
การจัดการความรู้ 
 

1. ชื่อผลงาน    การจัดการความรู้ในการจัดการเรียนการสอนแบบบรูณาการเพื่อพฒันาอัตลกัษณบ์ณัฑิต 
                    การบรกิารด้วยหัวใจความเป็นมนษุย์  
2. ชื่อกลุ่มงาน   กลุ่มงานการสอน 2 การพยาบาลครอบครัว ชุมชน และจิตเวช 
3. บทสรปุผูบ้ริหาร 
 การจัดการเรียนการสอนเป็นกระบวนการสําคัญในการนําหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ที่มีมาตรฐาน
การเรียนรู้ สมรรถนะสําคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นเป้าหมายสําคัญสําหรับพัฒนาบัณฑิต
ดังน้ันผู้สอนมีบทบาทสําคัญในการที่ต้องพยายามคัดสรรกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือปลูกฝังเสริมสร้างคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์พัฒนาทักษะต่าง ๆ อันเป็นสมรรถนะสําคัญที่ต้องการให้เกิดแก่ผู้เรียน  และจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 กําหนดให้
สถานศึกษาทุกแห่งต้องมีระบบการประกันคุณภาพภายใน รวมถึงให้มีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษาทําหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอกโดยการประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และให้
ความสําคัญกับการจัดการศึกษาที่ต้องมีวิธีการเรียนการสอนแบบบูรณาการ (Integration) เพ่ือสนับสนุน
เป้าประสงค์ที่สําคัญของสถาบัน (Organization-wide goal) (สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, 2558)  
 การบูรณาการเป็นการกําหนดเป้าหมายการเรียนโดยยึดผู้เรียนเป็นสําคัญ เป็นการจัดการเรียนรู้โดยการ
เช่ือมโยงเนื้อหาความรู้ที่เก่ียวข้องจากศาสตร์ต่างๆ ของรายวิชาเดียวกันหรือรายวิชาต่างๆ มาใช้ในการจัดการ
เรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถนําความคิดรวบยอดของศาสตร์ต่างๆ มาใช้ในชีวิตจริงได้  อีกทั้งเป็นกระบวนการ
เก่ียวกับการเรียนรู้ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบทางจิตพิสัย และพุทธิพิสัย หรือกระบวนการหรือการปฏิบัติใน
อันที่จะรวบรวมความคิด มโนภาพ ความรู้ เจตคติ ทักษะ และประสบการณ์ในการแก้ปัญหา เพ่ือให้ชีวิตมีความ
สมดุล  สามารถปรับตัวและมีพฤติกรรมตอบสนองกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม โดยการแก้ปัญหาน้ี
ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความรู้พ้ืนฐานของแต่ละบุคคล   การสอนแบบบูรณาการจะให้ความสําคัญกับครูและ
นักเรียนเท่าเทียมกัน ทํากิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกันแบบประชาธิปไตย 
 การดําเนินการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการในปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยฯ มีการดําเนินการตาม
ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการฯ โดยมีแผนการบูรณาการฯ และกําหนดรายวิชาใน
การบูณราการ จํานวน 4 รายวิชา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบ TQF และพัฒนาอัต
ลักษณ์บัณฑิตบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์  โดยการพัฒนาแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการ เพ่ือให้การดําเนินงานมีความสอดคล้องกับเป้าหมายตัวช้ีวัดในแผนและการประเมินที่เน้นผลลัพธ์ที่เกิด
ขึ้นกับนักศึกษาให้ชัดเจนมากขึ้น   
 



4. กระบวนการ/วิธีดําเนินการในอดีต 
4.1 จัดทําแผนบูรณาการการจัดการเรียนการสอน 
- วางแผนกําหนดรายวิชาในการบูรณาการครอบคลุมพันธกิจวิทยาลัย ฯ 
- กําหนดเป้าหมายตัวช้ีวัดความสําเร็จของการจัดการเรียนการสอนการบูรณาการโดยเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้

ของนักศึกษาที่ชัดเจน 

4.2 จัดทําคู่มือการบรูณาการการจัดการเรียนการสอนเพื่อสรา้งแนวทางการดาํเนนิงาน 

- วางระบบและกลไกการบูรณาการ ที่เน้นมาตรฐานคุณภาพและแนวทางการควบคุม 
- กระจายตัวช้ีวัดเป้าหมายตามแผนบูรณาการลงสู่รายวิชาที่บูรณาการการเรียนการสอนที่บรรจุในแผน 

4.3  จัดทาํมคอ 3,4 เพือ่ออกแบบการจัดการเรียนใหส้อดคล้อตามแผนการบรูณาการ 
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

2.1 กําหนดจดุมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ ใน 
2.2  กําหนดประเด็นที่ต้องการพัฒนาในการบูรณาการ ฯ 

หมวดที่ ๓ การพัฒนาผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4.4  จัดทาํโครงการบรูณาการเพือ่เสนออนุมัติโครงการ 

1.กําหนดวัตถุประสงค์ 
- ระบุเพ่ือพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาด้าน...... /ทักษะ ศ. 21 / พัฒนาอัต

ลักษณ์การบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 
2. กําหนดแนวทางการประเมิน 

- การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการและ
ผลลัพธ์การเรยีนรู้ที่กําหนด 

ด้านคุณธรรม           
 
             

ด้านความรู้ 
ทักษะปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์ ฯ 
ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 
ด้านการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 
21 
การพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตบริการ
สุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 

การบูรณาการ 
การจัดการเรียนการสอน 
กับการบริการวิชาการ  

การวิจัย 
การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 



- การประเมินผลใหค้รอบคลมุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งด้านอาจารย์ผู้สอน นักศึกษา และ
กลุ่มเป้าหมายในโครงการ 

 
3. กําหนดเป้าหมายตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
4. ออกแบบกิจกรรมโครงการให้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนใน มคอ 3,4 
5. สร้างเครื่องมือประเมินให้สอดคล้องกับดัชนีช้ีวัดความสําเร็จในโครงการ 
6. ดําเนินโครงการและประเมินผลโครงการ 

 
4.5  สรปุผลโครงการ และสรปุการจัดการเรียนการสอนใน  มคอ 5,6 

1. สรุปผลโครงการ และ ประเมินผลโครงการเป้าหมายตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ 

รายการดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ เกณฑ์ ผลการประเมนิ 
1.การพัฒนาอัตลักษ์บัณฑิตการ
บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย์ 

  

2.การพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21   
3.การพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ด้าน................... 

  

4..............................................   

*การถอดบทเรียนผลกระทบ ให้ครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งด้าน
อาจารย์ผู้สอน นักศึกษา และกลุ่มเป้าหมายในโครงการ 

รายการดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ เกณฑ์ วิธีการประเมิน/
เครื่องมือ 

1.การพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตการ
บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย์ 

  

2.การพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21   
3.การพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ด้าน................... 

  

4................................................... 
 

  

*การถอดบทเรียนผลกระทบ ให้ครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งด้าน
อาจารย์ผู้สอน นักศึกษา และกลุ่มเป้าหมายในโครงการ 



  2. รายงานผลใน มคอ 5,6  
หมวดที่ ๓ ผลการดําเนินการ 
การสรุปผลการบูรณาการ 
 

รายการดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ เกณฑ์ วิธีการประเมิน/
เครื่องมือ 

0. 1.การพัฒนาอัตลักษ์บัณฑิตการ
บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย์ 

  

1. 2.การพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21   
2. 3.การพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ 
3. ด้าน................... 

  

4...................................................   

*การถอดบทเรียนผลกระทบ ให้ครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งด้าน
อาจารย์ผู้สอน นักศึกษา และกลุ่มเป้าหมายในโครงการ 

 
การประเมินผลจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร ได้มีการประเมินระบบ

และกลไก โดยทบทวนการปฏิบัติตามกระบวนงานร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาที่บูรณาการฯ  พบว่า 
ขั้นตอนการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้   ขาดความชัดเจนของการระบุประเด็นที่ต้องประเมิน จึงได้มีการปรับปรุง
ระบบและกลไกการบูรณาการฯ โดยเพ่ิมรายละเอียดในขั้นตอนการดําเนินงานของระบบและกลไก  ให้มีมาตรฐาน
คุณภาพ และแนวทางการควบคุม  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการกํากับติดตามการดําเนินงานตามระบบและกลไกท่ีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยบรรจุไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ ปีการศึกษา 2559    

รวมท้ังพบว่าอาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชายังมีความเข้าใจไม่ตรงกัน ในการรวบรวมหลักฐานที่แสดงถึงการบูร
ณาการฯ ที่มีความสอดคล้องกันของรายวิชาและโครงการที่มีการบูรณาการ จึงได้มีการพัฒนาแบบตรวจสอบ
หลักฐานรายวิชาที่มีการบูรณาการ   เพ่ือนําไปใช้ในการรวบรวมหลักฐานที่สะท้อนถึงการบูรณาการที่มีความ
สอดคล้องกันของรายวิชา ให้มีความชัดเจนมากขึ้น    รวมทั้งพบว่า การกําหนดเป้าหมายผลลัพธ์ในการดําเนินการ
บูรณาการฯ มีหลายประเด็น ในขณะที่การดําเนินงานจัดการเรียนการสอนทําในระยะสั้น  จึงควรพิจารณาระบุ
ผลลัพธ์เฉพาะประเด็นที่เป็นเป้าหมายหลัก เพ่ือความชัดเจนในการดําเนินงานและการประเมินผล  เพ่ือการพัฒนา
ผลลัพธ์การเรียนรู้ทีชัดเจน  ในรายวิชาที่มีการบูรณาการในปีการศึกษา 2560 ต่อไป 
 
 
 
 



5. วิธีการ/กระบวนการ/แนวทางการดาํเนินงานที่ไดด้าํเนนิการตามหลัก PDCA 
 

P : Planning :  จัดทําแผนบูรณาการการจัดการเรียนการสอนบรรจุในแผนปฏิบัติการประจําปี  
งบประมาณ 2561  จัดทําระบบและกลไกการบูรณาการ โดยประชุมสัมมนาฝ่ายวิชาการ การจัดการเรียนการ
สอน กําหนดเป้าหมายเชิงผลลัพธ์การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต  ประกอบด้วย ผลลัพธ์การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต
ตามกรอบ TQF และพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์  ในรายวิชาการท่ีบูรณาการ 
ในแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2561  จํานวน 4 รายวิชา  ซึ่งกลุ่มการสอน 2 รับผิดชอบในรายวิชาการการ
สร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันการเจ็บป่วย  บูรณาการบริการบริการวิชาการ “โครงการส่งเสริม : การป้องกัน
ความเสื่อมถอยทางสุขภาพจากภาวะกระดูกพรุน ในกลุ่มผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ” โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาอัต
ลักษณ์บัณฑิต จิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์    

D.Do  : ดําเนินการตามระบบและกลไกการบูรณาการ โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาได้ดําเนินการ
ออกแบบการบูรณาการในรายวิชา โดยจัดทํา มคอ. 4   และจัดทําโครงการที่บูรณาการกับรายวิชาโดยกําหนด
วัตถุประสงค์ และตัวช้ีวัดคุณภาพ ออกแบบเคร่ืองมือการประเมินโครงการ  ให้สอดคล้องกับตัวช้ีวัดและผลลัพธ์
การเรียนรู้ในแผนปฏิบัติการ  และดําเนินการจัดการเรียนการสอนโดยการบูรณาการตามแผนที่กําหนด และสรุป
ประเมินผลโครงการการบูรณากับการเรียนการสอนสอนสอดคล้องตามตัวช้ีวัดคุณภาพและผลลัพธ์การเรียนรู้ใน
โครงการ สรุปโครงการและจัดทํา มคอ. 6  

C  Check :  จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผู้เรียน และผู้สอน  นําผลการ
ประเมิน จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งเชิงประมาณและคุณภาพ เสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์
ประจําหลักสูตร เพ่ือพิจารณาในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน 

A  Act :  นําผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ประจํา
หลักสูตร ไปใช้ในการวางแผนเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไป 
 
6. สรุปการปฏิบัติงานตามแผนการจัดการความรู้ 

1. การจัดทําแผนการบูรณการและการกําหนดตัวช้ีวัดเป้าหมายความสําเร็จที่ชัดเจน 
2. การจัดทําระบบและกลไกการดําเนินงานที่มีมาตรฐานและแนวทางการควบคุม 
3. การสร้างแนวทางการดําเนินงาน /การจัดทําคู่มือในการดําเนินงาน 
4. การสร้างความเข้าใจสําหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาการบูรณาการในเป้าหมายความสําเร็จตาม 
    แผนและการดําเนินงานตามระบบและกลไกการบูรณาการ 
5. การกํากับติดตามการดําเนินงานตามระบบและกลไกการบูรณาการฯ 

 

 
 



7. ผลกระทบประโยชนท์ี่ไดจ้ากผลงาน 
      -  การพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตบัณฑิตบรรลุตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องตามแผน 
      -  มีแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและเป้าหมายการดําเนินงานที่ชัดเจน 
 
8. ปัจจัยแหง่ความสาํเร็จ 
 *** ความร่วมมือและความเข้าใจร่วมกันของทีมบริหารด้านวิชาการ อาจารย์ผู้สอน และผู้รับผิดชอบ
รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
 
9. ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข 
 - ไม่ม ี
 

10. แนวทางการพฒันาใหเ้กดิเปน็ BEST Practice  
-  การจัดทําแผนการบูรณการและการกําหนดตัวช้ีวัดเป้าหมายความสําเร็จที่ชัดเจน 
-  การจัดทําระบบและกลไกการดําเนินงานที่มีมาตรฐานและแนวทางการควบคุม 
-  การสร้างแนวทางการดําเนินงาน /การจัดทําคู่มือในการดําเนินงาน 
-  การสร้างความเข้าใจสําหรบัอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาการบูรณาการในเป้าหมายความสําเร็จตาม 
   แผนและการดําเนินงานตามระบบและกลไกการบูรณาการ 
-  การกํากับติดตามการดําเนินงานตามระบบและกลไกการบูรณาการฯ 


