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สรปุการจดัการความรู้ 
 

ช่ือชุมชนนักปฏิบติั (CoP, Community of Practice)  
 กลุ่มการสอนการพยาบาลพืน้ฐานและการบรหิารการพยาบาล 
สมาชิกชุมชนนักปฏิบติัประกอบด้วย 
 1. อาจารย ์พร    บุญม ี
 2. อาจารยโ์สภาพร   พนัธุลาวณัย ์
 3. อาจารยล์กัษณา    ไทยประเสรฐิ 
 4. อาจารยเ์ปรมฤด ี ศรวีชิยั 
 5. อาจารยว์ชัร ี  ไชยจนัด ี
 6. อาจารยบ์วับาน ยะนา 
 7. อาจารยส์มศร ี  สจัจะสกลุรตัน์ 
 8. อาจารยก์นัตยิา ลิม้ประเสรฐิ 
 9. สทุธนิ ี  มหามติร วงศแ์สน 
 
ช่ือเร่ือง 
การจดัการเรยีนการสอนโดยใชว้จิยัเป็นฐานเพือ่พฒันาผลการเรยีนรูข้องนกัศกึษาพยาบาลชัน้ปีที่4 รุ่น
ที ่21  
วิเคราะหค์วามสอดคล้อง  

ประเดน็ยทุธศาสตรท่ี์ 3 ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี3่ เร่งรดัพฒันาการบูรณาการทุกพนัธกจิเพื่อ
พฒันาบณัฑติใหม้สีมรรถนะสงู 

กลยทุธท่ี์ 6  เรง่รดัพฒันาการบรูณาการ การจดัการเรยีนการสอนและกจิกรรมเสรมิหลกัสตูร 
 แผนการจดัการความรู้ของวิทยาลยัเรื่อง กลยุทธ์การสอนเพื่อพฒันาผลการเรยีนรูข้อง
นกัศกึษา 
ปัญหาและความส าคญั  
 การจดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษาในปจัจุบนัมุ่งการพฒันาการเรยีนรูท้ีผู่เ้รยีนเป็นสําคญัโดย
นําเอาการวิจัยมาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้หรือจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้
กระบวนการวจิยั โดยมเีชือ่ว่าการวจิยัเป็นกระบวนการสรา้งคณุลกัษณะบณัฑติทีพ่งึประสงคไ์ด้ 

กระบวนการวิจยัเป็นกระบวนการแสวงหาความรู้อย่างเป็นระบบระเบียบเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ความรู้หรอืขอ้ค้นพบใหม่ เป็นการพฒันาให้ผู้เรยีนมคีวามใฝ่รู ้ใฝ่เรยีน สามารถเรยีนรู้และพฒันา
ตนเองอย่างต่อเนื่องหรอือาจกล่าวได้ว่า กระบวนการวจิยัเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรยีนรูต้ลอด
ชวีติซึ่งสอดคล้องกบัหลกัการจดัการศกึษาตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 ใน
หมวด 4 มาตรา 24 (5) ว่า “ส่งเสรมิสนับสนุนใหผู้ส้อนสามารถจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม สื่อการ
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เรยีน และอํานวยความสะดวก เพื่อใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูแ้ละมคีวามรอบรู ้รวมทัง้สามารถใชก้าร
วจิยัเป็นสว่นหนึ่งของกระบวนการเรยีนรู”้ (สาํนกังานปฏริปูการศกึษา, 2545) 

ศ.นพ.จรสั สวุรรณเวลา อดตีอธกิารบดขีองจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัไดก้ล่าวว่า การวจิยันัน้
เป็นเครือ่งมอือยา่งหนึ่งทีส่ามารถสรา้งคณุลกัษณะหลายอยา่งทีก่ารศกึษาตอ้งการได ้การวจิยัสามารถ
ปรบัเปลีย่นบุคคลใหต้ัง้อยู่บนฐาน ขอ้มูลและเหตุผล มวีจิารณญาณ วเิคราะห ์สงัเคราะห ์สรา้งสรรค์
และเกดินวตักรรมได ้ข ัน้ตอนของการวจิยัไม่ว่าจะเป็นการเขา้ถงึความรู ้การประเมนิความเชื่อไดข้อง
ความรู ้การตีค่า ความอสิระทางความคดิและเป็นตวัของตวัเองย่อมนํามาใชเ้ป็นเครื่องมอืของการ
เรยีนรูไ้ดท้ัง้สิน้ 

   ศ.ดร.สมหวงั พธิยิานุวฒัน์ ได้กล่าวไว้ในบทความเรื่อง การสอนแบบ Research-Based 
Learning ว่า จุดเริม่ตน้ของการสอนแบบ RBL มาจากความสงสยัทีว่่า เป็นไปไดไ้หมทีเ่ราจะใชว้ธิกีาร
แสวงหาความรูเ้ป็นวธิสีอน ถ้าการศกึษาตอ้งการสรา้งบณัฑติใหเ้ป็นผูเ้พยีบพรอ้มด้วยสตปิญัญา มี
ความรูจ้กัตนเอง ใฝ่รูอ้ยู่เสมอ คดิรเิริม่ สรา้งสรรค์ รอบคอบ ไตร่ตรองเหตุผลรบัผดิชอบ เหน็การณ์
ไกล มศีลีธรรม เสยีสละ ซึง่สอดคลอ้งคณุธรรมของนกัวจิยัแลว้ ทาํไมจงึไมใ่ชก้ารวจิยัเป็นกระบวนการ
เรยีนการสอนเสยีเลย 

รศ.ดร.ไพทูรย์ สนิลารตัน์ คณบดคีณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัได้กล่าวว่า การ
จดัการเรยีนรูแ้บบเดมินัน้ไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการใหม่ได ้เมื่อก่อนสถาบนัอุดมศกึษาผลติ
คนแบบ’จําทํา’เพื่อไปทํางานในระบบราชการ แต่ปจัจุบนัการอุดมศกึษาต้องผลติคนแกป้ญัหาด้วย
ตวัเองไดสู้งไปใหแ้ก่ระบบธุรกจิ การเรยีนการสอนแบบ ’พดูบอกเล่า’ ไม่สามารถตอบสนองต่อความ
ตอ้งการใหมข่องอดุมศกึษาไดอ้กีต่อไป 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนต้องเน้นให้ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ และพฒันา
ความสามารถได้ตามธรรมชาต ิเตม็ตามศกัยภาพของตนเอง รวมทัง้สนับสนุนใหม้กีารฝึกและปฏบิตัิ
ในสภาพจรงิของการทาํงาน มกีารเชื่อมโยงสิง่ทีเ่รยีนกบัสงัคม ได้เรยีนรูจ้ากหลายๆ สถานการณ์ทัง้
ภายในและภายนอกหอ้งเรยีน มกีารจดักจิกรรมและกระบวนการใหผู้เ้รยีนไดค้ดิวเิคราะห ์สงัเคราะห ์
ประเมนิและสรา้งสรรค์สิง่ต่างๆ โดยไม่เน้นไปทีก่ารท่องจําเพยีงเนื้อหา ผูเ้รยีนจงึมอีสิระในการเรยีน
มากขึน้ อาจกล่าวไดว้่า การศกึษาเปลีย่นมาใหค้วามสาํคญักบั “การเรยีน” มากกว่า “การสอน” จาก
หลกัการและแนวคดิดงักล่าว นกัการศกึษาจงึไดพ้ฒันาแนวทางในการจดักจิกรรมทีเ่อือ้ประโยชน์สงูสดุ
ใหแ้ก่ผูเ้รยีน ซึง่การเรยีนทีใ่ชก้ารวจิยัเป็นฐาน (Research-based Learning หรอื RBL) กเ็ป็นวธิกีาร
หนึ่งทีมุ่่งเน้นทกัษะกระบวนการคน้ควา้ พฒันาการคดิวเิคราะหแ์ละบูรณาการเนื้อหาความรู ้อาจารย์
ผูส้อนจาํนวนมากใหค้วามสนใจกบัวธิกีารสอนแบบนี้เนื่องจากสามารถนําไปใชไ้ดทุ้กรายวชิาในหลาย
ระดบัการศกึษา 

กลุ่มการสอนการพยาบาลพืน้ฐานและการบรหิารการพยาบาลไดเ้ลง็เหน็ความสาํคญัของการ
พฒันาบณัฑติใหม้คีณุลกัษณะทีพ่งึประสงคท์ัง้ดา้นผลการเรยีนรูต้ามกรอบมาตรฐานคณุวุฒอิุดมศกึษา
แห่งชาต ิ(TQF)  และอตัลกัษณ์ของบณัฑติดา้นการคดิวเิคราะห์ จงัได้นํากลยุทธ์การสอนโดยใชว้จิยั
เป็นฐานมาใชใ้นการเรยีนการสอนในรายวชิาทฤษฎ ีการบรหิารการพยาบาล 
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วิธีการเสาะหาความรู้ 
 1. รวมรวมองคค์วามรูจ้ากเอกสารผลงานวชิาการทีเ่ผยแพรท่าง web site  
 2. ศกึษาหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑติของวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ฉบบั
ปรบัปรงุปี 2555  
สรปุองคค์วามรู้ท่ีได้จากการเสาะหาความรู้ 
ความหมาย 

นกัวชิาการและนกัวจิยัทัง้ในและต่างประเทศเหน็พอ้งตอ้งกนัว่า การจดัการเรยีนรูแ้บบใชว้จิยั
เป็นฐาน หมายถงึ แนวคดิทีร่วมการวจิยัและการสอนเขา้ด้วยกนั ซึ่งการจดัการเรยีนรูแ้บบวจิยัเป็น
ฐานที่ดนีัน้ ต้องมาจากหลกัสูตรที่กําหนดใหม้กีารทําวิจยั ใช้กระบวนการวจิยัในการจดัการเรยีนรู้
เพื่อใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูม้กีารจดัการเรยีนรูโ้ดยใหผู้เ้รยีนใชเ้ครื่องมอืในการวจิยัและมกีารจดัการ
เรยีนรูโ้ดยใชผ้ลงานวจิยัประกอบเนื้อหาทีศ่กึษาใหแ้ก่ผูเ้รยีน (Green. 2010: online) อา้งใน ปญัญฎา 
ประดษิฐบาทกุา https://www.gotoknow.org/posts/566827 

ทศินา แขมมณี. (2552: 144-145) ใหค้วามหมายว่า เป็นสภาพการณ์ของการจดัการเรยีนรูท้ี่
ใหผู้เ้รยีนใชก้ระบวนการวจิยั หรอืผลการวจิยัเป็นเครื่องมอืในการเรยีนรูเ้นื้อหาสาระต่างๆ โดยอาจใช ้
การประมวลผลงานวจิยั (Research review) มาประกอบการสอนเนื้อหาสาระ ใชผ้ลการวจิยัมาเป็น
เนื้อหาสาระในการเรยีนรูใ้ช้กระบวนการวิจยัในการศกึษาเนื้อหาสาระ หรอืให้ผู้เรยีนลงมอืทําวิจยั
โดยตรง หรอืชว่ยฝึกฝนทกัษะการวจิยัต่างๆ ใหแ้กผู่เ้รยีน 

ลดัดา ภู่เกยีรต ิ(2552: 146) ใหค้วามหมายว่า เป็นกระบวนการพฒันาผูเ้รยีนใหส้ามารถใช้
กระบวนการวจิยัเป็นเครื่องมอืในการแสวงหาความรู้ คดิค้นคําตอบและตดัสนิใจในการเรยีนรู้ของ
ตนเองและเป็นการจดัใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูแ้ละใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตรเ์พื่อแสวงหาความรูใ้หม่
หรอืคน้หาคาํตอบทีเ่ชือ่ถอืได ้โดยอาศยักระบวนการสบืสอบในศาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัเรื่องทีศ่กึษาวจิยั
ในการดาํเนินการสบืคน้ พสิจูน์ ทดสอบ เกบ็รวบรวมขอ้มลู และวเิคราะหข์อ้มลู 

ปญัญฎา ประดษิฐบาทกุา (2556: 11) ใหค้วามหมายว่า พฤตกิรรมการจดัการเรยีนรูแ้บบวจิยั
เป็นฐาน หมายถึง เป็นการกระทําของผูส้อนเกี่ยวกบัการจดัการเรยีนรู้โดยใช้ผลงานวิจยัประกอบ
เนื้อหาที่ศกึษาให้แก่ผู้เรยีน ได้แก่ ผลงานวิจยัของผู้สอน หรอืผลงานวิจยัของผู้อื่นในวิชาที่ศกึษา 
ตลอดจนการจดักระบวน การเรยีนรูท้ีใ่ชก้ระบวนการวจิยั ทัง้นี้พฤตกิรรมการจดัการเรยีนรูแ้บบวจิยั
เป็นฐานวดัจากตวัแปรสงัเกตได ้2 องคป์ระกอบ ไดแ้ก ่

1.1 การใชผ้ลการวจิยัประกอบการจดัการเรยีนรู ้หมายถงึ การทีผู่ส้อนจดักจิกรรมการเรยีนรู้
โดยนํางานวจิยัของตนเอง หรอืผูอ้ ื่นในศาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัเรื่องทีผู่เ้รยีนกาํลงัทาํการเรียนรูม้าเล่าให้
ผูเ้รยีนฟงั หรอืใหผู้เ้รยีนไปศกึษางานวจิยัของผูส้อนหรอืผูอ้ ืน่ในศาตรท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งทีผู่เ้รยีนกาํลงั
ทาํการเรยีนรู ้

1.2 การใชก้ระบวนการวจิยัในการจดัการเรยีนรู ้หมายถงึ การทีผู่ส้อนจดักจิกรรมการเรยีนรู้
โดยใชก้ระบวนการวจิยัทีเ่ริม่จาก การระบุปญัหา การคาดคะเนคาํตอบหรอืการตัง้สมมตฐิานการเกบ็
รวบรวมขอ้มลู การวเิคราะหข์อ้มลู และการสรปุและนําเสนอ ผลการศกึษาตามลําดบั เพื่อทาํใหผู้เ้รยีน

https://www.gotoknow.org/posts/566827%20อ้าง
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เกดิความเขา้ใจในเนื้อหาสาระทีเ่รยีนรู ้ทัง้นี้ผูส้อนสามารถใชก้ระบวนการวจิยัครบทุกขัน้ตอน หรอืใช้
บางขัน้ตอนตามความเหมาะสมกบัวตัถุประสงคก์ารเรยีนรู ้เนื้อหาสาระการเรยีนรู ้และขอ้จาํกดัทีม่ ี 
แนวทางการสอนแบบวิจยัเป็นฐาน 

การสอนแบบวิจยัเป็นฐานมแีนวทาง 4 แนวทาง ซึ่งผูส้อนสามารถเลอืกใชใ้หเ้หมาะสมกบั
เนื้อหาสาระวชิา วตัถุประสงค ์สถานการณ์ และศกัยภาพของผูเ้รยีน ดงันี้ 

แนวที ่1 ผูส้อนนําผลการวจิยัมาใชใ้นการสอน 
แนวที ่2 ผูเ้รยีนศกึษางานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งทีเ่รยีนรู ้
แนวที ่3 ผูส้อนใชก้ระบวนการวจิยัในการสอน 
แนวที ่4 ผูเ้รยีนทาํวจิยัในเรือ่งทีเ่รยีนรู ้
โดย แนวที ่1 ผู้สอนเป็นคนอ่านงานวิจยั และนําผลการวิจยัมาใชใ้นการจดัการเรยีนรู้ของ

ตนเองในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง เช่น นําเนื้อหาทีเ่ป็นผลการวจิยัมาใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรู ้หรอืมาเล่าให้
ผูเ้รยีนฟงัเป็นการเรยีนรูเ้พิม่เตมิ 

แนวที ่2 ให้ผู้เรยีนไปศกึษาค้นคว้างานวจิยัด้วยตนเอง ทําให้ผู้เรยีนได้ฝึกทกัษะ การเป็น
ผูบ้รโิภคงานวจิยั ซึง่เป็นหน้าทีข่องผูส้อนทีต่อ้งเลอืกงานวจิยัทีเ่หมาะสมกบัระดบัชัน้และวยัของผูเ้รยีน 
หรอืผูส้อนอาจตอ้งทาํหน้าทีใ่นการสรปุยอ่งานวจิยัใหม้คีวามเหมาะสมกบัระดบัของผูเ้รยีน 

แนวที ่3 ผูส้อนใชก้ระบวนการวจิยัในการสอน คอื ผูส้อนออกแบบการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้
กระบวนการวจิยัเขา้ไปช่วยใหผู้เ้รียนเกดิความเขา้ใจในเนื้อหาสาระที่ต้องการ ซึ่งผู้สอนสามารถใช้
กระบวนการวิจยัครบทุกขัน้ตอนหรอืใช้บางขัน้ตอนตามความเหมาะสมกบัเนื้อหาสาระการเรยีนรู ้
วตัถุประสงคแ์ละขอ้จาํกดัทีม่ ี

แนวที ่4 ใหผู้เ้รยีนลงมอืทาํวจิยัดว้ยตนเอง โดยผูส้อนช่วยใหผู้เ้รยีนดําเนินการตามขัน้ตอน
การวจิยัต่างๆ อยา่งมคีณุภาพมากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะสามารถทาํได้ 

นอกจากนี้ สมหวงั พธิยิานุวฒัน์และทศันีย ์บุญเตมิ (2540) ไดเ้สนอรปูแบบการจดัการเรยีนรู้
โดยใชก้ารวจิยัเป็นฐานไว ้4 รปูแบบ ไดแ้ก่ 

1. การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ระบวนการวิจยั คอืการให้ผูเ้รยีนได้ฝึกปฏบิตัิทําวิจยัในระดบั
ต่างๆ เช่น การทาํการทดลองในหอ้งปฏบิตักิารวทิยาศาสตร ์การศกึษารายกรณี (Case Study) การ
ทาํโครงงาน การทาํวจิยัเอกสาร การทาํวจิยัฉบบัจิว๋ (Baby Research) การทาํวทิยานิพนธ ์เป็นตน้ 

2. การสอนโดยให้ผู้เรียนร่วมทําโครงการวิจยักบัอาจารย์หรอืเป็นผู้ช่วยในโครงการวิจัย 
(Under Study Concept) ในกรณีนี้ผูส้อนตอ้งเตรยีมโครงการวจิยัไวร้องรบัเพือ่ใหผู้เ้รยีนมโีอกาสไดท้าํ
วจิยั เช่น ร่วมเกบ็รวบรวมขอ้มลู วเิคราะห์ขอ้มลู อย่างไรกต็ามวธินีี้จะมขีอ้เสยีทีผู่เ้รยีนไม่ได้เรยีนรู้
กระบวนการทาํวจิยัครบถว้นทกุขัน้ตอน 

3. การสอนโดยใหผู้เ้รยีนศกึษางานวจิยั เพือ่เรยีนรูอ้งคค์วามรู ้หลกัการและทฤษฎทีีใ่ชใ้นการ
วจิยัเรื่องนัน้ๆ วธิกีารตัง้โจทย์ปญัหา วธิกีารแกป้ญัหา ผลการวจิยั และการนําผลการวจิยัไปใชแ้ละ
ศกึษาต่อไป ทาํใหผู้เ้รยีนเขา้ใจกระบวนการทาํวจิยัมากขึน้ 
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4. การสอนโดยใชผ้ลการวจิยัประกอบการสอน เป็นการใหผู้เ้รยีนไดร้บัรูว้่า ทฤษฎขีอ้ความรู้
ใหม่ๆ  ในศาสตรข์องตนในปจัจุบนัเป็นอยา่งไร นอกจากนี้ยงัเป็นการสรา้งศรทัธาต่อผูส้อนรวมทัง้ทาํให้
ผูส้อนไมเ่กดิความเบื่อหน่ายทีต่อ้งสอนเนื้อหาเดมิๆ ทกุปี 

อย่างไรกต็ามพบว่ารปูแบบทีม่ผีูนํ้ามาใชใ้นกระบวนการเรยีนการสอนกนัอย่างแพร่หลายใน
สถานศกึษา ต่างๆ ไดแ้ก ่การนําผลการวจิยัมาใชส้นบัสนุนเนื้อหาวชิาและการใชก้ระบวนการวจิยัเป็น
กระบวนการเรยีนการสอน 
 
กิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของสมาชิก (ระบุวนัเดือนปี จ านวนสมาชิก สรปุองคค์วามรู้ท่ี
ได้จากการแลกเปล่ียนระหว่างสมาชิกในแต่ละครัง้) 
 ครัง้ท่ี 1 วนัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557   
 จ านวนสมาชิก  

1. อาจารย ์พร    บุญม ี
 2. อาจารยโ์สภาพร   พนัธุลาวณัย ์
 3. อาจารยล์กัษณา    ไทยประเสรฐิ 
 4. อาจารยเ์ปรมฤด ี ศรวีชิยั 
 สรปุองคค์วามรู้ทีไ่ด ้
 1. ผลการเรยีนรูข้องรายวชิาทีก่าํหนดในหลกัสตูร (มคอ.2) รายวชิาการบรหิารการพยาบาล 

2. กลยทุธก์ารสอน โดยใชว้จิยัเป็นฐาน ความหมาย วธิกีารสอน โดยวจิยัเป็นฐาน 
 3. การออกแบบการ มคอ. 3 รายวชิาการบรหิารการพยาบาลปีการศกึษา 2557  
 4. การออกแบบใบงานการใชว้จิยัเป็นฐาน 
 5. แนวทางการประเมนิผลการเรยีนรูจ้ากการใชก้ลยทุธก์ารสอนโดยใชว้จิยัเป็นฐาน 

ครัง้ท่ี 2 วนัที ่22 กนัยายน พ.ศ. 2557   
 จ านวนสมาชิก  

1. อาจารย ์พร    บุญม ี
 2. อาจารยโ์สภาพร   พนัธุลาวณัย ์
 3. อาจารยล์กัษณา    ไทยประเสรฐิ 

4. อาจารยเ์ปรมฤด ี ศรวีชิยั 
 สรปุองคค์วามรู้ท่ีได้ 
 1. การพฒันาเครื่องมอืหรอืแบบประเมนิผลการเรยีนรูก้ารใชว้จิยัเป็นฐาน โดยอาจารยเ์ป็นผู้
ประเมนิ ประกอบดว้ยรายการประเมนิ 20 ขอ้ 

2. การพฒันาแบบสอบถามความคดิเหน็ของนักศกึษาการพฒันาผลการเรยีนรูข้องนักศกึษา
พยาบาลชัน้ปีที ่4 รุน่ที ่22ต่อรปูแบบการจดัการเรยีนการสอนโดยใชว้จิยัเป็นฐานประกอบดว้ย 6 ดา้น  

2.1 ดา้นคณุธรรมจรยิธรรมจาํนวน 9 ขอ้ 
2.2 ดา้นความรูจ้าํนวน 10 ขอ้ 
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2.3 ดา้นทกัษะทางปญัญา จาํนวน 14 ขอ้ 
2.4 ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบจาํนวน 14 ขอ้ 
2.5 ดา้นการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขการสือ่สารและเทคโนโลยสีารสนเทศจาํนวน 13 ขอ้ 
2.6 ดา้นการสนบัสนุนทกัษะการปฏบิตัทิางวชิาชพีจาํนวน 7 ขอ้ 
ครัง้ท่ี 3 วนัที ่29 กนัยายน พ.ศ. 2557 
จ านวนสมาชิก 
 1. อาจารย ์พร    บุญม ี
 2. อาจารยโ์สภาพร   พนัธุลาวณัย ์
 3. อาจารยล์กัษณา    ไทยประเสรฐิ 

 สรปุองคค์วามรู้ท่ีได้ 
การประเมนิผลงานและการนําเสนอผลงานของนกัศกึษาทีใ่ชว้จิยัเป็นฐานในเรยีนรูท้ีเ่กีย่วขอ้ง

กบัหวัขอ้ทีส่อน ในเรือ่งเกีย่วกบั คณุภาพการบรกิาร เป้าหมายความปลอดภยัผูป้่วย ยาทีม่คีวามเสีย่ง
สงู อบุตักิารณ์ไมพ่งึประสงคจ์ากการบรกิารทางการแพทย์มจีาํนวนทัง้หมด 5 เรือ่งดงันี้ 

1) คณุภาพการบรกิารตามการรบัรูข้องนกัศกึษาพยาบาล 
2) คณุภาพการบรกิารตามการรบัรูข้องผูป้ว่ยและญาต ิ
3) ความรูแ้ละความตระหนกัต่อเป้าหมายความปลอดภยัผูป้ว่ยของนกัศกึษา 

พยาบาลชัน้ปีที ่2 3 และ 4  
4) ความรูแ้ละความตระหนกัของนกัศกึษาพยาบาลต่อยาทีม่คีวามเสีย่งสงู 

  5) ศกึษาอบุตักิารณ์การฟ้องรอ้งของผูใ้ชบ้รกิารจากการไดร้บัความเสยีหายจากการ
ใชบ้รกิาร 

ครัง้ท่ี 4 วนัท่ี 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2557 
จ านวนสมาชิก 

  1. อาจารย ์พร    บุญม ี
  2. อาจารยโ์สภาพร   พนัธุลาวณัย ์
  3. อาจารยล์กัษณา    ไทยประเสรฐิ 

4. อาจารยเ์ปรมฤด ี ศรวีชิยั 
  5. อาจารยว์ชัร ี  ไชยจนัด ี
  6. อาจารยบ์วับาน ยะนา 
  7. อาจารยส์มศร ี  สจัจะสกลุรตัน์ 
  8. อาจารยก์นัตยิา ลิม้ประเสรฐิ 

สรปุองคค์วามรู้ท่ีได้ 
  1) การจดัทาํ มคอ.5 รายวชิาการบรหิารการพยาบาลปีการศกึษา 2557 
  2) ผลการประเมนิผลการเรยีนรู้โดยใชว้จิยัเป็นฐานตามความคดิเห็นของอาจารย์
ผูส้อน 
  3) ผลการศกึษาความคดิเหน็ของนกัศกึษาต่อการพฒันาผลการเรยีนรู ้
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วิธีการน าเอาองคค์วามรู้มาใช้พฒันางาน (ระบวิุธีการหรือขัน้ตอนการด าเนินงาน) 

1. ศกึษา มคอ. 2  
2. ออกแบบ มคอ. 3 
3. ปฐมนิเทศแนะนํารายวชิา วตัถุประสงค ์การประเมนิผลสมัฤทธิ ์ 

- ชีแ้จงการประเมนิผล(test blue print) 
- แนะนําแหล่งเรยีนรู ้
- เปิดโอกาสใหน้กัศกึษารว่มแสดงความคดิเหน็ 

4. จดัทําใบงานประกอบด้วยวตัถุประสงค์  กจิกรรมการสอน หวัขอ้เรื่องที่จะศกึษาโดยใช้
กระบวนการวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัหวัขอ้การสอน โดยกจิกรรมมดีงันี้ 

4.1 แบ่งกลุ่มนกัศกึษาจาํนวน 58 คนเป็น 5 กลุ่มๆ ละ 10-11 คน และใหม้อีาจารย ์
ปรกึษาประจาํกลุ่ม 

4.2.ใหน้กัศกึษากาํหนดประเดน็ปญัหาและตอ้งการหาคาํตอบทีเ่กีย่วขอ้งกบัหวัขอ้ที ่
สอน ในเรื่องเกี่ยวกบั คุณภาพการบริการ เป้าหมายความปลอดภัยผู้ป่วย ยาที่มีความเสี่ยงสูง 
อบุตักิารณ์ไมพ่งึประสงคจ์ากการบรกิารทางการแพทย์ 

4.3 มอบหมายใหน้กัศกึษา คน้หาความรูโ้ดยใชก้ระบวนการวจิยั เกีย่วขอ้งกบัหวัขอ้ 
ที่สอน ในเรื่องเกี่ยวกบั คุณภาพการบริการ เป้าหมายความปลอดภยัผู้ป่วย ยาที่มคีวามเสี่ยงสูง 
อบุตักิารณ์ไมพ่งึประสงคจ์ากการบรกิารทางการแพทย ์ 

4.4 ใหน้กัศกึษานําเสนอผลการศกึษาวจิยัเพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัเพือ่นนกัศกึษา  
และอาจารยนํ์าสรปุผลการเรยีนรูใ้นการโดยใชว้จิยัเป็นฐาน 

4.5 ใหน้กัศกึษาประเมนิผลการเรยีนรู ้การจดัการเรยีนการสอนโดยใชว้จิยัเป็นฐาน 
5. จดัทาํแบบประเมนิผลการเรยีนรู ้
6. จดัทาํแบบสอบถามประเมนิผลการเรยีนรู ้
7. ดาํเนินการจดัการเรยีนการสอนตาม มคอ. 3 
8.นกัศกึษานําเสนอผลงานและทมีอาจารยผ์ูส้อนรว่มรบัฟงัการนําเสนอผลงาน 
9.อาจารยร์ว่มกนัประเมนิผลการเรยีนรูข้องนกัศกึษาตามผลงานและการนําเสนอผลงาน 
10. ศกึษาความคดิเหน็ของนกัศกึษาต่อการไดร้บัการพฒันาผลการเรยีนรูจ้ากการใชว้จิยัเป็น

ฐาน 
11. จดัทาํ มคอ. 5 รว่มกบัทมีอาจารยผ์ูส้อน 
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ผลการน าความรู้มาใช้ในการพฒันางาน (ระบผุลผลิต ผลลพัธห์รือผลกระทบท่ีได้) 
1.ผลผลิต 
1.1 ผลสมัฤทธิข์องนกัศกึษา 

1.2 ความพงึพอใจของนักศกึษาต่อการจดัการเรยีนการสอนคะแนนเฉลี่ย 4.09  ต่อการจดัสิง่
สนบัสนุนการเรยีนรูม้คี่าเฉลีย่ 4.06 ความพงึพอใจต่อประสทิธภิาพการสอนของอาจารย ์คนที ่1 
=4.15 ,คนที ่2 = 4.10, คนที3่=4.16, คนที4่= 4.23 ,คนที ่5=4.24 
2.ผลลพัธ ์
ความคดิเหน็ของนักศกึษาต่อผลการเรยีนรูด้้วยวธิกีารสอนโดยใชว้จิยัเป็นฐาน ผลการศกึษาพบว่า
นกัศกึษามคีวามคดิเหน็ต่อผลการเรยีนรูโ้ดยรวมทกุดา้นอยูใ่นระดบัด ี( X =4.22 ,SD= 0.32)  
จาํแนกรายไดด้งันี้  
ดา้นจรยิธรรม ระดบัด ี( X =4.38 ,SD= 0.33)  
ดา้นความรูร้ะดบั ด ี( X  =4.19 ,SD= 0.41)  
ดา้นทกัษะทางปญัญาระดบัด ี( X  =4.21 ,SD= 0.35)  
ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบระดบัด ี( X =4.22 ,SD= 0.32)  
ดา้นการวเิคราะห ์เชงิตวัเลขการสือ่สารและเทคโนโลยรีะดบัด ี( X  =3.84 ,SD= 0.43)  
ดา้นการสง่เสรมิการปฏบิตัเิชงิวชิาชพีระดบัด ี( X =4.23 ,SD= 0.45) 
3.ผลกระทบ 
    ผลกระทบด้านบวกตามความคิดเหน็ของนักศึกษา 
 1. ทาํใหน้ักศกึษาเกดิกระบวนการคดิ เกดิการทาํงานร่วมกนัภายในกลุ่ม และไดนํ้างานวจิยั
ของกลุ่มของตนเองนําเสนอใหเ้พือ่ไดร้บัรู ้และยงัไดแ้ลกเปลีย่นเรยีนรูว้จิยัของกลุ่มอืน่ดว้ย 
 2. สามารถนําผลการวจิยัไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กดิประโยชน์ต่อวชิาชพีในอนาคตต่อไป 
 3. การเรยีนการสอนโดยใชว้ิจยัเป็นพื้นฐาน เป็นการเรยีนรู้ทีด่ ีนอกจากจะฝึกเรื่องความ
รบัผดิชอบแลว้ยงัฝึกกระบวนการทาํงาน คดิวเิคราะห์ 

 4. อยากให้มีการจัดการเรียนการสอนโดยน าวิจัยมาใช้ เป็นการเรียนรู้เพ่ือให้นักศึกษาเกิด 

การคิดวิเคราะห์ ซึ่งเป็นอัตลักษณ์หนึ่งของนักศึกษาในสถาบันพระบรมราชชนก 

ระดบั จ านวนนักศึกษา (คน) ร้อยละ 
A 3 5.17 
B+ 19 32.75 
B 19 32.75 
C+ 11 18.96 
C 6 10.34 

รวม  58 คน 100 
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 5.ควรมกีารทาํวจิยัแบบนี้ในปีต่อๆ ไป เนื่องจากทาํใหน้กัศกึษาได้พฒันาศกัยภาพของตนเอง
ไดม้ากขึน้ และสามารถนําไปปรบัใชใ้นชวีติประจาํวนัไดอ้ยา่งเหมาะสม 

6. เป็นการบูรณาการ ความรูจ้ากหลากหลายวชิา งานทีเ่ป็นพื้นฐานดีๆ  เช่นนี้ ควรใหรุ้่น
ต่อไปไดล้องฝึกการทาํวจิยัอกีครัง้หนึ่ง เพื่อประสทิธภิาพในการเรยีนทีส่งูขึน้ ม ีEvidence base เป็น
สว่นรว่มในการเรยีนการสอน 

7.การจดัรปูแบบการเรยีนการสอนโดยใชว้จิยัเป็นพืน้ฐาน เป็นการจดัรปูแบบการเรยีนการ 
สอนทีด่ ีทาํใหน้กัศกึษาไดใ้ชท้กัษะทัง้ 6 ดา้น และยงัทาํใหไ้ดเ้รยีนรูเ้กีย่วกบัการเชือ่มโยงของวจิยัไปสู่
วชิาการบรหิารการพยาบาลในหลายๆ ดา้น 

ผลกระทบด้านบวกตามความคิดเหน็ของอาจารยผ์ู้สอน 
 1. ให้ครูมีการวางแผนทํางานในหน้าที่ของตนอย่างเป็นระบบ ได้แก่ วางแผนการสอน 
ออกแบบกจิกรรมโดยใหผู้เ้รยีนใชก้ารวจิยัเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมกบัผูเ้รยีน 
ประเมนิผลการทาํงานเป็นระยะโดยมเีป้าหมายชดัเจนว่าจะทาํอะไรเมือ่ไร เพราะอะไร และทาํใหท้ราบ
ผลการกระทาํว่าบรรลุเป้าหมายไดอ้ยา่งไร 

2. สามารถนํามาเป็นขอ้มูลในการแลกเปลีย่นการเรยีนรูข้องคร ูเกีย่วกบัวธิกีารจดัการการ
เรยีนการสอนเพื่อพฒันาผู้เรยีนที่ครูแต่ละคน ซึ่งครูแต่ละคนสามารถจะประยุกต์และนําไปใช้เพื่อ
พฒันาการจดัการเรยีนการสอนของครอูยา่งต่อเนื่อง 

3. ช่วยใหผู้เ้รยีนได้รูจ้กัวธิกีารแสวงหาความรู ้จนกระทัง่สามารถนําไปใชใ้นการคน้คว้าหา
ความรู้ทีม่อียู่รอบตวัและเกดิขึ้นได้ตลอดเวลา หรอืเรยีกว่าเป็นการศกึษาตลอดชวีติ ผู้เรยีนจงึต้อง
เรียนรู้ที่จะแสวงหาความรู้ได้ด้วยวิธีการของตนเอง การเรียนรู้ที่ตัวเนื้อหาแต่อย่างเดียวจึงไม่ใช่
เป้าหมายสาํคญัของการเรยีนการสอนในยคุปฏริปูการศกึษาอกีต่อไป 

4. ประโยชน์ต่อผู้เรยีน โดยผู้เรยีนได้รบัการพฒันาการเกดิทกัษะการใช้การวิจยัในการ
แสวงหาความรู้ เรยีนรูท้ฤษฎี แนวคดิ หลกัการและขอ้ค้นพบทีม่คีวามหมายมคีวามเทีย่ งตรง รูจ้กั
วเิคราะหป์ญัหา การวางแผนการแกป้ญัหาหรอืการพฒันา เกบ็รวบรวมขอ้มลู สรปุผลนําผลการวจิยัไป
ประยกุตใ์ช ้ 

5. ผูเ้รยีนมโีอกาสได้รกัการพฒันาทกัษะการคดิ (Thinking Skills) ทกัษะการแกป้ญัหา 
(Problem Solving and Resolution Skills) ทกัษะการบรหิารจดัการเวลา (Time Management Skills) 
ทกัษะการสือ่สาร (Communication Skills) ทกัษะประมวลผล (Computer Skills) และทกัษะการเรยีนรู้
ตลอดชวีติ (Life Long Learning Skills) 

ผลกระทบด้านลบตามความคิดเหน็ของนักศึกษา 
1. ในการนํางานวจิยัมาใชใ้นการเรยีนการสอนทาํใหน้ักศกึษานําความรูท้ีเ่ร ียนมาประยุกต์ใช้

แต่บางกลุ่มตอ้งทาํแบบสอบใหมท่าํใหเ้บยีดเบยีนเวลาในการทาํกจิกรรมของวชิาอืน่ 
ผลกระทบด้านลบตามความคิดเหน็ของอาจารยผ์ู้สอน 
1.ครูต้องให้เวลากบันักศึกษาเพิม่ขึ้นจากชัว่โมงการสอนปกติเพราะต้องให้คําปรกึษาแก่

นกัศกึษาอยา่งต่อเนื่องในทกุกระบวนการวจิยั 
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ข้อเสนอแนะในการปรบัปรงุแก้ไขตามความคิดเหน็ของนักศึกษา 
1. ควรมกีารบรหิารเวลาใหเ้หมาะสม และกระชบัมากกว่านี้ ซึง่กาํหนดการนําเสนอไวแ้ค ่3  

ชม. แต่นําเสนอจรงิ 6 ชม. ซึ่งเบียดเบียนชัว่โมงของรายวิชาอื่น ควรจะมกีารประชุมขัน้ตอนการ
นําเสนอ และกาํหนดระยะเวลาและแบ่งกลุ่มใหช้ดัเจน 

2. ในการกาํหนดหวัขอ้วจิยั และสิง่ทีต่อ้งการจากการวจิยัควรมคีวามชดัเจน และไมซ่บัซอ้น  
3. ระยะเวลาในการทาํวจิยัน้อย อยากใหเ้พิม่ระยะเวลาในการทาํหรอืเริม่วจิยัตัง้แต่ตน้เทอม 

 4. ควรมรีะยะเวลาในการดําเนินการใหม้ากขึน้ เพื่อการศกึษากระบวนการวจิยัใหเ้ขา้ใจและ
ไดผ้ลการวจิยัทีเ่ชือ่ถอืได ้
 5. ควรมเีวลาในการใหท้าํวจิยัมากกว่านี้ ควรเป็นวจิยัทีเ่ลก็ๆ  
 6. ควรจดัเวลาในการนําเสนอใหด้วี่าแต่ละกลุ่มการนําเสนอกีน่าท ี  

7. ควรมกีารบรหิารเวลาใหเ้หมาะสม และกระชบัมากกว่านี้ ซึง่กาํหนดการนําเสนอไวแ้ค ่3  
ชม. แต่นําเสนอจรงิ 6 ชม. ซึ่งเบยีดเบียนชัว่โมงของรายวชิาอื่น ควรจะมกีารประชุมขัน้ตอนการ
นําเสนอ และกาํหนดระยะเวลาและแบ่งกลุ่มใหช้ดัเจน 
 
บทเรียนท่ีได้รบั   
บทบาทคร ู
 1. ศกึษา มคอ. 2 ใหเ้ขา้ใจและการออกแบบการสอนใน มคอ.3 ใหส้อดคลอ้ง 
 2. ออกแบบกจิกรรมการเรยีนรู ้โดยใชก้ระบวนการวจิยั ข ัน้ตอนการวจิยัทีก่าํหนด เพือ่การ
เรยีนรูส้าระทีต่อ้งการ  

3. ทบทวนกระบวนการวิจัยให้แก่ผู้เรียน ได้แก่ ทักษะการระบุปญัหา ให้คํานิยาม 
ตัง้สมมตฐิาน คดัเลอืกตวัแปร การคดัเลอืกประชากร การสุ่มกลุ่มตวัอย่าง การสร้างเครื่องมอื การ
รวบรวมขอ้มลู วเิคราะห ์สงัเคราะห ์และสรปุผลการวจิยั การอภปิรายผล และการใหข้อ้เสนอแนะ 

4. ครสูบืคน้แหล่งขอ้มลูและศกึษางานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสาระทีส่อนรว่มกบันกัศกึษา 
5. ครกูระตุน้ใหผู้เ้รยีนเกดิความสนใจใฝรู่ ้เกดิขอ้สงสยั อยากรู ้อยากแสวงหาคาํตอบของขอ้

สงสยั   
6. ครูใหค้ําแนะนําเกีย่วกบัแหล่งขอ้มูลและงานวจิยัทีผู่เ้รยีนจะต้องสบืคน้เพื่อการศกึษาหา

ความรู ้รวมทัง้คดัเลอืกงานวจิยัทีเ่หมาะสมกบัหวัขอ้วจิยั  
 7. การกาํหนดหวัขอ้หรอืปญัหาการวจิยัควรใหน้กัศกึษามสีว่นรว่ม 
 8. ครแูละผูเ้รยีนรว่มกนัอภปิรายผลการวจิยั กระบวนการวจิยั และประโยชน์การวจิยั 

9. ครแูนะนําวธิกีารอา่น ศกึษาวเิคราะหร์ายงานวจิยั ไดแ้ก ่องคป์ระกอบต่างๆ ของงานวจิยั 
วตัถุประสงค ์วธิดีาํเนินการวจิยั ขอบเขต ขอ้จาํกดัของผลการวจิยั อภปิรายผลการวจิยั การอา้งองิ  

10. ครเูชือ่มโยงสาระของงานวจิยักบัสาระของการเรยีนการสอน 
11. ครแูละผูเ้รยีนรว่มกนัอภปิรายเกีย่วกบัผลงานวจิยั กระบวนการวจิยั ความสาํคญัของการ

วจิยั 
12. ครตูอ้งวดัและประเมนิผลผลการเรยีนรูเ้กีย่วกบัผลการวจิยั กระบวนการวจิยั ควบคูไ่ป 
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กบัการเรยีนรูส้าระตามปกต ิ   
บทบาทนักศึกษา   

1. คดิประเดน็วจิยัทีต่นสนใจและเกีย่วขอ้งกบักบัสาระรายวชิา 
2. ฝึกทักษะกระบวนการวิจัยที่จําเป็นต่อการดําเนินการ เช่น การระบุปญัหาวิจัยและ

วตัถุประสงค ์การตัง้สมมตฐิาน การออกแบบการวจิยั การสรา้งเครื่องมอื การรวบรวมขอ้มลู วเิคราะห ์
สงัเคราะห ์และสรปุผลการวจิยั การอภปิรายผล และการใหข้อ้เสนอแนะ 

3. ดาํเนินการปฏบิตักิารวจิยัตามกระบวนการวจิยั 
4. บนัทกึความคดิ และประสบการณ์ รวมทัง้ขอ้สงัเกตต่างๆ ทีต่นประสบจากการดาํเนินงาน 
5. อภปิรายประเดน็เกีย่วกบักระบวนการวจิยั และผลการวจิยัทีเ่กดิขึน้ 
6. ประเมนิตนเอง ดา้นทกัษะกระบวนการวจิยัตลอดจนผลการเรยีนรูท้ีไ่ดร้บัการพฒันา 

 
 
แหล่งอ้างอิง 
https://www.gotoknow.org/posts/566827 
www.radompon.com/weblog 
www.bu.ac.th/knowledgecenter/executive_journal/july_sep.../aw4.pdf 
ph.kku.ac.th/thai/images/file/km/rbl-ph.pdf 
www.gotoknow.org › 
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