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ค าน า 

 

  
 คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ได้ด าเนินการด้านการจัดการความรู้ โดย
ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจ าปีมหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2559  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
เป้าประสงค์ที่ 2.2 กลยุทธ์มหาวิทยาลัย 2.2.2 ส่งเสริมการจัดการความรู้ที่ส าคัญของมหาวิทยาลัยอย่าง
เป็นระบบเพื่อพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ และตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในระดับคณะวิช 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ข้อ 5 ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 
และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการ
วิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

และเพื่อให้การด าเนินงานจัดการความรู้มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการการจัดการความรู้  คณะ
พยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค จึงได้จัดท าแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2559 คณะพยาบาล
ศาสตร์แมคคอร์มิค โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการถ่ายถอดองค์
ความรู้ และคณาจารย์ที่เล็งเห็นความส าคัญของการจัดการความรู้ และการน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
คณะกรรมการการจัดการความรู้จึงขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานและพัฒนาคุณภาพ
ของคณะฯ  
 

 

 

 

คณะกรรมการการจัดการความรู้ 

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค 
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บทสรปุผู้บริหาร 

 

1. ข้อมูลทั่วไป 

 

  คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ เป็นสถาบันการศึกษาทางการพยาบาลทีเ่ปิด

สอนเป็นแห่งแรกของภูมิภาค และเป็นแห่งที่สามของประเทศไทย สังกัดมูลนิธิสภาคริสตจักรแห่งประเทศ

ไทย เดิมคือโรงเรียนฝึกหัดนางพยาบาลแห่งโรงพยาบาลแมคคอร์มิค (McCormick Hospital Nurse 

Training School) ก่อตั้งโดยนายแพทย์เอ็ดวิน ซี คอร์ท ในปี พ.ศ. 2466 และพัฒนาเรือยมา จนกระทั่งใน

ปี พ.ศ.2517 สภาคริสตจักรแห่งประเทศไทยได้รับอนุมัติให้จัดตั้งวิทยาลัยเอกชน จึงเปลี่ยนสถานะเป็น

คณะพยาบาลศาสตร์   แมคคอร์มิค วิทยาลัยพายัพ ต่อมาวิทยาลัยพายัพได้รับการอนุมัติให้เป็น

มหาวิทยาลัยพายัพในปี พ.ศ. 2527 ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกในประเทศไทย  

  คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิคได้ท าการพัฒนาคณะฯ มาอย่างต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับสภาพ      

การเปลี่ยนแปลงของโลกและภายในประเทศ สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ดังนั้นเพื่อให้การพัฒนาระบบการศึกษามีประสิทธิภาพ คณะพยาบาล

ศาสตร์แมคคอร์มิคจึงได้พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย มีการจัดตั้งคณะกรรมการหลากหลายเพื่อพัฒนา

คุณภาพ          การศึกษาและพัฒนางาน  

  ปัจจุบัน คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิคได้ด าเนินการจัดการศึกษามายาวนานกว่า 95 ปี จึงเกิด

องค์ความรู้ภายในองค์กรหลายด้าน ดังนั้นเพื่อให้มีการจัดการความรู้ของคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค

อย่างเป็นระบบ จึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ขึ้น เพื่อด าเนินงานด้านการจัดการความรู้

ของคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน ตามนโยบายการประกัน

คุณภาพ   การศึกษาของมหาวิทยาลัย  

  ในปีการศึกษา 2559 คณาจารย์ของคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิคมีส่วนร่วมในการก าหนด

ขอบเขตขององค์ความรู้ใน 2 ประเด็น คือ องค์ความรู้ด้านการพัฒนาบัณฑิต และองค์ความรู้ด้านการวิจัย 

และจากการส ารวจความคิดเห็นของคณาจารย์พบว่า องค์ความรู้ด้านการพัฒนาบัณฑิต คณาจารย์มีความ

ต้องการจัดการความรู้เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลกลยุทธ์การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 มากที่สุด 

และองค์ความรู้ด้านการวิจัย คณาจารย์มีความต้องการจัดการความรู้เกี่ยวกับวิจัยในชุมชนมากที่สุด เพื่อให้

มีการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่องจากปีการศึกษา 2558  

  ดังนั้นเพื่อให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค

สอดคล้องกับเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สอดคล้องกับ
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แผนปฏิบัติการประจ าปีมหาวิทยาลัยพายัพ และสอดคล้องกับความต้องการของคณาจารย์ คณะกรรมการ

การจัดการความรู้จึงได้จัดท าแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2559 ขึ้น เพื่อให้เพื่อให้การ

ด าเนินงานด้าน   การจัดการความรู้ของคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมี

มาตรฐาน 

2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ (และหน้าที่ของคณะกรรมการ) 

 

 เพื่อให้การด าเนินงานด้านการจัดการความรู้ของคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มคิเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพและมีมาตรฐานตามนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย จึงแต่งต้ัง

คณะกรรมการการจัดการความรู้ของคณะฯ ดังนี ้

 1. ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.วัลลภา  ทรงพระคุณ  ที่ปรึกษา 

 2. อาจารยพ์ิมคณภรณ ์   ตระกูลต่อวงศ์  ประธาน 

 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญญาพชัญ์ จาอ้าย   รองประธานฯ 

 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรารถนา ลังกาพินธุ์  กรรมการ 

 5.   อาจารย ์ดร.พนิดา   เซ็นนันท ์  กรรมการ 

 6. อาจารย ์ดร.อรอนงค์ ธรรมจินดา กรรมการ 

 7. อาจารยพ์ูนพิลาศ   โรจนสุพจน ์  กรรมการ 

 8. อาจารยเ์นตรดาว   ธงซิว   กรรมการ และ 

          เลขานุการ 

 โดยมีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

 1. ด าเนินการศึกษา วิเคราะห์ และประเมินปจัจัยแวดล้อมภายในคณะฯ พิจารณาขอบเขตและ

เป้าหมายการจัดการความรู้ในคณะฯ เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะฯ และสอดคล้องกับ

กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลงตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง 

 2. จัดท าแผนการจัดการความรู้เพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะฯ และมหาวิทยาลัย 

 3. ด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ภายในคณะฯ 

 4. ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่แผนการจัดการความรู้เพื่อสนันสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ให้ผู้สอน

ในคณะฯ ได้รบัทราบ เพ่ือให้มีการน าแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างทั่วถึง 

 5. ก ากับ ดูแล ตดิตามประเมินผลการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้ตามแผนการจัดการ

ความรู้ เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะฯ  
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ขอบเขต KM 

 

 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้แผนปฏิบัติการประจ าปีมหาวิทยาลัยพายัพด าเนินงานไปได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิคจึงได้ก าหนดขอบเขตการจัดการ

ความรู้โดยมีแนวทางในการก าหนดขอบเขตของความรู้ ดังน้ี 

 1. เป็นความรู้ที่สนับสนุนแผนปฏิบัติการประจ าปีมหาวิทยาลัยพายัพ ได้แก่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 

2 การพัฒนาสมรรถนะการบริหารจัดการเพื่อสร้างประสิทธิภาพความมั่นคง ยั่งยืน ให้ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงของสังคม เป้าประสงค์ 2.2 บุคลากรมีขีดความสามารถเชิงสมรรถนะตรงตามต าแหน่งงาน

และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล ตัวชี้วัดหลักที่ 33 ร้อยละของคณะวิชา/

วิทยาลัยฝ่ายที่มีการน าเอาองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ กลยุทธ์ 2.2.2 ส่งเสริมและพัฒนาผู้สอนให้มีคุณภาพ

ตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาและสมรรถนะสากล  

 2. เป็นความรู้ที่ส าคัญต่อองค์กร เป็นความต้องการของผู้สอนส่วนใหญ่ เนื่องจากเป็นปัญหาของ

องค์กรที่ประสบอยู่ และสามารถน ากระบวนการจัดการความรู้มาชว่ยแก้ปัญหาได้ ได้แก่  

  2.1  ความรู้ในด้านการพัฒนาบัณฑิตในด้านการวัดและประเมินผลกลยุทธ์การเรียนการสอนใน

ศตวรรษที่ 21 เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีลักษณะของ

บัณฑิตที่พึ งประสงค์ และเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ เป็นพันธกิจด้าน การผลิตบัณฑิตที่ส าคัญของ

สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งในปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นที่ทักษะแห่งอนาคตใหม่ คือ การเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 ที่มีการจัดการเรียนการสอนแตกต่างไปจากศตวรรษที่ 19 และ 20 ที่ผ่านมา โดยปรับ

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนจากครูเป็นผู้สอน เป็นการให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตัวเอง ครูจึงต้องมีกลยุทธ์

ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะต่างๆ 

  2.2 ความรู้ในด้านการวิจัยในด้านการวิจัยที่เน้นชุมชน เพื่อให้การจัดการความรู้ด้านการวิจัยที่

เน้นชุมชนที่ได้จัดการความรู้ในปีการศึกษา 2558 เป็นไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อต่อยอดองค์ความรู้เดิม และ

น าไปสู่การเกิดองค์ความรู้ใหม่ของคณะฯ ในการท าวิจัยที่เน้นชุมชนต่อไป  
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แบบฟอร์มที่ 1 แบบฟอร์มวิเคราะห์ของเขต KM 

 

แบบฟอร์ม 1 ขอบเขต KM (KM Focus Areas) ของหน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มคิ 

ขอบเขต KM  

(KM Focus Areas) 

ประโยชน์ที่จะได้รับจากขอบเขต KM ที่มีต่อ 

 ผู้เรียน/ชุมชน 

ผู้สอน/เจ้าหนา้ที่

ของหน่วยงาน

ตนเอง 

คณะวชิา มหาวิทยาลัย 

1. การผลิตบัณฑิต: การวัด

และประเมินผลกลยุทธ์  

การเรียนการสอนใน

ศตวรรษที่ 21 

- ผู้เรียนมีลักษณะ

ของบัณฑิตที่พึง

ประสงค์ และเป็น

บัณฑิตที่มี

คุณภาพตาม

ศตวรรษที่ 21 

- ผู้สอนได้พัฒนา

กิจกรรมการเรยีน

การสอน โดยเน้น            

การเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 
 

- เกิดองค์ความรู้

ใหม่ของคณะฯ ที่

น าไปสู่การพัฒนา  

การเรียนการสอน 

และการพัฒนา

ผู้เรียน  

- บัณฑิตที่มีลกัษณะ

พึงประสงค์ตาม

ศตวรรษที่ 21 เป็น

ที่ต้องการของผู้ใช้

บัณฑิต และ

ก่อให้เกิดช่ือเสียงแก่

คณะฯ  

- มีบัณฑิตที่พึง

ประสงค์ และ

เป็นบัณฑิตที่มี

คุณภาพตาม

ศตวรรษที่ 21 

- ได้รับช่ือเสียง

จากการผลิต

บัณฑิตที่มี

คุณภาพสู่สังคม 

2. การวิจัย: การวิจัยที่เน้น

ชุมชน 

 - ผู้สอนได้น าองค์

ความรู้จากปี

การศึกษา 2558 

ไปใช้อย่าง

ต่อเนื่อง 
 

- เกิดองค์ความรู้

ใหม่ของคณะฯ ที่

น าไปสู่การท าวิจัย

ชุมชนของผู้สอนใน

คณะฯ อย่าง

ต่อเนื่อง 

มีผลงานวิจัย

ชุมชนของผู้สอน

ที่สอดคล้องกับ

นโยบายและ

ยุทธศาสตร์   

การวิจัยของชาติ 
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แบบฟอร์มที่ 2 แบบฟอร์มประเมนิขอบเขต KM  
 

แบบฟอร์ม 2  การตัดสินใจเลือกขอบเขต KM ของหน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตรแ์มคคอร์มิค 

เกณฑ์การก าหนดขอบเขต KM ขอบเขต KM ที่ 1 ขอบเขต KM ที่ 2 

1. สอดคล้องกับทิศทางและยทุธศาสตร ์ 6 6 

2. ปรับปรุงแล้วเห็นได้ชัดเจน (เป็นรูปธรรม) 3 3 

3. มีโอกาสท าได้ส าเร็จสูง 6 3 

4. คนส่วนใหญ่ในองค์กรต้องการให้ท า 6 6 

5. ผู้บริหารใหก้ารสนับสนุน 6 6 

6. เป็นความรู้ที่ต้องจัดการอย่างเร่งด่วน 6 6 

รวมคะแนน 33 30 

หมายเหตุ : เกณฑ์การให้คะแนน คือ มาก = 6, ปานกลาง = 3, น้อย = 1 

<เกณฑ์คะแนนสามารถปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมได>้ 
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แผนการจัดการความรู้ 
 

 จากขอบเขต KM (KM Focus Areas) ที่ไดค้ะแนนสูงสุด ตามแบบฟอร์ม 2 น ามาใช้จัดท าแผนการจดัการความรู้ตามแบบฟอร์ม 3 ดังนี้ 
 

แบบฟอร์มที่ 3 แผนการจัดการความรู ้
แบบฟอร์ม 3 – แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 

ชื่อหน่วนงาน : คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค  

ขอบเขต KM : การผลิตบัณฑติ: การวัดและประเมินผลกลยุทธ์การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 

เป้าหมาย KM (Desired State) : เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรในองค์กร อันน าไปสู่การพัฒนาตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต 

                                       : เกิดองค์ความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตทีไ่ด้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

                                       : มีการน าความรู้ที่ได้จากการแลกเปลีย่นเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ในด้านการผลิตบัณฑิต 

หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม     : ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดและประเมนิผลกลยุทธ์การเรียการสอนในศตวรรษที่ 21 ในระดับมากถึงมากที่สุดไม่  

                                        น้อยกว่ารอ้ยละ 80 หรือ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

                                       : เกิดองค์ความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตของคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิคอย่างนอ้ย 1 กิจกรรม 

                                       : ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในด้านการผลิตบัณฑิตในระดับมากถึงมากที่สดุไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 หรือ 3.51 จาก  

                                         คะแนนเต็ม 5 

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

1 การบ่งชี้ความรู้ 

- ส ารวจความต้องการใน         

ส.ค.59 ผู้สอนในคณะฯ มีส่วนร่วม

ในการก าหนดประเด็น

ผู้สอนส่วนใหญ่

ของคณะฯ มี

- คณะกรรมการ              

การจัดการความรู้ 

บุคลากรในคณะฯ มี   ส่วน

ร่วมในการก าหนดประเด็น
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แบบฟอร์ม 3 – แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 

ชื่อหน่วนงาน : คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค  

ขอบเขต KM : การผลิตบัณฑติ: การวัดและประเมินผลกลยุทธ์การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 

เป้าหมาย KM (Desired State) : เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรในองค์กร อันน าไปสู่การพัฒนาตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต 

                                       : เกิดองค์ความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตทีไ่ด้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

                                       : มีการน าความรู้ที่ได้จากการแลกเปลีย่นเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ในด้านการผลิตบัณฑิต 

หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม     : ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดและประเมนิผลกลยุทธ์การเรียการสอนในศตวรรษที่ 21 ในระดับมากถึงมากที่สุดไม่  

                                        น้อยกว่ารอ้ยละ 80 หรือ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

                                       : เกิดองค์ความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตของคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิคอย่างนอ้ย 1 กิจกรรม 

                                       : ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในด้านการผลิตบัณฑิตในระดับมากถึงมากที่สดุไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 หรือ 3.51 จาก  

                                         คะแนนเต็ม 5 

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

การจัดการความรู้ของบุคลากร ความรู้ที่สอดคล้องกับ

เป้าหมายที่ก าหนด 

ความเห็นใน

ประเด็น        

ความรู้มากเป็น

อันดับ 1 และ 2 

ความรู ้

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ 

- ประสานงาน และเชิญ

ก.ย.59-มิ.ย.60 - พบผู้ทรงคณุวฒิุ/

ผู้เชีย่วชาญ/ผู้มคีวามรู/้  

- มีผู้ทรงคณุวฒิุ/

ผู้เชีย่วชาญ/ผู้มี

- คณะกรรมการ              

การจัดการความรู้ 

- มีผู้เชี่ยวชาญด้านการวัด

และประเมินผลกลยุทธก์าร
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แบบฟอร์ม 3 – แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 

ชื่อหน่วนงาน : คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค  

ขอบเขต KM : การผลิตบัณฑติ: การวัดและประเมินผลกลยุทธ์การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 

เป้าหมาย KM (Desired State) : เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรในองค์กร อันน าไปสู่การพัฒนาตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต 

                                       : เกิดองค์ความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตทีไ่ด้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

                                       : มีการน าความรู้ที่ได้จากการแลกเปลีย่นเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ในด้านการผลิตบัณฑิต 

หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม     : ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดและประเมนิผลกลยุทธ์การเรียการสอนในศตวรรษที่ 21 ในระดับมากถึงมากที่สุดไม่  

                                        น้อยกว่ารอ้ยละ 80 หรือ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

                                       : เกิดองค์ความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตของคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิคอย่างนอ้ย 1 กิจกรรม 

                                       : ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในด้านการผลิตบัณฑิตในระดับมากถึงมากที่สดุไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 หรือ 3.51 จาก  

                                         คะแนนเต็ม 5 

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

ผู้ทรงคณุวฒิุ/ผู้เชีย่วชาญ/ผู้มี

ความรู/้ผู้มีประสบการณใ์นเรื่อง

การวัดและประเมนิผลกลยทุธ์

การเรยีนการสอนในศตวรรษที ่

21 เพือ่ถ่ายทอดองค์ความรู้ 

- ดึงความรู้จากผู้เชี่ยวชาญหรือ 

ผู้มีประสบการณ์ในเรื่อง

การวัดและประเมินผล  

กลยุทธก์ารเรยีนการสอน

ในศตวรรษที ่21 

- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ให้ได้องค์ความรู้

ความรู/้ผู้มี

ประสบการณ์ใน

เรือ่งการวัดและ

ประเมนิผล 

กลยุทธก์ารเรยีน 

การสอนใน

เรียนการสอนในศตวรรษที ่

21 จ านวน 4 ท่านคือ 

1. ผศ.ดร.ศรินทร์ทิพย์   

    ชวพันธ์ุ 

2. อาจารย ์ดร.นัยนา เมธา 

3. อาจารยเ์นตรดาว ธงซิว 
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แบบฟอร์ม 3 – แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 

ชื่อหน่วนงาน : คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค  

ขอบเขต KM : การผลิตบัณฑติ: การวัดและประเมินผลกลยุทธ์การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 

เป้าหมาย KM (Desired State) : เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรในองค์กร อันน าไปสู่การพัฒนาตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต 

                                       : เกิดองค์ความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตทีไ่ด้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

                                       : มีการน าความรู้ที่ได้จากการแลกเปลีย่นเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ในด้านการผลิตบัณฑิต 

หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม     : ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดและประเมนิผลกลยุทธ์การเรียการสอนในศตวรรษที่ 21 ในระดับมากถึงมากที่สุดไม่  

                                        น้อยกว่ารอ้ยละ 80 หรือ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

                                       : เกิดองค์ความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตของคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิคอย่างนอ้ย 1 กิจกรรม 

                                       : ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในด้านการผลิตบัณฑิตในระดับมากถึงมากที่สดุไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 หรือ 3.51 จาก  

                                         คะแนนเต็ม 5 

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

ผู้มีประสบการณ์ในด้านการวัด

และประเมินผลกลยุทธก์ารเรยีน

การสอนในศตวรรษที่ 21 

ตามประเด็นความรู้ที่

ก าหนด 

 

 

ศตวรรษที ่21

อย่างน้อย 2 คน 

- ได้องค์ความรู้

ครบถ้วนตาม

ประเด็นความรู้ที่

ก าหนด 

4. อาจารยจ์ีระภา      

บุษยาวรรณ 

- ได้องค์ความรู้ครอบคลุม 

ประเด็นความรู้ที่ก าหนด 

คือ 

1. รายวิชาที่มีการจัด    
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แบบฟอร์ม 3 – แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 

ชื่อหน่วนงาน : คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค  

ขอบเขต KM : การผลิตบัณฑติ: การวัดและประเมินผลกลยุทธ์การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 

เป้าหมาย KM (Desired State) : เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรในองค์กร อันน าไปสู่การพัฒนาตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต 

                                       : เกิดองค์ความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตทีไ่ด้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

                                       : มีการน าความรู้ที่ได้จากการแลกเปลีย่นเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ในด้านการผลิตบัณฑิต 

หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม     : ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดและประเมนิผลกลยุทธ์การเรียการสอนในศตวรรษที่ 21 ในระดับมากถึงมากที่สุดไม่  

                                        น้อยกว่ารอ้ยละ 80 หรือ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

                                       : เกิดองค์ความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตของคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิคอย่างนอ้ย 1 กิจกรรม 

                                       : ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในด้านการผลิตบัณฑิตในระดับมากถึงมากที่สดุไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 หรือ 3.51 จาก  

                                         คะแนนเต็ม 5 

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

การเรียนการสอนเพื่อให้

สอดคล้องกับการพัฒนา

ผู้เรียนสู่การเรยีนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 

2. กลยุทธ/์วิธีการจัด    

การเรียนการสอนเพือ่
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แบบฟอร์ม 3 – แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 

ชื่อหน่วนงาน : คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค  

ขอบเขต KM : การผลิตบัณฑติ: การวัดและประเมินผลกลยุทธ์การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 

เป้าหมาย KM (Desired State) : เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรในองค์กร อันน าไปสู่การพัฒนาตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต 

                                       : เกิดองค์ความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตทีไ่ด้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

                                       : มีการน าความรู้ที่ได้จากการแลกเปลีย่นเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ในด้านการผลิตบัณฑิต 

หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม     : ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดและประเมนิผลกลยุทธ์การเรียการสอนในศตวรรษที่ 21 ในระดับมากถึงมากที่สุดไม่  

                                        น้อยกว่ารอ้ยละ 80 หรือ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

                                       : เกิดองค์ความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตของคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิคอย่างนอ้ย 1 กิจกรรม 

                                       : ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในด้านการผลิตบัณฑิตในระดับมากถึงมากที่สดุไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 หรือ 3.51 จาก  

                                         คะแนนเต็ม 5 

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

พัฒนาผู้เรียนสูก่ารเรียนรู้

ในศตวรรษที่ 21 

3. วิธีการวัดและ

ประเมินผลกลยุทธ์การ

เรียนการสอนเพื่อพัฒนา

ผู้เรียนสู่การเรยีนรู้ใน
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แบบฟอร์ม 3 – แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 

ชื่อหน่วนงาน : คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค  

ขอบเขต KM : การผลิตบัณฑติ: การวัดและประเมินผลกลยุทธ์การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 

เป้าหมาย KM (Desired State) : เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรในองค์กร อันน าไปสู่การพัฒนาตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต 

                                       : เกิดองค์ความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตทีไ่ด้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

                                       : มีการน าความรู้ที่ได้จากการแลกเปลีย่นเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ในด้านการผลิตบัณฑิต 

หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม     : ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดและประเมนิผลกลยุทธ์การเรียการสอนในศตวรรษที่ 21 ในระดับมากถึงมากที่สุดไม่  

                                        น้อยกว่ารอ้ยละ 80 หรือ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

                                       : เกิดองค์ความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตของคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิคอย่างนอ้ย 1 กิจกรรม 

                                       : ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในด้านการผลิตบัณฑิตในระดับมากถึงมากที่สดุไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 หรือ 3.51 จาก  

                                         คะแนนเต็ม 5 

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

ศตวรรษที่ 21 

   3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการ

วัดและประเมินผลกลยุทธ์

การเรียนการสอน 

   3.2 วิธีการวัดและ

ประเมินผลกลยุทธ ์     
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แบบฟอร์ม 3 – แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 

ชื่อหน่วนงาน : คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค  

ขอบเขต KM : การผลิตบัณฑติ: การวัดและประเมินผลกลยุทธ์การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 

เป้าหมาย KM (Desired State) : เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรในองค์กร อันน าไปสู่การพัฒนาตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต 

                                       : เกิดองค์ความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตทีไ่ด้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

                                       : มีการน าความรู้ที่ได้จากการแลกเปลีย่นเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ในด้านการผลิตบัณฑิต 

หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม     : ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดและประเมนิผลกลยุทธ์การเรียการสอนในศตวรรษที่ 21 ในระดับมากถึงมากที่สุดไม่  

                                        น้อยกว่ารอ้ยละ 80 หรือ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

                                       : เกิดองค์ความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตของคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิคอย่างนอ้ย 1 กิจกรรม 

                                       : ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในด้านการผลิตบัณฑิตในระดับมากถึงมากที่สดุไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 หรือ 3.51 จาก  

                                         คะแนนเต็ม 5 

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

การเรียนการสอน 

4. ผลของการจัดการเรียน

การสอน และการวัดและ

ประเมินผลกลยุทธ์การ

เรียนการสอนเพื่อพัฒนา

ผู้เรียนสู่การเรยีนรู้ใน
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แบบฟอร์ม 3 – แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 

ชื่อหน่วนงาน : คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค  

ขอบเขต KM : การผลิตบัณฑติ: การวัดและประเมินผลกลยุทธ์การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 

เป้าหมาย KM (Desired State) : เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรในองค์กร อันน าไปสู่การพัฒนาตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต 

                                       : เกิดองค์ความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตทีไ่ด้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

                                       : มีการน าความรู้ที่ได้จากการแลกเปลีย่นเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ในด้านการผลิตบัณฑิต 

หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม     : ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดและประเมนิผลกลยุทธ์การเรียการสอนในศตวรรษที่ 21 ในระดับมากถึงมากที่สุดไม่  

                                        น้อยกว่ารอ้ยละ 80 หรือ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

                                       : เกิดองค์ความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตของคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิคอย่างนอ้ย 1 กิจกรรม 

                                       : ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในด้านการผลิตบัณฑิตในระดับมากถึงมากที่สดุไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 หรือ 3.51 จาก  

                                         คะแนนเต็ม 5 

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

ศตวรรษที่ 21 

5. ปัญหา อุปสรรค แนว

ทางแก้ไขปัญหา/

ข้อเสนอแนะในการแก้ไข

ปัญหา 
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แบบฟอร์ม 3 – แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 

ชื่อหน่วนงาน : คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค  

ขอบเขต KM : การผลิตบัณฑติ: การวัดและประเมินผลกลยุทธ์การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 

เป้าหมาย KM (Desired State) : เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรในองค์กร อันน าไปสู่การพัฒนาตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต 

                                       : เกิดองค์ความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตทีไ่ด้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

                                       : มีการน าความรู้ที่ได้จากการแลกเปลีย่นเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ในด้านการผลิตบัณฑิต 

หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม     : ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดและประเมนิผลกลยุทธ์การเรียการสอนในศตวรรษที่ 21 ในระดับมากถึงมากที่สุดไม่  

                                        น้อยกว่ารอ้ยละ 80 หรือ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

                                       : เกิดองค์ความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตของคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิคอย่างนอ้ย 1 กิจกรรม 

                                       : ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในด้านการผลิตบัณฑิตในระดับมากถึงมากที่สดุไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 หรือ 3.51 จาก  

                                         คะแนนเต็ม 5 

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 

- สรุปความรู้เรื่องรูปแบบ และ

ผลของการน าองค์ความรูเ้รื่อง

การวัดและประเมินผลกลยทุธ์

การเรยีนการสอนในศตวรรษที ่

21 ไปใช้ประโยชน์ 

 

 

 

มิ.ย.60 เอกสารสรุปความรู้ตาม

ประเด็นความรู้ 

มีเอกสารสรุป

ความรู้ครบถ้วน

ตามประเด็นที่

ก าหนด 

- คณะกรรมการ              

การจัดการความรู้ 

มีเอกสารเผยแพร่         

การจัดการความรู้ ประจ าปี

การศึกษา 2559 เรื่อง องค์

ความรู้ด้าน   การผลิต

บัณฑิต: การวัดและ

ประเมนิผลกลยทุธก์าร

เรียนการสอนในศตวรรษที ่

21 
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แบบฟอร์ม 3 – แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 

ชื่อหน่วนงาน : คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค  

ขอบเขต KM : การผลิตบัณฑติ: การวัดและประเมินผลกลยุทธ์การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 

เป้าหมาย KM (Desired State) : เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรในองค์กร อันน าไปสู่การพัฒนาตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต 

                                       : เกิดองค์ความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตทีไ่ด้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

                                       : มีการน าความรู้ที่ได้จากการแลกเปลีย่นเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ในด้านการผลิตบัณฑิต 

หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม     : ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดและประเมนิผลกลยุทธ์การเรียการสอนในศตวรรษที่ 21 ในระดับมากถึงมากที่สุดไม่  

                                        น้อยกว่ารอ้ยละ 80 หรือ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

                                       : เกิดองค์ความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตของคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิคอย่างนอ้ย 1 กิจกรรม 

                                       : ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในด้านการผลิตบัณฑิตในระดับมากถึงมากที่สดุไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 หรือ 3.51 จาก  

                                         คะแนนเต็ม 5 

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

4 การประมวลและกลั่นกรอง  

ความรู ้

- พิจารณาเนื้อหาความถูกต้อง

ขององค์ความรู้โดยผู้เช่ียวชาญ 

และจัดท าเอกสารสรุปความรู ้

มิ.ย.60 - ผู้เชี่ยวชาญที่ถ่ายทอด

องค์ความรู้มีการพิจารณา

เนื้อหาความถูกต้องของ

องค์ความรู้ก่อนจัดท า

เอกสารสรุปความรู้ 

- เล่มเอกสารสรุปความรู้ 

- ผู้เชี่ยวชาญที่

ถ่ายทอดองค์

ความรู้ทุกท่านได้

พิจารณาเนื้อหา

ความถูกต้องของ

องค์ความรู้ก่อน

- คณะกรรมการ              

การจัดการความรู้ 

- ผู้เชี่ยวชาญที่ถ่ายทอด

องค์ความรู้ทุกท่านได้

พิจารณาเนื้อหาความ

ถูกต้องขององค์ความรู้ก่อน

จัดท าเอกสารสรุปความรู ้

- มีเล่มเอกสารสรุป   
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แบบฟอร์ม 3 – แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 

ชื่อหน่วนงาน : คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค  

ขอบเขต KM : การผลิตบัณฑติ: การวัดและประเมินผลกลยุทธ์การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 

เป้าหมาย KM (Desired State) : เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรในองค์กร อันน าไปสู่การพัฒนาตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต 

                                       : เกิดองค์ความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตทีไ่ด้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

                                       : มีการน าความรู้ที่ได้จากการแลกเปลีย่นเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ในด้านการผลิตบัณฑิต 

หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม     : ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดและประเมนิผลกลยุทธ์การเรียการสอนในศตวรรษที่ 21 ในระดับมากถึงมากที่สุดไม่  

                                        น้อยกว่ารอ้ยละ 80 หรือ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

                                       : เกิดองค์ความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตของคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิคอย่างนอ้ย 1 กิจกรรม 

                                       : ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในด้านการผลิตบัณฑิตในระดับมากถึงมากที่สดุไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 หรือ 3.51 จาก  

                                         คะแนนเต็ม 5 

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

จัดท าเอกสาร

สรุปความรู ้

- เล่มเอกสารสรุป

ความรู้จ านวน 1 

เล่ม 

ความรู้ ประจ าปี          

การศึกษา 2559 เรื่อง องค์

ความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต: 

การวัดและประเมินผลกล

ยุทธก์ารเรยีนการสอนใน

ศตวรรษที ่21 
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แบบฟอร์ม 3 – แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 

ชื่อหน่วนงาน : คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค  

ขอบเขต KM : การผลิตบัณฑติ: การวัดและประเมินผลกลยุทธ์การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 

เป้าหมาย KM (Desired State) : เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรในองค์กร อันน าไปสู่การพัฒนาตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต 

                                       : เกิดองค์ความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตทีไ่ด้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

                                       : มีการน าความรู้ที่ได้จากการแลกเปลีย่นเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ในด้านการผลิตบัณฑิต 

หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม     : ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดและประเมนิผลกลยุทธ์การเรียการสอนในศตวรรษที่ 21 ในระดับมากถึงมากที่สุดไม่  

                                        น้อยกว่ารอ้ยละ 80 หรือ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

                                       : เกิดองค์ความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตของคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิคอย่างนอ้ย 1 กิจกรรม 

                                       : ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในด้านการผลิตบัณฑิตในระดับมากถึงมากที่สดุไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 หรือ 3.51 จาก  

                                         คะแนนเต็ม 5 

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

5 การเข้าถึงความรู้ 

- เผยแพร่องค์ความรู้ขององค์กร
ผ่าน website ของ
คณะฯ/facebook/บอร์ด KM 
ของคณะฯ/website ของ
มหาวิทยาลัย 

มิ.ย.60 มีการเผยแพรอ่งค์ความรู้

ขององค์กรผ่าน website 

ของคณะฯ/facebook/

บอร์ด KM ของ

คณะฯ/website ของ

มหาวิทยาลัย 

ภายใน 1 สัปดาห์ 

หลังจากได้

เอกสารสรุป 

ความรู้ และมี

วาระใน           

การประชุม

- คณะกรรมการ              

การจัดการความรู้ 

- เผยแพร่องค์ความรู้ของ

องค์กรผ่าน website ของ

คณะฯ/facebook/บอร์ด 

KM ของคณะฯ/website 

ของมหาวิทยาลัย 

- แจ้งให้อาจารยไ์ด้
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แบบฟอร์ม 3 – แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 

ชื่อหน่วนงาน : คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค  

ขอบเขต KM : การผลิตบัณฑติ: การวัดและประเมินผลกลยุทธ์การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 

เป้าหมาย KM (Desired State) : เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรในองค์กร อันน าไปสู่การพัฒนาตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต 

                                       : เกิดองค์ความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตทีไ่ด้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

                                       : มีการน าความรู้ที่ได้จากการแลกเปลีย่นเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ในด้านการผลิตบัณฑิต 

หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม     : ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดและประเมนิผลกลยุทธ์การเรียการสอนในศตวรรษที่ 21 ในระดับมากถึงมากที่สุดไม่  

                                        น้อยกว่ารอ้ยละ 80 หรือ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

                                       : เกิดองค์ความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตของคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิคอย่างนอ้ย 1 กิจกรรม 

                                       : ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในด้านการผลิตบัณฑิตในระดับมากถึงมากที่สดุไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 หรือ 3.51 จาก  

                                         คะแนนเต็ม 5 

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

คณาจารย์เพื่อ

แจ้งให้ผู้สอน

ได้รับทราบถึง

ช่องทางใน        

การเข้าถึงความรู ้

รับทราบถึงช่องทางใน       

การเข้าถึงความรู้ใน       

การประชุมคณาจารย์ 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ มิ.ย.-ก.ค.60 มีกิจกรรมแลกเปลี่ยน อย่างน้อย 1 ครั้ง - คณะกรรมการ              จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
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แบบฟอร์ม 3 – แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 

ชื่อหน่วนงาน : คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค  

ขอบเขต KM : การผลิตบัณฑติ: การวัดและประเมินผลกลยุทธ์การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 

เป้าหมาย KM (Desired State) : เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรในองค์กร อันน าไปสู่การพัฒนาตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต 

                                       : เกิดองค์ความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตทีไ่ด้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

                                       : มีการน าความรู้ที่ได้จากการแลกเปลีย่นเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ในด้านการผลิตบัณฑิต 

หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม     : ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดและประเมนิผลกลยุทธ์การเรียการสอนในศตวรรษที่ 21 ในระดับมากถึงมากที่สุดไม่  

                                        น้อยกว่ารอ้ยละ 80 หรือ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

                                       : เกิดองค์ความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตของคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิคอย่างนอ้ย 1 กิจกรรม 

                                       : ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในด้านการผลิตบัณฑิตในระดับมากถึงมากที่สดุไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 หรือ 3.51 จาก  

                                         คะแนนเต็ม 5 

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เพื่อแบ่งปันแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต:   
การวัดและประเมินผลกลยทุธ์
การเรยีนการสอนในศตวรรษที ่
21 

 

เรียนรู้ให้กับบคุลากร

ภายในคณะฯ 

การจัดการความรู้ เรียนรู้ให้กับคณาจารย์

ภายในคณะฯ จ านวน 1 

ครั้ง 
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แบบฟอร์ม 3 – แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 

ชื่อหน่วนงาน : คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค  

ขอบเขต KM : การผลิตบัณฑติ: การวัดและประเมินผลกลยุทธ์การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 

เป้าหมาย KM (Desired State) : เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรในองค์กร อันน าไปสู่การพัฒนาตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต 

                                       : เกิดองค์ความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตทีไ่ด้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

                                       : มีการน าความรู้ที่ได้จากการแลกเปลีย่นเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ในด้านการผลิตบัณฑิต 

หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม     : ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดและประเมนิผลกลยุทธ์การเรียการสอนในศตวรรษที่ 21 ในระดับมากถึงมากที่สุดไม่  

                                        น้อยกว่ารอ้ยละ 80 หรือ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

                                       : เกิดองค์ความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตของคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิคอย่างนอ้ย 1 กิจกรรม 

                                       : ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในด้านการผลิตบัณฑิตในระดับมากถึงมากที่สดุไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 หรือ 3.51 จาก  

                                         คะแนนเต็ม 5 

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

7 การเรียนรู้ 

- ติดตามการน าความรู้ที่ได้รับไป
ใช้ประโยชน์  

ก.ค.60 การน าความรู้ที่ได้รับไปใช้

ประโยชน์ในด้านการผลิต

บัณฑิต 

ผู้เข้าร่วม

โครงการน า

ความรู้ที่ได้รับไป

ใช้ประโยชน์ใน

ระดับมากถึงมาก

ที่สุดไม่น้อยกว่า

- คณะกรรมการ              

การจัดการความรู้ 

ผู้สอนที่เข้าร่วมโครงการน า

ความรู้ที่ได้รับไปใช้

ประโยชน์ในระดับมากถึง

มากที่สุดไม่น้อยกว่า   ร้อย

ละ 80 หรือ 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5 
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แบบฟอร์ม 3 – แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 

ชื่อหน่วนงาน : คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค  

ขอบเขต KM : การผลิตบัณฑติ: การวัดและประเมินผลกลยุทธ์การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 

เป้าหมาย KM (Desired State) : เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรในองค์กร อันน าไปสู่การพัฒนาตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต 

                                       : เกิดองค์ความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตทีไ่ด้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

                                       : มีการน าความรู้ที่ได้จากการแลกเปลีย่นเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ในด้านการผลิตบัณฑิต 

หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม     : ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดและประเมนิผลกลยุทธ์การเรียการสอนในศตวรรษที่ 21 ในระดับมากถึงมากที่สุดไม่  

                                        น้อยกว่ารอ้ยละ 80 หรือ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

                                       : เกิดองค์ความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตของคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิคอย่างนอ้ย 1 กิจกรรม 

                                       : ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในด้านการผลิตบัณฑิตในระดับมากถึงมากที่สดุไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 หรือ 3.51 จาก  

                                         คะแนนเต็ม 5 

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

ร้อยละ 80 หรือ 

3.51 จากคะแนน

เต็ม 5 
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การถอดบทเรียนและสังเคราะห์ความรู้ 

 
คณะกรรมการได้ถอดบทเรียนจากผู้รู้ในด้านการวัดและประเมินผลกลยทุธก์ารเรียนการสอน

ในศตวรรษที ่21 จ านวน 4 ท่าน คือ 

 

 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์  ชวพนัธุ ์(ผู้แบ่งปันความรู้ คนที่ 1) 

1. รายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนสู่การเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 
 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2 (พบ.342) 
 
2. กลยุทธ์/วิธีการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 การบูรณาการเรียนการสอน กับกระบวนการวิจัย และ/หรือการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และ/  

หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น  รวมทั้งการสืบค้นข้อมูลทางการพยาบาล จากบทความทางวิชาการ งานวิจัย 

และ/หรือหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence based practice) ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (ในพบ. 

342) สู่กระบวนการบริการวิชาการสู่สังคม (ในพบ 381) (ตาม มคอ. 3) โดย จัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางที่สอดคล้อง กับความสนใจผู้เรียน แบบโครงการ (Project-based 

learning) ซึ่งเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้การแก้ปัญหา โดยผู้เรียนจัดโครงการตามหัวข้อที่

สนใจ มีการประยุกต์ องค์ความรู้ในการแก้ ปัญหาและสร้างสรรค์ผลงาน โดยผ่านกระบวนการค้นคว้า

อย่างมีจุดมุ่งหมาย รวมทั้งเกิดอิทธิพล ระหว่างกลุ่มผู้เรียนจากการท างานเป็นทีม โดยผู้สอนมีบทบาท

เป็นที่ปรึกษา หรือเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการเรียน กระตุ้นผู้เรียนด้วยการพบปะสนทนา ซึ่ง

สามารถประเมินผลการเรียนรู้ทักษะด้านต่างๆ (LO) โดยใช้แบบประเมิน โครงการ “การให้ความรู้ใน

การดูแลเด็กและวัยรุ่นเมื่อเจ็บป่วย” จึงเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการประเมินผลที่

สอดคล้องกับกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) โดยให้ผู้เรียนจัดท ารายงาน

โครงการ “การให้ความรู้ในการดูแลเด็กและวัยรุ่นเมื่อเจ็บป่วย” แก่ เด็ก วัยรุ่น ครูและ/หรือ

ผู้ปกครอง เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การดูแลรักษา และหรือการฟื้ นฟูสภาพเด็กและ

วัยรุ่นที่เจ็บป่วยในภาวะต่างๆ จากนั้นน าเสนอการจัดโครงการกลุ่มในชั้นเรียน เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนา

ทักษะด้านความรู้ ทักษะด้านคุณธรรม จริยธรรม ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ รวมทั้งทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
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3. วิธีการวัดและประเมินผลกลยุทธ์การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21  
 3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผลกลยุทธ์การเรียนการสอน 

แบบฟอร์มรายงาน โครงการ “การให้ความรู้ในการดูแลเด็กและวัยรุ่น เมื่อเจ็บป่วย”  
ในหัวข้อที่ประเมิน 1. รายงาน 2. การน าเสนอ 3. การท างานเป็นทีม 
  
3.2 วิธีการวัดและประเมินผลกลยุทธ์การเรียนการสอน 

ให้ผู้เรียนจัดท ารายงานและน าเสนอโครงการ “การให้ความรู้ในการดูแลเด็กและวัยรุ่น เมื่อ 
เจ็บป่วย” แก่  เด็กวัยรุ่น ครูและ/หรือผู้ปกครอง เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การดูแล
รักษา และหรือการ ฟื้นฟู สภาพเด็กและวัยรุ่นที่เจ็บป่วยในภาวะต่างๆ โดยใช้กระบวนการวิจัยและ/
หรือการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งการสืบค้นข้อมูลทางการพยาบาล จาก
บทความทางวิชาการ งานวิจัย และ/หรือหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence based practice) ด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้ แบบฟอร์มรายงาน โครงการ “การให้ความรู้ในการดูแลเด็กและวัยรุ่น 
เมื่อเจ็บป่วย”  
 
4. ผลของการจัดการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผลกลยุทธ์การเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

จากผลการประเมิน LO ผู้เรยีนส่วนใหญ่อยากให้มีการจดัโครงการเช่นนี้ตลอดไป  

 

5. ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา 
5.1 ปัญหา อุปสรรค 

5.1.1 การใช้กระบวนการบริการวิชาการสู่สังคม และ/หรือกระบวนการวิจัยในการจัดท า

โครงการฯ ผู้สอนปรึกษากลุม่ต้องใช้เวลามากเนื่องผู้เรียนยังไม่เคยเรียนกระบวนการวิจัย และไม่

คุ้นเคยกับการเรียนแบบนี ้ท าให้ผู้สอนต้องอธิบายในแต่ละหัวข้อของกระบวนการการวิจัย เพื่อให้

ผู้เรียนเข้าใจและสามารถเขียนโครงการ ของกลุ่มตนเองได้ก่อนที่จะท ารายงานและน าเสนอโครงการ 

5.1.2 หลังสิ้นสุดรายวิชานี้ ผู้เรียนต้องท าสื่อเพื่อใช้ในการจัดท าโครงการฯ  ให้เสร็จก่อนการ

ฝึกปฏิบัติในรายวิชา พบ. 381เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าว ผู้เรียนมีการเรยีนในรายวิชาอื่นทั้งรายวิชา

ทฤษฎี และ ฝกึปฏิบัติซึ่งมีเวลาว่างไม่ตรงกัน ท าให้การนดัเพ่ือจัดท าสื่อระหว่างผู้สอนปรึกษากลุ่มและ

ผู้เรียนแต่ละกลุ่ม และการนดัในกลุ่มผู้เรียนแต่ละกลุ่มไม่สะดวกในการรวมกลุ่มตามเวลานัด  
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5.2 ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา 

5.2.1 ปรับลดระยะเวลาในการท ารายงานและน าเสนอโครงการ เพื่อให้มีเวลาจัดท าสื่อให้

แล้วเสร็จก่อนสิ้นสุดรายวิชานี ้

  5.2.2 ควรมีระยะเวลาในการท าโครงการมากขึ้น เพื่อน าไปจัดโครงการแก้ปัญหาเด็กได้ทันใน
รายวิชานี้  
 
 

………………………………………………………………………. 
 

 อาจารย์ ดร.นัยนา เมธา (ผู้แบ่งปันความรู้ คนที่ 2) 
 
1. รายวิชาที่มกีารจัดการเรียนการสอนเพื่อให้สอดคล้องกบัการพัฒนาผู้เรียนสู่การเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 
 รายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 2 (รหัสวิชา พบ.253) 
 

2. กลยุทธ/์วิธีการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเ้รียนสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 2.1 จัดให้มีการท างานกลุ่มในการค้นคว้าหางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่สอนโดยเน้นการ
ค้นคว้าหาหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Base Practice: EBP) ซึ่งผู้เรียนจะได้ใช้ทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการค้นหางาน มีการใช้ทักษะด้านความร่วมมือ 
การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า (Collaboration, Teamwork, and Leadership) ในการจัดการ
ท างานกลุ่ม และเมื่อได้งานวิจัยมาแล้ว ผู้เรียนจะต้องท าการสกัดและวิเคราะห์งานตามหัวข้อที่ได้รับ
มอบหมาย เป็นการเรียนรู้ที่ท าให้เกิดทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ไข
ปัญหา (Critical thinking and Problem base learning)  
 2.2 ให้ผู้เรียนท าการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมีผู้สอนแต่ละกลุ่มเป้นที่ปรึกษา และมีการนัดหมายให้
ผู้เรียนมาพบผู้สอนตามเวลาที่ก าหนดไว้หรือเวลาที่สะดวกทั้งสองฝ่าย 
 
3. วิธีการวัดและประเมินผลกลยุทธ์การเรยีนการสอนเพื่อพัฒนาผูเ้รียนสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21  
3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผลกลยุทธ์การเรียนการสอน  
 3.1.1 ใบประเมินผลงานรายงาน EBP และใบประเมินผลการน าเสนอ EBP 
 3.1.2 ประเมินผลจากใบประเมิน Learning Outcome (LO) ของรายวิชานี ้
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3.2 วิธีการวัดและประเมินผลกลยุทธ์การเรียนการสอน  
 3.2.1 ให้ผู้เรียนประเมินผลผา่นการท า LO พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ 
 3.2.2 ผู้สอนเปน้ผู้ให้คะแนนผูเ้รียนตามแบบประเมินผลการท ารายงาน 
 
4. ผลของการจัดการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผลกลยุทธ์การเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
 ผู้เรียนได้มีการพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทกัษะในการแกไ้ขปัญหา เพราะต้องสรุป
และวิเคราะห์งานวิจยัให้ได้ตามใบงานที่ก าหนด 
  
5. ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปญัหา 
 ผู้เรียนชั้นปีที่ 2 ยังไม่เข้าใจในเรื่อง EBP อย่างถ่องแท้ ท าให้บางกลุ่มใช้เวลามากในการค้นหา

งานและท าความเข้าใจกับงาน 

       

 

………………………………………………………………………. 

 

 อาจารยเ์นตรดาว  ธงซิว (ผู้แบ่งปันความรู้ คนที่ 3) 

 

1. รายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนสู่การเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 
 วิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช พบ.231 
 
2. กลยุทธ์/วิธีการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

ใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์และ
ท ากิจกรรมจากกรณีศึกษา ควบคู่ไปกับการน าเทคโนโลยีสื่อออนไลน์ (Facebook) และโปรแกรม
ตอบค าถามออนไลน์ (Kahoot) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในการท ากิจกรรมในห้องเรียน ได้อย่างตรงกับความสนใจของวัยรุ่นยุคปัจจุบัน ท าให้ผู้เรียนมี
ความกระตือรือล้นในการร่วมกิจกรรม และสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมได้อย่างทั่วถึงทุกคน รวมถึง
มีการตอบสนอง และประเมินผลของกิจกรรมในชั้นเรียนจากสื่อออนไลน์ที่ใช้ในทันที (Real time)  

กิจกรรมการเรียนการสอนดังกล่าวมีความน่าสนใจ และเป็นวิธีการแปลกใหม่ที่ผสมผสาน
เทคโนโลยีสมัยใหม่ เข้ากับสื่อออนไลน์ที่ผู้เรียนนิยมใช้ในปัจจุบัน ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ และ
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กระตุ้นการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี และจากกิจกรรมการวิเคราะห์
กรณีศึกษาก็ท าให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการพยาบาลมากยิ่งขึ้น รวมถึงสามารถ
ประมวลความคิดรวบยอดโดยใช้องค์ความรู้ทางวิชาชีพไปใช้ในสถานการณ์สมมติที่ได้เตรียมมาได้
อย่างเหมาะสม 
 
3. วิธีการวัดและประเมินผลกลยุทธ์การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21  

3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผลกลยุทธ์การเรียนการสอน 
3.1.1 โปรแกรมตอบค าถามออนไลน์ (Kahoot)  

 3.1.2 แบบประเมิน LO 
  

3.2 วิธีการวัดและประเมินผลกลยุทธ์การเรียนการสอน 
3.2.1 วัดจากค าตอบทีผู่้เรียนได้ท าผ่านโปรแกรมตอบค าถามออนไลน ์(Kahoot) ว่า 

สามารถตอบค าถามจากเนื้อหาที่เรียนในชั่วโมงได้ผ่านกี่คะแนน เนื่องจากโปรแกรมนี้สามารถ 
Printout รายงานการตอบค าถามออกมาให้เห็นทั้งในภาพรวม และรายบุคคล  

3.2.2 วัดจากการสอบถามเมือ่เสร็จสิ้นกระบวนการเรียนการสอนในช่ัวโมง 
3.2.3 วัดจากแบบประเมิน LO หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการเรียนการสอนของวิชา 

 
4. ผลของการจัดการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผลกลยุทธ์การเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

4.1 จากการแปลผลของโปรแกรม Kahoot ผู้เรียนตอบค าถามทั้งหมด 10 ข้อ ในภาพรวม 
ผู้เรียนสามารถตอบค าถามถูกต้องร้อยละ 53.87 และตอบค าถามผิดคิดเป็นร้อยละ 46.13 ซึ่งความ
พึงพอใจในการท าแบบทดสอบใน Kahoot และผู้เรียนมีความรู้สึกดีกับโปรแกรม เท่ากับร้อยละ 100  

4.2 จากการสอบถาม ผู้เรียนบอกว่ามีความสนุก ชอบ และเข้าใจสิ่งที่เรียนมากขึ้น 
4.3 จากการท าแบบประเมิน LO ผู้เรียนบอกว่า กิจกรรมการเรียนการสอนท าให้ได้ฝึกคิด 

วิเคราะห์ ท าให้เข้าใจในเนื้อหาที่เรียนมากยิ่งขึ้น และได้ฝึกใช้สิ่งที่เรียนมาวิเคราะห์กรณีศึกษาจากการ
ท ากิจกรรมในชั้นเรียนอีกด้วย รวมถึงอยากให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนแบบนี้ให้มากขึ้น 
 
5. ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา 
 เนื่องจากการใช้สื่อออนไลน์ในการจัดการเรียนการสอน ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมี
ความพร้อมเกี่ยวกับการเข้าถึงระบบ ซึ่งมีอยู่สองปัจจัยคือ ปัจจัยด้านอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ ซึ่งได้แก่ 
โทรศัพท์ที่สามารถเปิดใช้งานได้ตลอดระยะเวลาการท ากิจกรรม และสามารถเข้าถึงหน้า website 
ของโปรแกรม Kahoot ได้ ปัจจัยด้านสัญญาณอินเตอร์เน็ต ซึ่งได้แก่ สัญญาณอินเตอร์เน็ตส่วนตัวของ
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ผู้ใช้ (ผู้เรียน) แต่ละคน รวมไปถึงสัญญาณอินเตอร์เน็ตพื้นฐานของมหาวิทยาลัย ที่สามารถให้ผู้ใช้ 
(ผู้เรียน) สามารถเช่ือมต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 การที่อุปกรณ์มือถือไม่พร้อมในการเข้าระบบ หรือการไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต ส่งผล
กระทบต่อการเข้าโปรแกรม Kahoot ที่มีทั้งการไม่สามารถเข้าโปรแกรมได้ หรือการตอบค าถามไม่ได้
เนื่องจากสัญญาณอินเตอร์เน็ตช้าเลยท าให้ตอบค าถามไม่ทัน หมดเวลาไปก่อน ซึ่งก็จะท าให้ข้อมูลการ
ตอบค าถามสูญหายไปและท าให้ระบบแปลผลการตอบค าถามว่าผู้ใช้ (ผู้เรียน) ตอบค าถามผิด เลยท า
ให้การประเมินประสิทธิภาพ และผลลัพธ์ในการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้มีความคลาดเคลื่อน  
 

……………………………………………………………………. 

 

 อาจารย์จีระภา  บุษยาวรรณ (ผู้แบ่งปันความรู ้คนที่ 4)  

 

1. รายวิชาที่มกีารจัดการเรียนการสอนเพื่อให้สอดคล้องกบัการพัฒนาผูเ้รียนสู่การเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 
  พบ. 321  การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1  
 
2. กลยุทธ/์วิธีการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเ้รียนสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 ผู้สอนมีการปรับเนื้อหา การเรียนการสอนในวิชาให้ทันสมัย บางบทหรือบางเนื้อหามีการสอน
เป็นภาษาอังกฤษ เช่น การปฏิสนธิและการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์   นอกจากนี้กิจกรรมการ
เรียน การสอนยังมีการจัดเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้แก่   
การท ากรณีศึกษา (case analysis)   แผนที่ความคิด (mind mapping) เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการคิด
วิเคราะห์ (critical thinking)  นอกจากนี้ยังให้ผู้เรียนแปลบทความภาษาอังกฤษ โดยเลือกวารสาร 
ต่างประเทศในหัวข้อที่สนใจ และอยู่ในขอบเขตของเนื้อหาที่ก าหนดทั้งแผนกฝากครรภ์  ห้องคลอด  
และหลังคลอด  โดยศึกษาค้นคว้าจากแหล่ง ข้อ มูลทางวิชาการที่น่าเชื่อถือ โดยเฉพาะฐานข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่เกี่ยวข้อกับการแพทย์ และการพยาบาล เช่น CINAHL MEDLINE Complete 
The Cochrane Library เพื่อพัฒนาทักษะผู้ เรียนในด้านทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี 
(information, media and technology skills) ให้สอดคล้องกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยผู้เรียนจะมีคุณลักษณะเป็นผู้ชี้น าตนเองได้  (self-
directed) มีการท างานทั้งอย่างเป็นอิสระและอย่างร่วมมือกันคนอื่น สนใจศึกษาในสิ่งที่ตนเองต้องการ
เรียนรู้   จากนั้นน าเนื้อหาที่ได้จากการแปลและเรียบเรียงท าเป็นรายงาน โดยบูรณาการความรู้ ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และหรือหลักฐานเชิงประจักษ์ในการพยาบาลมารดาและทารก  ความรู้ (knowledge) 
จึงไม่ได้หมายถึงการจดจ าข้อเท็จจริงหรือตัวเลข แต่จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการศึกษาค้นคว้า และการ

http://www.thecochranelibrary.com/view/0/index.html
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ปฏิบัติโดยเชื่อมโยงกับความรู้และประสบการณ์เก่าที่มีอยู่ ออกมาสร้างสรรค์เป็นแนวความรู้ในรูปแบบ
ที่ตนเองเข้าใจผ่านการจัดบอร์ด   
 
3. วิธีการวัดและประเมินผลกลยุทธ์การเรยีนการสอนเพื่อพัฒนาผูเ้รียนสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21  

3.1 เครื่องมือทีใ่ช้ในการวัดและประเมนิผลกลยุทธ์การเรียนการสอน 
3.1.1    ข้อสอบการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 1 
3.1.2 แบบประเมินกรณีศึกษา (case analysis) 
3.1.3  แบบประเมินแผนที่ความคิด (mind mapping) 
3.1.4     แบบประเมินการค้นคว้าบทความภาษาอังกฤษ 

 
3.2 วิธีการวัดและประเมินผลกลยุทธ์การเรียนการสอน 
  ในการเรียนการสอนในชั้นเรียน/ การเข้าพบผู้สอนประจ ากลุ่มแต่ละครั้ง ผู้สอนจะสอบถาม
และสนทนาระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนเพื่อให้ ผู้เรียนได้สะท้อนคิด (reflection) ท าให้ผู้สอนทราบ
ปัญหาของผู้เรียน และหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน  ส่วนวิธีการวัดและประเมินผลกลยุทธ์การเรียนการ
สอนอีกวิธีหนึ่งคือ การใช้แบบประเมินผลดังที่กล่าวไปแล้วในหัวข้อที่ 3.1  
 
4. ผลของการจัดการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผลกลยุทธ์การเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
 4.1  กระบวนการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการสอบแต่ละครั้งมีผู้เรียนที่ได้คะแนน 
ต่ ากว่าร้อยละ 60 ในจ านวน 20-40  คนในแต่ละครั้งของการสอบ 
 4.2  การท ากิจกรรมกลุ่มการวิเคราะห์กรณีศึกษา  การศึกษาบทความภาษาอังกฤษ   
ประเมินผลผู้เรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา  
 4.3 การวิเคราะห์กรณีศึกษา (case study) โดยผู้สอนก าหนดขอบเขตเนื้อหาและ 
สถานการณ์ต่างๆ ให้ผู้เรียนคิด วิเคราะห์ ก่อนน าเสนอในชั้นเรียน ท าให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า คิด
วิเคราะห์ ท าความเข้าใจในบทเรียน แล้วมาวิเคราะห์ร่วมกันในชั้นเรียน ท าให้ผู้เรียนรู้จักการคิด
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบในปัญหาและการพยาบาลจากสถานการณ์ที่ผู้สอนก าหนด ส่งผลให้ผู้เรียน
เข้าใจในเนื้อหา บทเรียนมากยิ่งขึ้น 
 
5. ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปญัหา 

  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น การศึกษาบทความภาษาอังกฤษ ใช้เวลาค่อนข้างมาก 

ตั้งแต่การค้นหาหัวข้อที่ผู้เรียนสนใจ  ผู้เรียนใช้เวลาในการแปลบทความภาษาอังกฤษค่อนข้างมาก 
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เนื่องจากเป็นศัพท์เฉพาะทางสูติศาสตร์  บางหัวข้อที่ผู้เรียนเลือกแปลบทความภาษาอังกฤษผู้เรียนยัง

ไม่ได้เรียน ท าให้ใช้เวลาค่อนข้างมาก  รวมถึงผู้เรียนยังไม่เข้าใจการบูรณาการความรู้โดยใช้หลักฐาน

เชิงประจักษ์ (Evidence based practice) แนวทางแก้ไข คือ ผู้สอนควรอธิบายค าศัพท์เฉพาะทาง

สูติศาสตร์ทั้งแผนกฝากครรภ์  ห้องคลอด  หลังคลอดที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในการแปลบทความ

ภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจในบทความ และแปลบทความ

ภาษาอังกฤษได้เข้าใจและใช้เวลาในการแปลน้อยลง  ผู้สอนควรอธิบายเพิ่มเติมและยกตัวอย่างการบูร

ณาการความรู้โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence based practice) กับการเรียนการสอนใน

รายวิชา  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับการบูรณาการในบทความ

ภาษาอังกฤษที่เลือกค้นคว้าได้ 

 

………………………………………………………………………. 
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สรุปองค์ความรู้ที่เด่นชัด 

 
สรุปองค์ความรู้ที่เด่นชัดโดยครอบคลุม ประเด็นตา่งๆ ดังนี ้

 

1. รายวิชาที่มกีารจัดการเรียนการสอนเพื่อให้สอดคล้องกบัการพัฒนาผู้เรียนสู่การเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 

 ส่วนใหญ่เป็นการบอกเล่าแบ่งปันถึงการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาคทฤษฎ ี 

 

2. กลยุทธ/์วิธีการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเ้รียนสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

     วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางที่สอดคล้องกับความสนใจ

ผู้เรียน แบบโครงการ (Project-based learning) ซึ่งเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้การแก้ปัญหา 

โดยผู้เรียนจัดโครงการตามหัวข้อที่สนใจ มีการประยุกต์องค์ความรู้ในการแก้ปัญหาและสร้างสรรค์

ผลงาน โดยผ่านกระบวนการค้นคว้าอย่างมีจุดมุ่งหมาย รวมทั้งเกิดอิทธิพลระหว่างกลุ่มผู้เรียนจาก

การท างานเป็นทีม โดยผู้สอนมีบทบาทเป็นที่ปรึกษา หรือเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการเรียน 

  การมอบหมายงานในหลากหลายรูปแบบ ได้แก่   การท ากรณีศึกษา (Case analysis)   แผน

ที่ความคิด (Mind mapping) เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ (Critical thinking)  นอกจากนี้ยังให้

ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าข้อมูลสุขภาพตามประเด็นของรายวิชาจากแหล่งข้อมูลทางวิชาการที่น่าเชื่อถือ 

โดยเฉพาะฐานข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อกับการแพทย์ และการพยาบาล เช่น CINAHL 

MEDLINE Complete The Cochrane Library เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในด้านทักษะสารสนเทศ สื่อ 

และเทคโนโลยี (Information, media and technology skills) โดยผู้เรียนจะมีคุณลักษณะเป็นผู้

ชี้น าตนเองได้  (Self-directed) มีการท างานทั้งอย่างเป็นอิสระและอย่างร่วมมือกันคนอื่น สนใจ

ศึกษา   รายวิชามีการน าเสนอทั้งการน าเสนอหน้าชั้นเรียน หรือน าองค์ความรู้ที่ได้น ามาจัดบอร์ดทาง

วิชาการ ซึ่งการเรียนรู้ที่ได้น ามาเชื่อมโยงกับความรู้ที่ได้เรียนรู้ในห้องเรียน ก่อเกิดความรู้เพิ่มเติมจาก

เดิมและ/หรือความรูใ้หม่อย่างสร้างสรรค์  

http://www.thecochranelibrary.com/view/0/index.html
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นอกจากนี้มีการใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยให้ผู้เรียนคิด
วิเคราะห์และท ากิจกรรมจากกรณีศึกษา ควบคู่ไปกับการน าเทคโนโลยีสื่อออนไลน์ (Facebook) และ
โปรแกรมตอบค าถามออนไลน์ (Kahoot) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน เพื่อกระตุ้น
ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมในห้องเรียน กิจกรรมการเรียนการสอนดังกล่าวมีความน่าสนใจ 
และเป็นวิธีการแปลกใหม่ที่ผสมผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่ เข้ากับสื่อออนไลน์ที่ผู้เรียนนิยมใช้ใน
ปัจจุบัน ท าให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการพยาบาลมากยิ่งขึ้น รวมถึงสามารถประมวล
ความคิดรวบยอดโดยใช้องค์ความรู้ทางวิชาชีพไปใช้ในสถานการณ์สมมติที่ได้เตรียมมาได้อย่าง
เหมาะสม 
 

 

3. วิธีการวัดและประเมนิผลกลยุทธ์การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเ้รียนสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 

21 

   3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมนิผลกลยุทธ์การเรยีนการสอน 

 แบบประเมินต่างๆ อาทิ แบบประเมินการท าโครงการ ,  โปรแกรมตอบค าถามออนไลน์ 

(Kahoot), แบบประเมินกรณีศึกษา, แบบประเมิน mind mapping,  แบบประเมินรายงาน EBP 

และแบบประเมิน LO  เป็นต้น 

 

   3.2 วิธีการวัดและประเมนิผลกลยุทธ์การเรยีนการสอน 

 ผู้สอนเป็นผู้ประเมินโดยการสังเกตพฤติกรรมตามแบบประเมิน และให้คะแนนตามประเด็นที่

สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล  วัดดจากค าตอบที่ผู้เรียนได้ท าผ่านโปรแกรมตอบค าถาม

ออนไลน์ (Kahoot) นอกจากนีผู้้เรียนประเมินจากแบบประเมินการท างานร่วมกัน (Peer group) 

 

4. ผลของการจัดการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผลกลยุทธ์การเรียนการสอนเพื่อ

พัฒนาผู้เรียนสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

 ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการจัดโครงการผู้เรียน ผู้เรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์ของแต่ละรายวิชา 
และมีทักษะตามแบบประเมินผลการเรียนรู้ (LO) 
  
5. ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปญัหา 

     ปัญหา อุปสรรค:  ผู้เรียนยังไม่เคยเรียนกระบวนการวิจัย และไม่คุ้นเคยกับการเรียนการใช้

กระบวนการบริการวิชาการสู่สังคม และ/หรือกระบวนการวิจัยในการจัดท าโครงการฯ ผู้สอนปรึกษา
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กลุ่มต้องใช้เวลามาก ท าให้ผู้สอนต้องอธิบายในแต่ละหัวข้อของกระบวนการการวิจัย เพื่อให้ผู้เรียน

เข้าใจและสามารถเขียนโครงการ ของกลุ่มตนเองได้ก่อนที่จะท ารายงานและน าเสนอโครงการ  และ

ผู้เรียนมีเวลาว่างไม่ตรงกัน ท าให้การนัดเพื่อจัดท าสื่อระหว่างผู้สอนปรึกษากลุ่มและผู้เรียนแต่ละกลุ่ม 

แต่ละกลุ่มไม่สะดวก  

ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา: ปรับลดระยะเวลาในการท ารายงานและน าเสนอ

โครงการ เพื่อให้มีเวลาจัดท าสื่อให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นสุดรายวิชานี้  และควรมีระยะเวลาในการท า

โครงการมากขึ้น เพื่อน าไปจัดโครงการแก้ปัญหาเด็กได้ทันในรายวิชานี้  

 ปัญหา อุปสรรค: ผู้เรียนยังไม่เข้าใจการน าความรู้โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์  (Evidence 

based practice) มาใชส้นับสนุนในชิ้นงานตนเอง 

  ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา:  ผู้สอนอธิบายการน าความรู้จากหลักฐานเชิงประจักษ์ 

เพิ่มเติม ผู้สอนควรอธิบายค าศัพท์เฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในการแปลบทความภาษาอังกฤษ

ให้กับผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจในบทความ และแปลบทความภาษาอังกฤษได้

เข้าใจและใช้เวลาในการแปลน้อยลง  ผู้สอนควรอธิบายเพิ่มเติมและยกตัวอย่างการบูรณาการความรู้

โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence based practice) กับการเรียนการสอนในรายวิชา  เพื่อให้

ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได ้

 ปัญหา อุปสรรค : การที่อุปกรณ์มือถือไม่พร้อมในการเข้าระบบ หรือการไม่มีสัญญาณ

อินเตอร์เน็ต ส่งผลกระทบต่อการเข้าโปรแกรม Kahoot ที่มีทั้งการไม่สามารถเข้าโปรแกรมได้ หรือ

การตอบค าถามไม่ได้เน่ืองจากสัญญาณอินเตอร์เน็ตช้าเลยท าให้ตอบค าถามไม่ทัน หมดเวลาไปก่อน 

 

 ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา:  แก้ไขสัญญาณอินเตอร์เนตให้พร้อมใช้ หรืออาจต้องปรับ

เครื่องมือเทคโนโลยีใหท้ันสมัยมากขึ้น  

 

จากการรวบรวมองค์ความรู้ในด้านการวัดและประเมินผลกลยุทธ์การเรียนการสอนเพื่อ

พัฒนาผู้เรียนสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีหลากหลายกลยุทธ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นพลังการสร้างสรรค์

กลวิธีการจัดการสอนการสอน ตอบสนองผลการเรียนรู้ให้เกิดการเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่มุ่งสู่การ

เปลี่ยนแปลงผู้เรียนให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พีงประสงค์ ความภาคภูมิใจต่อการจัดการเรียนการสอน 
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น าสู่การเห็นคุณค่าและน่าชื่นชม ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน ส าหรับผู้สอนอย่างแท้จริง เพื่อก่อเกิดการ

ต่อยอดในรายวิชาอื่นๆ อีกมากมาย ให้งดงามและมีประโยชน์ยิ่งขึ้นต่อไป 

นอกจากนี้ยังมีกลยุทธ์ที่ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีลักษณะที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 นั่นคือ

การท าโครงการค่ายอาสาเพื่อการส่งเสริมสุขภาพของชุมชน ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่กระตุ้นก่อเกิดการ

พัฒนาทักษะต่างๆ น าสู่ศตวรรษที่ 21 ได้อย่างภาคภูมิใจ  

 

 

 
 

 

 

 

กลยุทธ์หนึ่งของการพัฒนาผู้เรียนในยุคศตวรรษที่ 21 
โดยอาจารยเ์นตรดาว  ธงซิว ผู้แบ่งปันความรู ้

 

1. การจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
  กิจกรรมกลุ่มผู้เรียนส่งเสริมสุขภาพ ในโครงการ “ค่ายอาสาเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ” ซึ่งเป็น
กิจกรรมที่มุ่งเน้นการน าความรู้ที่ เกี่ยวกับการพยาบาลมาประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมสุขภาพแก่
ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 
 
2. กลยุทธ์/วิธีการในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
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  การจัดกิจกรรมในโครงการ “ค่ายอาสาเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพ” เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้มีส่วนในการสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง ซึ่งถือได้ว่าเป็นการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นน าสิ่งที่
ได้เรียนรู้ในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มาประยุกต์ใช้ และท าประโยชน์ให้กับสังคม ซึ่งถือได้ว่าเป็นการ
น าความรู้ไปใช้ในการบริการสังคม กิจกรรมการเรียนรู้ที่ผ่านการจัดกิจกรรมในโครงการฯ ท าให้ผู้เรียน
เกิดทักษะด้านการเรียนรู้ ทักษะด้านนวัตกรรม ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ ประกอบด้วยกิจกรรม
ดังต่อไปนี ้

1) ประชุมวางแผนงานต่างๆ ในการจัดท าโครงการ เริ่มตั้งแต่การค้นหาพื้นที่ที่เหมาะสมในการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ประกอบด้วย การให้ความรู้เบื้องต้นในการดูแลสุขภาพเพื่อส่งเสริมสุข
ภาวะ และป้องกันความเจ็บป่วย รวมไปถึงการคัดกรองภาวะสุขภาพเบื้องต้น โดยผู้เรียนพยาบาลและ
ผู้สอนพยาบาล  

2) การเขียนโครงการฯ และการหางบประมาณในการน ามาสนับสนุนโครงการฯ  
3) การติดต่อกับพื้นที่เพื่อค้นหาปัญหา และประเมินความต้องการที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ

ของประชากรในพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย  
4) การจัดเตรียมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่

เป้าหมาย รวมไปถึงการวางแผน และการจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ที่จ าเป็นในการออกค่าย 
5) การออกหนังสือขอความร่วมมือจากองค์กรต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการท ากิจกรรม เช่น 

หน่วยงานสาธารณสุขประจ าพื้นที่ หน่วยงานอื่นๆ ที่สนับสนุนอุปกรณ์และงบประมาณในการจัดท า
กิจกรรม รวมไปถึงหน่วยงานภายในเพื่อขอจัดโครงการฯ เป็นต้น 

6) การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิกโครงการฯ ในการท ากิจกรรม 
7) การจัดกิจกรรม ณ พื้นที่เป้าหมายตามก าหนดการ  

กิจกรรมในโครงการฯ เป็นกิจกรรมทางการพยาบาลในมิติทางด้านการส่งเสริมสุขภาพ และ                  
การป้องกันความเจ็บป่วยให้กับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งอยู่บนพื้นฐานองค์ความรู้ทางการพยาบาลที่ ผู้เรียน
ได้รับจากการเรียนการสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ในกิจกรรมของโครงการฯ ผู้เรียนจะได้ลงมือ
ปฏิบัติจริง         ทั้งการเตรียมการ การประสานงานภายในองค์กร และการประสานงานกับองค์กร
ภายนอก การลงพื้นที่  เพื่อประเมินปัญหา การเตรียมพื้นที่ กระทั่งวันที่ลงมือปฏิบัติ และการ
ประเมินผลภายหลังเสร็จสิ้น การจัดกิจกรรม กิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียน
จะต้องด าเนินการด้วยตนเอง ภายใต้การดูแลและการให้ค าปรึกษาของผู้สอนที่ปรึกษาโครงการฯ 

การท ากิจกรรมภายใต้โครงการฯ ด้วยตัวของผู้เรียนเองในทุกขั้นตอนท าให้เกิดทักษะการ
เรียนรู้ (Learning Skill) ซึ่งทักษะการเรียนรู้ดังกล่าวเกิดขึ้นจากการน าองค์ความรู้ด้านสุขภาพ 
(Health Literacy)       มาใช้ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย สอดคล้องกับการเรียน
การสอนในคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค คือพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถ
ปฏิบัติการพยาบาลได้อย่างมีศักยภาพ ซึ่งทักษะที่เกิดกับผู้เรียนโดยผ่านการจัดกิจกรรมในโครงการ
ประกอบด้วยทักษะต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
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1) ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ผู้เรียนได้มีโอกาสท างานที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น โดย
ผ่านกิจกรรมต่างๆ ในโครงการฯ เช่น  

1.1. การประสานงานในองค์กรเพื่อขอจัดกิจกรรม  
1.2. การส ารวจพื้นที่ที่เหมาะสมกับการจัดโครงการฯ  
1.3. การลงพ้ืนที่เพื่อประเมินปัญหาและน ามาวางแผนในการจัดกิจกรรม  
1.4. การติดต่อประสานงานกับองค์กรภายนอกเพื่อขอความร่วมมือและขอรับการสนับสนุน  
1.5. การประสานงานในชุมชนเพื่อจัดเตรียมงาน  
1.6. การเตรียมกิจกรรมโดยค านึงถึงการส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันความเจ็บป่วย โดย

ให้สอดคล้องกับความต้องการของคนในชุมชน 
กิจกรรมต่างๆ ข้างต้นที่ผู้เรียนได้ปฏิบัติผ่านการจัดโครงการฯ ท าให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการ

สื่อสารและการร่วมมือ ในระหว่างที่ผู้เรียนจะต้องท าการประสานความร่วมมือกับองค์กรภายใน 
องค์กรภายนอก รวมถึงสมาชิกในกลุ่มผู้เรียนส่งเสิรมสุขภาพ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ 
นอกจากนั้นยังท าให้เกิดความริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถน านวัตกรรมต่างๆ มาใช้ในการจัดกิจกรรม
ได้ อีกทั้งยังท าให้ผู้เรียนเกิดการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา (Critical Thinking and 
Problem Solving) ในระหว่างการเตรียมการ การด าเนินการ และภายหลังเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรม 
ซึ่งการท ากิจกรรมต่างๆ ของผู้เรียนสามารถสะท้อนให้เห็นถึงทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมที่เกิดขึ้น
ได้เป็นอย่างดี  

 
2) ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ ในการท ากิจกรรมในโครงการฯ ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาทักษะ

ด้านชีวิตและอาชีพดังนี้  
2.1) ความยืดหยุ่นและการปรับตัว ผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการฯ จะต้องท างาน

ร่วมกัน ซึ่งในการท างานในโครงการฯ มีทั้งปัญหาและอุสรรคมากมายที่ผู้เรียนจะต้องช่วยกันเพื่อให้
สามารถด าเนินกิจกรรมในโครงการฯ ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ดังนั้นผู้เรียนจึงต้องปรับตัวเข้าหากัน 
ช่วยเหลือกัน มีความยืดหยุ่นในการท างานเพื่อให้กิจกรรมในโครงการฯ ส าเร็จ  

2.2) การริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเอง ในการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการฯ 
ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิเช่น กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน กิจกรรมให้
ความรู้เรื่องเพศศึกษาแก่เด็กประถม กิจกรรมการแยกขยะภายในโรงเรียน และกิจกรรมการตรวจ
สุขภาพเบื้องต้นส าหรับประชาชนในพื้นที่ รวมไปถึงการคัดกรองภาวะเบาหวาน ซึ่งผู้เรียนต้องใช้
ความคิดสร้างสรรค์ในการคิดกิจกรรมต่างๆ ที่จะสอดคล้องกับความต้องการของคนในชุมชน และ
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ท าให้เป็นโอกาสที่ดีที่ผู้เรียนจะได้แสดงศักยภาพในตนเองออกมา 

2.3) ทักษะสังคมและสังคมข้ามวัฒนธรรม ในการจัดกิจกรรมผู้เรียนจะได้ประสานงานกับ
บุคคลอื่นๆ ทั้งภายในองค์กร ภายนอกองค์กร ผู้น าชุมชน รวมถึงประชาชนกลุ่มเป้าหมาย และกลุ่ม
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ผู้เรียนที่ท างานร่วมกัน ทั้งนี้ผู้เรียนจะได้ฝึกการมีทักษะทางสังคมในการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ทั้งใน
ด้านการประสานความร่วมมือ การท างานร่วมกันในโครงการฯ  

พื้นที่เป้าหมายที่ผู้เรียนได้ไปจัดกิจกรรมนั้นเป็นพื้นที่ที่มีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวชาติพันธุ์ 
ซึ่งมีความแตกต่างทั้งทางด้านสังคม วัฒนธรรม และประเพณี ทั้งนี้ผู้เรียนจึงได้มีโอกาสเรียนรู้ถึงความ
แตกต่างทั้งทางด้านความเชื่อในการดูแลสุขภาพ สิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจต่อภาวะสุขภาพ พฤติกรรมที่
ไม่ควรกระท าเพราะอาจจะท าให้เกิดความเจ็บป่วยของบุคคลในพื้นที่ตามความเชื่อดั้งเดิม เช่น การ
เคาะ หรือการท าให้เกิดเสียงจากการเคาะของแขกที่มาเยี่ยม จะท าให้คนในบ้านเกิดความเจ็บป่วย ซึ่ง
สิ่งต่างๆ เหล่านี้ผู้เรียนก็ได้เรียนรู้จากการลงพื้นที่ในการท ากิจกรรมในโครงการฯ ซึ่งถือว่าเป็นการ
เรียนรู้ต่างวัฒนธรรม 

2.4) ภาวะผู้น าและความรับผิดชอบ (Responsibility) ผู้เรียนที่ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมใน
โครงการฯ จะมีโอกาสได้รับผิดชอบงานต่างๆ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนในการเตรียมงานและการจัด
กิจกรรมในโครงการฯ ซึ่งผู้เรียนสามารถท าได้ดี ท าให้การด าเนินงานในโครงการฯ ส าเร็จลุล่วงไปได้
ด้วยดี จึงท าให้ทราบว่าผู้เรียนมีความรับผิดชอบในงานของตนเอง ถึงแม้ว่าจะต้องอยู่ภายใต้การดูแล
ของผู้สอนที่ปรึกษา และต้องย้ าเตือนอยู่บ้าง แต่ผู้เรียนก็สามารถท าหนา้ที่ของตนได้ดี  

การด าเนินงานในโครงการฯ ตั้งแต่กระบวนการวางแผน การปฏิบัติงาน และการสรุปงาน 
ผู้เรียนได้มีการจัดแบ่งฝ่ายในการท างาน และมอบหมายงานต่างๆ ให้แต่ละฝ่ายรับผิดชอบ โดยมี
ประธานโครงการฯ และมีประธานฝ่ายแต่ละฝ่ายเพื่อสะดวกในการประสานงาน อีกทั้งกิจกรรมใน
โครงการฯ ที่เกี่ยวกับการส่งเสิรมและป้องกันการเจ็บป่วยก็ยังได้แบ่งหน้าที่ และมอบหมายให้มี
ผู้รับผิดชอบอีกด้วย ซึ่งการแบ่งหน้าที่และการมอบหมายผู้รับผิดชอบ รวมไปถึงประธานแต่ละฝ่าย ถือ
ได้ว่าเป็นการสร้างภาวะผู้น าแก่ผู้เรียน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสิรมให้เกิดการท างานร่วมกันโดยให้ผู้เรียน
ได้มีโอกาสเป็นทั้งผู้น าและผู้ตามในเวลาเดียวกัน ตามบริบทของงานในโครงการฯ  

นอกเหนือไปจากทักษะต่างๆ ที่ผู้เรียนจะได้รับผ่านการจัดกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนใน
โครงการฯ แล้ว ผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ยังแสดงให้เห็นถึงการมีจิตสาธารณะ ที่พร้อมสละเวลา
ส่วนตัวในการบ าเพ็ญประโยชน์แก่ผู้อื่นอีกด้วย ซึ่งจะเห็นได้ตั้งแต่ขั้นตอนของการเตรียมงาน และการ
ด าเนินงานต่างๆ ของโครงการฯ ที่ต้องอาศัยความมีน้ าใจของผู้เรียนที่จะมาสร้างสรรค์งานใน
โครงการฯ เนื่องจากกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนในโครงการนี้ไม่ได้มีการให้คะแนนหรือเป็นกิจกรรม
บังคับแต่อย่างใด แต่ล้วนแล้วแต่มาจากจิตสาธารณะที่ผู้เรียนต้องการช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบ
แทน  
 
3. วิธีการวัดและประเมินผลกิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
 3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผลกิจกรรม 
 แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อผลการเรียนรู้ที่ได้รับจากการท ากิจกรรมในโครงการฯ  
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3.2 วิธีการวัดและประเมินผลกจิกรรม/โครงการ 
1) ท าแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อผลการเรียนรู้ที่ได้รับจากการท ากิจกรรมในโครงการฯ 
2) การสัมภาษณ์ตัวแทนผู้เรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการฯ  

 
 
4. ผลของการจัดกิจกรรม และการวัดและประเมินผลกลยุทธ์การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

1) สรุปผลความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อผลการเรียนรู้ที่ได้รับจากการท ากิจกรรมในโครงการฯ 
อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 78.80 
 

2) ผลจากการสัมภาษณ์ผู้เรียน โดยตัวแทนผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นถึงสิ่งที่ได้รับ และการ
พัฒนาการทักษะการเรียนรู้ต่างๆ จากการเข้าร่วมโครงการฯ ดังต่อไปน้ี  

 ได้เรียนรู้ถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรม ความเชื่อที่เกี่ยวกับความเจ็บป่วย ของชาวชาติ
พันธุ์ ที่มีความแตกต่างจากชุมชนอื่นๆ โดยยังมีความเชื่อเรื่องผี เรื่องอ านาจเหนือธรรมชาติ และข้อ
ห้ามเกี่ยวกับการกระท าที่จะท าให้เกิดความเจ็บป่วย เช่น การที่มีแขกมาเยี่ยมแล้วเคาะสิ่งของ ก็จะท า
ให้บุคคลในบ้านนั้นๆ เกิดความเจ็บป่วย 

 การมีภาวะผู้น า โดยการติดต่อประสานงานกับองค์กรภายนอกในการขอรับการ
สนับสนุนอุปกรณ์ หรือ เวชภัณฑ์ต่างๆ และการติดต่อขอรับความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมใน
โครงการฯ ซึ่งไม่เคยท าและคิดว่าไม่สามารถท าได้ แต่พอได้ท าแล้วและได้รับการตอบรับ รวมถึงได้รับ
ความร่วมมือที่ดี ท าให้ทราบว่าตนเองสามารถท าได้ เกิดความภูมิใจ และรู้สึกว่ามีความกล้าในการ
ท างานมากยิ่งขึ้น  

 ดีใจที่ตนเองได้มีส่วนในการช่วยเหลือผู้อื่นจากการเข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้ รู้สึกว่า
อยากมาออกค่อยแบบนี้อีกถ้ามีโอกาส 

 ได้ท างานร่วมกับเพื่อน รุ่นพี่ และรุ่นน้อง ท าให้เกิดสัมพันธภาพที่ดี มีการท างานร่วมกัน 
ช่วยเหลือกัน  

 ได้ฝึกการมีภาวะผู้น าของตนเองในการรับผิดชอบกิจกรรมในโครงการฯ และฝึกความ
รับผิดชอบในการท างานเนื่องจากต้องเตรียมงานและเตรียมกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน  

 ได้ฝึกทักษะการแก้ไขปัญหา การวางแผนในการด าเนินงาน เนื่องจากเป็นประธาน
โครงการฯ จึงต้องท าหน้าที่ในการติดต่อประสานงาน การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การแก้ ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นในช่วงของการเตรียมงาน การด าเนินกิจกรรมต่างๆ และยังได้ท าหน้าที่ ในการติดต่อ
ประสานงานกับพื้นที่ในการเตรียมพื้นที่  การส ารวจปัญหาในพื้นที่ การติดต่อประสานงานกับ
เจ้าหน้าที่ รพ.สต. และผู้น าชุมชน  
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 ได้มีโอกาสเรียนรู้ถึงเทคนิคและวิธีการในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนจากพี่พยาบาล 
ที่ได้พาเข้าไปเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้าน ท าให้เห็นว่าการเป็นพยาบาลต้องทุ่มเทและค านึงถึงคนไข้ในความ
ดูแล รวมถึงเทคนิคต่างๆ ที่พี่พยาบาลใช้เพื่อช่วยให้คนไข้สามารถดูแลสุขภาพของตนเองหรือผู้ที่
เจ็บป่วยในครอบครัวได้อย่างถูกต้อง เช่น การวาดรูปพระอาทิตย์กับพระจันทร์ในการอธิบายคนไข้
แทนการเขียนเป็นตัวหนังสือ เพราะว่าคนไข้อ่านหนังสือไม่ออกและไม่เข้าใจ ท าให้คนไข้กินยาครบ
และกินยาตรงเวลา ไม่ลืมกินยาอีก เป็นต้น 

 ได้น าความรู้ต่างๆ ที่ตนได้เรียนมา มาใช้ให้เกิดประโยชน์ให้กับผู้อื่นๆ เช่น การคัดกรอง
ภาวะสุขภาพเบ้ืองต้น การให้สุขศึกษา การจัดกิจกรรมต่างๆ ในโครงการฯ  

 มีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น และได้ท าประโยชน์ให้กับสังคม  
5. ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา 

1) การใช้วิธีการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยการน าความรู้ไปใช้ใน
การบริการสังคมผ่านโครงการฯ เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ดี ท าให้ ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ที่
หลากหลายและน าไปใช้ได้จริง แต่การมีผู้สอนที่ปรึกษาเพียงท่านเดียวอาจจะท าให้มีความยากล าบาก
ในการดูแลผู้เรียน ทั้งในด้านการเตรียมงาน และการท ากิจกรรม เพื่อให้การดูแลทั่วถึง และผู้เรียนจะ
ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ควรมีผู้สอนที่ปรึกษาอย่างน้อย 3 ท่าน  

2) ในการท างานที่มีความล่าช้าในบางขั้นตอน ท าให้กระทบกับการท างานในส่วนอ่ืนๆ สาเหตุมา
จากความล่าช้าในการท างานของผู้รับผิดชอบ ดังนั้นผู้เรียนควรมีความพร้อมในการท ากิจกรรมและ
พัฒนาความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองให้มากขึ้นเพื่อให้การด าเนินงานทุกอย่างเป็นไปตาม
แผนการที่ได้เตรียมไว้  

 
…………………………………………………………………… 
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ขอขอบคุณผูแ้บ่งปันความรู้ทุกท่านจากใจจริง 

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. ศรินทร์ทิพย์  ชวพันธ์ุ 

    อาจารย ์ดร. นัยนา   เมธา 

          อาจารยจ์ีระภา     บุษยาวรรณ 

 อาจารยเ์นตรดาว    ธงซิว  

 

ขอขอบคุณผู้มีส่วนท าให้งานชิ้นนี้ส าเร็จลงด้วยด ี

 “คุณเอื้อ” 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา ทรงพระคุณ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค  

“หัวหน้า คุณกิจ” 

อาจารยพ์ิมคณภรณ์ ตระกุลต่อวงศ์    ผู้ชว่ยคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอรม์ิค  

  ฝ่ายบริการวิชาการสู่สังคมและการจัดการความรู้        

“คุณกิจ คุณลขิิต และคุณวิศาสตร์”  

คณะกรรมการจัดการความรู้       

ได้แก่     อาจารย ์ดร.พนิดา   เซ็นนันท ์

             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรารถนา          ลังกาพินธุ์ 

            อาจารย์พูนพิลาศ   โรจนสุพจน ์            

 อาจารย ์ดร.อรอนงค์   ธรรมจินดา 

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญญาพชัญ์  จาอ้าย 

            อาจารยเ์นตรดาว   ธงซิว  
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