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คติในการทำางาน

 ทำาสิ่งที่เรารักและรักสิ่งที่เราทำา

วิธีการที่ทำาให้ประสบผลสำาเร็จจนได้รับรางวัล

 แรงจงูใจจากกระบวนการของการปฏบิตังิานทีเ่กดิขึน้ จากงานทีม่นัทา้ทาย

ในการใชค้วามพยายาม ความมุง่มัน่ปฏบิตังิานจนเกดิการกระทำาอยา่งตอ่เนือ่ง โดย

มแีนวทางกรอบของการทำางานทีแ่นน่อน  และงานบรรลผุลสำาเรจ็เพือ่ไปสูเ่ปา้หมาย

ที่ต้องการ

 อนึง่องคป์ระกอบของการปฏบิตังิานทีย่ดึถอื และแนวปฏบิตัอิยา่งสม่ำาเสมอ

มีอยู่  3  ประการ ได้แก่ 

 ประการแรก คือ ความพยายาม ทำางานในหน้าที่ ที่รับผิดชอบให้

เตม็ความรูค้วามสามารถ ใชค้วามพยายามกบังานทีท่ำา เพือ่ใหบ้รรลวุตัถปุระสงค ์

หรือพยายามทำาในสิ่งที่ตนรักและชอบ

 ประการที่สอง เลือกแนวทางปฏิบัติ ทำาสิ่งที่เรารักและรักสิ่งที่เราทำา 

ด้วยการทำางานให้มากขึ้นให้เกิดผลดี ให้ความสำาคัญกับงานที่ได้รับมอบหมาย 

 ประการสุดท้าย ก็คือ การรักษาระดับของการปฏิบัติงาน หรือการ 

กระทำาให้คงอยู่อย่างต่อเนื่อง  โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ ทั้งขององค์กร และตัวของเราเอง

 โดยทีแ่นวทางทัง้ 3 ประการ  กบัชวีติทีก่า้วเขา้มารบัราชการในยคุสมยัเมือ่ 

25 ปีก่อน เงินเดือนก็ไม่ได้มากมายอะไรนัก ตนเองก็ไม่ได้ตั้งเป้าหมายว่า จะต้อง

เป็น “บุคลากรดีเด่น” อันเป็นรางวัลอันสูงสุดของชีวิตการทำางาน มีเพียงแนวทาง

ของตัวเราเองว่า เมื่อเลือกเส้นทางของการทำางานที่ผ่านมาในองค์กร ที่เราเลือกเข้า

มาทำางาน เรารู้ในใจอยูอ่ยา่งเดยีววา่ เราตอ้งมคีวามมุง่มั่นในการทำางาน และหน้าที่

ของเราคอืตอ้งเรยีนรูโ้ดยไมม่วีนัหยดุนิง่ เมือ่จะตอ้งทำาหรอืวา่ตอ้งรบัผดิชอบงานอะไร

ก็ตาม แค่เพียงใจเราเปิดให้ยอมรับในการเรียนรู้ ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ เรียนรู้แบบ

ไม่หยุดนิ่ง สิ่งนี้แหละที่กลายเป็นความสุข สนุกกับงานที่เราทำา หากถามว่าชีวิตมี    
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 D : ทดลองนำา MOODLE มาใช้งาน การพัฒนาสื่ออื่นๆ เพื่อที่ประยุกต์   
เข้ากับ MOODLE

 C : รวบรวมปญัหาดา้นเทคนคิ และสอบถามความคดิเหน็จากกลุม่นกัศกึษา
ที่ใช้งาน e-Learning ที่จัดขึ้น ข้อมูลทั้งหมดถูกนำามาพัฒนาการจัดทำา e-Learning 
ต่อไป

 A : พบว่า MOODLE เป็นระบบที่เหมาะสมกับคณะแพทย์ เพราะมี      
module ทีส่ามารถประยกุตไ์ดห้ลากหลาย ซึง่เหมาะกบัการเรยีนรูข้องนกัศกึษาแพทย ์
มีการใช้งานได้ง่ายทั้งอาจารย์และนักศึกษา มีระบบตรวจสอบการเข้าใช้งานของ
นกัศกึษาทีม่ปีระสทิธภิาพ และเปน็โปรแกรมทีไ่มต่อ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย (free software) 
จึงได้ดำาเนินการนำา MOODLE มาใช้อย่างเป็นรูปธรรม

 กระบวนการจึงได้ดำาเนินการพัฒนาในรูป PDCA อย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ

 P : วางแผนการพัฒนาอาจารย์และนักวิชาการศึกษาในการจัดการเรียน
การสอนแบบ e-Learning วางแผนให้หน่วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอน พัฒนารูปแบบ
หรือจัดหาโปรแกรมอื่นๆ ที่มีประสิทธิภาพในการผลิตบทเรียนสำาเร็จรูป แผนการ
พัฒนาการจัดทำาวิดีทัศน์ผ่านทางระบบเครือข่าย จัดเตรียมระบบ e-Learning ให้
แก่ทุกรายวิชา

 D : จัดอบรม e-Learning ให้แก่อาจารย์และนักวิชาการศึกษา พัฒนา   
บทเรียนสำาเร็จรูป พัฒนาการจัดทำาวีดิทัศน์ผ่านทางระบบเครือข่าย โดยสามารถ    
จัดทำาระบบที่นักศึกษาแพทย์มีส่วนร่วมในการจัดทำาและระบบสามารถลดขั้นตอน 
ในการจัดทำาได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดทำาระบบ e-Learning ให้แก่ทุกรายวิชา      
ที่พร้อมจะดำาเนินการ

 C : ทบทวนแผนกลยทุธก์ารดำาเนนิการ และศกึษาโปรแกรมใหม่ๆ  รวมทัง้
การพจิารณาการนำา social network มาประยกุตก์บัการเรยีนการสอน รวมทัง้ปญัหา
ต่างๆในการดำาเนินการที่ผ่านมา
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 A : การดำาเนินการจัดทำา e-Learning จะต้องมีการปรับรูปแบบในทิศทาง

ที่เน้นการส่งเสริมด้านเนื้อหาและทักษะทางคลินิก ให้ครบตามเกณฑ์มาตรฐานของ

แพทยสภา และรูปแบบของสื่อการเรียนรู้ที่จะจัดทำาจะเน้นการใช้เหตุผลทางคลินิก 

สื่อที่จัดทำาจะต้องเป็นสื่อแบบสองทางซึ่งนักศึกษาจะต้องมีกระบวนการตอบคำาถาม

ขณะที่เรียนรู้จากบทเรียน และจะต้องมีการพัฒนาด้านโปรแกรมที่จะนำามาผลิต      

บทเรียนที่ทันสมัย 

 นอกจากนี้ ได้มีระบบคุณภาพของสื่อการเรียนรู้ที่ผลิตขึ้นมา โดยมีคณะ

กรรมการประเมินสื่อเพื่อให้รางวัลแก่อาจารย์ผู้ผลิต โดยประเมินตามเกณฑ์การ

ประเมินด้านเนื้อหาและด้านเทคนิคการผลิต ทำาให้เกิดการพัฒนาด้านคุณภาพของ

สื่ออิเลคทรอนิกส์ที่ผลิตขึ้นมากกว่าในระยะแรกของการดำาเนินการ 
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      การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) 

 คณะแพทยศาสตร์ได้จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่อง e-Learning 

ร่วมกัน เพื่อร่วมสร้างความเข้าใจหรือพัฒนาแนวปฏิบัติในเรื่องนั้นๆ โดยได้ดำาเนิน

การดังนี้

 1. การนำาความรู้จากแหล่งอื่น ได้แก่ การประชุม สัมมนา การศึกษาจาก

บทความ นำามาพัฒนา e-learning ให้ทันสมัยและเหมาะสมกับบริบทการจัดการ

เรียนการสอนของคณะแพทยศาสตร์

 2. กระบวนการอบรมอาจารยใ์นการผลติบทเรยีนสำาเรจ็รปู ดำาเนนิการโดย

มขีัน้ตอนการระดมสมองและอภปิรายถงึสือ่ทีจ่ะผลติ เปน็การแลกเปลีย่นเรยีนรูจ้าก

ทักษะการผลิตสื่อของอาจารย์โดยตรง

 3. การจดัใหม้กีจิกรรมพฒันาและประกนัคณุภาพงานของคณะแพทยศาสตร ์

ที่กำาหนดให้มีการนำาเสนอของทุกภาควิชาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง e-Learning 

 4. งานวิจัย และการนำาเสนอในที่ประชุมด้านการศึกษาด้าน e-Learning

      ผลการดำาเนินงาน

 มีการพัฒนาด้านระบบและบทเรียนต่างๆดังนี้

 1. ใช้ระบบบริหารจัดการ MOODLE ช่วยดำาเนินการด้านเอกสารประกอบ

การเรียนรู้

 2. จัดทำาสื่อลักษณะกิจกรรม text interactive media ผ่านทางระบบ    

MOODLE ได้แก่ e-Virtual Patient, ถามตอบผ่าน web board และ online quiz 

 3. สื่อประเภท VDO on demand จัดทำาทุกหัวข้อการบรรยายสำาหรับการ

สอนในชั้นปรีคลินิก มีการประกันคุณภาพด้านเวลาการจัดทำาและคุณภาพของสื่อที่

นำาเสนอ
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 4. สื่อประเภทบทเรียนสำาเร็จรูปแบบ High Quality Interactive Media 

(Courseware e-Learning) ผลิตด้วยโปรแกรม Adobe Presenter จัดทำาสำาหรับ

การสอนชั้นคลินิก 

 5. จัดทำาการสอนผ่านระบบ Teleconference ระหว่าง 3 สถาบัน

 6. ได้บันทึกการเข้าใช้งาน e-Learning ของนักศึกษาแพทย์ พบว่ามีแนวโน้ม

การใช้งานค่อนข้างสูง และนักศึกษามีความพึงพอใจต่อส่ือ e-Learning ในระดับดี

รูปที่ 1 จำานวนบทเรียนสำาเร็จรูปที่ผลิตได้ในแต่ละปี

รูปที่ 2 จำานวนครั้งการเข้าใช้งาน e-Learning ของนักศึกษาแพทย์ทุกชั้นปี
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 3. พัฒนาระบบการจัดทำา VDO on demand ที่สามารถลดขั้นตอนและ

กระบวนการจดัทำา และนกัศกึษามสีว่นรว่มในการผลติ กลา่วคอื ใชร้ะบบบนัทกึภาพ

จากหน้าจอโดยนักศึกษาแพทย์ และเจ้าหน้าที่ของหมวดคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนำา

ข้อมูลขึ้นสู่ระบบเครือข่าย

 4. พฒันารปูแบบสือ่การเรยีนรูท้ีใ่ชจ้ากโปรแกรมตา่งๆ ใหเ้หมาะสมกบัการ

เรียนรู้ของนักศึกษาแพทย์ เช่น e-Virtual patient, Interactive courseware             

e-Learning เป็นต้น

 

      สรุปประเด็นที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี 

 1. ระบบการบริหารจัดการและการสนับสนุนการจัดทำา e-Learning

 2. กระบวนการการพัฒนาสื่อ e-Learning ที่เหมาะกับการเรียนการสอน

ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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ปัญหา แนวทางแก้ไข

3. เกณฑ์มีการเปลี่ยนแปลงตลอด 
ไม่ตกผลึก ความไม่นิ่งของเกณฑ์/
ตัวบ่งชี้มีการปรับเปลี่ยนบ่อย 

1.   มหาวิทยาลัยต่อรอง/ยืนยันเกณฑ์ที่จะใช้
2. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์/ ตัวบ่งชี้ สำานักงาน
ประกันคุณภาพควรรีบดำาเนินการชี้แจงแก่คณะ/หน่วยงาน

4. เครื่องมือคุณภาพมีหลายระบบ 
เช่น TQA PMQA  EdPEx  สมศ.  
สกอ.  และ กพร.

เครื่องมือคุณภาพมีหลายระบบ บูรณาการ/ประยุกต์/
เลือกสักอย่างมาเป็นของ ม.อ.

5. กรรมการประเมินไม่เข้าใจ/
เข้าใจเกณฑ์ไม่ตรงกัน

กรรมการต้องทำาความเข้าใจเกณฑ์อย่างลึกซึ้งและเข้าใจ
หน่วยงาน/ภารกิจหลักของหน่วยงานที่จะประเมิน มีระบบ
ประเมินกรรมการประเมิน

6. การส่ือสารและประสานงาน
ระห ว่างหน่วยงานขาดความ       
เช่ือมโยง

สร้างระบบการสื่อสารทั้งสองทาง ระหว่างหน่วยงาน 
และส่วนกลาง

7. รอบเวลาในการจัดการข้อมูล
ของตัวชี้วัดแต่ละตัวไม่ตรงกัน

ปรับรอบเวลาของตัวชี้วัดให้ตรงกัน

8.  การเก็บข้อมูล/ไม่ครบ/    
ไม่ถูกต้อง

1. จัดทำาแบบฟอร์มกลาง/รวบรวมเอกสารที่ต้องการ
2. จัดทำา CoP (KM QAC)
3. จัดฝึกอบรม เพื่อสร้างความเข้าใจ
4. Pre Audit
5. เพิ่ม Topic ในปฐมนิเทศพนักงานใหม่

9.  กระบวนการตามข้อมูลยาก กระบวนการ
 จัดระบบงาน
 สร้างระบบติดตามข้อมูล
 ให้ QA ฝังอยู่ในทุกงาน
 Pre Audit
 เพิ่ม Topic ในปฐมนิเทศพนักงานใหม่
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