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คาํนํา 
 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพไดเล็งเห็นความสําคัญของการจัดการเรียนรูและการประเมินผลการ
เรียนรู ดานคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนสนับสนุนและสงเสริมใหนักศึกษาคุณธรรม 
จริยธรรม เพ่ือใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพไดดําเนินการจัดการการจัดการเรียนรูและ
การประเมินผลการเรียนรู ดานคุณธรรม จริยธรรมซึ่งเปนหนึ่งในแผนการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยมีการ
วิเคราะหองคความรูที่จําเปนในการจัดการเรียนรูและการประเมินผลการเรียนรู ดานคุณธรรม จริยธรรมเพื่อ
คนหาแนวปฏิบัติที่ดีนํามาจัดเก็บอยางเปนระบบพรอมท้ังรวบรวมองคความรูเปนลายลักษณอักษรเผยแพร
และนํามาปรับใชในการปฏิบัติงานจริงขอมูลที่ไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดการจัดการเรียนรูและการ
ประเมินผลการเรียนรู ดานคุณธรรม จริยธรรม ไดรวบรวมเปนรายงานสรุปผลการดําเนินงานการจัดการการ
จัดการเรียนรูและการประเมินผลการเรียนรู ดานคุณธรรม จริยธรรมเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีของ
นักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพหวังเปนอยางยิ่งวารายงานการจัดการความรูฉบับนี้จะใชเปนแนวทางใหบุคลากรไดปฏิบัติรวมกันใน
การจัดการเรียนรูและการประเมินผลการเรียนรู ดานคุณธรรม จริยธรรมเพื่อนําองคความรูท่ีไดมาใชในการ
ปฏิบัติงาน           
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สวนที่ 1 ขอมูลพ้ืนฐานของกลุมความรู 
 
1. ความเปนมาของชุมชนนักปฏิบัติ (กลุมความรู)ดังนี้ 

พยาบาลวิชาชีพจะตองเปนผูที่มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติการพยาบาลตอผูปวย ซ่ึงจะตองมีคุณธรรมและ
จริยธรรมแหงวิชาชีพ ดังนั้น การฝกอบรมและปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรมใหแกนักศึกษาพยาบาลจึงเปนส่ิงจําเปน
ในการประกอบวิชาชีพพยาบาล ซ่ึงการปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรมนั้น จําเปนตองเริ่มต้ังแตการเปนนักศึกษา เพ่ือ
หลอหลอมใหนักศึกษาพยาบาลเปนผูที่มีคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือกาวเขาสูการเปนพยาบาลวิชาชีพท่ีดีในอนาคต    
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มีแผนกลยุทธการพัฒนาการจัดทําแผนการจัดการความรู เพ่ือหาแนวทางการพัฒนา
จัดการความรูของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ และใหความสําคัญกับการจัดการเรียนรูและการประเมินผลการ
เรียนรู ดานคุณธรรม จริยธรรม มาโดยตลอด ทั้งน้ีเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และสรางเสริมใหนักศึกษามี
คุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพพยาบาล การจัดการเรียนรูและการประเมินผลการเรียนรู ดานคุณธรรม จริยธรรม 
จึงเปนองคความรูสําคัญท่ีคณาจารยของวิทยาลัยไดแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางตอเน่ือง ซึ่งแนวปฏิบัติในการแลกเปลี่ยน
เรยีนรูนี้ จะเปนแนวทางการเขารวมแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และสถาบันอุดมศึกษา
อ่ืน ๆ สามารถนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานจริงได 

ความกตัญู กตเวทีหมายถึง การรูคุณ ระลึกคุณ การตอบแทนบุญคุณ หรือการปฏิบัติตนตอบแทนผูมีพระคุณซึ่งเปน

เคร่ืองหมายที่แสดงถึงบุคคลที่เปนคนดี ถือเปนคุณธรรมและจริยธรรมที่บุคคลพึงปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ นอกจากน้ียังเปน

รากฐานท่ีสําคัญของวิชาชีพการพยาบาล ทําใหการปฏิบัติของวิชาชีพพยาบาลเปนท่ีโดดเดน และเปนการแสดงออกในการ

ปฏิบัติการพยาบาลแกผูปวยดวยความเมตตา กรุณา และเอ้ืออาทร สงผลตอรางกายและโดยเฉพาะอยางย่ิงดานจิตใจ ที่จะทํา

ใหผูปวยรูสึกมีคุณคาในตนเองมากข้ึน วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปนสถาบันอุดมศึกษาที่

ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพทั้งทางดานวิชาการและการปฏิบัติการพยาบาลอยางมีมาตรฐาน และเม่ือสําเร็จการศึกษา จะ

สามารถเปนบุคลากรดานสาธารณสุขที่มีคุณภาพในการใหการพยาบาลแกผูปวยทุกชวงวัยแบบองครวมตามเอกลักษณ 

(Uniqueness) ของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ที่วา "เนนความเปนวัง ปลูกฝงความรู ยึดมั่นคุณธรรมใหเชิดชู เปนองคกร

แหงการเรียนรูสูสากล" โดยภารกิจหลักของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จะมุงเนนใหนักศึกษาพยาบาลฝกปฏิบัติการพยาบาล

ในการดูแลผูปวย ทั้งบนหอผูปวยและในชุมชน โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม 

ที่เปนหัวใจสําคัญ ของการปฏิบัติการพยาบาล เพื่อใหผูปวยเกิดความไววางใจ และใหความรวมมือในการใหการพยาบาล ทั้งน้ี 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพไดจัดทําโครงการแลกเปล่ียนเรียนรูโดยเล็งเห็นถึงความสําคัญของคุณธรรมจริยธรรม จึงไดจัดทํา

โครงการ "กตัญู กตเวที ตามวิถีคุณธรรม นําสูการพยาบาล" เพ่ือเปนการสงเสริมใหนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลและ

สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีคุณธรรมจริยธรรม ในการใหการพยาบาลแกผูปวยในขณะฝกปฏิบัติการพยาบาล 

โดยมีการปฏิบัตินํารองในวิชาการฝกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน และจะขยายรูปแบบไปในการฝกปฏิบัติรายวิชาอื่นที่

เก่ียวของกับการพยาบาล เพ่ือเปนการพัฒนาการจัดการความรูอยางเปนรูปธรรมและตอเน่ือง และเปนการสงเสริมใหนักศึกษา

รูจักการแสดงความเคารพ รูคุณ การตอบแทนผูมีพระคุณ และนําไปสูการพัฒนาทักษะการปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาให

สามารถดูแลผูปวยดวยหัวใจความเปนมนุษยรวมไปถึงการสงเสรมิใหผูปวยรูสึกมีคุณคาในตนเองเพ่ิมมากข้ึน 
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2. สมาชิกชุมชนนักปฏิบัติและบทบาทหนาท่ีของสมาชิก 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล หนวยงานที่สังกัด บทบาทหนาท่ี 

1 ผศ.ดร. พรพรรณ วรสีหะ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ คณุอํานวย 
2 ผศ.ดร.เปรมวดี คฤหเดช วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ คณุประสาน 
3 ผศ.ดร.ทัศนีย  อรรถารส วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ คณุประสาน 
4 ผศ.ดร.สุดประนอม  สมันตเวคิน วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ คุณประสาน 
5 อาจารย ดร.ลักษณวิรุฬม โชติศิริ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ คณุกิจ 
6 อาจารย ดร. กนิษฐ โงวศิริ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ คณุกิจ 
7 ผศ.วิภากร สอนสนาม วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ คณุกิจ 
8 อาจารย ดร.อารยา  ทิพยวงศ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ คณุกิจ 
9 อาจารย ธนะวัฒน  รวมสุก วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ คณุกิจและคุณวิศาสตร 
10 อาจารยจิราพร รักการ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ คณุกิจ 
11 อาจารยรังสิมา พัสระ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ คณุกิจและคุณลิขิต 

* บทบาทหนาที่ ระบุตําแหนง : คุณอํานวย คุณลิขิต คณุกิจ คุณประสาน คณุวิศาสตร
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สวนที่ 2 การดําเนนิงานจัดการความรู 
 

1. การกําหนดองคความรูหลักที่จําเปนหรือสําคัญตองานหรือกิจกรรมของหนวยงาน และกําหนดเปาหมาย
ของการจัดการความรู 

1.1 รายละเอียดผลการดําเนินงาน: 
วิธีการสูความสําเร็จ 

1. ประชุมช้ีแจงแนวทางในการดําเนินงานKM ตอเน่ืองของแตละกลุมวิชา  

2. ประชุมช้ีแจงแนวทางการดําเนินงาน KM ตอเน่ืองในภาพรวมทุกกลุมวิชา 

3. แบงกลุมดําเนินงานในแตละกลุมวิชา สามารถปรับเปลี่ยนสมาชิกไดตามความเหมาะสม 

4. แตงต้ังสมาชิกและมอบหมายหนาท่ีภายในกลุมวิชา 

5. ทบทวนหัวขอแลกเปลี่ยนเรียนรูในแตละกลุมวิชาโดยพัฒนาตอเน่ืองจากหัวขอเดิม 

คําอธิบายผลการดําเนินงาน 
1. ประชุมช้ีแจงแนวปฏิบัติแกทกุกลุมวิชาในท่ีประชุมวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ  
2. ประสานงานผูรับผิดชอบรายวิชาเรื่องการจัดการเรียนการสอนและการประเมินดานคุณธรรม จริยธรรมใน

แตละรายวิชา  
3. ประสานงานผูรับผิดชอบโครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในนักศึกษาใหปรับรูปแบบโครงการให

สอดคลองกับหัวขอการจัดการความรู 
ผลลัพธที่ได 

1. ปฏิทินการดําเนินงานKM 
2. กลุมความรูตามกลุมวิชาและสมาชิกกลุม 
3. หัวขอแลกเปลี่ยนเรียนรู 

1.2 เอกสารหลักฐานอางอิง: 
1.2.1 รายงานการประชุมวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
1.2.2 มคอ. 4 รายวิชาฝกปฏิบัติการพยาบาล 
1.2.3 มคอ. 6 รายวิชาฝกปฏิบัติการพยาบาล 

 
2. การเสาะแสวงหาความรูท่ีตองการ 

2.1 รายละเอียดผลการดําเนินงาน: 
วิธีการสูความสําเร็จ 

1. ถอดบทเรียนจากสมาชิกภายในกลุมท่ีมีประสบการณและความเช่ียวชาญเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนท่ี

สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพพยาบาล 

2. ประชุมกลุมยอยภายในแตละกลุมวิชาเก่ียวกับการนําเน้ือหาท่ีไดจากการถอดบทเรียนไปใชในการจัดการ

เรยีนการสอน 

3. ถอดบทเรียนกระบวนการ/วิธีการดําเนินงานที่ประสบผลสําเร็จจากสมาชิกภายในกลุมยอย 

4. สกัดความรูที่ไดจากการถอดบทเรียนมาสรางเปนรางแนวปฏิบัติสาํหรับการจัดการความรูครั้งใหม 

คําอธิบายผลการดําเนินงาน 
1. มอบหมายหัวขอการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลดานคุณธรรมจริยธรรมในการประชุมกลุมยอย

ในแตละรายวิชา  
2. มอบหมายแตละรายวิชาต้ังเกณฑประเมินคุณธรรมจริยธรรม  
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3. แลกเปล่ียนปะสบการณการจัดการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่ประสบผลสําเร็จในปที่ผาน
มา 

ผลลพัธท่ีได 
1. รายช่ือสมาชิกกลุมและคุณอํานวย 
2. องคความรูที่ไดจากการถอดบทเรียนและรางแนวปฏิบัติในการจัดการความรูในรอบ 12 เดือน 

2.2 เอกสารหลักฐานอางอิง : 
 2.2.1 แบบประเมินผลการฝกปฏิบัติรายวิชาทางการพยาบาล ตามแบบประเมิน SSRU, College 
of Nursing and Health Undergraduate clinical evaluation tool                
2.2.2 รายงานการประชุมกลุมวิชาการพยาบาล 

 
3. การปรับปรุง ดัดแปลง ความรูบางสวนใหเหมาะสมตอการดําเนินงานของหนวยงาน 

3.1 รายละเอียดผลการดําเนินงาน : 
วิธีการสูความสําเร็จ 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ Knowledge Management  

2. ประชุมกลุมยอยแตละกลุมวิชา 

3. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูองคความรูที่ไดจากการถอดบทเรียน ปรบัปรุงใหเหมาะสมตอการนําไปปฏิบัติ 

คําอธิบายผลการดําเนินงาน 
1. ปรับรูปแบบการสอนและการประเมินดานคุณธรรมจริยธรรม โดยจะเริ่มจัดทําโครงการนํารองในรายวิชาฝก

ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน และจะพัฒนาสูรายวิชาฝกปฏิบัติการพยาบาลสาขาอ่ืนตอไป 
2. ทบทวนการกําหนดเกณฑประเมินคณุธรรมจริยธรรมแตละรายวิชา ใหสอดคลองกัน 
3. ปรับรูปแบบกิจกรรมโครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหบูรณาการรวมกับการฝกปฏิบัติการพยาบาล

อนามัยชุมชนเปนวิชาแรก 
ผลลัพธที่ได 

1. รูปแบบโครงการสงเสริมคณุธรรมจริยธรรมโดยบูรณาการรวมกับการฝกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 
3.2 เอกสารหลักฐานอางอิง : 
3.2.1 รายงานการประชุมกลุมวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน 
3.2.2 มคอ. 4 รายวิชาฝกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชมุชน  
3.2.3 คูมือฝกปฏิบัติรายวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน 
3.2.4 เอกสารโครงการบูรณาการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน ชื่อโครงการ กตญัู

กตเวทีตามวิถีคณุธรรม นําสูการพยาบาล 

 
4. การนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 

4.1 รายละเอียดผลการดําเนินงาน : 
วิธีการสูความสําเร็จ 

1. นําองคความรูท่ีไดจากการรวบรวมเรียบเรียงไปปฏิบัติ 

2. กลุมวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน นําองคความรูไปปรับปรุง สอดแทรก ในการปฏิบัติงานจริงในรูปของ

การบูรณาการโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน ช่ือโครงการ กตัญูกตเวทีตามวิถี

คุณธรรม นําสูการพยาบาล ในรายวิชาฝกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 

3. บันทึกผลท่ีไดจากการปฏิบัติงานจริง และถอดบทเรียนจากสิ่งท่ีไดเรียนรูในกลุมวิชา 
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คําอธิบายผลการดําเนินงาน 
1. จัดทําคูมือการฝกปฏิบัติและมคอ. 4 ท่ีมีเน้ือหาการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการประเมินผล เพ่ือ

นําไปใชจริงในการฝกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน ในปการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1 

ผลลัพธที่ได 
1. โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน ช่ือโครงการ กตญัูกตเวทีตามวิถีคุณธรรม นําสูการ

พยาบาล ในรายวิชาฝกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน ปการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1 กลุมที่ 1 

2. รายงานการถอดบทเรียนหลังการฝกปฏิบัติวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน ปการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1 

กลุมที่ 1 

4.2 นํากระบวนการปฏิบัติงานท่ีปรับปรุงจากการถอดบทเรียนไปปรับใชและรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน 

1. สมาชิกกลุม ไดนําความรูที่ไดจากการถอดบทเรียนจากโครงการ การบูรณาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

กับการจัดการเรียนการสอน ช่ือโครงการ กตัญูกตเวทีตามวิถีคุณธรรม นําสูการพยาบาล ในรายวิชาฝกปฏิบัติการ

พยาบาลอนามัยชุมชน ปการศึกษา 2563 ภาคเรียนท่ี 1 กลุมที่ 1 มาปรับปรุงกระบวนการ/วิธีการปฏิบัติงาน 

ดังนี ้

 
กระบวนการ/แนวทาง/วิธีการเดิม กระบวนการ/แนวทาง/วิธีการใหม สิ่งท่ีปรับปรุง 

หลังสิ้นสุดการศึกษาผูปวยเฉพาะ
รายโดยการซักประวัติ ตรวจรางกาย 
กํ าหนดหั วข อ วิ นิ จ ฉั ยทา ง ก า ร
พยาบาล วางแผนการพยาบาล และ
ติดตามเย่ียมผูปวยในความดูแลหลัง
ใหการพยาบาลจนครบ นักศึกษา
พยาบาลจะกลาวสรุปปญหาที่ ยัง
ตองติดตามแกไขอยางตอเนื่องและ
สงขอมูลตอไปยังพยาบาลเย่ียมบาน
ตาม ศูนย บริ ก า รสา ธ ารณ สุข ท่ี
รับผิดชอบ 

- จัดทําโครงการ "กตัญู กตเวท ีตาม

วิถีคณุธรรม นําสูการพยาบาล" เพ่ือ

เปนการสงเสริมใหนักศึกษาพยาบาล

วิทยาลัยพยาบาล และสุขภาพ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มี

คุณธรรมจริยธรรม ในการใหการ

พยาบาลแกผูปวยในขณะฝกปฏิบัติการ

พยาบาลอนามัยชุมชนอยางเปน

รูปธรรมและตอเนื่อง และเปนการ

สงเสริมใหนักศึกษารูจัก 

การแสดงความเคารพ รูคุณ การตอบ

แทนผูมีพระคุณ และนําไปสูการพัฒนา

ทักษะการปฏิบัติการพยาบาล 

ของนักศึกษาใหสามารถดูแลผูปวยดวย

หัวใจความเปนมนุษยรวมไปถึงการ

สงเสริมใหผูปวยรูสึกมีคุณคา 

ในตนเองเพิ่มมากขึ้น 

การจัดพิธีกลาวคําขอบคุณและ
แสดงออกถึงความเคารพ รูคุณ การ
ตอบแทนผูมีพระคุณ ตอผูปวยในความ
รับผิดชอบ อยางเปนรูปธรรมและถือ
เปนธรรมเนียมปฏิบัติตอไปใหเกิดอัตต
ลักษณ "เนนความเปนวัง ปลูกฝง
ความรู ยึดม่ันคุณธรรม ใหเชิดชู เปน
องคกรแหงการเรียนรูสูสากล"                                          

 
 ผลท่ีเกิดจากการนํากระบวนการ/วิธีปฏิบัติงานที่ปรับปรุง ไปปฏิบัติ อาจารยทุกทานมีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู เพ่ือปรับปรุงวิธีการใหสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง และเขากับการปฏิบัติตัวแบบ New normal 
เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณการระบาดของโควิด-19 ในการปฏิบัติในกลุมตอไป 
4.2 เอกสารหลักฐานอางอิง : 
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1. รายงานการประชุมกลุมวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน 
2. มคอ. 4 รายวิชาฝกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 
3. คูมือฝกปฏิบัติรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 
4. เอกสารโครงการบูรณาการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรยีนการสอน ชื่อโครงการ กตัญูกตเวทีตามวิถี

คุณธรรม นําสูการพยาบาล 
 

5. การนําประสบการณจากการทํางาน และการประยุกตใชความรูมาแลกเปลี่ยนเรียนรู และสกัดออกมาเปนขุม
ความรู 
5.1 รายละเอียดผลการดําเนินงาน : 
วิธีการสูความสําเร็จ 

1. ประชุมกลุมวิชาแลกเปล่ียนเรียนรูหลังจากนําองคความรู หัวขอการจัดการเรียนรูและการประเมินผลการ

เรยีนรู ดานคุณธรรม จริยธรรมไปปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 

2. ถอดบทเรียนส่ิงท่ีไดเรียนรูหลังจากนําองคความรูไปปฏิบัติและสอดแทรกลงในข้ันตอนการจัดการเรียนการ

สอนและโครงการสงเสริมคณุธรรมจริยธรรมในนักศึกษา 

3. สกัดองคความรูใหมจากการถอดบทเรียน ถึงแนวปฏิบัติที่ดีท่ีสาขาการพยาบาลอนามัยชุมชนนําไปปฏิบัติ 

4. ประชุมกลุมวิชา ทบทวนผลการสํารวจดานคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาจากการฝกปฏิบัติการพยาบาล

อนามัยชุมชนที่ผานมา 

5. นําผลการประเมินดานคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาจากการฝกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน มา

ปรับปรุงการดําเนินงานเก่ียวกับโครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมสอดแทรกในการฝกปฏิบัติการพยาบาล

ในสาขาอ่ืนตอไป 

คําอธิบายผลการดําเนินงาน 
1. ถอดบทเรียนหลังโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน ช่ือโครงการ กตัญูกตเวทีตามวิถี

คุณธรรม นําสูการพยาบาล ในรายวิชาฝกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน ปการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1 ใน

กลุมที่ 1 

2. นําผลที่ไดจากการถอดบทเรียนจากการฝกปฏิบัติในกลุมท่ี 1 มาปรับปรุงในการฝกปฏิบัติในกลุมท่ี 2 เพ่ือ

สรปุเปนแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการประเมินผล 

ผลลัพธที่ได 
1. เลมสรุปโครงการ กตัญูกตเวที ตามวิถีคุณธรรม นําสูการพยาบาล เสนอผูบริหารวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

5.2 เอกสารหลักฐานอางอิง : 
1. เลมสรุปผล การดําเนินโครงการบูรณาการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน ปการศึกษา 2563 ช่ือ
โครงการ : กตัญูกตเวทีตามวิถีคุณธรรม นําสูการพยาบาล 

 
6. การรวบรวมความรูและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร 

6.1 รายละเอียดผลการดําเนินงาน : 
วิธีการสูความสําเร็จ 

1. จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานของกลุมความรูและองคความรู หัวขอการจัดการเรียนรูและการ
ประเมินผลการเรียนรู ดานคณุธรรม จริยธรรม 

2. สงผลงานเขารวมกิจกรรมสรรหาแนวปฏิบัติที่ดี 
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3. เขารวมกิจกรรม SHARE&LEARN แลกเปลี่ยนเรียนรู 
4. เผยแพรองคความรูใหกลุมวิชา บุคลากรที่เก่ียวของและที่สนใจทั้งในและนอกหนวยงานนาํไปเปนแนวทาง

ปฏิบัติ 
 
คําอธิบายผลการดําเนินงาน 
โครงการ กตัญูกตเวที ตามวิถีคุณธรรม นําสูการพยาบาล เสนอผูบริหารวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ (ดังเอกสาร
แนบ) 
ผลลัพธที่ได 

จากการจัดโครงการบูรณาการทํานุบํารุงศิลปวัฒนะธรรมกับการจัดการเรียนการสอน ช่ือโครงการ  “กตัญู

กตเวที ตามวิถีคุณธรรม นําสูการพยาบาล” ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปที่ 4 ขณะฝกปฏิบัติรายวิชาฝก

ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2563 ณ ศูนยบริการสาธารณสุข 51 วัดไผตัน 

นักศึกษา จํานวน 16 คน และ ศูนยบริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก นักศึกษา จํานวน 16 คน ระหวางเดือน

สงิหาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 โดยการ แสดงความกตัญูกตเวท ีหรือ การแสดงความขอบคุณกรณีศึกษา

ที่นักศึกษาไดทําการศึกษาขอมูลผูปวย เชน  ขอมูลท่ัวไปของผูปวย ขอมูลทางสุขภาพ วิถีชีวิตความเปนอยู เปนตน 

เพื่อนําขอมูลมาศึกษาและรวมกัน วางแผนในการดูแลขณะท่ีฝกปฏิบัติงาน ภายหลังส้ินสุดการฝกปฏิบัติงาน โดยมี

จํานวนผูปวย (กรณีศกึษา) ทั้งสิ้น 32 คน 

ผลการดําเนินโครงการพบวา ภายหลังสิ้นสุดการทํากิจกรรม นักศึกษาท่ีเขารวมโครงการ จํานวน 32 คน มี

ความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ในระดับดีข้ึนไป โดยในภาพรวมมีคะแนนความพึงพอใจ เทากับ 4.84 ± 

1.21 คะแนน แปลผลคือ ระดับความพึงพอใจอยูในระดับดีมาก นอกจากนี้นักศึกษายังกลาวอีกวา กิจกรรมที่จัดข้ึน 

เปนการแสดงออกถึงความเคารพผูปวยจากการท่ีเราไดนําขอมูลของผูปวยมาศึกษา ทําใหนักศึกษาไดดูแลผูปวยแบบ

องครวม รวมทั้งผูปวยไดกลาวขอบคุณนักศึกษาและรูสึกภูมิใจกับสิ่งที่นักศึกษาปฏิบัติให ทําใหผูปวยรูสึกภูมิใจและมี

คุณคาในตนเองเพ่ิมมากข้ึน ท้ังน้ีสามารถสังเกตไดถึงความเขาใจและการตระหนักถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม และ

ความรูสึกของนักศึกษาและผูปวย จากการแสดงออกของนักศึกษาและผูปวยจากทาทาง สีหนาทาทาง และคําพูด 

นอกจากนี้แลว เมื่อส้ินสุดกิจกรรมนักศึกษาไดนําเสนอผลการดําเนินการกิจกรรมดังกลาวใหแกเจาหนาที่ศูนยบริการ

สาธารณสุข และตัวแทนจากชุมชนทราบ และไดรับคํากลาวช่ืนชมจากเจาหนาท่ีอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) และ

ตัวแทนจากชมุชน เก่ียวกับกิจกรรมท่ีจัดข้ึน เน่ืองจากผูปวยบางคน ไมเคยไดรับการปฏิบัติแบบที่นักศึกษาปฏิบัติจาก

บุคคลในครอบครัว และเม่ือนักศึกษาปฏิบัติทําใหผูปวยรูสึกดี และมีคุณคาในตนเองเพ่ิมข้ึน และเปนกิจกรรมที่ดี ควร

ดําเนินการตอไป 

ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ 
 

ลําดับที่ ดัชนีช้ีวัด เปาหมาย ผลลัพธ บรรลุตัวช้ีวัด 
1 นักศึกษาที่ฝกปฏิบัตริายวิชาฝกปฏิบัติการ พยาบาล

อนามัยชุมชนมีสวนรวมในการเขา รวมโครงการ 
จํานวน 32 คน 

32 คน 32 คน บรรลุตวัชี้วัด 

2 นักศึกษาที่เขารวมโครงการทุกคน มีความ พึงพอใจ
ตอการจัดโครงการในระดับดีขึ้นไป 

ทุกคน ทุกคน บรรลุตัวช้ีวัด 

3 มีโครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ใหแก 
นักศึกษาพยาบาล อยางนอย 1 โครงการ / ป 

ปการศึกษา 
2563 มี

ปการศึกษา 
2563 มี

บรรลุตัวชี้วัด 
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ลําดับที่ ดัชนีช้ีวัด เปาหมาย ผลลัพธ บรรลุตัวช้ีวัด 
โครงการฯ 1 

โครงการ 
โครงการฯ 1 

โครงการ 
 
 
 
 

ตารางแสดงแผนการพัฒนาโครงการบูรณาการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน 
 

หัวขอ 2563 2564 

ชื่อโครงการ กตัญูกตเวที ตามวิถีคุณธรรม นําสู
การพยาบาล 

กตัญูกตเวที ตามวิถีคุณธรรม นําสู
การพยาบาล 

รายวิชา ฝกปฏิบัติการพยาบาลอนามัย ชุมชน ฝกปฏิบัติการพยาบาลอนามัย ชุมชน 

นักศึกษา ช้ันปที่ 4 ช้ันปที่ 4 

จํานวนกลุมเปาหมาย (นักศึกษา/
ผูปวย) 

32 ราย / 32 ราย 118 ราย / 118 ราย 

งบประมาณที่จายจริง 2,000 บาท 4,000 บาท 
จุดแข็งและการพัฒนา - การมีสวนรวมและสัมพันธภาพที่ดีใน

การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการ
ปฏิบัติการ พยาบาลระหวางนักศึกษา
และ ผูปวย  

- การเพิ่มคุณคาในตนเองใหแก ผูปวย  

- การสงเสริมใหนักศึกษาใหการ 

พยาบาลแกผูปวยแบบองครวม และ
การปฏิบัติการพยาบาล ดวยหัวใจ
ความเปนมนุษย 

- สงเสริมใหนักศึกษาทุกคนมีสวนรวม
และ ขยายผลจํานวนผูปวย ใหไดรับ 

การดูแลแบบองครวมและ การ
ปฏิบัติการพยาบาล ดวยหัวใจความ
เปนมนุษย - การเพ่ิมแบบประเมินผล 

ดานสมรรถนะของนักศึกษา ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิท่ีเก่ียวของ 

 

 
a. เอกสารหลักฐานอางอิง : 

1) สรปุการดําเนินโครงการบูรณาการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน ปการศึกษา 2563 ช่ือ
โครงการ : กตัญูกตเวทีตามวิถีคุณธรรม นําสูการพยาบาล (ดังเอกสารแนบ)                                         
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สวนที่ 3 ผลผลิตและผลลัพธ 
 

1. ความรูที่ไดและการกลั่นกรองความรู 
ความรูที่ได (อธิบายรายละเอียดความรูเปนลายลักษณอักษร) 

แนวปฏิบัติท่ีดีในการจัดการเรียนรูและการประเมินผลการเรียนรู ดานคุณธรรม จริยธรรม ดังน้ี 
1. ประชุมช้ีแจงหัวขอแลกเปลี่ยนเรียนรูแกทุกกลุมวิชาในที่ประชุมวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ  
2. ประสานงานผูรับผิดชอบรายวิชาเร่ืองการจัดการเรียนการสอนและการประเมินดานคุณธรรม จริยธรรม  
3. มอบหมายหัวขอการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลดานคณุธรรม จริยธรรมในการประชุมกลุม

ยอยในแตละรายวิชา  
4. มอบหมายแตละรายวิชาต้ังเกณฑประเมินคุณธรรมจริยธรรม  
5. แลกเปลี่ยนประสบการณ การจัดการเรียนรูและประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม ที่ประสบ

ผลสําเร็จในปที่ผานมา 
6. ปรับรูปแบบการสอนและการประเมินดานคุณธรรมจริยธรรม โดยจะเริ่มจัดทําโครงการนํารองใน

รายวิชาฝกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน และจะพัฒนาสูรายวิชาฝกปฏิบัติการพยาบาลสาขาอ่ืน
ตอไป 

7. ทบทวนการกําหนดเกณฑประเมินคณุธรรมจริยธรรมแตละรายวิชา ใหสอดคลองกัน 
8. ปรับรูปแบบกิจกรรมโครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหบูรณาการรวมกับการฝกปฏิบัติการพยาบาล

อนามัยชุมชนเปนวิชาแรก 
9. จัดทําคูมือการฝกปฏิบัติและมคอ. 4 ที่มีเน้ือหาการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการประเมินผล เพ่ือ

นําไปใชจริงในการฝกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน ในปการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1 

10. ถอดบทเรียนหลังโครงการทาํนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน ช่ือโครงการ กตัญกูตเวทีตาม

วิถีคณุธรรม นําสูการพยาบาล ในรายวิชาฝกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน ปการศึกษา 2563 ภาคเรียนท่ี 

1 ในกลุมท่ี 1 

11. นําผลที่ไดจากการถอดบทเรียนจากการฝกปฏิบัติในกลุมที่ 1 มาปรับปรุงในการฝกปฏิบัติในกลุมที่ 2 

เพ่ือสรุปเปนแนวปฏิบัติ ท่ีดีในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการ

ประเมินผล 

12. ถอดบทเรียนจากการฝกปฏิบัติในกลุมที่ 2 เพ่ือสรุปเปนแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนรูและการ

ประเมินผลการเรียนรู ดานคณุธรรม จรยิธรรม  

13. นําเสนอผลการจัดโครงการและแนวปฏิบัติในการจัดโครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในนักศึกษาแก

ศูนยบริการสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข และท่ีประชุมคณะกรรมการจัดการความรูเพ่ือรวบรวม

เปนแนวปฏิบัติแกรายวิชาฝกปฏิบัติอ่ืนในการจัดการความรูในปถัดไป 

 
ผานการกล่ันกรองจาก 

ผูบริหาร อาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยที่ข้ึนฝกปฏิบัติ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและมีการ
ถอดบทเรียนหลังการฝกปฏิบัติงานเพ่ือแกไขปรับปรุงใหเกิดแนวปฏิบัติที่ดี เพ่ือนําไปใชในกลุมวิชาอ่ืนตอไป 

 
บันทึกอยูท่ี 

กลุมวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 
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2. ประโยชนขององคความรูและการนําความรูไปใชประโยชนในการพัฒนางาน 
2.1 ประโยชนขององคความรู (อธิบายรายละเอียดประโยชนขององคความรูท่ีไดจากการแลกเปล่ียนเรียนรู

ของกลุมความรู) 
1. ใหนักศึกษาไดพัฒนาคณุธรรมและจริยธรรมอยางตอเนื่อง 
2. ใหความรูในเรื่องคุณคาของชีวิต 
3. ใหหลักในการดําเนินชีวิตเรื่องความกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคณุ 
4. เปนการพัฒนาจิตใจของคนใหมีระดับจิตใจสูงข้ึน รูจักการตอบแทนผูอ่ืน 
5. สถาบันมีความเจริญกาวหนา ไดรับการพัฒนาอยางรวดเร็วและตอเนื่อง ท้ังน้ีเพราะสมาชิกทุกคนมี
คุณธรรม จริยธรรม และศลีธรรมอันดีงาม 
6. เปนการพัฒนาการจัดการความรูอยางเปนรูปธรรมและตอเน่ือง  

7. พัฒนาทักษะการปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาใหสามารถดูแลผูปวยดวยหัวใจความเปนมนุษยรวมไปถึงการ

สงเสริมใหผูปวยรูสึกมีคุณคาในตนเองเพิ่มมากข้ึน 

 
2.2 การนําความรูไปใชประโยชนในการพัฒนางาน (อธิบายรายละเอียดวิธีการนําองคความรูไปใชประโยชนใน

การพัฒนางาน และแสดงใหเห็นถึงผลการปฏิบัติที่ดีข้ึน พรอมท้ังมีหลักฐานประกอบ) 
สงเสริมใหนักศึกษาพยาบาลเมื่อสําเร็จการศึกษา จะสามารถเปนบุคลากรดานสาธารณสุขที่มีคุณภาพในการให

การพยาบาลแกผูปวยทุกชวงวัยแบบองครวมตามเอกลักษณ (Uniqueness) ของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ที่วา 

"เนนความเปนวัง ปลูกฝงความรู ยึดมั่นคุณธรรมใหเชิดชู เปนองคกรแหงการเรียนรูสูสากล" ดังตอไปนี้ 
1. มีการใชปญญาและเหตุผลในการตัดสินใจท่ีจะประพฤติปฏิบัติในเรื่องตางๆ ไดอยางรอบคอบ  เหมาะสม 
และถูกตอง 
2. มีการประพฤติปฏิบัติอยางตรงไปตรงมาทั้งกาย วาจา และใจ ไมคิดคดทรยศ ไมคดโกง และไมหลอกลวง
ใคร 
3. มีความพยายามในการทํางานหรือหนาท่ีของตนเองอยางแข็งขัน ดวยความมุงมั่นเอาใจใสอยางจริงจัง
พยายามทําเรื่อยไปจนกวางานจะสําเร็จ 
4. มีแบบแผนท่ีวางไวเพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติและดําเนินการใหถูกลําดับ ถูกที่  มีความเรียบรอย  ถูกตอง
เหมาะสมกับจรรยาบรรณ ขอบังคับ ขอตกลง กฎหมาย และศลีธรรม 
5. มีความเอาใจใสมุงมั่นตั้งใจตองาน  หนาที่  ดวยความพากเพียร  เพ่ือใหงานสําเร็จตามจุดมุงหมายท่ี
กําหนดไว 
6. มีความสามัคคี ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 
เอกสารหลักฐานอางอิง 

1.2.1 สรุปเลมการดาํเนินโครงการบูรณาการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน ป
การศึกษา 2563 ช่ือโครงการ : กตัญูกตเวทีตามวิถีคณุธรรม นําสูการพยาบาล 
1.2.2 มคอ.5 รายวิชาฝกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 

 
3. สรุปการดําเนินการจัดการความรูของกลุมความรู 

3.1 ปจจัยแหงความสําเร็จ 
- วิสัยทัศนของคณะผูบริหาร ที่สงเสริมอยางตอเน่ือง สม่ําเสมอ 
- อาจารยทุกทานท่ีมีความพรอมที่จะเรียนรู มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพ่ือพัฒนาแบบประเมิน 
- นักศกึษามีพัฒนาการที่ดี มีการปรับตัวใหเปนผูท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม 
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- จิตสํานึกของการพัฒนาการเรียนการสอนและการคํานึงถึงคุณคาของการศึกษาของอาจารย

และนักศึกษาทุกทาน 

- ความรวมมือรวมใจกันในการดําเนินงานของอาจารยและนักศึกษา 

- การสนับสนุนโดยอํานวยความสะดวกในการทํางาน งบประมาณ สถานที่ เวลา และกําลังใจ

ที่ดจีากเพ่ือนรวมงานผูบังคับบัญชาและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

- บรรยากาศแหงการเรียนรูในหนวยงาน ระหวางหนวยงาน และภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา 

- การมองเห็นโอกาสภายใตวิกฤตที่ประสบระหวางการดําเนินงาน 

- ความเปนน้ําหน่ึงใจเดียวกันในกลุมความรูและระหวางกลุมความรูอื่นในหนวยงานเดยีวกัน

และระหวางหนวยงาน 

- จิตวิญญาณของการเปนครูที่พรอมและเต็มใจที่จะถายทอดความรูแกผูรับ ทั้งจากอาจารย

อาวุโสสูอาจารยรุนนอง และจากอาจารยสูนักศึกษา และจากนักศึกษาสูนักศึกษาดวยกันเอง 

3.2 ปญหาและอุปสรรค 
- สถานการณการระบาดของโควิด – 19 ทําใหการดําเนินงานโครงการยังตองปฏิบัติตามหลัก New 

normal 
4. การตอยอดองคความรูหรือนวัตกรรมที่เกิดข้ึน  

4.1 งานวิจัย (อธิบายรายละเอียดของงานวิจัยที่มีการตอยอดจากองคความรูที่ได) 
โดยทําวิจัยเรื่องความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยในการการดาํเนินโครงการบูรณาการทํานุ
บํารุงศลิปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน ปการศึกษา 2563 ชื่อโครงการ : กตัญูกตเวทีตามวิถี
คุณธรรม นําสูการพยาบาล (ดังเอกสารแนบ)                                         

4.2 นวัตกรรม (อธิบายรายละเอียดผลงานนวัตกรรมที่สงผลตอการปฏิบัติงานท่ีดีข้ึนอยางกาวกระโดด) 
ในปงบประมาณ 2564 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มแีผนที่จะจัดทํานวัตกรรมที่สงเสริม

การเรียนรูที่สามารถใชประกอบการฝกปฏิบัติการพยาบาลในสถานการณการระบาดของโควิด-19 
และสอดคลองกับการปฏิบัติตัวตามหลัก New normal ได 
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รูปการณประชุมแลกเปล่ียนเรียนรูของสมาชิกกลุม 
เม่ือวันท่ี 26 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
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สรุปผล 

การดำเนินโครงการบูรณาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน 

 

รายวิชาฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 

ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 



สรุปผล 

การดำเนินโครงการบูรณาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน 

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

ชื่อโครงการ :   กตัญญูกตเวท ีตามวิถีคุณธรรม นำสู่การพยาบาล  

หัวหน้าโครงการ : อาจารย์ธนะวัฒน์ รวมสุก 

หน่วยงาน :  วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ผู้รับผิดชอบโครงการ : ๑. อาจารย์ ดร.กนิษฐ์ โง้วศิริ 

   ๒. อาจารย์ ดร.ลักษณ์วิรุฬม์ โชติศิริ 

๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิภากร สอนสนาม 

   ๔. อาจารย์ ดร.อารยา ทิพย์วงศ์ 

   ๕. อาจารย์รังสิมา พัสระ 

ที่ปรึกษาโครงการ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรพรรณ วรสีหะ 

หลักการและเหตุผล 

 ความกตัญญู กตเวที หมายถึง การรู้คุณ ระลึกคุณ การตอบแทนบุญคุณ หรือการปฏิบัติตนตอบแทน 

ผู้มีพระคุณ ซึ่งเป็นเครื่องหมายที่แสดงถึงบุคคลที่เป็นคนดี ถือเป็นคุณธรรมและจริยธรรมที่บุคคลพึงปฏิบัติ

อย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ยังเป็นรากฐานที่สำคัญของวิชาชีพการพยาบาล ทำให้การปฏิบัติของวิชาชีพ

พยาบาลเป็นที่โดดเด่น และเป็นการแสดงออกในการปฏิบัติการพยาบาลแก่ผู้ป่วยด้วยความเมตตา กรุณา  

และเอ้ืออาทร ส่งผลต่อร่างกายและโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านจิตใจ ที่จะทำให้ผู้ป่วยรู้สึกมีคุณค่าในตนเองมากข้ึน 

 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตบัณฑิต

พยาบาลที่มีคุณภาพทั้งทางด้านวิชาการและการปฏิบัติการพยาบาลอย่างมีมาตรฐาน และเม่ือสำเร็จการศึกษา

สามารถเป็นบุคลากรด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพในการให้การพยาบาลแก่ผู ้ป่วยทุกช่วงวัยแบบองค์รวม  

ตามเอกลักษณ์ (Uniqueness) ของมหาวิทยาลัยฯ ที่ว่า "เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังความรู้ ยึดมั่นคุณธรรม 

ให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล " โดยภารกิจหลักของวิทยาลัยฯ จะมุ่งเน้นให้นักศึกษาพยาบาล 

ฝึกปฏิบัติการพยาบาลในการดูแลผู ้ป่วยทั ้งบนหอผู ้ป่วยและในชุมชน โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม  

ที่เป็นหัวใจสำคัญของการปฏิบัติการพยาบาล เพื่อให้ผู้ป่วยเกิดความไว้วางใจ และให้ความร่วมมือในการ 

ให้การพยาบาล 
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 ทั้งนี้ ผู้จัดทำโครงการ เล็งเห็นถึงความสำคัญของคุณธรรมจริยธรรม จึงได้จัดทำโครงการ "กตัญญู

กตเวที ตามวิถีคุณธรรม นำสู่การพยาบาล" เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาล 

และสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีคุณธรรมจริยธรรม ในการให้การพยาบาลแก่ผู้ป่วยในขณะ  

ฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง และเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษารู้จัก  

การแสดงความเคารพ รู้คุณ การตอบแทนผู้มีพระคุณ และนำไปสู่การพัฒนาทักษะการปฏิบัติการพยาบาล 

ของนักศึกษาให้สามารถดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์  รวมไปถึงการส่งเสริมให้ผู ้ป่วยรู้สึกมีคุณค่า 

ในตนเองเพ่ิมมากข้ึน  

วัตถุประสงค ์

 ๑. เพื ่อส่งเสริมให้นักศึกษาพยาบาลมีคุณธรรม จริยธรรม ต่อการปฏิบัติการพยาบาลแก่ผู ้ป่วย 

เชิงประจักษ ์

 ๒. เพ่ือให้นักศึกษามีความตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม ของวิชาชีพการพยาบาล  

ตัวช้ีวัด 

 ๑. นักศึกษาที่ฝึกปฏิบัติรายวิชาฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมโครงการ 

จำนวน ๓๒ คน 

 ๒. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทุกคน มีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการในระดับดีขึ้นไป 

 ๓. มีโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักศึกษาพยาบาล อย่างน้อย ๑ โครงการ / ปี 

วิธีการดำเนินโครงการ 

 ขั้นตอนการวางแผน (Plan) 

  ๑. ประชุมคณาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน เพื่อวางแผนในการจัดกิจกรรม

โครงการให้เหมาะสม 

  ๒. เสนอโครงการฯ เข้าสู่แผนของวิทยาลัย 

  ๓. เขียนโครงการฯ เสนอต่อผู้บริการของวิทยาลัยฯ 

  ๔. วางแผนการบูรณาการเพ่ือนำโครงการฯ เข้าสู่ มคอ.๔ ของรายวิชาฝึกปฏิบัติการพยาบาล

อนามัยชุมชน 

 ขั้นดำเนินงาน (Do) 

  ๑. ขออนุมัติโครงการฯ จากผู้บริหารของวิทยาลัยฯ เพ่ือเริ่มดำเนินการกิจกรรม 

๒. ชี้แจงรายละเอียดของโครงการฯ ให้แก่นักศึกษาทราบเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของโครงการ 

การดำเนินการกิจกรรม ก่อนเริ่มฝึกปฏิบัติในรายวิชาฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 
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  ๓. ดำเนินการจัดกิจกรรมตามที่กำหนดไว้ โดยการให้นักศึกษามอบพวงมาลัยให้แก่ผู้ป่วย 

ที่นักศึกษานำข้อมูลมาศึกษาเป็นกรณีศึกษา (case study) เมื่อสิ้นสุดการฝึกปฏิบัติงานอนามัยชุมชน 

  ๔. นำเสนอผลการดำเนินโครงการฯ แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข และตัวแทนของ

ชุมชน ในวันสุดท้ายของการฝึกปฏิบัติ 

 ขั้นการติดตามและประเมินผล (Check) 

  ๑. แบบประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการของนักศึกษา 

  ๒. รายงานสรุปรูปเล่มกรณีศึกษา (case study) 

๓. สรุปผลการดำเนินการโครงการฯ ใน มคอ. ๖ และรูปเล่มรายงาน 

 ขั้นนำผลการประเมินไปพัฒนา (Act) 

  นำผลจากการประเมินโครงการในครั้งนี้ ไปเป็นแนวทางในการจัดโครงการฯ ในครั้งต่อไป 

ระยะเวลาดำเนินการ 

 ๑ กรกฎาคม ถึง ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

สถานที่ดำเนินโครงการ 

 ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ที่นักศึกษาลงฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัย

ชุมชน 

แผนการดำเนินงาน 

แผนการดำเนนิการ 
ก.ค. 
๖๓ 

ส.ค. 
๖๓ 

ก.ย. 
๖๓ 

ต.ค. 
๖๓ 

พ.ย. 
๖๓ 

ธ.ค. 
๖๓ 

๑. ประชุมปรึกษาวางแผนในการจัดทำโครงการฯ       
๒. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติเพื่อขออนุมัติโครงการฯ       
๓. ประชุมชี้แจงรายละเอียดและวางแผนการดำเนินงาน       
๔. ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้       
๕. ประเมินผลโครงการ       
๖. สรุปผลและจัดทำเล่มรายงาน       
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สรุปผลการดำเนินการ 

 

การดำเนินงาน : เป็นไปตามแผนการที่กำหนดไว้ 
 

สรุปผู้เข้าร่วมโครงการ:  ผู้เข้าร่วมในโครงการในครั้งนี้  คือ 
   ๑. นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ ๔ จำนวน ๓๒ คน  
   ๒. ผู้ป่วย (กรณีศึกษา) จำนวน ๓๒ คน 
  
งบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ:  จำนวนเงินสนับสนุน ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน) 
 

สรุปผลการดำเนินโครงการ  
 จากการจัดโครงการบูรณาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนะธรรมกับการจัดการเรียนการสอน ชื่อโครงการ 
“กตัญญูกตเวที ตามวิถีคุณธรรม นำสู ่การพยาบาล” ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั ้นปีที ่ ๔  
ขณะฝึกปฏิบัติรายวิชาฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน ภาคการศึกษาที ่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๕๑ วัดไผ่ตัน นักศึกษา จำนวน ๑๖ คน และ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๕๒  
สามเสนนอก นักศึกษา จำนวน ๑๖ คน ระหว่างเดือนสิงหาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยการ
แสดงความกตัญญูกตเวที หรือ การแสดงความขอบคุณกรณีศึกษาที่นักศึกษาได้ทำการศึกษาข้อมูลผู้ป่วย เช่น 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย ข้อมูลทางสุขภาพ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ เป็นต้น เพื่อนำข้อมูลมาศึกษาและร่วมกัน
วางแผนในการดูแลขณะที่ฝึกปฏิบัติงาน ภายหลังสิ้นสุดการฝึกปฏิบัติงาน โดยมีจำนวนผู้ป่วย (กรณีศึกษา) 
ทั้งสิ้น ๓๒ คน 
 ผลการดำเนินโครงการพบว่า ภายหลังสิ้นสุดการทำกิจกรรม นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 
๓๒ คน มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ในระดับดีขึ้นไป โดยในภาพรวมมีคะแนนความพึงพอใจ 
เท่ากับ ๔.๘๔ ± ๑.๒๑ คะแนน แปลผลคือ ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก นอกจากนี้นักศึกษายังกล่าว
อีกว่า กิจกรรมที่จัดขึ้น เป็นการแสดงออกถึงความเคารพผู้ป่วยจากการที่เราได้นำข้อมูลของผู้ป่วยมาศึกษา  
ทำให้นักศึกษาได้ดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม รวมทั้งผู ้ป่วยได้กล่าวขอบคุณนักศึกษาและรู้สึกภูมิใจกับสิ ่งที่
นักศึกษาปฏิบัติให้ ทำให้ผู้ป่วยรู้สึกภูมิใจและมีคุณค่าในตนเองเพ่ิมมากข้ึน ทั้งนี้สามารถสังเกตได้ถึงความเข้าใจ
และการตระหนักถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม และความรู้สึกของนักศึกษาและผู้ป่วย จากการแสดงออกของ
นักศึกษาและผู้ป่วยจากท่าทาง สีหน้าท่าทาง และคำพูด  
 นอกจากนี้แล้ว เมื่อสิ้นสุดกิจกรรมนักศึกษาได้นำเสนอผลการดำเนินการกิจกรรมดังกล่ าวให้แก่ 
เจ้าหน้าที ่ศูนย์บริการสาธารณสุข และตัวแทนจากชุมชนทราบ และได้รับคำกล่าวชื ่นชมจากเจ้าหน้าที่  
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) และตัวแทนจากชุมชน เกี่ยวกับกิจกรรมที่จัดขึ้น เนื่องจากผู้ป่วยบางคน ไม่เคย
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ได้รับการปฏิบัติแบบที่นักศึกษาปฏิบัติจากบุคคลในครอบครัว และเม่ือนักศึกษาปฏิบัติทำให้ผู้ป่วยรู้สึกดี และมี
คุณค่าในตนเองเพ่ิมข้ึน และเป็นกิจกรรมที่ดี ควรดำเนินการต่อไป 
 
 
 

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ  
 

ลำดับที่ ดัชนีชี้วัด เป้าหมาย ผลลัพธ์ บรรลุตัวชี้วัด 
๑ นักศึกษาที่ฝึกปฏิบัติรายวิชาฝึกปฏิบัติการ

พยาบาลอนามัยชุมชนมีส่วนร่วมในการเข้า
ร่วมโครงการ จำนวน ๓๒ คน 

๓๒ คน ๓๒ คน บรรลุตัวชี้วัด 

๒ นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทุกคน มีความ 
พึงพอใจต่อการจัดโครงการในระดับดีขึ้นไป 

ทุกคน ทุกคน บรรลุตัวชี้วัด 

๓ มีโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่
นักศึกษาพยาบาล อย่างน้อย ๑ โครงการ / ปี 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๓  

มีโครงการฯ 
๑ โครงการ 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๓  

มีโครงการฯ 
๑ โครงการ 

บรรลุตัวชี้วัด 

 
ปัญหาและอุปสรรค 
 ไมพ่บปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ควรมีการจัดกิจกรรมในกลุ่มนักศึกษาที่ฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนทุกคน เพื่อเป็นรูปแบบ
และแนวทางในการให้การพยาบาลแก่ผู้ป่วยในชุมชนที่เป็นไปในทางเดียวกัน 
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ตารางแสดงแผนการพัฒนาโครงการบูรณาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน 

 

ปีการศึกษา 
หัวข้อ 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

ชือ่โครงการ กตัญญูกตเวที ตามวิถีคุณธรรม 
นำสู่การพยาบาล 

กตัญญูกตเวที ตามวิถีคุณธรรม 
นำสู่การพยาบาล (ระยะที่ ๒) 

รายวิชา ฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัย
ชุมชน 

ฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัย
ชุมชน 

นักศึกษา ชั้นปีที่ ๔ ชั้นปีที่ ๔ 
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 
(นักศึกษา/ผู้ป่วย) 

๓๒ ราย / ๓๒ ราย ๑๑๘ ราย / ๑๑๘ ราย 

งบประมาณที่จ่ายจริง ๒,๐๐๐ บาท ๔,๐๐๐ บาท 
จุดแข็งและการพัฒนา - การมีส่วนร่วมและสัมพันธภาพ

ที่ดีในการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมในการปฏิบัติการ
พยาบาลระหว่างนักศึกษาและ
ผู้ป่วย 
- การเพ่ิมคุณค่าในตนเองให้แก่
ผู้ป่วย 
- การส่งเสริมให้นักศึกษาให้การ
พยาบาลแก่ผู้ป่วยแบบองค์รวม
และการปฏิบัติการพยาบาล 
ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 

- ส่งเสริมให้นักศึกษาทุกคนและ
ขยายผลจำนวนผู้ป่วย ให้ได้รับ
การดูแลแบบองค์รวมและ 
การปฏิบัติการพยาบาล 
ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 
- การเพ่ิมแบบประเมินผล 
ด้านสมรรถะของนักศึกษา 
ตามมาตรฐานคุณวุฒิที่เก่ียวข้อง 

 

ลงชื่อ  

     (นายธนะวัฒน์ รวมสุก) 

                                                                  ตำแหน่ง หัวหน้าโครงการ 

 วันที่ ๑๕ / ธันวาคม / ๒๕๖๓ 
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ภาพกิจกรรม 

 

 
 

 
 

*ภาพถ่ายไดร้ับอนุญาตจากผูป้่วยและญาติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
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*ภาพถ่ายไดร้ับอนุญาตจากผูป้่วยและญาติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
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*ภาพถ่ายไดร้ับอนุญาตจากผูป้่วยและญาติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
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การนำเสนอ / เผยแพร่กิจกรรมให้แก่ศูนย์บริการสาธารณสุข  

อาสาสมัครสาธารณสุข และตัวแทนจากชุมชน 


