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รายงานสรุปผลการดาเนินงานการจัดการความรู้

กลุ่มความรู้
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการด้านภาษาอังกฤษ
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
องค์ความรู้เรื่อง
การใช้ภาษาอังกฤษประกอบการเรียนการสอน
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
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ประจาปีงบประมาณ 2561
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คานา
รายงานสรุปผลการดาเนินงานการจัดการความรู้ ประจาปีงบประมาณ 2561 กลุ่ม ด้านการ
เรียนการสอน เพื่อให้สอดคล้องตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึ กษา วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ได้
คัดเลือกจัดการ ความรู้ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพของ บุคลากรสายวิชาการด้านภาษาอังกฤษ องค์
ความรูเ้ รื่อง การใช้ภาษาอังกฤษประกอบการเรียนการสอน หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ให้เป็นไป
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการดาเนินการจัดการความรู้ ประกอบด้วยหัวข้อ
การจัดการความรู้ การจัดตัง้ กลุ่ม การจัดกิจกรรม สรุปผลการดาเนินงาน และการ สรรหาแนวทาง
ปฏิบัติที่ดี
วิทยาลัย พยาบาลและสุขภาพ จึงหวังว่า การพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษของบุคลากรสาย
วิชาการจะช่วยเสริมศักยภาพของบุคลากร เป็นประโยชน์ ต่อการพัฒนาคุณภาพด้านการจัด การเรียน
การสอน และผ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
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สารบัญ
เรื่อง
คานา
สารบัญ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มความรู้
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการด้านภาษาอังกฤษ วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ
1. ความเป็นมาของชุมชนนักปฏิบัติ กลุ่มความรู้
2. สมาชิกชุมชนนักปฏิบัตแิ ละบทบาทหน้าที่ของสมาชิก
ส่วนที่ 2 การดาเนินงานจัดการความรู้
1. การกาหนดองค์ความรู้หลักที่จาเป็นหรือสาคัญต่องานหรือกิจกรรมของหน่วยงาน และกาหนด
เป้าหมายของการจัดการความรู้
2. การเสาะแสวงหาความรูท้ ี่ต้องการ
3. การปรับปรุง ดัดแปลง ความรูบ้ างส่วนให้เหมาะสมต่อการดาเนินงานของหน่วยงาน
4. การนาความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัตงิ านจริง
5. การนาประสบการณ์จากการทางาน และการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และสกัดออกมาเป็นขุมความรู้
6. การรวบรวมความรู้และจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร
ส่วนที่ 3 ผลผลิตและผลลัพธ์
1. ความรู้ที่ได้และการกลั่นกรองความรู้
2. การนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
3. สรุปผลการดาเนินการจัดการความรู้
4. การต่อยอดองค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่เกิดขึ้น
ภาคผนวก
เอกสารที่เกี่ยวข้อง (เริ่มที่หน้า 12)

น้องเกตุ รวบรวมข้อมูลที่ภาคผนวก ตามนี้ ด้วยนะคะ (ไม่แน่ใจชื่อที่ถูกต้อง)
1. เอกสารโครงการอบรมภาษา โดย อ. ฟิลลิป+หลักฐานเข้าเรียน
2. โครงการใช้แบบประเมินภาษาอังกฤษ (จัดที่Sun Tara)
3. โครงการ ENg- camp ปี 1 ที่มีกลุ่มอาจารย์เข้าร่วมกิจกรรม
4. จานวนผู้สอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ (น่าจะสรุปจานวนตัวเลขที่
ผ่านเกณฑ์)
5. แบบประเมิน SSRU Evaluation Form ( อ. วรุณศิริ format)
6. Checklist of Nursing Procedures logbook ( ของ ดร. กรรณิกา)
7. ตารา Nursing Process (ของคณบดี)
8. ภาพถ่ายที่เกี่ยวข้อง จากโครงการสอนของ อ. ฟิลลิป
9. ภาพถ่ายโครงการที่ Suntara
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มความรู้
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการด้านภาษาอังกฤษ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
1. ความเป็นมาของชุมชนนักปฏิบัติ กลุ่มความรู้
จากนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยกองนโยบายและแผน เป็นหน่วยงานหลักในการ
ขับเคลื่อนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย ตอบสนองยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น
เอตทัคคะอย่างยั่งยืน และ สอดคล้องตาม หลัก เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ คัดเลือกกลุ่มการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากมีความสอดคล้องกับ การจัดการเรียนการสอนที่เน้น
การใช้ภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา ดังนั้น คณาจารย์จึงมีความจาเป็นต้องพัฒนา ทักษะความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษของตนเอง เช่น การเข้าอบรมด้านภาษาอังกฤษ การสอบวัดระดับความรู้ในด้านภาษาอังกฤษ
รวมทั้ง การสนทนาเพื่อการสื่อสารด้านวิชาการ อีกทั้งคณบดีให้ความสาคัญด้านภาษาอังกฤษมากโดยมีการ
รับอาจารย์ชาวต่างประเทศเพื่อจัดการเรียนการสอนสาหรับนักศึกษาหลั กสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และ
ยังให้ความสาคัญในการศึกษาอบรมด้านภาษาอังกฤษตลอดมา จึงเป็นที่มาของการจัดการกลุ่มความรู้ เรื่อง
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการด้านภาษาอังกฤษ
2. สมาชิกชุมชนนักปฏิบัติและบทบาทหน้าที่ของสมาชิก
ลาดั
ชื่อ-นามสกุล
บ
1 อาจารย์ ดร พรพรรณ
2

หน่วยงานที่สังกัด
วรสีหะ
คฤหเดช

3

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) เปรม
วดี
อาจารย์ ดร อุดมพร
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญศรี

5

อาจารย์กันยา

กิตติโชติ
พาณิชย์
นภาพงษ์
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อาจารย์ ดร. มัณทนาวดี

เมธาพัฒนะ
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุจิตรา

อู่รัตนมณี
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุด

สมันตเวคิน

ยิ่งไพบูลย์สุข

วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ
วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ
วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ
วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ
วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ
วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ
วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ
วิทยาลัยพยาบาลและ

บทบาท
หน้าที่
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
อานวยการ
งานวิจัย
วิชาการ
บริหาร
ประสานงา
น
วิชาการ
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ลาดั
บ

ชื่อ-นามสกุล

หน่วยงานที่สังกัด
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ประนอม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กาญจนา

ศิรเิ จริญวงศ์

11

อาจารย์ Felicisimo Enriquez

Santiago

12

อาจารย์ ดร ลักษณ์วิรุฬม์

โชติศิริ

สุขภาพ
วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ
วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ
วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ

บทบาท
หน้าที่
วิชาการ
วิทยากร
เลขานุการ

ส่วนที่ 2 การดาเนินงานจัดการความรู้
1. การกาหนดองค์ความรู้หลักที่จาเป็นหรือสาคัญต่องานหรือกิจกรรมของหน่วยงาน และ
กาหนดเป้าหมายของการจัดการความรู้
1.1 รายละเอียดผลการดาเนินงาน:
โครงการจัดอบรมภาษาอังกฤษสาหรับบุคลากร วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ โดยเชิญ
อาจารย์ Felicisimo Enriquez Santiago เป็นวิทยากรอบรมตามกาหนดระยะเวลาจัด 12 สัปดาห์ มีจานวนผู้
ประสงค์เข้าอบรม 12 คน คิดเป็นร้อยละ 100
โครงการใช้แบบประเมินผลนักศึกษา SSRU Evaluation Form (ภาษาอังกฤษ)
1.2 เอกสารหลักฐานอ้างอิง:
1.2.1 โครงการจัดอบรมภาษาอังกฤษสาหรับบุคลากร วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
1.2.2 โครงการใช้แบบประเมินผลนักศึกษา SSRU Evaluation Form
1.2.2 ใบเซ็นชื่อการเข้าอบรม
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2. การเสาะแสวงหาความรู้ที่ต้องการ
2.1 รายละเอียดผลการดาเนินงาน:
เนื่องจาก วิทยาลัยมีอาจารย์ชาวต่างประ เทศ ประจาเต็มเวลา มีประสบการณ์ด้านการ สอน
ภาษาอังกฤษ โดยตรง จึงเป็นข้อดี ที่บุคลากรที่มีความสามาร ถภาษา เป็นผู้แลกเปลี่ยนเรียนรูส้ าหรับ พัฒนา
ศักยภาพทางภาษาอังกฤษ ให้แก่คณาจารย์ของ วิทยาลัย มีการชี้แจงการ พัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษ
กาหนดเป้าหมาย ตัวชีว้ ัด ระยะเวลา และประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ และการจัดโครงการใช้แบบ
ประเมินผลนักศึกษาภาคปฏิบัติ SSRU Evaluation form
2.2 เอกสารหลักฐานอ้างอิง :
2.2.1 เอกสารแสดงคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน
2.2.2 ตัวอย่างเอกสารประกอบการอบรม
3. การปรับปรุง ดัดแปลง ความรู้บางส่วนให้เหมาะสมต่อการดาเนินงานของหน่วยงาน
3.1 รายละเอียดผลการดาเนินงาน :
กระบวนการที่ใช้ คือการแนะนาตาราต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษ มาใช้ประกอบการจัดการเรียนการ
สอนเพิ่มขึน้ และมีคณะกรรมการเป็นที่ปรึกษาอย่างสม่าเสมอ
ความรู้ที่ได้จากการแสวงหาความรู้
ความรู้ที่ปรับปรุงให้เหมาะสมต่อการนาไปปฏิบัติ
การค้นคว้าและเรียนรูด้ ้วยตนเองจากแหล่งทรัพยากร การแนะนาหนังสือ ตารา ที่เหมาะสม
และสื่อต่างๆ
การแนะแนวเทคนิคการใช้สื่อต่างๆ ที่เข้าถึงและ
สามารถนาไปใช้ได้ง่าย
การเข้ารับการอบรมตามโครงการจัดสรรที่กาหนด
การสนับสนุนจัดหาการเรียนรู้ทางช่องทางต่าง ๆ ที่
ตามคุณสมบัติของแต่ละบุคคล
หลากหลาย เพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าถึงความรู้ได้
สะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง รวมทั้งมีวิทยากรชาวต่างชาติเป็น
ที่ปรึกษาด้านภาษาประจาวิทยาลัย
ข้อจากัดในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เนื่องจากระดับ
การเรียนรูภ้ าษาอังกฤษโดยใช้สื่อ online เป็น
ความสามารถในการใช้ภาษาของแต่ละบุคคล
เครื่องมือช่วยเหลือในการฝึกทักษะทางภาษา
แตกต่างกัน
3.2 เอกสารหลักฐานอ้างอิง:
ตาราภาษาอังกฤษสาหรับพยาบาล ณ สานักวิทยบริการ และเว็บไซต์
http://dictionary.camdridge.org/
4. การนาความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
4.1 รายละเอียดผลการดาเนินงาน :
สมาชิกกลุ่ม ได้นาความรู้เรื่องการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการด้าน
ภาษาอังกฤษ ไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการ/วิธีการปฏิบัติงาน ดังนี้
กระบวนการเดิม

กระบวนการใหม่

สิ่งที่ปรับปรุง
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การใช้ตาราภาษาอังกฤษ ร่วมกับ การเข้าร่วมอบรมโครงการที่
ภาษาไทย
พัฒนาการใช้อังกฤษ ควบคู่กับ
การอ่านจากตารา
ที่เป็น
ภาษาอังกฤษเพิ่มขึน้
การจัดการเรียนการสอนส่วนใหญ่ คณะกรร มการในวิทยาลัยเป็น ที่
ใช้ภาษาไทยเป็นหลัก
ปรึกษาใน การ จัดการเรียนการ
สอนโดยใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น

การหมั่นฝึกฝนทักษะอย่าง
สม่าเสมอและมีวิทยากรช่วยเหลือ

เพิ่มหลักการเขียนภาษาอังกฤษ
แบบวิชาการ

ผลที่เกิดจากการนากระบวนการ /วิธีปฏิบัติงานที่ปรับปรุงไปปฏิบัติ อาจารย์ซึ่งเป็นบุคลากร
สายวิชาการส่วนใหญ่ มีการพัฒนาตนเองในการเขียน อ่าน และฝึกทัก ษะการใช้ ภาษาอังกฤษเพิ่มขึน้ และ
ส่งผลดีในการจัดการเรียนการสอนโดยการนาภาษาอังกฤษมาร่วมจัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์
4.2 เอกสารหลักฐานอ้างอิง :
เอกสารการนาเสนอโดยใช้ภาษาอังกฤษในการสรุปผลงานการฝึกปฏิบัติของนักศึกษา ชั้นปีที่
4 รายวิชาฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน
การใช้แบบประเมินผลนักศึกษาภาคปฏิบัติ (SSRU Evaluation Form)
5. การนาประสบการณ์จากการทางาน และการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
สกัดออกมาเป็นขุมความรู้
5.1 รายละเอียดผลการดาเนินงาน :
กลุ่มความรู้ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการด้านภาษาอังกฤษ ได้ประชุมกลุ่มย่อย
เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการนากระบวนการ/วิธีปฏิบัติงานที่ปรับปรุง ไปปฏิบัติ โดยสมาชิก KM ได้
ร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ ดังนี้
5.1.1 การเรียนรูภ้ าษาอังกฤษจากแบบประเมินผลนักศึกษาภาคปฏิบัติ (SSRU Evaluation
Form)
5.1.2 การแลกเปลี่ยนเรียนรูจ้ าก 5 กลุ่มวิชา ดังนี้ กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็ก กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช กลุ่มวิชาการพยาบาลการ
พยาบาลมารดาและทารก และกลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
5.1.3 การจับคู่กลุ่มวิชาและแลกเปลี่ยนเรียนรูโ้ ดยใช้แบบประเมินภาคปฏิบัติ (SSRU
Evaluation Form) เป็นตัวกาหนด
กลุ่มความรู้ได้นากระบวนการ/วิธีปฏิบัติงาน ในเรื่องการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสาย
วิชาการด้านภาษาอังกฤษ เสนอให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
โดยผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ขอ้ สังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. การใช้ภาษาที่มีความเข้าใจตรงกันระหว่างอาจารย์
2. การถ่ายทอดผ่านกระบวนการเรียนการสอนด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
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กระบวนการเดิม
การอบรมในหน่วยงาน
แบบตั้งรับ

กระบวนการใหม่

สิ่งที่ปรับปรุง

ข้อเสนอแนะจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ
การยอมรับข้อคิดเห็ นที่ การหาแนวทางที่
แตกต่าง
เหมาะสม

การมีส่วนร่วมของ
วิทยากร ที่มีความ
เชี่ยวชาญทาง
ภาษาอังกฤษ
การประชุมเฉพาะกลุ่มวิชา การประชุมภาย หน่วยงาน เทคนิคในการสื่อสาร
อย่างทั่วถึงทุกกลุ่มวิชา
การสรุปความหมาย และ
การนา ภาษามาใช้อย่าง
ถูกต้องตรงกัน

-ใช้หลักกระบวนการ
พยาบาล
-วิทยากร
ภาษาอังกฤษ
Felicisimo Enriquez
Santiago ร่วมประชุม

5.2 เอกสารหลักฐานอ้างอิง :
5.2.1 แบบประเมิน SSRU Evaluation Form
5.2.2 ภาพถ่ายการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้ รื่องแบบประเมิน SSRU Evaluation Form
6. การรวบรวมความรู้และจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร
6.1 รายละเอียดผลการดาเนินงาน :
กลุ่มความรู้การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการด้านภาษาอังกฤษ ได้นาข้อเสนอแนะ
จากผูท้ รงคุณวุฒิ มาปรับกระบวนการ/วิธีการปฏิบัติงาน เรื่องการนากระบวนการพยาบาลมาใช้ประกอบการ
จัดการเรียนการสอน และสรุปองค์ความรู้เรื่อง การใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต จัดทาเป็นกระบวนการ/วิธีปฏิบัติงานเรื่อง การใช้แบบประเมินผล SSRU Evaluation
form (ภาษาอังกฤษ) ที่พร้อมเผยแพร่ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องนาสู่การปฏิบัติ โดยมีกระบวนการ/วิธีการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้
กระบวนการเดิม

กระบวนการใหม่

การประชุม ทาความเข้าใจ เฉพาะ การ ประชุมภายในหน่วยงานอย่าง
กลุ่มวิชา
ทั่วถึง

สิ่งที่ได้ปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
นาหลักกระบวนการพยาบาล
อาจารย์ Felicisimo Enriquez
Santiago มีบทบาทในการ
แนะนาการใช้ภาษา
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6.2 เอกสารหลักฐานอ้างอิง :
1) กระบวนการ/วิธีการปฏิบัติงาน เรื่อง หลักกระบวนการพยาบาล (ฉบับภาษาอังกฤษ)
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ส่วนที่ 3 ผลผลิตและผลลัพธ์
การพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษสาหรับบุคลากรสายวิชาการ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
องค์ความรู้เรื่อง การใช้ภาษาอังกฤษประกอบการเรียนการสอน หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มีการ
เผยแพร่จัดการความรู้ผา่ นเว็บไซต์ของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ผ่านบุคลากรสายวิชาการตามรายวิชาที่
รับผิดชอบ
1. ความรู้ที่ได้ และการกลั่นกรองความรู้
ความรู้ที่ได้จาก (อธิบายรายละเอียดความรู้เป็นลายลักษณ์อักษร)
1) บุคลากรสายวิชาการได้รับการสนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษเป็นรายบุคคล
2) การแลกเปลี่ยนเรียนรูจ้ ากวิธีการจากการถ่ายทอด โดยวิทยากรในการพัฒนาศักยภาพด้าน
ภาษาอังกฤษ
ทั้งนี้ มีการกลั่นกรองโดยการพิจารณาคัดเลือกวิทยากรด้านภาษาอังกฤษตามคุณสมบัติท่ี
คณะกรรมการโดยการนาของคณบดี วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
บันทึกอยู่ท่ี สานักงานวิทยาลัย งานบุคลากร วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2. ประโยชน์ขององค์ความรู้และการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางาน
2.1 ประโยชน์ขององค์ความรู้ (อธิบายรายละเอียดประโยชน์ขององค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยน
เรียนรูข้ องกลุ่มความรู้)
2.1.1 เป็นเวทีในการค้นหาบุคลากรสายวิชาการที่มีศักยภาพในวิทยาลัย
2.1.2 ฝึกทักษะความกล้าในการแสดงออกในการใช้ภาษาอังกฤษ
2.1.3 เกิดความสามัคคีของบุคลากรจากการร่วมมือกันด้านการพัฒนาทักษะภาษาทาง
วิชาการภายในวิทยาลัย
2.2 การนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางาน (อธิบายรายละเอียดวิธีการนาองค์ความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนางาน และแสดงให้เห็นถึงผลการปฏิบัติท่ี
ดีข้นึ พร้อมทั้งมีหลักฐาน
ประกอบ)
2.2.1 การนาองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางาน
วิทยาลัยฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาปรับปรุงให้มีความเหมาะสมในการนาองค์ความรู้
ไปใช้ประกอบการเรียนการสอน โดยการสอดแทรกในรายวิชาการพยาบาลทุกรายวิชา
2.2.2 สิ่งที่แสดงถึงผลการปฏิบัติท่ดี ีขน้ึ
การเกิดความเข้าใจในการใช้ภาษาอังกฤษตรงกัน ของบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการ
เรียนการสอน เช่น คณาจารย์ และ หรือ ระหว่างผู้สอนกับผูเ้ รียน จึงส่งผลดีต่อการ
พัฒนานักศึกษาในการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพขึน้ และมีการติดตามผลอย่าง
ต่อเนื่องทุกภาคการศึกษา
2.2.3 หลักฐานประกอบกลุ่มความรู้
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ภาพถ่ายการประชุมกลุ่มความรู้ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการด้าน
ภาษาอังกฤษ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ การระดมสมองเรื่อง แบบประเมิน SSRU Evaluation
form และ Checklist of Nursing Procedures
เอกสารหลักฐานอ้างอิง
1. SSRU Evaluation form
2. Checklist of Nursing Procedures Logbook

3. สรุปการดาเนินการจัดการความรู้ของกลุ่มความรู้
3.1 ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
- วิสัยทัศน์ของคณะผู้บริหาร ที่สาคัญคือ คณบดี ที่กระตุ้นความพร้อมในการส่งเสริมอย่าง
ต่อเนื่อง สม่าเสมอ รวมทั้งคณะกรรมการของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
- ความพร้อมด้านอาจารย์ประจาชาวต่างชาติ เป็นไปตามคุณสมบัติคือ การใช้ภาษาอังกฤษเป็น
First Language มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน และมีความเชี่ยวชาญทางภาษาศาสตร์ด้าน
ภาษาอังกฤษ
- บุคลากรในวิทยาลัยมีความพร้อมในการเรียนรู้ และต้องการพัฒนาตนเองด้านภาษาอังกฤษ
- วิทยาลัยสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรูด้ ้านภาษาอังกฤษทั้งกลุ่มบุคลากร และรวมถึงกิจกรรม
พัฒนาโครงการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตด้าน
พัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษของนักศึกษาทุกชัน้ ปี ที่วทิ ยาลัยฯ มีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมและพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง
3.2 ปัญหาและอุปสรรค
3.2.1 ด้านนโยบาย
ผลการเปลี่ยนแปลงนโยบายของการบริหารจัดการอย่างฉับพลัน เช่น งบประมาณประจาปี
ส่งผลกระทบต่อแหล่งเงินทุนสนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษได้
3.2.2 ด้านบุคลากร
- บุคลากรมี ความรู้ความเข้าใจใน พืน้ ฐานของ หลัก การจัดการความรู้ ที่แตกต่างกัน เป็นผลให้
ดาเนินกิจกรรมล่าช้า ไม่ราบรื่น
- การลาศึกษาต่อของบุคลากรที่รับผิดชอบหลัก ทาให้การจัดการความรู้ไม่ต่อเนื่อง ขาดการส่งต่อ
ในระบบงาน การสื่อสาร และการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.2.3 ด้านภาระงานประจา
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- ความรับผิดชอบและการให้ความสาคัญ การสานึกหน้าที่และการมีส่วนร่วมรับผิดชอบของแต่ละ
บุคคลในการจัดการความรู้ รวมทั้งปัจจัยแวดล้อมที่มีความแตกต่างกัน เป็นผลต่อการดาเนินการ
จัดการความรู้
- ภาระงานและการนิเทศการฝึกปฏิบัติการพยาบาลนอกสถานที่ จึงมีผลต่อการนัดหมายและ
จัดสรรเวลาเพื่อติดตามและการทาความเข้าใจที่ตรงกัน
- การจัดประชุมสัมมนา และการมอบหมายภาระงานพิเศษของอาจารย์แต่ละบุคคล ทาให้ การ
ดาเนินกิจกรรมไม่เป็นไปตามที่กาหนด
3.2.4 ด้านระบบการเก็บข้อมูลการจัดการความรู้ของหน่วยงาน
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงสถานะของบุคคลที่ทาหน้าที่ในการจัดเก็บ ข้อมูล เช่น ลาออก
ลาศึกษาต่อ การโอนย้ายหน้าที่ ทาให้ไม่เกิดการส่งต่อข้อมูล จึงขาดผู้ประสานงาน และขาดความ
ต่อเนื่อง
4. การต่อยอดองค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่เกิดขึ้น
4.1 งานวิจัย (อธิบายรายละเอียดของงานวิจัยที่มีการต่อยอดจากองค์ความรู้ที่ได้)
การจัดการความรู้ด้านการพัฒนาศักยภาพด้านภา ษาอังกฤษ ส่งผลดีต่อ การสร้างงานวิจัยสาหรับ
บุคลากรสายวิชาการที่เห็นได้ชัดเจน คือ การเขียนบทคว ามเป็นภาษาอังกฤษ พร้อม นาเสนอ ในเวทีระดับ
นานาชาติ
4.2 นวัตกรรม (อธิบายรายละเอียดผลงานนวัตกรรมที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานที่ดีขนึ้ อย่างก้าวกระโดด
)
ในปีงบประมาณ 2561 วิทยาลัยพ ยาบาลและสุขภาพ ยังไม่ปรากฎนวัตกรรมที่ส่งผลต่อการ
ปฏิบัติงานที่ดีอย่างชัดเจนนัก เนื่องจาก รายละเอียด สิ่งที่จะนับเป็นนวัตกรรม และส่งผลต่ อการปฏิบัติงานที่ดี
ยังต้องได้รับการปรับปรุง การรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผูป้ ฏิบัติงาน และผู้ทรงคุณวุฒิ ในที่นี้ จึงขอ
ยกตัวอย่าง การจัดทา Checklist of Nursing Procedure Logbook สาหรับเตรียมให้นักศึกษาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 ที่จะนาไปใช้ในปีการศึกษา 2561 นี้
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ภาคผนวก
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เอกสารที่เกี่ยวข้อง
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1. เอกสารโครงการอบรมภาษาอังกฤษโดย อ. ฟิลลิป+หลักฐานเข้าเรียน
2. เอกสารโครงการใช้แบบประเมินภาษาอังกฤษ(จัดที่Sun Tara)
3. เอกสารโครงการ ENg- camp ปี 1 ที่มีกลุ่มอาจารย์เข้าร่วมกิจกรรม ( รองฯ ปุ้ย)
4. แบบประเมิน SSRU Evaluation Form ( อ. วรุณศิริ format)
5. Checklist of Nursing Procedures logbook ( ของ ดร. กรรณิกา)
6. ตารา Nursing Process (ของคณบดี)
7. ภาพถ่าย (เดือน)
7.1 ภาพถ่ายกิจกรรมโครงการสอนของ อ. ฟิลลิป
7.2 ภาพถ่ายโครงการประเมิน SSRU Evaluation Form ที่ Suntara
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