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บทคัดย่ อ

รายงานการจัดทําโครงงานสหกิ จศึ กษาเรื่ อง “การผลิ ตสื่ อวิดีโอสํา หรั บคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลศิริราช” มี วตั ถุ ประสงค์ เพื่อใช้เป็ นสื่ อการสอนสําหรั บนักศึ กษาแพทย์ และ เพื่อเข้าใจ
ขั้นตอนการผลิ ตสื่ อการผ่าตัดสําหรับทางการแพทย์ ซึ่ งประกอบไปด้วยการทําการตัดต่อคลิ ปวิดีโอ
ต่างๆ การถ่ายวิดีโอ การเป็ นผูช้ ่วยในการจัดเตรี ยมอุปกรณ์ และ การจัดเตรี ยมสถานที่ในการถ่ายทํา
ผลการจัดทํา โครงงานพบว่า ทํา ให้ไ ด้ป ระโยชน์และประสบการณ์ เกี่ ย วกับ การตัดต่ อทาง
การแพทย์ อีกทั้งผลงานของทางคณะผูจ้ ดั ทํายังได้นาํ ไปเป็ นสื่ อการสอนให้กบั นักศึกษาแพทย์ที่กาํ ลัง
ศึกษาเกี่ยวกับการผ่าตัดแขน และยังได้พฒั นาทักษะการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับการตัดต่อแบบมีเรื่ องราวอีกด้วย
ตลอดระยะเวลาการจัดทําโครงงานสหกิจศึกษา นักศึ กษาสหกิ จได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับ
การเป็ นผูช้ ่วยถ่ายทําวิดีโอทางการแพทย์ รวมถึงการตัดต่อคลิปสื่ อการสอนทางการแพทย์อีกด้วย อีกทั้ง
ยังสามารถนําความรู ้ความสามารถที่ได้เรี ยนรู ้มานําไปประยุกต์ใช้ในอนาคต
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Abstract
Keywords : The cooperative report aims to study the production of video media for the Faculty
of medicine at Siriraj Hospital in order to use as a teaching media For medical students concerning
the medical operation process. This consisted of video clip edition. recording , preparation of
equipment and arrangement of the venue. The study found that this video clip is useful for study
and can be applied to other medical department such as surgery. Throughout 16 weeks as a
cooperative student , the researcher had a chance to learn more how to be a good video producer
and editor. The knowledge gained from this is valvable for future career development.
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