
รปูแบบการสอนภาคปฏบิตัเิพือ่ใหผู้เ้รยีนเกดิTransformative 
Learning เพือ่พฒันาพฤตกิรรมการบรกิารดว้ยหวัใจความเป็น
มนษุยข์องผูเ้รยีน

อาจารย ์ดร.ทศันยี ์ทพิยส์งูเนนิ และคณะ

วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชน ีนครราชสมีา 

สถาบนัพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสขุ



วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชน ีนครราชสมีา 

สถาบนัพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสขุ

1 นางทศันยี ์ ทพิยส์งูเนนิ

2 นางวจิติรา นวนันทวงศ์

3 น.ส.แสงนภา บารมี

4 น.ส.ทยาวรี์ จันทรววิฒัน์

5 น.ส.วชัรี แสงสาย

6 น.ส.ภรณ์ทพิย์ ผลกระโทก

7 น.ส.ญาภทัร นยิมสตัย์

คณะกรรมการจดัการความรู ้



ความเป็นมาและความส าคญัของปญัหา 

✓พระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองที่ด ี
พ.ศ.2546 หมวด 3 มาตรา 11 ไดก้ าหนดว่า สว่นราชการมหีนา้ทีพ่ฒันาความรู ้
ในสว่นราชการ

✓ กพร.ไดก้ าหนดเกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ PMQA (Public Sector 
Management Quality Award) มกีารระบถุงึการจดัการความรู ้

✓ อัตลักษณ์บัณฑติสถาบันพระบรมราชชนก “บรกิารสุขภาพดว้ยหวัใจความเป็น
มนุษย”์  (กองกจิการนักศกึษาและกจิการพเิศษ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวง
สาธารณสขุ, ม.ป.ป.) 



วตัถปุระสงค์

1.พฒันาองคค์วามรูเ้ก ีย่วกบัรปูแบบการสอนภาคปฏบิตัเิพือ่ใหผู้เ้รยีนเกดิ
Transformative Learning เพือ่พฒันาพฤตกิรรมการบรกิารดว้ยหวัใจความ
เป็นมนุษยข์องผูเ้รยีน

2.เพือ่ประเมนิผลวธิกีารจดัการเรยีนการสอนโดยใชร้ปูแบบการสอน
ภาคปฏบิตัเิพือ่ใหผู้เ้รยีนเกดิTransformative Learning เพือ่พฒันา
พฤตกิรรมการบรกิารดว้ยหวัใจความเป็นมนุษยข์องผูเ้รยีน



ตวัชีว้ดัความส าเร็จ 

1.วทิยาลยัฯ มกีารพฒันาองคค์วามรูเ้ก ีย่วกบัรปูแบบการสอนภาคปฏบิตัเิพือ่ใหผู้เ้รยีนเกดิTransformative Learning 

และพฒันาพฤตกิรรมการบรกิารดว้ยหวัใจความเป็นมนุษยข์องผูเ้รยีน จ านวน 1  เร ือ่ง

2. คา่เฉลีย่พฤตกิรรมดว้ยการบรกิารดว้ยหวัใจความเป็นมนษุยข์องนกัศกึษาทีไ่ดร้บัการสอนจากอาจารยผ์ูท้ ีป่ระยกุตใ์ช้

รปูแบบการสอนภาคปฏบิตัเิพือ่ใหผู้เ้รยีนเกดิTransformative Learning มคีา่เฉลีย่หลงัการสอนสงูกวา่กอ่นสอน

3. อาจารยผ์ูใ้ชร้ปูแบบรปูแบบการสอนภาคปฏบิตัเิพือ่ใหผู้เ้รยีนเกดิTransformative Learning เพือ่พฒันาพฤตกิรรม

การบรกิารดว้ยหวัใจความเป็นมนุษยม์คีวามพงึพอใจตอ่รปูแบบการสอน ไมน่อ้ยกวา่ 3.51 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5





ล าดบั

(ข ัน้)

กจิกรรม

การจดัการความรู ้

ระยะ

เวลา
ตวัชีว้ดั เป้าหมาย

๑ การบง่ชีอ้งคค์วามรู ้

๑.๑ การประชุมปรกึษาเพือ่วเิคราะห์

รปูแบบและองคค์วามรูท้ ีห่นว่ยงาน

จ าเป็นตอ้งมี

๑.๒ แตง่ต ัง้คณะท างานการจดัการ

ความรู ้

๑.๓ คณะท างานท าการศกึษาและ

เตรยีมความพรอ้มในการแสวงหา

ความรู ้

28 ตค. ๖๓ -จ านวนประเด็นองค์

ความรูท้ ีจ่ าเป็นตอ่

องคก์ร 

-จ านวนสมาชกิ COP 

ผูเ้ขา้รว่มประชุม

-ค าส ัง่แตง่ต ัง้

กรรมการการจดัการ

ความรู ้

- 1 เร ือ่ง 

-สมาชกิ COP เขา้รว่ม

มากกวา่รอ้ยละ ๘๐

-มคี าส ัง่แตง่ต ัง้กรรมการการ

จดัการความรู ้

ตารางที ่1 แสดงแผนการจดัการความรูร้ปูแบบการสอนภาคปฏบิตัเิพือ่ใหผู้เ้รยีนเกดิTransformative 
Learning เพือ่พฒันาพฤตกิรรมการบรกิารดว้ยหวัใจความเป็นมนษุยข์องผูเ้รยีน



ล าดบั

(ข ัน้)

กจิกรรม

การจดัการความรู ้

ระยะ

เวลา
ตวัชีว้ดั เป้าหมาย

2 การสรา้งและแสวงหาองค์

ความรู ้

๒.๑ ศกึษาขอ้มลูเพือ่ก าหนด

แหลง่ความรูท้ ัง้ภายในและ

ภายนอกหนว่ยงาน ในรปูแบบที่

หลากหลาย

4 ม.ค.64 -จ านวนแหลง่ให้

ความรู ้

จ านวนแหลง่ใหข้อ้มลู/

ความรู ้2 แหลง่ (คอืใน

และนอกหนว่ยงานทีใ่ห้

ความรูเ้ก ีย่วกบั 

1) ลกัษณะการสอนทีท่ า

ใหเ้กดิ Transformative 

Learning

2) การสอนเรยีนการ

สอนแบบ Reflection)

ตารางที ่1 แสดงแผนการจดัการความรูร้ปูแบบการสอนภาคปฏบิตัเิพือ่ใหผู้เ้รยีนเกดิTransformative 
Learning เพือ่พฒันาพฤตกิรรมการบรกิารดว้ยหวัใจความเป็นมนษุยข์องผูเ้รยีน



ล าดบั

(ข ัน้)

กจิกรรม

การจดัการความรู ้

ระยะ

เวลา
ตวัชีว้ดั เป้าหมาย

2 ๒.๒ ก าหนดแผนงานเพือ่ด าเนนิการการจดั

ความรู ้และก าหนดวธิกีารทีจ่ะใหไ้ดม้าซึง่

ความรูน้ ัน้

๒.๓ แสวงหาความรูจ้ากแหลง่ความรูต้า่งๆ 

ตามทีก่ าหนดไว้

๒.๓.๑ ประสบการณเ์ดมิ จากอาจารยผ์ูส้อน

๒.๓.๒ เอกสาร/ต ารา/สือ่เรยีนรู ้

2.3.3 จากผูเ้ชีย่วชาญ (บรรยายการเรยีน

การสอนโดยใชเ้ทคนคิ Reflection)

4 ม.ค.64 -จ านวนแผนงานเพือ่

ด าเนนิการการจดัความรู ้

และก าหนดวธิกีารทีจ่ะให้

ไดม้าซึง่ความรูน้ ัน้

- ม ี1 แผนงาน มกีารก าหนด

1)แผนงานเพือ่ด าเนนิการการจดั

ความรู ้และ 2) ก าหนดวธิกีารทีจ่ะ

ใหไ้ดม้าซึง่ความรูน้ ัน้ โดยก าหนด

แหลง่ทีไ่ดม้าของความรู ้ไดแ้ก่

1) การแลกเปลีย่นประสบการณเ์ดมิ

ของอาจารยส์มาชกิ COPทีม่ ี

ประสบการณ์การสอนภาคปฏบิตั ิ

ทางการพยาบาล

2) เอกสาร/ต ารา/สือ่เรยีนรู ้(มา

แลกเปลีย่นกนัของสมาชกิ

3) จากผูเ้ชีย่วชาญดา้นการสอน

แบบ Reflection

ตารางที ่1 แสดงแผนการจดัการความรูร้ปูแบบการสอนภาคปฏบิตัเิพือ่ใหผู้เ้รยีนเกดิTransformative 
Learning เพือ่พฒันาพฤตกิรรมการบรกิารดว้ยหวัใจความเป็นมนษุยข์องผูเ้รยีน



ล าดบั

(ข ัน้)

กจิกรรม

การจดัการความรู ้

ระยะ

เวลา
ตวัชีว้ดั เป้าหมาย

๓ การจดัความรูใ้หเ้ป็นระบบ

๓.๑ จดัระบบความรูโ้ดยการ

วเิคราะหค์วามรูท้ ีไ่ดม้า

๓.๒ จดัเก็บความรูใ้หเ้ป็น

หมวดหมูท่ ีช่ดัเจน

5-31 ม.ค. 

๖๔

11 ม.ค.64

-จ านวนองค์

ความรูท้ ีจ่ดั

หมวดหมู่

- 1 เร ือ่ง 

ตารางที ่1 แสดงแผนการจดัการความรูร้ปูแบบการสอนภาคปฏบิตัเิพือ่ใหผู้เ้รยีนเกดิTransformative 
Learning เพือ่พฒันาพฤตกิรรมการบรกิารดว้ยหวัใจความเป็นมนษุยข์องผูเ้รยีน



ล าดบั

(ข ัน้)

กจิกรรม

การจดัการความรู ้

ระยะ

เวลา
ตวัชีว้ดั เป้าหมาย

๔ การประมวลและกล ัน่กรองความรู ้

๔.๑ สงัเคราะหแ์ละเรยีบเรยีงเนือ้หา

ตามประเด็นความรูท้ ีก่ าหนดไว้

๔.๒ จดัท าเอกสารสรปุความรูท้ ีไ่ด ้

(ตรวจทานเนือ้หา ก าหนด รปูแบบ/

ภาษาทีจ่ะใชส้ ือ่สารใหท้นัสมยัตรง

กบัความตอ้งการ)

1-14

ก.พ.64

11 ม.ค.64

5.เม.ย.64

-จ านวนองคค์วามรู ้ -1 เร ือ่ง



ล าดบั

(ข ัน้)

กจิกรรม

การจดัการความรู ้

ระยะ

เวลา
ตวัชีว้ดั เป้าหมาย

5 การเขา้ถงึองคค์วามรู ้

- เผยแพรผ่า่นเว็บไซต/์social 

media/จดัพมิพเ์อกสาร

เผยแพร่

-น าเสนอเพือ่ใหส้มาชกิ COP 

น าความรูไ้ปสูก่ารประยกุตใ์ชใ้น

การจขดัการเรยีนการสอน (รอบ

ที1่)

1-14

ก.พ.64

11 ม.ค.64

-จ านวนองค์

ความรู ้

อยา่งนอ้ย 2 สือ่/

ชอ่งทาง



ล าดบั

(ข ัน้)

กจิกรรม

การจดัการความรู ้

ระยะ

เวลา
ตวัชีว้ดั เป้าหมาย

5

๕.๑ น าเสนอในทีป่ระชุม

ออนไลน์

๘ มค. ๖๔

๑๒ มคี. ๖๔

น าเสนอในที่

ประชุมออนไลน์

น าเสนอในทีป่ระชุม

ออนไลน์

ตารางที ่1 แสดงแผนการจดัการความรูร้ปูแบบการสอนภาคปฏบิตัเิพือ่ใหผู้เ้รยีนเกดิTransformative 
Learning เพือ่พฒันาพฤตกิรรมการบรกิารดว้ยหวัใจความเป็นมนษุยข์องผูเ้รยีน



ล าดบั

(ข ัน้)

กจิกรรม

การจดัการความรู ้

ระยะ

เวลา
ตวัชีว้ดั เป้าหมาย

6 การแบง่ปนัแลกเปลีย่นเรยีนรู ้

6.1 สมาชกิ COP น าความรูท้ ีไ่ดจ้าก

การปฏบิตังิานมาแลกเปลีย่นเคล็ดลบั

เทคนคิการท างาน เทคนคิการแกป้ญัหา

หรอืปรบัปรงุคูม่อืการปฏบิตังิาน

6.2 แลกเปลีย่นเรยีนรูโ้ดยน าความรูท้ ีไ่ด ้

จดัท าเป็นรปูเลม่เอกสารวชิาการเพือ่

เตรยีมแลกเปลีย่นใน KM Day

22 ม.ีค.64

๑๖-๑๗ 

พค. ๖๔

-จ านวนผูเ้ขา้ประชุม

- คา่เฉลีย่พฤตกิรรม

บรกิารดว้ยหวั

ใจความเป็นมนษุย์

นกัศกึษาพยาบาล

-สมาชกิ COP เขา้รว่ม

ประชุม มากกวา่รอ้ยละ 80

- คา่เฉลีย่พฤตกิรรมบรกิาร

ดว้ยหวัใจความเป็นมนษุย์

นกัศกึษาพยาบาลของกลุม่

ครสูมาชกิ COPทีน่ าความรู ้

ไปใชห้ลงัการใช ้สงูกวา่

กอ่น

ตารางที ่1 แสดงแผนการจดัการความรูร้ปูแบบการสอนภาคปฏบิตัเิพือ่ใหผู้เ้รยีนเกดิTransformative 
Learning เพือ่พฒันาพฤตกิรรมการบรกิารดว้ยหวัใจความเป็นมนษุยข์องผูเ้รยีน



ล าดบั

(ข ัน้)

กจิกรรม

การจดัการความรู ้

ระยะ

เวลา
ตวัชีว้ดั เป้าหมาย

6

6.3 ประชุมเชงิปฏบิตักิาร KM Day

เพือ่น าเสนอองคค์วามรูท้ ีไ่ด ้

-จ านวนผูท้ ีไ่ดร้บั

ความรู ้

-ชุดองคค์วามรูท้ ี่

จ าเป็น

-จ านวน 20 คนขึน้ไป

- เสนอ 1 เร ือ่ง

ตารางที ่1 แสดงแผนการจดัการความรูร้ปูแบบการสอนภาคปฏบิตัเิพือ่ใหผู้เ้รยีนเกดิTransformative 
Learning เพือ่พฒันาพฤตกิรรมการบรกิารดว้ยหวัใจความเป็นมนษุยข์องผูเ้รยีน



ล าดบั

(ข ัน้)

กจิกรรม

การจดัการความรู ้

ระยะ

เวลา
ตวัชีว้ดั เป้าหมาย

๗ การเรยีนรูก้ารด าเนนิการในข ัน้ตอนนีเ้ป็นการ

น าความรูท้ ีไ่ดม้าไปทดลองใชใ้นการ

ด าเนนิการโครงการตา่ง ๆ 

-น าความรูท้ ีไ่ดจ้ากการแบง่ปนัแลกเปลีย่น

เรยีนรูไ้ปใชใ้นการท างาน (รอบที2่)

๗.๑ ออกแบบการน าความรูท้ ีไ่ดไ้ปใช้

ประโยชนพ์รอ้มน าเสนอรา่งกจิกรรม/

โครงการ

๗.๒ ด าเนนิการตามแผน

๗.๓ ประเมนิผล

เม.ย.64 -มยิ. 

๖๔

-จ านวนสมาชกิ COP ที่

น าความรูไ้ปใช้

-รอ้ยละความพงึพอใจ

ของสมาชกิ COP

-สมาชกิ COP รอ้ยละ 80 ไดน้ า

ความรูไ้ปใช ้และสรปุผลการใชโ้ดย

ประเมนิตามแบบประเมนิ พฤตกิรรม

การบรกิารดว้ยหวัใจความเป็น

มนุษย์

- สมาชกิ COP มคีา่เฉลีย่ความพงึ

พอใจการเขา้รว่ม COP มากกวา่ 

3.51 จากคะแนนเต็ม 5

ตารางที ่1 แสดงแผนการจดัการความรูร้ปูแบบการสอนภาคปฏบิตัเิพือ่ใหผู้เ้รยีนเกดิTransformative 
Learning เพือ่พฒันาพฤตกิรรมการบรกิารดว้ยหวัใจความเป็นมนษุยข์องผูเ้รยีน



ล าดบั

(ข ัน้)

กจิกรรม

การจดัการความรู ้

ระยะ

เวลา
ตวัชีว้ดั เป้าหมาย

๘ การตดิตามการน าความรูไ้ปใช้

พรอ้มน าเสนอผลงานในเวทตีา่ง

ๆ/ ตพีมิพผ์ลงานทางวชิาการ

กค. ๖๔ - จ านวนเวททีีไ่ป

เสนอผลงานของ

COP/ จ านวน

ชิน้งานทาง

วชิาการของ

สมาชกิ COP ไป

น าเสนอ

- อยา่งนอ้ย 1 คร ัง้ หรอื 

1 ชิน้งาน

ตารางที ่1 แสดงแผนการจดัการความรูร้ปูแบบการสอนภาคปฏบิตัเิพือ่ใหผู้เ้รยีนเกดิTransformative 
Learning เพือ่พฒันาพฤตกิรรมการบรกิารดว้ยหวัใจความเป็นมนษุยข์องผูเ้รยีน



ล าดบั

(ข ัน้)

กจิกรรม

การจดัการความรู ้

ระยะ

เวลา
ตวัชีว้ดั เป้าหมาย

๙ สรปุผลการด าเนนิงานการจดั

ความรูป้ระจ าปีการศกึษา ๒๕๖๓

กค. ๖๔ -รายงานสรปุผล

การด าเนนิงานการ

จดัความรูป้ระจ าปี

การศกึษา ๒๕๖๓

-รายงานสรปุผลการ

ด าเนนิงานการจดัความรู ้

ประจ าปีการศกึษา 

๒๕๖๓ 1 เร ือ่ง

ตารางที ่1 แสดงแผนการจดัการความรูร้ปูแบบการสอนภาคปฏบิตัเิพือ่ใหผู้เ้รยีนเกดิTransformative 
Learning เพือ่พฒันาพฤตกิรรมการบรกิารดว้ยหวัใจความเป็นมนุษยข์องผูเ้รยีน



ข ัน้ตอนการสรา้งและแสวงหาความรู ้ ม ี7 ข ัน้ตอน

1.การบ่งชีค้วามรู้/ค้นหาความรู้  สมาชกิ COP ไดเ้สนอรูปแบบการสอนแบบตา่งๆ ดงันี้

1. การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning)

2. การเรียนรู้แบบร่วมมอื (Cooperative Learning)

3.  การเรียนรู้โดยกรณีตัวอย่าง (Case-Based Learning)

4. การเรียนรู้ตามสภาพจริง (Authentic Learning)

5. การเรียนรู้แบบมส่ีวนร่วม (Participatory Learning)

6. การสอนสาธิต (Demonstration)

7. การสะทอ้นคดิ (Reflection) 

8. การอภปิรายกลุ่ม (Group Discussion)

มตสิมาชกิเลอืก การจดัการความรูเ้ร ือ่ง การสะทอ้นคดิ (Reflection) 



2.การสรา้งและแสวงหาความรู ้

2.1 จากแหลง่ความรูภ้ายในองคก์ร  เป็นแหลง่การเรยีนรูจ้ากแหลง่ตา่งๆใน
องคก์ร  ไดแ้ก ่

1)เอกสาร / ต ารากีย่วกบั Transformative Learning และ Reflection

2) อาจารยผ์ูส้อทีม่คีวามเชีย่วชาญทีเ่คยไดร้บัการอบรมระยะส ัน้ และ
เคยมปีระสบการณ์  ถา่ยทอดเกีย่วกบั 

2.1) จดัการจดัการเรยีนรูสู้ก่ารเปลีย่นแปลง 

2.2) การบรกิารดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย์

2.3) กาแนวคดิการสอนแบบการสะทอ้นคดิ

ข ัน้ตอนการสรา้งและแสวงหาความรู ้ ม ี7 ข ัน้ตอน (ตอ่)



2.การสรา้งและแสวงหาความรู ้

2.2 จากแหลง่ความรูภ้ายนอกองคก์ร ไดแ้ก ่

1) สง่เสรมิใหส้มาชกิ COP รว่มการประชุม/อบรมจากผูเ้ชีย่วชาญของ
คณะพยาบาลศาสตร ์สถาบนัพระบรมราชชนก เกีว่กบั Transformative 
Learning และ Reflection และสรปุความรูม้าแลกเปลีย่นในกลุม่

2) วทิยาลยัฯ จดัการประชุมเพือ่ใหผู้ท้รงคณุวฒุชิีแ้นะการด าเนนิการ 
KM และการเขยีนเสนอผลงาน วนัที ่5 เมษายน 2561

ข ัน้ตอนการสรา้งและแสวงหาความรู ้ ม ี7 ข ัน้ตอน (ตอ่)



2.การสรา้งและแสวงหาความรู ้

2.1 จากแหลง่ความรูภ้ายนอกองคก์ร ไดแ้ก ่

1) สง่เสรมิใหส้มาชกิ COP รว่มการประชุม/อบรมจากผูเ้ชีย่วชาญของ
คณะพยาบาลศาสตร ์สถาบนัพระบรมราชชนก เกีว่กบั Transformative 
Learning และ Reflection และสรปุความรูม้าแลกเปลีย่นในกลุม่

2) วทิยาลยัฯ จดัการประชุมเพือ่ใหผู้ท้รงคณุวฒุชิีแ้นะการด าเนนิการ 
KM และการเขยีนเสนอผลงาน วนัที ่5 เมษายน 2561

ข ัน้ตอนการสรา้งและแสวงหาความรู ้ ม ี7 ข ัน้ตอน (ตอ่)



3.การจดัระบบขององคค์วามรู ้
รวบรวมความรูท้ีไ่ดรั้บน ามาจัดหมวดหมูใ่หช้ดัเจน และจัดเก็บไวใ้นรปูแบบตา่ง 
ๆ จากหลากหลายแหลง่ทีม่าแหลง่ทีม่า 

1) ต ารา  เอกสาร งานวจัิย
2)จากการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้จากการรับฟังความรูจ้ากผูเ้ชีย่วชาญทัง้

ภายใน และภายนอกองคก์ร 
จดัเก็บไวใ้นรปูแบบตา่ง ๆ เชน่ รปูแบบของไฟลข์อ้มลูใน website ของ

วทิยาลยัฯ  file เอกสาร  เพือ่การเรยีกใชง้านอยา่งรวดเร็ว และถกูตอ้ง





4. การประมวลและกล ัน่กรองความรู ้

4.1 คณะกรรมการจดัการความรูน้ าองคค์วามรูท้ ีไ่ดจ้ากข ัน้การจดัระบบขององคค์วามรู ้ (รอบที1่)

4.1.1 น าความรูท้ีไ่ดจ้ากกจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรูข้องสมาชกิ COP ถอดองคค์วามรู ้น ามาปรับปรงุรปูแบบเอกสาร

เป็นการปรับแกไ้ขภาษาและปรับปรงุเนือ้หา (รอบที ่1) และใหส้มาชกิ COP ทบทวนผลกลุน่กรองความรู ้(รอบ1 สมบาณ)์

4.2 คณะกรรมการจดัการความรูน้ าองคค์วามรูท้ ีไ่ดจ้ากข ัน้การจดัระบบขององคค์วามรู ้(รอบที่ 2)

4.2.1 ความรูท้ีไ่ดจ้ากการแลกเปลีย่นเรยีนรูข้องสมาชกิ COP ถงึผลการน ารปูแบบการสอนไปประยกุตใ์ช ้ ในการประชมุวัน

จันทรท์ี ่22 มนีาคม พ.ศ. 2564  และคณะกรรมการจัดการความรูน้ าองคค์วามรูท้ีไ่ดจ้ากขัน้การจัดระบบขององคค์วามรู ้ (รอบที ่

2) และใหส้มาชกิ COP ทบทวนผลกลุน่กรองความรู ้(รอบ2 สมบรุณ)์



คณะกรรมการจัดการความรูข้องวทิยาลยัฯมกีารจัดชอ่งทางเผยแพรอ่งคค์วามรูแ้นว
ปฏบิตัทิีด่ทีางออนไลนเ์พือ่เป็นเอกส ารองคค์วามรูท้ีส่ามารถดาวนโ์หลดไดผ้า่น
ชอ่งทางตา่ง ๆ เพือ่ใหอ้าจารย ์และบคุลากรสามารถเขา้ถงึความรูไ้ดส้ะดวก 
รวดเร็ว และท ัว่ถงึ  

• ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT) Web board บอรด์ประชาสมัพนัธ์

• LINE กลุม่ หอ้ง KM TL (Transformation Learning) 

5. การเขา้ถงึความรู ้



2. คณะกรรมการการจกัการความรูข้องวทิยาลยัฯ น าองคค์วามรูไ้ปเผยแพรท่ ัง้ใน และนอก
องคก์ร ไดแ้ก ่

2.1) เผยแพรอ่งคค์วามรูโ้ดยการน าเสนอ จัดท าเอกสาร แผน่พับ และคูม่อืเอกสารรวชิาการเพือ่
เตรยีมแลกเปลีย่นใน KM Day ของวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีนครราชสมีา (มกี าหนดแผนของ
วทิยาลยั)

2.2) เผยแพรอ่งคค์วามรูใ้นประชมุของ คณะพยาบาลศาสตร ์สถาบนัพระบรมราชชนก 

2.3) เผยแพรอ่งคค์วามรูใ้นประชมุรว่มกบัคณะพยาบาลศาสตรส์ถาบนัอดุมศกึษาในจังหวดั
นครราชสมีา (วางแผน)

6. การด าเนนิการแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละเผยแพร ่



7.การน าความรูท้ ีไ่ดม้าไปทดลองใช ้และประเมนิผล

7.1 การเรยีนรูแ้ละการน าความรูไ้ปใชป้ระโยชนภ์ายในหนว่ยงาน

- อาจารยส์มาชกิ COP ประยกุตใ์ช(้อยา่งนอ้ย 1 กลุม่/2-4 สปัดาห)์ และประเมนิผล โดย

1) การบรกิารดว้ยหวัใจความเป็นมนษุย ์และ 

2) ความพงึพอใจในการเขา้รว่มเป็นสมาชกิ COP

3) Reflection



1) ผลลพัธต์อ่องคก์รและชุมชน การสอนทีเ่พิม่พฤตกิรรมการบรกิารดว้ยหวัใจความเป็นมนุษยข์อง

ผูเ้รยีน ท าใหผู้ร้ับบรกิารไดรั้บการเคารพศกัดิศ์รคีวามเป็นบคุคล

2) เขา้รว่มเผยแพรผ่ลงานแนวปฏบิตัทิ ีด่ใีนระดบัคณะพยาบาลศาสตร ์สถาบนัพระบรมราชชนก 

เป็นเจา้ภาพจัดการประชมุดว้ยสือ่ออนไลน ์

3) น าองคค์วามรูท้ ีไ่ดไ้ปแลกเปลีย่นกบัสถาบนัอดุมศกึษา ใน จ.นครราชสมีา

7.2 การเรยีนรูแ้ละการน าความรูไ้ปใชป้ระโยชนภ์ายนอกหนว่ยงาน 







• วตัถปุระสงคท์ี ่1 พัฒนาองคค์วามรูเ้กีย่วกบัรปูแบบการสอนภาคปฏบิตั ิ
เพือ่ใหผู้เ้รยีนเกดิ Transformative Learning เพือ่พัฒนาพฤตกิรรมการ
บรกิารดว้ยหัวใจความเป็นมนุษยข์องผูเ้รยีน 

• ตารางสรปุแกน่ความรู ้รอบที ่1

• ตารางสรปุแกน่   รอบที ่2

ผลลพัธก์ารจดัการความรู ้ ตามวัตถปุระสงค ์ดงันี้



ผลลพัธห์รอืองคค์วามรูท้ ีไ่ด ้

ข ัน้การด าเนนิการ
สอน

ดา้นการเตรยีม/ข ัน้การสอน
ภาคปฏบิตั ิ

แนวทางการปฏบิตั ิ

1.น าเขา้ 
1.1ข ัน้เตรยีมกอ่นการ
จดัการเรยีนการสอน

1. นโยบาย - วทิยาลยัฯมนีโยบาย Transformation 
Learning

2. เตรยีมคร ูผูเ้รยีน และ
ครพูีเ่ล ีย้งในแหลง่ฝึก และ
ในชุมชน 

-Transformation Learning
- Reflection
- การดแูลดว้ยหวัใจความเป็นมนษุย์

1) แสดงผลลพัธห์รอืองคค์วามรูท้ ีไ่ดข้อ้มลูเชงิคณุภาพ



ข ัน้การด าเนนิการสอน ข ัน้การสอนภาคปฏบิตั ิ แนวทางการปฏบิตั ิ

2.กระบวนการ 

2.1 pre -conference
(หลกั 3R )

R: Reflection

R: Reinforce

R: Relax



ข ัน้การด าเนนิการ
สอน

ข ัน้การสอนภาคปฏบิตั ิ แนวทางการปฏบิตั ิ

2.กระบวนการ (ตอ่) 2.2 ข ัน้ด าเนนิการใหก้ารพยาบาล
(หลกั 5R)

R1: Reflection

R2:Relation

R3:Role Model

R4: Reinforce

R5: Relax

ผลลพัธห์รอืองคค์วามรูท้ ีไ่ด ้(ตอ่)



ข ัน้การด าเนนิการสอน ข ัน้การสอนภาคปฏบิตั ิ แนวทางการปฏบิตั ิ

2.กระบวนการ (ตอ่) 2.3 การ post-conference และ
การประเมนิผล (หลกั5R 1F)

R1: Reflection

R2:Relation

R3:Role Model

R4: Reinforce

R5: Relax

F: Feeling

5. ผลลพัธห์รอืองคค์วามรูท้ ีไ่ด ้(ตอ่)



ข ัน้การด าเนนิการสอน ข ัน้การสอน
ภาคปฏบิตั ิ

แนวทางการปฏบิตั ิ

3.ผลงาน /ผลลพัธ์ (หลกั 1H 2R) Hc : Humanize Care

Rs: Reflection of Student

Rt: Reflection of Teacher

ผลลพัธห์รอืองคค์วามรูท้ ีไ่ด ้(ตอ่)



วตัถปุระสงคท์ี ่2 เพือ่ประเมนิผลวธิกีารจัดการเรยีนการสอนโดยใช ้

รปูแบบการสอนภาคปฏบิตัเิพือ่ใหผู้เ้รยีนเกดิTransformative Learning 

เพือ่พัฒนาพฤตกิรรมการบรกิารดว้ยหัวใจความเป็นมนุษยข์องผูเ้รยีน

ผลลพัธก์ารจดัการความรู ้



พฤตกิรรมดว้ยหวัใจความ

เป็นมนุษย ์ของผูเ้รยีน
N M SD

Wilcoxon sing ranks test

Z P-value

ก่อนขึน้ฝึกภาคปฏิบตัิ
ก่อน 213 51.16 5.90

-11.668 0.000*Sig (1-tailed)

หลังขึน้ฝึกภาคปฏบิตัิ
หลัง 213 60.47 4.94

0.00 0.00
*p<.05

ตาราง 5 แสดงการเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่พฤตกิรรมดว้ยหวัใจความเป็นมนษุย์ กอ่นและหลงัการขึน้ฝึกภาคปฏบิตัทิ ีห่อผูป่้วย โดยใช้

สถติ ิWilcoxon Signed Ranks Tests



ตาราง 6 แสดงผลการประเมนิความพงึพอใจตอ่การเขา้รว่มของสมาชกิ COP-KM 

ผลการประเมนิความพงึพอใจตอ่การเขา้รว่มของผูส้อนสมาชกิ COP-KM จ านวน 24
คนคน คดิเป็นรอ้ยละ 100  พบวา่โดยรวม คา่เฉลีย่ความพงึพอใจในการเขา้รว่ม อยูใ่น
ระดบัมากทีส่ดุ (Mean = 4.74, S.D.= 0.42)

พบวา่ 

-ความพงึพอใจสงูทีส่ดุคอืดา้น  ข. ภาพรวมของการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ อยู่
ในระดบัมากทีส่ดุ (Mean = 4.81, S.D.= 0. 37)

-ดา้นทีม่คีวามพงึพอใจต า่ท ีส่ดุ คอืดา้น ก.ประเด็น/เนือ้หา การจดั KM   
อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ (Mean = 4.68, S.D.= 0. 46) 

สว่นที ่3  ผลการประเมนิความพงึพอใจตอ่การเขา้รว่มของสมาชกิ COP-KM



1. ผลลพัธท์ ีเ่กดิกบัผูเ้รยีน

1.1)  พฒันาทกัษะภายใน โดยเฉพาะทกัษะการตระหนกัรู ้

1.2) สรา้งเสรมิพลงัอ านาจใหผู้เ้รยีน  

1.3)สง่เสรมิการใชค้วามคดิอยา่งมวีจิารณญาณ 

1.4) ปรบัเปลีย่นทศันคตใินการดแูลผูป่้วยและการประกอบ
วชิาชพี 

ผลลพัธท์ ีเ่กดิจากการสมัภาษณข์อ้มลูเชงิคณุภาพ



2.ผลลพัธท์ ีเ่กดิกบัผูส้อน

2.1) เขา้ใจการรบัรู ้พฤตกิรรมการเรยีนรู ้และความคดิ
ของนกัศกึษา

2.2)  มแีนวทางปรบัปรงุหรอืเลอืกใชว้ธิกีารสอนที่
เหมาะสมกบัผูเ้รยีนแตล่ะคน

2.3) มทีกัษะการเสรมิพลงัแกน่กัศกึษา

2.4) มคีวามยดืหยุน่ในการมอบหมายงาน

2.5) มทีกัษะการต ัง้ค าถาม

ผลลพัธท์ ีเ่กดิจากการสมัภาษณข์อ้มลูเชงิคณุภาพ (ตอ่)



ตารางที ่7 แสดงสรปุผลการบรรลตุวัชีว้ดัของการด าเนนิงานของ COP-KM 

สรปุผลการบรรลตุวัชีว้ดั 

ตวัชีว้ดั คา่

เป้าหมาย

ผลการด าเนนิงาน การบรรลผุลตวัชีว้ดั

บรรลุ ไมบ่รรลุ

1.วทิยาลยัฯ มกีารพฒันาองคค์วามรู ้

เก ีย่วกบัรปูแบบการสอนภาคปฏบิตั ิ

เพือ่ใหผู้เ้รยีนเกดิTransformative 

Learning และพฒันาพฤตกิรรมการ

บรกิารดว้ยหวัใจความเป็นมนษุยข์อง

ผูเ้รยีน 

จ านวน 1  

เรือ่ง

ไดร้ปูแบบรปูแบบการสอน

ภาคปฏบิตัเิพือ่ใหผู้เ้รยีนเกดิ

Transformative Learning และ

พัฒนาพฤตกิรรมการบรกิารดว้ย

หวัใจความเป็นมนุษยข์องผูเ้รยีน 

1เรือ่ง

√



ตารางที ่7 แสดงสรปุผลการบรรลตุวัชีว้ดัของการด าเนนิงานของ COP-KM

สรปุผลการบรรลตุวัชีว้ดั 

ตวัชีว้ดั คา่

เป้าหมาย

ผลการด าเนนิงาน การบรรลผุลตวัชีว้ดั

บรรลุ ไมบ่รรลุ

2. คา่เฉลีย่พฤตกิรรมดว้ยการบรกิาร

ดว้ยหวัใจความเป็นมนษุยข์องผูเ้รยีนที่

ไดร้บัการสอนจากอาจารยผ์ูท้ ี่

ประยกุตใ์ชร้ปูแบบการสอนภาคปฏบิตั ิ

เพือ่ใหผู้เ้รยีนเกดิTransformative

Learning

มคีา่เฉลีย่

หลงัการ

สอนสงูกวา่

กอ่นสอน

-คา่เฉลีย่พฤตกิรรมดว้ยการ

บรกิารดว้ยหัวใจความเป็น

มนุษยข์องผูเ้รยีน หลงัสงูกวา่-

กอ่น (Meanหลงั = 60.47

และ, Meanกอ่น= 51.16) 

เมือ่เปรยีบเทยีบผลพบวา่มี

นัยส าคญัทางสถติิ

√



ตารางที ่7 แสดงสรปุผลการบรรลตุวัชีว้ดัของการด าเนนิงานของ COP-KM

สรปุผลการบรรลตุวัชีว้ดั 

ตวัชีว้ดั คา่

เป้าหมาย

ผลการด าเนนิงาน การบรรลผุลตวัชีว้ดั

บรรลุ ไมบ่รรลุ

3. อาจารยผ์ูใ้ชร้ปูแบบรปูแบบการสอน

ภาคปฏบิตัเิพือ่ใหผู้เ้รยีนเกดิ

Transformative Learning เพือ่

พฒันาพฤตกิรรมการบรกิารดว้ยหวั

ใจความเป็นมนษุยม์คีวามพงึพอใจตอ่

รปูแบบการสอน 

ไมน่อ้ยกวา่ 

3.51 

คะแนน 

จากคะแนน

เต็ม 5

ผลคา่เฉลีย่ความพงึพอใจ

โดยรวม อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ 

(Mean = 4.74, S.D.= 0.42)  

√



การขยายในวงรอบที ่2  ปีการศกึษา 2564

1. ขยายองคค์วามรูสู้อ่าจารย์
นอก COP KM

2. ขยายองคค์วามรูสู้อ่าจารย์
ผูส้อนในรายวชิาภาคทฤษฎ ี

1) วชิาวจิยัทางการพยาบาล 

2)วชิาการศกึษาอสิระ 

3)การสือ่สารและการปรกึษา
ทางสขุภาพ

- วชิาปฏบิตักิารพยาบาล  ไดแ้ก่

- ปฏบิตักิารพยาบาลบคุคลทีม่ี
ปัญหาทางจติ 

- ปฏบิตักิารพยาบาล.......

-แบบประเมนิการสะทอ้นคดิของนกัศกึษา
พยาบาล
-พฤตกิรรมการดแูลดว้ยความเป็นมนษุย์



ภาพกจิกรรม KM



รปูแบบการสอนภาคปฏบิตัเิพือ่ใหผู้เ้รยีนเกดิTransformative 
Learning เพือ่พัฒนาพฤตกิรรมการบรกิารดว้ยหวัใจความเป็น
มนุษยข์องผูเ้รยีน

อาจารย ์ดร.ทัศนยี ์ทพิยส์งูเนนิ และคณะ

วทิยาลัย วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชน ีนครราชสมีา 

สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสขุ


