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คำนำ 

 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรู้และการประเมินผล

การเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนสนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษา

คุณธรรม จริยธรรม เพื่อใหม้ีประสิทธิภาพยิ่งขึน้วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพได้ดำเนินการจัดการการ

จัดการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรมซึ่งเป็นหนึ่งในแผนการจัดการ

ความรู้ของมหาวิทยาลัยมีการวิเคราะห์องค์ความรู้ที่จำเป็นในการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลการ

เรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรมเพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีนำมาจัดเก็บอย่างเป็นระบบพร้อมทั้งรวบรวม

องค์ความรู้เป็นลายลักษณ์อักษรเผยแพร่และนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงข้อมูลที่ได้จากการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ได้

รวบรวมเป็นรายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดการการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้ 

ด้านคุณธรรม จริยธรรมเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลและ

สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการ

จัดการความรู้ฉบับนี้จะใช้เป็นแนวทางให้บุคลากรได้ปฏิบัติร่วมกั นในการจัดการเรียนรู้และการ

ประเมินผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จรยิธรรมเพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้มาใช้ในการปฏิบัติงาน 

          

       



 

 
3 

สารบัญ 

เรื่อง หนา้ 

คำนำ  

สารบัญ  

ส่วนที่ 1 ข้อมลูพืน้ฐานของกลุม่ความรู้…………………………………………………………………………………  

 ความเป็นมาของกลุ่มความรู้……………………………………………………………………………………………………………  

 สมาชิกชุมชนนักปฏบัิตแิละบทบาทหน้าท่ีของสมาชิก………………………………………………………………...……  

ส่วนที่ 2 การดำเนินงานจดัการความรู้........................................................................................  

การกำหนดองค์ความรู้หลักที่จำเป็นหรือสำคัญต่องานหรือกิจกรรมของหน่วยงาน และกำหนด

เป้าหมายของการจัดการความรู้................................................................................................................ 

 

การเสาะแสวงหาความรู้ท่ีต้องการ……………………………………………………………………………………………………  

การปรับปรุง ดัดแปลง ความรู้บางส่วนให้เหมาะสมต่อการดำเนนิงานของหน่วยงาน……………………  

การนำความรู้ท่ีได้จากการจัดการความรู้มาปรับใชใ้นการปฏบัิตงิานจรงิ……………………………………….  

การนำประสบการณ์จากการทำงาน และการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสกัด

ออกมาเป็นขุมความรู้……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

การรวบรวมความรู้และจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร………………  

ส่วนที่ 3 ผลผลิตและผลลัพธ…์…………………………………………………………………………………………  

ความรู้ท่ีได้และการกลั่นกรองความรู้……………………………………………………………………………………………  

การนำความรู้ไปใชป้ระโยชน์ ………………………………………………………………………………………………………..  

 สรุปผลการดำเนนิการจัดการความรู้...........................................................................................  

 การต่อยอดองค์ความรูห้รือนวัตกรรมท่ีเกิดขึ้น.............................................................................  

ภาคผนวก  

 เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง  

 

 

 

 



 

 
4 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มความรู้ 

 

1. ความเปน็มาของชุมชนนักปฏิบัติ (กลุ่มความรู้)ดังนี ้

พยาบาลวิชาชีพจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติการพยาบาลต่อผู้ป่วย ซึ่งจะต้องมีคุณธรรม

และจริยธรรมแห่งวิชาชีพ ดังนั้นการฝึกอมรม และปลูกฝั่งคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่นักศึกษาพยาบาลจึง

เป็นสิ่งจำเป็นในการประกอบวิชาชีพพยาบาล จึงจำเป็นต้องเริ่มตั้งแต่การเป็นนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัย

พยาบาลและสุขภาพมีแผนกลยุทธ์การพัฒนา มีการจัดทำแผนการจัดการความรู้เพื่อหาแนวทางการพัฒนา

จัดการความรู้ของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ และได้ให้ความสำคัญกับการการจัดการเรียนรู้และการ

ประเมินผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และสร้างเสริมให้นักศึกษามี

คุณธรรม จริยธรรมการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม จึงเป็นองค์

ความรู้สำคัญที่คณาจารย์ของวิทยาลัยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ   สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการ

ปฏิบัติงานจรงิ 

 

2. สมาชิกชุมชนนักปฏิบัติและบทบาทหน้าที่ของสมาชิก 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงานที่สังกัด บทบาท

หน้าที่ 

1 ผศ.ดร. พรพรรณ วรสีหะ วิทยาลยัพยาบาลและสุขภาพ คุณอำนวย 

2 ผศ.ดร.เปรมวด ี คฤหเดช วิทยาลยัพยาบาลและสุขภาพ คุณประสาน 

3 ผศ.ดร.บุญศรี                กติติโชติพาณิชย ์ วิทยาลยัพยาบาลและสุขภาพ คุณกจิ 

4 อาจารย ์ดร.อุดมพร ยิ่งไพบลูยส์ุข วิทยาลยัพยาบาลและสุขภาพ คุณกจิ 

5 อาจารย ์ดร.ลักษณ์วริุฬม์ โชติศิริ วิทยาลยัพยาบาลและสุขภาพ คุณกจิ 

6 อาจารยน์ภพรพัชร มั่งถกึ วิทยาลยัพยาบาลและสุขภาพ คุณกจิ 

7 อาจารย์กนิษฐ ์ โงว้ศิริ วิทยาลยัพยาบาลและสุขภาพ คุณกจิ 

8 อาจารย์จิราพร รักการ วิทยาลยัพยาบาลและสุขภาพ คุณกจิ 

9 อาจารย์รังสิมา พัสระ วิทยาลยัพยาบาลและสุขภาพ คุณกจิ 

10 ผศ.วิภากร สอนสนาม วิทยาลยัพยาบาลและสุขภาพ คุณลิขติ 

11 อาจารย ์ดร.อารยา  ทิพย์วงศ ์ วิทยาลยัพยาบาลและสุขภาพ คุณลิขติ 

12 อาจารยศ์ุภลักษณ ์ พืน้ทอง วิทยาลยัพยาบาลและสุขภาพ คุณวิสาสตร ์

13 อาจารย์จักรกฤช ปืจดี วิทยาลยัพยาบาลและสุขภาพ คุณวิสาสตร ์

* บทบาทหน้าท่ี ระบุตำแหน่ง : คุณอำนวย คุณลิขติ คุณกจิ คณุประสาน คุณวศิาสตร์
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ส่วนที่ 2 การดำเนินงานจัดการความรู้ 

 

1. การกำหนดองค์ความรู้หลักที่จำเป็นหรือสำคัญต่องานหรือกิจกรรมของหน่วยงาน และ

กำหนดเป้าหมายของการจัดการความรู้ 

1.1 รายละเอยีดผลการดำเนินงาน: 

 คุณธรรมและจริยธรรมที่ดีของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของอาจารย์แต่ละท่านที่ขึ้นฝึกปฏิบัติ และมีการ

ดัดแปลงแบบประเมินผลการฝึกปฏิบัติรายวิชาทฤษฎีในแต่ละรายวิชาตามแบบประเมิน SSRU, College of 

Nursing and Health Undergraduate clinical evaluation tool โดยในรายวิชาฝึกปฏิบัติการพยาบาลต่างๆ ได้แก่ 

การพยาบาลพื้นฐาน การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น การพยาบาลจิตเวช และ

การพยาบาลอนามัยชุมชน นักศึกษาช้ันปีที่ 2-4 ต้องได้รับการประเมินตามแบบประเมิน Undergraduate 

Clinical Evaluation Tool ซึ่งมีหัวข้อการประเมินด้านคุณธรรมและจริยธรรมคือ Practices within the legal and 

ethical frameworks of nursing นักศึกษาจะต้องได้รับการชี้แจงการประเมินก่อนการขึ้นฝึกปฏิบัตินักศึกษาทุก

ช้ันปีของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นักศึกษาจะต้องเข้ารับการอบรมตาม

โครงการพัฒนาคุณลักษณะด้านคุณธรรม และจริยธรรมแห่งวิชาชีพสำหรับนักศึกษาพยาบาล เพื่อเป็นการ

ปรับพื้นฐานด้านคุณธรรม และจริยธรรม และเพื่อเป็นการพัฒนาด้านคุณธรรม และจริยธรรมแก่ตนเองตั้งแต่

เร่ิมจากการเป็นนักศึกษาพยาบาล  

 

1.2 เอกสารหลักฐานอา้งองิ: 

1.2.1 โครงการฝกึปฏิบัติธรรมที่วัด  

1.2.2 โครงการอบรมพัฒนาบคุลิกภาพและทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

1.2.3 แบบประเมินผลการฝึกปฏิบัติรายวิชาทฤษฎ ีในแต่ละรายวิชา ตามแบบประเมิน 

SSRU, College of Nursing and Health Undergraduate clinical evaluation tool                                          

1.2.4 website https://nurse.ssru.ac.th/th 

1.2.5 มคอ.5 

1.2.6 ใบเซ็นต์ชื่อการเขา้อบรม 

 

2. การเสาะแสวงหาความรู้ท่ีต้องการ 

2.1 รายละเอยีดผลการดำเนนิงาน: 

 พยาบาลวิชาชีพจะต้องเป็นผู้ทึ่มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติการพยาบาลต่อผู้ป่วย ซึ่ง

จะต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ ดังนั้นการฝึกอมรม และปลูกฝั่งคุณธรรมและจริยธรรมให้

นักศึกษาพยาบาลจึงเป็นสิ่งจำเป็นในการประกอบวิชาชีพพยาบาล พยาบาลวิชาชีพจะต้องเป็นผู้มีคุณธรรม

และจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ ดังนั้นการฝึกอมรม และปลูกฝั่งคุณธรรมและจริยธรรม จึงจำเป็นต้อง

เร่ิมตั้งแต่การเป็นนักศึกษาพยาบาล 

https://nurse.ssru.ac.th/th
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2.2 เอกสารหลักฐานอา้งอิง : 

 2.2.1 แบบประเมินผลการฝกึปฏิบัติรายวิชาทฤษฎ ีในแต่ละรายวิชา ตามแบบประเมิน 

SSRU, College of Nursing and Health Undergraduate clinical evaluation tool               

2.2.2 website https://nurse.ssru.ac.th/th 

2.2.3 มคอ.5 

 

3. การปรับปรุง ดัดแปลง ความรู้บางส่วนให้เหมาะสมต่อการดำเนนิงานของหน่วยงาน 

3.1 รายละเอยีดผลการดำเนนิงาน : 

 กระบวนการที่ใช้คือ การศึกษาค้นควา้หาเกณฑ์การประเมนิจากสถาบันอื่น มาใช้ประกอบใน

การดัดแปลงแบบประเมิน และนำแบบประเมนิมาทดลองใช้  

 

ความรูท้ี่ได้จากการแสวหาความรู้ ความรูท้ี่ปรับปรุงให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติ 

การศึกษาค้นควา้หาเกณฑ์การประเมินจากสถาบนั

อื่น มาใช้ประกอบในการดดัแปลงแบบประเมิน 

การแนะนำหนังสือ ตำราที่เหมาะสม การใช้สื่อต่างๆ

ที่เข้าถงึ และสามารถนำไปใช้ได้งา่ย 

อาจารย์แต่ละกลุ่มวิชาจะคดัเลือกหัวข้อในการ

ประเมินนักศึกษา และกำหนดในการให้คะแนนให้

เหมาะสมกับเนือ้หาสาระของแต่ละรายละวิชา 

แต่ละกลุม่วิชาคัดเลอืกข้อยอ่ยในการประเมนิ

คุณธรรม จรยิธรรมทีส่ำคัญ 

 

3.2 เอกสารหลักฐานอา้งองิ : 

แบบประเมินผลการฝกึปฏิบัตริายวิชาทฤษฎี ในแตล่ะรายวชิา ตามแบบประเมิน SSRU, College 

of Nursing and Health Undergraduate clinical evaluation tool                                           

 

4. การนำความรู้ท่ีได้จากการจัดการความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจรงิ 

4.1 รายละเอียดผลการดำเนนิงาน : 

สมาชิกกลุ่มความรู ้ได้นำความรูเ้รื่องคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีของนักศึกษาพยาบาล 

วิทยาลยัพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุนัทา ไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการ/วิธีการ

ปฏิบัติงานดงันี ้

 

กระบวนการ/แนวทาง/วิธีการเดิม กระบวนการ/แนวทาง/วิธีการใหม ่ สิ่งที่ปรับปรุง 

เกณฑ์การให้คะแนนนักศึกษาด้าน

คุณธรรม จริยธรรม โดยใช้แบบ

ประเมินของแต่ละกลุ่มวิชา 

- อาจารย์แต่ละกลุ่มวิชามีการ

ประชุมย่อย เพื่อแลกเปลี่ยนความ

คดิเห็นกัน และนำผลสรุปไป

ประชุมในคณะกรรมการ เมื่อได้

แบบประเมินผลการฝกึปฏิบัติ

รายวิชาทฤษฎี ในแตล่ะรายวชิา 

ตามแบบประเมนิ SSRU, College 

of Nursing and Health 



 

 
7 

ข้อสรุปเรื่องแบบประเมนิแล้วจึง

นำไปทดลองใช้เป็นแบบประเมิน

เดียวกันทั้งวิทยาลัยพยาบาลและ

สุขภาพ 

 

Undergraduate clinical evaluation 

tool                                           

มีการปฐมนิเทศ แต่ไม่มีอธิบาย

แบบประเมินก่อนขึน้ฝึกปฏิบัต ิ

ก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติทุกครั้งนักศึกษา

จะได้รับการการปฐมนิเทศ และ

อธิบายแบบประเมินก่อนขึ้นฝึก

ปฏิบัติ 

อธิบายแบบประเมินก่อนขึ้นฝึก

ปฏิบัติทุกครัง้ 

 

 ผลที่เกิดจากการนำกระบวนการ/วิธีปฏิบัติงานที่ปรับปรุง ไปปฏิบัติอาจารย์ทุกท่านมีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อปรับปรุงแบบประเมินให้สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง นักศึกษามีความเข้าใจในแบบ

ประเมินมากขึน้ 

4.2 เอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

แบบประเมินผลการฝกึปฏิบัตริายวิชาทฤษฎี ในแตล่ะรายวชิา ตามแบบประเมิน SSRU, College 

of Nursing and Health Undergraduate clinical evaluation tool                                           

 

5. การนำประสบการณ์จากการทำงาน และการประยุกตใ์ช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ และ

สกัดออกมาเป็นขุมความรู้ 

5.1 รายละเอียดผลการดำเนนิงาน : 

กลุ่มความรูเ้รื่องคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทาได้ประชุมกลุ่มยอ่ยเพือ่แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการนำกระบวนการ/วิธี

ปฏิบัติงานที่ปรับปรุง ไปปฏิบตัิ โดยสมาชิก KM ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู ้ดงันี้ 

1. เรียนรูก้ารใช้แบบประเมินผลการฝกึปฏิบัติรายวิชาทฤษฎ ีในแต่ละรายวิชา ตามแบบ

ประเมิน SSRU, College of Nursing and Health Undergraduate clinical evaluation tool                                           

2. การแลกเปลี่ยนเรียนรูข้องอาจารย์ในกลุ่มวิชา 

3. การแลกเปลี่ยนเรียนรูข้องอาจารย์ในวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
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กลุ่มความรูไ้ด้นำกระบวนการ/วิธีปฏิบัตงิาน ในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีของนักศึกษาวิทยาลัย

พยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา เสนอให้ผูท้รงคุณวุฒิพจิารณาใหข้้อเสนอแนะ 

และร่วมแลกเปลีย่นความคดิเห็น โดยผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ขอ้สังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 

กระบวนการ/แนวทาง/

วิธีการเดิม 

กระบวนการ/แนวทาง/

วิธีการใหม ่

สิ่งที่ปรับปรุง ข้อเสนอแนะจาก

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

อาจารย์มีการประชุมกันใน

กลุ่มวิชา 

การมีส่วนร่วมของอาจารย์

ทุกท่าน 

การยอมรับข้อคิดเห็นที่

แตกต่าง 

การหาแนวทางที่

เหมาะสม 

ใช้แบบประเมินของแต่ละ

กลุ่มวิชา 

อาจารย์ทุกท่ าได้มีการ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

กันเมื่อเกิดปัญหาเรื่องการ

ใช้แบบประเมิน 

ใช้แบบประเมินเดียวกนั

ทั้งวิทยาลัยพยาบาลและ

สุขภาพ 

การหาแนวทางที่

เหมาะสม 

 

5.2 เอกสารหลักฐานอา้งองิ : 

 แบบประเมินผลการฝกึปฏิบัตริายวิชาทฤษฎี ในแตล่ะรายวชิา ตามแบบประเมิน SSRU, 

College of Nursing and Health Undergraduate clinical evaluation tool     

 

6. การรวบรวมความรูแ้ละจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณอ์ักษร 

6.1 รายละเอียดผลการดำเนนิงาน : 

กลุ่มความรูเ้รื่องคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทาไดน้ำข้อเสนอแนะจากผูท้รงคุณวุฒิ มาปรับกระบวนการ/วิธีการปฏิบัตงิาน 

เรื่องคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลยัพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลยัราชภัฏสวน

สุนันทาสรุปองค์ความรู้เรื่องคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลยัพยาบาลและสุขภาพ 

มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทาจัดทำเป็นกระบวนการ/วิธปีฏิบัติงานเรื่องคุณธรรมและจรยิธรรมที่ดีของ

นักศึกษาพยาบาล วิทยาลยัพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนนัทาที่พร้อมเผยแพร่ให้บุคลากร

ที่เกี่ยวข้องนำสู่การปฏิบตัิ โดยมีกระบวนการ/วธิีการปฏิบัตงิาน ดังนี้ 
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กระบวนการ/แนวทาง/วิธีการเดิม กระบวนการ/แนวทาง/วิธีการใหม ่ สิ่งที่ได้ปรับปรุงตาม

ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 

การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน

ในกลุ่มวิชา 

มีการประชุมภายในหน่วยงานอย่าง

ท่ัวถึง 

มกีารใชแ้บบประเมินผลการฝึก

ปฏบัิตริายวชิาทฤษฎี ในแต่ละ

รายวชิา ตามแบบประเมิน 

SSRU, College of Nursing and 

Health Undergraduate clinical 

evaluation tool                                           

 

6.2 เอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

1) กระบวนการ/วธิีการปฏิบัตงิาน เรื่องแบบประเมนิผลการฝึกปฏิบัติรายวิชาทฤษฎ ีในแต่ละรายวิชา 

ตามแบบประเมนิ SSRU, College of Nursing and Health Undergraduate clinical evaluation tool                                           
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ส่วนที่ 3 ผลผลิตและผลลพัธ์ 

 

1. ความรู้ท่ีได้และการกลั่นกรองความรู ้

ความรูท้ี่ได้ (อธิบายรายละเอียดความรูเ้ป็นลายลักษณ์อักษร) 

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้บริหาร อาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ที่ขึน้ฝึกปฏิบัติ  

 

ผ่านการกลั่นกรองจาก 

ผู้บริหาร อาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ที่ขึ้นฝึกปฏิบัติ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมี

การดัดแปลงแบบประเมินผลการฝึกปฏิบัติรายวิชาทฤษฎีในแต่ละรายวิชาตามแบบประเมิน SSRU, 

College of Nursing and Health Undergraduate clinical evaluation tool 

 

บันทึกอยู่ที่ 

สำนักงานวิทยาลัย งานบุคลากร วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

 

2. ประโยชนข์ององคค์วามรูแ้ละการนำความรูไ้ปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางาน 

2.1 ประโยชน์ขององค์ความรู้ (อธิบายรายละเอียดประโยชน์ขององค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยน

เรียนรูข้องกลุ่มความรู้) 

1. ให้นักศึกษาได้พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง 

2. ให้ความรูใ้นเรื่องคุณค่าของชีวติ 

3. ให้หลักในการดำเนินชวีิตว่าอะไรควร อะไรไม่ควร 

4. เป็นการพัฒนาจิตใจของคนให้มีระดับจิตใจสูงขึน้ รูจ้ักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้อื่น 

5. ช่วยให้เห็นคุณค่าของจรยิธรรมสากล เช่น ความยุติธรรม ความซื่อสัตย์ สุจรติ ความอดทน 

6. สถาบันมีความเจรญิก้าวหน้า ได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ทั้งนี้เพราะสมาชิกทุกคน

มีคุณธรรม จรยิธรรม และศีลธรรมอันดีงาม 

2.2 การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางาน (อธิบายรายละเอียดวิธีการนำองค์ความรู้ไปใช้

ประโยชน์ในการพัฒนางาน และแสดงให้เห็นถึงผลการปฏิบัติที่ดีขึ้น พร้อมทั้งมีหลักฐาน

ประกอบ) 

1. มีใช้ปัญญาและเหตุผลในการตัดสินใจที่จะประพฤติปฏิบัติในเรื่องต่างๆ ได้อย่างรอบคอบ  

เหมาะสม และถูกต้อง 

2. มีการประพฤติปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมาทั้งกาย วาจา และใจ ไม่คิดคดทรยศ ไม่คดโกง และไม่

หลอกลวงใคร 

3. มีความพยายามในการทำงานหรือหน้าที่ของตนเองอย่างแข็งขัน ด้วยความมุ่งมั่นเอาใจใส่อย่าง

จรงิจังพยายามทำเรื่อยไปจนกว่างานจะสำเร็จ 

เอกสารหลักฐานอ้างอิง 
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4. มีแบบแผนที่วางไว้เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติและดำเนินการให้ถูกลำดับ ถูกที่  มีความเรียบร้อย  

ถูกต้องเหมาะสมกับจรรยาบรรณ ข้อบังคับ ข้อตกลง กฎหมาย และศีลธรรม 

5. มีความเอาใจใส่มุ่งมั่นตั้งใจต่องาน  หน้าที่   ด้วยความพากเพียร  เพื่อให้งานสำเร็จตาม

จุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ 

6. มีความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

เอกสารหลักฐานอ้างอิง 

1.2.1 แบบประเมินผลการฝกึปฏิบัติรายวิชาทฤษฎ ีในแต่ละรายวิชา ตามแบบประเมิน SSRU, 

College of Nursing and Health Undergraduate clinical evaluation tool                                           

1.2.2 มคอ.5 

 

3. สรุปการดำเนนิการจัดการความรู้ของกลุ่มความรู้ 

3.1 ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 

- วิสัยทัศน์ของคณะผู้บรหิาร ที่ส่งเสรมิอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ 

- อาจารย์ทุกท่านที่มีความพร้อมที่จะเรียนรู้ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อพัฒนาแบบ

ประเมิน 

- นักศึกษาพัฒนาการที่ดี มีการปรับตัวให้มีคุณธรรมจรยิธรรม 

3.2 ปัญหาและอุปสรรค 

- อาจารยไ์ม่เข้าใจรายละเอยีดของแบบประเมิน ทำให้ใชแ้บบประเมินได้ไม่ถูกตอ้ง 

- นักศึกษาไม่เข้าใจรายละเอียดของแบบประเมิน 

4. การต่อยอดองคค์วามรู้หรอืนวัตกรรมที่เกิดขึ้น  

4.1 งานวิจัย (อธิบายรายละเอียดของงานวิจัยที่มีการต่อยอดจากองค์ความรูท้ี่ได้) 

โดยทำวิจัยเรื่องความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยใ์นการใช้แบบประเมินด้านคุณะรรม

จรยิธรรม 

4.2 นวัตกรรม (อธิบายรายละเอียดผลงานนวัตกรรมที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานที่ดีขึน้อย่างกา้วกระโดด) 

ในปีงบประมาณ 2562 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพยังไม่ปรากฎนวัตกรรมที่ส่งผลต่อ

การปฏิบัติงานอย่างชัดเจน เนื่องจากรายละเอียด สิ่งที่จะนับเป็นนวัตกรรมและส่งผลต่อการ

ปฏิบัติงานที่ดี ยังต้องได้รับการปรับปรุง 

 

 
  


