
 

 

 

รายงานการจดัการความรู ้

การจดัท าโครงการเพ่ือพฒันานกัศึกษา 

ใหเ้กดิทกัษะแห่งศตวรรษที่ 21  

 

กลุม่งานกจิการนกัศึกษา 

วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี สวรรคป์ระชารกัษ ์นครสวรรค ์ 

สถาบนัพระบรมราชชนก  
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บทสรุปผูบ้ริหาร 

การส่งเสริมใหผู้เ้รยีนสามารถสรา้งองคค์วามรูผ่้านกระบวนการคดิ แสวงหาความรูจ้ากแหล่งประโยชน์

ต่างๆไดด้ว้ยตนเอง สามารถอยู่ร่วมและท างานร่วมกบัผูอ้ื่นไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพในสงัคมแบบใหม่ทีม่ลีกัษณะ

เป็นสงัคมเศรษฐกิจฐานความรู ้ ทีค่วามรูเ้ป็นทรพัยากรส าคญัทีม่คุีณค่าและตอ้งพฒันาความรูใ้หม่เพื่อการ

แข่งขนัและเสริมสรา้งความเขม้แขง็ของสงัคมแลว้ ผูเ้รียนยงัตอ้งมคุีณลกัษณะเป็นพลเมอืงโลก ดงันัน้เป้าหมาย

หลกัในการจดัการศึกษาในปจัจบุนัน้ีจงึไม่ใช่เพยีงแค่การสอนเนื้อหาหรือสาระความรูเ้พยีงศาสตรแ์ละทกัษะใน

การปฏบิตักิารพยาบาล แต่ยงัตอ้งฝึกผูเ้รยีนใหม้คุีณลกัษณะส าคญัทีจ่  าเป็นส  าหรบัการด ารงชีวติในโลกยุค

ศตวรรษที ่ 21 หรือเรียกทกัษะแห่งศตวรรษที ่ 21 การส่งเสริมพฒันานกัศึกษาใหเ้กิดทกัษะในศตวรรษที ่ 21 

ผ่านการจดักิจกรรมหรือโครงการนอกเหนือจากการเรยีนการสอนชัน้เรียนจงึเป็นภารกิจส  าคญัของกลุ่มงาน

กิจการนกัศึกษา ดงันัน้เพือ่ใหก้ารด าเนินงานกิจการนกัศึกษาไม่เกิดความซ า้ซอ้น การจดัการความรูเ้รื่องการ

จดัท  าโครงการเพือ่พฒันานกัศึกษาใหเ้กิดทกัษะแห่งศตวรรษที ่ 21 มวีตัถปุระสงคเ์พือ่หาแนวปฏบิตัทิีด่ใีนการ    

บูรณาการกิจกรรมการพฒันาสมรรถนะของนกัศึกษาพยาบาลเพือ่ใหค้รอบคลุมท ัง้คุณลกัษณะบณัฑติทีพ่งึ

ประสงค ์ อตัลกัษณ์ของสถาบนั และทกัษะแห่งศตวรรษที ่ 21 เพือ่น าองคค์วามรูท้ีไ่ดไ้ปพฒันาการด าเนินงาน

กิจการนกัศึกษาและเป็นไปตามเป้าประสงคข์องการผลติบณัฑติทีม่คีวามเป็นเลศิในทกัษะสากลทีโ่ดดเด่นเพือ่ให ้

สามารถแข่งขนัไดใ้นตลาดแรงงานต่อไป 

 

                    ดร.วรรณศิริ นิลเนตร 

           รองผูอ้  านวยการกลุ่มงานกิจการนกัศึกษา 
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สารบญั 

       หนา้ 

 บทสรุปผูบ้ริหาร             ก 

สารบญั             ข 

รายชื่อสมาชกิผูเ้ชี่ยวชาญ           ๑ 

ชื่อเรื่องประเดน็การจดัการความรู ้          ๓ 

การวเิคราะหค์วามสอดคลอ้งของประเดน็การจดัการความรู ้       ๓ 

ปญัหาและความส าคญัของการจดัการความรู ้         ๓ 

กิจกรรมการแลกเปลีย่นเรยีนรูค้ร ัง้ที ่๑         ๔ 

กิจกรรมการแลกเปลีย่นเรยีนรูค้ร ัง้ที ่๒         ๑๔ 

แนวปฏบิตัทิีด่ ีเรื่อง  

การจดัท  าโครงการเพือ่พฒันานกัศึกษาใหเ้กิดทกัษะแห่งศตวรรษที ่๒๑      ๑๘ 

ผลของการน าความรูม้าใชใ้นการพฒันางาน         ๑๘ 

บทเรียนทีไ่ดร้บั            ๑๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

การจดัการความรู ้

เรื่อง  

การจดัท าโครงการเพื่อพฒันานักศึกษาใหเ้กิดทกัษะแหง่ศตวรรษที่ ๒๑ 

กลุม่งานกิจการนกัศึกษา 

 

รายช่ือสมาชิกผูเ้ช่ียวชาญ 

๑. ช่ือ-นามสกลุอ.ราตรี  เทีย่งจติต ์

คุณวฒุทิางการศึกษา วท.ม. (การพยาบาลศาสตร)์ 

ความรูค้วามสามารถ/ความเช่ียวชาญ รองผูอ้  านวยการกลุ่มงานวชิาการ 

๒. ช่ือ-นามสกลุ ดร.วรรณศิริ นิลเนตร  

คุณวฒุทิางการศึกษา วท.ด. (การวจิยัและการจดัการดา้นสุขภาพ) 

ความรูค้วามสามารถ/ความเช่ียวชาญ รองผูอ้  านวยการกลุ่มงานกิจการนกัศึกษา 

๓. ช่ือ-นามสกลุ อ.วชัรีพร อ่อนสด  

คุณวฒุทิางการศึกษา กษ.ม. (จติวทิยาการแนะแนว) 

ความรูค้วามสามารถ/ความเช่ียวชาญ 

หวัหนา้งานพฒันานกัศึกษาและท านุบ  ารุงศิลปวฒันธรรม 

๔. ช่ือ-นามสกลุ อ.วาสนา เรืองจตุโิพธิ์พาน 

คุณวฒุทิางการศึกษากษ.ม. (จติวทิยาการแนะแนว) 

ความรูค้วามสามารถ/ความเช่ียวชาญ หวัหนา้งานยุทธศาสตรแ์ละประกนัคุณภาพ 

๕. ช่ือ-นามสกลุ ดร.นิรนาท วทิยโชคกิตคุิณ 

คุณวฒุทิางการศึกษาPh.D. (Nursing) 

ความรูค้วามสามารถ/ความเช่ียวชาญ ประธานหลกัสูตร 

๖. ช่ือ-นามสกลุ ดร.นภสัวรรณ บญุประเสริฐ 

คุณวฒุทิางการศึกษาศศ.ด. (พฒันาสงัคม) 

ความรูค้วามสามารถ/ความเช่ียวชาญ อาจารยผู์ร้บัผดิชอบหลกัสูตรและ 

หวัหนา้สาขาวชิาการพยาบาลอนามยัชุมชน 

๗. ช่ือ-นามสกลุ อ.พมิพพ์มิล  เรืองฤทธิ์ 

คุณวฒุทิางการศึกษา พย.ม. (การพยาบาลจติเวชและสุขภาพจติ) 

ความรูค้วามสามารถ/ความเช่ียวชาญ อาจารยผู์ร้บัผดิชอบหลกัสูตรและ 

หวัหนา้สาขาวชิาสขุภาพจติและการพยาบาลจติเวช 
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 ผูท้รงคุณวฒุทิี่เขา้ร่วมการแลกเปลี่ยนเรยีนรูใ้นการแลกเปลี่ยนเรยีนรูค้ร ัง้ที่ ๓ 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. สตรีรตัน ์ธาดากานต ์  

Doctor of Philosophy (Nursing and Midwifery) 

รองผูอ้  านวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธบิด ี 

มหาวทิยาลยัมหดิล 

ฝ่ายการศึกษาพยาบาลศาสตร ์

   

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. เบญจมาภรณ์ บตุรศรีภมู ิ

 Doctor of Philosophy (Nursing)  

รองผูอ้  านวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธบิด ี 

มหาวทิยาลยัมหดิล 

ฝ่ายกิจการนกัศึกษาและกิจการพเิศษ 
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ช่ือเรื่อง/ประเด็นการจดัการความรู ้

การจดัท  าโครงการเพือ่พฒันานกัศึกษาใหเ้กิดทกัษะการเรียนรูใ้นศตวรรษที ่๒๑ 

วเิคราะหค์วามสอดคลอ้งของประเด็นการจดัการความรู ้

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่๑ การผลติและพฒันาบณัฑติการพยาบาลดว้ยมาตรฐานการจดัการศึกษา 

เป้าประสงคท์ี่๒ นกัศึกษาของวทิยาลยัเป็นบณัฑติทีม่คีวามเชี่ยวชาญในศาสตรแ์ละทกัษะทางการ

พยาบาลและสมบูรณ์ในทกัษะสากลทีโ่ดดเด่น ดา้นคุณธรรม การบรกิารดว้ยหวัใจความเป็นมนุษยแ์ละเป็น

ตน้แบบคนสุขภาพด ี

กลยุทธท์ี่๒เสริมสรา้งความเป็นเลศิของบณัฑติใหเ้กิดความรู ้ ทกัษะทางปญัญา เชี่ยวชาญในศาสตรแ์ละ

ทกัษะทางการพยาบาล โดดเด่นดา้นคุณธรรม การบริการดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย ์ และความภาคภมูใิจในวชิาชีพ

การพยาบาล 

ปญัหาและความส าคญัของประเด็นการจดัการความรู ้

ความส าเร็จของกระบวนการจดัการศึกษาหลกัสูตรพยาบาลศาสตรค์อืการด าเนินการพฒันาผูเ้รียนใหม้ี

สมรรถนะสอดคลอ้งตามเกณฑก์รอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอดุมศึกษาแห่งชาตสิาขาพยาบาลศาสตรค์รอบคลุม

ดา้นคุณธรรมจริยธรรม ดา้นทกัษะความรู ้ ดา้นทกัษะทางปญัญา ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและ

ความรบัผดิชอบ ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และดา้นทกัษะ

การปฏบิตัเิชิงวชิาชีพ นอกจากนัน้ยงัมเีป้าหมายการพฒันาเพือ่การบรรลสุมรรถนะตามอตัลกัษณ์ของสถาบนั     

พระบรมราชชนก อตัลกัษณ์ของวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี สวรรคป์ระชารกัษ ์ นครสวรรค ์ และควรตอ้ง

ครอบคลุมทกัษะแห่งศตวรรษที ่ ๒๑ ซึ่งจากผลการด าเนินการในรอบปีการศึกษา ๒๕๕๘ พบว่าผลการประเมนิ

และวเิคราะหผ์ลการพฒันาศกัยภาพของนกัศึกษาและการเสริมสรา้งทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่ ๒๑ พบว่า 

นกัศึกษาทกุคนมผีลการประเมนิทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่ ๒๑ ในระดบัดทีกุดา้นมค่ีาเฉลีย่ ๓.๘๔ จากการ

ประเมนิ ๕ ระดบั และพบการประเมนิบางรายทกัษะทีย่งัมผีลการประเมนิต า่กว่าดา้นอื่นๆคอื ทกัษะความ

ร่วมมอืและการท างานเป็นทมี ทกัษะการคดิอย่างสรา้งสรรคแ์ละนวตักรรม แต่ละทกัษะมค่ีาคะแนนเฉลีย่เท่ากบั 

๓.๕๓ และ ๓.๖๓ ซึ่งหลกัส  าคญัของการพฒันาทกัษะความร่วมมอืและการท างานเป็นทมี การคดิอย่าง

สรา้งสรรคแ์ละนวตักรรมเป็นจดุมุ่งหมายส าคญัของของประเทศในการยกระดบัประเทศเขา้สู่ประเทศไทย ๔.๐ 

คอืการปรบัเปลีย่นโครงสรา้งเศรษฐกิจ ไปสู่ “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจทีข่บัเคลือ่นดว้ย

นวตักรรม” เพือ่ใหป้ระเทศสมารถแข่งขนัไดใ้นระดบัภมูภิาคอาเซยีน 

นอกจากการพฒันานกัศึกษาเพือ่ใหเ้กิดสมรรถนะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัปรญิญาตรสีาขา

พยาบาลศาสตรแ์ลว้ทีส่  าคญัอกีปจัจยัหน่ึงคอืการส่งเสริมและพฒันานกัศึกษาเพือ่ใหม้ศีกัยภาพและการ

เสริมสรา้งทกัษะการเรียนรูใ้นศตวรรษที ่๒๑ ซึ่งหมายถงึ การเป็นผูม้ทีกัษะทีจ่  าเป็นตามความคาดหวงัและความ

ตอ้งการของสงัคมโลกซึ่งควรตอ้งมคุีณลกัษณะส าคญั (Characteristics of Global Citizens) คอื เป็นผู ้

ประกอบวชิาชีพทีม่สีมรรถนะเป็นสากล สามารถตอบสนองต่อความแตกต่างทางวฒันธรรมได ้ มคีวามสามารถ

สือ่สารในหลายภาษา ซึ่งไม่ใช่เพยีงภาษาประจ าชาตแิละภาษาสากล ยงัหมายรวมถงึ มทีกัษะการเรยีนรูต้ลอด

ชีวติและมทีกัษะชีวติ ทีจ่ากผลการด าเนินการในรอบปีการศึกษา ๒๕๕๘ พบว่าผลการประเมนิและวเิคราะหผ์ล
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การพฒันาศกัยภาพของนกัศึกษาและการเสริมสรา้งทกัษะการเรียนรูใ้นศตวรรษที ่ ๒๑ พบว่า นกัศึกษาทกุคนมี

ผลการประเมนิทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่ ๒๑ ในระดบัดทีกุดา้น ค่าเฉลีย่ ๓.๘๔  (การประเมนิ ๕ ระดบั) 

พบการประเมนิรายทกัษะทีย่งัมผีลการประเมนิต า่กว่าดา้นอื่นๆคอืทกัษะความร่วมมอืและการท างานเป็นทมี

ทกัษะการคดิอย่างสรา้งสรรคแ์ละนวตักรรม แต่ละทกัษะมค่ีาคะแนนเฉลีย่เท่ากบั ๓.๕๓ และ ๓.๖๓เมือ่

วเิคราะหต์ามมาตรฐานผลการเรยีนรูแ้ละทกัษะในศตวรรษที ่ ๒๑จะเหน็ว่ามปีระเดน็ทีค่ลา้ยคลงึกนั เช่น ทกัษะ

ทางปญัญา กบัการคดิอย่างมวีจิารณญาณ และการคดิสรา้งสรรค ์ ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและ

ความรบัผดิชอบมคีวามสอดคลอ้งกบัทกัษะในศตวรรษที่๒๑ ดา้นความร่วมมอื การท างานเป็นทมี และภาวะ

ผูน้ า ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชิงตวัเลขกบัทกัษะทางคณิตศาสตรแ์ละสถติเิป็นตน้ (กมลรตัน ์ เทอรเ์นอร,์ 

๒๕๕๗)ดงันัน้นอกจากการพฒันานกัศึกษาผ่านกระบวนการจดัการเรียนการสอนซึ่งมเีป้าหมายชดัเจนในการ

พฒันาตามผลลพัธก์ารเรียนรูท้ีพ่งึประสงคต์ามทีก่  าหนดไวใ้นแต่ละรายวชิาแลว้ การส่งเสริมพฒันานกัศึกษาให ้

เกิดทกัษะแห่งศตวรรษที ่๒๑ โดยผ่านการจดัโครงการเพือ่พฒันานกัศึกษาซึ่งถอืเป็นภารกิจทีส่  าคญัของกลุม่งาน

กิจการนกัศึกษาในการตอบสนองต่อเป้าหมายดงักล่าวโดยการกิจกรรมโครงการทีส่ามารถพฒันานกัศึกษาให ้

ครอบคลุมทกัษะแห่งศตวรรษที ่๒๑ 

กลุ่มงานกิจการนกัศึกษาเหน็ว่ากระบวนการการจดัการความรูเ้ป็นกระบวนการในการคน้หาวธิกีารแกไ้ข

ปรบัปรุงพฒันาการด าเนินงานโดยการแลกเปลีย่นเรียนรูร่้วมกนัระหว่างอาจารยผู์เ้กี่ยวขอ้งท ัง้กลุ่มงานวชิาการ

และกลุ่มงานกิจการนกัศึกษาเพือ่คน้หาแนวทางและวางแผนร่วมกนัในการจดัท  าโครงการเพือ่พฒันานกัศึกษา

เพือ่เกิดความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัการจดัการเรียนการสอนทีใ่นภาพรวมแลว้สามารถส่งเสริมใหน้กัศึกษาเกิด

ความสมบูรณ์ของผลลพัธข์องทกัษะแห่งศตวรรษที ่ ๒๑ โดยเฉพาะทกัษะดา้นความร่วมมอืและการท างานเป็น

ทมี และทกัษะดา้นการคดิอย่างสรา้งสรรคแ์ละนวตักรรมองคค์วามรูท้ีไ่ดจ้ากกระบวนการแลกเปลีย่นเรียนรูน้ ัน้

สามารถไปพฒันากลวธิใีนการด าเนินงานกิจการนกัศึกษาใหส้ามารถส่งเสริมพฒันาทกัษะดงักล่าวแก่นกัศึกษา

พยาบาลอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลต่อไป 
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กจิกรรมการแลกเปลี่ยนเรยีนรูข้องสมาชิกคร ัง้ที ่๑ 

 

คร ัง้ที่๑วนัพฤหสับดทีี๑่๔ มถินุายน  เวลา๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  

จ านวนสมาชิกที่ร่วมแลกเปลี่ยน ๗คน 

การแลกเปลี่ยนเรยีนรูใ้นประเด็น 

การจดัท  าโครงการเพือ่พฒันานกัศึกษาใหเ้กิดทกัษะการเรียนรูใ้นศตวรรษที ่21  

รายช่ือสมาชิกที่เขา้ร่วมการแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้ 

๑. ดร.วรรณศิริ  นิลเนตร   ประธาน 

๒. อ.ราตรี   เทีย่งจติต ์  สมาชิก 

๓. อ.วชัรีพร  อ่อนสด   สมาชิก 

๔. อ.วาสนา  เรืองจตุโิพธิ์พาน  สมาชิก 

๕. ดร.นิรนาท  วทิยโชคกิตคุิณ  สมาชิก 

๖. ดร.นภสัวรรณ  บญุประเสรฐิ  สมาชิก 

๗. อ.พมิพพ์มิล   เรืองฤทธิ์  สมาชิก  

๘. นางสาววลิาสณีิ สามญัฤทธิ์  ผูบ้นัทกึการแลกเปลีย่นเรียนรู ้

 

บนัทกึการแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้

ประเด็นที่ ๑การวเิคราะหค์วามสอดคลอ้งระหว่างคณุลกัษณะของผูเ้รียนทีพ่งึประสงคใ์นศตวรรษที ่ ๒๑ และ

สมรรถนะของนกัศึกษาในแต่ละชัน้ปีพบว่าเพือ่คน้หาช่องว่าง (Gap Analysis) ระหว่างสมรรถนะชัน้ปีกบั

คณุลกัษณะของผูเ้รียนในศตวรรษที ่๒๑ ทีต่อ้งพฒันาใหเ้กิด 

ดร.วรรณศิริ  กลา่วทบทวนโดยสรุปเกี่ยวกบัการจดัการศึกษาในวชิาชีพดา้นสุขภาพในปจัจบุนัควร

มุ่งเนน้ทีก่ารพฒันาคนสู่สงัคมการเรียนรูต้ลอดชีวติอย่างย ัง่ยนื เสริมสรา้งศกัยภาพในการแข่งขนัระดบัสากล 

โดยใชห้ลกัสูตรทีไ่ดก้ารรบัรองในระดบัอาเซยีนหรือระดบัโลกเพือ่ใหเ้กิดทกัษะแห่งศตวรรษที ่ ๒๑ (ก าจร  ตตยิ

กว,ี ๒๕๕๗)ทกัษะของคนในศตวรรษที ่๒๑ ทีท่กุคนจะตอ้งเรียนรูต้ลอดชีวติ คอื การเรียนรู ้3R x 7C ทกัษะ 

3R คอื Reading (อ่านออก), (W)Riting (เขยีนได)้และ(A)Rithemetics (คดิเลขเป็น) ส่วนทกัษะการเรียนรู ้

7Cหรือ Skill of 21
st
 Century Learning7Csประกอบดว้ยทกัษะดงัน้ีคอื 

๑) ทกัษะการคดิอย่างมวีจิารณญาณและการแกป้ญัหา(Critical thinking and Problem solving)  

๒) ทกัษะการคดิอย่างสรา้งสรรคแ์ละนวตักรรม(Creativity and Innovation)  

๓) ทกัษะความเขา้ใจความแตกต่างวฒันธรรมต่างกระบวนทศัน(์Cross-Cultural Understanding)  

๔)ทกัษะความร่วมมอืและการท างานเป็นทมีและภาวะผูน้ า(Collaboration,Teamwork and 

Leadership)  

๕)ทกัษะการสือ่สาร สารสนเทศและรูเ้ทา่ทนัสือ่(Communication, Information and Media 

Literacy)  
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๖)ทกัษะคอมพวิเตอรเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร(Computing and ICT literacy)หมายถงึ

ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรเ์พือ่ใชใ้นการสือ่สารและ

ชีวติประจ าวนั 

๗) ทกัษะอาชีพและทกัษะการเรียนรู(้Career and Learning Self-reliance)  

อ.วาสนา เสนอใหม้กีารทบทวน ระบบและกลไกการพฒันาศกัยภาพนกัศึกษาและการเสริมสรา้งทกัษะ

การเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่๒๑โดยดูว่ากลไกเดมิเป็นอย่างไร จะปรบัอย่างไร 

อ.วชัรีพร ใหค้วามเหน็ว่า เหน็ดว้ย  เพราะการด าเนินโครงการเพือ่พฒันานกัศึกษาใหเ้กิดทกัษะการ

เรียนรูใ้นศตวรรษที ่๒๑  ตอ้งด าเนินการตามระบบและกลไกดงักล่าว 

ดร.นิรนาท  เสนอใหท้บทวนระบบและกลไกไปทลีะข ัน้ตอน  

ดร.นภสัวรรณ  เสนอว่า ใหท้บทวนระบบและกลไปไปพรอ้มๆ กบัการระดมความเหน็ว่า จะจดัท  า

โครงการอย่างไร เพือ่พฒันานกัศึกษาใหเ้กิดทกัษะการเรียนรูใ้นศตวรรษที ่๒๑อย่างครบถว้น 

หลงัจากไดด้  าเนินการปรบัปรุงหลกัสูตรใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานคุณวุฒริะดบัปรญิญาตร ี สาขา

พยาบาลศาสตร ์ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอดุมศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ.

๒๕๕๒กระบวนการจดัการศึกษาไดด้  าเนินการพฒันาผูเ้รียนใหม้คุีณลกัษณะสอดคลอ้งตามเกณฑก์รอบ

มาตรฐานคุณวุฒริะดบัอดุมศึกษาแห่งชาตคิรอบคลุมท ัง้ ๖ ดา้น คอื ดา้นคุณธรรมจริยธรรม ดา้นทกัษะความรู ้

ดา้นทกัษะทางปญัญา ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผดิชอบ ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และดา้นทกัษะการปฏบิตัเิชิงวชิาชีพเมือ่วเิคราะหค์วาม

สอดคลอ้งของกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอดุมศึกษาแห่งชาตกิบัทกัษะแห่งศตวรรษที ่ ๒๑ พบว่ามปีระเดน็ที่

สอดคลอ้งกนั คอื ทกัษะทางปญัญาในกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอดุมศึกษาแห่งชาตมิคีวามสอดคลอ้งทกัษะ

ในศตวรรษที๒่๑ ดา้นการคดิอย่างมวีจิารณญาณและการคดิสรา้งสรรค ์ ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและ

ความรบัผดิชอบในกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอดุมศึกษาแห่งชาตมิคีวามสอดคลอ้งกบัทกัษะในศตวรรษที ่๒๑

ดา้นความร่วมมอื การท างานเป็นทมีและภาวะผูน้ า ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชิงตวัเลขมคีวามสอดคลอ้งกบัทกัษะ

ทางคณิตศาสตรแ์ละสถติเิป็นตน้ เพยีงแต่มาตรฐานผลการเรยีนรูต้ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอดุมศึกษา

แห่งชาตจิะเนน้ทีผ่ลลพัธ ์ ขณะทีท่กัษะในศตวรรษที ่ ๒๑ จะเนน้ทีท่กัษะของผูเ้รียนทีม่คีวามจ าเป็นส  าหรบัการ

ด าเนินชีวติและการปฏบิตังิาน (กมลรตัน ์เทอรเ์นอรแ์ละคณะ, ๒๕๕๕)  

และเมือ่วเิคราะหคุ์ณลกัษณะของผูเ้รยีนทีพ่งึประสงคใ์นศตวรรษที ่๒๑ และสมรรถนะของนกัศึกษาใน

แต่ละชัน้ปีพบว่า ยงัมช่ีองว่าง (Gap Analysis) ระหว่างสมรรถนะชัน้ปีกบัคุณลกัษณะของผูเ้รยีนในศตวรรษที ่

๒๑ทีต่อ้งพฒันาใหเ้กิด จงึไดด้  าเนินการปรบัระดบัสมรรถนะของแต่ละใหม้คีวามเหมาะสมสอดคลอ้งเพื่อใหเ้หน็

แนวทางทีเ่ป็นเป้ามาหมายในการพฒันาสมรรถนะในภาพรวมดงัน้ี 

 

 

 

 



7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

 

อ.ราตรี เสนอว่า การพฒันานกัศึกษาใหเ้กิดทกัษะการเรียนรูใ้นศตวรรษที ่๒๑ นอกจากการพฒันาดว้ย

ระบบการเรียนการสอนแลว้การพฒันาดว้ยกิจกรรมเสริมหลกัสูตรก็มคีวามจ าเป็นจากผลการด าเนินการในรอบปี

การศึกษา ๒๕๕๘ ผลการประเมนิและวเิคราะหผ์ลการพฒันาศกัยภาพของนกัศึกษาและการเสริมสรา้งทกัษะการ

เรียนรูใ้นศตวรรษที ่ ๒๑ พบว่า นกัศึกษาทกุคนมผีลการประเมนิทกัษะการเรียนรูใ้นศตวรรษที ่ ๒๑ ในระดบัดี

ทกุดา้น ค่าเฉลีย่ ๓.๔๔ (๕ ระดบั) พบทกัษะทีย่งัมผีลการประเมนิต า่กว่าดา้นอื่นๆคอืดา้นการท างานอย่างเป็น

ระบบ ดา้นการคดิวเิคราะห ์ สงัเคราะหแ์นวทางในการเรียนรูไ้ดอ้ย่างมขี ัน้ตอน และทกัษะการสรา้งสรรค์

ออกแบบผลงานในการเรียนรูแ้ละแสวงหาแนวทางในการแกป้ญัหาใหม่ๆทีไ่ม่เคยปรากฏมาก่อนมค่ีาคะแนน

เฉลีย่ ๓.๕๓ และ ๓.๖๓  

ดงันัน้ก่อนอื่นควรเริ่มตน้จากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร ร่วมกบัรองฯกลุ่มงานกิจการนกัศึกษาและ

หวัหนา้งานพฒันานกัศึกษาร่วมประชุมวเิคราะหผ์ลการพฒันานกัศึกษาของปีการศึกษาทีผ่่านมาตามรายชัน้ปี 

เพือ่คน้หาประเดน็ทีต่อ้งเสริมใหน้กัศึกษา  

ดร.วรรณศิริ  เสนอว่า ข ัน้ตอนต่อไปหลงัจากวเิคราะหผ์ลการพฒันานกัศึกษาของปีการศึกษาทีผ่่าน

มาแลว้ว่าควรเสริมประเดน็ใดใหน้กัศึกษา ในชัน้ปีใด อย่างไร  คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร รองผูอ้  านวยการ

กลุ่มงานกิจการนกัศึกษาและหวัหนา้งานพฒันานกัศึกษาควรศึกษาเอกสารแนวทางการพฒันาศกัยภาพนกัศึกษา

และทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่ ๒๑ท ัง้จากงานวจิยัและจากผลการด าเนินกิจกรรมของสถาบนัการศึกษา

ระดบัอดุมศึกษาต่างๆเพือ่วเิคราะหห์าจดุเด่นของการด าเนินงานพฒันานกัศึกษา และน ามาใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบ

แนวทางในการจดักิจกรรม/โครงการเพือ่พฒันาศกัยภาพนกัศึกษาของวทิยาลยั 

ดร.นภสัวรรณ ใหค้วามเหน็ว่า กลุ่มงานกิจการนกัศึกษาและทมีสโมสรนกัศึกษา ร่วมกนัคดิ/วาง

แผนการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร/โครงการต่างๆ ใหส้อดคลอ้งกบัผลการวเิคราะหก์ารพฒันานกัศึกษาตามราย

ชัน้ปี ว่าจะเสริมทกัษะดา้นใดใหก้บันกัศึกษาชัน้ปีใด อย่างไร  โดยใหน้กัศึกษาไดม้สี่วนร่วมในการด าเนินงาน 

อ.วชัรีพร  เสนอว่า จะพยายามผลกัดนักิจกรรม/โครงการทีอ่อกมาจากทมีสโมสรนกัศึกษาใหม้ากขึ้น

กว่าปีทีผ่่านมา  โดยใหก้ิจกรรมสอดคลอ้งกบัการพฒันานกัศึกษาใหเ้กิดทกัษะการเรียนรูใ้นศตวรรษที ่๒๑ 

อ.พมิพพ์มิล เสนอว่า จากนัน้งานพฒันานกัศึกษาฯ ประชุมชี้แจงกิจกรรมเสริมหลกัสูตรในทีป่ระชุม

จดัท  าแผนของสโมสรนกัศึกษาก่อน ทีจ่ะน าร่างแผนการจดักิจกรรม/โครงการน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร

วทิยาลยัฯ  และน าขอ้เสนอแนะทีไ่ดม้าปรบัปรุงกิจกรรม/โครงการ 

ดร.นิรนาท  ใหค้วามเหน็ว่า ต่อไปเป็นข ัน้ตอนการด าเนินกิจกรรมเสริมหลกัสูตรตามกิจกรรม/โครงการ

ทีผ่่านการอนุมตัโิดยอาจารยใ์นงานพฒันานกัศึกษาฯ ทีเ่ป็นเจา้ของโครงการร่วมกบัทมีสโมสรนกัศึกษา 

อ.วาสนา  เสนอว่า ข ัน้ตอนการก ากบัตดิตามการด าเนินงานตามแผนการจดักิจกรรม/โครงการพฒันา

นกัศึกษาตามรายภาคการศึกษาของหวัหนา้งานพฒันานกัศึกษาฯ และรองฯกลุ่มงานกิจการนกัศึกษาก็มี

ความส าคญั  โดยจะตอ้งมกีารประเมนิการบรรลุตวัชี้วดัความส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ 

ดร.นภสัวรรณ ใหค้วามเหน็ว่า นอกจากน้ีข ัน้ตอนทีส่  าคญัคอื การประเมนิและวเิคราะหผ์ลการพฒันา

ศกัยภาพนกัศึกษาในภาพรวมของนกัศึกษาทกุชัน้ปี วา่เป็นไปตามเป้าหมายทีก่  าหนดไวห้รือไม่  ท ัง้ตามรายภาค

การศึกษาและหลงัสิ้นปีการศึกษา  
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ดร.วรรณศิริ เสนอว่า ใหร้องฯกจิการนกัศึกษาน าผลการประเมนิและวเิคราะหก์ารพฒันาศกัยภาพ

นกัศึกษาดงักล่าว รายงานต่อคณะกรรมการบริหารวทิยาลยั เพือ่รบัขอ้เสนอแนะมาใชป้รบัปรุงการด าเนินงานใน

ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

อ.วาสนา ใหค้วามเหน็ว่า ในกลุ่มงานกิจการนกัศึกษาควรมกีารจดัประชุมประเมนิกระบวนการ

ด าเนินงานในแต่ละข ัน้ตอนดว้ย  เพือ่น าผลการประเมนิไปพฒันาระบบและกลไกในปีการศึกษาหนา้ 

สรุปองคค์วามรูท้ี่ไดจ้ากการแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้

องคค์วามรูท้ีไ่ดจ้ากการแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นครัง้น้ีคอื ข ัน้ตอนการจดัท  าโครงการเพือ่พฒันานกัศึกษา

ใหเ้กิดทกัษะการเรียนรูใ้นศตวรรษที ่๒๑ สรุปไดด้งัน้ี 

๑. อาจารยป์ระจ างานกิจการนกัศึกษาร่วมกนัประชุมวเิคราะหผ์ลการด าเนินงานพฒันานกัศึกษาของปี

การศึกษาทีผ่่านมา เพือ่คน้หาประเดน็ทีต่อ้งพฒันาทกัษะแห่งศตวรรษที ่๒๑ ส  าหรบันกัศึกษา

พยาบาล 

๒. กลุ่มงานวชิาการและกลุ่มงานกิจการนกัศึกษาประชุมเพือ่ร่วมกนัพจิารณาจดัสรรการด าเนินงานที่

เหมาะสมว่าควรพฒันาทกัษะแห่งศตวรรษที ่๒๑ ในรายวชิาหรือในกิจกรรม/โครงการเสริม

หลกัสูตร แต่ในการวดัประเมนิผลระดบัสมรรถนะของนกัศึกษาตอ้งด าเนินในภาพรวม 

๓. อาจารยป์ระจ ากลุ่มงานกิจการนกัศึกษาร่วมกนัศึกษาแนวทางการพฒันาศกัยภาพนกัศึกษาใหเ้กิด

ทกัษะการเรียนรูใ้นศตวรรษที ่๒๑จากเอกสารหรืองานวจิยัหรือการศึกษาดูงานเพือ่แลกเปลีย่น

เรียนรูก้บัสถาบนัการศึกษาอื่นทีม่ผีลงานโดดเด่น 

๔. อาจารยป์ระจ ากลุ่มงานกิจการนกัศึกษาร่วมกนัประชุมระดมพลงัสมองเพือ่วเิคราะหก์ิจกรรม/

โครงการเสริมหลกัสูตรทีส่ามารถพฒันาศกัยภาพนกัศึกษาและส่งเสริมใหเ้กิดทกัษะแห่งศตวรรษที ่

๒๑โดยกระจายทกัษะทีต่อ้งพฒันาใหม้โีครงการรองรบัในทกุทกัษะ 

๕. อาจารยป์ระจ ากลุ่มงานกิจการนกัศึกษาร่วมกนัจดัท  าแผนโครงการ-ก าหนดทมีผูร้บัผดิชอบ แบ่ง

ออกเป็น ๑) โครงการทีด่  าเนินการโดยอาจารย ์และ ๒) โครงการทีด่  าเนินงานโดยนกัศึกษา 

๖. ทมีผูร้บัผดิชอบประชุมระดมพลงัสมองเพือ่ก าหนดลกัษณะกิจกรรม/โครงการทีพ่ฒันาทกัษะแห่ง

ศตวรรษที ่๒๑และจดัท  าแผนโครงการ 

๗. ทมีผูร้บัผดิชอบน าเสนอ(ร่าง)แผนงาน/โครงการต่อคณะกรรมการบริหารวทิยาลยัฯ และปรบัปรุง

กิจกรรม/โครงการตามขอ้เสนอแนะทีไ่ดร้บั 

๘. ทมีผูร้บัผดิชอบเสนอโครงการเพือ่ขออนุมตัดิ  าเนินการ 

๙. ทมีผูร้บัผดิชอบแผนงาน/โครงการน าเสนอด าเนินการจดักิจกรรม 

๑๐. คณะท างานโครงการประเมนิผลตามแนวทาง Input-Process-Output-Outcome-Impactและ

ทบทวนการด าเนินงาน (After Action Review) 
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๑๑. หวัหนา้งานพฒันานกัศึกษาและท านุบ  ารุงศิลปวฒันธรรมท าหนา้ทีก่  ากบัตดิตามการด าเนินงานของ

กิจกรรม/โครงการพฒันานกัศึกษาทกุเดอืนตามปฏทินิโครงการ สรุปผลการด าเนินงานรายไตร

มาสและรายงานผลต่อรองผูอ้  านวยการกลุ่มงานกิจการนกัศึกษา  

๑๒. หวัหนา้งานพฒันานกัศึกษาและท านุบ  ารุงศิลปวฒันธรรม ประเมนิตวัชี้วดัความส าเร็จของ

กิจกรรม/โครงการ 

๑๓. ประเมนิผลการพฒันาศกัยภาพนกัศึกษาในภาพรวมของนกัศึกษาทกุชัน้ปี โดยใชแ้บบประเมนิทีม่ี

คุณภาพการวเิคราะหผ์ลท ัง้ในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

๑๔. วเิคราะหผ์ลการพฒันาศกัยภาพนกัศึกษาฯ ในภาพรวมรายภาคการศึกษาและหลงัสิ้นสุดปี

การศึกษา 

๑๕. รองผูอ้  านวยการกลุ่มงานกิจการนกัศึกษา รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร

วทิยาลยัฯและน าผลการด าเนินงานมาวเิคราะหจ์ดุเด่นและจดุบกพร่องเพือ่คน้หาแนวทางในการ

พฒันาต่อไป 

 

วธิกีารน าองคค์วามรูท้ี่ไดม้าใชใ้นการพฒันางาน 

น ามาใชเ้ป็นแนวทางในการจดัโครงการเพือ่พฒันานกัศึกษาใหเ้กิดทกัษะการเรียนรูใ้น

ศตวรรษที ่๒๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๔๖๐ เนื่องจากในรอบปีการศึกษา ๒๕๕๙ ไดด้  าเนินการเสนอ

แผนงานโครงการส  าหรบัด าเนินการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ซึ่งจ าด  าเนินการเสร็จสิ้นในเดอืน 

กนัยายน ๒๕๖๐  

 

เอกสารอา้งองิ 

กมลรตัน ์เทอรเ์นอร ์และคณะ. 2555. ทกัษะแห่งศตวรรษที ่21 ของนกัศึกษาพยาบาลในวทิยาลยัพยาบาล 

บรมราชชนนี ชลบรุี. วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสขุ. ปีที ่8 ฉบบัที ่3:  178-193. 

http://www.p21.org/storage/documents/P21_Framework_Definitions.pdf 

การเปลีย่นแปลงโลกของการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 และการพฒันาสู่ “ครูมอื

อาชีพ”:  http://hu.swu.ac.th/hu/km/Files/2_Changes_in_the_world21.pdf 

ทกัษะแห่งอนาคตใหม่ : การเรียนรูใ้นศตวรรษที ่21 

:  http://www.noppawan.sskru.ac.th/data/learn_c21.pdf , http://www.addkutec3.com/w

p-content/uploads/2012/11/ทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที-่21.pdf 

 

 

http://www.p21.org/storage/documents/P21_Framework_Definitions.pdf
http://hu.swu.ac.th/hu/km/Files/2_Changes_in_the_world21.pdf
http://www.noppawan.sskru.ac.th/data/learn_c21.pdf
http://www.addkutec3.com/wp-content/uploads/2012/11/%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-21.pdf
http://www.addkutec3.com/wp-content/uploads/2012/11/%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-21.pdf
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กจิกรรมการแลกเปลี่ยนเรยีนรูข้องสมาชิกคร ัง้ที ่๒ 

วนัพฤหสับดทีี ่ ๒๗กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ระหว่างเวลา๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

จ านวนสมาชิกทีร่่วมแลกเปลีย่นคณาจารยข์องวทิยาลยัจ านวน๓๐ คน 

 สถานที ่หอ้งประชุมอมรเบกิฟ้า ชัน้ ๖ อาคารอ านวยการ  วทิยาเขตสวรรคป์ระชารกัษ ์

การแลกเปลี่ยนเรยีนรูใ้นประเด็น 

แนวทางการด าเนินงานของหน่วยกิจการนกัศึกษาและกิจการพเิศษ โรงเรียนพยาบาลรามาธบิด ี 

คณะแพทยศาสตร ์รพ.รามาธบิด ีมหาวทิยาลยัมหดิล 

 ผูท้รงคุณวฒุทิี่เขา้ร่วมการแลกเปลี่ยนเรยีนรูใ้นการแลกเปลี่ยนเรยีนรูค้ร ัง้ที่ ๓ 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. สตรีรตัน ์ธาดากานต ์

Doctor of Philosophy (Nursing and Midwifery) 

รองผูอ้  านวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธบิด ีมหาวทิยาลยัมหดิล 

ฝ่ายการศึกษาพยาบาลศาสตร ์  

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. เบญจมาภรณ์ บตุรศรีภมู,ิ Doctor of Philosophy (Nursing)  

รองผูอ้  านวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธบิด ีมหาวทิยาลยัมหดิล 

ฝ่ายกิจการนกัศึกษาและกิจการพเิศษ 

ผูบ้นัทกึผลการแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้

 อาจารยว์ชัรีพร อ่อนสด  หวัหนา้งาน 

บนัทกึการแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้

โรงเรียนพยาบาลรามาธบิดเีป็นสถาบนัสมทบของมหาวทิยาลยัมหดิล มอีตัลกัษณ์สถาบนัคอื “บ่มเพาะ

จติวญิญาณสรา้งสรรคก์ารพยาบาลเพือ่เพือ่นมนุษย”์ย่อตวัอกัษร คอื RANS 

R = Resiliency แขง็แกร่ง  

A = Autonomy กลา้คดิ  

N = Nurture จติอาสา  

S = Smart พฒันาตนเองใหร้อบรูท้างวชิาการและวชิาชีพ 

ดา้นการจดัการศึกษาพยาบาลศาสตร ์

บริหารหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบ์ณัฑติด าเนินการในรูป คณะกรรมการหลกัสูตร ซึ่งจ านวน ๑๖ คน 

ท าหนา้ทีถ่่ายทอดนโยบายของมหาวทิยาลยัและคณะลงสู่การปฏบิตั ิควบคุมก ากบัตดิตามและอ านวยความ

สะดวกในการด าเนินงานของโรงเรียน  แบ่งบคุลากรออกเป็น 3 กลุ่มคอื ๑) อาจารย ์๒) นกัวชิาการศึกษา ๓) 

เจา้หนา้ทีส่ายสนบัสนุน การบริหารจดัการหลกัสูตรและการจดัการเรยีนการสอนมกีารจดัท  า เอกสารคู่มอื

คุณภาพ และแนวปฏบิตัริะเบยีบปฏบิตัใินทกุข ัน้ตอนไดแ้ก่ การวางหลกัสูตร การคดัเลอืกและการจา้งอาจารย์

พเิศษ การคดัเลอืกนกัศึกษา การจดัการเรียนการสอน การคดัเลอืกสถานทีป่ฏบิตังิาน การประเมนิผลสมัฤทธิ์

การจดัการเรียนการสอน การวเิคราะหข์อ้สอบและควบคุมเครื่องมอืประเมนิผล กลวธิทีางสถติ ิเป็นตน้ 
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การเรยีนการสอนโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั มปีระเมนิผูเ้รียนระหว่างการจดัการเรยีนการสอน และใช ้

ผลการประเมนิในการปรบัปรุงพฒันาผูเ้รียนเลย มจีดุเนน้ในการพฒันาผูเ้รียนคอื ทกัษะการคดิ การสบืคน้           

การตดิต่อสือ่สาร และการปฏบิตักิารพยาบาลโดยค านึงถงึคุณธรรมจริยธรรม ทกัษะการตดัสนิใจทางคลนิิก 

ความเป็นผูน้ า การท างานเป็นทมี โดยใชเ้ทคนิคการสอนทีห่ลากหลาย เช่น PBL TBL (Team Based 

Learning) E-Learning หอ้งปฏบิตักิารเสมอืนจริงบนหอผูป่้วยของโรงพยาบาลรามาธบิด ี ในการการฝึกปฏบิตัิ

ในสถานการณ์จ าลองทีเ่สมอืนจริงมากทีสุ่ด เช่น การใชพ้ยาบาลจากหอผูป่้วยหนกัและคนไขจ้  าลองเดก็ ผูป่้วย

จติเวช ในการจดั  การเรียนการสอน SBL (Simulation Based Learning) เป็นตน้ สถานจริงท ัง้ในคลนิิกและ

สถานบริการสุขภาพทกุระดบั โดยในการจดัการศึกษานัน้โรงเรียนพยาบาลรามาธบิดใีหค้วามส าคญักบัการ

พฒันานกัศึกษาเพือ่ใหเ้กิดทกัษะแห่งศตวรรษที ่ ๒๑ท ัง้น้ีประเดน็ทีใ่หค้วามส าคญัและพบว่าเป็น

สถาบนัการศึกษาทางการพยาบาลเพยีงไม่กี่แห่งทีด่  าเนินการพฒันานกัศึกษาในลกัษณะ International 

Professional Education โดยไดร้บัค าแนะน าในการด าเนินการจาก North Carolina Universityประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยจัดการศึกษาในวิชาแกนเพื่อการเรียนรู้ร่วมกนัระหว่างนักศึกษาของแต่ละสาขา
วิชาชีพได้แก่ นกัศึกษาแพทย ์ นกัศึกษาพยาบาลและนกัศึกษาเภสชั ซึง่จะสอดคล้องกับลักษณะการท างาน
จริงทีน่กัศึกษาจะตอ้งท  างานร่วมกนัเป็นทมีกบับคุลากรในสาขาวชิาชีพอื่นๆ  

หน่วยกจิการนกัศึกษาและกจิการพเิศษ 

โดยท าหนา้ทีแ่ละรบัผดิชอบเกี่ยวกบั 

๑.ดา้นกิจกรรมเสริมหลกัสูตร 

          เป็นทีป่รึกษาและช่วยเหลอืในการบริหารกิจกรรมเสริมหลกัสูตรของนกัศึกษาโดยไม่ขดัแยง้กบัระเบยีบ

ของโรงเรียนพยาบาลรามาธบิด ีคณะและมหาวทิยาลยั เช่น งานกีฬา งานอ าลาอาลยัพีปี่ 4 งานบ าเพญ็ประโยชน ์

ฯลฯ เป็นทีป่รึกษา แนะน าและตดิตามดูแลการใชเ้งนิของกิจกรรมนกัศึกษา ประสานงานกบัคณะฯ มหาวทิยาลยั

และสถาบนัการศึกษาพยาบาลอื่นๆ ในเรื่องทีเ่กี่ยวกบักิจกรรมเสริม หลกัสูตร เผยแพร่กิจกรรมเสริมหลกัสูตร

แก่อาจารยใ์นภาควชิาฯ คณะ มหาวทิยาลยัและคณะ จดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรใหก้บันกัศึกษา เช่น การ

ปฐมนิเทศ การอบรมพฒันาจติฯ พฒันาความเขา้ใจของตนเองและผูอ้ื่น 

 การด าเนินงานกิจกรรมโครงการต่างๆนัน้เนน้ใหน้กัศึกษาเกิดความคดิสรา้งสรรคด์ว้ยตนเอง แต่ยงั

คงไวซ้ึ่งเอกลกัษณ์ของชาตแิละอตัลกัษณข์องสถาบนั (RANS) และทกัษะแห่งศตวรรษที ่ ๒๑ ก าหนดเป็น

ผลลพัธก์ารเรยีนรูท้ีพ่งึประสงค ์ (Outcome Learning) ซึ่งแนวทางการพฒันาใชท้ ัง้กิจกรรมการเรียนการสอน

ในหลกัสูตร (Intracurriculum)และกิจกรรมเสริมหลกัสูตร(Extracurriculum)ท ัง้น้ีสมรรถนะเกี่ยวกบัทกัษะ

แห่งศตวรรษที ่ ๒๑ ไม่ไดถู้กวดัประเมนิผลผลในรายวชิา การประเมนิใชว้ธินีกัศึกษาเมนิสมรรถนะของตนเอง 

และสงัเกตระดบัของพฒันาการในแต่ละชัน้ปีโดยก าหนดระดบัสมรรถนะตัง้แต่ Introduction จนถงึชัน้ปีที ่ ๔ 

คอื Mastery 
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๒.ดา้นสุขภาพและสวสัดิการนกัศึกษา 

          บริหารทนุการศึกษาและทนุฉุกเฉิน เช่น จดัหาทนุ ช่วยคดัเลอืกนกัศึกษารบัทนุ จดัการและอ านวย

ความสะดวกในการเบกิจ่ายทนุการศึกษาตลอดจนตดิต่อกบัเจา้ของทนุ ตดิตามและประเมนิผล พรอ้มท ัง้เป็นที่

ปรึกษาเกี่ยวกบัปญัหาเศรษฐกิจและเรื่องทนุการศึกษา จดัหางานใหน้กัศึกษา และตดิต่อประสานงานกบัมหาลยั

เพือ่หางานใหก้บันกัศึกษา ดา้นสุขภาพและสวสัดกิาร 

          ประสานงานกบัหอ้งผูป่้วย(Infirm) ของโรงเรยีนพยาบาลรามาธบิด ีกบัหน่วยอนามยัโรงพยาบาล

รามาธบิดใีนการใหบ้ริการสขุภาพนกัศึกษา ตดิตามดูแลเยี่ยมนกัศึกษาทีเ่จบ็ป่วย 

          จดัหาสือ่อปุกรณ์ดา้นนนัทการต่างๆ เช่น อปุกรณ์กีฬา หนงัสอื/สือ่ ส  าหรบัหอ้งสมดุนนัทนาการ

โรงเรียนพยาบาลรามาธบิด ี

          จดัสวสัดกิารเกี่ยวกบั การตรวจสุขภาพ การฉีดวคัซนี ฯลฯ 

          ประสานงานกบัหน่วยหลกัสูตรฯ จดัปจัฉิมนิเทศและพธิมีอบขดีในวนัส  าเร็จการศึกษา 

          ประสานงานกบัผูป้กครองหอพกั เรื่องการพกัอาศยัในหอพกัของนกัศึกษา 

          ประสานงานกบัคณะฯในการการใชบ้รกิารต่างๆ ของคณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิด ี

          ประสานงานกบักองกิจการนกัศึกษาของมหาวทิยาลยัในการรบับริการสวสัดกิารต่างๆ 

๓. ดา้นทีป่รึกษานกัศึกษา 

          แบ่งอาจารยท์ีป่รึกษาออกเป็น ๑) อาจารยท์ีป่รึกษา มรีะบบ การใหค้ าปรึกษาผ่านระบบเครือข่าย เรียก 

E-Advisor ๒) อาจารยป์ระจ าช ัน้ ๓) อาจารยอ์นุสาสา (อาจารยป์ระจ าอยู่ทีห่อพกั)เป็นทีป่รึกษาของนกัศึกษาท ัง้

ปญัหาส่วนตวั สุขภาพ การเรยีน ปญัหาเขา้ร่วมกิจกรรม เสริมหลกัสูตรและปญัหาอื่นๆ 

๔. ดา้นระเบยีบเกีย่วกบันกักีฬา 

          รวบรวมระเบยีบของโรงเรียน และมหาวยิาลยัเกี่ยวกบันกัศึกษา ใหค้วามคดิเหน็เกี่ยวกบัระเบยีบต่างๆ 

และระเบยีบทีก่  าหนดเพิม่เตมิต่อ ผูอ้  านวยการโรงเรยีนพยาบาลรามาธบิด ีแนะน าและดูแลนกัศึกษาใหป้ฏบิตัิ

ตามระเบยีบ ร่วมพจิารณาลงโทษนกัศึกษาเมือ่ฝ่าฝืนกฎระเบยีบของโรงเรียน คณะ และของมหาวทิยาลยั และ 

เสนอ ผูอ้  านวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธบิด ี

๕. ดา้นศิลปวฒันธรรม 

          ส่งเสริมใหน้กัศึกษามคุีณธรรม จริยธรรม และเจตคตทิีเ่หมาะสมกบัวชิาชีพ ส่งเสริมใหค้วามรกั ความ

ผูกพนัในโรงเรียนพยาบาลรามาธบิด ีและคณะ ส่งเสรมิความรู ้ความเขา้ใจทางดา้นศิลปวฒันธรรมของชาติ 
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สรุปองคค์วามรูท้ี่ไดจ้ากการแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้
 

ผลจากการแลกเปลีย่นประสบการณแ์ละองคค์วามรูข้องผูเ้ชี่ยวชาญคณะผูบ้ริหารของโรงเรียน

รามาธบิด ีคณะแพทยศาสตร ์รพ.รามาธบิด ีมหาวทิยาลยัมหดิล และคณาจารยข์องวทิยาลยั ในประเดน็ในการ

ด าเนินการพฒันานกัศึกษาหลกัสูตรพยาบาลศาสตรด์ว้ยกระบวนการถอดบทเรยีนพบสาระส  าคญัและจดุเนน้นัน้

โรงเรียนพยาบาลรามาธบิดใีหค้วามส าคญักบัการพฒันานกัศึกษาเพือ่ใหเ้กิดทกัษะแห่งศตวรรษที ่ ๒๑ ท ัง้น้ี

ประเดน็ทีใ่หค้วามส าคญัและเป็นจดุเด่นในการด าเนินงาน คอื 

๑) เป็นสถาบนัการศึกษาทางการพยาบาลทีด่  าเนินการพฒันานกัศึกษาแบบInterProfessional 

Education โดยจัดการศึกษาในวิชาแกนเพื่อการเรียนรู้ร่วมกนัระหว่างนักศึกษาสาขา
วิชาชีพอื่นได้แก่ นกัศึกษาแพทย ์ นกัศึกษาพยาบาลและนกัศึกษาเภสชั ซึง่จะสอดคล้องกับ
ลักษณะการท างานจริงทีน่กัศึกษาจะตอ้งท  างานร่วมกนัเป็นทมีกบับคุลากรในสาขาวชิาชีพอื่นๆ  

๒) การด าเนินงานกิจกรรมโครงการต่างๆนัน้เนน้ใหน้กัศึกษาเกิดความคดิสรา้งสรรคก์ิจกรรมต่างๆ

ดว้ยตนเอง แต่ยงัคงไวซ้ึ่งเอกลกัษณ์ของชาตแิละอตัลกัษณ์ของสถาบนั (RANS) และทกัษะแห่ง

ศตวรรษที ่ ๒๑ ซึ่งนกัศึกษาจะไดพ้ฒันาทกัษะการท างานเป็นทมี (Teamwork) การสือ่สารและ

ประสานความร่วมมอื (Communication and Collaboration)ปฏสิมัพนัธ ์(Interaction) โดยมี

อาจารยเ์ป็นเพยีงทีป่รกึษาเท่านัน้ 

๓) ผลลพัธก์ารเรยีนรูท้ีพ่งึประสงค ์(Outcome Learning) ถูกน ามาใชเ้ป็นเป้าหมายในการพฒันาใช ้

ท ัง้กิจกรรมการเรยีนการสอนตลอดหลกัสูตรและกิจกรรมเสริมหลกัสูตรท ัง้น้ีสมรรถนะเกี่ยวกบั

ทกัษะแห่งศตวรรษที ่๒๑ ไม่ไดม้กีารวดัประเมนิผลผลในรายวชิา การประเมนิใชก้ารเมนิ

สมรรถนะของตนเองของนกัศึกษา และสงัเกตระดบัของพฒันาการในแต่ละชัน้ปีโดยก าหนดระดบั

สมรรถนะตัง้แต่ Introduction จนถงึชัน้ปีที ่๔ คอื Masteryเนน้ IT Literacy และ Language 

Literacy 

๔) ใหค้วามส าคญักบัการสรา้งเครื่องมอืเพือ่ประเมนิสมรรถนะของนกัศึกษาท ัง้ดา้นวชิาการ วชิาชีพ 

และสมรรถนะทีพ่งึประสงคด์า้นต่างๆซึ่งมนีกัวชิาการการศึกษาช่วยในการด าเนินการ  

๕) ใชห้ลกัการของการประเมนิเพือ่การพฒันา (Formative Evaluation) เนน้การประเมนิระดบั

พฒันาการของนกัศึกษาในแต่ละชัน้ปี และใชข้อ้มลูการประเมนิเพือ่การปรบัปรุงพฒันา 

 

วธิกีารน าองคค์วามรูท้ี่ไดม้าใชใ้นการพฒันางาน 

เพือ่เป็นขอ้มลูทีจ่ะน ามาในการวเิคราะหจ์ดุอ่อนจดุแขง็และแนวทางในการปรบัปรุงพฒันาการ

ด าเนินงานกิจการนกัศึกษาทีม่ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลทีเ่หมาะสมและสอดคลอ้งกบับริบทของวทิยาลยั 
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แนวการปฏบิตัิที่ด ี

เรื่อง 

การจดัท าโครงการเพือ่พฒันานกัศึกษาใหเ้กดิทกัษะแหง่ศตวรรษที่ ๒๑/SAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ทบทวนการด าเนินงาน After Action Review 

ประเมินผลโครงการตามตวัช้ีวดัความส าเรจ็ OUTPUT-OUTCOME-IMPACT 

ด าเนินโครงการ 

วพิากยแ์ผนงานโครงการ 

คณะกรรมการสโมสรนกัศึกษา คณะกรรมการบรหิาร 

ออกแบบโครงการเสรมิหลกัสูตรที่สอดคลอ้งกบั Competency Outcomes  

โครงการที่ด าเนินการโดยนกัศึกษา โครงการที่ด าเนินการโดยอาจารย ์

การวเิคราะหผ์ลการพฒันานกัศึกษารายบคุคล/ชัน้ปี 

คน้หาประเด็นที่ตอ้งการพฒันา คน้หาวธิกีารในการพฒันา 
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ผลของการน าองคค์วามรูท้ี่ไดม้าใชใ้นการพฒันางาน 

  

อยู่ในข ัน้ตอนของการวเิคราะหแ์นวปฏบิตัทิีด่เีพือ่น ามาใชส้  าหรบัการวางแผนเพือ่การ

ด าเนินงานกิจการนกัศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

บทเรยีนที่ไดร้บั 

ปจัจยัส  าคญัในการด าเนินงานใหส้  าเร็จ 

๑. สรา้ง Empowerment ใหก้บัทมีงาน 

๒. ร่วมแรงร่วมใจ 

๓. การก ากบัตดิตามงาน 

๔. การแลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัสถาบนัทีเ่ขม้แขง็ภายนอกเครือข่ายจะช่วยเปิดประสบการณ์และ

วสิยัทศันใ์นการด าเนินงานทีก่วา้งไกลมากยิ่งขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


