รายงานสรุปผลการดําเนินงานการจัดการความรู
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คํานํา
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพไดเล็งเห็นความสําคัญ ของการจั ดการเรียนรูและการประเมินผลการ
เรียนรู ดานคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒ นาการเรียนการสอนสนับสนุ นและสงเสริมให นั กศึ กษาคุ ณ ธรรม
จริยธรรม เพื่อใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพไดดําเนินการจัดการการจัดการเรียนรูและ
การประเมินผลการเรียนรู ดานคุณธรรม จริยธรรมซึ่งเปนหนึ่งในแผนการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยมีการ
วิเคราะหองคความรูที่จําเปนในการจัดการเรียนรูและการประเมินผลการเรียนรู ดานคุณธรรม จริยธรรมเพื่อ
คนหาแนวปฏิบัติที่ดีนํามาจัดเก็บอยางเปนระบบพรอมทั้งรวบรวมองคความรูเปนลายลักษณอักษรเผยแพร
และนํามาปรับใชในการปฏิบัติงานจริงขอมูลที่ไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดการจัดการเรียนรูและการ
ประเมินผลการเรียนรู ดานคุณธรรม จริยธรรม ไดรวบรวมเปนรายงานสรุปผลการดําเนินงานการจัดการการ
จัดการเรียนรูและการประเมินผลการเรียนรู ดานคุณธรรม จริยธรรมเรื่อ งคุณธรรมและจริยธรรมที่ ดีข อง
นักศึกษาพยาบาล วิท ยาลัยพยาบาลและสุข ภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวิทยาลัย พยาบาลและ
สุขภาพหวังเปนอยางยิ่งวารายงานการจัดการความรูฉบับนี้จะใชเปนแนวทางใหบุคลากรไดปฏิบัติรวมกันใน
การจัดการเรียนรูและการประเมินผลการเรียนรู ดานคุณธรรม จริยธรรมเพื่อนําองคความรูที่ไดมาใชในการ
ปฏิบัติงาน
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สารบัญ
เรื่อง
คํานํา
สารบัญ
สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของกลุมความรู
ความเปนมาของกลุมความรู
สมาชิกชุมชนนักปฏิบัติและบทบาทหนาที่ของสมาชิก
สวนที่ 2 การดําเนินงานจัดการความรู
การกําหนดองคความรูหลักที่จําเปนหรือสําคัญตองานหรือกิจกรรมของหนวยงาน และกําหนด
เปาหมายของการจัดการความรู
การเสาะแสวงหาความรูที่ตองการ
การปรับปรุง ดัดแปลง ความรูบางสวนใหเหมาะสมตอการดําเนินงานของหนวยงาน
การนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง
การนําประสบการณจากการทํางาน และการประยุกตใชความรูมาแลกเปลี่ยนเรียนรู และสกัดออกมา
เปนขุมความรู
การรวบรวมความรูและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร
สวนที่ 3 ผลผลิตและผลลัพธ
ความรูที่ไดและการกลั่นกรองความรู

ประโยชนขององคความรูและการนําความรูไปใชประโยชนในการพัฒนางาน
สรุปผลการดําเนินการจัดการความรู
การตอยอดองคความรูหรือนวัตกรรมที่เกิดขึ้น
ภาคผนวก
ภาพการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู
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สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของกลุมความรู
1. ความเปนมาของชุมชนนักปฏิบัติ (กลุมความรู)ดังนี้
พยาบาลวิ ชาชีพจะตองเป นผูที่มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติการพยาบาลต อผู ปวย ซึ่งจะตองมีคุณธรรมและ
จริยธรรมแหงวิชาชีพ ดังนั้น การฝกอบรมและปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรมใหแกนักศึกษาพยาบาลจึงเปนสิ่งจําเปน
ในการประกอบวิชาชีพพยาบาล ซึ่งการปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรมนั้น จําเปนตองเริ่มตั้งแตการเปนนักศึกษา เพื่อ
หลอหลอมใหนักศึกษาพยาบาลเปนผูที่มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อกาวเขาสูการเปนพยาบาลวิชาชีพที่ดีในอนาคต
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มีแผนกลยุทธการพัฒนาการจัดทําแผนการจัดการความรู เพื่อหาแนวทางการพัฒนา
จัดการความรูของวิ ทยาลัยพยาบาลและสุ ขภาพ และใหความสําคั ญกับการจัดการเรียนรูและการประเมิ นผลการ
เรียนรู ดานคุณธรรม จริยธรรม มาโดยตลอด ทั้งนี้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และสรางเสริมใหนักศึ กษามี
คุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชี พพยาบาล การจัดการเรียนรูและการประเมินผลการเรียนรู ดานคุณธรรม จริยธรรม
จึงเปนองคความรูสําคัญที่คณาจารยของวิทยาลัยไดแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางตอเนื่อง ซึ่งแนวปฏิบัติในการแลกเปลี่ยน
เรียนรูนี้ จะเปนแนวทางการเขารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และสถาบันอุดมศึกษา
อื่น ๆ สามารถนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานจริงได
ความกตัญู กตเวที หมายถึง การรูคุณ ระลึกคุณ การตอบแทนบุญคุณ หรือการปฏิบัติตนตอบแทนผูมีพระคุณซึ่ง เปน
เครื่องหมายที่แสดงถึงบุคคลที่เปนคนดี ถือเปนคุณธรรมและจริ ยธรรมที่บุคคลพึงปฏิบัติ อยางสม่ําเสมอ นอกจากนี้ยัง เป น
รากฐานที่สําคัญของวิชาชีพการพยาบาล ทําใหการปฏิบัติของวิชาชีพพยาบาลเปนที่โดดเดน และเปนการแสดงออกในการ
ปฏิบัติการพยาบาลแกผูปวยดวยความเมตตา กรุณา และเอื้ออาทร สงผลตอรางกายและโดยเฉพาะอยางยิ่งดานจิตใจ ที่จะทํา
ใหผูปวยรูสึกมีคุณคาในตนเองมากขึ้น วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปนสถาบันอุดมศึกษาที่
ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพทั้งทางดานวิชาการและการปฏิบัติการพยาบาลอยางมีมาตรฐาน และเมื่อสําเร็จการศึกษา จะ
สามารถเปนบุคลากรด า นสาธารณสุขที่ มีคุณภาพในการใหการพยาบาลแก ผูปวยทุ กช วงวั ยแบบองค รวมตามเอกลั กษณ
(Uniqueness) ของมหาวิทยาลัยราชภัฎ สวนสุนันทา ที่วา "เนนความเปนวัง ปลูกฝงความรู ยึดมั่นคุณธรรมใหเชิดชู เปนองคก ร
แหงการเรียนรูสูสากล" โดยภารกิจหลักของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จะมุงเนนใหนักศึกษาพยาบาลฝกปฏิบัติการพยาบาล
ในการดูแลผูปวย ทั้งบนหอผูปวยและในชุมชน โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม
ที่เปนหัวใจสําคัญ ของการปฏิบัติการพยาบาล เพื่อใหผูปวยเกิดความไววางใจ และใหความรวมมือในการใหการพยาบาล ทั้งนี้
วิ ทยาลัย พยาบาลและสุข ภาพได จั ด ทํา โครงการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู โดยเล็ ง เห็ นถึ ง ความสํา คั ญของคุ ณธรรมจริ ย ธรรม จึ งไดจัด ทํ า
โครงการ "กตัญู กตเวที ตามวิถีคุณธรรม นําสูการพยาบาล" เพื่อเปนการสงเสริมใหนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีคุณธรรมจริยธรรม ในการใหการพยาบาลแกผูปวยในขณะฝกปฏิบัติการพยาบาล
โดยมีการปฏิบัตินํารองในวิชาการฝกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน และจะขยายรูปแบบไปในการฝกปฏิบัติรายวิชาอื่นที่
เกี่ยวของกับการพยาบาล เพื่อเปนการพัฒนาการจัดการความรูอยางเปนรูปธรรมและตอเนื่อง และเปนการสงเสริมใหนักศึกษา
รูจักการแสดงความเคารพ รูคุณ การตอบแทนผูมีพระคุณ และนําไปสูการพัฒนาทักษะการปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาให
สามารถดูแลผูปวยดวยหัวใจความเปนมนุษยรวมไปถึงการสงเสริมใหผูปวยรูสึกมีคุณคาในตนเองเพิ่มมากขึ้น
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2. สมาชิกชุมชนนักปฏิบัติและบทบาทหนาที่ของสมาชิก
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชื่อ-นามสกุล
ผศ.ดร. พรพรรณ
ผศ.ดร.เปรมวดี
ผศ.ดร.ทัศนีย
ผศ.ดร.สุดประนอม
อาจารย ดร.ลักษณวิรุฬม
อาจารย ดร. กนิษฐ
ผศ.วิภากร
อาจารย ดร.อารยา
อาจารย ธนะวัฒน
อาจารยจิราพร
อาจารยรังสิมา

วรสีหะ
คฤหเดช
อรรถารส
สมันตเวคิน
โชติศิริ
โงวศิริ
สอนสนาม
ทิพยวงศ
รวมสุก
รักการ
พัสระ

หนวยงานที่สังกัด
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

บทบาทหนาที่
คุณอํานวย
คุณประสาน
คุณประสาน
คุณประสาน
คุณกิจ
คุณกิจ
คุณกิจ
คุณกิจ
คุณกิจและคุณวิศาสตร
คุณกิจ
คุณกิจและคุณลิขิต

* บทบาทหนาที่ ระบุตําแหนง : คุณอํานวย คุณลิขิต คุณกิจ คุณประสาน คุณวิศาสตร
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สวนที่ 2 การดําเนินงานจัดการความรู
1. การกําหนดองคความรูหลักที่จําเปนหรือสําคัญตองานหรือกิจกรรมของหนวยงาน และกําหนดเปาหมาย
ของการจัดการความรู
1.1 รายละเอียดผลการดําเนินงาน:
วิธีการสูความสําเร็จ
1. ประชุมชี้แจงแนวทางในการดําเนินงานKM ตอเนื่องของแตละกลุมวิชา
2. ประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงาน KM ตอเนื่องในภาพรวมทุกกลุมวิชา
3. แบงกลุมดําเนินงานในแตละกลุมวิชา สามารถปรับเปลี่ยนสมาชิกไดตามความเหมาะสม
4. แตงตั้งสมาชิกและมอบหมายหนาที่ภายในกลุมวิชา
5. ทบทวนหัวขอแลกเปลี่ยนเรียนรูในแตละกลุมวิชาโดยพัฒนาตอเนื่องจากหัวขอเดิม
คําอธิบายผลการดําเนินงาน
1. ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติแกทกุ กลุมวิชาในที่ประชุมวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2. ประสานงานผูรับผิดชอบรายวิชาเรื่องการจัดการเรียนการสอนและการประเมินดานคุณธรรม จริยธรรมใน
แตละรายวิชา
3. ประสานงานผู รั บ ผิ ดชอบโครงการส งเสริ ม คุณ ธรรมจริ ย ธรรมในนั ก ศึ ก ษาให ป รั บ รู ป แบบโครงการให
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. การเสาะแสวงหาความรูที่ตองการ
2.1 รายละเอียดผลการดําเนินงาน:
วิธีการสูความสําเร็จ
1. ถอดบทเรียนจากสมาชิกภายในกลุมที่มีประสบการณและความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพพยาบาล
2. ประชุมกลุมยอยภายในแตละกลุมวิชาเกี่ ยวกับการนําเนื้อหาที่ไดจากการถอดบทเรียนไปใช ในการจั ดการ
เรียนการสอน
3. ถอดบทเรียนกระบวนการ/วิธีการดําเนินงานที่ประสบผลสําเร็จจากสมาชิกภายในกลุมยอย
4. สกัดความรูที่ไดจากการถอดบทเรียนมาสรางเปนรางแนวปฏิบัติสาํ หรับการจัดการความรูครั้งใหม
คําอธิบายผลการดําเนินงาน
1. มอบหมายหัวขอการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลดานคุณธรรมจริยธรรมในการประชุมกลุมยอย
ในแตละรายวิชา
2. มอบหมายแตละรายวิชาตั้งเกณฑประเมินคุณธรรมจริยธรรม

6

3. แลกเปลี่ยนปะสบการณการจัดการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่ประสบผลสําเร็จในปท่ีผาน
มา
ผลลัพธที่ได
1. รายชื่อสมาชิกกลุมและคุณอํานวย
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 ปรับปรุงใหเหมาะสมตอการนําไปปฏิบัติ
คําอธิบายผลการดําเนินงาน
1. ปรับรูปแบบการสอนและการประเมินดานคุณธรรมจริยธรรม โดยจะเริ่มจัดทําโครงการนํารองในรายวิ ชาฝก
ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน และจะพัฒนาสูรายวิชาฝกปฏิบัติการพยาบาลสาขาอื่นตอไป
2. ทบทวนการกําหนดเกณฑประเมินคุณธรรมจริยธรรมแตละรายวิชา ใหสอดคลองกัน
3. ปรับรูปแบบกิจกรรมโครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหบูรณาการร วมกั บ การฝ กปฏิ บัติการพยาบาล
อนามัยชุมชนเปนวิชาแรก
ผลลัพธที่ได
1. รูปแบบโครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมโดยบูรณาการรวมกับการฝกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน
3.2 เอกสารหลักฐานอางอิง :
3.2.1 รายงานการประชุมกลุมวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
3.2.2 มคอ. 4 รายวิชาฝกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน
3.2.3 คูมือฝกปฏิบัติรายวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
3.2.4 เอกสารโครงการบูรณาการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน ชื่อโครงการ กตัญู
กตเวทีตามวิถีคณ
ุ ธรรม นําสูการพยาบาล

4. การนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง
4.1 รายละเอียดผลการดําเนินงาน :
วิธีการสูความสําเร็จ
1. นําองคความรูที่ไดจากการรวบรวมเรียบเรียงไปปฏิบัติ
2. กลุมวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน นําองคความรูไปปรับปรุง สอดแทรก ในการปฏิบัติงานจริงในรู ป ของ
การบูรณาการโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน ชื่อโครงการ กตัญูกตเวทีตามวิถี
คุณธรรม นําสูการพยาบาล ในรายวิชาฝกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน

3. บันทึกผลที่ไดจากการปฏิบัติงานจริง และถอดบทเรียนจากสิ่งที่ไดเรียนรูในกลุมวิชา
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คําอธิบายผลการดําเนินงาน
1. จัดทําคูมือการฝกปฏิบัติและมคอ. 4 ที่มีเนื้อหาการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการประเมินผล เพื่อ
นําไปใชจริงในการฝกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน ในปการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1
ผลลัพธที่ได
1. โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน ชื่อโครงการ กตัญูกตเวทีตามวิถีคุณธรรม นําสูการ
พยาบาล ในรายวิชาฝกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน ปการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1 กลุมที่ 1
2. รายงานการถอดบทเรียนหลังการฝกปฏิบัติวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน ปการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1
กลุมที่ 1
4.2 นํากระบวนการปฏิบัติงานที่ปรับปรุงจากการถอดบทเรียนไปปรับใชและรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน
1. สมาชิกกลุม ไดนําความรูท่ีไดจากการถอดบทเรียนจากโครงการ การบูรณาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
กับการจัดการเรียนการสอน ชื่อโครงการ กตัญูกตเวทีตามวิถีคุณธรรม นําสูการพยาบาล ในรายวิชาฝกปฏิบัติการ
พยาบาลอนามัยชุมชน ปการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1 กลุมที่ 1 มาปรับปรุงกระบวนการ/วิธีการปฏิบัติงาน

ดังนี้
กระบวนการ/แนวทาง/วิธีการเดิม
หลั งสิ้ น สุ ดการศึ ก ษาผู ป ว ยเฉพาะ
รายโดยการซักประวัติ ตรวจรางกาย
กํ าห นดหั วข อ วิ นิ จฉั ย ท า ง ก า ร
พยาบาล วางแผนการพยาบาล และ
ติดตามเยี่ยมผูปวยในความดูแลหลัง
ให ก ารพยาบาลจนครบ นั ก ศึ ก ษา
พยาบาลจะกล า วสรุ ป ป ญ หาที่ ยั ง
ตองติดตามแกไขอยางตอเนื่องและ
สงขอมูลตอไปยังพยาบาลเยี่ยมบาน
ตามศู นย บริ กา รสา ธ าร ณ สุ ข ที่
รับผิดชอบ

กระบวนการ/แนวทาง/วิธีการใหม
- จัดทําโครงการ "กตัญู กตเวที ตาม
วิถีคณ
ุ ธรรม นําสูการพยาบาล" เพื่อ
เปนการสงเสริมใหนักศึกษาพยาบาล
วิทยาลัยพยาบาล และสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มี
คุณธรรมจริยธรรม ในการใหการ
พยาบาลแกผูปวยในขณะฝกปฏิบัติการ
พยาบาลอนามัยชุมชนอยางเปน
รูปธรรมและตอเนื่อง และเปนการ
สงเสริมใหนักศึกษารูจัก
การแสดงความเคารพ รูคุณ การตอบ
แทนผูมีพระคุณ และนําไปสูการพัฒนา
ทักษะการปฏิบัติการพยาบาล
ของนักศึกษาใหสามารถดูแลผูปวยดวย
หัวใจความเปนมนุษยรวมไปถึงการ
สงเสริมใหผูปวยรูสึกมีคุณคา
ในตนเองเพิ่มมากขึ้น

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

ผลที่ เ กิ ด จากการนํ า กระบวนการ/วิ ธี ป ฏิ บั ติ ง านที่ ป รั บ ปรุ ง ไปปฏิ บั ติ อาจารย ทุ ก ท า นมี ก าร
แลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อปรับปรุงวิ ธีการใหสามารถนําไปปฏิบัติไดจริ ง และเขากับการปฏิ บัติตัวแบบ New normal
เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณการระบาดของโควิด-19 ในการปฏิบัติในกลุมตอไป
4.2 เอกสารหลักฐานอางอิง :
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1.
2.
3.
4.

รายงานการประชุมกลุมวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
มคอ. 4 รายวิชาฝกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน
คูมือฝกปฏิบัติรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน
เอกสารโครงการบูรณาการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน ชื่อโครงการ กตัญูกตเวทีตามวิถี
คุณธรรม นําสูการพยาบาล

5. การนําประสบการณจากการทํางาน และการประยุกตใชความรูมาแลกเปลี่ยนเรียนรู และสกัดออกมาเปนขุม
ความรู
5.1 รายละเอียดผลการดําเนินงาน :
วิธีการสูความสําเร็จ
1. ประชุมกลุมวิชาแลกเปลี่ ยนเรียนรูหลังจากนําองคความรู หัวขอการจั ดการเรียนรูและการประเมินผลการ
เรียนรู ดานคุณธรรม จริยธรรมไปปรับใชในการปฏิบัติงานจริง
2. ถอดบทเรียนสิ่งที่ไดเรียนรูหลังจากนําองคความรูไปปฏิบัติและสอดแทรกลงในขั้นตอนการจัดการเรียนการ
สอนและโครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในนักศึกษา
3. สกัดองคความรูใหมจากการถอดบทเรียน ถึงแนวปฏิบัติที่ดีที่สาขาการพยาบาลอนามัยชุมชนนําไปปฏิบัติ
4. ประชุมกลุมวิชา ทบทวนผลการสํารวจดานคุณธรรมจริยธรรมของนักศึ กษาจากการฝกปฏิบัติการพยาบาล
อนามัยชุมชนที่ผานมา
5. นําผลการประเมินด านคุณธรรมจริยธรรมของนั กศึ กษาจากการฝ กปฏิ บัติการพยาบาลอนามัยชุม ชน มา
ปรับปรุงการดําเนินงานเกี่ยวกับโครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมสอดแทรกในการฝกปฏิบัติการพยาบาล
ในสาขาอื่นตอไป
คําอธิบายผลการดําเนินงาน
1. ถอดบทเรียนหลังโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน ชื่อโครงการ กตัญูกตเวทีตามวิถี
คุณธรรม นําสูการพยาบาล ในรายวิชาฝกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน ปการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1 ใน
กลุมที่ 1
2. นําผลที่ไดจากการถอดบทเรียนจากการฝกปฏิบัติในกลุมที่ 1 มาปรับปรุงในการฝกปฏิบัติในกลุมที่ 2 เพื่อ
สรุปเปนแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการประเมินผล
ผลลัพธที่ได
1. เลมสรุปโครงการ กตัญูกตเวที ตามวิถีคุณธรรม นําสูการพยาบาล เสนอผูบริหารวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
5.2 เอกสารหลักฐานอางอิง :
1. เลมสรุปผล การดําเนินโครงการบูรณาการทํานุบํา รุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน ปการศึกษา 2563 ชื่อ
โครงการ : กตัญูกตเวทีตามวิถีคุณธรรม นําสูการพยาบาล

6. การรวบรวมความรูและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร
6.1 รายละเอียดผลการดําเนินงาน :
วิธีการสูความสําเร็จ
1. จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานของกลุมความรูและองคความรู หัวขอการจัดการเรียนรูและการ
ประเมินผลการเรียนรู ดานคุณธรรม จริยธรรม
2. สงผลงานเขารวมกิจกรรมสรรหาแนวปฏิบัติที่ดี
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3. เขารวมกิจกรรม SHARE&LEARN แลกเปลี่ยนเรียนรู
4. เผยแพรองคความรูใหกลุมวิชา บุคลากรที่เกี่ยวของและที่สนใจทั้งในและนอกหนวยงานนําไปเปนแนวทาง
ปฏิบัติ
คําอธิบายผลการดําเนินงาน
โครงการ กตัญูกตเวที ตามวิถีคุณธรรม นําสูการพยาบาล เสนอผูบริหารวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ (ดังเอกสาร
แนบ)
ผลลัพธที่ได
จากการจัดโครงการบูรณาการทํานุบํารุงศิลปวัฒนะธรรมกับการจัดการเรียนการสอน ชื่อโครงการ “กตัญู
กตเวที ตามวิถีคุณธรรม นําสูการพยาบาล” ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปที่ 4 ขณะฝกปฏิบัติรายวิชาฝ ก
ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุ มชน ภาคการศึ กษาที่ 1 ปการศึกษา 2563 ณ ศูนยบริการสาธารณสุ ข 51 วั ดไผ ตัน
นักศึกษา จํานวน 16 คน และ ศูนยบ ริ การสาธารณสุข 52 สามเสนนอก นักศึกษา จํานวน 16 คน ระหว างเดื อน
สิงหาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 โดยการ แสดงความกตัญูกตเวที หรือ การแสดงความขอบคุณกรณีศึกษา
ที่นักศึกษาไดทําการศึกษาขอมูลผูปวย เชน ขอมูลทั่วไปของผูปวย ขอมูลทางสุขภาพ วิถีชีวิตความเปนอยู เปนตน
เพื่อนําขอมูลมาศึกษาและรวมกัน วางแผนในการดูแลขณะที่ฝกปฏิบัติงาน ภายหลังสิ้นสุดการฝ กปฏิบัติงาน โดยมี
จํานวนผูปวย (กรณีศกึ ษา) ทั้งสิ้น 32 คน
ผลการดําเนินโครงการพบวา ภายหลังสิ้นสุดการทํากิจกรรม นักศึกษาที่เขารวมโครงการ จํานวน 32 คน มี
ความพึงพอใจต อการจั ดกิ จกรรมในครั้งนี้ในระดับดีขึ้นไป โดยในภาพรวมมีคะแนนความพึ งพอใจ เทากับ 4.84 ±
1.21 คะแนน แปลผลคือ ระดับความพึงพอใจอยูในระดับดีมาก นอกจากนี้นักศึกษายั งกลาวอีกวา กิจกรรมที่ จัดขึ้ น
เปนการแสดงออกถึงความเคารพผูปวยจากการที่เราไดนําขอมูลของผูปวยมาศึกษา ทําใหนักศึกษาไดดูแลผูปวยแบบ
องครวม รวมทั้งผูปวยไดกลาวขอบคุณนักศึกษาและรูสึกภูมิใจกับสิ่งที่นักศึกษาปฏิบัติให ทําใหผูปวยรูสึกภูมิใจและมี
คุณคาในตนเองเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้สามารถสังเกตไดถึงความเขาใจและการตระหนักถึ งการมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ความรูสึกของนักศึ กษาและผูปวย จากการแสดงออกของนักศึกษาและผูปวยจากทาทาง สีหนาทาทาง และคําพูด
นอกจากนี้แลว เมื่อสิ้นสุดกิจกรรมนักศึกษาไดนําเสนอผลการดําเนินการกิจกรรมดังกลาวใหแกเจาหนาที่ศูนยบริการ
สาธารณสุข และตัวแทนจากชุมชนทราบ และไดรับคํากลาวชื่นชมจากเจาหนาที่อาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) และ
ตัวแทนจากชุมชน เกี่ยวกับกิจกรรมที่จัดขึ้น เนื่องจากผูปวยบางคน ไมเคยไดรับการปฏิบัติแบบที่นักศึกษาปฏิบัติจาก
บุคคลในครอบครัว และเมื่อนักศึกษาปฏิบัติทําใหผูปวยรูสึกดี และมีคุณคาในตนเองเพิ่มขึ้น และเปนกิจกรรมที่ดี ควร
ดําเนินการตอไป
ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ
ลําดับที่
ดัชนีชี้วัด
1
นักศึกษาที่ฝกปฏิบัตริ ายวิชาฝกปฏิบัติการ พยาบาล
อนามัยชุมชนมีสว นรวมในการเขา รวมโครงการ
จํานวน 32 คน
2
นักศึกษาที่เขารวมโครงการทุกคน มีความ พึงพอใจ
ตอการจัดโครงการในระดับดีขึ้นไป
3
มีโครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ใหแก
นักศึกษาพยาบาล อยางนอย 1 โครงการ / ป

เปาหมาย
32 คน

ผลลัพธ
32 คน

บรรลุตัวชี้วัด
บรรลุตวั ชี้วัด

ทุกคน

ทุกคน

บรรลุตัวชี้วัด

ปการศึกษา
2563 มี

ปการศึกษา
2563 มี

บรรลุตัวชี้วัด
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ลําดับที่

ดัชนีชี้วัด

เปาหมาย
โครงการฯ 1
โครงการ

ผลลัพธ
โครงการฯ 1
โครงการ

บรรลุตัวชี้วัด

ตารางแสดงแผนการพัฒนาโครงการบูรณาการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน
หัวขอ
ชื่อโครงการ
รายวิชา
นักศึกษา
จํานวนกลุมเปาหมาย (นักศึกษา/
ผูปวย)
งบประมาณที่จายจริง
จุดแข็งและการพัฒนา

2563

2564

กตัญูกตเวที ตามวิถีคุณธรรม นําสู
การพยาบาล
ฝกปฏิบัติการพยาบาลอนามัย ชุมชน
ชั้นปที่ 4
32 ราย / 32 ราย

กตัญูกตเวที ตามวิถีคุณธรรม นําสู
การพยาบาล
ฝกปฏิบัติการพยาบาลอนามัย ชุมชน
ชั้นปที่ 4
118 ราย / 118 ราย

2,000 บาท
- การมีสวนรวมและสัมพันธภาพที่ดีใน

4,000 บาท
- สงเสริมใหนักศึกษาทุกคนมีสวนรวม

การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการ
ปฏิบัติการ พยาบาลระหวางนักศึกษา
และ ผูปวย
- การเพิ่มคุณคาในตนเองใหแก ผูปวย
- การสงเสริมใหนักศึกษาใหการ
พยาบาลแกผูปวยแบบองครวม และ
การปฏิบัติการพยาบาล ดวยหัวใจ
ความเปนมนุษย

และ ขยายผลจํานวนผูปวย ใหไดรับ
การดูแลแบบองครวมและ การ
ปฏิบัติการพยาบาล ดวยหัวใจความ
เปนมนุษย - การเพิ่มแบบประเมินผล
ดานสมรรถนะของนักศึกษา ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิที่เกี่ยวของ

a. เอกสารหลักฐานอางอิง :
1) สรุปการดําเนินโครงการบูรณาการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน ปการศึกษา 2563 ชื่อ
โครงการ : กตัญูกตเวทีตามวิถีคุณธรรม นําสูการพยาบาล (ดังเอกสารแนบ)
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สวนที่ 3 ผลผลิตและผลลัพธ
1. ความรูที่ไดและการกลั่นกรองความรู
ความรูท่ไี ด (อธิบายรายละเอียดความรูเปนลายลักษณอักษร)
แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนรูและการประเมินผลการเรียนรู ดานคุณธรรม จริยธรรม ดังนี้
1. ประชุมชี้แจงหัวขอแลกเปลี่ยนเรียนรูแกทุกกลุมวิชาในที่ประชุมวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2. ประสานงานผูรับผิดชอบรายวิชาเรื่องการจัดการเรียนการสอนและการประเมินดานคุณธรรม จริยธรรม
3. มอบหมายหัวขอการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลดานคุณธรรม จริยธรรมในการประชุมกลุม
ยอยในแตละรายวิชา
4. มอบหมายแตละรายวิชาตั้งเกณฑประเมินคุณธรรมจริยธรรม
5. แลกเปลี่ยนประสบการณ การจัดการเรียนรูและประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม ที่ประสบ
ผลสําเร็จในปที่ผานมา
6. ปรับ รู ปแบบการสอนและการประเมิน ดา นคุณ ธรรมจริ ยธรรม โดยจะเริ่ ม จั ดทํ าโครงการนํ า ร อ งใน
รายวิชาฝกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน และจะพั ฒนาสูรายวิชาฝ กปฏิ บัติการพยาบาลสาขาอื่ น
ตอไป
7. ทบทวนการกําหนดเกณฑประเมินคุณธรรมจริยธรรมแตละรายวิชา ใหสอดคลองกัน
8. ปรับรูปแบบกิจกรรมโครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหบูรณาการรวมกับการฝกปฏิบัติการพยาบาล
อนามัยชุมชนเปนวิชาแรก
9. จัดทําคูมือการฝกปฏิบัติและมคอ. 4 ที่มีเนื้อหาการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการประเมินผล เพื่อ
นําไปใชจริงในการฝกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน ในปการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1
10. ถอดบทเรียนหลังโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน ชื่อโครงการ กตัญูกตเวทีตาม
วิถีคณ
ุ ธรรม นําสูการพยาบาล ในรายวิชาฝกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน ปการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่
1 ในกลุมที่ 1
11. นําผลที่ไดจากการถอดบทเรียนจากการฝกปฏิบัติในกลุมที่ 1 มาปรับปรุงในการฝกปฏิบัติในกลุมที่ 2
เพื่ อ สรุ ป เป น แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ใ นการจั ด การเรี ย นการสอนเพื่ อ ส ง เสริ ม คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมและการ
ประเมินผล
12. ถอดบทเรียนจากการฝ กปฏิบั ติในกลุม ที่ 2 เพื่อสรุปเปนแนวปฏิบัติที่ดีในการจั ดการเรียนรูและการ
ประเมินผลการเรียนรู ดานคุณธรรม จริยธรรม
13. นําเสนอผลการจัดโครงการและแนวปฏิบัติในการจัดโครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในนักศึกษาแก
ศูนยบริการสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข และที่ประชุมคณะกรรมการจัดการความรูเพื่อรวบรวม
เปนแนวปฏิบัติแกรายวิชาฝกปฏิบัติอื่นในการจัดการความรูในปถัดไป
ผานการกลั่นกรองจาก
ผูบริหาร อาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยที่ขึ้นฝกปฏิบัติ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและมีการ
ถอดบทเรียนหลังการฝกปฏิบัติงานเพื่อแกไขปรับปรุงใหเกิดแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อนําไปใชในกลุมวิชาอื่นตอไป
บันทึกอยูที่
กลุมวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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2. ประโยชนขององคความรูและการนําความรูไปใชประโยชนในการพัฒนางาน
2.1 ประโยชนขององคความรู (อธิบายรายละเอียดประโยชนขององคความรูที่ไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ของกลุมความรู)
1. ใหนักศึกษาไดพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมอยางตอเนื่อง
2. ใหความรูในเรื่องคุณคาของชีวิต
3. ใหหลักในการดําเนินชีวิตเรื่องความกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ
4. เปนการพัฒนาจิตใจของคนใหมีระดับจิตใจสูงขึ้น รูจักการตอบแทนผูอื่น
5. สถาบั นมี ความเจริ ญก า วหน า ไดรับการพัฒนาอย า งรวดเร็ว และต อเนื่อ ง ทั้งนี้ เพราะสมาชิ กทุ ก คนมี
คุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรมอันดีงาม
6. เปนการพัฒนาการจัดการความรูอยางเปนรูปธรรมและตอเนื่อง
7. พัฒนาทักษะการปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาใหสามารถดูแลผูปวยดวยหัวใจความเปนมนุษยรวมไปถึงการ
สงเสริมใหผูปวยรูสึกมีคุณคาในตนเองเพิ่มมากขึ้น

2.2 การนําความรูไปใชประโยชนในการพัฒนางาน (อธิบายรายละเอียดวิธีการนําองคความรูไปใชประโยชนใน
การพัฒนางาน และแสดงใหเห็นถึงผลการปฏิบัติที่ดีขึ้น พรอมทั้งมีหลักฐานประกอบ)
สงเสริมใหนักศึกษาพยาบาลเมื่อสําเร็จการศึกษา จะสามารถเปนบุคลากรดานสาธารณสุขที่มีคุณภาพในการให
การพยาบาลแกผูปวยทุกชว งวัยแบบองครวมตามเอกลักษณ (Uniqueness) ของมหาวิทยาลั ยราชภัฎสวนสุนันทา ที่วา
"เนนความเปนวัง ปลูกฝงความรู ยึดมั่นคุณธรรมใหเชิดชู เปนองคกรแหงการเรียนรูสูสากล" ดังตอไปนี้

1. มีการใชปญญาและเหตุผลในการตัดสินใจที่จะประพฤติปฏิบัติในเรื่องตางๆ ไดอยางรอบคอบ เหมาะสม
และถูกตอง
2. มีการประพฤติปฏิบัติอยางตรงไปตรงมาทั้งกาย วาจา และใจ ไมคิดคดทรยศ ไมคดโกง และไมหลอกลวง
ใคร
3. มีความพยายามในการทํางานหรือหน าที่ของตนเองอยางแข็งขัน ดวยความมุงมั่นเอาใจใส อยางจริ งจัง
พยายามทําเรื่อยไปจนกวางานจะสําเร็จ
4. มีแบบแผนที่วางไวเพื่อเปนแนวทางปฏิบัติและดําเนินการใหถูกลําดับ ถูกที่ มีความเรียบรอย ถู กต อง
เหมาะสมกับจรรยาบรรณ ขอบังคับ ขอตกลง กฎหมาย และศีลธรรม
5. มีความเอาใจใสมุงมั่ นตั้ง ใจตองาน หนาที่ ดวยความพากเพียร เพื่อใหงานสําเร็จตามจุดมุงหมายที่
กําหนดไว
6. มีความสามัคคี ชวยเหลือซึ่งกันและกัน
เอกสารหลักฐานอางอิง
1.2.1 สรุปเลมการดําเนินโครงการบูรณาการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน ป
การศึกษา 2563 ชื่อโครงการ : กตัญูกตเวทีตามวิถีคณ
ุ ธรรม นําสูการพยาบาล

1.2.2 มคอ.5 รายวิชาฝกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน
3. สรุปการดําเนินการจัดการความรูของกลุมความรู
3.1 ปจจัยแหงความสําเร็จ
- วิสัยทัศนของคณะผูบริหาร ที่สงเสริมอยางตอเนื่อง สม่ําเสมอ
- อาจารยทุกทานที่มีความพรอมที่จะเรียนรู มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อพัฒนาแบบประเมิน
- นักศึกษามีพัฒนาการที่ดี มีการปรับตัวใหเปนผูที่มีคุณธรรมจริยธรรม
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- จิตสํานึกของการพัฒนาการเรียนการสอนและการคํานึงถึงคุณคาของการศึกษาของอาจารย
และนักศึกษาทุกทาน
- ความรวมมือรวมใจกันในการดําเนินงานของอาจารยและนักศึกษา
- การสนับสนุนโดยอํานวยความสะดวกในการทํางาน งบประมาณ สถานที่ เวลา และกําลังใจ
ที่ดจี ากเพื่อนรวมงานผูบังคับบัญชาและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- บรรยากาศแหงการเรียนรูในหนวยงาน ระหวางหนวยงาน และภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา
- การมองเห็นโอกาสภายใตวิกฤตที่ประสบระหวางการดําเนินงาน
- ความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันในกลุมความรูและระหวางกลุมความรูอื่นในหนวยงานเดียวกัน
และระหวางหนวยงาน
- จิตวิญญาณของการเปนครูที่พรอมและเต็มใจที่จะถายทอดความรูแกผูรับ ทั้งจากอาจารย
อาวุโสสูอาจารยรุนนอง และจากอาจารยสูนักศึกษา และจากนักศึกษาสูนักศึกษาดวยกันเอง
3.2 ปญหาและอุปสรรค
- สถานการณการระบาดของโควิด – 19 ทําใหการดําเนินงานโครงการยังตองปฏิบัติตามหลัก New
normal
4. การตอยอดองคความรูหรือนวัตกรรมที่เกิดขึ้น
4.1 งานวิจัย (อธิบายรายละเอียดของงานวิจัยที่มีการตอยอดจากองคความรูที่ได)
โดยทําวิจัยเรื่องความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยในการการดําเนินโครงการ บูรณาการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน ปการศึกษา 2563 ชื่อโครงการ : กตัญูกตเวทีตามวิถี
คุณธรรม นําสูการพยาบาล (ดังเอกสารแนบ)

4.2 นวัตกรรม (อธิบายรายละเอียดผลงานนวัตกรรมที่สงผลตอการปฏิบัติงานที่ดีขึ้นอยางกาวกระโดด)

ในปงบประมาณ 2564 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มีแผนที่จะจัดทํานวัตกรรมที่สงเสริม
การเรียนรูที่สามารถใชประกอบการฝกปฏิบัติการพยาบาลในสถานการณการระบาดของโควิด-19
และสอดคลองกับการปฏิบัติตัวตามหลัก New normal ได
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ภาคผนวก

15

รูปการณประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูของสมาชิกกลุม
เมื่อวันที่ 26 มิถนุ ายน พ.ศ. 2564
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สรุปผล
การดำเนินโครงการบูรณาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน
ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

สรุปผล
การดำเนินโครงการบูรณาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน
ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ชื่อโครงการ :

กตัญญูกตเวที 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 หรือการปฏิบัติ ตนตอบแทน
ผู้มีพระคุณ ซึ่งเป็นเครื่องหมายที่แสดงถึงบุคคลที่เป็นคนดี ถือเป็นคุณธรรมและจริยธรรมที่บุคคลพึงปฏิบัติ
อย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ยังเป็นรากฐานที่สำคัญของวิชาชีพการพยาบาล ทำให้การปฏิบัติของวิช าชี พ
พยาบาลเป็นที่โดดเด่น และเป็นการแสดงออกในการปฏิบัติการพยาบาลแก่ผู้ป่วยด้วยความเมตตา กรุณา
และเอื้ออาทร ส่งผลต่อร่างกายและโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านจิตใจ ที่จะทำให้ผู้ป่วยรู้สึกมีคุณค่าในตนเองมากขึ้น
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตบัณฑิต
พยาบาลที่มีคุณภาพทั้งทางด้านวิชาการและการปฏิบัติการพยาบาลอย่างมีมาตรฐาน และเมื่อสำเร็จการศึกษา
สามารถเป็นบุคลากรด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพในการให้การพยาบาลแก่ผู้ป่วยทุกช่วงวัยแบบองค์รวม
ตามเอกลักษณ์ (Uniqueness) ของมหาวิทยาลัยฯ ที่ว่า "เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังความรู้ ยึดมั่นคุณธรรม
ให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล" โดยภารกิจหลักของวิทยาลัยฯ จะมุ่งเน้นให้นักศึกษาพยาบาล
ฝึกปฏิบ ัติการพยาบาลในการดูแลผู ้ป ่ว ยทั้ง บนหอผู้ ป่ว ยและในชุมชน 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 และนำไปสู่การพัฒนาทักษะการปฏิบัติ การพยาบาล
ของนักศึกษาให้สามารถดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ รวมไปถึงการส่งเสริมให้ผู้ป่วยรู้สึกมีคุณค่า
ในตนเองเพิ่มมากขึ้น
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่ งเสริมให้นัก ศึกษาพยาบาลมีคุณธรรม จริยธรรม ต่อ การปฏิบัติการพยาบาลแก่ผู้ป่วย
เชิงประจักษ์
๒. เพื่อให้นักศึกษามีความตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม ของวิชาชีพการพยาบาล
ตัวชี้วัด
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. วางแผนการบูรณาการเพื่อนำโครงการฯ เข้าสู่ มคอ.๔ ของรายวิชาฝึกปฏิบัติการพยาบาล
อนามัยชุมชน
ขั้นดำเนินงาน (Do)
๑. ขออนุมัติโครงการฯ จากผู้บริหารของวิทยาลัยฯ เพื่อเริ่มดำเนินการกิจกรรม
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
แผนการดำเนินการ
๑. ประชุมปรึกษาวางแผนในการจัดทำโครงการฯ
๒. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติเพื่อขออนุมัติโครงการฯ
๓. ประชุมชี้แจงรายละเอียดและวางแผนการดำเนินงาน

๔. ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้
๕. ประเมินผลโครงการ
๖. สรุปผลและจัดทำเล่มรายงาน

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
๖๓ ๖๓ ๖๓ ๖๓ ๖๓ ๖๓
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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
“กตั ญ ญู ก ตเวที ตามวิ ถ ี ค ุ ณ ธรรม นำสู ่ ก ารพยาบาล” ของนั ก ศึ ก ษาพยาบาลศาสตรบั ณ ฑิ ต ชั ้ น ปี ท ี ่ ๔
ขณะฝึ ก ปฏิ บ ั ต ิ ร ายวิ ช าฝึ ก ปฏิ บ ั ติ ก ารพยาบาลอนามั ย ชุ ม ชน ภาคการศึ ก ษาที ่ ๑ ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๓
ณ ศูน ย์บ ริการสาธารณสุข ๕๑ วัดไผ่ตัน นักศึกษา จำนวน ๑๖ คน และ ศูนย์บริการสาธารณสุ ข ๕๒
สามเสนนอก นักศึกษา จำนวน ๑๖ คน ระหว่างเดือนสิงหาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยการ
แสดงความกตัญญูกตเวที หรือ การแสดงความขอบคุณกรณีศึกษาที่นักศึกษาได้ทำการศึกษาข้อมูลผู้ป่วย เช่น
ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย ข้อมูลทางสุขภาพ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ เป็นต้น เพื่อนำข้อมูลมาศึกษาและร่ว มกัน
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 รวมทั้งผู้ป่วยได้กล่าวขอบคุณนักศึกษาและรู้สึกภูมิใจกับสิ่ง ที่
นักศึกษาปฏิบัติให้ ทำให้ผู้ป่วยรู้สึกภูมิใจและมีคุณค่าในตนเองเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้สามารถสังเกตได้ถึงความเข้าใจ
และการตระหนักถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม และความรู้สึกของนักศึกษาและผู้ป่วย จากการแสดงออกของ
นักศึกษาและผู้ป่วยจากท่าทาง สีหน้าท่าทาง และคำพูด
นอกจากนี้แล้ว เมื่อสิ้นสุดกิจกรรมนักศึกษาได้นำเสนอผลการดำเนินการกิจกรรมดังกล่ าวให้แก่
เจ้าหน้าที่ศูน ย์บ ริการสาธารณสุข และตัว แทนจากชุมชนทราบ และได้รับคำกล่าวชื่นชมจากเจ้าหน้าที่
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) และตัวแทนจากชุมชน เกี่ยวกับกิจกรรมที่จัดขึ้น เนื่องจากผู้ป่วยบางคน ไม่เคย
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ได้รับการปฏิบัติแบบที่นักศึกษาปฏิบัติจากบุคคลในครอบครัว และเมื่อนักศึกษาปฏิบัติทำให้ผู้ป่วยรู้สึกดี และมี
คุณค่าในตนเองเพิ่มขึ้น และเป็นกิจกรรมที่ดี ควรดำเนินการต่อไป
ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ
ลำดับที่
ดัชนีชี้วัด
เป้าหมาย
๑
นักศึกษาที่ฝ ึกปฏิบ ัติรายวิชาฝึกปฏิบัติ การ
๓๒ คน
พยาบาลอนามัยชุมชนมีส่วนร่วมในการเข้า
ร่วมโครงการ จำนวน ๓๒ คน
๒
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทุกคน มีความ
ทุกคน
พึงพอใจต่อการจัดโครงการในระดับดีขึ้นไป
๓
มีโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ ปีการศึกษา
นักศึกษาพยาบาล อย่างน้อย ๑ โครงการ / ปี
๒๕๖๓
มีโครงการฯ
๑ โครงการ

ผลลัพธ์
๓๒ คน

บรรลุตัวชี้วัด
บรรลุตัวชี้วัด

ทุกคน

บรรลุตัวชี้วัด

ปีการศึกษา
๒๕๖๓
มีโครงการฯ
๑ โครงการ

บรรลุตัวชี้วัด

ปัญหาและอุปสรรค
ไม่พบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ
ข้อเสนอแนะ
ควรมีการจัดกิจกรรมในกลุ่มนักศึกษาที่ฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนทุกคน เพื่อเป็นรูปแบบ
และแนวทางในการให้การพยาบาลแก่ผู้ป่วยในชุมชนที่เป็นไปในทางเดียวกัน
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ตารางแสดงแผนการพัฒนาโครงการบูรณาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน
ปีการศึกษา
หัวข้อ
ชือ่ โครงการ
รายวิชา
นักศึกษา
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย
(นักศึกษา/ผู้ป่วย)
งบประมาณที่จ่ายจริง
จุดแข็งและการพัฒนา

๒๕๖๓

๒๕๖๔

กตัญญูกตเวที ตามวิถีคุณธรรม
นำสู่การพยาบาล
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัย
ชุมชน
ชั้นปีที่ ๔
๓๒ ราย / ๓๒ ราย

กตัญญูกตเวที ตามวิถีคุณธรรม
นำสู่การพยาบาล (ระยะที่ ๒)
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัย
ชุมชน
ชั้นปีที่ ๔
๑๑๘ ราย / ๑๑๘ ราย

๒,๐๐๐ บาท
- การมีส่วนร่วมและสัมพันธภาพ
ที่ดีในการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติการ
พยาบาลระหว่างนักศึกษาและ
ผู้ป่วย
- การเพิ่มคุณค่าในตนเองให้แก่
ผู้ป่วย
- การส่งเสริมให้นักศึกษาให้การ
พยาบาลแก่ผู้ป่วยแบบองค์รวม
และการปฏิบัติการพยาบาล
ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

๔,๐๐๐ บาท
- ส่งเสริมให้นักศึกษาทุกคนและ
ขยายผลจำนวนผู้ป่วย ให้ได้รับ
การดูแลแบบองค์รวมและ
การปฏิบัติการพยาบาล
ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
- การเพิ่มแบบประเมินผล
ด้านสมรรถะของนักศึกษา
ตามมาตรฐานคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ
(นายธนะวัฒน์ รวมสุก)
ตำแหน่ง หัวหน้าโครงการ
วันที่ ๑๕ / ธันวาคม / ๒๕๖๓
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ภาพกิจกรรม

*ภาพถ่ายได้รับอนุญาตจากผูป้ ่วยและญาติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
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*ภาพถ่ายได้รับอนุญาตจากผูป้ ่วยและญาติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
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*ภาพถ่ายได้รับอนุญาตจากผูป้ ่วยและญาติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
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การนำเสนอ / เผยแพร่กิจกรรมให้แก่ศูนย์บริการสาธารณสุข
อาสาสมัครสาธารณสุข และตัวแทนจากชุมชน

