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คํานํา
การจัดการความรู (Knowledge management : KM) คือ การรวบรวม สราง จัดระเบียบ
แลกเปลี่ยน และประยุกตใชความรูในองคกร โดยพัฒนาระบบจากขอมูลไปสูสารสนเทศเพื่อใหเกิดความรูและ
ปญญาการจัดการความรูประกอบไปดวยชุดของการปฏิบัติงานที่ถูกใชโดยองคกรตางๆเพื่อที่จะระบุ สราง
แสดงและกระจายความรูเพื่อประโยชนในการนําไปใชและการเรียนรูภายในองคกรอันนําไปสูการจัดการ
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น (Wikipedia : การจัดการความรู)
คณะพยาบาลศาสตรมีบทบาทในการจัดการเรียนการสอนใหนักศึกษามีความรูความสามารถในการ
ปฏิบัติการพยาบาลอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งจะนําไปสูการเปนนักปฏิบัติเชิงรุก (Proactive
practitioner) ได ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนซึ่งถือเปนหัวใจสําคัญที่จะทําใหนักศึกษาไปถึงเปาหมาย
ได” เทคนิคการสอนภาคปฏิบัติ” จึงเปนหัวขอสําคัญที่คณะอนุกรรมการการจัดการความรูไดนํามาแลกเปลี่ยน
เรียนรูระหวางอาจารยผูสอนที่มีประสบการณมานับสิบๆ ป และมีความชํานาญที่หลากหลายซึ่งถือเปน tacit
knowledgeที่มีคุณคา ผานกระบวนการพุดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน แลวรวมรวม และจัดระเบียบ
เปนความรูที่ผานการจัดการ (explicit knowledge) ที่สามารถนําไปใชในการปฏิบัติจริงได รายงานฉบับนี้จึง
เปนการสรุปความรูที่ไดจาการจัดการความรูอยางเปนกระบวนการเริ่มตั้งแตการพูดคุยในกลุม
คณะอนุกรรมการฯ ถึงความสําคัญของหัวขอที่จะนํามาใชในการจัดการความรู และจัดทําแผนการจัดการ
ความรู ดําเนินการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู แลวสรุปเปนความรูที่เกิดขึ้นใหมเผยแพรใหกับอาจารยอื่นๆ
ไดรวมแลกเปลี่ยนประสบการณ แลวนําไปทดลองใชในการปฏิบัติงานจริงกอนนํามาสรุปถึงผลจาการทดลองใช
จริงเพื่อนํากลับไปแลกเปลี่ยนเรียนรูในรอบตอๆ ไป เพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและผูเรียนตอไป
คณะอนุกรรมการจัดการความรูดานการเรียนการสอน
30 กรกฎาคม 2558
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เทคนิคการสอนภาคปฏิบัติ
องคความรูที่ไดจากการทํา KM ดานการเรียนสอน ที่จะทําใหการสอนภาคปฏิบัติไดผลตาม
จุดมุงหมายของรายวิชา จะตองเนนกระบวนการ Input, process และ output มีดังนี้
ดานปจจัยนําเขา (In put)
๑. อาจารยผูสอน ควรมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ดังนี้
๑.๑ มีความรู มีความสามารถในสาขาวิชาทางการพยาบาลทีฝกปฏิบัติ
๑.๒ มีมนุษยสัมพันธดี สามารถสรางสัมพันธภาพกับผูเรียนและแหลงฝกไดดี
๑.๓ บุคลิกภาพของอาจารยผูสอนปฏิบัติ ยิ้มแยมแจมใส เปนตัวอยางใหกับนักศึกษาได
๑.๔ บทบาทอาจารยพี่เลี้ยงเปนตัวอยางที่ดีแกนักศึกษา สามารถสอนและใหคําแนะนําเมื่อ
นักศึกษาตองการความชวยเหลือได
๑.๕ ทักษะของอาจารยผูสอนภาคปฏิบัติเนนการสอนแบบ concept base
๑.๖ การเตรียมความพรอมของอาจารยผูสอนภาคปฏิบัติ
๑.๗ อาจารยผูสอนภาคปฏิบัติตองใจกวาง ไมยึดติดแนวคิดเดิม
๑.๘ มีทัศนคติเชิงบวก มีทัศนคติดีตอนักศึกษาและการสอนภาคปฏิบัติ
๑.๙ มีความยึดหยุน
๒. นักศึกษา
๒.๑ มีความรูในเรื่องที่จะฝกปฏิบัติโดยมีการทบทวนความรูอยูเสมอ
๒.๒ มีความกระตือรือรนในการเรียนรู และสามารถเรียนรูดวยตนเองได
๒.๓ เตรียมความพรอมกอนขึ้นฝกปฏิบัติ
๒.๔ มีการประเมินตนเอง (
Check list)
๒.๕ บุคลิกภาพดี นาเชื่อถือ มีความมั่นใจในตนเอง
๓. แหลงฝก
๓.๑ ตองมีแบบอยางที่ดี
๓.๒ มีการเตรียมแหลงฝก
๓.๓ มีการอบรมครูพี่เลี้ยง
๓.๔ แหลงฝกตองมีประสบการณสอดคลองกับรายวิชาที่ฝกปฏิบัติ
๔. หลักสูตร
๔.๑ มีแบบประเมินแบบ
authentic (ประเมินตามสภาพจริง)
๔.๒ แบบประเมินพฤติกรรมแบบ
chick listเพื่อใหนักศึกษามีโอกาสประเมินตนเอง
ดานกระบวนการ (Process)
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๑. มีการเตรียมความพรอมของแหลงฝก นักศึกษา และอาจารยผูสอนภาคปฏิบัติ
๒. มีการสอนโดยใชวีดิทัศน (ใหผูเรียนดูหลาย ๆ วีดิทัศน) และวิพากษ อภิปรายเพื่อสกัดองคความรู
๓. ใหนักศึกษาไดมีการฝกทดลองในหองปฏิบัติการดวยตนเอง
๔. มีคูมือเก็บประสบการณที่สอดคลองกับรายวิชา
๕. มีแบบประเมินแบบ
check list ในการฝกทักษะตาง ๆ ในหองปฏิบัติการ
๖. มี
E-learning เพื่อใหนักศึกษาไดมีโอกาสเรียนรูดวยตนเองในชวงเวลาที่นักศึกษามีความพรอมตอ
การเรียนรู
๗. มีการประเมินการเรียนการสอนเปนระยะ ๆ โดยผูสอนและผูเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
๘. มีคูมือฝกปฏิบัติของรายวิชาเปนแนวทางในการปฏิบัติทั้งตอตัวนักศึกษา พยาบาลพี่เลี้ยงและ
อาจารยผูสอน
๙. มีการสอน สาธิตและการสาธิตยอนกลับโดยผูเรียนมีการประเมินตนเองในทักษะตางๆ และผูสอน
ประเมิน ใหขอมูลยอนกลับเพื่อใหนักศึกษาเรียนรูจุดบกพรองของตนเอง สามารถนําขอมูลเหลานั้นมาพัฒนา
ตนเองได
๑๐. มีการสอบลงวอรดเปนขอสอบอัตนัย และการสอบ
Procedure ในหองปฏิบัติการ เพื่อประเมิน
สัมฤทธิผลของนักศึกษา ในกรณีที่นักศึกษามีผลการเรียนออน ตองมีแนวทางการชวยเหลือนักศึกษา เชนใหมา
ฝกปฏิบัติซ้ําๆ ในหองปฏิบัติการเปนตน
๑๑. หองปฏิบัติการมีความพรอมในการฝกปฏิบัติ ไดแกเครื่องมือเครื่องใชในการฝกปฏิบัติ ระยะเวลา
ที่เปดหองปฏิบัติการใหพรอมใช และบุคลากรที่ดูแลหองปฏิบัติการ
ดานผลลัพธ (Out put)
๑. การประเมินผลสัมฤทธิ์ควรมีการประเมินใหครบทุกดานตาม learning outcomes ทั้ง ๖ ดาน
โดยเนนการประเมินแบบตามสภาพจริง (Authentic evaluation)
๒. การประเมินผลไมเนนเฉพาะการประเมินเพื่อตัดสินผลการไดตกของนักศึกษาเทานั้น แตควรมี
การประเมินเพื่อเปนการเรียนรูและชวยเหลือนักศึกษาใหมีโอกาสในการพัฒนาตนเอง
๓. การชวยเหลือผูเรียนโดยอาจารยที่ปรึกษา อาจารยผูสอนภาคปฏิบัติ และอาจารยประจําชั้น
เพื่อใหนักศึกษามีโอกาสพบกับอาจารยที่สามารถชวยเหลือนักศึกษาไดหลายๆ ชองทาง
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การเผยแพรความรูจากการจัดการความรู และการนําไปปรับใชกับการปฏิบัติงานจริง
คณะอนุกรรมการการจัดการความรูดานการเรียนการสอน นําผลการจัดการความรูที่เกิดจากการ
คนหาความรู การแลกเปลี่ยนประสบการณจากผูมีความรูความชํานาญในดานการเรียนการสอน โดยเฉพาะ
เทคนิคการสอนภาคปฏิบัติ เผยแพร โดยแจงในที่ประชุมคณะพยาบาลศาสตรในวาระการประชุมเรื่อง
ความกาวหนาของการดําเนินงานการจัดการความรู ดานการเรียนการสอน วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘
- ในการนําผลของการจัดการความรูไปปรับใชในการสอนจริงนั้น ไดเริ่มที่วิชาการพยาบาลพื้นฐาน
ซึ่งจัดสอนในภาคการศึกษาฤดูรอนเริ่มตั้งแต ๒๕ พฤษภาคม ถึง ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และเปน
รายวิชาที่มีการฝกทดลองในหองปฏิบัติเกี่ยวกับทักษะตางๆ ของการพยาบาลพื้นฐาน เชน การ
อาบน้ําผูปวยบนเตียง การตรวจวัดสัญญาณชีพ การสวนปสสาวะ ฯลฯ โดยการนําไปใช เนนที่
การเตรียมความพรอมของนักศึกษากอนขึ้นฝกปฏิบัติ และจัดเปนโครงการเตรียมความพรอม
นักศึกษาซึ่งเปนการเตรียมทั้งดานความรูและทักษะการปฏิบัติการพยาบาลในหองปฏิบัติการ
พยาบาล ที่จําลองใหเสมือนตึกผูปวยที่นักศึกษาตองขึ้นฝกปฏิบัติ
- ผูรับผิดชอบรายวิชาการพยาบาลพื้นฐานไดนําเทคนิคตางๆ ไปใช ไดแก
ดานปจจัยนําเขา (Input)
๑.
ดานอาจารยผูสอน
- มีการเตรียมความพรอมโดยการใหอาจารยผูสอนภาคปฏิบัติไดไปศึกษาดูงานที่หอผูปวยที่จะนํา
นักศึกษาไปฝกปฏิบัติทั้งโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี และโรงพยาบาลสิรินธร
- มีการประชุมเพื่อจัดอาจารยที่มีความรูความสามารถและมีประสบการณที่สอดคลองกับหอผูปวย
ที่จะไปฝกปฏิบัติโดยมีการประชุมอาจารยผูสอนเพื่อจัดสรรอาจารยตามความเหมาะสม
๒. ดานนักศึกษา
- มีการเตรียมความพรอมนักศึกษากอนขึ้นฝกปฏิบัติจริงโดยการฝกปฏิบัติในหองปฏิบัติการเพื่อให
นักศึกษามีความมั่นใจในการที่จะขึ้นฝกปฏิบัติงานจริงใน “โครงการเตรียมความพรอมกอนขึ้นฝก
ปฏิบัติ” ซึ่งเปนการเตรียมทั้งดานความรูและทักษะการปฏิบัติการพยาบาลในหองปฏิบัติการ
พยาบาลซึ่งจําลองใหเสมือนตึกผูปวยที่นักศึกษาตองขึ้นฝกปฏิบัติ
๓. ดานแหลงฝก
- มีการนัดหมายแหลงฝกเพื่อชี้แจงการฝกปฏิบัติกอนการฝกปฏิบัติลวงหนาเปนระยะๆ ไดแก
โครงการประสานแหลงฝกภาคปฏิบัติการพยาบาล
- มีการเตรียมความพรอมแหลงฝกโดยการจัดปฐมนิเทศรวมกับแหลงฝกทั้งนักศึกษาและอาจารย
ผูสอนภาคปฏิบัติกอนการฝกปฏิบัติ
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๔. ดานหลักสูตร
- มีแบบประเมินแบบ Check list
- มีการประเมินตามสภาพจริงโดยอาจารยผูสอนภาคปฏิบัติ
ดานกระบวนการ (Process)
- มีการเตรียมความพรอมแหลงฝก นักศึกษาและอาจารยผูสอนภาคปฏิบัติ
- มีการฝกปฏิบัติในหองทดลองกอนขึ้นฝกปฏิบัติจริง“โครงการเตรียมความพรอมกอนขึ้นฝก
ปฏิบัติ” โดยมีการสอนแบบสาธิตและสาธิตยอนกลับในบางทักษะทีนักศึกษาตองการ
ประสบการณเพิ่ม และใหนักศึกษาชวยกันสรุปประเด็นสําคัญๆ ในแตละทักษะที่นักศึกษาเรียนรู
เพื่อใหเกิดความมั่นใจในการนําไปปฏิบัติจริง
- มีคูมือประสบการณเพื่อใหนักศึกษามีการเตรียมตัวลวงหนาวาทักษะใดบางที่นักศึกษาตองฝก
ปฏิบัติเพื่อเปนประสบการณการเรียนรู
- มีแบบประเมินการฝกปฏิบัติงาน (แบบ Check list)
- มีคูมือการฝกปฏิบัติเพื่อเปนแนวทางในการฝกภาคปฏิบัติ และเปนการสื่อสารใหเขาใจกันระหวาง
อาจารยผูรับผิดชอบวิชา อาจารยผูสอน และนักศึกษา ตลอดจนผูเกี่ยวของ ไดแก พยาบาลพี่
เลี้ยงในแหลงฝก
หลังการนําความรูไปใช คณะกรรมการไดนําผลของการใชเทคนิคในการสอนภาคปฏิบัติมารวมกันแลกเปลี่ยน
ประสบการณเพื่อสรุปผลของการทดลองใช ดังนี้
ดานปจจัยนําเขา (Input)
๑. ดานอาจารยผูสอน
พบวาอาจารยผูสอนมีความพรอมและมีความมั่นใจในการที่จะสอนภาคปฏิบัติบนหอผูปวยเนื่องจาก
การจัดอาจารยผูสอนภาคปฏิบัติมีความสอดคลองกับความสามารถและประสบการณของอาจารยผูสอน
๒. ดานนักศึกษา
นักศึกษามีความมั่นใจมากขึ้นในการที่จะขึ้นฝกปฏิบัติจริงเนื่องจากการจัดใหมีการฝกปฏิบัติใน
หองปฏิบัติการกอนขึ้นฝกปฏิบัติจริง และไดมีการปฐมนิเทศรวมกับแหลงฝกกอนฝกปฏิบัติจริงแตระยะเวลาใน
การฝกปฏิบัติในหองปฏิบัติการมีคอนขางจํากัดทําใหนักศึกษายังไมมีความชํานาญเทาที่ควร
ขอเสนอแนะ ไดแก เปดโอกาสใหนักศึกษามาใชหองปฏิบัติการในระยะเวลาที่นักศึกษาวางเพื่อ
ซักซอมเทคนิควิธีการตางๆจนมั่นใจ
๓. ดานแหลงฝก
แหลงฝกมีความพรอมและใหความรวมมือในการฝกประสบการณบนหอผูปวยเนื่องจากมีการติดตอ
ประสานงานเปนระยะๆ กอนขึ้นฝกปฏิบัติจริง
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๔. ดานหลักสูตร
มีแบบประเมินพฤติกรรมการฝกปฏิบัติงานแบบ check list ทําใหสะดวกในการประเมินผลและมี
เกณฑในการประเมินผลที่ชัดเจนตรงกัน
ดานกระบวนการ (Process)
- มีการเตรียมความพรอมแหลงฝก นักศึกษาและอาจารยผูสอนภาคปฏิบัติทําใหการฝกปฏิบัติบรรลุ
วัตถุประสงค เนื่องจากแหลงฝกและอาจารยผูสอนมีความเขาใจและมีแนวทางในการปฏิบัติ
ตรงกัน แตยังตองมีการประสานงานใหดีระหวางแหลงฝกกับผูรับผิดชอบรายวิชา
- มีการฝกปฏิบัติในหองทดลองกอนขึ้นฝกปฏิบัติจริงทําใหนักศึกษามั่นใจมากขึ้นแตระยะ
ระยะเวลาในการฝกทดลองกอนขึ้นฝกจริงคอนขางจํากัดทําใหนักศึกษาไมมีความชํานาญ
เทาที่ควร
- มีคูมือประสบการณทําใหนักศึกษามีจุดมุงหมายในการเก็บประสบการณแตการเก็บประสบการณ
อาจไมไดครบตามที่ระบุไวเนื่องจากขึ้นอยูกับหอผูปวยแตละหอซึ่งมีประสบการณตางกัน
- มีแบบประเมินการฝกปฏิบัติงาน (แบบ Check list)ทําใหสะดวกตอการประเมินของอาจารย
ผูสอนภาคปฏิบัติและเขาใจตรงกัน
- มีคูมือการฝกปฏิบัติทําใหผูสอนและผูเรียนมีแนวทางในการฝกปฏิบัติที่ชัดเจนและสามารถวาง
แผนการฝกปฏิบัติได
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