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บทสรุปผูบ้รหิาร 

การส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้เกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และบรรลุผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ผ่านการจัดกิจกรรม
หรือโครงการนอกเหนือจากการเรียนการสอนในชั้นเรียนถือเป็นภารกิจส าคัญของกลุ่มงานกิจการ
นักศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ของวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศใน
ทักษะสากลที่โดดเด่นและสามารถแข่งขันได้ในตลาดแรงงาน ซึ่งมีความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรของส านักงานการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.) ตัวบ่งชี้
ที่ 3.2 การส่งเสริมพัฒนานักศึกษาซึ่งได้ก าหนดให้มีการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิชาการของ
นักศึกษา การสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 ให้ได้มาตรฐานสากล ผลจากการด าเนินการกิจกรรมนักศึกษาในรอบปีการศึกษา 
2559 ได้มีการด าเนินการจัดท าโครงการเพื่อพัฒนานักศึกษาในด้านต่างๆอย่างครอบคลุมทั้งทักษะ
ทางวิชาการ ทักษะทางการพยาบาล ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ที่ส าคัญคือการพัฒนาด้าน
คุณธรรมจริยธรรมและอัตลักษณ์บัณฑิตอย่างต่อเนื่อง กระบวนการหนึ่งที่จะช่วยในการก ากับติดตาม
การด าเนินงานและยังช่วยประเมินระดับความส าเร็จในการพัฒนานักศึกษาว่ามีความโดดเด่นและ
เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติเพียงใดโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถาบันที่เข้มแข็ง
ทั้งภายในและภายนอกเครือข่ายจะช่วยเปิดประสบการณ์และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมากยิ่งขึ้นให้แก่
นักศึกษา โดยหวังผลว่า ประสบการณ์ท่ีได้รับจากการกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ วิชาชีพและ
ทักษะด้านอื่นๆจะสามารถพัฒนาให้นักศึกษามีความสมบูรณ์ทั้งความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพ และวิชา
ชีวิตซึ่งถือได้ว่าเป็นบัณฑิตท่ีสมบูรณ์ ผลจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นทั้งในและนอกเครือข่ายจะ
ช่วยเปิดโลกทัศน์ให้นักศึกษาท้ังในฐานะที่เป็นผู้แข่งขันและผู้สังเกตการณ์จะช่วยให้นักศึกษาได้ค้นพบ
และรู้จักตนเองมากขึ้น ได้มีโอกาสประเมินตนเองถึงจุดเด่น จุดด้อย และโอกาสในการพัฒนาที่
สอดคล้องกับศักยภาพและความสนใจ โดยมีอาจารย์และวิทยาลัยคอยท าหน้าที่เป็นผู้อ านวยความ
สะดวก (Facilitators) ในการจัดสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้การพัฒนาตนเองของนักศึกษา
ประสบความส าเร็จทั้งในภาพรวมของนักศึกษาแต่ละชั้นปีและนักศึกษาเป็นรายบุคคลที่มีความโดด
เด่นทางด้านต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

                    ดร.วรรณศิริ นิลเนตร 

           รองผู้อ านวยการกลุ่มงานกิจการนักศึกษา 
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สารบัญ 
       หน้า  

 
  บทสรุปผู้บริหาร             ก  

สารบัญ             ข  
รายชื่อสมาชิกผู้เชี่ยวชาญ           1 
ชื่อเรื่องประเด็นการจัดการความรู้          5 
การวิเคราะห์ความสอดคล้องของประเด็นการจัดการความรู้       5 
ปัญหาและความส าคัญของการจัดการความรู้        5 
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 1         7 
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 2        18 
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 3        24 
แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง  แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนานักศึกษาสู่เวทีการแข่งขัน 
ในระดับชาติและนานาชาต ิ              29 
แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง  การด าเนินกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาในภาพรวม 
ของนักศึกษาทุกชั้นปีที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล      30  
ผลของการน าความรู้มาใช้ในการพัฒนางาน        31 
บทเรียนที่ได้รับ           33 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

การจัดการความรู้ 

เร่ือง  
แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนานักศึกษาสู่เวทีการแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ  

กลุ่มงานกิจการนักศึกษา 
 

รายช่ือสมาชิกชุมชนนักปฏิบัติ  (อาจารย์) 

1. ชื่อ-นามสกุล ดร.สุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธิ์  
คุณวุฒิทางการศึกษา คุรุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (อุดมศึกษา)  
ความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ ผู้อ านวยการ 

2. ชื่อ-นามสกุล ดร.วรรณศิริ นิลเนตร  
คุณวุฒิทางการศึกษา วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การวิจัยและการจัดการด้านสุขภาพ) 
ความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ รองผู้อ านวยการกลุ่มงานกิจการนักศึกษา 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบการเตรียมนักศึกษาในการแข่งขันทักษะการตอบค าถามวิชา กายวิภาค
ศาสตร์และสรีรวิทยา ในโครงการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษาวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ 

3. ชื่อ-นามสกุล อ.ศิริมา วงศ์แหลมทอง 
คุณวุฒิทางการศึกษา Ph.D. (Nursing) 
ความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ งานหอพักปกครองและวินัย 

4. ชื่อ-นามสกุล อ.วัชรา สุขแท้ 
คุณวุฒิทางการศึกษา พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเด็ก) 
ความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ งานทุนและสวัสดิการนักศึกษา 

5. ชื่อ-นามสกุล อ.วัชรีพร อ่อนสด  
คุณวุฒิทางการศึกษา การศึกษามหาบัณฑิต (จิตวิทยาการแนะแนว) 
ความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ  
- หัวหน้างานพัฒนานักศึกษาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบการเตรียมนักศึกษาในการแข่งขันมารยาทไทย  การแข่งขันการสวด

มนต์  และการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ  
6. ชื่อ-นามสกุล อ.ฐิติรัตน์ พันธุ์เขียน 

คุณวุฒิทางการศึกษา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (อนามัยครอบครัว) 
ความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ งานพัฒนานักศึกษา 
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบการเตรียมนักศึกษาในการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ – การอ่านฟัง

เสียง – การประกวดมารยาทไทย 
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบการเตรียมนักศึกษาในการแข่งขันโครงการเยาวชนต้นแบบเก่งและดี 

TO BE NUMBER ONE IDOL  
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7. ชื่อ-นามสกุล อ.สิริกานต์ แรงกสิกร 
คุณวุฒิทางการศึกษา พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเด็ก) 
ความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการเตรียมความพร้อมในการ
เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษาวิทยาลัยเครือข่าย
ภาคเหนือ   

8. ชื่อ-นามสกุล อ.ชุติพร จริตงาม 
คุณวุฒิทางการศึกษา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สรีรวิทยา) 
ความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ  
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบการเตรียมนักศึกษาในการแข่งขันทักษะการตอบค าถามวิชา กาย

วิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา ในโครงการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษาวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ 

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนานักศึกษาสู่ความเป็นเลิศในเวทีการแข่งขันระดับชาติ
ครั้งที่ 9 ประจ าปีการศึกษา 2560 

9. ชื่อ-นามสกุล อ.ละมัด เลิศล้ า 
คุณวุฒิทางการศึกษา พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่) 
ความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ อาจารย์ผู้รับผิดชอบการเตรียมนักศึกษาในการแข่งขัน
ทักษะการแข่งขันทักษะปฏิบัติทางคลินิกโดยใช้สถานการณ์เสมือนจริง (Simulation) ใน
โครงการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
ของนักศึกษาวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ 

10. ชื่อ-นามสกุล อ.สุรีพร แพ่งนคร 
คุณวุฒิทางการศึกษา พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่) 
ความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ อาจารย์ผู้รับผิดชอบการเตรียมนักศึกษาในการแข่งขัน
ทักษะการแข่งขันทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น  ในโครงการเตรียมความพร้อมในการเข้า
ร่วมโครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษาวิทยาลัยเครือข่าย
ภาคเหนือ 

11. ชื่อ-นามสกุล ดร.มธุรดา ม่วงมัน 
คุณวุฒิทางการศึกษา Doctor of Philosophy U. of Edinburgh, UK 
ความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ อาจารย์ผู้รับผิดชอบการเตรียมนักศึกษาในการแข่งขัน
ทักษะการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ( Impromptu Speech) ในโครงการเตรียมความพร้อมใน
การเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษาวิทยาลัย
เครือข่ายภาคเหนือ 
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รายช่ือสมาชิกชุมชนนักปฏิบัติ  (นักศึกษา) 

1. ชื่อ-นามสกุล นายพุฒิพงศ์  จันทร์เขียน  นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2 รุ่น 47  
ความถนัด/ศักยภาพ/ความสนใจ รางวัลชมเชย ในการประกวดอ่านฟังเสียง ระดับ อุดมศึกษาและ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โครงการธนชาติริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ชิงถ้วย
พระราชทาน สมเด็จพระเทพรันต์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 45 ประจ าปี 2559 

2. ชื่อ-นามสกุล นางสาวธัญธร แซ่ลิ่ม  นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2 รุ่น 47  
ความถนัด/ศักยภาพ/ความสนใจ   

1) ได้เข้าร่วมการประกวด “Young Blood Boy and Girl 2018” ในโครงการใต้ร่มพระบารมี 40 
ปีทีทรงงาน ของภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ 
2) รางวัลชมเชยประเภทหญิง  การแข่งขันโครงการเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE 
NUMBER ONE IDOL season 6 จังหวัดนครสวรรค์ ประจ าปี 2560  

3. ชื่อ-นามสกุล นางสาวศุภิสรา ผิวอ่อน  นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2 รุ่น 47  
ความถนัด/ศักยภาพ/ความสนใจ รางวัลชมเชยประเภทหญิง การแข่งขันโครงการเยาวชนต้นแบบ  

เก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL season 6 จังหวัดนครสวรรค์ ประจ าปี 2560  
4. ชื่อ-นามสกุล นายพัชรพล โพมน  นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2 รุ่น47  
ความถนัด/ศักยภาพ/ความสนใจ   

1) ได้เข้าร่วมการประกวด “Young Blood Boy and Girl 2018” ในโครงการใต้ร่ม                  
พระบารมี 40 ปีทีทรงงาน ของภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ 
2) รางวัลชนะเลิศประเภทชาย  การแข่งขันโครงการเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE 
NUMBER ONE IDOL season 6 จังหวัดนครสวรรค์ ประจ าปี 2560  

5. ชื่อ-นามสกุล ชื่อ-นามสกุล นายวรัญญู ภิญโญ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2 รุ่น 47 
ความถนัด/ศักยภาพ/ความสนใจ รางวัลชมเชยประเภทชาย การแข่งขันโครงการเยาวชนต้นแบบเก่ง

และดี TO BE NUMBER ONE IDOL season 6 จังหวัดนครสวรรค์ ประจ าปี 2560  
6. ชื่อ-นามสกุล นายณัฐวุฒิ คุ้มสะอาด นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2 รุ่น 47 
ความถนัด/ศักยภาพ/ความสนใจ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ ระดับ 

มัธยมศึกษาตอนปลาย – อุดมศึกษา โครงการแห่เทียนพรรษา ประจ าปี 2561  จัดโดย เทศบาล
นครนครสวรรค์  

7. ชื่อ-นามสกุล นางสาวภัสฒยาพร ชาติบุตร นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2 รุ่น 47 
ความถนัด/ศักยภาพ/ความสนใจ ได้เข้าร่วมการประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ  “คุณธรรมน าจิต

อาสา สร้างคุณค่า พัฒนาสังคมไทย ” โดยสถาบันพระบรมราชชนก สถาบันแก้วกัลยาสิกขาลัย 
คณะกรรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข  

8. ชื่อ-นามสกุล นางสาววชิราพร บ าเหน็จพันธุ์ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2 รุ่น 47 
ความถนัด/ศักยภาพ/ความสนใจ รางวัลชนะเลิศระดับอุดมศึกษา การประกวดมารยาทไทย ในระดับ

จังหวัดนครสวรรค์ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
9. ชื่อ-นามสกุล นายอดิศร เสาวนีย์ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2 รุ่น 47 
ความถนัด/ศักยภาพ/ความสนใจ รางวัลชนะเลิศระดับอุดมศึกษา การประกวดมารยาทไทย ในระดับ

จังหวัดนครสวรรค์ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
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10. ชื่อ-นามสกุล นายภาณุพงศ์ จันทโรจน์ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2 รุ่น 47 
ความถนัด/ศักยภาพ/ความสนใจ ได้เข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะเพ่ือพัฒนานวัตกรรมสายอุดมศึกษา 

ประจ าปี 2561 จัดโดยส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
11. ชื่อ-นามสกุล นายอดิศร เสาวนีย์ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2 รุ่น 47 
ความถนัด/ศักยภาพ/ความสนใจ รางวัลชนะเลิศระดับอุดมศึกษา การประกวดมารยาทไทย ในระดับ

จังหวัดนครสวรรค์ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
12. ชื่อ-นามสกุล นาวสาวรติมา นารี นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1 รุ่น 48 
ความถนัด/ศักยภาพ/ความสนใจ รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการตอบค าถามวิชา กายวิภาค

ศาสตร์และสรีรวิทยา ในโครงการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ 

13. ชื่อ-นามสกุล นาวสาวรดามณี อัปรา นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1 รุ่น 48 
ความถนัด/ศักยภาพ/ความสนใจ รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการตอบค าถามวิชา กายวิภาค

ศาสตร์และสรีรวิทยา ในโครงการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ 

14. ชื่อ-นามสกุล นาวสาวศุขกมล โกมลวิลาศ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1 รุ่น 48 
ความถนัด/ศักยภาพ/ความสนใจ รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการตอบค าถามวิชา กายวิภาค

ศาสตร์และสรีรวิทยา ในโครงการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ 

15. ชื่อ-นามสกุล นาวสาวลลิตา พินิจสุริยะ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1 รุ่น 48 
ความถนัด/ศักยภาพ/ความสนใจ รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการตอบค าถามวิชา กายวิภาค

ศาสตร์และสรีรวิทยา ในโครงการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ 
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ชื่อเรื่อง/ประเด็นการจัดการความรู้ 
แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนานักศึกษาสู่เวทีการแข่งขันในระดับชาติและนานาชาต ิ

วัตถุประสงค์ของการจัดการความรู้ 
1. วิทยาลัยได้แนวปฏิบัติในการด าเนินกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของนักศึกษา

ทุกชั้นปีและนักศึกษารายบุคคลที่มีความโดดเด่นในด้านต่างๆที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

2. วิทยาลัยได้แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนานักศึกษาสู่เวทีการแข่งขันในระดับชาติและ
นานาชาติ 

วิเคราะห์ความสอดคล้องของประเด็นการจัดการความรู้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  
การผลิตและพัฒนาบัณฑิตการพยาบาลด้วยมาตรฐานการจัดการศึกษา  
เป้าประสงค์ที่ 2  
นักศึกษาของวิทยาลัยเป็นบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์และทักษะทางการพยาบาลและ

สมบูรณ์ในทักษะสากลที่โดดเด่น ด้านคุณธรรม การบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์และเป็นต้นแบบ
คนสุขภาพดี 

กลยุทธ์ที่ 2  
เสริมสร้างความเป็นเลิศของบัณฑิตให้เกิดความรู้ ทักษะทางปัญญา เชี่ยวชาญในศาสตร์และ

ทักษะทางการพยาบาล โดดเด่นด้านคุณธรรม การบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ และความภาคภูมิใจใน
วิชาชีพการพยาบาล 

ตัวบ่งชี้สกอ. ระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมพัฒนานักศึกษา   
ตัวบ่งชี้สกอ. ระดับสถาบัน ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตร ี  
ตัวบ่งชี้สภาการพยาบาลที่ 14 การพัฒนานักศึกษา  

ปัญหาและความส าคัญของประเด็นการจัดการความรู้ 
การส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้บรรลุผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาใน

ระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์เกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ผ่านการจัดกิจกรรมหรือ
โครงการนอกเหนือจากการเรียนการสอนในชั้นเรียน ถือเป็นภารกิจส าคัญของกลุ่มงานกิจการนักศึกษา 
เพ่ือให้เป็นไปตามเปูาประสงค์ของวิทยาลัย ในการผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศในทักษะสากลที่โดดเด่น
และสามารถแข่งขันได้ในตลาดแรงงาน สอดคล้องกับ หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ของส านักงานการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.) ระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมพัฒนานักศึกษา   
และระดับสถาบัน ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี   และตัวบ่งชี้การรับรอง
สถาบันการศึกษาพยาบาลของสภาการพยาบาลตัวบ่งชี้ที่ 14 การพัฒนานักศึกษา  เมื่อวิเคราะห์ผลจาก
การด าเนินการกิจกรรมนักศึกษาในรอบปีการศึกษา 2559 กลุ่มงานกิจการนักศึกษาได้ด าเนินการจัดท า
โครงการเพื่อพัฒนานักศึกษาในด้านต่างๆอย่างครอบคลุม ทั้งทักษะทางวิชาการ ทักษะทางการพยาบาล 
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 การพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม และอัตลักษณ์บัณฑิตอย่างต่อเนื่อง 
ทั้งนีว้ิทยาลัยได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงานกิจการนักศึกษาโดยให้มีการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงาน
วิชาการของนักศึกษา เพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่ ช่วยส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาครอบคลุม
ทุกด้านโดยเฉพาะทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ให้ได้มาตรฐานสากล กระบวนการ ที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะ
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ช่วยก ากับติดตามการด าเนินงาน ทั้ง ยังช่วยประเมินระดับความส าเร็จของการพัฒนานักศึกษาว่า          
มีความโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับเพียงใดโดยใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการประกวด
แข่งขันกับสถาบันเทียบเคียงที่มีความเข้มแข็งด้านการพัฒนานักศึกษาทั้งภายในและภายนอกเครือข่าย
จะช่วยเปิดประสบการณ์และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมากยิ่งขึ้นให้แก่ทั้งอาจารย์และนักศึกษา ประสบการณ์
ที่ได้รับจากกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ วิชาชีพ  และทักษะอ่ืนๆจะสามารถพัฒนาให้นักศึกษามี
ความสมบูรณ์ทั้งความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพและวิชาชีวิต  ซ่ึงจะถือได้ว่าเป็นบัณฑิตของวิทยาลัยที่มี
ความสมบูรณ์พร้อมต่อการออกไปรับใช้สังคม  

กระบวนการจัดการความรู้เป็นกระบวนการในการค้นหา แก้ไข ปรับปรุง พัฒนาวิธีการ
ปฏิบัติงาน โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างอาจารย์ผู้เกี่ยวข้องทั้งกลุ่มงานวิชาการและกลุ่ม
งานกิจการนักศึกษา นอกจากนี้การแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับสถาบันการศึกษาที่เป็นเจ้าภาพในการ
จัดการแข่งขันยังเอ้ืออ านวยให้ทั้งอาจารย์และนักศึกษาผู้เข้าร่วมการแข่งขันต่อการสร้างโอกาสในการ
เรียนรู้ปัจจัยแห่งความส าเร็จของแต่ละสถาบัน ส าหรับอาจารย์จะช่วยให้สามารถ น าประสบการณ์ได้รับ
มาใช้ประเมินและค้นหาแนวทางเพ่ือวางแผนการพัฒนานักศึกษาทีเ่หมาะสมสอดคล้องกับบริบทของ
การจัดการศึกษาของวิทยาลัย ผลลัพธ์ที่เกิดกับนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นทั้งในและนอก
เครือข่ายจะช่วยเปิดโลกทัศน์กว้างไกล ทั้งในฐานะท่ีเป็นผู้แข่งขันและผู้สังเกตการณ์ซ่ึงจะช่วยให้
นักศึกษาได้ค้นพบและรู้จักตนเองมากขึ้น ได้มีโอกาสประเมินตนเองถึงจุดเด่น จุดด้อย และโอกาสใน
การพัฒนาที่สอดคล้องกับศักยภาพและความสนใจ โดยมี คณาจารย์และวิทยาลัยคอยท าหน้าที่เป็น        
ผู้อ านวยความสะดวก ( Facilitators) ในการจัดสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้การพัฒนาตนเอง
ของนักศึกษาให้ประสบความส าเร็จทั้งการในภาพรวมของนักศึกษาทุกชั้นปีและนักศึกษารายบุคคลที่มี
ความโดดเด่นในทักษะด้านต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสมาชิกครั้งที่ 1 
 

ครั้งที่ 1 วันที่ 15 ธันวาคม 2560  เวลา 13.00 – 16.00 น. 
ณ  ห้องปาริชาติ อาคารอ านวยการ ชั้น 3 วิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์ 

จ านวนสมาชิกที่ร่วมแลกเปลี่ยน  8  คน 
 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น  
แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนานักศึกษาสู่เวทีการแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ 

รายช่ือสมาชิกชุมชนนักปฏิบัติ  (อาจารย)์ 
1. ดร.สุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธิ์   ประธาน 
2. ดร.วรรณศิริ นิลเนตร    สมาชิก 
3. อ.ศิริมา วงศ์แหลมทอง   สมาชิก 
4. อ.วัชรา สุขแท้    สมาชิก 
5. อ.วัชรีพร อ่อนสด     สมาชิก 
6. อ.ฐิติรัตน์ พันธุ์เขียน    สมาชิก 
7. อ.ชุติพร จริตงาม    สมาชิก 
8. อ.สุรีพร แพ่งนคร    ผู้บันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

วัตถุประสงค์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
การสังเคราะห์แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนานักศึกษาสู่เวทีการแข่งขันในระดับชาติและนานาชาต ิ(ด้าน

ปัจจัยสนับสนุนความส าเร็จ) 

บันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ประเด็น แนวปฏิบัติที่ดีด้านปัจจัยสนับสนุนในการพัฒนานักศึกษาสู่เวทีการแข่งขันในระดับชาติ

และนานาชาติ 
ดร.สุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธิ์   กล่าวโดยสรุปถึง การศึกษาในระดับอุดมศึกษานั้นนอกจาก

การศึกษาหาความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพแล้ว ยังต้องด าเนินการควบคู่ไปกับการหาประสบการณ์และ
เพ่ิมทักษะชีวิต  ดังนั้นกิจกรรมที่จัดข้ึนทุกแผนงาน/โครงการของงานกิจการนักศึกษา (Student Affairs) 
จึงควรต้องวางแผนด าเนินการอย่างเป็นระบบ เปิดโอกาส ให้นักศึกษาได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการวางแผน 
รวมทั้งการเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือกระตุ้นให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเอง ทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและบุคลิกภาพให้เต็มตามศักยภาพ ในทุกกิจกรรมเสริมหลักสูตรซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อนักศึกษาท่ีก าลังศึกษาในภาพรวมทุกชั้นปี ซ่ึงจะส่งผลให้นักศึกษามีความสมบูรณ์ทั้งความรู้
ทางวิชาการ วิชาชีพและทักษะชีวิต สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข จึงจะถือได้ว่าเป็นบัณฑิตของ
วิทยาลัยที่มีความสมบูรณ์พร้อมต่อการออกไปรับใช้สังคมต่อไป  

ดร.วรรณศิริ นิลเนตร   กล่าวโดยสรุปถึง หลักการด าเนินงานกิจการนักศึกษาตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้
สกอ. 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาว่า สถาบันอุดมศึกษาต้องส่งเสริมให้มีการจัด
กิจกรรมนักศึกษาต่างๆอย่างเหมาะสมและครบถ้วน กิจกรรมนักศึกษาหมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่
ด าเนินการทั้งโดยสถาบันและโดยองค์กรนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนา
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สติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกายและคุณธรรมจริยธรรมสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ 5 ประการ ได้แก่ (1) คุณธรรมจริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่
พึงประสงค์ท่ีสภา/องค์กรวิชาชีพได้ก าหนดเพ่ิมเติม ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

ผลการด าเนินงานของกลุ่มงานกิจการนักศึกษาในรอบปีการศึกษา 2559 ว่า ได้จัดท า
แผนพัฒนานักศึกษาท่ีส่งเสริมให้เกิดผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยเน้นการพัฒนาทักษะด้านความร่วมมือและการท างานเป็นทีม 
และทักษะด้านการคิดอย่างสร้างสรรค์และนวัตกรรม โดยเฉพาะทักษะที่ยังมีผลการประเมินทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  คือด้านการท างานอย่างเป็นระบบ ด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์แนวทางใน
การเรียนรู้ได้อย่างมีข้ันตอน และทักษะการสร้างสรรค์ออกแบบผลงานในการเรียนรู้และแสวงหา
แนวทางในการแก้ปัญหาใหม่ๆที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน แบ่งลักษณะโครงการออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มท่ี 
1 นักศึกษาเป็นผู้เจ้าของโครงการ ที่ส าคัญได้แก่ โครงการเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันการสร้างเสริม
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  โครงการ Born to be a nurse กลุ่มที่ 2  นักศึกษาร่วมเป็น
คณะกรรมการด าเนินโครงการ ที่ส าคัญได้แก่ โครงการเตรียมความพร้อมโครงการสร้างเสริมทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ และโครงการพัฒนานักศึกษาสู่ความ
เป็นเลิศในเวทีการแข่งขันระดับชาติครั้งที่ 6 ประจ าปีการศึกษา 2559 

อ.วัชรีพร อ่อนสด ให้ความเห็นว่า กิจกรรมนักศึกษาเป็นกระบวนการทางการศึกษาอย่างหนึ่งที่
ท าให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติ (Learning by Doing) ซึ่งกระบวนการนี้ท าให้
นักศึกษามีประสบการณ์และสามารถลงมือปฏิบัติให้เกิดผลส าเร็จได้ ดังนั้นในปีการศึกษา 2560 จึงควร
เพ่ิมจ านวนแผนงาน/โครงการกลุ่มที่นักศึกษาเป็นผู้เจ้าของโครงการ ให้มีจ านวนเพิ่มมากขึ้น โดย
อาจารย์ต้องท าหน้าที่เป็นทั้ง การเป็นผู้ดูแลช่วยเหลือ (Coaching) พ่ีเลี้ยง (Mentoring) ผู้อ านวยความ
สะดวก (Facilitators) ในการจัดสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้การพัฒนาตนเองของนักศึกษา ให้
ประสบความส าเร็จ และวิทยาลัยควรจัดระบบสนับสนุนทั้งด้านบุคลากร งบประมาณ และระบบบริหาร
จัดการที่เอ้ืออ านวยให้นักศึกษาสามารถด าเนินการได้สะดวกและมีประสิทธิภาพ  

อ.ฐิติรัตน์ พันธุ์เขียน  เสนอว่า กลุ่มงานกิจการนักศึกษาได้ด าเนินการจัดท าโครงการเพื่อพัฒนา
นักศึกษาในด้านต่างๆอย่างครอบคลุมทั้งทักษะทางวิชาการ ทักษะทางการพยาบาล ทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 การพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม  และอัตลักษณ์บัณฑิตอย่างต่อเนื่อง ทั้งนีว้ิทยาลัยได้
ก าหนดให้มีการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักศึกษา เพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาครอบคลุมทุกด้านและได้มาตรฐานสากล กระบวนการ ที่ส าคัญประการ
หนึ่งที่จะช่วยก ากับติดตามการด าเนินงานและทั้งยังช่วยประเมินระดับความส าเร็จในการพัฒนา
นักศึกษาของวิทยาลัยว่ามีความโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับเพียงใดโดยใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผ่านกิจกรรมการแข่งขันกับสถาบันเทียบเคียงที่มีความเข้มแข็งในการพัฒนานักศึกษาทั้งภายในและ
ภายนอกเครือข่ายจะช่วยเปิดประสบการณ์และวิสัยทัศน์ให้แก่นักศึกษา ประสบการณ์ท่ีได้รับจาก
กิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ วิชาชีพ  และทักษะอ่ืนๆจะสามารถพัฒนาให้นักศึกษามีความสมบูรณ์
ทั้งความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพ และวิชาชีวิตซึ่ง จะถือได้ว่าเป็นบัณฑิตของวิทยาลัยสมบูรณพร้อมต่อการ
ออกไปรับใช้สังคม  
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อ.ชุติพร จริตงาม  ได้เสนอความเห็น ว่า กิจกรรมการ ประกวดแข่งขันทักษะด้านวิชาการสาหรับ
นักเรยีนและนักศึกษามีการจัดการแข่งขันทุกปีและมีหลายเวที ส่วนใหญ่มีทั้งสถานบันการศึกษาที่เป็น
เครือข่ายจัดขึ้น เวทีที่มีความน่าสนใจเพราะผู้เข่าร่วมการแข่งขันค่อนข้างหลากหลายและมีสมรรถนะ
ค่อนข้างสูง เกณฑ์การตัดสินมีความเป็นสากลและได้มาตรฐานมักจัดขึ้นโดยองค์กรเอกชนต่างๆ 
สามารถจัดกลุ่มประเภทของการแข่งขันออกได้ดังนี้ 

1. การแข่งขันผลงานวิชาการ/วิชาชีพ (Academic Contest)  
นักศึกษาของวิทยาลัยมีประสบการณ์เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่   
1) โครงการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 

21 ของนักศึกษาวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ ซึ่งประกอบด้วยการแข่งขันทางงวิชาการ 5 
การแข่งขัน ได้แก่ 
- การแข่งขันการตอบค าถามวิชา กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา  
- การแข่งขันตอบค าถาม 8 รายวิชาการพยาบาล  
- การแข่งขันตอบค าถามวาเภสัชวิทยา  
- การแข่งขันทักษะปฏิบัติการพยาบาล (Simulation) 
- การแข่งขันทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น 

2. การแข่งขันทางด้านบุคลิกภาพ/ศิลปวัฒนธรรม 
นักศึกษาของวิทยาลัยมีประสบการณ์เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่   
1) การแข่งขันโครงการ “เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL” 
2) การประกวด “ Young Blood Boy and Girl” ของภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8             

จังหวัดนครสวรรค์ 
3) โครงการธนชาติริเริ่มเติมเต็มเอกลักษณ์ไทย: การประกวดมารยาทไทย   
4) การประกวดมารยาทไทยในระดับจังหวัด จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
3. การแข่งขันทางด้านคุณธรรมจริยธรรม 
1)  การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย-อุดมศึกษาของส านักงาน

เทศบาลจังหวัดนครสวรรค์ 
2) การแข่งขันสวดมนต์ 
4. การแข่งขันทักษะทางด้านภาษา 
นักศึกษาของวิทยาลัยมีประสบการณ์เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่   
1) การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ จัดโดยส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข  
2) โครงการธนชาติริเริ่มเติมเต็มเอกลักษณ์ไทย: การประกวดอ่านฟังเสียง ระดับอุดมศึกษา –

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรม
ราชกุมารี 

3) โครงการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 
21 ของนักศึกษาวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ ประเภทการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ 
(Impromptu Speech) 

5. การแข่งขันทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
นักศึกษาของวิทยาลัยมีประสบการณ์เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่   
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1) โครงการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 
21 ของนักศึกษาวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ  ประเภทการประกวดภาพยนตร์สั้น (Health 
Media) 

2) การแข่งขันประกวดผลงานวิจัย/นวัตกรรมทางด้านสุขภาพ 
ปัจจุบันในปีการศึกษา 2560 มีโครงการที่รองรับการพัฒนานักศึกษาที่สอดคล้องกับการเวที

การแข่งขันทักษะดังกล่าว 2 โครงการ คือ ด้านทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 คือ โครงการเตรียมความพร้อม
เข้าร่วมโครงการสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษาวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ 
และโครงการสนับสนุนการผลิตและพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมของนักศึกษา โครงการพัฒนา
นักศึกษาสู่ความเป็นเลิศในเวทีการแข่งขันระดับชาติครั้งที่ 7 ประจ าปีการศึกษา 2560  

ดร.วรรณศิริ นิลเนตร   เสนอว่า การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนี้เพื่อเปูาหมายในการค้นหา
แนวทางในการโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างอาจารย์ผู้เกี่ยวข้องทั้งกลุ่มงานวิชาการและกลุ่ม
งานกิจการนักศึกษา ภายหลังจากท่ีอาจารย์แต่ละท่านได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ
สถาบันการศึกษาท่ีเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันทักษะ เพื่อการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการส่งเสริม
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ สามารถ ประเมินและค้นหาแนวทางเพ่ือวางแผนการพัฒนานักศึกษาทีเ่หมาะสม
สอดคล้องกับบริบทของการจัดการศึกษาของวิทยาลัย โดยมีคณาจารย์และวิทยาลัยคอยท าหน้าที่เป็น
Facilitators ในการจัดสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้การพัฒนาตนเองของนักศึกษาให้ประสบ
ความส าเร็จทั้งการในภาพรวมของนักศึกษาทุกชั้นปีและนักศึกษารายบุคคลที่มีความโดดเด่นในทักษะ
ด้านต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

อ.วัชรา สุขแท้  เสนอว่าการพัฒนานักศึกษาควรส่งเสริมพัฒนาให้ครบทุกด้านทั้งด้านวิชาการ 
วิชาชีพ และทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ไม่ควรเน้นที่นักศึกษากลุ่มท่ีมีความสามารถพิเศษเท่านั้น ควร
ส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถค้นหาศักยภาพของตนเองได้พบ ทั้งความรู้ความสามารถ ความถนัด และ
ความสนใจ ซึ่งจะเห็นได้จากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆที่วิทยาลัยจัดขึ้นและหน่วยงานภายนอก 

อ.สุรีพร แพ่งนคร เสนอว่าจากประสบการณ์ที่เคยสัมภาษณ์นักเรียนที่ผ่านระบบ Admission 
นักเรียนส่วนใหญ่มีการเก็บผลงานของตนเองโดยเฉพาะผลงานที่โดดเด่นและศักยภาพด้านต่างๆท่ีมี
หลักฐานสนับสนุน เช่น รูปถ่าย ประกาศนียบัตร เกียรติบัตรและชิ้นงานลงในแฟูมสะสมผลงาน ( Port 
Folio) ซึ่งภายหลังจากรับนักเรียนเหล่านี้เข้าศึกษาในหลักสูตรอาจารย์ที่ท าหน้าที่อาจารย์ประจ าชั้น
หรืออาจารย์ที่ปรึกษาควรท าหน้าที่เก็บรวม เพื่อศึกษาข้อมูลนักศึกษาท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทั้ง
รายบุคคลและภาพรวมในแต่ละรุ่นได้อย่างแท้จริง 

อ.วัชรีพร อ่อนสด เสนอว่า หลังจากได้ข้อมูลนักศึกษาเป็นรายบุคคล วิทยาลัยควรจัดท า
ทะเบียนข้อมูลนักศึกษาเป็นรายบุคคล มีลักษณะเช่นเดียวกับสมุดพก เพ่ือเป็นประโยชน์ในการติดตาม
ผลการพัฒนานักศึกษาเป็นรายบุคคล ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ศึกษาโดยข้อมูลดังกล่าวสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ท้ังกลุ่มงานกิจการนักศึกษา และกลุ่มงานวิชาการ  

อ.ชุติพร จริตงาม   ให้ความเห็นว่าเมื่อเราค้นพบศักยภาพ ความถนัดและความสนใจของ
นักศึกษาแล้ว  ต่อไปเป็นขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามกิจกรรม/โครงการ ของงาน
กิจการนักศึกษาที่ผ่านการสังเคราะห์แล้วว่าเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนา ทั้งนี้ควร
มีการบูรณาการร่วมกันทั้งกลุ่มงานวิชาการ กลุ่มงานกิจการนักศึกษา และกลุ่มงานวิจัยและบริการ
วิชาการ เช่น ทักษะภาษาอังกฤษ ภาษาไทย การพูดในที่ชุมชนและการกล่าวสุนทรพจน์ ควรบูรณาการ
พัฒนาผ่านรายวิชาที่เก่ียวข้องโดยตรง ได้แก่ วิชาทักษะภาษาไทย ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ภาษาอังกฤษ
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พัฒนา และภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ทั้งนี้เพ่ือให้สามารถพัฒนาทักษะดังกล่าวให้เกิดข้ึนในนักศึกษาทุก
คนของวิทยาลัย  

ส าหรับทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ด้านการท างานอย่างเป็นระบบ ด้านการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์แนวทางในการเรียนรู้ได้อย่างมีข้ันตอน และทักษะการสร้างสรรค์ออกแบบผลงาน สามารรถ
บูรณการการพัฒนาร่วมกับรายวิชา ได้แก่  วิชาการวิจัยทางการพยาบาล  วิชาการพัฒนากระบวนการ
คิดอย่างเป็นระบบ การศึกษาอิสระ เป็นต้น 

อ.วัชรา สุขแท้  เสนอว่าส าหรับทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาลัยควรมี
การประเมินสมรรถนะนักศึกษาและหากลวิธีในการพัฒนาต่อไปซึ่งจะเห็นได้ว่า ปัจจุบันยังไม่มีโครงการ
ส่งเสริมพัฒนานักศึกษาทางด้านนี้อย่างเป็นรูปธรรม เสนอว่า อาจผนวกลงไปในชั่วโมงกิจกรรม EQ Day 
เพ่ือให้สามารถพัฒนานักศึกษาได้อย่างทั่วถึง หรือ การจัดตั้งชมรม  IT ขึ้นส าหรับกลุ่มที่มีความถนัดหรือ
ความสนใจทางด้านนี้อยู่เดิม  

ดร.สุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธิ์   เสนอว่า ควรขยายขอบเขตการพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษา
ด้านวิชาชีพให้มากขึ้น ส าหรับนักศึกษาที่มีสมรรถนะโดดเด่น ชนะการประกวดหรือมีผลงานที่ได้รับการ
ยอมรับในระดับต่างๆวิทยาลัยควรมีระบบยกย่องเชิดชูเกียรติ นอกเหนือจากมอบเกียรติบัตรในพิธีไหว้
ครูซึ่งจัดขึ้นปีละครั้ง งานประชาสัมพันธ์ควรเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การประกวดหรือผลการแข่งขันเพ่ือ
เพ่ือโอกาสให้นักศึกษาทุกคนรับรู้ข่าวสาร สามารถให้ก าลังใจหรือมาส่วนร่วมในการเผยแพร่ผลงาน
เหล่านี้ วิธีการเหล่านี้จะช่วยสร้างแรงจูงใจส าหรับนักศึกษาอ่ืนต่อไป  

ดร.วรรณศิริ นิลเนตร   เสนอเพ่ิมเติมว่าในการพัฒนานักศึกษาสู่เวทีการแข่งขันทั้งในระดับชาติ
และนานาชาตินั้นวิทยาลัยยังมีข้อมูลด้านต่างๆเกี่ยวกับการประกวดค่อนข้างน้อย นอกจากเวทีที่เคยมี
ประสบการณ์ในการส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน เช่น To Be Number One Idol โครงการธนชาติ
และการแข่งขันที่จัดขึ้นในกลุ่มวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ แต่ยังไม่มีการส ารวจหรือหาข้อมูลอย่าง
จริงจังส าหรับทั้งประเภทของการแข่งขันหรือการประกวด รวมถึงหลักเกณฑ์ กฎ กติกาและประเด็นการ
พิจารณาตัดสินที่เป็นสากล ซึ่งหากมีการรวบรวมข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้สามารถพัฒนานักศึกษาได้อย่าง
ตรงเปูาหมายมากยิ่งข้ึน นอกจากนี้สมรรถนะเหล่านี้ไม่เพียงใช้ในการแข่งขันเท่านั้นแต่ยังใช้เป็น
มาตรฐานในการพัฒนานักศึกษาของวิทยาลัยให้มีสมรรถนะสูงขึ้น ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่สามารถ
แข่งขันได้ในตลาดแรงงานด้วยเช่นกัน  

ดร.สุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธิ์   ให้นโยบายว่า การจัดท าแผนนักศึกษาพัฒนานักศึกษาสู่เวที
การแข่งขันท้ังในระดับชาติและนานาชาติ ควรเขียนแผนงาน/โครงการขึ้นรองรับงบประมาณท่ีจะเกิดขึ้น
ตลอดระยะเวลาของการแข่งขันในทุกเวทีอย่างครอบคลุมเพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจส าหรับนักศึกษาท่ี
เข้าร่วมการแข่งขัน และอ านวยความสะดวกส าหรับอาจารย์ที่เสียสละเวลาในการดูแลควบคุมนักศึกษา
เหล่านี้ ส่วนของรายละเอียดงบประมาณและแนวทางการบริหารงบประมาณการสนับสนุนนั้นให้ปรึกษา
กับฝุายบริหาร ฝุายการเงินและพัสดุเพื่อให้การด าเนินการถูกต้องตามระเบียบราชการ  

นอกจากนี้หากการแข่งขันหรือเวทีการประกวดเกิดข้ึนในช่วงเวลาของการเรียนการสอนหรือ
การฝึกงาน อาจารย์ผู้ควบคุมทีมควรประสานกับกลุ่มงานวิชาการ (อาจารย์ประจ าชั้น และ อาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชา) เพ่ือท าบันทึกข้อความชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็นในการลากิจของนักศึกษาเพ่ือ
การเข้าร่วมการแข่งขัน และควรมีมาตรการดูแลนักศึกษาภายหลังเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน เพ่ือ
ชดเชยให้นักศึกษามีประสบการณ์ในการฝึกภาคปฏิบัติหรือความรู้ในเนื้อหาของชั่วโมงท่ีขาดหายไปเท่า
ทันกับเพ่ือร่วมชั้น เช่น การสอนเสริม การฝึกปฏิบัตินอกเวลาโดยมีอาจารย์นิเทศ เป็นต้น 
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อ.ฐิติรัตน์ พันธุ์เขียน  เสนอว่า ในการแข่งขันแต่ละประเภทนั้น ส่วนใหญ่เป็นอาจารย์ของ
วิทยาลัยในการดูแลอ านวยการในการฝึกซ้อม หากมีแผนงาน/โครงการขึ้นรองรับ เสนอขอให้วิทยาลัย
อาจมีการเชิญวิทยากรภายนอกที่มีความรู้ความสามารถท าหน้าที่ในการเป็นผู้ฝึกสอนหรือการเตรียมทีม
ให้พร้อมนักศึกษาและม่ันใจต่อการแข่งขันจะยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

อ.วัชรีพร อ่อนสด  ให้ความเห็นว่า นอกจากการจัดตั้งทีมผู้ฝึกสอน ระบบเถา ( SOTUS) ที่มีอยู่
ก็สามารถช่วยสนับสนุนการเตรียมความพร้อมนักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขันได้ดีผ่านการ  Training แบบพ่ี
สอนน้อง/พ่ีช่วยน้องในการถ่ายทอดประสบการณ์การแข่งขันในเวทีต่างๆสู่นักศึกษารุ่นใหม่ที่สนใจเข้า
ร่วมแข่งขันในปีต่อไป  

อ.ศิริมา วงศ์แหลมทอง เสนอว่า ภายหลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขันหรือการประกวดทุกครั้ง 
จากนั้นงานพัฒนานักศึกษาควรเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการทบทวนหลังกิจกรรม After Action Review 
(AAR)  AAR หรือ After Action Reviewการทบทวนวิธีการท างาน ทั้งด้านความส าเร็จและปัญหาที่
เกดิขึ้น ทั้งนี้ไม่ใช่เพื่อค้นหาคนที่ท างานผิดพลาด ไม่ใช่การกล่าวโทษใครทั้งสิ้น แต่เป็นการทบทวนเพื่อ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การท างาน เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนไม่ให้เกิดข้ึนอีก ในขณะเดียวกันก็คงไว้ซึ่ง
วิธีการที่ดีอยู่แล้วซึ่งหลักการคือ จัดให้ผู้ร่วมการแข่งขัน ทีมงานและผู้เกี่ยวข้องร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน 
4 ประเด็นค าถาม ได้แก่1) สิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากการท างานคืออะไร 2) สิ่งที่เกิดข้ึนจริงคือ
อะไร 3) ท าไมจึงแตกต่าง และ4) สิ่งที่ได้เรียนรู้และวิธีการลด/แก้ความแตกต่างคืออะไร เป็นการเปิดใจ
และการเรียนรู้หลังการด าเนินกิจกรรมเสร็จสิ้นลง เพื่อถอดบทเรียน ชื่นชมต่อความส าเร็จและค้นหา
แนวทางพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น  

อ.สุรีพร แพ่งนคร  เสนอผลการค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมด้าน
การประกวดการแข่งขันทางวิชาการ1 สรุปสาระส าคัญได้ว่า ภาพรวมของการพัฒนานักศึกษาให้มีความ
พร้อมด้านการประกวดแข่งขันทางวิชาการ ควรมีการเตรียมการอย่างเป็นระบบทั้งอาจารย์ผู้ควบคุมทีม
และนักศึกษาสามารถเก็บเกี่ยวความรู้ ทักษะ เคล็ดลับในมุมมองด้านต่างๆเพ่ือมาต่อยอดวิธีหรือเทคนิค
ในการเตรียมความพร้อมกับการแข่งขัน อันเป็นการเปิดมุมมองด้านการสร้าง พัฒนา และปรับปรุง
ผลงานเพ่ือน าส่งให้เข้ารอบการประกวดได้ประสบผลส าเร็จยิ่งขึ้น สรุปเป็นขั้นตอนได้ดังนี้  

1. การคัดเลือกนักศึกษาเพ่ือเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน  
2. การวิเคราะห์โจทย์อย่างตรงประเด็น 
3. การให้ข้อเสนอแนะด้านวิชาการและเทคนิคต่างๆแก่นักศึกษาท่ีเข้าประกวดแข่งขัน  
4. การตรวจสอบผลงาน/คุณสมบัติของนักศึกษาก่อนเข้าประกวดแข่งขัน  

   การคัดเลือกนักศึกษา ส าหรับการแข่งขันทางวิชาการ ควรพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้เข้า
ประกวดแข่งขันดังนี้คือ 1) มีความพร้อมด้านความคิดเชิงระบบ ( Systematic Thinking) หมายถึง มี
ลักษณะของการเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเห็นความสัมพันธ์กัน คุณสมบัติของระบบคือ มีปัจจัยน าเข้า 
กระบวนการ และผลผลิต แต่ละหน่วยมีขอบเขต และมีความสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบในตัวเอง มี
ความคิดเชิงเชื่อมโยงหาความสัมพันธ์ (Critical Association Thinking) หมายถึง ระหว่างขั้นตอนการ
แก้ปัญหาอันใดอันหนึ่ง ไปยัง ขั้นตอนอีกขั้นตอนหนึ่ง เพื่อน ามาใช้ในการวิเคราะห์วัตถุประสงค์ของ
โจทย์การแข่งขันทางวิชาการท่ีมีประสิทธิภาพ ประกอบกับ ความคิดเชิงจ าแนกระดับขั้น ( Concept 
Classification Thinking) เพ่ือสามารถแยกแยะประเด็นต่างๆที่เก่ียวกับแนวทางการแก้ปัญหาของ
โจทย์การแข่งขันออกมาได้ และสามารถเชื่อมโยงประเด็นแต่ละประเด็นได้อย่างบูรณาการ และมี
ความคิดเชิงเปรียบเทียบ (Concept Comparison Thinking) เป็นสิ่งที่ช่วยให้นักศึกษาสามารถค้นหา
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ทางเลือกในการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลอย่างสูงสุดเทียบจากทางเลือกในการ
แก้ปัญหาอื่น 

2) พฤติกรรมการท างานที่เป็นระบบ มีการวางแผน การประเมินผลเพ่ือปรับปรุงพัฒนาตลอด
ในการท างาน สามารถท างานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ สมาชิกในทีมมีความรับผิดชอบ สามารถ
ถูกติดตามตรวจสอบผลงานได้จากสมาชิกอ่ืนและอาจารย์ผู้ควบคุมทีม  

3) มีความพร้อมและความสามารถทางวิชาการ  (Area Based Academic Competency) ใน
สาขาของการประกวดแข่งขัน อย่างน้อยควรรู้ในขอบเขต ประเด็นอันเกี่ยวข้องกับเนื้อหาของการ
ประกวดแข่งขัน นอกจากนั้น ความรู้รอบตัว (Extensive knowledge) ชีวิตประจ าวัน หรือศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องล้วนมีส่วนช่วยส่งเสริมสนับสนุนปัจจัยแห่งความส าเร็จเพ่ิมข้ึน การคัดเลือกนักศึกษาที่มีความ
ตั้งใจ สมัครใจและมีความพร้อมในการประกวดแข่งขันเพียงอย่างเดียวอาจยังไม่เพียงพอ จาก นักศึกษา
ควรมีทัศนคติที่ดี (Attitude) และมีแรงจูงใจ (Motivation) ต่อการเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน ทัศนคติ
ที่ดีเป็นปัจจัยที่ช่วยให้เกิดความสนุกและมีความสุขตลอดระยะของกระบวนการแข่งขัน  แจงจูงใจย่อม
ก่อให้เกิดปรงกระตุ้นในทางบวกต่อการประสบความส าเร็จ และเม่ือเข้าสู่กระบวนการประกวดแข่งขัน
นักศึกษาควรมีวินัยในตัวเอง(Discipline) เพราะการเข้าร่วมการแข่งขันถือเป็นการสร้างภาพลักษณ์
ให้กับสถาบันการศึกษา และที่ส าคัญคือภาพลักษณ์ของตัวนักศึกษาเองเพ่ือประโยชน์ต่อการเข้าสู่
ตลาดแรงงานในอนาคต 

นอกจากการคัดเลือกนักศึกษาแล้ว อาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้ควบคุมทีมเป็นส่วนส าคัญอย่างยิ่ง
เพราะต้องท าหน้าที่ในการดูแล ให้ค าปรึกษาทั้งด้านวิชาการและการแก้ไขปัญหาอุปสรรคตลอดระยะ
ของการประกวดแข่งขัน อาจารย์ควรมีทักษะการเป็นผู้ดูแลช่วยเหลือ (Coaching) พ่ีเลี้ยง (Mentoring) 
และการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดระยะของการแข่งขัน โดยไม่หวังผลส าเร็จเป็นที่ตั้งจนท าให้เกิด
ความรู้สึกกดดัน นอกจากนี้อาจารย์ควรมีทักษะในการเลือกเวทีการประกวดที่เหมาะสมสอดคล้องกับ
นักศึกษาแต่ละชั้นปี เพราะเม่ือเวทีประกวดมีความเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถและศักยภาพทาง
วิชาการจะช่วยลดปัญหาอุปสรรคท่ีพบให้น้อยลง และเพ่ิมปัจจัยแห่งความส าเร็จมากยิ่งขึ้น  

การวิเคราะห์โจทย์อย่างตรงประเด็น ความคิดเชิงระบบเป็นพื้นฐานส าคัญท่ีท าให้นักศึกษา
สามารถตีโจทย์ปัญหาได้อย่างตรงประเด็นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ อธิบายได้ดังกระบวนการใน
แผนภาพความคิดเชิงเปรียบเทียบ  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
การวิเคราะห์โจทย์การแข่งขันทางวิชาการสามารถวิเคราะห์ได้จากหลักการและเหตุผล และ

วัตถุประสงค์ของโครงการประกวดแข่งขันนั้น โดยเฉพาะผลงานที่เป็นชิ้นงาน/นวัตกรรมนักศึกษาจะ
สามารถวางแผนการตอบโจทย์ได้อย่างรัดกุม ครบถ้วน ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ จากวัตถุประสงค์

ตัวอย่างของผู้ที่ประสบความส าเร็จในการ
ประกวดแข่งขันครั้งที่ผ่านมา 

การคิดเชิงเปรียบเทียบ 

เกณฑ์การประกวดแข่งขันในปัจจุบัน 
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นักศึกษาต้องใช้กระบวนการคิดเชิงจ าแนกเพ่ือพิจารณาล าดับความส าคัญของเกณฑ์การตัดสิน แง่คิด
และมุมมองของคณะกรรมการในการตัดสินให้คะแนน ประเด็นใดส าคัญท่ีสุด ประเด็นใดส าคัญเป็น
ล าดับรองลงมา ซึ่งเกณฑ์ดังกล่าวอาจถูกระบุไว้ แต่ก็อาจมีรายละเอียดของการพิจารณาอ่ืนๆ
นอกเหนือไปจากที่ก าหนดไว้   

การให้ข้อเสนอแนะด้านวิชาการและเทคนิคต่างๆแก่นักศึกษาที่เข้าประกวดแข่งขัน อาจารย์
ต้องเตรียมตัวและเตรียมความพร้อมไม่แตกต่างจากนักศึกษาท่ีเข้าประกวดแข่งขัน สิ่งส าคัญคือ ต้อง
เข้าใจพื้นฐานของนักศึกษาว่า ยังขาดประสบการณ์และทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และการ
จัดระบบความคิด ซึ่งอาจารย์ต้องเข้าใจว่านักศึกษาต้องรับผิดชอบต่อภาระงานท่ีได้รับมอบหมายในการ
เรียนแล้ว ยังต้องจัดสรรเวลาเพื่อเตรียมตัวในการประกวดแข่งขันอิกด้วย ความเหนื่อยล้า และความ
ท้อถอยเป็นปัจจัยส าคัญ การสร้างขวัญและก าลังใจ การประเมินห้ าแนะน า ติชม และให้ข้อเสเนอแนะ
ตลอดระยะเวลาของการฝึกซ้อมเตรียมทีมจึงถือเป็นเรื่องส าคัญเพ่ือเสริมสร้างความมั่นใจ ตามหลักของ
การประเมินเพ่ือการพัฒนา ( Assessment for Learning) โดยใช้วิธีการคือ ให้นักศึกษาลองเขียน 
แผนผังความคิด ( Mind Mapping) เพ่ืออธิบายล าดับและข้ันตอนของความคิดออกมาให้ผู้อื่นเข้าใจได้ 
และสอดแทรกหรืออ้างอิงหลักวิชาการหรือทฤษฎีที่เก่ียวข้องในการแก้ปัญหานั้น รวมไปถึงการ
ยกตัวอย่างอย่างเป็นรูปธรรมสนับสนุนแนวคิดในแต่ละข้ันตอนดังกล่าว ดังนั้นกล่าวโดยสรุปได้ว่า 
อาจารย์ที่ปรึกษานอกเหนือจากต้องปลูกฝังความรู้หรือหลักวิชาการให้แก่นักศึกษาแล้ว การปลูกฝังและ
พัฒนากระบวนการคิดโดยเฉพาะ ล าดับการคิด และการสร้างทัศนคติ ค่านิยม และแรงจูงใจที่ถูกต้อง
เป็นเรื่องส าคัญมากกว่า ความส าเร็จในการแข่งขัน 

การตรวจสอบผลงาน/คุณสมบัติของนักศึกษาก่อนเข้าประกวดแข่งขัน พิจารณาผลงาน/
ชิ้นงาน/คุณสมบัติของนักศึกษาเป็นกระบวนการที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดจนเสร็จสิ้นการ
ประกวดแข่งขัน เป็นการพิจารณาจากวัตถุประสงค์และหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับการตัดสินของ
คณะกรรมการ กรณีท่ีเกิดความคลาดเคลื่อนต้องสามารถชี้แจงนักศึกษาและให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไข
ปรับปรุงได้ทันท่วงที หากเป็นการน าเสนอผลงานทั้ง Oral presentation หรือ Poster presentation 
ต้องพิจารณาอย่างถ่องแท้ว่า นักศึกษามีความเข้าใจในสิ่งที่น าเสนออย่างแท้จริง และมีบุคลิกภาพที่ดีจึง
จะสามารถน าเสนอได้อย่างมีพลังและน่าเชื่อถือ  

ดร.วรรณศิริ นิลเนตร กล่าวโดยสรุปว่า ในขั้นตอนต่อไปงานจัดการความรู้จะได้น าประเด็นที่ได้
น าเสนอนี้ไปสังเคราะห์เป็นแนวปฏิบัติที่ดี และครั้งต่อไปจะขอความร่วมมืออาจารย์ให้ช่วยกันพิจารณา
ความเหมาะสมของแนวปฏิบัติก่อนน าไปเผยแพร่สู่กลุ่มเปูาหมาย เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนานักศึกษา
ต่อไป 
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สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

องค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้คือ แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนานักศึกษาสู่เวที
การแข่งขันในระดับชาติและนานาชาต ิ(ด้านปัจจัยสนับสนุนความส าเร็จ) สรุปได้ดังนี้ 

1. กิจกรรมการประกวดแข่งขันทักษะสาหรับนักเรยีนและนักศึกษามีการจัดการแข่งขันทุกปี
และมีหลายเวที ส่วนใหญ่มีทั้งสถาบันการศึกษาท่ีเป็นเครือข่ายจัดขึ้น เวทีที่มีความน่าสนใจเพราะ
ผู้เข้าร่วมการแข่งขันค่อนข้างหลากหลายและมีสมรรถนะค่อนข้างสูง เกณฑ์การตัดสินมีความเป็นสากล
และได้มาตรฐานมักจัดขึ้นโดยองค์กรเอกชนต่างๆ สามารถจัดกลุ่มประเภทของการแข่งขันออกได้ดังนี้  

1) การแข่งขันผลงานวิชาการ/วิชาชีพ (Academic Contest)  
2) การแข่งขันทางด้านบุคลิกภาพ/ศิลปวัฒนธรรม 
3) การแข่งขันทางด้านคุณธรรมจริยธรรม 
4) การแข่งขันทักษะทางด้านภาษา 
5) การแข่งขันทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
2. ขั้นตอนการการพัฒนานักศึกษาสู่เวทีการแข่งขันในระดับชาติและนานาชาต ิ
ขั้นที่ 1  จัดท าทะเบียนข้อมูลนักศึกษาเป็นรายบุคคล ทั้งด้านวิชาการ ผลงานที่โดดเด่นและ

ศักยภาพด้านต่างๆที่มีหลักฐานสนับสนุน แฟูมสะสมผลงาน ( Port Folio) ที่มีลักษณะเช่นเดียวกับสมุด
พก เพ่ือเป็นประโยชน์ในการติดตามผลการพัฒนานักศึกษาเป็นรายบุคคลตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ศึกษา
โดยข้อมูลดังกล่าวกลุ่มงานกิจการนักศึกษา และกลุ่มงานวิชาการสามารถน าไปใช้ประโยชน์ อาจารย์
ประจ าชั้น/อาจารย์ที่ปรึกษาท าหน้าที่เก็บรวม เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทั้ง
รายบุคคลและภาพรวมในแต่ละรุ่น 

ขั้นที่ 2 การพัฒนานักศึกษา แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ  
กลุ่มท่ี 1 นักศึกษาของวิทยาลัยทุกชั้นปี 
การด าเนินกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามกิจกรรม/โครงการของงานกิจการนักศึกษาที่ผ่านการ

สังเคราะห์แล้วว่าเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนา โดยบูรณาการร่วมกันทั้งกลุ่มงาน
วิชาการ กลุ่มงานกิจการนักศึกษา และกลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ เช่น ทักษะภาษาอังกฤษ 
ภาษาไทย การพูดในที่ชุมชนและการกล่าวสุนทรพจน์ ควรบูรณาการพัฒนาผ่านรายวิชาที่เก่ียวข้อง
โดยตรง ได้แก่ วิชาทักษะภาษาไทย ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ภาษาอังกฤษพัฒนา และภาษาอังกฤษเชิง
วิชาการ ทั้งนี้เพ่ือให้สามารถพัฒนาทักษะดังกล่าวให้เกิดข้ึนในนักศึกษาทุกคนของวิทยาลัย  

ส าหรับทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ด้านการท างานอย่างเป็นระบบ ด้านการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์แนวทางในการเรียนรู้ได้อย่างมีข้ันตอน และทักษะการสร้างสรรค์ออกแบบผลงาน สามารรถ
บูรณการการพัฒนาร่วมกับรายวิชา ได้แก่  วิชาการวิจัยทางการพยาบาล  วิชาการพัฒนากระบวนการ
คิดอย่างเป็นระบบ การศึกษาอิสระ เป็นต้น 

กลุ่มท่ี 2 นักศึกษาที่มีศักยภาพโดดเด่นเพื่อส่งเสริมความสามารถในการประกวดแข่งขัน  
การคัดเลือกนักศึกษาส าหรับการประกวดแข่งขัน พิจารณาคุณสมบัติ คือ  
1) มีความพร้อมด้านความคิดเชิงระบบ ( Systematic Thinking) มีความคิดเชิงเชื่อมโยงหา

ความสัมพันธ์ (Critical Association Thinking) ความคิดเชิงจ าแนกระดับขั้น ( Concept 
Classification Thinking) และมีความคิดเชิงเปรียบเทียบ ( Concept Comparison 
Thinking) 
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2) พฤติกรรมการท างานท่ีเป็นระบบ มีการวางแผน การประเมินผลเพ่ือปรับปรุงพัฒนาตลอด
ในการท างาน ท างานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบ  

3) มีความพร้อมและความสามารถทางวิชาการ ในสาขาของการประกวดแข่งขัน ( Area 
Based Academic Competency) ความรู้รอบตัว  (Extensive knowledge) และ
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  

4) มีทัศนคติที่ดี ( Attitude) และมีแรงจูงใจ ( Motivation) ต่อการเข้าร่วมการประกวด
แข่งขัน และมีวินัยในตัวเอง(Discipline)  

 การแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาหรือผู้ควบคุมทีม  ที่มีทักษะ การเป็นผู้ดูแลช่วยเหลือ ( Coaching) 
พ่ีเลี้ยง ( Mentoring) และการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดระยะของการแข่งขัน โดยไม่คาดหวัง
ผลส าเร็จเป็นที่ตั้งจนท าให้นักศึกษาเกิดความรู้สึกกดดัน  

ทีมผู้ฝึกสอนระบบเถา (SOTUS) แบบพ่ีสอนน้อง/พ่ีช่วยน้องในการถ่ายทอดประสบการณ์การ
แข่งขันในเวทีต่างๆสู่นักศึกษารุ่นใหม่ที่สนใจเข้าร่วมแข่งขันในปีต่อไป  

กระบวนการเตรียมความพร้อมเพื่อการประกวดแข่งขัน 
1) การส ารวจหรือหาข้อมูลส าหรับทั้งประเภทของการแข่งขันหรือการประกวดรวมถึง

หลักเกณฑ์ กฎ กติกาและประเด็นการพิจารณาตัดสินที่เป็นสากล สมรรถนะเหล่านี้ไม่เพียง
ใช้ในการแข่งขันเท่านั้นแต่ยังใช้เป็นมาตรฐานในการพัฒนานักศึกษาของวิทยาลัยให้มี
สมรรถนะสูงขึ้น ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดแรงงาน  

2) การวิเคราะห์โจทย์การแข่งขันจากหลักการและเหตุผลและวัตถุประสงค์ของโครงการ
ประกวดแข่งขันนั้น พิจารณาล าดับความส าคัญของเกณฑ์การตัดสิน แง่คิดและมุมมองของ
คณะกรรมการในการตัดสินให้คะแนนและรายละเอียดของการพิจารณาอ่ืนๆที่เป็นไปได้
นอกเหนือไปจากที่ก าหนดไว้  

3) การให้ข้อเสนอแนะด้านวิชาการและเทคนิคต่างๆแก่นักศึกษาท่ีเข้าประกวดแข่งขัน  
4) การตรวจสอบผลงาน/คุณสมบัติของนักศึกษาก่อนเข้าประกวดแข่งขันจากวัตถุประสงค์และ

หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับการตัดสินของคณะกรรมการ กรณีท่ีเกิดความคลาดเคลื่อนต้องชี้แจง
และให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงได้ทันท่วงที  

5) การทบทวนหลังกิจกรรม After Action Review (AAR) การทบทวนวิธีการท างาน ทั้งด้าน
ความส าเร็จและปัญหาที่เกิดขึ้น โดยผู้ร่วมการแข่งขัน ทีมงานและผู้เกี่ยวข้อง ใน 4 ประเด็น  
ได้แก1่) สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ 2) สิ่งที่เกิดข้ึนจริง 3) สิ่งที่แตกต่าง และ4) สิ่งที่ได้เรียนรู้และ
วิธีการลด/แก้ความแตกต่าง ร่วมชื่นชมต่อความส าเร็จและค้นหาแนวทางพัฒนา  

ปัจจัยเกื้อหนุน 
ปัจจัยท่ี 1 มีระบบยกย่องเชิดชูเกียรติ  นอกเหนือจากมอบเกียรติบัตรในพิธีไหว้ครูซึ่งจัดขึ้นปี

ละครั้ง งานประชาสัมพันธ์ควรเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การประกวดหรือผลการแข่งขันเพ่ือเพ่ือโอกาสให้
นักศึกษาทุกคนรับรู้ข่าวสาร สามารถให้ก าลังใจหรือมาส่วนร่วมในการเผยแพร่ผลงานเหล่านี้ วิธีการ
เหล่านี้จะช่วยสร้างแรงจูงใจส าหรับนักศึกษาอ่ืนต่อไป  

ปัจจัยท่ี 2 มีแผนงาน/โครงการที่รองรับการประกวดแข่งขัน โดยเฉพาะงบประมาณตลอด
ระยะเวลาของการแข่งขันในทุกเวทีอย่างครอบคลุมเพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจส าหรับนักศึกษาท่ีเข้าร่วม
การแข่งขันและอ านวยความสะดวกส าหรับอาจารย์ที่เสียสละเวลาในการดูแลควบคุมนักศึกษา  
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ปัจจัยท่ี 3 มีมาตรการดูแลนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน  เพื่อท าบันทึก
ข้อความชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็นในการลากิจของนักศึกษาเพ่ือการเข้าร่วมการแข่งขัน และมีระบบ
ดูแลเพื่อชดเชยให้นักศึกษามีประสบการณ์ในการฝึกภาคปฏิบัติหรือความรู้ในเนื้อหาของชั่วโมงท่ีขาด
หายไปเท่าทันกับเพ่ือร่วมชั้น เช่น การสอนเสริม การฝึกปฏิบัตินอกเวลาโดยมีอาจารย์นิเทศ  

 
วิธีการน าองค์ความรู้ที่ได้มาใช้ในการพัฒนางาน 

 

น ามาใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานทัง้กลุ่มงานวิชาการและกลุ่มงานกิจการนักศึกษา เพ่ือ
ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้ประสบความส าเร็จทั้งภาพรวมของนักศึกษาทุก
ชั้นปีและนักศึกษารายบุคคลที่มีความโดดเด่นในทักษะด้านต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ และการบริหาร
จัดการปัจจัยสนับสนุนเพื่อส่งเสริมความส าเร็จทีเ่หมาะสมสอดคล้องกับบริบทของการจัดการศึกษาของ
วิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ 2560 - 2561 

เอกสารอ้างอิง 

“ขั้นตอนการพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมด้านการประกวดแข่งขันด้านวิชาการเพ่ือผ่านเข้ารอบการ
แข่งขัน” 2559. [ระบบออนไลน์] แหล่งที่มา
https://faculty.eau.ac.th/Faculty_of_Administration/wp-
content/uploads/2013/10/Academic-Skill-Developing-2556-22-07.pdf 
(10 ธันวาคม 2559) 
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กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสมาชิกครั้งที่ 2 

ครั้งที่ 2 วันที่ 20 มีนาคม 2561  เวลา 13.00 – 16.00 น. 
ณ  ห้องบัวขาว อาคารอ านวยการ วิทยาเขตนครสวรรค์ 

จ านวนสมาชิกที่ร่วมแลกเปลี่ยน  18 คน 
 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น  
แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนานักศึกษาที่มีความโดดเด่นในด้านต่างๆสู่เวทีการแข่งขันใน

ระดับชาติและนานาชาติ 
รายช่ือสมาชิกชุมชนนักปฏิบัติ  (อาจารย)์ 

1. อ.ฐิติรัตน์ พันธุ์เขียน    ประธาน 
2. อ.ชุติพร จริตงาม    สมาชิก 
3. อ.สุรีพร แพ่งนคร    ผู้บันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

รายช่ือสมาชิกชุมชนนักปฏิบัติ  (นักศึกษา) 
1. นางสาวธัญธร แซ่ลิ่ม   
2. นางสาวศุภิสรา ผิวอ่อน  
3. นางสาวภัสฒยาพร ชาติบุตร  
4. นางสาววชิราพร บ าเหน็จพันธุ์  
5. นายพุทธิพงศ์  จันทร์เขียน   
6. นายพัชรพล โพมน   
7. นายวรัญญู ภิญโญ  
8. นายณัฐวุฒิ คุ้มสะอาด  
9. นายอดิศร เสาวนีย์ 
10. นายภาณุพงศ์ จันทโรจน์  
11. นายณรงค์ชัย ศรีคุ้ม 
12. นางสาวรดามณี อัปรา 
13. นาวสาวศุขกมล โกมลวิลาศ 
14. นางสาวลลิตา พินิจสุริยะ 
15. นาวสาวรติมา นารี  

บันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ประเด็น แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนานักศึกษาสู่เวทีการแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ 

บันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
อ.ฐิติรัตน์ พันธุ์เขียน  กล่าวโดยสรุปหลักของการด าเนินงานกิจการนักศึกษาว่า 

สถาบันอุดมศึกษาต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆอย่างเหมาะสมและครบถ้วน  กิจกรรม
นักศึกษาหมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ด าเนินการทั้งโดยสถาบันและโดยองค์กรนักศึกษา  เป็น
กิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกายและคุณธรรมจริยธรรม
สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์  5 ประการ คือ คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทาง
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ปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และต้องส่งเสริมให้
นักศึกษามีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์และอัตลักษณ์ของสถาบันพระบรมราชชนก 

ผลการด าเนินงานของกลุ่มงานกิจการนักศึกษาในรอบปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยได้จัดท า
แผนพัฒนานักศึกษาท่ีส่งเสริมให้เกิดผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยเน้นการพัฒนาทักษะด้านความร่วมมือและการท างานเป็นทีม 
และทักษะด้านการคิดอย่างสร้างสรรค์และนวัตกรรม และทักษะด้านการท างานอย่างเป็นระบบ ด้าน
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์แนวทางในการเรียนรู้ได้อย่างมีข้ันตอน และทักษะการสร้างสรรค์ออกแบบ
ผลงานในการเรียนรู้และแสวงหาแนวทางในการแก้ปัญหาใหม่ๆที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน  

อ.ชุติพร จริตงาม  เสนอว่า กลุ่มงานกิจการนักศึกษาได้ด าเนินการจัดท าโครงการเพื่อพัฒนา
นักศึกษาในด้านต่างๆอย่างครอบคลุมทั้งทักษะทางวิชาการ ทักษะทางการพยาบาล ทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 การพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม  และอัตลักษณ์บัณฑิตอย่างต่อเนื่อง ทั้งนีว้ิทยาลัยได้
ก าหนดให้มีการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักศึกษา เพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาครอบคลุมทุกด้านและได้มาตรฐานสากล ตามหลักของการจัดการศึกษาใน
ยุค Thailand 4.0  กระบวนการ ที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะช่วยก ากับติดตามการด าเนินงานและทั้งยัง
ช่วยประเมินระดับความส าเร็จในการพัฒนานักศึกษาของวิทยาลัยว่ามีความโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับ
เพียงใด โดยใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการแข่งขันกับสถาบันเทียบเคียงที่มีความ
เข้มแข็งในการพัฒนานักศึกษาทั้งสถาบันภายในและภายนอกเครือข่าย เป็นกระบวนการที่ จะช่วยเปิด
ประสบการณ์และวิสัยทัศน์ให้แก่นักศึกษา นอกจากนี้ประสบการณ์ท่ีได้รับจากกิจกรรมการแข่งขันทาง
วิชาการและทักษะอ่ืนๆ จะสามารถพัฒนาให้นักศึกษาเป็นผู้มีความสมบูรณ์ทั้งความรู้ทางวิชาการ 
วิชาชีพ และวิชาชีวิตซึ่งจะถือได้ว่าเป็นบัณฑิตของวิทยาลัยสมบูรณพร้อมต่อการออกไปรับใช้สังคม  

อ.สุรีพร แพ่งนคร  ได้อธิบายว่า การเชิญนักศึกษามาเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์ทราบความคิดเห็นของนักศึกษาและรับฟังข้อเสนอแนะเพ่ือน ามาใช้เป็นประโยชน์ต่อการ
ก าหนดแนวทางการด าเนินงานด้านวิชาการและกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ในฐานะที่นักศึกษามี
ประสบการณ์ในการแข่งขันหรือการประกวดทักษะต่างๆโดยประสบความส าเร็จในระดับต่างๆกันไป 
ทั้งนี้เพ่ือค้นหาปัจจัยแห่งความส าเร็จซึ่งเป็นประเด็นส าคัญท่ีวิทยาลัยควรต้องส่งเสริมพัฒนา รวมทั้งการ
จัดการสิ่งแวดล้อมและปัจจัยสนับสนุนต่อการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้ประสบความส าเร็จ              
ทั้งภาพรวมของนักศึกษาทุกชั้นปีและนักศึกษารายบุคคลที่มีความโดดเด่นในทักษะด้านต่า งๆอย่างมี
ประสิทธิภาพทีเ่หมาะสมสอดคล้องกับบริบทของการจัดการศึกษาของวิทยาลัยประจ าปีการศึกษา2560 
- 2561 ความคิดเห็นจากประสบการณ์ในการแข่งขันหรือการประกวดทักษะต่างๆของนักศึกษาในวันนี้
จะถูกน าเสนอเป็นข้อมูลในภาพรวม โดยอาจารย์กลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษาจะได้น าไปสรุปและ
สังเคราะห์ร่วมกับข้อมูลที่ได้จากอาจารย์ผู้ท าหน้าที่ควบคุมดูแลการฝึกซ้อมต่อไป  

นักศึกษารายที่ 1 ประสบการณ์ท่ีเคยเข้าร่วมการแข่งขัน คือ การประกวดมารยาทไทย “โดย
ส่วนตัวที่ลงสมัครเข้าแข่งขันเพราะ  ใจรักในมารยาทไทย ดูอ่อนหวานนุ่มนวล จริงๆแล้วนักศึกษา
พยาบาลของวิทยาลัยทุกคนควรได้รับการปลูกฝังเรื่องมารยาทจนเกิดเป็นเอกลักษณ์ของนักศึกษาของ 
วพบ.สปร.นว. การตัดสินใจสมัครแข่งขันต้องใช้ความกล้าและความมั่นใจในตนเองระดับหนึ่ง ที่เหลือคือ
เห็นว่าลงแข่งขันสนุกๆได้ประสบการณ์ ไม่ซีเรียสกับผลการแข่งขัน” มีความเห็นว่าโครงการแข่งขัน
ภายในวิทยาลัยที่จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ เช่น Show and Share นั้น      
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“กิจกรรมสอดคล้องกับความต้องการ แต่เรื่องระยะเวลายังไม่เหมาะสม ซึ่งจัดกิจกรรมเป็นช่วงๆ ใช้
ระยะเวลายาวนาน นักศึกษาที่เข้าแข่งขันต้องใช้เวลาส่วนตัวในการฝึกซ้อม ต่างกับเพื่อนที่เรียนอย่าง
เดียว มีเวลาพักผ่อน ท าการบ้าน” 

นักศึกษารายที่ 2 ประสบการณ์ท่ีเคยเข้าร่วมการประกวดวิจัยและนวัตกรรมสายอุดมศึกษาท้ัง
ในระดับเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลเครือข่ายภาคเหนือ เห็นว่า วิทยาลัยควรมีการสร้างความร่วมมือ
ในทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาอ่ืนในเขตใกล้เคียงในการพัฒนานวัตกรรมร่วมกัน เช่น มรฎ. และ
วิทยาลัยเทคนิคเป็นต้น เพราะความรู้ทางการพยาบาลอย่างเดียวยังไม่เพียงในการพัฒนาต่อยอด
นวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ได้จริง อาจต้องอาศัยความรู้จากสาขาอ่ืน เช่น ความรู้ทางพิสิกส์และ
เทคโนโลยี เป็นต้น”  

นักศึกษารายที่ 3 ประสบการณ์ท่ีเคยเข้าร่วมการแข่งขัน คือ การแข่งขันทักษะทางการ
พยาบาลในสถานการณ์จ าลอง (Simulation) “เข้าร่วมการแข่งขันเพราะถูกสุ่มมาจากคนที่สมัครในรอบ
การแข่งขัน Show and Share ของวิทยาลัย แต่เมื่อมาเข้าร่วมทีมใหม่เพ่ือแข่งขันในระดับเครือข่าย ก็
สามารถท างานร่วมกันได้ ทุกคนมีความเก่งเฉพาะเรื่องท่ีแตกต่างกัน แต่เมื่อแข่งขันก็สามารถดึงจุดเด่น
ของแต่ละคนออกมาได้ บางครั้งเก่งเรื่องเดียวกันอยู่ทีมเดียวกัน ก็ใช่ว่าจะท าให้ชนะได้”  

นักศึกษารายที่ 4 ประสบการณ์ท่ีเคยเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิชา กายวิภาคศาสตร์ เห็น
ว่า สิ่งส าคัญที่สุดในการแข่งขันคือ ต้องมีความพร้อมและความกระตือรือร้น  อาจารย์ที่ช่วยติวมี
ความส าคัญมาก เพราะเป็นการทบทวนสิ่งที่ได้เรียนไปแล้ว เน้นสาระส าคัญ และเทคนิคการตัดสินใจใน
การเลือกค าตอบที่มีความเป็นไปได้มากท่ีสุดโดยไม่เดา การแข่งขันที่เป็นทีม การ Setทีมข้ึนเองน่าจะดี
ที่สุด เพราะการแข่งขันทางวิชาการบางครั้งต้องอาศัยการพูดคุย ให้เหตุผล บางครั้งมีความเห็นต่างกัน 
บางครั้งก็เหมือนกัน ต้องรู้นิสัยใจคอกันพอสมควร ในวันแข่งขันก าลังใจจากเพ่ือนๆและอาจารย์ส าคัญ
มาก เวลาที่แข่งแล้วหันไปเห็นอาจารย์และเพ่ือนๆรู้สึกดีมาก ใจมา” 

นักศึกษารายที่ 5 ประสบการณ์ท่ีเคยเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิชา เภสัชวิทยา เห็นว่า สิ่ง
ที่ส าคัญที่สุด คือ “การเตรียมตัวเองให้พร้อมทั้งความรู้และจิตใจ การติวก็ส าคัญ วิทยาลัยติวให้น้อยไป 
อยากให้มีอาจารย์เภสัชกรมาช่วยติวเพ่ิมบ้าง เพราะค าถามบางค าถามนอกเหนือไปจาก sheet หรือการ
เรียนในห้องเรียน การเข้าแข่งขันนอกวิทยาลัย วิทยาลัยควรสนับสนุนเรื่องที่พัก การเดินทาง สวัสดิการ
อ่ืนๆเพื่อเป็นขวัญก าลังใจ เพราะเราเป็นตัวแทนของวิทยาลัยเพื่อไปสร้างชื่อเสียงให้สถาบัน ส่วนการ
แข่งขัน Show and Share ของวิทยาลัย ใช้เวลายาวนาน แบ่งเป็นระยะๆ ต้องใช้เวลาซ้อมนาน อยาก
ให้การแข่งขันเสร็จสิ้นในครั้งเดียว” 

นักศึกษารายที่ 6 ประสบการณ์ท่ีเคยเข้าร่วมการแข่งขันประกวดสุนทรพจน์ เห็นว่า “การมีผู้
ฝึกสอน หรือ โค้ช จะช่วยได้มาก สมาธิก่อนการแข่งมีความส าคัญ ที่ผ่านมาเดินทางในเช้าวันแข่งขัน  
ท าให้เหนื่อยล้า มีผลอย่างยิ่ง ถ้าเป็นการแข่งขันท่ีต้องใช้สติสมาธิ ร่างกายที่พร้อม ควรมีเวลาเตรียมตัว 
พักค้างคืนได้คือดีมาก การพูดและการน าเสนอมีความส าคัญ ใช้ได้ทั้งในการเรียน การน าเสนอผลงาน 
ควรมีการพัฒนาทักษะด้านนี้ให้นักศึกษาทุกคน อาจเป็นกิจกรรมใน EQ day แล้วค่อยคัดเลือกคนที่มี
ความสามารถมาฝึกซ้อมเพ่ือส่งเข้าประกวดแข่งขัน” 

นักศึกษารายที่ 7 เสนอว่า ปัจจุบันกิจกรรมการพัฒนานักศึกษายังไม่ตอบโจทย์ความต้องการ
ของนักศึกษาครอบคลุมทุกคน เช่น ด้านกีฬายังมีน้อยมาก เพื่อนบางคนถนัดด้านกีฬา แต่ไม่มีเวทีการ
แข่งขันให้ได้แสดงออกถึงความสามารถ  ชั่วโมง  EQ day หัวข้อที่จัดส่วนใหญ่เป็นเรื่องกลางๆ บางครั้งก็
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ไม่น่าสนใจ อยากให้มีกิจกรรมที่สนุกๆหรือหัวข้อเกี่ยวกับการสร้างแรงบันดาลใจ แง่คิดเชิงบวก แง่มุม
ต่างๆของการใช้ชีวิตจากรุ่นพี่หรือบุคคลที่ประสบความส าเร็จมาพูดคุยให้ฟัง”   

นักศึกษารายที่ 8 ประสบการณ์ท่ีเคยเข้าร่วมการแข่งขัน ประกวดวิจัยและนวัตกรรมสาย
อุดมศึกษา เห็นว่า “ต้องอาศัยการวางแผนที่ดี และการน าเสนอผลงานนวัตกรรมที่สมบูรณ์ สังเกตว่า 
นอกจากคุณภาพของผลงาน คณะกรรมการตัดสินจะดูจากท่าทางความม่ันใจของการน าเสนอผลงาน
ด้วย ไหวพริบในการตอบค าถาม ดังนั้น การเตรียมตัวที่ดีทุกด้านส าคัญมาก”   

นักศึกษารายที่ 9 ประสบการณ์ท่ีเคยเข้าร่วมการแข่งขัน การประกวดมารยาทไทย “ปัจจัยที่
ช่วยให้ประสบความส าเร็จการแข่งขัน คือ ความมุ่งมั่น ขยันฝึกซ้อม ต้องจัดสรรเวลาดีๆทั้งการเรียนและ
การฝึกซ้อม อาจารย์ให้ก าลังใจตลอด ไม่กดดัน วิทยาลัยยังไม่มีการสนับสนุนที่ชัดเจน อยากให้จัดหา          
ผู้ฝึกสอนที่เชี่ยวชาญมาช่วยดูแลระหว่างการฝึกซ้อมด้วย นอกจากเข้าร่วมการแข่งขันหลายๆเวที ท าให้
เห็นโจทย์ และกติกาการแข่งขันท่ีแตกต่างกันไป อะไรคือสากลหรือได้มาตรฐาน”  

นักศึกษารายที่ 10 ประสบการณ์ท่ีเคยเข้าร่วมการแข่งขัน การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพ้ืนฐาน 
อธิบายว่า ความรู้สึกที่ส าคัญท่ีได้รับต่อการเข้าร่วมการแข่งขันคือ “บรรยากาศของการแข่งขัน ทุกคนมี
ความมุ่งม่ันพยายาม ท าให้ตื่นตัวและรู้สึกกับตัวเองว่า เรามีความมุ่งมั่นพอแล้วหรือยัง เมื่อทราบผลการ
แข่งขันยิ่งท าให้รู้สึกว่า การจะประสบความส าเร็จได้ เรายังต้องใช้ความพยายามและความมุ่งมั่นไม่พอ
เท่ากับคนที่ชนะ สิ่งที่เป็นจุดอ่อนของทีมเราคือ การฝึกซ้อม มีเวลาซ้อมน้อยมาก อุปกรณ์ในการฝึกซ้อม
ไม่พร้อม เรียนที่ฝั่งวิทยาเขตนครสวรรค์ แต่หุ่นฝึกซ้อมอยู่ฝั่งวิทยาเขตสปร. ซ้อมได้เฉพาะวันเสาร์
อาทิตย์ อุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันจริงกับอุปกรณ์ที่ใช้ฝึกซ้อมมันแตกต่างกัน ไม่ทันสมัยเท่า เกณฑ์การ
ตัดสินที่บางข้อไม่ทราบล่วงหน้า แต่ก็ยอมรับในผลการแข่งขัน เราซ้อมน้อยจริงๆ”  

นักศึกษารายที่ 11 ประสบการณ์ท่ีเคยเข้าร่วมการแข่งขัน Inpromptu Speech เห็นว่า 
“ความสนใจและสามารถพิเศษเฉพาะบุคคลที่มีต่อชนิดของการแข่งขันส าคัญมาก เพราะต้องรู้สึกสนุก  
การฝึกซ้อม จึงจะอยากซ้อมบ่อยๆ การมีอาจารย์ช่วยให้ค าแนะน า ติ ชมตลอดการฝึกซ้อมช่วยได้มาก 
ต้องเห็นข้อบกพร่อง และบอกเราได้ว่า ควรพัฒนาอย่างไร บางทีการซ้อมใช้ ถ่ายคลิปส่งให้อาจารย์ดู 
คลิปถ่ายได้ระยะสั้น ต้องส่งหลายครั้ง อยากให้มีอุปกรณ์ฝึกซ้อมที่ทันสมัย เช่น กล้องวิดีโอ มีสถานที่
ฝึกซ้อมที่เป็นส่วนตัว เช่น สตูดิโอหรือห้องกระจก ที่สามารถมองเห็นท่าทางของตัวเอง บุคลิกภาพ
ระหว่างการพูด จะช่วยให้การฝึกซ้อมมีประสิทธิภาพ มั่นใจมากข้ึน”  

นักศึกษารายที่ 12 ประสบการณ์ท่ีเคยเข้าร่วมการแข่งขัน To Be Number One Idol เห็นว่า 
“เห็นด้วยกับความเห็นของนักศึกษา 10 เรื่องห้องซ้อม ตอนนี้บางครั้งซ้อมที่ลานอเนกประสงค์ คนเดิน
ผ่านไปมา ไม่มีสมาธิ ห้องซ้อมที่มีกระจกบานใหญ่เหมือนในห้องออกก าลังกาย น่าจะช่วยสะท้อนให้เห็น
บุคลิก ลักษณะ ท่าทางของร่างกายได้ดีกว่าฟังจากค าพูดของอาจารย์ที่ฝึกซ้อมอย่างเดียว มันมองไม่เห็น
ภาพ” 

นักศึกษารายที่ 13 เสนอว่า “การแข่งขันท่ีตรงกับเวลาเรียน หรือฝึกงาน วิทยาลัยควรมี
แนวทางช่วยเหลือนักศึกษาที่เสียสละไปแข่งขัน โดยเฉพาะช่วงฝึกงาน เพราะการข้ึนใช้เวรมันจะได้แค่
วันเวลาในการฝึกงานครบถ้วน แต่ประสบการณ์ท่ีเราควรได้รับจากอาจารย์ไม่ควรหายไป ภาคทฤษฎี
ยังให้เพ่ืออัดคลิปเสียงการสอนของอาจารย์ รับเอกสารการสอนแทนได้ แต่ภาคปฏิบัติเราไม่รู้ว่าระหว่าง
ที่เราแข่ง เพื่อนที่ก าลังฝึกงานเค้าอาจได้รับความรู้ที่ถ่ายทอดจากอาจารย์ที่เราไม่สามารถอ่านเองหรือ
ค้นคว้าด้วยตนเอง” 
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นักศึกษารายที่ 14 ประสบการณ์การประกวดภาพยนตร์สั้น เสนอว่า “การแข่งขันท่ีไม่ต้องการ
สมาธิ แต่ต้องการแรงใจแรงเชียร์ อยากให้มีคนไปร่วมให้ก าลังใจเยอะๆ ทั้งเพ่ือนและอาจารย์ ในฐานะ
เพ่ือนบางทียังไม่รู้เลยว่า เพื่อนเราหายไปไหน ไปแข่งอะไร วิทยาลัยน่าจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง
กว่านี้ การประกวดภาพยนตร์สั้นเพ่ือสุขภาพ ใช้คะแนน Vote ด้วย การเร่งประชาสัมพันธ์ในระหว่าง
การแข่งขันไม่เพียงพอให้คะแนนทิ้งห่างจากคู่แข่ง ต้องเตรียมการไว้ก่อนล่วงหน้านานๆ”  

นักศึกษารายที่ 15 เสนอว่า นักศึกษาท่ีไปท าคุณประโยชน์โดยชนะการประกวดแข่งขันต่างๆ  
วิทยาลัยยกย่องโดยการมอบประกาศนียบัตรชมเชยซึ่งกระท าในช่วงพิธีไหว้ครู มีแค่เพียงปีละครั้งเห็นว่า
น้อยไป น่าจะมีปูายประชาสัมพันธ์ที่สามารถเห็นได้เด่นชัดทั้งทุกคนในวิทยาลัย เช่น ลิฟท์  หรือ 
ภายนอกวิทยาลัย billboard โฆษณาประชาสัมพันธ์น่าจะเป็นขวัญก าลังใจและกระตุ้นให้นักศึกษา
พัฒนาตนเองยิ่งๆข้ึนในการแข่งขันครั้งต่อไป นอกจากนี้ยังช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้คนอ่ืนและรุ่นน้อง
ในการสร้างชื่อเสียงแก่วิทยาลัยต่อไปอีกด้วย”  

อ.ชุติพร จริตงาม  กล่าวโดยสรุป ว่า ความคิดเห็นจากประสบการณ์ในการแข่งขันหรือการ
ประกวดทักษะต่างๆของนักศึกษาในวันนี้จะถูกน าเสนอเป็นข้อมูลในภาพรวม โดยอาจารย์กลุ่มงาน
กิจกรรมนักศึกษาจะได้น าไปสรุปและสังเคราะห์ร่วมกับข้อมูลที่ได้จากอาจารย์ผู้ท าหน้าที่ควบคุมดูแล
การฝึกซ้อม เพื่อให้ได้ประเด็นส าคัญที่เป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จที่วิทยาลัยควรต้องส่งเสริมหรือพัฒนา 
และใช้เป็นข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารของวิทยาลัยในการบริหารจัดการปัจจัยสนับสนุนเพื่อส่งเสริม
ความส าเร็จทีเ่หมาะสมสอดคล้องกับบริบทของการจัดการศึกษาของวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ 
2560-2561 ต่อไป 
 

สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

องค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้คือ แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนานักศึกษาสู่เวที
การแข่งขันในระดับชาติและนานาชาต ิจากมุมมองของนักศึกษาสรุปได้ดังนี้ 

1. ภาพโดยรวมของกิจกรรมที่วิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อพัฒนานักศึกษานั้น สอดคล้องกับความ
ต้องการของนักศึกษา แต่ยังไม่ครอบคลุม โดยเฉพาะด้านกีฬา ศิลปะและงานอดิเรก หรือกิจกรรมที่ช่วย
ให้นักศึกษามีมุมมองชีวิตที่กว้างข้ึน เปิดโลกทัศน์ และการชีวิตในสังคมยุคใหม่ ลักษณะกิจกรรมที่จัดขึ้น
ยังขาดความน่าสนใจ ไม่สนุกสนานดึงดูดให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 

2. นักศึกษาลงสมัครเข้าแข่งขันประกวดทักษะต่างๆด้วยเหตุผลคือ ใจรัก มีความพร้อมหรือมี
ความสนใจในด้านนั้นอยู่เดิม ผนวกกับความกล้าแสดงออก ความมั่นใจในตนเอง ความพยายามและ
ความมุ่งม่ัน  

3. การเข้าร่วมแข่งขันท าให้นักศึกษาต้องบริหารจัดการเวลานอกเหนือไปจากการเรียนในการ
ฝึกซ้อม/เตรียมตัวที่ดีพอ วิทยาลัยจึงควรสร้างขวัญและก าลังใจโดยการสนับสนุนด้านปัจจัยเกื้อหนุนเช่น 
จัดหาสถานที่เหมาะสมในการฝึกซ้อม อุปกรณ์ท่ีใช้ในการฝึกซ้อมที่ทันสมัยเช่นเดียวกับอุปกรณ์ท่ีใช้ใน
การแข่งขันจริง การจัดหาอาจารย์หรือที่ปรึกษาที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาที่ประกวดแข่งขันจะ
ช่วยให้การพัฒนามีประสิทธิภาพและตรงเปูาหมายมากขึ้น มีระบบการช่วยเหลือดูแลตลอดทั้งการซ้อม
และการแข่งขันหากมีผลกกระทบกับเวลาเรียนหรือเวลาฝึกงาน มีเครือข่ายความร่วมมือในทางวิชาการ
กับสถาบันการศึกษาอ่ืน เพ่ือความร่วมมือทั้งทางวิชาการหรืออ่ืนๆในการพัฒนานักศึกษาในเรื่องที่
วิทยาลัยยังไม่มีความเชี่ยวชาญเพียงพอต่อการประกวดแข่งขัน การสนับสนุนด้านสวัสดิการที่พักใน
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ระหว่างการแข่งขันเพ่ือให้นักศึกษามีเวลาเตรียมร่างกายและจิตใจให้พร้อมก่อนการแข่งขัน  การ
ประชาสัมพันธ์การประกวดอย่างท่ัวถึง มีระบบการยกย่องชื่นชมต่อผู้เข้าร่วมการประกวดเพ่ือสร้างแรง
บันดาลใจแก่นักศึกษาและรุ่นน้องในการสร้างชื่อเสียงแก่วิทยาลัย 

4. อาจารย์ผู้ดูแลทีมเป็นขวัญก าลังใจที่ส าคัญตลอดทั้งการฝึกซ้อมและการแข่งขัน  โดยต้องไม่
ท าให้รู้สึกกดดัน ท าหน้าที่ให้ค าแนะน าการวางแผนในการเตรียมตัวที่ดี ให้ค าแนะน า ติ ชมตลอดการ
ฝึกซ้อมถ้ามีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาที่ประกวดแข่งขัน และมรประสบการณ์การดูแลนักศึกษาเพ่ือ
แข่งขันในหลายเวที 

5. การแข่งขันประเภททีม ทีมที่มีประสิทธิภาพ คือทีมท่ีนักศึกษา Setทีมข้ึนเอง หรือใช้เวลา
ช่วงหนึ่งในการฟอร์มทีม เพราะการแข่งขันทางวิชาการบางครั้งต้องอาศัยการพูดคุยให้เหตุผลทั้งเห็น
ด้วยและโต้แย้ง สมาชิกในทีมต้องยอมรับซึ่งกันและกัน รู้จักนิสัยใจคอจึงสามารถท างานร่วมกันได้ ทีมที่
แต่ละคนมีความเก่งเฉพาะเรื่องท่ีแตกต่างกัน แต่เมื่อแข่งขันก็จะสามารถใช้จุดเด่นของแต่ละคนออกมา
จึงจะเติมเต็มศักยภาพของทีมได้ 
 

วิธีการน าองค์ความรู้ที่ได้มาใช้ในการพัฒนางาน 

เพ่ือเป็นข้อมูลที่จะน ามาในการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งและแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการ
ด าเนินงานกิจการนักศึกษาในการพัฒนานักศึกษาสู่เวทีการแข่งขันในระดับชาติและนานาชาตมีิ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของวิทยาลัย  
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กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสมาชิกครั้งที่ 3 

ครั้งที่ 3 วันที่ 16 พฤษภาคม 2561  เวลา 09.00 – 10.00 น. 
ณ  ห้องสโมสรนักศึกษา อาคารหอพักแคทรียา วิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์ 

จ านวนสมาชิกที่ร่วมแลกเปลี่ยน  4  คน 
 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น  
แนวปฏิบัติในการด าเนินกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของนักศึกษาทุกชั้นปีและ

นักศึกษารายบุคคลที่มีความโดดเด่นในด้านต่างๆที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

รายช่ือสมาชิกชุมชนนักปฏิบัติ   
1. อ.ฐิติรัตน์ พันธุ์เขียน    ประธาน 
2. อ.ชุติพร จริตงาม    สมาชิก 
3. อ.วัชรีพร อ่อนสด    สมาชิก 
4. อ.สุรีพร แพ่งนคร    ผู้บันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

บันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ประเด็น  แนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของนักศึกษา         

ทุกชั้นปีที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ขั้นตอนการด าเนินการ  
อาจารย์ที่เป็นชุมชนนักปฏิบัติ  ได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ห้อง             

A-B-C และชั้นปีที่ 2 A-B รวมทั้งสิ้น 240 ราย ส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินงาน
ของสโมสรนักศึกษาและชมรมต่างๆ คือ โดยตอบค าถามปลายเปิด 3 ค าถาม  ได้แก่ 

1. ปัจจัยแห่งความส าเร็จของกิจกรรมนักศึกษาเรียงตามล าดับความส าคัญ 3 ปัจจัยคืออะไร  
2. อุปสรรคของการด าเนินงานกิจกรรมนักศึกษาเรียงตามล าดับความส าคัญ 3 ปัจจัยคืออะไร  
3. สิ่งที่อยากบอก/ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานกิจรรมนักศึกษาที่ส าคัญท่ีสุด 1 ข้อคืออะไร  
ภายหลังจากได้รับของนักศึกษา จ านวนทั้งสิ้น อาจารย์ชุมชนนักปฏิบัติใช้เทคนิคในการ

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยใช้ขั้นตอนดังนี้ 
ครั้งที่ 1 จ าแนกข้อมูลเป็น 2 ประเภทย่อย ได้แก่ การวิเคราะห์ค า หลัก (Domain Analysis) 

การวิเคราะห์ค าหลัก หมายถึงการจ าแนก จัดกลุ่มค าชุดหนึ่งให้อยู่ภายใต้ค าอีกชุดหนึ่ง ซึ่งค าดังกล่าวนี้มี
ความหมายครอบคลุมค าชุดนั้นๆ เป็นการจัดกลุ่มค าชุดหนึ่งให้อยู่ร่วมกันโดยอาศัยลักษณะ
ความสัมพันธ์บางอย่างของค าแต่ละค าที่น ามาใช้จัดกลุ่ม 

ครั้งที่ 2 การวิเคราะห์สารระบบ (Taxonomy Analysis) เป็นการวิเคราะห์เพ่ือจ าแนกระบบที่
แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มค าย่อยๆด้วยกันเองและค าหลักในภาพรวมทั้งหมด ความ
ซับซ้อนและมีระดับความสัมพันธ์ สรุปผลการวิเคราะห์เนื้อหาได้ดังนี้ 

ครั้งที่ 3 ใช้วิธีการเชิงปริมาณเพ่ือเปรียบเทียบการจัดล าดับความส าคัญท้ังปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จและปัญหาอุปสรรคเพ่ือน าไปเป็นแนวทางในการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาในภาพรวมของ
นักศึกษาทุกชั้นปีที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผลการวิเคราะห์เนื้อหาสรุปได้ดังนี้   
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ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
ช้ันปี/ความถี่ ล าดับความ 

ส าคัญ ชั้นปีที่
3 

ช้ันปีท่ี 
2C 

ช้ันปีท่ี
2A 

ช้ันปีท่ี 
2B 

รวมชั้น
ปีที่ 2 ปี3 ปี2 

ความร่วมมือร่วมใจ  ความสามัคคขีองนักศึกษาในช้ันปี 28 31 44 23 98 1 1 

ระยะเวลาของการจัดกิจกรรมต้องเหมาะสม 1 3 1 5 9   
การประสานงาน/การสื่อสารท าความเข้าใจระหว่างนักศึกษา/

อาจารย ์
2 2 - - 2   

การวางแผนการท างาน 3 7 6 3 16 4 4 

การท างานเป็นทีม 5 4 1 - 5 3  

ความน่าสนใจของกิจกรรม/ต่อยอดได้/แรงจูงใจเช่นรางวัล 2 3 8 7 18  3 

ความพยายาม/ความมุ่งมั่น 18 21 12 21 54 2 2 

ความรู้ความเข้าใจในกิจกรรม 2 2 - 1 3   

ผู้น าท่ีด ี 1 - 2 - 2   

มีความรับผิดชอบ 1 5 - 1 6   

วิทยาลัยสนับสนุนด้านงบประมาณและอื่นๆ - - - 5 5   

การสนับสนุนจากอาจารย์/ผู้บริหาร 1 2 6 - 8   

 
1. ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการด าเนินงานกิจการนักศึกษา  
 เรียงตามล าดับความส าคัญ ของนักศึกษาชั้นปีต่างๆมีดังนี้  

นักศึกษาชั้นปีที่ 2  มีความเห็นว่าปัจจัยแห่งความส าเร็จของการด าเนินงานกิจการนักศึกษา 
ขึ้นอยู่กับความร่วมแรงร่วมใจ ความสามัคคีของนักศึกษาภายในชั้นปีส าคัญท่ีสุด รองลงมาคือ ความ
ตั้งใจ ความพยายามและความมุ่งมั่น และความสามารถในการท างานเป็นทีม  

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีความเห็นเช่นเดียวกับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ว่าปัจจัยแห่งความส าเร็จของการ
ด าเนินงานกิจการนักศึกษา ขึ้นอยู่กับความร่วมแรงร่วมใจ ความสามัคคีของนักศึกษาภายในชั้นปีส าคัญ
ที่สุด รองลงมาคือ ความตั้งใจ ความพยายามและความมุ่งมั่น แต่มีความแตกต่างในล าดับที่สามคือ 
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เห็นว่าลักษณะของกิจกรรมที่มีความน่าสนใจ สามารถน าความรู้นั้นไปต่อยอดได้ และ
แรงจูงใจหรือการยกย่องชื่นชม เช่น ของรางวัลหรือเกียรติบัตร การวางแผนการท างานที่ดี และ
ความสามารถในการท างานเป็นทีมคือปัจจัยแห่งความส าเร็จที่มีความส าคัญเป็นล าดับที่ 3 โดยให้ค่า
คะแนนความคิดเห็นใกล้เคียงกัน  
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อุปสรรคของการด าเนินการ 
ช้ันปี/ความถี่ ล าดับความ 

ส าคัญ 
ช้ันปีท่ี3 

ช้ันปีท่ี 
2C 

ช้ันปีท่ี
2A 

ช้ันปีท่ี 
2B 

รวมชั้น
ปีท่ี 2 ปี3 ปี2 

การชี้แจงท่ีไม่ชัดเจน/ไม่เข้าใจวัตถุประสงค ์ 2 2 - - 2   

เวลาในการเตรียมงานกระชั้นชิด 8 23 17 2 42 2 3 

ระยะเวลาการท ากิจกรรมที่ยาวนานเกินไป/กิจกรรมมีบ่อยเกินไป 4 10 28 38 76  1 

ความไม่พร้อมของทีมงาน/ไม่ได้รับความร่วมมือ 8 4 13 7 24 2  

กิจกรรมบางข้ันตอนน่าเบื่อ/ไม่เข้าใจในกิจกรรมที่ท า 5 - 1 7 8   
มีรายงานต้องส่ง/ใกล้สอบ/ตรงกับวันหยุด/เหนื่อยล้าจากการเรียน
การฝึกงาน 

6 3 4 4 11 
3  

วัสดุอุปกรณ์ไม่เอื้ออ านวย/สถานท่ีไม่เอื้ออ านวย/งบประมาณ 4 19 16 9 44  2 
การประสานงานระหว่างห้องที่ไม่ตรงกัน/ความคิดที่หลากหลาย
ตกลงกันไม่ได ้ 

22 9 8 4 21 
1  

 

2. อุปสรรคของความส าเร็จของการด าเนินงานกิจการนักศึกษา  
 เรียงตามล าดับความส าคัญ ของนักศึกษาชั้นปีต่างๆมีดังนี้  

นักศึกษาชั้นปีที่ 2  มีความเห็นว่าอุปสรรคของความส าเร็จของการด าเนินงานกิจการนักศึกษา  
ที่มีความส าคัญท่ีสุด คือ การประสานงาน โดยแบ่งการประสานงานออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 1) การ
ประสานงานระหว่างอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการและนักศึกษา และ 2) การประสานงานระหว่าง
นักศึกษาแต่ละชั้นปีและนักศึกษาต่างห้อง  

อุปสรรคที่มีความส าคัญเป็นอันดับสอง มี 2 ประเด็นที่ได้ค่าคะแนนเท่ากันคือ ระยะเวลาในการ
เตรียมงานที่กระชั้นชิดเกินไป และความไม่พร้อมของทีมงาน/ความไม่ร่วมแรงร่วมใจของนักศึกษา
ภายในชั้นปี  

ล าดับสุดท้ายคือ ภาระงานด้านการเรียนที่ต้องรับผิดชอบในช่วงนั้น/ใกล้เวลาสอบ/ตรงกับ
วันหยุดหรือความเหนื่อยล้าจากการฝึกภาคปฏิบัติ 

นักศึกษาชั้นปีที่ 1  มีความเห็นว่าอุปสรรคของความส าเร็จของการด าเนินงานกิจการนักศึกษา  
ที่มีความส าคัญท่ีสุด คือ บางกิจกรรมใช้ระยะเวลาการด าเนินกิจกรรมยาวนานเกินไป/กิจกรรมมีบ่อย
เกินไป  

อุปสรรคที่มีความส าคัญเป็นอันดับสอง มี 2 วัสดุอุปกรณ์ไม่เอ้ืออ านวยคือ มีจ านวนไม่เพียงพอ 
/สถานที่ไม่เอ้ืออ านวย/งบประมาณมีจ ากัด นักศึกษาต้องออกค่าใช้จ่ายเองบางส่วน 

ล าดับสุดท้ายคือคือ ระยะเวลาในการเตรียมงานที่กระชั้นชิดเกินไป 
อ.สุรีพร แพ่งนคร  น าเสนอข้อมูลโดยสรุปของข้อเสนอแนะการด าเนินงานกิจการนักศึกษา  
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สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 
เมื่อสังเคราะห์โดยสรุปแล้วพบว่า  
ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการด าเนินงานกิจการนักศึกษานั้นล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยด้านตัว

นักศึกษาที่สามารถสร้างหรือพัฒนาให้เกิดขึ้นได้ โดยอาศัยการจัดการสิ่งแวดล้อมและปัจจัยสนับสนุนที่ดี
ได้แก่  

1) ปัจจัยส่วนบุคคลของนักศึกษาได้แก่ ความตั้งใจ ความพยายามและความมุ่งมั่น   
2) การส่งเสริมความร่วมแรงร่วมใจ ความสามัคคีของนักศึกษาภายในชั้นปี  
3) การพัฒนาขีดความความสามารถในการท างานเป็นทีม  

 เมื่อเชื่อมโยงจากข้อมูลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งที่ 2 จะเห็นได้ว่า ภาพรวมของกิจกรรมที่
วิทยาลัยจัดขึ้นเพ่ือพัฒนานักศึกษานั้น ลักษณะกิจกรรมที่จัดขึ้นยังขาดความน่าสนใจ ไม่สนุกสนานหรือ
ดึงดูดเพียงพอให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ยังมีนักศึกษาบางกลุ่มที่กิจกรรมเหล่านี้ไม่ตอบโจทย์ความ
สนใจและศักยภาพเพ่ือกระตุ้นให้แสดงออกซ่ึงศักยภาพที่แท้จริง โดยเฉพาะด้านกีฬา ศิลปะและงาน
อดิเรกหรืออ่ืนๆ  
 นอกจากนี้ยังพบว่ากิจกรรมที่ช่วยให้นักศึกษามีมุมมองชีวิตที่กว้างข้ึน เปิดโลกทัศน์ และการ
ชีวิตในสังคมยุคใหม่ซึ่งสามารถช่วยกระตุ้นความสนใจ ความตั้งใจ แรงบันดาลใจ ความพยายามและ
ความมุ่งม่ันในการพัฒนาตนเองของนักศึกษาในระดับบุคลได้ จากข้อเสนอแนะจ าเห็นได้ว่า นักศึกษา
อยากให้มีกิจกรรมในการสร้างแรงบันดาลใจเหล่านี้ให้มากขึ้นจากบุคคลตัวอย่าง ทั้งในสาขาวิชาชีพการ
พยาบาลและบุคคลที่ประสบความส าเร็จด้านอื่นๆ  

อุปสรรคของความส าเร็จของการด าเนินงานกิจการนักศึกษาเรียงตามล าดับความส าคัญ คือ  
1) การประสานงานซึ่งแบ่งออกเป็น การประสานงานระหว่างอาจารย์และนักศึกษา และการ

ประสานงานระหว่างนักศึกษาด้วยกัน  
2) ระยะเวลาในการเตรียมงานที่กระชั้นชิดเกินไป บางกิจกรรมใช้ระยะเวลาการด าเนิน

กิจกรรมยาวนานเกินไป/กิจกรรมมีบ่อยเกินไป  
3) ภาระงานด้านการเรียนที่ต้องรับผิดชอบในช่วงนั้น/ใกล้เวลาสอบ/ตรงกับวันหยุดหรือความ

เหนื่อยล้าจากการฝึกภาคปฏิบัติ 
4) วัสดุอุปกรณ์ไม่เอ้ืออ านวยคือ มีจ านวนไม่เพียงพอ /สถานที่ไม่เอ้ืออ านวย/งบประมาณมี

จ ากัด นักศึกษาต้องออกค่าใช้จ่ายเองบางส่วน 
เมื่อเชื่อมโยงจากข้อมูลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งที่ 2 จะเห็นได้ว่า ภาพรวมของกิจกรรมที่

วิทยาลัยจัดขึ้นเพ่ือพัฒนานักศึกษานั้น ต้องมีการวางแผนที่ดี ผ่านการวิเคราะห์สังเคราะห์แล้วว่า 
กิจกรรม/โครงการต้องเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาของนักศึกษาอย่างแท้จริง มี
การบริหารจัดการงบประมาณและทรัพยากรสนับสนุนที่เพียงพอ ด าเนินการในระยะเวลาที่เหมาะสม 
โดยเฉพาะควรมีการบูรณาการร่วมกันทั้งกลุ่มงานวิชาการและกลุ่มงานกิจการนักศึกษาเพ่ือลดขั้นตอน
และเวลาในการด าเนินงาน เพื่อให้นักศึกษายังสามารถใช้ชีวิตส่วนตัวได้ตามปกติ ข้อมูลเหล่านี้จะใช้เป็น
ประโยชน์น าไปสู่การวางแผนปฏิทินการด าเนินงานกิจการนักศึกษาในปีการศึกษาถัดไป  
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วิธีการน าองค์ความรู้ที่ได้มาใช้ในการพัฒนางาน 

เพ่ือเป็นข้อมูลที่จะน ามาในการส่งเสริมปัจจัยแห่งความส าเร็จและลดปัญหาและอุปสรรคในการ
ปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานกิจการนักศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับบริบทของวิทยาลัย  
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แนวการปฏิบัติที่ด ี
 

เรื่อง 
 

การด าเนินกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของนักศึกษาทุกชั้นปี 
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส ารวจความต้องการพัฒนาตนเองของ
นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

การพัฒนาแบบบูรณาการ 

นักศึกษา           
ศักยภาพโดดเด่น

นักศึกษาปกติ

Personal Conpetency

Area Based 
Competency

Personal Conpetency
ทัศนคติ แรงจูงใจ วินัยในตนเอง

Area Based 
Competency

จัดท าทะเบียนข้อมูลทักษะที่ต้องพัฒนา
นักศึกษารายบุคคล 

Motivation

Idol

Activities

Enjoyment Relaxation

Coach
Supporting 

System
Honor

ก าหนดทักษะที่ต้องพัฒนา                  
วิชาการ-วิชาชีพ-ทักษะอื่น  ๆ

บริหารจัดการ
งบประมาณและ

ทรัพยากรสนับสนุนที่
เพียงพอ

ด าเนินการในระยะเวลา
ที่เหมาะสม 
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แนวการปฏิบัติที่ด ี
เรื่อง 

การพัฒนานักศึกษาสู่เวทีการแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ  
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

Coach Supporting System Honor               
การยกย่องเชิดชูเกียรติ

Personal 
Conpetency         

ทัศนคต-ิแรงจูงใจ         
วินัยในตนเอง               
คิดเป็นระบบ

Area Based 
Competency

Extensive 
Knowledge

อาจารย์ที่ปรึกษาการแข่งขัน มาตรการการดูแล                  
ตลอดระยะการแข่งขัน 

ก่อน-ระหว่างการแข่งขัน 

เสร็จสิ้นการแข่งขัน 

เครือข่ายสนับสนุน 

แผนงาน/โครงการรองรับ 

อาจารยผ์ู้ดูแล 

นักศึกษาพ่ีเลี้ยง 
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ผลของการน าองค์ความรู้ที่ได้มาใช้ในการพัฒนางาน 

ข้อมูลที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้ง 3 ครั้งนี้ได้ถูกใช้เป็นข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุง
พัฒนาการด าเนินงานกิจการนักศึกษาโดยให้ความส าคัญกับการวางแผนกิจกรรม/โครงการที่ต้องผ่าน
การคัดสรรแล้วว่าเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาของนักศึกษาอย่างแท้จริง มีการ
บริหารจัดการงบประมาณและทรัพยากรสนับสนุนที่เพียงพอ ด าเนินการในระยะเวลาที่เหมาะสม และ
จ าเป็นต้องมีการบูรณาการร่วมกันทั้งกลุ่มงานวิชาการและกลุ่มงานกิจการนักศึกษาเพ่ือลดขั้นตอนและ
เวลาในการด าเนินงานซึ่งน าไปสู่การวางแผนปฏิทินการจัดการศึกษาและปฏิทินด าเนินงานกิจการ
นักศึกษาที่สอดคล้องกัน ตามท่ีได้มีแผนการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการ วิทยาลัยพยาบาล              
บรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ประจ าปีการศึกษา 2561 ต่อไป 

ส่วนแนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การพัฒนานักศึกษาสู่เวทีการแข่งขันในระดับชาติและนานาชาตินั้นยัง
อยู่ในขั้นตอนของการประเมินความส าเร็จในการน าแนวปฏิบัติที่ดีไปใช้ ซึ่งพบว่า นักศึกษาของวิทยาลัย
ได้รับรางวัลและชนะการประกวดแข่งขันดังต่อไปนี้ 

1. นางสาวพิชญาภรณ์ หวังดี นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ชนะเลิศระดับจังหวัด รางวัล 
เยาวชนต้นแบบเก่งและดี “To Be Number One Idol รุ่นที่ 7” โดยจะเป็นตัวแทนไป
แข่งขันในระดับภาคเหนือประจ าปี 2562 ต่อไป  
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2. นางสาววชิญาพร บ าเหน็จพันธ์ และนายอดิศร เสาวนีย์ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2 
ชนะเลิศระดับจังหวัด การประกวดมารยาทไทย ในระดับจังหวัดนครสวรรค์ โดย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เตรียมตัวเพื่อเข้าร่วมการประกวด มารยาทไทย ใน
โครงการธนชาติริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ชิงถ้วยพระราชทาน                                  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 46 ประจ าปี 2562 ต่อไป 
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บทเรียนที่ได้รับ 
 

ปัจจัยส าคัญในการด าเนินงานของการด าเนินการตามการจัดการความรู้ให้ประสบผลส าเร็จ
และมีการน าองค์วามรู้ที่เกิดขึ้นไปใช้ คือ  

1. หลักของความส าเร็จในการพัฒนานักศึกษา กระแสพระราชด ารัสของ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 คือ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”  
2. สร้าง Empowerment ให้กับทีมงานทั้งนักศึกษาและอาจารย์ 
3. ร่วมแรงร่วมใจระหว่างนักศึกษาทั้งในชั้นปีเดียวกัน ระบบรุ่นพี่รุ่นน้อง และอาจารย์ 
4. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถาบันที่เข้มแข็งภายนอกเครือข่ายจะช่วยเปิดประสบการณ์

และวิสัยทัศน์ในการด าเนินงานที่กว้างไกลมากยิ่งขึ้น 


