุณค่าให้ผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเรียนรู้
และความส าเร็จของผู้เรียน ผลตอบแทนด้านการเงิน ความส าเร็จและความยั่งยืน  ดังรายละเอียดในตารางที่ 6.1ข(1) 
ตารางที่ 6.1ข(1) กระบวนการสร้างคุณค่า 

การสร้างคุณค่าของกระบวนการ กระบวนการหลัก 
 การสร้างคุณค่าแก่ผู้เรียน 
      ผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย 

1.กระบวนการถ่ายภาพผู้ป่วยเพ่ือใช้ประกอบการเรียน – การสอน 
2.กระบวนการCopy ภาพจากหนังสือ, วัตถุต่างๆ 
4.กระบวนการผลิต ตัดต่อ รายการ/บทเรียนวีดิทัศน์ทางการแพทย์/การ
ถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิด                               
5.กระบวนการการบริการจัดท าภาพประกอบ, ตกแต่งภาพ,ผลิตโปสเตอร์
,แผ่นพับ,โบว์ชัวร์ ด้วยคอมพิวเตอร์   
6.กระบวนการการบริการสร้างสรรค์หุ่นจ าลองทางการแพทย์และModel 
รูปแบบต่างๆ 

 การเรียนรู้และความส าเร็จของผู้เรียน 

 ผลตอบแทนด้านการเงิน  
 ความส าเร็จและความยั่งยืนของสถาบัน 3.กระบวนการถ่ายภาพกิจกรรมต่างๆ 

7.กระบวนการการบริการจัดนิทรรศการ 
8.กระบวนการการบริการสร้างสรรค์งานศิลปกรรม และคอมพิวเตอร์
ศิลป์ 
9.กระบวนการการติดต่อจองห้องประชุม, บรรยาย 
10.กระบวนการการบริการติดตั้ง,ซ่อมบ ารุงรักษา โสตทัศนูปกรณ์ 
11.กระบวนการการให้บริการติดตั้งชุดประชุมทางไกล (Tele 
conference) 

 
6.1.ข(2) :  งานเวชนิทัศน์ มีวิธีการจัดท าข้อก าหนดของกระบวนการท างานหลักท่ีส าคัญ โดยใช้ข้อมูลจากผู้เรียน ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ผู้ส่งมอบคู่ความรวมมือที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ข้อมูลเหล่านี้วิเคราะห์จากแบบ สอบถาม แบบส ารวจ 
ข้อเสนอแนะแล้วน ามาเป็นข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ มีรายละเอียดดังนี้  
 1.ผู้รับผิดชอบในกระบวนการนั้นๆ ศึกษาข้อมูลต่างๆ ที่เกีย่วข้องทั้งข้อมูลในระดับนโยบาย ระเบียบการ
ปฏิบัติงาน ข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผลจากการส ารวจความพึงพอใจ 
 2. เสนอข้อก าหนดของกระบวนการท างานหลักเพ่ือพิจารณากระบวนการท างานหลัก และพิจารณาหาข้อก าหนด
ที่ส าคัญที่มีผลต่อการด าเนินงานในกระบวนงานนั้นๆ ต่อผู้บริหารที่รับผิดชอบ 
 3. มีการจัดประชุมระดมความคิดจากบุคลากรในงานเพ่ือร่วมพิจารณาจัดท าข้อก าหนดที่ส าคัญของแต่ละ
กระบวนการท างานหลัก 
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ตารางที่ 6.1ข(2) ข้อก าหนดที่ส าคัญ 
กระบวนการท างานหลัก การจัดท าข้อก าหนดที่ส าคัญ 

ผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

คู่ความร่วมมือ                      
ผู้ส่งมอบ 

กฎหมาย 

1.กระบวนการถ่ายภาพผู้ป่วย
เพ่ือใช้ประกอบการเรียน – 
การสอน 

การเรียนรู้ ทักษะ/
ประสบการณ์ 

การน าไปใช้ประโยชน์สื่อ
ประกอบการสอน 

การละเมิด
สิทธิ์ผู้ป่วย 

2.กระบวนการCopy ภาพ
จากหนังสือ, วัตถุต่างๆ 

การเรียนรู้ ทักษะ/
ประสบการณ์ 

การน าไปใช้ประโยชน์สื่อ
ประกอบการสอน 

กฎหมาย    
ลิขสิทธ์ 

3.กระบวนการถ่ายภาพ
กิจกรรมต่างๆ 

การเรียนรู้
ประสบการณ์ใหม่ 

ทักษะ/
ประสบการณ์ 

การน าไปใช้ประโยชน์การ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

 

4.กระบวนการผลิต ตัดต่อ 
รายการ/บทเรียนวีดิทัศน์ทาง
การแพทย์/การถ่ายทอด
โทรทศัน์วงจรปิด                               

การเรียนรู้ ทักษะ/
ประสบการณ์ 

การน าไปใช้ประโยชน์สื่อ
ประกอบการสอนการเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ 

 

5.กระบวนการการบริการ
จัดท าภาพประกอบ, ตกแต่ง
ภาพ,ผลิตโปสเตอร์,แผ่นพับ
,โบว์ชวัร์ ด้วยคอมพิวเตอร์   

การเรียนรู้ ทักษะ/
ประสบการณ์ 

การน าไปใช้ประโยชน์สื่อ
ประกอบการสอนงานวิจัย 
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

 

6.กระบวนการการบริการ
สร้างสรรค์หุ่นจ าลองทางการ
แพทย์และModel รูปแบบ
ต่างๆ 

การเรียนรู้/ทักษะ ทักษะ/
ประสบการณ์ 

การน าไปใช้ประโยชน์สื่อ
ประกอบการสอนงานวิจัย 

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 

 

7.กระบวนการการบริการจัด
นิทรรศการ 

การเรียนรู้เพ่ิมเติม ทักษะ/
ประสบการณ์ 

การน าไปใช้ประโยชน์             
งานวิจัย การเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ 

 

8.กระบวนการการบริการ
สร้างสรรค์งานศิลปกรรม 
และคอมพิวเตอร์ศิลป์ 

การเรียนรู้พ่ิมเติม ทักษะ/
ประสบการณ์ 

การน าไปใช้ประโยชน์สื่อ
ประกอบการสอนงานวิจัย 
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

 

9.กระบวนการการติดต่อจอง
ห้องประชุม, บรรยาย 

อ านวยความ
สะดวก การเรียนรู้ 

ทักษะ/
ประสบการณ์ 

การน าไปใช้ประโยชน์กิจกรรม
การเรียน-การสอน งานวิจัย 

การบริหารจัดการ  

 

10.กระบวนการการบริการ
ติดต้ัง,ซ่อมบ ารุงรักษา 
โสตทัศนูปกรณ์ 

อ านวยความ
สะดวก การเรียนรู้ 

ทักษะ/
ประสบการณ์ 

การน าไปใช้ประโยชน์กิจกรรม
การเรียน-การสอน งานวิจัย 

การบริหารจัดการ  

 

11.กระบวนการการให้บริการ
ติดตั้งชุดประชุมทางไกล 
(Tele conference) 

อ านวยความ
สะดวก การเรียนรู้ 

ทักษะ/
ประสบการณ์ 

การน าไปใช้ประโยชน์กิจกรรม
การเรียน-การสอน งานวิจัย 

การบริหารจัดการ  
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6.1.ค  :  งานเวชนิทัศน์ มีความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉินแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้ 
 1.ความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉินที่เกิดจากระบบงาน กล่าวคือ  กรณีระบบงานมีสถานการณ์ที่ต้องได้รับการแก้ไข
อย่างทันท่วงที่หรือเกิดความผิดพลาดในระบบงาน งานเวชนิทัศน์ด าเนินการโดยมีผู้บังคับบัญชา ก ากับดูแลเป็นผู้ตัดสินใจ
ในระดับต้นในการแก้ปัญหาให้ทันท่วงที่ และน าเหตุการณ์ดังกล่าวเสนอต่อทีมผู้บริหารเพ่ือรับทราบ และท าการแจ้งให้
บุคลากรรับทราบ เพ่ือน าไปปฏิบัติหากเกิดปัญหา 
 2. การเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน และภัยพิบัติในส่วนของสถานที่ เพื่อให้สามารถด าเนินภารกิจไปได้อย่าง
ต่อเนื่อง งานเวชนิทัศน์ ได้ด าเนินการดังนี้ 
  2.1 คณะมีระบบส ารองไฟฟ้า (ส่องสว่าง) และประสานงานกับฝ่ายช่างประจ าอาคาร เพ่ือแก้ไขด าเนินการ
ให้โสตทัศนูปกรณ์พร้อมใช้งาน 
  2.2 งานเวชนิทัศน์ มีหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ กรณีโสตทัศนูปกรณ์มีปัญหา 
  2.3 คณะมีกล้องวงจรปิด และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันการโจรกรรม เหตุร้ายที่อาจ 
                          เกิดข้ึนได ้ใน 24 ชั่วโมง 
6.2  : กระบวนการท างาน 
6.2.ก(1) :  งานเวชนิทัศน์ มีการออกแบกระบวนการท างานและการสร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองต่อการด าเนินการต่างๆ 
ของงาน โดยใช้ระบบ PDCA มีผู้รับผิดชอบโดยตรงต่องานทุกชิ้น มีการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานเป็นระยะๆ  
 นวัตกรรมที่ส าคัญในกระบวนการเรียนการสอน เกิดจากบุคลกรงานเวชนิทัศน์ ได้ร่วมงานกับนักวิทยาศาสตร์ 
ภาควิชาชีวเคมี ในการสร้างสื่อการเรียนการสอน Touchable .3D-DNA model  และได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 
ประเภทนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ งานแสดง นิทรรศการ “43 rd International  Exhibition of  Inventions  of 
Geneva” ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ” วันที่ 15 – 19  เมษายน 2558   และนอกจากนี้งานโสตทัศนศึกษา ยังมี
บทบาทในการสร้างสื่อวิดิทัศน์ทางการแพทย์ เพ่ือการเรียน การสอน งานวิจัย ให้กับอาจารย์ในคณะฯ อย่างต่อเนื่องเสมอ
มาจนปัจจุบัน                
6.2 ข  : การจัดกระบวนการท างาน 
6.2.ข(1) :  งานเวชนิทัศน์ มีกระบวนการจัดการกระบวนการท างานเพ่ือให้มั่นใจว่าเป็นไปตามข้อก าหนดที่ส าคัญ ของ
กระบวนการโดยมีการน าข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงาน ผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาใช้ในกระบวนการดังกล่าว ดังรายละเอียด
ในตารางที่ 6.2 ข(1-1)-6.2ข(1-2) 
 

กระบวนการท างาน ตัวชี้วัดท่ีส าคัญท่ีใช้ในการควบคุม 
และปรับปรุงกระบวนการท างาน 

พันธกิจหลัก 
1.ด้านการการถ่ายภาพทางการแพทย์ 
1.กระบวนการถ่ายภาพผู้ป่วยเพ่ือใช้
ประกอบการเรียน – การสอน 

ระดับความส าเร็จในการให้บริการถ่ายภาพทางการแพทย์ 
1. มีการส่งมอบงานถ่ายภาพทางการแพทย์ ภายใน 7 วัน  (ต่อผู้รับบริการ) 
2. จัดท าข้อมูล (แผ่นซีดี) การให้บริการถ่ายภาพรายเดือน 
3. มีสถิติกิจกรรมในรอบ 6 เดือน  
4. มีการจัดเก็บไฟล์ภาพโดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ เป็นภาควิชา/หน่วยงาน 
5. มีรายงานเสนอหัวหน้างานภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป 

2.กระบวนการCopy ภาพจากหนังสือ, 
วัตถุต่างๆ 
3.กระบวนการถ่ายภาพกิจกรรมต่างๆ                               
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กระบวนการท างาน ตัวชี้วัดท่ีส าคัญท่ีใช้ในการควบคุม 
และปรับปรุงกระบวนการท างาน 

พันธกิจหลัก (ต่อ) 

2.ด้านการการถ่ายภาพวีดิทัศน์ทางการแพทย์   
4.กระบวนการผลิต ตัดต่อ รายการ/
บทเรียนวีดิทัศน์ทางการแพทย์/การ
ถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิด 

ระดับความส าเร็จในการให้บริการถ่ายวีดีทัศน์การเรียนการสอนกิจกรรม
ต่างๆ ของคณะแพทยศาสตร์และศูนย์การแพทย์ฯ 
1. มีการส่งมอบงานวีดีทัศน์ทางการแพทย์ ภายใน 7 วัน  (ต่อผู้รับบริการ) 
2. จัดท าข้อมูล (แผ่นซีดี) การให้บริการถ่ายภาพรายเดือน 
3. มีสถิติกิจกรรมในรอบ 6 เดือน  
4. มีการจัดเก็บไฟล์ภาพโดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ เป็นภาควิชา/หน่วยงาน 
5. มีรายงานเสนอหัวหน้างานภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป 

3.ด้านการสร้างสรรค์งานศิลปกรรม 
5.กระบวนการการบริการจัดท า
ภาพประกอบ, ตกแต่งภาพ,ผลิตโปสเตอร์,
แผ่นพับ,โบว์ชัวร์ ด้วยคอมพิวเตอร์ 

รอบเวลาของผู้รับบริการที่อยู่ในมาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ การ
ออกแบบ,ผลิตหรือจัดท าป้ายประกาศ โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์และออกแบบ
ต่างๆ (เวลามาตรฐาน = 7 วัน) จ านวนชิ้นงาน 75 ชิ้นงาน/1 รอบประเมิน 

6.กระบวนการการบริการสร้างสรรค์
หุ่นจ าลองทางการแพทย์และModel 
รูปแบบต่างๆ 

ระดับความส าเร็จในการพัฒนาหุ่นจ าลองทางการแพทย์ 
1.  มีแผนการพัฒนา                                                                               
2.  มีการด าเนินการสร้างสรรค์ จนเสร็จเป็นผลงานต้นแบบ 
3.  พัฒนาให้เกิดนวัตกรรม เป็นของตนเอง                                                          
4.  มีการน าไปใช้เป็นสื่อการสอนทางการแพทย์                 

7.กระบวนการการบริการจัดนิทรรศการ คะแนนประเมินความพึงพอใจ (ร้อยละ) 
8.กระบวนการการบริการสร้างสรรค์งาน
ศิลปกรรม และคอมพิวเตอร์ศิลป์ 

ปริมาณ จ านวนชิ้นงาน สร้างสรรค์งานศิลปะ จ านวนชิ้นงาน 75 ชิ้นงาน/1 
รอบประเมิน 

ด้านการบริการติดตั้งโสตทัศนูปกรณ์ 
9.กระบวนการการติดต่อจองห้องประชุม, 
บรรยาย 

คะแนนตามผลการประเมินจากทศนิยม 2 ต าแหน่ง                                          
(แบบประเมินความพึงพอใจ) 

10.กระบวนการการบริการติดตั้ง,ซ่อม
บ ารุงรักษา โสตทัศนูปกรณ์ 

ระดับความส าเร็จในการดูแลรักษาและซ่อมบ ารุงโสตทัศนูปกรณ์เบื้องต้น 
 1. มีรายงานการส ารวจอุปกรณ์โสตฯ ความพร้อม ปัญหาและอุปสรรค 
 2. มีรายงานสรุป และวิเคราะห์ปัญหา   
 3. มีข้อเสนอแนะจากปัญหาที่วิเคราะห์ 
 4. น าข้อเสนอแนะมาแก้ไขปรับปรุง 
 5. รายงานให้หัวหน้างานทราบภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป (รับรองโดย
หัวหน้างาน)      

11.กระบวนการการให้บริการติดตั้งชุด
ประชุมทางไกล (Tele conference) 

รอบระยะเวลาในการด าเนินการติดตั้งชุดประชุมทางไกล Tele Conference 
ส าหรับประชุมสัมมนา การเรียนการสอน กิจกรรมต่าง ของคณะฯ ของฝั่ง
องครักษ์ ก่อนการใช้งาน 30 นาที 
 



8 

 

คู่เทียบจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย อย่างน้อย1 หน่วยงาน 
 

 

 

 

 

การสร้างสรรค์ผลงาน บทความทางวิชาการ ของบุคลากรงานเวชนิทัศน์/โสตทัศนศึกษา             
ใน ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ 

ชื่อ-สกุล/สังกัด บทความทางวิชาการ แหล่งเผยแพร่ 
นายสมพจน์  หวลมานพ นักวิชาการช่างศิลป์ ช านาญการพิเศษ 
หน่วยศิลปกรรม งานเวชนิทัศน์                                                                                                              
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จ.นครนายก 

ชื่อ-สกุล/สังกัด บทความทางวิชาการ แหล่งเผยแพร่ 
นายสมพจน์  หวลมานพ การสร้างชุดแบบจ าลอง ดีเอนเอ (model) เพ่ือ

เป็นสื่อการสอนทางด้านการแพทย์ : Invention 
of DNA model for medicial teaching 

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(หอสมุดกลาง มศว) 

นายสมพจน์  หวลมานพ การสร้างสรรค์หุ่นจ าลองทางการแพทย์จากอดีต   
สู่ปัจจุบัน ในประเทศไทย 

 

วารสารการบริหารและธุรการ                   
ปีที่ 9, ฉบับที่ 27 (ก.ย.-ธ.ค. 2552), 
หน้า 7-13 

นายสมพจน์  หวลมานพ วิวัฒนาการความเป็นมาของหุ่นจ าลองกายวิภาค
ศาสตร์ ด้วยเทคนิคขี้ผึ้ง (wax) และกระดาษ 
papier-mache เพ่ือการเรียนการสอนทาง

การแพทย์ 

วารสารการบริหารและธุรการ                   
ปีที่ 9, ฉบับที่ 27 (ก.ย.-ธ.ค. 2552), 
หน้า 33-39 

นายวัณณลภ โกวิท นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ช านาญการพิเศษ 
หมวดหุ่นจ าลองและสิ่งเลียนแบบ หน่วยโสตทัศนศึกษา งานบริการการศึกษา                                                               
ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น 

ชื่อ-สกุล/สังกัด บทความทางวิชาการ แหล่งเผยแพร่ 
 วัณณลภ โกวิท1,  
สุธีรา ประดับวงษ์2,  
กฤษฎา สิมมะลี3,  
บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น4 

การพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์หุ่นใบหน้า
จ าลองปากแหว่งเพดานโหว่ 

ชื่อวารสาร : ศรีนครินทร์เวชสาร     
ปีที่ : 26  ฉบับที่ : 4  เลขหน้า : 
259-265  ปีพ.ศ. : 2554 

สุธีรา ประดับวงษ1,  
วัณณลภ โกวิท1,  
นิรมล พัจนสุนทร1,  

บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น1 

การพัฒนาหุ่นใบหน้าจ าลองส าหับให้ข้อมูล
ผู้ปกครองเด็กท่ีมีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ 

จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทย
สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์  ปีที่ : 93  ฉบับที่ : 
Suppl 4  เลขหน้า : S17-23       
ปีพ.ศ. : 2553 

วัณณลภ โกวิท การผลิตหุ่นจ าลองและสิ่งเลียนแบบ ทาง
การแพทย์. ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 

หมวด พิพิธภัณฑ์หน่วยโสตทัศน
ศึกษา งานบริการศึกษา คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
2547. 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwitzv3O2M3JAhWKGI4KHc9ODJoQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mua.go.th%2F&usg=AFQjCNHa7h6H2TpBprwGsGrSO07nwMecPA&sig2=Mq96c_AEMXu-7T5rM2tqsw
http://ils.swu.ac.th:8991/F?func=item-global&doc_library=SWU01&local_base=SWU01&doc_number=000295081
http://ils.swu.ac.th:8991/F?func=item-global&doc_library=SWU01&local_base=SWU01&doc_number=000295081
http://ils.swu.ac.th:8991/F?func=item-global&doc_library=SWU01&local_base=SWU01&doc_number=000295081
http://thesis.swu.ac.th/swuarticle/Adm/Admv9n27p7.pdf
http://thesis.swu.ac.th/swuarticle/Adm/Admv9n27p7.pdf
http://thesis.swu.ac.th/swuarticle/Adm/Admv9n27p33.pdf
http://thesis.swu.ac.th/swuarticle/Adm/Admv9n27p33.pdf
http://thesis.swu.ac.th/swuarticle/Adm/Admv9n27p33.pdf
http://thesis.swu.ac.th/swuarticle/Adm/Admv9n27p33.pdf
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การสร้างสรรค์ผลงาน บทความทางวิชาการ ของบุคลากรงานเวชนิทัศน์/โสตทัศนศึกษา             
ในส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ 

นายอรุณ วงค์ค าปวง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา  
งานเทคโนโลยีทางการศึกษา  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ.ปทุมธานี 

ชื่อ-สกุล/สังกัด บทความทางวิชาการ แหล่งเผยแพร่ 
 นายอรุณ วงค์ค าปวง การสร้างหุ่นจ าลองส่วนประกอบของหู ด้วย

กระดาษ เพื่อเป็นสื่อการสอน ส าหรับนักศึกษา
แพทย์ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ชื่อวารสาร : วชิาการและวิจัย                
มทร.พระนคร    
ปีที่ : 3  ฉบับที่ : 1  เลขหน้า : 90 -
96  ปีพ.ศ. : มีนาคม 2552 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwitzv3O2M3JAhWKGI4KHc9ODJoQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mua.go.th%2F&usg=AFQjCNHa7h6H2TpBprwGsGrSO07nwMecPA&sig2=Mq96c_AEMXu-7T5rM2tqsw
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การสร้างสรรค์ผลงาน งานวิจัย และนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพ่ือเป็นสื่อการเรียนการสอน 
ทางการแพทย์ของบุคลากรงานเวชนิทัศน์/โสตทัศนศึกษา ในส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

(สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ 
นายสมพจน์  หวลมานพ นักวิชาการช่างศิลป์ ช านาญการพิเศษ 
หน่วยศิลปกรรม งานเวชนิทัศน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จ.นครนายก 

ชุดแบบจ าลอง ดเีอนเอ (model) เพื่อเป็นสื่อการสอนทางด้านการแพทย ์ 
รศ.ดร.โกสุม  จันทร์ศิริ2  ที่ปรึกษาโครงการ 

นายสมพจน์  หวลมานพ1, นางอาชว์ดาม์  ภาคพิธเจริญ2,  และนายไพศาล ขาวสัก2 

งานโสตทัศนศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 1 

ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2 

                      
          จากการน า “แบบจ าลองโมเลกุลดเีอ็นเอแบบ 3 มิติ” ไปทดลองใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาชีวเคมี และวิชาที่เกี่ยวข้อง ในทัง้
ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ระหว่างปีการศึกษา พ.ศ. 2556-2557 โดยใช้แบบประเมนิความพึงพอใจซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
ส่วนท่ี 1 องค์ประกอบรูปลักษณภ์ายนอก ส่วนท่ี 2 องค์ประกอบทางการใช้งาน และใช้สเกลประเมินระดบัความพึงพอใจ 5 ระดับ ผู้ตอบ
แบบประเมินมีจ านวน 108 คน ประกอบด้วยอาจารย์ 5.17% นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ 10.34% นิสิตระดับปริญญาตรี 75.86% นิสิต
ระดับบณัฑติศึกษา 6.93% และ อื่นๆ 1.7% พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจส่วนท่ี 1 องค์ประกอบรูปลักษณภ์ายนอกอยู่ในระดับ 4.32 
ประกอบด้วย ความทนทานของวัสดุที่ใช้อยู่ในระดับ 4.37 ความสะดวกในการบ ารุงรักษาอยู่ในระดับ 4.40 และ สีสันเหมาะสมและดึงดูดใจ
อยู่ในระดับ 4.20  ส าหรับค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจส่วนท่ี 2 องค์ประกอบทางการใช้งานอยู่ในระดบั 4.64 ประกอบด้วย โครงสร้างถกูต้อง
หรือใกล้เคียงกับทฤษฎีอยู่ในระดบั 4.70 โครงสร้างเข้าใจง่ายช่วยเสริมความรู้จากภาคทฤษฎีอยู่ในระดับ4.52 ความปลอดภัยในการใช้งานอยู่
ในระดับ 4.80 ความสะดวกในการใช้งานอยู่ในระดับ 4.70  ขนาดเหมาะสมกับการใช้งานอยู่ในระดับ 4.60  น้ าหนักเหมาะสมกับการใช้งาน
อยู่ในระดับ 4.50 ท้ังนี้ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ 4.55 

ผลการประเมินความพึงพอใจการใช้งาน “แบบจ าลองโมเลกลุดีเอ็นเอแบบ 3 มิต”ิ อยู่ในระดับ ด-ีดีมาก ส่วนท่ีต้องปรับปรุงจากผล
การประเมิน คือ สสีันของแบบทดลองซึ่งต้องท าให้ชัดเจนและดึงดูดใจมากกว่านี้ 

หมายเหตุ.... ข้อมลูน าเสนอที่ งานประกวดสิ่งประดิษฐ์ ที่ส านักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) เขตบางเขน กรุงเทพฯ 8 - 9 กันยายน 2557 
 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwitzv3O2M3JAhWKGI4KHc9ODJoQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mua.go.th%2F&usg=AFQjCNHa7h6H2TpBprwGsGrSO07nwMecPA&sig2=Mq96c_AEMXu-7T5rM2tqsw
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwitzv3O2M3JAhWKGI4KHc9ODJoQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mua.go.th%2F&usg=AFQjCNHa7h6H2TpBprwGsGrSO07nwMecPA&sig2=Mq96c_AEMXu-7T5rM2tqsw
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หุ่นจ าลองทางการแพทย์  Touchable 3D-DNA model  
เข้าร่วมแสดง นิทรรศการ  “43 rd International  Exhibition of  Inventions  of Geneva”  
ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส   วันที่ 15 – 19  เมษายน 2558 

 
                                   ผลงานนวัตกรรมต้นแบบ              ผลงานนวัตกรรมที่ได้รับการพัฒนา 
 

       
     ทีมงานพัฒนา Touchable 3D-DNA model     ผลงาน Touchable 3D-DNA model  ในงานประกวดนวตักรรมและ     
                                                              สิ่งประดิษฐ์ 43 rd International  Exhibition of  Inventions  of Geneva 
                                                                                     ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส                    
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ร่วมน าเสนอผลงาน “ งานวันนักประดิษฐ์ 2559 ” จัดโดยส านักงานวิจัยแห่งชาติ (วช) 
ณ ไบเทค บางนากรุงเทพฯ วันที่ 2 – 6  กุมภาพันธ์ 2559 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผลงานสร้างสรรคร์่วมกับทีม “ยุงลายหล่อเรซิน และลงสี ” เพื่อตกแต่งบูท งานวิจัย 
ของ  รศ.ดร.โกสมุ จันทร์ศริิ และทีมงาน  ในนิทรรศการ งานวันนักประดิษฐ์ 2559 
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การสร้างสรรค์ผลงาน งานวิจัย และนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอน 
ทางการแพทย์ของบุคลากรงานเวชนิทัศน์/โสตทัศนศึกษา  

ในส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ 
นายองอาจ  ศิลปะ  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ช านาญการ 
หมวดหุ่นจ าลองและสิ่งเลียนแบบ งานโสตทัศนศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 

 
 

รางวัลปาฐกถาสดุ แสงวิเชียร  ประจ าปี 2556 สาขา เวชนิทัศน ์ จากคณะกรรมการจัดงานปาฐกถาสดุ แสงวิเชียร คณะแพทยศาสตร์ ศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลนฐานะเป็นผู้ที่มคีวามเชี่ยวชาญและมปีระสบการณ์อย่างลึกซึ้งในการสรา้งผลงาน สื่อซึ่งการเรียน การศึกษาทาง
การแพทย์ ทั้งนี้ยังเป็นบุคคลเพียงคนเดียวในจังหวัดเชียงใหม่ท่ีได้รบัรางวัลนี้อีก ด้วย  เป็นผูร้ิเริ่มการกอ่ตั้งหมวดท าหุ่นจ าลองและสิ่งจัด
แสดงทางการแพทย์ของคณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งตลอดระยะเวลา 35 ปีท่ีผ่านมา ได้สร้างผลงานมากกว่า1,000 ช้ิน 
ผลงานบางช้ินไดร้ับรางวลัยอดเยี่ยม มีผู้ที่สนใจขอน าไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนทางการแพทย์ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ  เจ้าของ
รางวัลปาฐกถาสุด แสงวิเชียร 
 
แหล่งที่มา :   http://www.cnxnews.net สืบค้นเมื่อ วันท่ี 9 ธันวาคม 2558 

 

 
 
 

องอาจ ศิลปะ นักเวชนิทัศน์  กับหน่วย ท า
หุ่นจ าลองทางการแพทย ์ของงานโสตทัศน
ศึกษาและเวชนิทัศน์    คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่เป็นหน่วยเวชนิทัศน์
แห่งหนึ่งที่พัฒนาเทคนิค  วิธีการในการท า
หุ่นจ าลองทางการแพทย์  ได้อย่างก้าวหน้า
มากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ ทั้งเพื่อใช้ใน
การศึกษาทางการแพทย์  งานวินิจฉัยและ
การบ าบัดรักษา รวมทั้งการบ าบัดฟื้นฟูและ
การให้การศึกษาแกผู่้ใช้บริการทางสุขภาพ
จากแพทยผ์ู้ให้บริการ                           

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwitzv3O2M3JAhWKGI4KHc9ODJoQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mua.go.th%2F&usg=AFQjCNHa7h6H2TpBprwGsGrSO07nwMecPA&sig2=Mq96c_AEMXu-7T5rM2tqsw
http://www.cnxnews.net/
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แหล่งที่มา :   https://www.gotoknow.org/posts/342341 สืบค้นเมื่อ วันท่ี 4 ธันวาคม 2558           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
                            
 

สิ่งประดิษฐร์่วมกับการปั้นและหลอ่แสดงโครงสร้างของหูช้ันในเมื่อน้ าใน
หูผิดปรกติ    และท าใหผู้้ป่วยเกิดการสญูเสยีการควบคมุการทรงตัว ให้
สามารถสังเกตและวินิจฉยัได้จากภายนอก ท าให้แพทย์วินิจฉัยและเป็น
สื่อให้การศึกษาท่ีผู้ป่วยสามารถเหน็และเข้าใจได้ง่าย เพื่อท่ีจะได้ให้ความ
ร่วมมือการรักษาและสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างด ี
                            
 

https://www.gotoknow.org/posts/342341
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การสร้างสรรคผ์ลงาน งานวิจัย และนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอน 
ทางการแพทย์ของบุคลากรงานเวชนิทัศน์/โสตทัศนศึกษา 

 ในส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ 

นายวัณณลภ โกวิท นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ช านาญการพิเศษ 
หมวดหุ่นจ าลองและสิ่งเลียนแบบ หน่วยโสตทัศนศึกษา งานบริการการศึกษา                                                               
ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น  
 

  
 

 
                            การพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์หุ่นใบหน้าจ าลองปากแหว่งเพดานโหว่ 

 
การพฒันา นวัตกรรมทางการแพทย์หุ่นใบหน้าจ าลองปากแหว่งเพดานโหว่ท าการประยุกต์การใช้ สาขาวิทยาการด้าน

ศิลปกรรม เพื่อใช้ในเชิงการแพทย์และการพยาบาล โดยหุ่นใบหน้าจ าลองปากแหว่งเพดานโหว่ประกอบด้วย 2 ส่วน ส าคัญ คือ ตัวหุ่น
ใบหน้าจ าลอง และหุ่นแสดงภาวะรอยโรคปากแหว่งเพดานโหว่ เมื่อน าหุ่นแสดงภาวะรอยโรคมาสวมใส่เข้ากับหุ่นใบหน้าจ าลอง จะ
สามารถแสดงภาวะโรคทั้งก่อนและหลังการรักษา สามารถน าไปใช้ประโยชน์ประกอบการสาธิตเพื่อการเรียนการสอน และการให้ความรู้
ความเข้าใจในภาวะของความรุนแรงของโรค การดูแลรักษาแกผู่้เรยีนรู้และผู้ปกครองของผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ได ้

ผล การประเมินความพึงพอใจโดยรวมในการใช้หุ่นใบหน้าจ าลองทางการแพทย์ผู้ป่วยปาก แหว่งเพดานโหว่ประกอบการให้
ข้อมูล ความรูค้วามเข้าใจแก่ผู้ปกครอง พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด แต่มีข้อบกพร่องในส่วนความเหมือนจริงของสี
หุ่นและรอยแผลเป็นหลังผ่าตัดที่ ยังไม่เหมือนจริง ผู้วิจัยจึงน าหุ่นแสดงภาวะรอยโรคปากแหว่งเพดานโหว่ไปปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
อีกครั้ง  
 
แหล่งที่มา :   http://www.smj.ejnal.com/e-journal/showdetail/?show_detail=T&art_id=1673  
สืบค้นเมื่อ วันท่ี 9 ธันวาคม 2558 
 

 
 
 
 
  

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwitzv3O2M3JAhWKGI4KHc9ODJoQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mua.go.th%2F&usg=AFQjCNHa7h6H2TpBprwGsGrSO07nwMecPA&sig2=Mq96c_AEMXu-7T5rM2tqsw
http://www.smj.ejnal.com/e-journal/showdetail/?show_detail=T&art_id=1673
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การสร้างสรรค์ผลงาน งานวิจัย และนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอน 
ทางการแพทย์ของบุคลากรงานเวชนิทัศน์/โสตทัศนศึกษา 

 ในส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) กระทรวงศกึษาธิการ 
นายอรุณ วงค์ค าปวง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา  
งานเทคโนโลยีทางการศึกษา  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ.ปทุมธานี  
นายอรุณ วงค์ค าปวง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา  
งานเทคโนโลยีทางการศึกษา  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ.ปทุมธานี  
 

การสร้างหุ่นจ าลองส่วนประกอบของหู ด้วยกระดาษ เพื่อเป็นสื่อการสอน ส าหรับนักศึกษาแพทย์                       
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

            
 

         
 
        การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างหุ่นจ าลองของหูด้วยกระดาษส าหรับเป็นสื่อการสอนให้กับนักศึกษาแพทย์ สมมติฐานการ 
วิจัย คือหุ่นจ าลองที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเทียบเท่าหุ่นจ าลองมาตรฐานต่างประเทศ 
       ผลการวิจัยปรากฏว่ากลุ่มทอลองซึ่งได้ผ่านการเรียนเรื่องส่วนประกอบของหูมาแล้วมีคะแนนจากการท าแบบทดสอบกับ 
หุ่นจ าลองที่ผู้วิจัยไดส้ร้างขึ้นกับหุน่จ าลองมาตรฐานต่างประเทศแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยยะส าคัญทางสถิติ จึงอธิบายได้ว่าหุ่นจ าลองที ่
ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพดี สามารถใช้ทดแทนหุ่นจ าลองมาตรฐานที่ท าจากต่างประเทศสอดคลอ้งกับการวิจัยหุ่นจ าลองทางการ 
แพทย์ท่ี วสุ หงุ่ยส่องแสง ไดส้ร้างหุ่นจ าลองส าหรับการถ่ายภาพรังสพีบว่า ผลเปรียบเทียบค่าความด าของภาพรังสีของหุ่นจ าลองกับ 
ผู้ป่วยมีค่าแตกต่างกันอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ และกาญจนา กีกิตดี ไดส้รา้งหุ่นจ าลองส าหรับประเมินภาพรังสีเต้านม ผลการ 
ประเมินพบว่าหุ่นจ าลองที่ผลิตขึ้นสามารถไดร้ายละเอียดที่ไม่แตกตา่งกับหุ่นจ าลองเต้านมมาตรฐานอย่างมีนัยส าคญั 
 
แหล่งที่มา :   http://tci-thaijo.org/index.php/RMUTP/article/view/4539/3951  
สืบค้นเมื่อ วันท่ี 9 ธันวาคม 2558 
 
 
 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwitzv3O2M3JAhWKGI4KHc9ODJoQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mua.go.th%2F&usg=AFQjCNHa7h6H2TpBprwGsGrSO07nwMecPA&sig2=Mq96c_AEMXu-7T5rM2tqsw
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แผนการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์ Ed PEx  ของ งานเวชนิทัศน์ 
 

การพัฒนาระบบการให้บริการงานโสตทัศนศึกษา 
โครงการ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ หมายเหตุ 

จัดท าแบบส ารวจความพึง
พอใจ ความต้องการ ในการ
พัฒนาโสตทัศนูปกรณ์จาก
กลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย(นสิิต
,คณาจารย์ และบุคลากร)- 
พัฒนาบุคลากร 

> ร้อยละ 85 มีการน าผลการประเมินความ
พึงพอใจ ความต้องการ ในการ
พัฒนาโสตทัศนูปกรณ ์ ไปใช้
วางแผนปรับปรุงการด าเนิน 
งานให้สอดคล้องตามความ
ต้องการ 

 

ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน, 
คู่มือการให้บริการ 

- เพื่อให้มีมาตรฐานการบริการ
ที่ดีขึ้น 

ปรับปรุงคู่มือทุก 3 ปี และมี
การเผยแพร่เป็นเอกสาร, 
Website  คณะฯ 

ปัจจุบันปรุงครั้งที่ 10                     
1 มิถนุายน 2559 

การจัดท าแบบฟอร์มการ
ให้บริการ online (ระบบจอง
รถยนต์, ห้องเรียน/ห้อง
ประชุม) 

สามารถจัดท าได้ส าเรจ็        
ในปีการศึกษา พ.ศ.2558 

มีการน าไปใช้ประโยชนไ์ด้จริง 
และมีการแก้ไขใหส้มบูรณ์
อย่างต่อเนื่อง 

 

ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยน 
ความรู้ด้านสื่อโสตทัศนูปกรณ์ 
และการสร้างสื่อ การเรียน
การสอน ทางการแพทย์ ใน
กลุ่มสถาบันโรงเรียนแพทย์
แห่งประเทศไทย   

(ครบทุกสถาบัน) 
บุคลากรงานโสตทัศนศึกษา ได้
แลกเปลีย่นความรู้ ทัศนคติ 
แนวทางแก้ปัญหา และ
ประสบการณ์ , มีวิสัยทัศน์ท่ี
กว้างไกล สามารถน าข้อดมีา
ประยุกต์ พัฒนาปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานให้ประสิทธิภาพ, 
เชื่อมความสามัคคีของ
หน่วยงานท่ีปฏิบัติงานด้านโสต
ทัศนศึกษาด้วยกัน มีภาคภูมิใจ
ในความสามารถ และศักยภาพ
ของตนเอง 

Staff Focus  แผนยุทธศาสตร์
เพิ่มศักยภาพและคณุภาพชีวิต
ของบุคลากรทุกระดับ  S 2 

หน่วยงานท่ีได้ศึกษาดูงานใน
กลุ่มสถาบันโรงเรียนแพทย์แห่ง
ประเทศไทย  ดังนี ้
1. ม.ขอนแก่น  
2. ม.เชียงใหม่  
3. ม.สงขลานครินทร ์
4. ม.นเรศวร 
5. ม.มหิดล(รามาธิบดี) 
6.ม.มหิดล(เวชนิทัศน์)สถาน
เทคโนโลยีศึกษาทางการแพทย ์
7.ม.ธรรมศาสตร ์
8.จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
9 ม.บูรพา 
10.ว.แพทยศาสตร์พระมงกุฎฯ 
11. ม.นวมินทราธิราช 

พัฒนาความก้าวหน้า เพ่ิมพูน
ทักษะในสายอาชีพของ
บุคลากร  

เพื่อสร้างความเข้าใจในเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
ตาม(Career path)ของตนเอง 

บุคลลากร ด ารงต าแหน่งใน
ระดับทีสู่งขึ้น(ระดับช านาญ
งาน,ระดับช านาญการ และ
ระดับเชี่ยวชาญ) 

 

 
 
 
 
 


