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รองศาสตราจารย ์ดร. อรจรยี ์ณ ตะกวัทุ่ง

การจดัการความรู ้(Knowledge Management)

ระบบการออกแบบและพฒันาการเรียนการสอน

เพือสรา้งเสริมพฤติกรรมการใหบ้ริการสุขภาพดว้ย

หวัใจความเป็นมนุษยต์ามกรอบ SAP

สาํหรบันักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตรแ์ละ

สหเวชศาสตร ์สถาบนัพระบรมราชชนก 

กระทรวงสาธารณสุข

เอกสารทีจาํเป็นตอ้งใช้

1. เอกสารประกอบการบรรยาย

2. E-Book

3. ใบงาน สาํหรบัการออกแบบรายวิชาเพือการ

 สรา้งเสริมพฤติกรรม SAP

4. ร่าง เกณฑค์ุณภาพการศึกษาเพือการดาํเนินการ

 ทีเป็นเลิศ ฉบบัปี 2563-2566
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https://anyflip.com/hofay/npmr/
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• ครอบคลุมเนือหาเกียวกบัศาสตรก์ารแพทยแ์ผนไทย เวชระเบียน 

สาธารณสุขชุมชน ทนัตสาธารณสุข ฉุกเฉินการแพทย ์โสตทศันศกึษา

ทางการแพทย ์และเทคนิคเภสชักรรม 

• เป็นรายวิชาทีมีเนือหา ส่งเสริมการดูแลแบบองคร์วม

• ครอบคลุม 4 มิต ิไดแ้ก่ ร่างกาย จติใจ สงัคม และจติวิญญาณ 

• เป็นเนือหาเกียวกบัหลกัการ การดูแล และวิธีการใหบ้ริการผูป่้วยหรือ

การใหบ้ริการผูอ้นื 

องคป์ระกอบท ี1 เนือหาวิชา

องคป์ระกอบท ี2 วตัถุประสงคก์ารเรียนรู ้

• ในรายวิชาตอ้งมีการระบุวตัถุประสงคท์ีชดัเจนใหเ้ห็นว่ามีการสรา้ง

เสริมพฤตกิรรมการบริการดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย ์โดยผูส้อนตอ้ง

เขียนเป็นวตัถุประสงคเ์ชิงพฤตกิรรม โดยพิจารณาว่าวิชาทีตอ้งสอน

นนัตอ้งรบัผิดชอบสรา้งเสริมพฤตกิรรมอะไรและระดบัใดซึงสามารถ

วดัในพฤตกิรรมตา่ง ๆ ดงันี 

1) ดา้นจติบริการ (S=Service Mind) พฤตกิรรมดา้นจติบริการ โดย

พฤตกิรรมทีแสดงในระดบัตา่ง ๆ ไดแ้ก่ บริการทเีป็นมิตร สุภาพ 

ดว้ยความเตม็ใจ แกปั้ญหาหรือหาแนวทางแกปั้ญหา ทีเกิดขึนกบั

ผูร้บับริการอย่าง รวดเร็ว ใหข้อ้มูลข่าวสารทเีกียวขอ้งกับงานทีกาํลงั

ใหบ้ริการอยู่ ใหค้าํแนะนาํทเีป็นประโยชน ์แก่ผูร้บับริการเพือ

ตอบสนองความ คาํนึงถึงผลประโยชนข์องผูร้บับริการ ในระยะยาว

และพรอ้มทีจะเปลียนวิธี 



15/03/64

6

องคป์ระกอบท ี2 วตัถุประสงคก์ารเรียนรู ้

• ในรายวิชาตอ้งมีการระบุวตัถุประสงคที์ชดัเจนใหเ้ห็นว่ามีการสรา้งเสริมพฤติกรรมการบริการ

ดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย ์โดยผูส้อนตอ้งเขียนเป็นวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม โดยพิจารณา

ว่าวิชาทีตอ้งสอนนนัตอ้งรบัผิดชอบสรา้งเสริมพฤติกรรมอะไรและระดบัใดซึงสามารถวดัใน

พฤติกรรมตา่ง ๆ ดงันี 

2) ดา้นการคิดวิเคราะห ์(A=Analytical thinking) พฤตกิรรมดา้นจติ

บริการสามารถวิเคราะหแ์ละแตกประเด็นปัญหาสุขภาพ ในงานที

รบัผิดชอบ สามารถอธิบายความสมัพนัธข์นัพืนฐาน สามารถอธิบาย

ความสมัพนัธท์ีซบัซอ้นของปัญหาสุขภาพหรืองานบริการ สามารถ

วิเคราะหว์างแผน และคาดการณปั์ญหาสุขภาพหรืองานบริการ

พรอ้มวาง แนวทางการป้องกนัปัญหาล่วงหนา้ในงานทีซบัซอ้น 

สามารถเทคนิคและรูปแบบตา่ง ๆ ในการกาํหนดแผนงานการ

ทาํงาน 

องคป์ระกอบท ี2 วตัถุประสงคก์ารเรียนรู ้

• ในรายวิชาตอ้งมีการระบุวตัถุประสงคที์ชดัเจนใหเ้ห็นว่ามีการสรา้งเสริมพฤติกรรมการบริการ

ดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย ์โดยผูส้อนตอ้งเขียนเป็นวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม โดยพิจารณา

ว่าวิชาทีตอ้งสอนนนัตอ้งรบัผิดชอบสรา้งเสริมพฤติกรรมอะไรและระดบัใดซึงสามารถวดัใน

พฤติกรรมตา่ง ๆ ดงันี 

3) ดา้นการมีส่วนร่วมของผูร้บับริการ (P=Participation) พฤตกิรรมดา้น

การมีส่วนร่วมของผูร้บับริการ โดย ใหก้ารสนบัสนุนการตดัสินใจ

ของทีม และทาํงานส่วนทตีนไดร้บัมอบหมายสาํเร็จ ใหค้วามร่วมมือ

กบัทีมรบัฟังความคิดเห็นร่วมตดัสินใจและร่วมวางแผนในการ

ทาํงาน นาํทีมใหเ้กิดความสามคัคี ทาํใหง้านบรรลุตามเป้าหมาย 
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องคป์ระกอบท ี3 กลยุทธก์ารเรียนการสอนและกิจกรรม

• กาํหนดกลยุทธก์ารเรียนการสอนและกิจกรรมใหห้ลากหลายเหมาะสม

กบัระดบัหลกัสูตร เนือหารายวิชา ชนัปี และนกัศึกษา 

• ไดแ้ก่ บทบาทสมมต ิ(Role play) การสะทอ้นคิด(Reflective practice) 

การเป็นตน้แบบทดีี (Role model) สถานการณจ์ริง (Real situation)

สถานการณจ์าํลอง (Simulation situation) กรณีศึกษา (Case study)

การสาธิตและการสาธิตยอ้นกลบั (Demonstration and return 

demonstration) การถอดบทเรียน (Lesson learned) การแลกเปลียน

เรียนรู ้(Knowledge sharing) การเรียนรูแ้บบเพือนช่วยเพือน 

(Peer assisted learning strategies) การมอบหมายงานในชนัเรียน 

(Assignment) การใชโ้ครงงานเป็นฐาน (Project based)

การระดมสมอง (Brain storming)

องคป์ระกอบท ี4 บทบาทของผูส้อน และ

 บทบาทของผูเ้รียน 

• ผูส้อนตอ้งเป็นตน้แบบทดีี ในการแสดงออกใหผู้เ้รียนเห็นและรบัรูไ้ด ้

ในขณะทปีฏิบตัติอ่ผูร้บับริการหรือบุคคลอืน 

• มีความเขา้ใจ เป็นอยา่งดีเกียวกบัเรอืงหลกัการและพฤติกรรม การ

ใหบ้ริการสุขภาพดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย ์

• สามารถอธิบายหรือยกตวัอยา่งประกอบไดใ้นรายวิชา หรือบทเรียน 

• สามารถจดัสถานการณ ์หรือเตรียมสอืตา่ง ๆ ใหเ้หมาะสมกบับทเรียน

ทีสะทอ้นใหเ้ห็นหรือเกียวขอ้งกบัพฤติกรรมการใหบ้ริการสุขภาพดว้ย

หวัใจความเป็นมนุษย.์ 
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องคป์ระกอบท ี4 บทบาทของผูส้อน และ

 บทบาทของผูเ้รียน 

• ผูเ้รียนตอ้งทาํความเขา้ใจเตรียมความพรอ้มในการเรียนรู ้

• สามารถแลกเปลียนความรูแ้ละประสบการณก์บัเพือนๆตามกิจกรรม

ทีไดร้บัมอบหมาย 

• หลงัจากนนัสามารถสรุปประเด็นความรูท้ีไดห้ลงัจากการเรียนรู ้

• และนาํเสนอความรูป้ระสบการณท์ีตนเองไดร้บั.

องคป์ระกอบท ี5 สอืการเรียนการสอน 

และทรพัยากรการเรียนรู ้

• แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ

1. สอืการเรียนการสอนในหอ้งเรียน เช่น เอกสาร หนังสือและตาํรา 

      เครืองมือจดักิจกรรมการเรียน

2. สอืการเรียนการสอนผ่านสือออนไลน ์เช่น การใชโ้ปรแกรม Zoom, 

Google classroom 

3. แหล่งขอ้มูลเพือการคน้หาและรวบรวมขอ้มูลสารสนเทศ ไดแ้ก่ 

      แหล่งขอ้มูลทงัออฟไลนแ์ละออนไลน ์เช่น จุดบริการเครือข่าย

      อินเตอรเ์น็ต หรือ WIFI เพือการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลสารสนเทศ
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องคป์ระกอบท ี6สภาพแวดลอ้มการเรียนรู ้

• แบ่งเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 

  1. สภาพแวดลอ้มการเรียนรูท้างกายภาพ ครอบคลมุ สถานทเีรียน 

      หอ้งเรียน และสถานทฝึีกปฏิบตัิ 

  2. สภาพแวดลอ้มการเรียนรูท้างจติภาพ เป็นการจดัสภาพแวดลอ้ม

      ทีทาํใหผู้เ้รียนเกิดความรูส้ึกทางบวกหรือทางลบ หรือเป็นสิงทีมา

      กระทบความรูส้ึกนึกคิดของผูเ้รียน 

   3. สภาพแวดลอ้มการเรียนรูท้างสงัคมภาพ เป็นสภาพแวดลอ้มที

       ส่งผลใหเ้กิดจติบริการดว้ยหวัใจความเป็นมนุษยผ่์าความสมัพนัธ์

       ระหว่างบุคคล การประพฤตปิฏิบตัิต่อกนั.

องคป์ระกอบท ี7 เครืองมือทใีชใ้นการประเมินพฤตกิรรม 

• ใชแ้บบวัด แบบสงัเกตพฤติกรรม แบบสาํรวจ 

• โดยใหป้ระเมินพฤติกรรม 3 ดา้นคือ 

   1. ดา้นจติบริการเป็นการประเมินการเอาใจใสใ่นความทกุข ์และความตอ้งการของ
ผูร้บับรกิารและผูท้เีกียวขอ้ง รบัผิดชอบตอ่หนา้ท ีอาํนวยความ สะดวก ติดตามการ
บรกิาร ตอบสนองการ ใหบ้รกิารอยา่งว่องไว พรอ้มทีจะใหบ้รกิารดว้ยทา่ทีทีเป็นมิตร 
ดว้ยความรกั ความเมตตา รูจ้กัการ ควบคมุอารมณ ์

    2. ดา้นการคิดเชิงวิเคราะห ์เป็นการประเมินการรวบรวม จาํแนก ไตรต่รองขอ้มูล 
จากแหลง่ขอ้มูลทีหลากหลาย และน่าเชือถือ ตามสภาพความเป็นจรงิ ในการวิเคราะห์
ปัญหาและสงัเคราะหส์งิใหม่ อยา่งมีวิจารณญาณ โดยเชือมโยงความรูเ้ขา้สูก่าร
ตดัสินใจ การแกปั้ญหาของผูร้บับรกิารอยา่งสรา้งสรรค ์สอดคลอ้งกับความตอ้งการที
แทจ้รงิของผูร้บับรกิาร และ 

     3. ดา้นการมีสว่นรว่มของผูร้บับรกิาร เป็นการประเมินการใหบ้รกิารสุขภาพ โดย
ใหผู้ร้บับริการและผูที้เกียวขอ้งมีสว่นรว่ม ในการรบัรูปั้ญหาและความตอ้งการของ
ตนเอง รวมทงัตดัสินใจแกปั้ญหาสุขภาพของบคุคล ครอบครวั และชุมชน
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ขนัตอนของระบบการออกแบบและพฒันาการเรยีนการสอนเพอื

สรา้งเสรมิพฤตกิรรมการใหบ้รกิารสุขภาพ

ดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย์

มี 5 ขนัตอนหลกั

1. ขนัการวิเคราะห ์7 ขนัตอนยอ่ย

2.  ขนัการออกแบบ 7 ขนัตอนยอ่ย

3.  ขนัการผลิตและพฒันา 7 ขนัตอนยอ่ย

4.  ขนัการนาํไปใช ้1 ขนัตอนยอ่ย

5.  ขนัการประเมินผล 3 ขนัตอนยอ่ย

    1.1 วิเคราะหเ์นือหาดา้นสาธารณสุขศาสตร ์และสหเวชศาสตร ์

    1.2 วิเคราะหว์ตัถุประสงคก์ารเรียนรู ้

    1.3 วิเคราะหก์ลยุทธแ์ละกิจกรรมการเรียนการสอน 

    1.4 วิเคราะหบ์ทบาทของผูส้อนและบทบาทนกัศึกษา 

    1.5 วิเคราะหส์ือการเรียนการสอนและทรพัยากรการเรียนรู ้

    1.6 วิเคราะหส์ภาพแวดลอ้มการเรียนรู ้และ 

    1.7 วิเคราะหเ์ครอืงมือทีใชใ้นการประเมิน 

2. ขนัการวิเคราะห ์มี 7 ขนัตอนยอ่ย
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2. ขนัการออกแบบ มี 7 ขนัตอนยอ่ย

2.1 ออกแบบเนือหาดา้นสาธารณสุขสาสตร ์และสหเวชศาสตร ์

   2.2 ออกแบบวตัถุประสงคก์ารเรียนรู ้

  2.3 ออกแบบกลยุทธแ์ละกิจกรรมการเรียนการสอน 

   2.4 กาํหนดบทบาทของผูส้อนและบทบาทนกัศึกษา 

  2.5 กาํหนดและออกแบบสือการเรียนการสอนและทรพัยากร

         การเรียนรู ้

  2.6 ออกแบบสภาพแวดลอ้มการเรียนรู ้และ

   2.7 กาํหนดและออกแบบเครอืงมือทีใชใ้นการประเมิน.

3. ขนัการผลิตและพฒันา มี 7 ขนัตอนยอ่ย

1) การเขียนและปรุงแตง่เนือหาดา้นสาธารณสุขศาสตรแ์ละ

สหเวชศาสตร ์

2) เขียนวตัถุประสงคเ์ชิงพฤตกิรรมระดบัรายวิชา 

3) เขียนวตัถุประสงคเ์ชิงพฤตกิรรมของหวัขอ้แต่ละสปัดาห์

4) เขียนแผนการสอนตามกลยุทธแ์ละกิจกรรมการเรียนการสอน 

5) จดัหาหรือผลิตสอืการเรียนการสอนและทรพัยากรการเรียนรู ้

6) จดัสภาพแวดลอ้ม การเรียนรู ้และ 

7) สรา้งเครอืงมือทีใชใ้นการประเมินผล
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4. ขนัการนาํไปใช ้มี 1 ขนัตอนยอ่ย

ขนัการนาํไปใช ้ประกอบดว้ย การดาํเนินการจดัการเรียนการสอน

ตามแผนการสอนทีผูส้อนไดอ้อกแบบและพฒันาไว้

   5.1 การประเมินผลสมัฤทธทิางการเรียน 

   5.2 การประเมินพฤติกรรม และ 

   5.3 การประเมินความพึงพอใจของผูท้ีเกียวขอ้ง 

5. ขนัการประเมินผล มี 3 ขนัตอนยอ่ย

ขอ้เสนอแนะสาํหรบัการนาํรูปแบบฯไปใช้

1. อาจารยผ์ูส้อนสามารถใชร้ะบบฯ ทีออกแบบนีสาํหรบัการออกแบบและพฒันา

รายวิชาของตนเอง ทงันีระบบฯทีนาํเสนอมีความยดืหยุน่ตามธรรมชาตขิองวิชา 

เนือหาและนกัศึกษาการออกแบบและพฒันาจงึขึนอยูก่บัการวินิจฉยัและตดัสินใจ

ตามความเหมาะสมของอาจารย ์โดยในรายละเอียดของระบบฯ ไดน้าํเสนอสาระให

ครอบคลมุมากทสีุดเพือใหอ้าจารยใ์ชป้ระกอบการตดัสินใจ

2. สถาบนัการศึกษาสงักดัสถาบนัพระบรมราชชนก สามารถนาํระบบฯไปให้

อาจารยใ์ชพ้รอ้มกนัทุกรายวิชาของทุกหลกัสูตรในคราวเดียวกนั อาจเป็นใน

ช่วงเวลาของการปรบัปรุงหลกัสูตร เพือใหเ้กิดการปรบัปรุงรายวิชาเพือเสริมสรา้ง

พฤติกรรมใหน้กัศึกษาในคราวเดียวกนั

3. นกัศึกษาสามารถใชป้ระโยชนข์องระบบฯ นีในสว่นของรายละเอียดเกียวกบั SAP

และพฤติกรรมการใหบ้ริการสุขภาพดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย ์เพือใหน้กัศึกษาเห็น

ภาพรวมและความสมัพนัธข์อง SAP กบัพฤติกรรม
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•อาจารยท์อีอกแบบ (Design) การเรียนการสอน

• เปรียบไดก้บัสถาปนิกทเีขียนแบบบา้น 

• พิมพเ์ขียว architect’s blueprint

• ทีสามารถบอกไดว่้าจะสอนอะไรและจะสอนอยา่งไร

• นักศึกษาจึงจะเกิดผลการเรียนรูต้ามทีกาํหนด

การออกแบบระบบการเรียนการสอน
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การจดัการรายวิชา

รายวิชาของอาจารย์
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ใบงาน เอกสารหมายเลข 3

1. ชือวิชา ...........................................................................................
.......................................................................................................................
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• ใน มคอ. 3 มีสว่นใดทีมีการระบุ เกียวกบั SAP บา้ง อะไรบา้ง

1. หมวดท ี2 จดุมุ่งหมายและวัตถปุระสงค ์(จดุมุ่งหมายของรายวิชา, 

วัตถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา)

2. หมวดท ี3 ลกัษณะและการดาํเนินการ มีการระบุอะไรเกียวกบั SAP 

หรือไม่ อะไรบา้ง (คาํอธิบายรายวิชา และจาํนวนชวัโมงทใีชต้อ่ภาค

การศึกษา, จาํนวนชวัโมงตอ่สปัดาหท์ีอาจารยใ์หค้าํปรึกษาและ

แนะนาํทางวิชาการแก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคล  ) 

3. หมวดท ี4 การพฒันาการเรียนรูข้องนกัศึกษา ผลลพัธก์ารเรียนรู ้5 

    ดา้น มีการระบุเกียวกบัพฤติกรรม SAP หรือไม่ สว่นไหนบา้ง 

(ชือผลลพัธก์ารเรียนรู ้วิธีการสอน และวิธีการประเมินผล).
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4. หมวดท ี5 แผนการสอนและการประเมินผล มีการระบุ

เกียวกบัพฤตกิรรม SAP หรอืไม่ สว่นไหนบา้ง (หวัขอ้/

รายละเอียด กิจกรรมการเรียน การสอน/ สอืทีใช,้ แผนการ

ประเมินผลการเรียนรู)้

5. หมวดท ี6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอมีการระบุ

เกียวกบัพฤตกิรรม SAP หรอืไม่ สว่นไหนบา้ง (เอกสารและ

ตาํราหลกั, เอกสารและขอ้มูลสาํคญั, เอกสารและขอ้แนะนาํ)

6. หมวดท ี7 การประเมินผลและปรบัปรุงการดาํเนินงานของ

รายวิชา มีการระบุเกียวกบัพฤตกิรรม SAP หรอืไม่ สว่นไหนบา้ง 

(กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

กลยุทธก์ารประเมินการสอน การปรบัปรุงการสอน การทวน

สอบมาตรฐานผลสมัฤทธิของนกัศึกษาในรายวิชา)
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2. หมวดทมีีการระบุเกียวกบั SAP (ตอบไดม้ากกว่า 1)

 หมวดท ี2 /3

 หมวดท ี4

 หมวดท ี5

 หมวดท ี6

 หมวดท ี7

3. เขียนรายละเอียดสงิทีปรากฏ ในหมวดทมีีการระบุ

    เกียวกบั SAP

  เขียนลงในกระดาษ

4. วิชาของท่านเหมาะสมสาํหรบัการพฒันา SAP มากนอ้ยเพียงใด

 เหมาะสมระดบัมาก

 เหมาะสมระดบัปานกลาง

 เหมาะสมระดบันอ้ย

แยกเป็น 3 ส่วน S-A-P



15/03/64

21

การกาํหนดระดบั=สดัส่วน

ทวัไป SAP

อาจารยต์อ้งกาํหนดระดบัของ SAP

ระดบัมาก

ระดบัปานกลาง

ระดบันอ้ย
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• ท่านตอ้งสรา้งเสรมิ SAP ใหน้กัศึกษา ท่านคิดว่าวิชาของท่าน
เหมาะสมกบัการเสรมิสรา้งพฤตกิรรมใด (ตอบไดม้ากกว่า 1)

ดูเอกสารประกอบ หนา้ 4

 S ระดบัใด .............................
เนน้.....................................................................................

 A ระดบัใด ............................
     เนน้.....................................................................................
 P ระดบัใด ............................
     เนน้.....................................................................................

ขอ้สอบขอ้สอบ

สงัเกตพฤติกรรมสงัเกตพฤติกรรม

ฯลฯฯลฯ

ชือวิชา

หวัขอ้หลกั
 หวัขอ้ย่อย

ฯลฯ

วตัถุประสงค์
รายวิชา

วตัถุประสงค์

วตัถุประสงค์

วตัถุประสงค์

ผลการเรยีนรู ้
รายวิชา

กลยุทธก์ารเรียนการสอน

วตัถปุระสงค์
การประเมิน

สอื/ทรพัยากรการเรียนรู ้

สภาพแวดลอ้มการเรียน

บทบาทผูส้อน/ผูเ้รียน
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เนือหารายวิชา

เนือหาที

เหมาะสมกบั

SAP

6. ขอใหท้่านเขียนโครงสรา้งเนือหาของทงัรายวิชา 14-15
    ครงั ตาม มคอ 3 เขียนลงในกระดาษ A4 ตามตวัอยา่ง

7. จากภาพโครงสรา้งเนือหาดา้นซา้ย ขอใหท้่านระบุหวัขอ้ทีมี
    การเสริมสรา้ง SAP

8. ท่านสามารถออกแบบโครงสรา้งเนือหาใหม่เพือรองรบัการ
    สรา้งเสริม SAP (เขียนลงในกระดาษ A4)  

S

A/P

S/A/P
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10. ใหท้่านวิเคราะหว่์าจุดมุ่งหมายของรายวิชา/วตัถุประสงค์

    ของวิชา ตาม มคอ.3 มีการกาํหนดเพือการสรา้งเสรมิ SAP 

    แลว้หรือไม่

11. ใหก้าํหนดวัตถุประสงค ์SAP สาํหรบัแตล่ะหวัขอ้เนือหา

      (ดูหนา้ 9-10) 

ลอกของเดิมมาใส่ได ้
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12. ขอใหเ้ขียนชือผลลพัธก์ารเรียนรู ้ดา้นทีตรงกบั SAP (นาํมาจาก หมวด
      ท ี4 การพฒันาการเรียนรูข้องนกัศึกษา ผลลพัธก์ารเรียนรู ้5 ดา้น)

13. ขอใหท้่านเขียนวตัถุประสงคข์องวิชาทีมีการสรา้งเสริม SAP

เงือนไข: 1. ตอ้งเขียนเป็นวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม

            2. ตอ้งครอบคลมุวตัถุประสงคย์อ่ย ๆทที่านกาํหนดตามหวัขอ้
                รายวิชา ดูขอ้ 5  

            3. ตอ้งครอบคลมุผลลพัธก์ารเรียนรูท้ที่านรบัผิดชอบ

1. ใหท้่านกาํหนดวัตถุประสงค ์SAP สาํหรบัแตล่ะหวัขอ้เนือหา

 ตามขอ้ 4 

2.ท่านสามารถปรบัโครงสรา้งเนือหาใหม่ เพือรองรบัการ

สรา้งเสรมิ SAP

เขียนลงในช่องนี  
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14. ขอใหท้่านคดัลอก ชือวิธีการสอน กิจกรรม จากทุกหมวดใน 

      มคอ.3

15. ขอใหท้่าน กาํหนดกลยุทธก์ารเรียนการสอนและกิจกรรมเพือ

      สรา้งเสรมิพฤตกิรรม SAP โดยเพมิเตมิจากทีระบุไวแ้ลว้ใน 

      มคอ. 3            

      ดูหนา้ 10-13

16. จากทที่านสอนมาแลว้ ขอใหท้่านเขียนบทบาทของท่านใน

   ฐานะผูส้อน

17. เขียนบทบาทผูเ้รยีนในวิชาของท่าน

18. ขอใหท้่านออกแบบบทบาทใหม่สาํหรบัตวัท่านเพือการสรา้ง

      เสรมิพฤตกิรรม SAP ใหผู้เ้รียน

19. ใหท้่านกาํหนดบทบาทใหก้บัผูเ้รยีนเพอืช่วยทาํใหเ้กิด

      พฤตกิรรม SAP                 ดูหนา้ 13-19
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20. ขอใหท้่านเขียนชือสอืการเรยีนการสอนและทรพัยากรการ

      เรยีนรู ้ตามทรีะบุไวใ้น มคอ. 3 

21. ขอใหท้่านกาํหนดสอืการเรยีนการสอนเพมิเตมิจากทีเคยระบุ

      ไวแ้ลว้ใน มคอ.3 เพอืการเสรมิสรา้งพฤตกิรรม SAP

22. ขอใหท้่านกาํหนดทรพัยากรการเรยีนรูเ้พิมเตมิจากทีเคยระบุ

      ไวแ้ลว้ใน มคอ.3 เพอืการเสรมิสรา้งพฤตกิรรม SAP 

ดูหนา้ 20-22

23. ขอใหท้่านเขียนอธิบายลกัษณะของสภาพแวดลอ้มการเรยีนรู ้

      ทีท่านดาํเนินการมาแลว้

24. ขอใหท้่านออกแบบสภาพแวดลอ้มการเรยีนรูส้าํหรบัการ

      สรา้งเสรมิพฤตกิรรม SAP ดูหนา้ 22-24

สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ  สภาพแวดลอ้มทางจิตภาพ

สภาพแวดลอ้มทางสงัคมภาพ
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25. ขอใหท้่านระบุชือวิธีและเครอืงมือการประเมินทุกชนิด 

      ตาม มคอ. 3 

26. ขอใหท้่านกาํหนดและออกแบบวิธีและเครอืงมือประเมิน

      พฤตกิรรม SAP

ดูหนา้ 25-26
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• หมายเหต ุ4.2 ข

(3) การปลกูฝังการเรียนรูล้งไปในวิถีการปฏิบตัิงานของสถาบนั หมายความว่า 
การเรียนรูค้วรเป็น 

1) ส่วนหนึงของการปฏิบตัิงานประจาํวนั 

2) เรืองทมีีผลตอ่การแกปั้ญหาทีตน้เหตโุดยตรง 

3) การมุ่งเนน้การสรา้งองคค์วามรูแ้ละแบ่งปันความรูท้วัทงัสถาบนั 

4) เรืองทเีกิดจากการมองเห็นโอกาสการเปลียนแปลงทีสาํคญั และมีนยัยะ 
รวมทงัการสรา้งนวตักรรม
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• KNOWLEDGE ASSETS: สินทรพัยท์างความรู ้“

• หมายถึง ทรพัยากรทางปัญญาทีสถาบนัสงัสมมา เป็นองคค์วามรูข้องทงัสถาบนั
และผูป้ฏิบตัิงานในรูปแบบของสารสนเทศ แนวความคิด การเรียนรู ้ความเขา้ใจ 
ความทรงจาํ ความเขา้ใจอยา่งลึกซึง 

• ทกัษะทางปัญญาและทางเทคนิค รวมทงัขีดความสามารถตา่ง ๆ 

• สินทรพัยท์างความรูข้องสถาบนั มีอยูใ่นผูป้ฏิบตัิงาน หลกัสูตร ซอฟตแ์วร ์
ฐานขอ้มูล เอกสาร แนวทางปฏิบตัิ นโยบายและระเบียบปฏิบตัิ 

• สินทรพัยท์างความรูย้งัอยูท่ผีูเ้รียน ลูกคา้กลุ่มอืน ผูส้่งมอบ และคู่ความรว่มมือที
เป็นทางการ 

• ดว้ยสินทรพัยท์างความรูเ้ป็นความรูค้วามชาํนาญ”(Know-how) ทสีถาบนัมีอยู่
และสามารถนาํไปใชป้ระโยชน ์เพือเพิมพนูและพฒันาสถาบนัใหเ้ติบโต 

• การเสริมสรา้งและการจดัการสินทรพัยท์างความรูจ้งึเป็น ส่วนประกอบทีสาํคญั
สาํหรบัสถาบนัในการสรา้งคณุค่าใหแ้ก่ผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย ทงัยงัช่วยธาํรง
ความสาํเร็จของสถาบนัใหย้งัยนื

• INNOVATION: นวตักรรม “

• หมายถึง การเปลียนแปลงทีมีความหมายเพือปรบัปรุงหลกัสูตร การจดัการศึกษา 
วิจยั บริการ กระบวนการ การปฏิบตัิการ และรูปแบบธุรกิจของสถาบนั หรอื
ประสิทธิผลของสถาบนั รวมทงัสรา้งคุณค่าใหม่ใหแ้ก่ผูมี้สว่นไดส้ว่นเสีย 

• นวตักรรมเป็นการรบัเอาแนวคิด กระบวนการ เทคโนโลย ีหลกัสูตร การจดัการ
ศึกษา วิจยั บริการ หรือรูปแบบการดาํเนินธุรกิจ ซึงอาจเป็นของใหม่หรือนาํมา
ปรบัเพือ การใชง้านในรูปแบบใหม่ 

• ผลลพัธข์องนวตักรรม คือ การปรบัปรุงแบบกา้วกระโดดของผลลพัธ ์หลกัสตูร 
บริการฯ และกระบวนการ 

• นวตักรรมจะเกิดขึนไดต้อ้งมีสภาพแวดลอ้มทีเกือหนุน มีกระบวนการทีคน้หา
โอกาส เชิงกลยทุธ ์และพรอ้มทีจะเสียงในเรอืงทผี่านการประเมินผลไดผ้ลเสีย
อยา่งรอบดา้น นวตักรรมทีประสบความสาํเร็จในระดบัสถาบนั 

• เป็นกระบวนการทีประกอบดว้ยหลายขนัตอนทีเกียวขอ้งกบัการพฒันาและการ
แลกเปลียนเรียนรู ้
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• LEARNING: การเรียนรู ้“

• หมายถึง ความรูห้รือทกัษะใหม่ทไีดร้บัจากการประเมิน การศึกษา ความรูจ้าก 
ประสบการณ ์และนวตักรรม 

• เนน้การเรียนรู ้ในสองระดบัทีแตกตา่งกนั คือ การเรียนรูร้ะดบัองคก์รและระดบั
บุคคล โดย 

1) การเรียนรูร้ะดบั องคก์รไดม้าจากการวิจยัและพฒันา วงจรการประเมิน
และการปรบัปรุง ความคิดและขอ้มูลจากบุคลากรและ ผูมี้สว่นไดส้ว่นเสีย การ
แบ่งปันวิธีปฏิบตัิทเีป็นเลิศ และการจดัระดบัเทียบเคียง 

2) การเรียนรูข้องบุคลากร ไดม้าจากการศึกษา การฝึกอบรม และการไดร้บั
โอกาสในการพฒันาเพือความเจริญกา้วหนา้ของแตล่ะบุคคล เพอืความมีประสิทธิผล

•  การเรียนรูค้วรถกูปลกูฝังอยูใ่นวิถีการทสีถาบนัดาํเนินการ ซึงสง่ผลใหเ้กิดการ 
ไดเ้ปรียบเชิงแข่งขนัและความสาํเร็จอยา่งตอ่เนืองสาํหรบัสถาบนัและบุคลากร

• VOICE OF THE CUSTOMER: เสียงของลกูคา้ “

• หมายถึง กระบวนการในการเฟ้นหาสารสนเทศทีเกียวขอ้งกบัผูเ้รียน และ 

ลกูคา้กลุ่มอืน 

• กระบวนการเหล่านีควรจะเป็นเชิงรุกและมีนวตักรรมอยา่งตอ่เนืองเพือให้

ไดค้วามตอ้งการ ความคาดหวงัและความปรารถนา (ทงัทีระบุอยา่งชดัเจน 

ไม่ไดร้ะบุและทีคาดการณไ์ว)้ ของผูเ้รียนและลูกคา้กลุ่มอืน 

• โดยมีเป้าหมายเพือใหไ้ดค้วามผกูพนัของลกูคา้ การรบัฟังเสียงของลกูคา้” 

อาจรวมถึงการรวบรวม และบูรณาการขอ้มูลชนิดตา่ง ๆ ของผูเ้รียนและ

ลกูคา้กลุ่มอืน เช่น ขอ้มูลจากการสาํรวจ ขอ้มูลจากการ สนทนากลุ่ม 

ขอ้คิดเห็นในเว็บไซต ์ขอ้มูลความพึงพอใจและขอ้รอ้งเรียนทีมีผลกระทบ

ต่อการตดัสินใจใน การสานสมัพนัธแ์ละสรา้งความผกูพนัของผูเ้รยีนและ

ลกูคา้กลุ่มอืน
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• WORKFORCE CAPABILITY: ขีดความสามารถของบุคลากร “

• หมายถึง ความสามารถของสถาบนัทีจะทาํใหก้ระบวนการ ตา่งๆ บรรลุ

ผลสาํเร็จโดยอาศยั ความรู ้ทกัษะ ความสามารถ และสมรรถนะของคนใน

สถาบนั 

• ขีดความสามารถนีอาจรวมถึงความสามารถในการสรา้งและรกัษา

ความสมัพนัธก์บัผูเ้รียนและลกูคา้ กลุ่มอืน 

• การสรา้งนวตักรรมและการเปลียนผ่านไปสู่เทคโนโลยีใหม่ ๆ 

• การพฒันาการจดัการศึกษา และบริการฯ และกระบวนการทาํงานใหม่ ๆ 

รวมทงัตอบสนองตอ่ความตอ้งการของตลาดและกฎระเบียบขอ้บงัคบัดา้น 

การศึกษาทีเปลียนแปลงไป
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หนา้ 65
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… คาํว่า (กระบวนการ)จดัการความรู ้(Knowledge management) 

มีความหมายจาํเพาะว่า หมายถึง การจดัการใหมี้การคน้พบองคค์วามรู ้
ความชํานาญทีแฝงเรน้ในตวัคน หาทางนาํออกมาแลกเปลียนเรยีนรู ้
ตกแตง่ใหง่้ายตอ่การใชส้อยและมีประโยชนเ์พิมขึน มีการตอ่ยอดให้

งดงามและใชไ้ดเ้หมาะสมกบัสภาพความเป็นจริงและกาลเทศะยงิขึน มี
องคค์วามรูใ้หม่หรือนวัตกรรมเกิดขึนจากการเอาความรูท้ีไม่เหมือนกนัมา

เจอกนั ขอ้สาํคญัก่อใหเ้กิดการเรียนรูร้่วมกนัของคนทงัหมด ทรี่วมใน

กระบวนการ ก่อใหเ้กิดปัญญาร่วม (Collective Wisdom) ทาํใหแ้กปั้ญหา
หรือพฒันาในเรืองยากๆไดส้าํเรจ็

(กระบวนการ)การจดัการความรูมี้พนืฐานอยูท่ีการใหคุ้ณค่าแก่

องคค์วามรูท้อียูใ่นตวัคนทุกคน จงึเป็นรูปธรรมแห่งการปฏิบตัทิีเคารพ

ศกัดิศรีและคุณค่าความเป็นคนของคนทุกคน

ศาสตราจารยเ์กียรติคณุ นายแพทยป์ระเวศ วะสี (2548)

การจดัการความรู:้ กระบวนการปลดปลอ่ยมนุษยสู์่ศกัยภาพ เสรีภาพ และความสุข หนา้ 31, 
33

การจดัการความรู ้

(Knowledge Management : KM)

หมายถึง การรวบรวมองคค์วามรูท้มีีอยู่ในองคก์รซึง 

กระจดักระจายอยูใ่นตวับุคคลหรือเอกสารมาพฒันา

ใหเ้ป็นระบบ เพอืใหทุ้กคนในองคก์รสามารถเขา้ถึง

ความรู ้และ พฒันาตนเองใหเ้ป็นผูรู้ ้รวมทงั

ปฏิบตังิานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ อนัจะส่งผลให้

องคก์รมีความ สามารถในเชิงแข่งขนัสูงสุด
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2. การสร้างและแสวงหาความรู้ 
(Knowledge Creation and Acquisition)

2. การสร้างและแสวงหาความรู้ 
(Knowledge Creation and Acquisition)

3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization)

4. การประมวลและกลันกรองความรู้ 

(Knowledge Codification and Refinement)

5. การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access)

6. การแบ่งปันแลกเปลียนความรู้ (Knowledge Sharing)

7. การเรียนรู้ (Learning)

ความรู้นันทําให้เกิดประโยชน์กับ

องค์กรหรือไม่

ทําให้องค์กรดีขึนหรือไม่

มีการแบ่งปันความรู้ให้กันหรือไม่

เรานําความรู้มาใช้งานได้ง่ายหรือไม่

ความรู้อยู่ทีใคร  อยู่ในรูปแบบอะไร

จะเอามาเก็บรวมกันได้อย่างไร

จะแบ่งประเภท หัวข้ออย่างไร

จะทําให้เข้าใจง่ายและสมบูรณ์อย่างไร

เราต้องมีความรู้เรืองอะไร

เรามีความรู้เรืองนันหรือยัง 1. การบ่งชีความรู้ 

(Knowledge Identification)

*
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ขนัตอนการจดัการความรู ้ กบั PDCA

1. ตงัชุมชนนกัปฏิบตั/ิกาํหนดบทบาท

2. กาํหนดขอบเขตองคค์วามรู ้

4. แลกเปลียนและแบ่งปันองคค์วามรู ้

3. ออกแบบรายละเอียดของผลงาน

5. สรา้งองคค์วามรู ้(ผลงาน) 

PLAN

DO

CHECK

ACT8. สรา้งมาตรฐานการทาํงาน/ตดิตามผล

6. ใชอ้งคค์วามรูใ้นงาน

7. ประเมินการใชผ้ลงานองคค์วามรู ้
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81

82
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83

แลกเปลียน

แบ่งปัน

ถอดบทเรียน

สรา้งนวัตกรรม

•ความรู ้ประสบการณ์

 เกียวกบัการเรยีนการสอน 

 สอืการสอน การประเมิน

แผนฯ ขนัตอน เครอืงมือ

องคป์ระกอบ ขนัตอน 
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สมาชิกของชุมชนนักปฏิบตัิ

1.  ตอ้งมีวิสยัทศันร่์วมกนั Shared Visions

2. ตอ้งร่วมแรง ร่วมใจ และร่วมมือ
 Collaborative teamwork

3. ตอ้งมีความรูท้กัษะความสามารถในงาน

4. ตอ้งเป็นกลัยาณมิตร Caring Community

5. ตอ้งปรบัเปลียนวฒันธรรมของกลุ่ม Group Culture

   เนน้ทีผลลพัธ(์A focus of results)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที 5 ขนัตอนของรูปแบบการทําโครงงานคณุธรรมโดยใช้แนวคิดการเรียนแบบร่วมมือบนเว็บและการเขียนสะท้อนความดี

 
 

ขนั1 เตรียมความพร้อม 

ก่อนเริมเรียนรู้ 

ขนั 2 สะท้อนความดี 

เปิดเซฟตีเวบ็บล็อก 

ขัน 3 ประเด็นศึกษา 

นําพาสืบสอบ 

ขัน 4 ประเด็นคณุธรรม 

นําสู่ความเคารพ 

ขนั 8 นําเสนอผลงานผสานการประเมิน 

 

ชแีจงความสําคัญ 

ของกิจกรรมการเรียนรู้ 

ทําแบบวดั 

คุณลกัษณะความเคารพ  

 ประเมินคุณลักษณะ 

ความเคารพของผู้ เรียน 

 

 ผู้ สอน  กิจกรรมบนเว็บ 

  
ผู้ เรียน  กิจกรรมนอกเว็บ 

  
พ่อแม ่อาจารย์ เพือน   

     ชแีจงกิจกรรมการเรียนรู้ 

    ทังบนเว็บและนอกเว็บ 

แนะนําเว็บไซต์ 

    สมัครเข้าใช้งาน 

เขียนสะท้อนความดี 

ตนเอง พ่อแม ่อาจารย์ 

และเพือนและเยียมชม 

เว็บบล็อกเพือน 

นําสนทนาเข้าสู่ประเด็นศึกษา 

ร่วมอภิปรายกลุ่ม 

คลิกใบงานร่วมกนัสืบสอบ 
 

ความสําคัญของความเคารพ 

บคุคลทคีวรให้ความเคารพ  

 

อภิปรายผลจากการสืบสอบ 

   สรุปสาระสําคญั 

ร่วมคิดวิธีพัฒนา 

คุณลักษณะความเคารพ 

วางแผนและร่างโครงงาน 

  นําเสนอ โครงงาน 

เขียนสะท้อนความเปลียน 

แปลงของตนเอง/เพือน 

    ทําแบบวัดคุณลกัษณะความเคารพ

ต่อตนเอง พ่อแม่ อาจารย์ เพือน 

   ขัน 6 ประมวลสรุปผล 

   ค้นพบนวัตกรรม 

ประมวลข้อมูล 

สรุปผล 

เขียนรายงาน 

เตรียมสอืนําเสนอ 

ขนั 5 ดําเนินภารกิจ 

พิชิตเป้าหมาย 

   ดําเนินโครงงาน 

   รายงานความคืบหน้า 

กําลังใจจากผู้สอน 

เสนอความคืบหน้า 

ครังที1 ครังที2 ครังที3 

ขนั 7 สรุปความดีปิดเซฟตเีว็บบล็อก 

 

สิงทไีด้เรียนรู้จาก 

การสะท้อนความด ี

ตัวเอง/พ่อแม/่ 

อาจารย์//เพือน 

   สิงทีอยากจะขอบคณุตัวเอง 

CAR
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 องคป์ระกอบของการพฒันาชุมชนนกัปฏิบตัิ

 กระบวนการของชุมชนนกัปฏิบตัิ

การสรา้งกลุม่ชุมชนนกัปฏิบตัิ

องคป์ระกอบของ CoP

1. สมาชิกในกลุม่

2. แผนการบริหารจดัการ CoP

3. บรรยากาศสภาพแวดลอ้มในกลุม่

4. ทรพัยากรทีกลุม่ตอ้งใช้

5. สือและเทคโนโลยีการสือสารของกลุ่ม
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1.1 สมาชิกในกลุม่

โครงสรา้งกลุ่ม CoP

คณุกิจ

คุณอาํนวย

คุณลิขิต
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1.1 สมาชิกในกลุ่ม

    อาจารยผู์ส้อน ทีมีประสบการณต์า่งกนั แตส่นใจ

    เขา้กลุม่

 บทบาทของสมาชิกกลุม่

1. Facilitator คุณอาํนวย        

2. Practitioner สมาชิก (คณุกิจ) 

3. คุณลิขิต: สมาชิก เลขานุการ

 ลกัษณะการรวมกลุ่มของอาจารย์

1. กลุ่มวิชาเดียวกนั สอนระดบัเดียวกนั

2. กลุ่มวิชาเดียวกนั สอนตา่งระดบักนั

3. ตา่งกลุ่มวิชา สอนระดบัเดียวกนั

4. ตา่งกลุ่มวิชา สอนตา่งระดบักนั

5. กลุ่มตามสมคัรใจ

กลุ่มบุคคลทีรวมกลุ่ม CoP
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1. ช่วยใหส้มาชิกกลุ่มไดแ้ลกเปลียนความคิดเห็น สะทอ้น

ประสบการณจ์นเขา้ใจปัญหาทีแทจ้รงิ

2. ร่วมกนัวางแผนการพฒันาผูเ้รยีนและดาํเนินตามแผน

ททีาํใหทุ้กฝ่ายไดร้บัประโยชนร์่วมกนั 

3. ใชเ้ทคนิคต่างๆใหส้มาชิกกลุ่มเกิดการแลกเปลียนเรยีนรู ้

คิดอยา่งเป็นระบบ มีอิสระทางความคิดและสามารถสอืสาร

อยา่งตรงไปตรงมา 

คุณอาํนวย 

1. ผูท้มีีเป้าหมายร่วมกนัเพือผูเ้รียนรวมตวักนั

2. แลกเปลียนเรียนรูป้ระสบการณ ์และความรูข้องกนั

และกนั

3. ศึกษาคน้ควา้ นาํมาเสนอกบักลุ่ม

4. ร่วมกนัวางแผนการพฒันาตงัแตต่น้จนจบ

5. เปิดใจรบัฟัง และเสนอความคิดเห็นอยา่งสรา้งสรรค์

สมาชิกหรือคุณกิจ
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1. สรุปประเด็นการสนทนาทุกรูปแบบ

2. บนัทึกลงในใบงาน รายงาน เพือเป็นหลกัฐาน

3. ช่วยเหลือคุณอาํนวย 

4. นัดหมาย ติดตามงาน

คุณลิขติ

1.2 แผน KM

กาํหนดการดาํเนินงาน 

เขียนแผนการบริหารจดัการ KM
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1.3 บรรยากาศสภาพแวดลอ้มในกลุ่ม

1) การรวมกลุ่ม CoP

2) การรวมพลงั

3) การเสริมสรา้งอาํนาจ

         3.1 บุคคล

         3.2 กลุม่

1.4 ทรพัยากรทีกลุม่ใช้

1) สถานทีสาํหรบักลุ่ม CoP

2) งบประมาณ

3) เวลา

4) วสัดุอุปกรณ์

5) เครืองมือสือสาร แลกเปลียนเรียนรู ้

    เครืองมือสืบคน้ขอ้มูลความรู้



15/03/64

51

เครืองมือสือสาร แลกเปลียนเรียนรู ้

    เครืองมือสืบคน้ขอ้มูลความรู้

1) การสือสารแบบเผชิญหนา้

      1.1 การพูดคุยสนทนา

      1.2 การประชุมกลุ่ม

2) การสือสารบนเครือข่าย

     2.1 การสือสารแบบประสานเวลา

     2.2 การสือสารแบบไม่ประสานเวลา

กระบวนการของ CoP
1.รวมกลุ่ม CoP และขอจดัตงักลุ่ม

2.วิเคราะหแ์ละระบุปัญหา/สงิทีตอ้งการพฒันา

3.ออกแบบและจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู/้กิจกรรม/
นวตักรรม

5.จดัการเรียนรู/้กิจกรรม/นวตักรรมในหอ้งเรยีนจริง

6.ประเมินผล/สะทอ้นการจดัการเรยีนรู/้กิจกรรม/นวตักรรม

7.สรุปผลและเผยแพรก่ารจดัการเรยีนรู/้กิจกรรม/นวตักรรม

4.วิพากษ ์แลกเปลียนเรียนรู ้และปรบัปรุงแกไ้ข


