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คํานํา 

 

การจัดการความรู  (Knowledge management : KM) คือ การรวบรวม สราง จัดระเบียบ 

แลกเปลี่ยน และประยุกตใชความรูในองคกร โดยพัฒนาระบบจากขอมูลไปสูสารสนเทศเพ่ือใหเกิดความรูและ

ปญญาการจัดการความรูประกอบไปดวยชุดของการปฏิบัติงานท่ีถูกใชโดยองคกรตางๆเพ่ือท่ีจะระบุ สราง 

แสดงและกระจายความรูเพ่ือประโยชนในการนําไปใชและการเรียนรูภายในองคกรอันนําไปสูการจัดการ

สารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน (Wikipedia : การจัดการความรู) 

คณะพยาบาลศาสตรมีบทบาทในการจัดการเรียนการสอนใหนักศึกษามีความรูความสามารถในการ

ปฏิบัติการพยาบาลอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซ่ึงจะนําไปสูการเปนนักปฏิบัติเชิงรุก (Proactive 

practitioner) ได ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนซ่ึงถือเปนหัวใจสําคัญท่ีจะทําใหนักศึกษาไปถึงเปาหมาย

ได” เทคนิคการสอนภาคปฏิบัติ” จึงเปนหัวขอสําคัญท่ีคณะอนุกรรมการการจัดการความรูไดนํามาแลกเปลี่ยน

เรียนรูระหวางอาจารยผูสอนท่ีมีประสบการณมานับสิบๆ ป และมีความชํานาญท่ีหลากหลายซ่ึงถือเปน tacit 

knowledgeท่ีมีคุณคา ผานกระบวนการพุดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน แลวรวมรวม และจัดระเบียบ

เปนความรูท่ีผานการจัดการ (explicit knowledge) ท่ีสามารถนําไปใชในการปฏิบัติจริงได รายงานฉบับนี้จึง

เปนการสรุปความรูท่ีไดจาการจัดการความรูอยางเปนกระบวนการเริ่มตั้งแตการพูดคุยในกลุม

คณะอนุกรรมการฯ ถึงความสําคัญของหัวขอท่ีจะนํามาใชในการจัดการความรู และจัดทําแผนการจัดการ

ความรู ดําเนินการประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู แลวสรุปเปนความรูท่ีเกิดข้ึนใหมเผยแพรใหกับอาจารยอ่ืนๆ

ไดรวมแลกเปลี่ยนประสบการณ แลวนําไปทดลองใชในการปฏิบัติงานจริงกอนนํามาสรุปถึงผลจาการทดลองใช

จริงเพ่ือนํากลับไปแลกเปลี่ยนเรียนรูในรอบตอๆ ไป เพ่ือการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและผูเรียนตอไป 

 

คณะอนุกรรมการจัดการความรูดานการเรียนการสอน 

30 กรกฎาคม 2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2
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เทคนิคการสอนภาคปฏิบัต ิ

 

องคความรูท่ีไดจากการทํา KM ดานการเรียนสอน ท่ีจะทําใหการสอนภาคปฏิบัติไดผลตาม

จุดมุงหมายของรายวิชา จะตองเนนกระบวนการ Input, process และ output มีดังนี้ 

 ดานปจจัยนําเขา (In put) 

 ๑. อาจารยผูสอน ควรมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ดังนี้ 

  ๑.๑ มีความรู มีความสามารถในสาขาวิชาทางการพยาบาลทีฝกปฏิบัติ 

  ๑.๒ มีมนุษยสัมพันธดี สามารถสรางสัมพันธภาพกับผูเรียนและแหลงฝกไดดี  

  ๑.๓ บุคลิกภาพของอาจารยผูสอนปฏิบัติ ยิ้มแยมแจมใส เปนตัวอยางใหกับนักศึกษาได 

  ๑.๔ บทบาทอาจารยพ่ีเลี้ยงเปนตัวอยางท่ีดีแกนักศึกษา สามารถสอนและใหคําแนะนําเม่ือ

นักศึกษาตองการความชวยเหลือได 

  ๑.๕ ทักษะของอาจารยผูสอนภาคปฏิบัติเนนการสอนแบบ concept base  

  ๑.๖ การเตรียมความพรอมของอาจารยผูสอนภาคปฏิบัติ 

  ๑.๗ อาจารยผูสอนภาคปฏิบัติตองใจกวาง ไมยึดติดแนวคิดเดิม 

  ๑.๘ มีทัศนคติเชิงบวก มีทัศนคติดีตอนักศึกษาและการสอนภาคปฏิบัติ  

  ๑.๙ มีความยึดหยุน  

 ๒. นักศึกษา  

  ๒.๑ มีความรูในเรื่องท่ีจะฝกปฏิบัติโดยมีการทบทวนความรูอยูเสมอ 

  ๒.๒ มีความกระตือรือรนในการเรียนรู และสามารถเรียนรูดวยตนเองได 

  ๒.๓ เตรียมความพรอมกอนข้ึนฝกปฏิบัติ  

  ๒.๔ มีการประเมินตนเอง ( Check list) 

  ๒.๕ บุคลิกภาพดี นาเชื่อถือ มีความม่ันใจในตนเอง 

 ๓. แหลงฝก  

  ๓.๑ ตองมีแบบอยางท่ีดี  

  ๓.๒ มีการเตรียมแหลงฝก  

  ๓.๓ มีการอบรมครูพ่ีเลี้ยง  

  ๓.๔ แหลงฝกตองมีประสบการณสอดคลองกับรายวิชาท่ีฝกปฏิบัติ  

 ๔. หลักสูตร  

  ๔.๑ มีแบบประเมินแบบ authentic (ประเมินตามสภาพจริง) 

  ๔.๒ แบบประเมินพฤติกรรมแบบ chick listเพ่ือใหนักศึกษามีโอกาสประเมินตนเอง 

  

ดานกระบวนการ (Process) 
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 ๑. มีการเตรียมความพรอมของแหลงฝก นักศึกษา และอาจารยผูสอนภาคปฏิบัติ 

 ๒. มีการสอนโดยใชวีดิทัศน (ใหผูเรียนดูหลาย ๆ วีดิทัศน) และวิพากษ อภิปรายเพ่ือสกัดองคความรู  

 ๓. ใหนักศึกษาไดมีการฝกทดลองในหองปฏิบัติการดวยตนเอง  

 ๔. มีคูมือเก็บประสบการณท่ีสอดคลองกับรายวิชา  

 ๕. มีแบบประเมินแบบ  check list ในการฝกทักษะตาง ๆ ในหองปฏิบัติการ 

 ๖. มี E-learning เพ่ือใหนักศึกษาไดมีโอกาสเรียนรูดวยตนเองในชวงเวลาท่ีนักศึกษามีความพรอมตอ

การเรียนรู 

 ๗. มีการประเมินการเรียนการสอนเปนระยะ ๆ โดยผูสอนและผูเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  

 ๘. มีคูมือฝกปฏิบัติของรายวิชาเปนแนวทางในการปฏิบัติท้ังตอตัวนักศึกษา พยาบาลพ่ีเลี้ยงและ

อาจารยผูสอน 

 ๙. มีการสอน สาธิตและการสาธิตยอนกลับโดยผูเรียนมีการประเมินตนเองในทักษะตางๆ และผูสอน

ประเมิน ใหขอมูลยอนกลับเพ่ือใหนักศึกษาเรียนรูจุดบกพรองของตนเอง สามารถนําขอมูลเหลานั้นมาพัฒนา

ตนเองได 

 ๑๐. มีการสอบลงวอรดเปนขอสอบอัตนัย และการสอบ Procedure ในหองปฏิบัติการ เพ่ือประเมิน

สัมฤทธิผลของนักศึกษา ในกรณีท่ีนักศึกษามีผลการเรียนออน ตองมีแนวทางการชวยเหลือนักศึกษา เชนใหมา

ฝกปฏิบัติซํ้าๆ ในหองปฏิบัติการเปนตน 

 ๑๑. หองปฏิบัติการมีความพรอมในการฝกปฏิบัติ ไดแกเครื่องมือเครื่องใชในการฝกปฏิบัติ ระยะเวลา

ท่ีเปดหองปฏิบัติการใหพรอมใช และบุคลากรท่ีดูแลหองปฏิบัติการ 

  

ดานผลลัพธ (Out put) 

๑. การประเมินผลสัมฤทธิ์ควรมีการประเมินใหครบทุกดานตาม learning outcomes ท้ัง ๖ ดาน 

โดยเนนการประเมินแบบตามสภาพจริง (Authentic evaluation) 

๒. การประเมินผลไมเนนเฉพาะการประเมินเพ่ือตัดสินผลการไดตกของนักศึกษาเทานั้น แตควรมี

การประเมินเพ่ือเปนการเรียนรูและชวยเหลือนักศึกษาใหมีโอกาสในการพัฒนาตนเอง  

 ๓. การชวยเหลือผูเรียนโดยอาจารยท่ีปรึกษา อาจารยผูสอนภาคปฏิบัติ และอาจารยประจําชั้น 

เพ่ือใหนักศึกษามีโอกาสพบกับอาจารยท่ีสามารถชวยเหลือนักศึกษาไดหลายๆ ชองทาง  
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การเผยแพรความรูจากการจัดการความรู และการนําไปปรับใชกับการปฏิบัติงานจริง 

คณะอนุกรรมการการจัดการความรูดานการเรียนการสอน นําผลการจัดการความรูท่ีเกิดจากการ

คนหาความรู การแลกเปลี่ยนประสบการณจากผูมีความรูความชํานาญในดานการเรียนการสอน โดยเฉพาะ 

เทคนิคการสอนภาคปฏิบัติ เผยแพร โดยแจงในท่ีประชุมคณะพยาบาลศาสตรในวาระการประชุมเรื่อง

ความกาวหนาของการดําเนินงานการจัดการความรู ดานการเรียนการสอน วันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

- ในการนําผลของการจัดการความรูไปปรับใชในการสอนจริงนั้น ไดเริ่มท่ีวิชาการพยาบาลพ้ืนฐาน 

ซ่ึงจัดสอนในภาคการศึกษาฤดูรอนเริ่มตั้งแต ๒๕ พฤษภาคม ถึง ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และเปน

รายวิชาท่ีมีการฝกทดลองในหองปฏิบัติเก่ียวกับทักษะตางๆ ของการพยาบาลพ้ืนฐาน เชน การ

อาบน้ําผูปวยบนเตียง การตรวจวัดสัญญาณชีพ การสวนปสสาวะ ฯลฯ โดยการนําไปใช เนนท่ี

การเตรียมความพรอมของนักศึกษากอนข้ึนฝกปฏิบัติ และจัดเปนโครงการเตรียมความพรอม

นักศึกษาซ่ึงเปนการเตรียมท้ังดานความรูและทักษะการปฏิบัติการพยาบาลในหองปฏิบัติการ

พยาบาล ท่ีจําลองใหเสมือนตึกผูปวยท่ีนักศึกษาตองข้ึนฝกปฏิบัติ 

- ผูรับผิดชอบรายวิชาการพยาบาลพ้ืนฐานไดนําเทคนิคตางๆ ไปใช ไดแก 

 

ดานปจจัยนําเขา (Input) 

 ๑. ดานอาจารยผูสอน 

- มีการเตรียมความพรอมโดยการใหอาจารยผูสอนภาคปฏิบัติไดไปศึกษาดูงานท่ีหอผูปวยท่ีจะนํา

นักศึกษาไปฝกปฏิบัติท้ังโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี และโรงพยาบาลสิรินธร 

- มีการประชุมเพ่ือจัดอาจารยท่ีมีความรูความสามารถและมีประสบการณท่ีสอดคลองกับหอผูปวย

ท่ีจะไปฝกปฏิบัติโดยมีการประชุมอาจารยผูสอนเพ่ือจัดสรรอาจารยตามความเหมาะสม  

๒. ดานนักศึกษา 

- มีการเตรียมความพรอมนักศึกษากอนข้ึนฝกปฏิบัติจริงโดยการฝกปฏิบัติในหองปฏิบัติการเพ่ือให

นักศึกษามีความม่ันใจในการท่ีจะข้ึนฝกปฏิบัติงานจริงใน “โครงการเตรียมความพรอมกอนข้ึนฝก

ปฏิบัติ” ซ่ึงเปนการเตรียมท้ังดานความรูและทักษะการปฏิบัติการพยาบาลในหองปฏิบัติการ

พยาบาลซ่ึงจําลองใหเสมือนตึกผูปวยท่ีนักศึกษาตองข้ึนฝกปฏิบัติ 

๓. ดานแหลงฝก 

- มีการนัดหมายแหลงฝกเพ่ือชี้แจงการฝกปฏิบัติกอนการฝกปฏิบัติลวงหนาเปนระยะๆ ไดแก

โครงการประสานแหลงฝกภาคปฏิบัติการพยาบาล  

- มีการเตรียมความพรอมแหลงฝกโดยการจัดปฐมนิเทศรวมกับแหลงฝกท้ังนักศึกษาและอาจารย

ผูสอนภาคปฏิบัติกอนการฝกปฏิบัติ 
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๔. ดานหลักสูตร 

- มีแบบประเมินแบบ Check list 

- มีการประเมินตามสภาพจริงโดยอาจารยผูสอนภาคปฏิบัติ 

ดานกระบวนการ (Process) 

- มีการเตรียมความพรอมแหลงฝก นักศึกษาและอาจารยผูสอนภาคปฏิบัติ  

- มีการฝกปฏิบัติในหองทดลองกอนข้ึนฝกปฏิบัติจริง“โครงการเตรียมความพรอมกอนข้ึนฝก

ปฏิบัติ” โดยมีการสอนแบบสาธิตและสาธิตยอนกลับในบางทักษะทีนักศึกษาตองการ

ประสบการณเพ่ิม และใหนักศึกษาชวยกันสรุปประเด็นสําคัญๆ ในแตละทักษะท่ีนักศึกษาเรียนรู

เพ่ือใหเกิดความม่ันใจในการนําไปปฏิบัติจริง 

- มีคูมือประสบการณเพ่ือใหนักศึกษามีการเตรียมตัวลวงหนาวาทักษะใดบางท่ีนักศึกษาตองฝก

ปฏิบัติเพ่ือเปนประสบการณการเรียนรู 

- มีแบบประเมินการฝกปฏิบัติงาน (แบบ Check list) 

- มีคูมือการฝกปฏิบัติเพ่ือเปนแนวทางในการฝกภาคปฏิบัติ และเปนการสื่อสารใหเขาใจกันระหวาง

อาจารยผูรับผิดชอบวิชา อาจารยผูสอน และนักศึกษา ตลอดจนผูเก่ียวของ ไดแก พยาบาลพ่ี

เลี้ยงในแหลงฝก 

 

หลังการนําความรูไปใช คณะกรรมการไดนําผลของการใชเทคนิคในการสอนภาคปฏิบัติมารวมกันแลกเปลี่ยน

ประสบการณเพ่ือสรุปผลของการทดลองใช ดังนี้ 

ดานปจจัยนําเขา (Input) 

 ๑. ดานอาจารยผูสอน  

พบวาอาจารยผูสอนมีความพรอมและมีความม่ันใจในการท่ีจะสอนภาคปฏิบัติบนหอผูปวยเนื่องจาก

การจัดอาจารยผูสอนภาคปฏิบัติมีความสอดคลองกับความสามารถและประสบการณของอาจารยผูสอน 

๒. ดานนักศึกษา 

นักศึกษามีความม่ันใจมากข้ึนในการท่ีจะข้ึนฝกปฏิบัติจริงเนื่องจากการจัดใหมีการฝกปฏิบัติใน

หองปฏิบัติการกอนข้ึนฝกปฏิบัติจริง และไดมีการปฐมนิเทศรวมกับแหลงฝกกอนฝกปฏิบัติจริงแตระยะเวลาใน

การฝกปฏิบัติในหองปฏิบัติการมีคอนขางจํากัดทําใหนักศึกษายังไมมีความชํานาญเทาท่ีควร 

ขอเสนอแนะ ไดแก เปดโอกาสใหนักศึกษามาใชหองปฏิบัติการในระยะเวลาท่ีนักศึกษาวางเพ่ือ

ซักซอมเทคนิควิธีการตางๆจนม่ันใจ 

๓. ดานแหลงฝก 

แหลงฝกมีความพรอมและใหความรวมมือในการฝกประสบการณบนหอผูปวยเนื่องจากมีการติดตอ

ประสานงานเปนระยะๆ กอนข้ึนฝกปฏิบัติจริง 
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๔. ดานหลักสูตร 

มีแบบประเมินพฤติกรรมการฝกปฏิบัติงานแบบ  check list ทําใหสะดวกในการประเมินผลและมี

เกณฑในการประเมินผลท่ีชัดเจนตรงกัน  

ดานกระบวนการ (Process) 

- มีการเตรียมความพรอมแหลงฝก นักศึกษาและอาจารยผูสอนภาคปฏิบัติทําใหการฝกปฏิบัติบรรลุ

วัตถุประสงค เนื่องจากแหลงฝกและอาจารยผูสอนมีความเขาใจและมีแนวทางในการปฏิบัติ

ตรงกัน แตยังตองมีการประสานงานใหดีระหวางแหลงฝกกับผูรับผิดชอบรายวิชา 

- มีการฝกปฏิบัติในหองทดลองกอนข้ึนฝกปฏิบัติจริงทําใหนักศึกษาม่ันใจมากข้ึนแตระยะ

ระยะเวลาในการฝกทดลองกอนข้ึนฝกจริงคอนขางจํากัดทําใหนักศึกษาไมมีความชํานาญ

เทาท่ีควร 

- มีคูมือประสบการณทําใหนักศึกษามีจุดมุงหมายในการเก็บประสบการณแตการเก็บประสบการณ

อาจไมไดครบตามท่ีระบุไวเนื่องจากข้ึนอยูกับหอผูปวยแตละหอซ่ึงมีประสบการณตางกัน  

- มีแบบประเมินการฝกปฏิบัติงาน (แบบ Check list)ทําใหสะดวกตอการประเมินของอาจารย

ผูสอนภาคปฏิบัติและเขาใจตรงกัน 

- มีคูมือการฝกปฏิบัติทําใหผูสอนและผูเรียนมีแนวทางในการฝกปฏิบัติท่ีชัดเจนและสามารถวาง

แผนการฝกปฏิบัติได 

 


