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การจัดการความรู้
(Knowledge Management)
การจัดการเรี ยนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตสาขาเวชปฏิบัตชิ ุมชน
โดยการเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) กับโรงเรี ยนพยาบาลรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ของ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประจาปี การศึกษา 2558
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ผลงานการจัดการความรู้ เรื่ อง การจัดการเรี ยนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตสาขา
เวชปฏิบัตชิ ุมชนโดยการเทียบเคียงสมรรถนะกับโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
การจัดการความรู้ ครัง้ นีเ้ กิดจากการที่หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตสาขาเวชปฏิบตั ิชุมชน
โดยกรรมการประจาหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรพบว่า นักศึกษาของหลักสูตรไม่สาเร็ จการศึกษ าใน
ช่วงเวลาที่หลักสูตรกาหนดไว้ ซึ่งหลักสูตรกาหนดไว้ ที่ 2 ปี 6 เดือน ทาให้ เกิดผลลัพธ์ไม่เป็ นไปตามตัวชี ้วัดที่คณะ
กาหนดไว้ ซึง่ ปั ญหานี ้เคยเกิดขึ ้นมาแล้ วในอดีตมีนกั ศึกษาสาเร็ จการศึกษาตามกาหนดในอัตราที่ต่ากว่ามากซึ่งทัง้
3 ปี การศึกษา ตังแต่
้ ปี การศึกษา 2554 ถึง 2556 มีอตั ราร้ อยละ 0 ประกอบกับในช่วงเวลาดังกล่าว (ปี การศึกษา
2555) คณะพยาบาลศาสตร์ ถึงรอบกาหนดการปรับปรุงหลักสูตร จึงทาให้ ต้องหยุดรับนักศึกษาไป 1 ปี การศึกษา
และ ในปี การศึกษา 2557 ยังไม่มีนกั ศึกษาสาเร็ จการศึกษาเนื่องจากคณะฯ ได้ งดรับนักศึกษา นักศึกษายังอยู่ ใน
ชันปี
้ ที่ 2 จึงยังไม่มีผ้ สู าเร็จการศึกษา ตามหลักฐานตารางที่ 1

ปี การศึกษา
๒๕๕๔
๒๕๕๕
๒๕๕๖

จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน
รหัส ๕๑ = ๙
รหัส ๕๒ = ๑๑
รหัส ๕๓ = ๙

จานวนนักศึกษาที่สาเร็จ
การศึกษาตามกาหนด
(ภายใน ๓๐ เดือน)
๐
๐
๐

คิดเป็ นร้ อยละ
๐
๐
๐

แหล่ งที่มาของข้ อมูล ฝ่ ายวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ด้ วยเหตุนี ้จึงทาให้ หลักสูตรฯ ต้ องการจัดการกับปั ญหาดังกล่าว ซึ่ง ไม่อยากให้ เกิดปั ญหาหรื อการ
ดาเนินการไม่ได้ ผลตามเกณฑ์อีก หลักสูตรฯจึงได้ มีการทาจัดการความรู้ (Knowledge Managements) ทังที
้ ่มีอยู่
แล้ วและที่เกิดขึ ้นในขณะปฏิบตั งิ านทังที
้ ่เป็ นความรู้ที่สาคัญและเป็ นปั ญหาที่ต้องนา KM มาช่วย
4.1 กระบวนการจัดการความรู้ ตามระบบของการจัดการความรู้
1). วิธีการกาหนดความรู้ หลักที่จาเป็ นหรื อสาคัญต่ องานหรื อกิจกรรมของกลุ่มหรื อองค์ กร
หลักสูตรฯร่วมกับคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา และกาหนดความรู้หลักที่
จาเป็ นหรื อสาคัญต่องานด้ วยการเริ่มที่การกาหนดขอบเขตของสิ่งที่จะจัดการความรู้ ซึง่ เรื่ องนี ้ได้ แก่ การค้ นหา
วิธีการที่ทาให้ นกั ศึกษาสาเร็ จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนดไว้
นอกจากนี ้ยังได้ กาหนดเป้าหมาย และการกาหนดตัวชี ้วัดตามเป้าหมายดังนี ้
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การกาหนดความรู้ หลัก : หลักสูตรมีการกาหนดความรู้หลัก และพัฒนาองค์ความรู้โดยเริ่มจากการ
วิเคราะห์ตนเอง และการวิเคราะห์กระบวนงาน ซึง่ พบว่าความรู้ที่จาเป็ นในการแก้ ปัญหานี ้ได้ แก่ แนวปฏิบตั ิที่ดีใน
การที่ทาให้ นกั ศึกษาสาเร็ จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนดไว้ ซึง่ สามารถแยกขันตอนได้
้
เป็ น 2 เรื่ อง
ใหญ่ๆดังนี ้
1.1 แนวปฏิบตั ทิ ี่ดีในการควบคุม ให้ คาปรึกษาในการทาวิทยานิพนธ์ ซึง่ จะมีผลให้ นกั ศึกษาสาเร็จ
การศึกษาตามระยะเวลาที่กาหนด
1.2 แนวปฏิบตั ทิ ี่ดีในการจัดการให้ นกั ศึกษาสาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนดไว้
ทางด้ านการวิเคราะห์ตนเองพบว่า หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตสาขาเวชปฏิบตั ชิ มุ ชน โดย
กรรมการประจาหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร มีผลการวิเคราะห์ตนเองทังจากกลุ
้
ม่ กรรมการประจา
หลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร และในกลุม่ นักศึกษาชันปี
้ ที่ 2 ในคราวการประเมินหลักสูตรเมื่อนักศึกษา
เรี ยนจบในหลักสูตรหลังจากการเรี ยนในวิชาที่มีการเรี ยนการสอนในห้ องเรี ยน (Course Work) พบว่า
1. บุคลากรมีความรู้เฉพาะตัวบุคคล (จุดแข็ง)
- การแลกเปลี่ยนความรู้ซงึ่ กันและกัน
- มีระบบพี่เลี ้ยงในกรณีมีอาจารย์ใหม่ที่เข้ าสูก่ ระบวนการควบคุม ให้ คาปรึกษาในการทา
วิทยานิพนธ์
2. มีเครื่ องมือและเทคโนโลยีอย่างเพียงพอ (จุดแข็ง)
- ใช้ เครื่ องมืออุปกรณ์ที่มีอยูแ่ ล้ วให้ เกิดประโยชน์ตอ่ การพัฒนาและติดตามความก้ าวหน้ าใน
การทาวิทยานิพนธ์ (ระบบBlackboard)
3. ขาดการรวบรวมความรู้เกี่ยวกับการมีแนวปฏิบตั ทิ ี่ดีของหลักสูตรและจากแหล่งอื่นๆที่มีแนวปฏิบตั ทิ ี่
ดี (จุดอ่อน)
4. การรวมตัว (ประชุม) ของคณะกรรมการหลักสูตร (จุดอ่อน)
5. ภาระหน้ าที่ในการปฏิบตั งิ านประจา (จุดอ่อน)
- มีผลในการรวมตัว(ประชุม)ของคณะกรรมการหลักสูตร บ้ างแต่ไม่ทกุ ครัง้
- นักศึกษาบางคนไม่ได้ ลาเรี ยน
6. แผนปฏิบตั กิ ารคณะและหลักสูตร (โอกาส)
- กาหนดทิศทางและขับเคลื่อนให้ การดาเนินกิจกรรมเป็ นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7. ขาดงบประมาณ (อุปสรรค)
- ต้ องได้ รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน
โดยสรุปได้ ว่าความรู้หลักที่จาเป็ นหรื อสาคัญได้ แก่ แนวปฏิบตั ทิ ี่ดีในการที่ทาให้ นกั ศึกษาสาเร็จ
การศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนดไว้ ซึง่ สามารถแยกขันตอนได้
้
เป็ น 2 เรื่ องใหญ่ๆดังนี ้
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1. แนวปฏิบตั ทิ ี่ดีในการควบคุม ให้ คาปรึกษาในการทาวิทยานิพนธ์ ซึง่ จะมีผลให้
นักศึกษาสาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กาหนด
2. แนวปฏิบตั ทิ ี่ดีในการจัดการให้ นกั ศึกษาสาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตร
กาหนดไว้
ตัวชีว้ ัด ระดับความสาเร็จในการจัดทาองค์ความรู้ ได้ แก่จานวนองค์ความรู้ครบถ้ วนตาม
เป้าประสงค์ พบว่าหลักสูตรกาหนดองค์ความรู้ทงั ้ 2 เรื่ องครบถ้ วนตามเป้าประสงค์
2). มีวิธีการเสาะแสวงหาความรู้ ท่ ตี ้ องการอย่ างไร
หลักสูตรฯ พบว่ามีอีก 1 วิธีการที่เป็ นวิธีการเสาะแสวงหาความรู้ที่ดี และเป็ นวิธีการที่ได้ รับการ
ยอมรับจากสานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าเป็ นการทาให้
เกิดคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา
ซึง่ ได้ แก่การเทียบเคียงสมรรถนะกับแหล่งความรู้อื่น
หรื อ
หน่วยงานภายนอก (External Benchmarking) ซึง่ หลักสูตรฯ ได้ สืบค้ นหาแหล่งเทียบเคียง ซึง่ จะเป็ นคู้เทียบกับ
หลักสูตรได้ ซึง่ ต้ องมีผลการดาเนินงานที่คาดว่าดีกว่า และมีความคล้ ายคลึงกันของหลักสูตร พบว่า หลักสูตร
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบตั ิครอบครัว ของโรงเรี ยนพยาบาลรามาธิบดี คณะ
แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มีความคล้ ายคลึงกันของหลักสูตร
การดาเนินกิจกรรมเทียบเคียงสมรรถนะกับแหล่งความรู้อื่นหรื อหน่วยงานภายนอก
(External
Benchmarking) โดยมีคณาจารย์ของหลักสูตรเข้ าร่วมการเทียบเคียง 6 ท่าน (ใน 9 ท่าน) ซึง่ ทาให้ ได้ มาซึง่ องค์
ความรู้ (Knowledge Assets) ได้ ผลดังนี ้
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
พยาบาลเวชปฏิบตั ิครอบครัวประชุมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้และเทียบเคียงสมรรถนะกับโรงเรี ยนพยาบาลรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอนในเรื่ อง กระบวนการ
จัดการเรี ยนการสอนให้ นกั ศึกษาจบภายในระยะเวลาตามกาหนด 2 ปี 6 เดือน เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558
(ดาเนินการ ปี การศึกษา 2557) ใน 2 ประเด็น คือ
1. แนวปฏิบตั ทิ ี่ดีในการควบคุมวิทยานิพนธ์ ให้ การปรึกษาการทาวิทยานิพนธ์
2. แนวปฏิบตั ทิ ี่ดีในการทาให้ นกั ศึกษาสาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กาหนด
ข้ อมูลที่ได้ รับจากการเทียบเคียงสมรรถนะกับโรงเรี ยนพยาบาลรามาธิบดี
(External
Benchmarking) พบว่าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเวชปฏิบตั ชิ มุ ชน โรงเรี ยนพยาบาลรามาธิบดี
ได้ กาหนดให้ นกั ศึกษาจบการศึกษาภายในเวลา 3 ปี (หรื อ 36 เดือน) ซึง่ เป็ นระยะที่กาหนดยาวนานกว่าระยะเวลา
ของหลักสูตรจึงมีจานวนปี ที่นกั ศึกษาสาเร็จการศึกษาใน ปี การศึกษา 2554 ร้ อยละ 80, ปี การศึกษา 2555
ร้ อยละ 40, และ ปี การศึกษา 2556 ร้ อยละ 67 ซึง่ ต่างจากหลักสูตรเวชปฏิบตั ชิ มุ ชนของคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ที่กาหนดให้ นกั ศึกษาจบการศึกษาภายในเวลาเพียง 2 ปี 6 เดือน เท่านันจึ
้ งมีจานวนปี
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ที่นกั ศึกษาสาเร็จการศึกษาตามกาหนดในอัตราที่ต่ากว่ามากซึง่ ทัง้ 3 ปี การศึกษา ตังแต่
้ ปี การศึกษา 2554 ถึง
2556 มีอตั ราร้ อยละ 0 ดังนี ้
จานวนนักศึกษาที่
สาเร็ จการศึกษา
ตามระยะเวลาที่
กาหนด

ลักษณะหลักสูตร: ภาคปกติ
ลักษณะหลักสูตร: ภาคพิเศษ
มธ.กาหนดระยะเวลาสาเร็ จ 30 เดือน
รามา กาหนดระยะเวลาสาเร็ จ 36 เดือน
ปี การศึกษา 2554
ปี การศึกษา 2554
จานวน (รหัส 51)
= 9 คน
จานวน (รหัส 51)
= 10 คน
จานวนที่สาเร็ จตามกาหนด = 0 คน
จานวนที่สาเร็ จตามกาหนด = 8 คน
คิดเป็ นร้ อยละ
=0
คิดเป็ นร้ อยละ
= 80
ปี การศึกษา 2555
ปี การศึกษา 2555
จานวน (รหัส 52)
= 11 คน
จานวน (รหัส 52)
= 10 คน
จานวนที่สาเร็ จตามกาหนด = 0 คน
จานวนที่สาเร็ จตามกาหนด = 4 คน
คิดเป็ นร้ อยละ
=0
คิดเป็ นร้ อยละ
= 40
ปี การศึกษา 2556
ปี การศึกษา 2556
จานวน (รหัส 53)
= 9 คน
จานวน (รหัส 53)
= 6 คน
จานวนที่สาเร็ จตามกาหนด = 0 คน
จานวนที่สาเร็ จตามกาหนด = 4 คน
คิดเป็ นร้ อยละ
=0
คิดเป็ นร้ อยละ
= 67
หมายเหตุ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเวชปฏิบตั ชิ มุ ชน โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ไม่มีข้อมูลจานวนนักศึกษาที่
จบการศึกษาภายในเวลา 2 ปี 6 เดือน

นอกจากนี ้หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเวชปฏิบตั ชิ มุ ชนโรงเรี ยนพยาบาลรามาธิบดี มี
การจัดการเรี ยนการสอนในส่วนที่เป็ นวิชาหลัก (course work) ให้ แล้ วสิ ้นภายในปี การศึกษาแรก ทาให้ นกั ศึกษา
ถูกกาหนดด้ วยระยะเวลาให้ มีการได้ หวั ข้ อหรื อสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์หลังปี การศึกษาแรก ในขณะที่หลักสูตรฯมี
การจัดการเรี ยนการสอนในส่วนcourse work 1 ปี การศึกษา 1 เทอม ซึง่ อาจมีผลต่อการจบการศึกษาของ
นักศึกษาด้ วยซึง่ มีความเกี่ยวข้ องกับระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยผลจากการเทียบเคียงสมรรถนะ ทาให้
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาร่วมกับกรรมการหลักสูตรฯมีการประชุมวางแผนปรับในเรื่ องการกากับกระบวนการ
เรี ยนการสอนในภาคการศึกษาต่อไป อย่างไรก็ตามการพิจารณายังอยูใ่ นระดับการปรึกษาพิจารณาในที่ประชุม
กรรมการหลักสูตรฯ และกรรมการบัณฑิตศึกษา ทังนี
้ ้หากมีการปรับกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนในลักษณะ
ดังกล่าวจะต้ องทาในการปรับปรุงหลักสูตรครัง้ ต่อไป นอกจากนี ้หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเวช
ปฏิบตั ชิ มุ ชนโรงเรี ยนพยาบาลรามาธิบดี
ยังได้ ใช้ กลยุทธ์ในการเร่งให้ เกิดการพัฒนาโครงร่างวิจยั ไปสูก่ ารทา
วิทยานิพนธ์ โดยการจัดสัมมนารายงานความก้ าวหน้ าของโครงร่างวิทยานิพนธ์ด้วยการนาเสนอทุก 2 เดือน โดยมี
อาจารย์ และประธานหลักสูตรเข้ าฟั งด้ วยทุกครัง้ หากไม่รายงานด้ วยการนาเสนอหรื อไม่มีความก้ าวหน้ า จะให้
เกรด U
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3). มีวิธีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หรือสร้ างความรู้ บางส่ วน ให้ เหมาะต่ องานของตนเองอย่ างไร
หลังจากที่ดาเนินกิจกรรมเทียบเคียงสมรรถนะกับแหล่งความรู้อื่นหรื อหน่วยงานภายนอก (External
Benchmarking) ซึง่ ทาให้ ได้ มาซึง่ องค์ความรู้ แล้ วหลักสูตรฯ โดยกรรมการประจาหลักสูตรและอาจารย์ประจา
หลักสูตรประชุมปรึกษาและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้เพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรื อสร้ างความรู้ใหม่ทงหมดและบางส่
ั้
วน
ให้ เหมาะต่องาน โดยดาเนินการดังนี ้
ขันตอนที
้
่ 1 ประชุมปรึกษาหารื อในกลุม่ อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผ้ สู อนประจา
หลักสูตรทังนี
้ ้เพื่อประมวลผลความรู้ในด้ านต่างๆ เพื่อประยุกต์ใช้ ในการปรับเปลี่ยนแนวทางการดาเนินงานเพื่อให้
ได้ ตามเปาประสงค์ซงึ่ ก็คือการทาให้ นกั ศึกษาสาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กาหนด
และการควบคุม
วิทยานิพนธ์
ให้ การปรึกษาการทาวิทยานิพนธ์ที่มีประสิทธิภาพที่จะส่งผลให้ นกั ศึกษาจบได้ ตามระยะเวลาที่
กาหนดได้ อย่างถูกต้ อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึง่ ข้ อมูลที่ได้ จากการเทียบเคียง ทา
ให้ ทราบว่า ทัง้ 2 หลักสูตรมีการกาหนดระยะเวลาสาเร็จการศึกษาต่างกัน โดยที่หลักสูตรของคณะพยาบาล
ศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ กาหนดเวลาน้ อยกว่า โรงเรี ยนพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล 6 เดือน และมีวิธีการกระตุ้น
นักศึกษาให้ ไม่ปล่อยผ่านเวลาเนิ่นนานในการทาวิทยานิพนธ์ และมีระยะเวลาชัดเจนที่กาหนดให้ นกั ศึกษาต้ อง
สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ในขณะที่หลักสูตรของคณะพยาบาลศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ไม่ได้ กาหนดไว้ อย่างชัดเจน
นอกจากนี ้ยังไม่มีระบบที่ช่วยนักศึกษาให้ พฒ
ั นาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ผ่านแบบเฉพาะเจาะจงและมีบริบทของการ
ร่วมหรื อผ่านกิจกรรมอย่างเป็ นทีม ซึง่ เดิมนันต่
้ างคนต่างพัฒนากับอาจารย์ของตนเท่านัน้
ขันตอนที
้
่ 2 หลักสูตรฯ โดยทีมผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณาจารย์ประจาหลักสูตรช่วยกันวิเคราะห์จดุ
แข็ง-จุดอ่อน ข้ อดี-ข้ อด้ อยของทัง้ 2 หลักสูตร นามาส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ สร้ างวิสยั ทัศน์และ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติของคณาจารย์ เจ้ าหน้ าที่และนักศึกษาในหลักสูตรเพื่อให้ ถึงผลลัพธ์ที่ต้องการคือการทาให้
นักศึกษาสาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กาหนด และการควบคุมวิทยานิพนธ์ ให้ การปรึกษาการทาวิทยานิพนธ์
มี่มีประสิทธิภาพที่จะส่งผลให้ นกั ศึกษาจบได้ ตามระยะเวลาที่กาหนด เป็ นการสร้ างความมีสว่ นร่วมให้ เกิดการ
แลกเปลี่ยนความรู้ซงึ่ กันและกัน ซึง่ จะส่งผลให้ เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ
ในขันตอนนี
้
้พบว่าข้ อที่ควรแก้ ไขในกระบวนการทาวิทยานิพนธ์คือขันตอนการพั
้
ฒนาโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ฉบับสังเขปและนาเข้ าพิจารณาความเป็ นไปได้ ของหัวข้ อและความเป็ นสากลและระเบียบวิธีวิจัย ซึ่ง
นักศึกษาใช้ เวลาภายหลังจากที่เรี ยนจบ course work เป็ นเวลานาน ทีมผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณาจารย์
ประจาหลักสูตรจึงได้ ทาความเข้ าใจกับจุดนี ้ และคิดว่าน่าจะเป็ นจุดที่ใช้ เวลาให้ สนลงได้
ั้
หากกลุม่ คณาจารย์ให้
ความร่วมมือและตังเป
้ ้ าหมายให้ นกั ศึกษาต้ องส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ฉบับสังเขปเข้ าพิจารณาในระดับสาขาให้ ได้
ภายใน 1 เดือนหลังจบ course work (จบวิชา NS 800 วิทยานิพนธ์) ซึง่ ต้ องคงไว้ ซงึ่ ประสิทธิภาพของงาน และได้
ทดลองทาในกลุม่ นักศึกษารหัส 57 พบว่า นักศึกษา 100% สามารถผ่านพิจารณาในระดับสาขาให้ ได้ ภายใน 1
เดือนหลังจบ course work ขณะนี ้กาลังเข้ าสู่กระบวนการนาเข้ าพิจารณาในระดับคณะหรื อบัณฑิตศึกษา ใน
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ระยะเวลาเพียงกลางภาคการศึกษาที่ 2 เท่านัน้ ซึง่ เป็ นช่วงเวลาเดียวกันกับนักศึกษารหัส 56 ที่เพิ่งผ่านการ
พิจารณาในระดับคณะหรื อบัณฑิตศึกษา แสดงให้ เห็นแนวโน้ มการจบการศึกษาที่เร็ วขึ ้นอย่างแน่นอน

เป็ นขัน้ ตอน
ที่สามารถ
ปรับ
ระยะเวลาให้
สัน้ ขึน้ ได้

มีระบบการ
ติดตาม
ความก้ าวหน้ า
ทุก 2 เดือน

ภาพที่ 1 ขันตอนการเสนอหั
้
วข้ อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ ฉบับสังเขป
แหล่ งที่มา ฝ่ ายวิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ขันตอนที
้
่ 3 จัดให้ มีชอ่ งทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในกลุม่ นักศึกษา อาจารย์ เจ้ าหน้ าที่ แบบ
360 องศาได้ แก่ ถูกต้ อง รวดเร็ว คุ้มค่า และเป็ นเชิงบวก ทัง้ 3 เส้ าที่เกี่ยวข้ องกัน ซึง่ ด้ านนี ้มีความสาคัญอย่างมาก
ในการทาให้ เห็นเป็ นรูปธรรม การมีช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในกลุม่ นักศึกษา อาจารย์ เจ้ าหน้ าที่ แบบ
360 องศา ช่วยทาให้ มีการสื่อสารที่กระชับฉับไวทันเหตุการณ์
4). มีวิธีการประยุกต์ ใช้ ความรู้ ในกิจการงานของตนอย่ างไร
จากการวิเคราะห์ข้อมูลข้ างต้ นทาให้ เกิดการประยุกต์ใช้ ความรู้หรื อแนวทางที่ได้ จากการเทียบเคียง
สมรรถนะกับโรงเรี ยนพยาบาลรามาธิบดี (External Benchmarking) ซึ่งเป็ นการปรับให้ เข้ ากับบริ บทของตนเองซึ่ ง
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เป็ นหลักสูตรภาคปกติ ซึงมีลกั ษณะการเรี ยนการสอนที่แตกต่างกันกับการเรี ยนการสอนภาคพิเศษ และค่าใช้ จ่าย
ของรามา จึงสามารถปรับได้ ในเชิงกระบวนการในการพิจารณาอนุมตั ิหวั ข้ อวิทยานิพนธ์และการค้ นคว้ าอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรฯ มีการดาเนินการควบคุมมาตรฐานหัวข้ อวิ ทยานิพนธ์ โดยคณะกรรมการประจา
หลักสูตรประชุมพิจารณาหัวข้ อวิทยานิพนธ์ร่วมกัน ทังนี
้ ้หลักสูตรฯใช้ ระบบและกลไกในการดูแลกากับวิทยานิพนธ์
เช่นเดียวกับทุกหลักสูตร ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา และประยุกต์ใช้ แนวทางด้ านการ
จัดการเวลา และการดูแลนักศึกษาเป็ นทีมอย่างเฉพาะรายที่ได้ จากการเทียบเคียงสมรรถนะกับโรงเรี ยนพยาบาล
รามาธิ บดี (External Benchmarking) ผลลัพธ์ ที่เกิดขึน้ หลังจากทาการปรับ ปรุ งการดาเนินการแล้ วนัน้ พบว่า
นักศึกษาเข้ าสู่กระบวนการวิจยั เร็ วขึ ้นกว่าเดิม ตามคาอธิบายข้ างต้ น กล่าวคือนักศึกษาจะได้ หวั ข้ อโครงร่ างวิจยั
ตังแต่
้ เ ทอม 1 ของชัน้ ปี ที่ 2 ในวิชา พย. 800 วิทยานิพ นธ์ ทุกคนคิดเป็ น 100% และสามารถส่ง โครงร่ าง
วิทยานิพนธ์ฉบับสังเขปเข้ าพิจารณาในระดับสาขาให้ ได้ ภายใน 1 เดือนหลังจบ course work (จบวิชา พย. 800
วิทยานิพนธ์ ) และได้ ประยุกต์ใช้ แนวความรู้ดงั กล่าวในกลุ่มนักศึกษารหัส 57 พบว่า นักศึกษา 100% สามารถส่ง
โครงร่างวิทยานิพนธ์ฉบับสังเขปเข้ าพิจารณาในระดับสาขาให้ ได้ ภายใน 1 เดือน
อย่างไรก็ตามด้ านอัตราสาเร็ จการศึกษา ในปี การศึกษา 2557 ยังไม่มีนกั ศึกษาสาเร็จการศึกษา
เนื่องจากคณะฯ ได้ งดรับนักศึกษา นักศึกษายังอยูใ่ นชันปี
้ ที่ 2 จึงยังไม่มีผ้ สู าเร็จการศึกษา แต่ทงนี
ั ้ ้ดูจากแนวโน้ ม
ของการเข้ าสู่กระบวนการทาวิจยั พบว่ามีแนวโน้ มเร็วขึ ้นแน่นอน
นอกจากนี ้ในเชิงโครงสร้ าง ซึง่ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เพิ่มหรื อลดเนื ้อหาในรายวิชา การ
เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชา แต่มีการนาผลการประเมินจากปี การศึกษาที่ผา่ นมา
มาปรับวิธีการจัดการเรี ยนการสอน และปรับและดูแลกากับไว้ ในมคอ. 3-มคอ.4 ในเรื่ องจัดให้ มีวิธีการเรี ยนการ
สอนในลักษณะ Active learning และการนาเทคโนโลยีมาใช้ ในการเรี ยนการสอน (Blackboard) การสืบค้ นข้ อมูล
และตรวจสอบการคัดลอกโดยใช้ โปรแกรม MyCat ปรับผู้สอน ปรับลด/เพิ่มระยะเวลาในแต่ละหัวข้ อ รวมทังค่
้ า
หน่วยน ้าหนักการประเมินผู้เรี ยน
นอกจากนี ้ด้ านการส่งเสริมสนับสนุนให้ นกั ศึกษามีความรู้ความสามารถในการทาวิจยั ที่ทาลักษณะ
เข้ าค่ายดูแลเฉพาะเจาะจงจากทีมอาจารย์นนั ้
หลักสูตรได้ ประยุกต์ให้ เข้ ากับบริบทของหลักสูตรที่เป็ นหลักสูตร
ภาคปกติ จึงส่งเสริมสนับสนุนให้ นกั ศึกษามีความรู้ความสามารถในการทาวิจยั ซึง่ เป็ นเป้าประสงค์หลักอย่างหนึง่
ของหลักสูตร โดยหลักสูตรฯมีกิจกรรม Journal Club ทุก 1-2 เดือน ซึง่ ถือว่าเป็ นนวัตกรรมของหลักสูตรเพื่อเพิ่ม
ทักษะในการอ่าน การวิเคราะห์ และการนาประโยชน์ไปใช้ ในการพัฒนาโครงร่างวิจยั ผู้นากิจกรรม Journal Club
ในแต่ละเดือน อาจเป็ นนักศึกษา อาจารย์ หรื อ นักศึกษาและอาจารย์ร่วมกัน โดยระบุให้ นกั ศึกษาชันปี
้ ที่ 1 ภาค
การศึกษาที่ 2 ซึง่ กาลังเรี ยนในวิชาที่เกี่ยวข้ องกับระเบียบวิธีวิจยั และเข้ าสูก่ ระบวนการทาวิทยานิพนธ์ นักศึกษา
ชันปี
้ ที่ 2 ที่กาลังปรับร่างโครงร่างวิจยั และคณาจารย์ที่กาลังอยูใ่ ช่วงการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาในการพัฒนาโครง
ร่างวิจยั และโครงร่างวิจยั ฉบับสมบูรณ์ ทังนี
้ ้อย่างน้ อยต้ องเข้ ากิจกรรม Journal Club ภาคการศึกษาละ 2 ครัง้ ซึง่
ประยุกต์มาจากแนวคิดการนานักศึกษาเข้ าค่ายวิจยั
และการจัดสัมมนารายงานความก้ าวหน้ าของโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ของโรงเรี ยนพยาบาลรามาธิบดี แต่ประยุกต์เป็ นการพบปะกันแบบ Journal Club
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นอกจากนี ้เพื่อพัฒนาความก้ าวหน้ าของโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ซึง่ จะมีผลให้ จบเร็วขึน้
ตามแผนที่กาหนดไว้ คือ 30 เดือน หรื อ 2 ปี ครึ่ง หลักสูตรได้ มีกาหนดการให้ นกั ศึกษารายงานความก้ าวหน้ ากับ
ประธานหลักสูตร และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทกุ 2 เดือน และทุกภาคการศึกษา หากไม่รายงานด้ วยการ
นาเสนอหรื อไม่มีความก้ าวหน้ า จะให้ เกรด NP (ไม่มีความก้ าวหน้ า)
5). มีวิธีการนาประสบการณ์ จากการทางานและการประยุกต์ ใช้ ความรู้ มาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ และสกัดขุม
ความรู้ ออกมาบันทึกไว้ อย่ างไร
หลักสูตรมีการการสร้ างขุมความรู้ หรื อนาประสบการณ์จากการทางานและการประยุกต์ใช้ ความรู้มา
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ได้ แก่
1. การสร้ าง/ยกระดับความรู้ (ประมวลผลเป็ นองค์ความรู้)
- วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ ที่ได้ การเทียบเคียงสมรรถนะกับโรงเรี ยนพยาบาลรามาธิบดี
(External Benchmarking) นามาสังเคราะห์เป็ นองค์ความรู้
- จัดทาแนวทางการปฏิบตั งิ านงาน ขันตอนการปฏิ
้
บตั งิ าน และแบบตรวจสอบงาน จาก
การวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะทีม สร้ างการมีสว่ นร่วมในการสร้ างข้ อตกลงในการปรับปรุงกระบวนการหรื อวิธีการ
ที่พฒ
ั นาขึ ้น
2. การจัดทาฐานข้ อมูลความรู้ (Knowledge Base) โดยในเบื ้องต้ นนี ้จดบันทึกไว้ ในเอกสารการ
ประชุมที่ทกุ คนสามารถเข้ าถึงได้ นอกจากนี ้ยังบรรจุข้อมูลต่างๆไว้ ในมคอ.7 ไว้ อย่างครบถ้ วนและเป็ นระบบ และ
นาแผนมาใช้
3. การใช้ ความรู้ (Knowledge Acting) ในขันตอนนี
้
้เป็ นการเอาความรู้มาใช้ ในระยะขันตอนการท
้
า
วิทยานิพนธ์ การพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์เท่านัน้ ทังนี
้ ้เนื่องจากนักศึกษายังอยูใ่ นกระบวนการที่ยงั ไม่ถึงการ
สาเร็จการศึกษา
6). มีวิธีการจดบันทึกขุมความรู้ และแก่ นความรู้ สาหรั บไว้ ใช้ งาน และปรั บปรุ งเป็ นชุดความรู้ ท่ คี รบถ้ วน
ลุ่มลึกและเชื่อมโยงกันมากขึน้ เหมาะต่ อการใช้ งานมากขึน้ อย่ างไร
หลักสูตรมีวิธีการจดบันทึกขุมความรู้ และแก่นความรู้ สาหรับไว้ ใช้ งาน และปรับปรุงเป็ นชุดความรู้ที่
ครบถ้ วน ลุม่ ลึกและเชื่อมโยงกันมากขึ ้น และมีวิธีการเผยแพร่ โดยประชุมปรึกษาหารื อ และแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ใน
กลุม่ อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผ้ สู อนประจาหลักสูตรทังนี
้ ้เพื่อประมวลผลความรู้ในด้ านต่างๆ
พร้ อมทังจดบั
้ นทึกในเอกสารการประชุมของหลักสูตร และการจัดทา มคอ. 7 ซึง่ เป็ นเอกสารรายงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร รวมถึงเป็ นส่วนที่มีการระบุแผนต่างๆที่ชว่ ยพัฒนาหลักสูตรในส่วนท้ าย ซึง่
เปรี ยบเสมือนต้ อตกลงของหลักสูตรว่าจะทาหรื อดาเนินการใด เพื่อมาตรฐานการศึกษาของหลักสูตรนี ้ พร้ อมกันนี ้
จะมีการเผยแพร่ในหลายช่องทางได้ แก่ website, line, แจ้ งเวียน, ประชุม/สัมมนา และ นิเทศงาน
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4.2 ผลลัพธ์ ท่ เี กิดจากการจัดการความรู้ ในข้ อ 4.1. ว่ าผลงานจากการจัดการความรู้ เป็ นการนาไปใช้
ประโยชน์ /เกิดนวัตกรรมใหม่ /สามารถแก้ ปัญหาหรื อพัฒนาระบบงานเดิมอย่ างไร พร้ อมส่ งหลักฐานให้
เห็นเป็ นรู ปธรรม
ดังที่รายงานไว้ ข้างต้ นพบว่านักศึกษาเข้ าสู่กระบวนการวิจยั เร็ วขึ ้นกว่าเดิม กล่าวคือนักศึกษาจะได้
หัวข้ อโครงร่างวิจยั ตังแต่
้ เทอม 1 ของชันปี
้ ที่ 2 ในวิชา พย. 800 วิทยานิพนธ์ ทุกคนคิดเป็ น 100%
อย่างไรก็ตามด้ านอัตราสาเร็ จการศึกษา ในปี การศึกษา 2557 ยังไม่มีนกั ศึกษาสาเร็จการศึกษา
เนื่องจากคณะฯ ได้ งดรับนักศึกษา นักศึกษายังอยูใ่ นชันปี
้ ที่ 2 จึงยังไม่มีผ้ สู าเร็จการศึกษา แต่ทงนี
ั ้ ้หากพิจารณา
จากแนวโน้ มของการเข้ าสูก่ ระบวนการทาวิจยั พบว่ามีแนวโน้ มเร็วขึ ้นกว่าเดิมแน่นอน

ภาพที่ 2 บรรยากาศใน Journal Club

นอกจากนี ้ด้ านการส่งเสริมสนับสนุนให้ นกั ศึกษามีความรู้ ความสามารถในการทาวิจยั ที่ทาลักษณะ
เข้ าค่ายดูแลเฉพาะเจาะจงจากทีมอาจารย์นนั ้
หลักสูตรได้ ประยุกต์ให้ เข้ ากับบริบทของหลักสูตรที่เป็ นหลักสูตร
ภาคปกติ จึงส่งเสริมสนับสนุนให้ นกั ศึกษามีความรู้ความสามารถในการทาวิจยั ซึง่ เป็ นเป้าประสงค์หลักอย่างหนึง่
ของหลักสูตร โดยหลักสูตรฯมีกิจกรรม Journal Club ทุก 1-2 เดือน ซึง่ ถือว่าเป็ นนวัตกรรมของหลักสูตรเพื่อเพิ่ม
ทักษะในการอ่าน การวิเคราะห์ และการนาประโยชน์ไปใช้ ในการพัฒนาโครงร่างวิจยั อย่างน้ อยภาคการศึกษาละ
2 ครัง้ และการกาหนดให้ มีระบบรายงานความก้ าวหน้ าของโครงร่างวิทยานิพนธ์ ภาคการศึกษาละ 2 ครัง้ ซึง่
ประยุกต์มาจากแนวคิดการนานักศึกษาเข้ าค่ายวิจยั ของโรงเรี ยนพยาบาลรามาธิบดี และการนาเสนอ แต่ประยุกต์
เป็ นการพบปะกันแบบ Journal Club ในบรรยากาศของนักวิชาการและมีกลั ยาณมิตร
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