
สาขาการพยาบาลชุมชน 
รายงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การจัดการเรียนการสอน” 

ระหว่างวันที่ 16-18 ตุลาคม พ.ศ.2556 
 

1. จากผลของการประเมินรายวิชาต่างๆ ที่สาขาวิชา/ส านักรับผิดชอบ ท่านคิดว่ามีจุดอ่อน จุดแข็ง และ
ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงในรายวิชาอย่างไร 
 

จุดแข็ง 
 

จุดอ่อน 

- มีการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มย่อย มีอาจารย์
เป็นแหล่งเรียนรู้ ให้ค าปรึกษาเพ่ือให้นิสิต
เข้าใจเนื้อหาเชิงทฤษฎี 

- รายวิชามีการบูรณาการกับบริการวิชาการ 
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมชุมชน และอัตลักษณ์ 
“ทักษะสื่อสาร” 

 

- เนื้อหาวิชามีความเป็นนามธรรม นิสิตเข้าใจยาก 
ต้องใช้เวลาในการอธิบายจากสถานการณ์จริง     
แต่เวลาที่สอนมีจ ากัดจึงไม่สามารถยกตัวอย่างได้
หลากหลาย 
 

- ด้านการฝึกปฏิบัติมีชุมชนให้ฝึกปฏิบัตินิสิตได้
เรียนรู้จากสภาพจริง 

- มีการวางแผนมีการประชุมอาจารย์ ก่อนสอน
นิสิตในแต่ละรายวิชาท าให้ปฏิบัติเป็นแนวทาง
เดียวกัน 

- เนื้อหาบางส่วนของวิชาชุมชนมีการเปลี่ยนแปลง  
ให้ทันตามเหตุการณ์ปัจจุบันท าให้ไม่สามารถเขียน
เป็นต าราได้ 

มีแหล่งฝึกปฎิบัติที่ดี ให้ความความร่วมมือกับการ
เรียนการสอน การบริการวิชาการและการวิจัย 

-เนื้อหาวิชามีความเป็นนามธรรม นิสิตเข้าใจยาก 
ต้องใช้เวลาในการอธิบายจากสถานการณ์จริง        
แต่เวลาที่สอนมีจ ากัดจึงสามารถยกตัวอย่างได้
หลากหลาย 

-มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึก
คิดวิเคราะห์ ท าให้เกิดการเรียนรู้เข้าใจง่ายขึ้น 
-ผู้สอนมีความรู้ ความสามารถในการถ่ายทอด
ความรู้ 

-ลักษณะเนื้อหาของวิชา เป็นนามธรรมและขอบเขต
ของเนื้อหากว้าง 
-การฝึกปฏิบัติจากสถานการณ์ต้องมีการเรียนรู้ และ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ท าให้การท างานค่อนข้างมาก 
 

วิชา พชช 261  
 

-เนื้อหาการศึกษาชุมชนมีความลึกซึ้งมาก             
ไม่สอดคล้องกับระยะเวลาการศึกษาระยะเวลา 2 วัน 
ครั้งละ 2         
 

วิชา พชช 363 
 

อาจารย์ประจ ากลุ่มมีความเข้าใจเนื้อหาไม่ตรงกัน 
 
 

วิชา พชช 465  
 

เนื้อหาเยอะ 
 
 

 
 



2. ท่านพบปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่สาขาวิชา/ส านัก
รับผิดชอบ และโปรดเสนอแนะแนวทางปรับปรุง 

 
ปัญหา 

 
แนวทางการปรับปรุง 

จ านวนอาจารย์ / บุคลากร 
 
 
 

สาขาวิชามีอาจารย์ใหม่หมุนเวียนเข้ามาทุกปี         
ซึ่งต้องใช้เวลา Training           3 ปี จึงจะสอนได้
ลึกซึ้ง 

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
วิชา พชช 261  
 
 
วิชา พชช 363  
 
 
 
วิชา พชช 465  
 

 
ปรับรายละเอียดของหัวข้อ รายงานให้น้อยลง      
เน้นศักยภาพชุมชน 
 
ให้อาจารย์ประจ ากลุ่มวิเคราะห์โจทย์สถานการณ์และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้สอนเป็นแนวทางเดียวกัน 
 
 
ปรับเนื้อหาให้กระชับน าเอาโรคที่ควรรู้ 
-สุ่มรายงานกลุ่มและรายงานเดี่ยว 
(ให้คะแนนเฉพาะรายงานกลุ่ม) 
-เปลี่ยนแปลงการท า Best Patice เป็นท าmind 
map  
 
 

สื่อการสอน 
 
 
 

ให้สรุปประเด็นส าคัญ และเขียนเนื้อหาให้อ่านเข้าใจ
ง่ายตรวจสอบความถูกต้องและความกระชับของ
เอกสารประกอบการสอน 

การวัดและประเมินผล 
 
 
 

เปลี่ยนจากการสอบก่อนเรียนในห้องเรียนเป็นการ 
Take home examination 

อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ........................ 
 

- 
 
 

 
 

 

 

 
 



 
3. ท่านมีข้อเสนอแนะในการจัดการศึกษาภาคปฏิบัติอย่างไร 

 
หัวข้อ 

 
ข้อเสนอแนะ 

อาจารย์  และอาจารย์พิเศษภาคปฏิบัติ 
 

วิชา พชช 467  
-ท าความเข้าใจกับอาจารย์พ่ีเลี้ยงก่อนออกฝึกปฎิบัติ 
-ให้อาจารย์พ่ีเลี้ยงจากแหล่งฝึกมาพัฒนาความรู้  
 

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
 

วิชา พชช 467  
การน าเสนอรายงานให้เชื่อมโยงกับทฤษฎีที่สามารถ
น าไปใช้ได้จริง 
 

จริยธรรมของนิสิต  อาทิเช่น  การแต่งกาย , การตรง
ต่อเวลา , การซื่อสัตย์สุจริต เป็นต้น 
 

วิชา พชช 467  
-การใช้โทรศัพท์เพ่ือหาความรู้ในขณะฝึกปฏิบัติ     
ควรให้นิสิตขออนุญาตพ่ีเลี้ยงก่อน 
-ให้นิสิตขึ้นฝึกปฎิบัติก่อนเวลา 30 นาที 
-ให้นิสิตแต่งกายถูกต้องตามระเบียบ 
 

การเดินทางไปฝึกปฏิบัติของนิสิต  
 

วิชา พชช 467  
-การเดินทางไปแหล่งฝึกปฎิบัติให้ไปกับรถรับส่งที่
คณะฯจัดให้ 
 
 

อ่ืนๆ 
 

- 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4. สาขาวิชา/ส านักมีแผนการบูรณาการการเรียนการสอนกับงานบริการวิชาการและงานวิจัย อย่างไร  

(ปีงบประมาณ 2556  (ต.ค.56-ก.ย.68) / ปีการศึกษา 2556 (มิ.ย.56-พ.ค.57) 
 
วิชา บริการวิชาการ    วิจัย ท านุบ ารุงฯ 

พชช 262 โครงการนวัตกรรมการเสริมสร้าง
สุขภาพชุมชนแบบมีส่วนร่วม (บก) 

โครงการการจัดการความรู้นวัตกรรม
การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน(บก) 

- - 

พชช 466 โครงการพฒันาทักษะนิสิตหลักสูตร
พยาบาลศาสตร์เพ่ือการเสริมสร้าง
ศักยภาพชุมชนในการจัดการด้าน
สุขภาพ (การเรียนการสอน) 

- โครงการแห่เทียนพรรษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5. สาขาวิชา/ส านักวางแผนในการเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวบ่งชี้ในการประกันคุณภาพ(สมศ.+สกอ.) 

และตัวบ่งชี้ในการรับรองสถาบันอย่างไร 
 
 

หัวข้อ 
 

การจัดเตรียมข้อมูล 

1.เกณฑ์ สกอ.  
สกอ.2.3 
 
สกอ.2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์ และบุคลากรสาย
สนับสนุน 
 
สกอ.2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
 

 
ข้อมูลอาจารย์ประจ าของสาขาวิชา 
 
แผนการพัฒนาอาจารย์ของสาขาวิชา การเข้าอบรมด้านการสอน
และงานวิจัย  
 
สรุปรายงานการประชุมของอบรม 
 

2.เกณฑ์ สมศ. (สมศ.14)                  แผนการพัฒนาอาจารย์ของสาขาวิชา การเข้าอบรมด้านการสอน
และงานวิจัย 

3.เกณฑ์รับรองสถาบัน   
ตัวบ่งชี้ 10   ให้นิสิตประเมินในรูปแบบเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณในทุก

รายวิชา 
ตัวบ่งชี้ 11 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา พชช 168     262 

    262 
ตัวบ่งชี้ 13 สาขาวิชาจัดท าประมวลรายวิชาทุกรายวิชา( มคอ 3, 4) และ

จัดท าแผนการสอนทุกหน่วยการเรียนทุกรายวิชาทั้งภาคทฤษฎี
และปฏิบัติ 
ตัวบ่งชี้ 16 จัดเตรียมหลักฐานการประเมินการจัดการเรียนการ
สอนภาคปฏิบัติและแหล่งฝึกปฎิบัติร่วมกันระหว่าง
สถาบันการศึกษาและแหล่งฝึกปฎิบัติในรายวิชา พชช 466  และ
วิชาพชช 467 
-สาขาได้วางแนวทางการประเมินความเสี่ยง 2           
1.การจัดการเรียนการสอนในรายวิชา พชช 261 ก าหนดแนวทาง
การปรับรูปแบบการสอบย่อยโดยลดจ านวนข้อสอบ และเป็น 
take home examination 
2.การวิจัย มอบหมายให้อาจารย์ที่ก าลังท าวิจัย เขียนบทความ
วิจัย และอาจารย์ที่ยังไม่ท างานวิจัยให้เขียนบทความวิชาการ 

ตัวบ่งชี้ 17 เตรียมข้อมูลจ านวนอาจารย์พยาบาลประจ า สอนภาคปฏิบัติต่อ
นักศึกษาในการสอนแต่ละรายวิชาของภาคปฏิบัติ            
รายวิชา พชช 466   

ตัวบ่งชี้ 22 ,23,29 เตรียมหลักฐานบทความวิจัย บทความวิชาการท่ีได้ตีพิมพ์ 
 
 
 



6. ท่านมีข้อเสนอแนะเพ่ือเตรียมการรองรับ AEC ในระดับสาขา/ส านักอย่างไร  
- ให้อาจารย์ท าสื่อการสอนเป็น power point ภาษาอังกฤษ 

     - รายวิชา พชช465 ให้นิสิตมีการท าmind map เป็นภาษาอังกฤษ 
             - เตรียมให้นิสิตได้ศึกษาความรู้ในเรื่องโรคอุบัติใหม่ 

 
7. สาขาวิชา/ส านัก มีแผนการพัฒนาอาจารย์อย่างไร ในเรื่องเกี่ยวกับ 

1) การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ (กี่คน และเม่ือใด) 
ต าแหน่ง ผศ. จ านวน 3 ท่าน ปี 2557 

 
2) แผนผลิตผลงานวิจัย  
      มีโครงงานวิจัยแล้ว จ านวน 3         

 
3) การเขียนบทความ 

มอบหมายให้อาจารย์ทุกท่านเขียน 
 

4) การอบรมเพิ่มพูนความรู้ 
จัดสรรให้อาจารย์ทุกท่านได้ไปอบรม อย่างน้อยในเรื่องด้านการเรียนการสอน  
และการวิจัย 

 
5) การศึกษาต่อ  

                          ปริญญาเอก   อาจารย์คณานิตย์  อาจารย์ปวีณา         ปี 2557 
                               อาจารย์นฤเนตร   อาจารย์เพ็ญประภา   ปี 2558 


