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ความหมายของ KM 

กำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management: KM)

หมำยถงึ กำรรวบรวมควำมรู้ทีมี่อยู่ในองคก์ร ซึง่มีอยู่ในตัวบุคลำกร หรือ เอกสำร มำพฒันำใหเ้ป็น
ระบบ เพือ่ใหทุ้กคนในองคก์รสำมำรถเข้ำถงึควำมรู้ พฒันำตนเอง รวมทัง้ปฏบิัตงิำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และพฒันำองคก์รใหมี้ศักยภำพได้อย่ำงยั่งยนืต่อไป (วจิำรณ ์พำนิช, 2548)

ควำมรู้ คอื 1) ควำมรู้เด่นชัด/ควำมรู้เชิงทฤษฎ ี(Explicit Knowledge)

2) ควำมรู้ซ่อนเร้น (Tacit Knowledge) เป็นควำมรู้ทีแ่ฝงอยู่ในตัวคน เป็น
ประสบกำรณแ์ละควำมสำมำรถส่วนตัว



“โมเดลปลำทู” เป็นโมเดลของ
สถำบันส่งเสริมกำรจัดกำรควำมรู้
เพือ่สังคม (สคส.) ทีเ่ปรียบกำร
จัดกำรควำมรู้เหมือนกับปลำทหูน่ึง
ตัวทีม่ี 3 ส่วนคอื



เคร่ืองมือในการจัดการความรู้ (KM tools)

1. Community of practice (CoP):  เป็นเครือข่ำยควำมสัมพนัธท์ีไ่ม่เป็นทำงกำร จะเอือ้ต่อ
กำรเรียนรู้และกำรสร้ำงควำมรู้ใหม่ๆ

2. Mentoring Programs: ใช้พีเ่ลีย้ง

3. Before Action Review (BAR): 

4. After Action Review (AAR): กำรอภปิรำยเหตุกำรณท์ีเ่กดิขึน้ เพือ่ทบทวนว่ำเกดิอะไรขึน้ 
ท ำไมจงึเกดิ จะรักษำจุดแข็งและปรับปรุงจุดอ่อนอย่ำงไร ส่งผลใหท้มีและสมำชิกไดเ้รียนรู้จำกทัง้ควำมส ำเร็จ

และควำมล้มเหลว



เคร่ืองมือในการจัดการความรู้ (KM tools)

5. กำรเล่ำเร่ือง (Story telling): บอกเล่ำเร่ืองรำวใหผู้้ฟังฟัง เป็นกำรหำค ำตอบเพือ่แก้ปัญหำ เร่ืองรำวและ
ควำมคดิต่ำงๆ 

6. กำรเสวนำ (Dialogue): เป็นกำรปรับฐำนควำมคดิ โดยกำรฟังควำมคดิเหน็จำกผู้อืน่หลำกหลำย มีกำรจัด
ประชุม/อภปิรำยเพือ่แก้ปัญหำหรือหำข้อยุตติ่อไป ข้อยุตทิีเ่กดิขึน้จะเกดิจำกกำรทีเ่รำเหน็ภำพในองคร์วมเป็นทีต่ัง้

7. เวท ีถำม-ตอบ (Forum): เป็นกำรถำมค ำถำมเพือ่ใหผู้้รู้ทีอ่ยู่ร่วมใน Forum ช่วยกันตอบค ำถำมหรือส่งต่อ
ผู้เชี่ยวชำญอืน่ช่วยตอบ 

8. เพือ่นช่วยเพือ่น (Peer assist): เป็นกำรเชิญสมำชิกจำกทมีอืน่มำแบง่ปันประสบกำรณ ์ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
ใหแ้ก่ทมี ซึง่ต้องกำรควำมช่วยเหลือ
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FNP for Change 



จากปีกศ. 2563 สู่การนิเทศภาคสนามในสถานการณ์โควดิ
ของปี กศ. 2564

รำยวชิำ ปฏบัิตกิำรพยำบำลพืน้ฐำน

วัตถุประสงคร์ำยวชิำ 

ฝึกปฏบัิตกิำรพยำบำลขั้นพืน้ฐำนเพือ่ตอบสนองควำมต้องกำรของบุคคล ครอบครัว กำร
พยำบำลข้ำมวัฒนธรรม โดยใช้กระบวนกำรพยำบำล ผลกำรวจัิย และทฤษฎทีำงกำรพยำบำล 
ประเดน็กฎหมำย จริยธรรมทีเ่กีย่วข้อง



ปัญหาท่ีพบจากการฝึกปฏิบติัในปีการศึกษา 2563

Safety first

นศ ผู้ปกครอง 
ครู กลัว/กังวล 
ไม่ปลอดภัย

แหล่งฝึกปิด

วิทยำลัยปิด

กำรเรียนแบบ
ผสมผสำน(online +

onsite +ภำคสนำม



สิง่ทีไ่ดเ้รียนรู้
อุปสรรค
◦ นศมีวัสดุอุปกรณ ์ในกำรฝึกปฏบัิตทิ ำหตัถกำรณท์ีบ้่ำนไม่เพยีงพอ

◦ นักศึกษำขำดทกัษะในกำรผลิตสื่อ ท ำใหไ้ด้ภำพไม่ชัด

◦ ใช้เวลำในกำรถ่ำยท ำ VDO มำก 
◦ ครูเสียเวลำมำกในกำรดูวิดโิอ และกำรใหข้้อเสนอแนะ

◦ ภำพทีไ่ด้อำจมีกำรตัดต่อท ำใหไ้ม่สำมำรถประเมินผลกำรฝึกได้อย่ำงแทจ้ริง

◦ สื่อกำรสอนมีไม่เพยีงพอ

จุดแข็ง

-นักศึกษำมีควำมคิดสร้ำงสรรคใ์นกำรประยุกตใ์ช้อุปกรณท์ีมี่อยู่ภำยใน
บ้ำนพฒันำส่ือกำรเรียนรู้

-ครอบครัวมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของนักศึกษำ

-ครอบมีควำมภมิูใจทีมี่ส่วนช่วยและเหน็พฒันำกำรของบุตรหลำนในกำร
เรียนพยำบำล

โอกำสในกำรพฒันำ
- มโีครงกำรพฒันำส่ือกำรสอนเพือ่ให้นศ.ได้ใช้เพิม่ขึน้
- มคีวำมคิดต่อยอดเพือ่เตรียมควำมพร้อมต่อสถำนกำรณท์ีอ่ำจเกิดขึน้อีก และเตรียมกำรจัดหลักสูตรใหม่ 2565 

-หำแหล่งฝึกในชุมชนใกล้เคียงเพือ่เป็นแหล่งฝึกรองรับรำยวชิำกำรพยำบำลพืน้ฐำนเพือ่ดูแลผู้ป่วยเรือ้รังในภำวะ
พึง่พงิ
-ท ำวจิัยเร่ือง กำรศึกษำสมรรถนะของนักศึกษำในรำยวชิำ.....................  



ความท้าทาย ส าหรับปีการศึกษา 2564

Fear 

COVID-19 disruptive 
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From KM to OBE

พ.ศ. 2565 to 2569



การจัดการเรียนการสอนวชิา ป.พืน้ฐาน เพ่ือ ตอบโจทย์ EPAs

Bed making (4,3)

Hygiene care (4,3)

Vital signs (4)

Oxygen & suction(3,2)

กำรเก็บส่ิงส่งตรวจ (3)

กำรแผล(3,2)

กำรควบคุมและแพร่กระจำยเชือ้(3)

ปฏบิัตหิตัถกำรด้วยเทคนิคปรำศจำกเชือ้(3)

NG tube & feeding (3,4)

Retained Foley Catheter (3)

กำรบริหำรยำทำงปำก/กล้ำมเนือ้/ใต้ผิวหนัง/ให้
สำรน ำ้ทำงหลอดเลอืดด ำ  

ระดับ 4 นักศกึษาลงมอืปฏบัิตไิดด้ว้ยตนเองและมผีูน้เิทศสังเกตอยูห่า่ง ๆ 

ระดับ 5 นักศกึษาลงมอืปฏบัิตไิดด้ว้ยตนเองและไมจ่ าเป็นตอ้งมผีูน้เิทศ

ระดับ 2 นักศกึษาลงมอืปฏบัิตไิดแ้ละตอ้งมผีูน้เิทศใกลช้ดิ

ระดับ 3 นักศกึษาลงมอืปฏบัิตไิดแ้ละตอ้งมผีูน้เิทศทีพ่รอ้มชว่ยเหลอืไดทั้นที

ระดับ 1 นักศกึษาสังเกตและใหก้ารชว่ยเหลอืรอบนอก



ตัวแบบทนู่ำ (Tuna model) (ประพนธ ์ผาสขุยืด (2550: 21-26) ประกอบดว้ยเป็น 3 ส่วน
ส่วนแรก ส่วนก ำหนดทศิทำง (Knowledge Vision)

1. วิสยัทศัน/์นโยบาย (Vision)

2. ตวับ่งชีค้วามส าเรจ็ (Indicator)

3. แผนปฏิบตัิการ (Plan)

4. จดัสรรทรพัยากร (Resource)

ส่วนทีส่อง ส่วนแลกเปลี่ยน และแบ่งปัน (Knowledge Sharing)

1. กลุ่มแลกเปล่ียนเรยีนรู ้(Group Discussion)

2. วิเคราะหค์วามรูท่ี้เก่ียวขอ้ง (Analysis)

3. ฝึกใชค้วามรูท่ี้เก่ียวขอ้ง (Practice)

4. สงัเคราะห ์แลว้แบ่งปัน (Synthesis)

ส่วนทีส่ำม ส่วนสะสม (Knowledge Asset)

1. รวบรวมความรูเ้ขา้คลงั (Collection)

2. จดัการความรู ้(Management)

3. ประเมินความรู ้(Evaluation)

4. เผยแพรค่วามรู ้(Sharing)

และมีการไหลของวิสยัทศันจ์ากหวัปลาไปหางปลา ซึง่ผูบ้รหิารก าหนดวิสยัทศันใ์นแบบ (Top-Down Direction) และมีการไหลของความรูข้ึน้มา
จากหางปลาไปสู่หวัปลา ซึง่ความรูถ้กูเรยีกใชข้ึน้มาจากทกุระดบั (Bottom-up Direction)





วชิำศำสตรแ์ละ
ศิลปะทำงกำร
พยำบำล

• เนือ้หำ

• ส่ือกำรสอน

วชิำปฏิบัตพิืน้ฐำน • เทคนิค
กำรนิเทศ

EPAs

เชื่อมต่อเนือ้หำ



Ability = Function of KSAs (Knowledge + Skills + Attitude)

Triangle of Success
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การเตรียมความพร้อม

 เตรียมควำมพร้อมในหอ้งฝึกทดลองปฏบิตักิำรพยำบำลพืน้ฐำน

 ปฐมนิเทศในหอผู้ป่วย 

 ฝึกปฏบิัตหิตัถกำรในหอผู้ป่วยภำยใตก้ำรดแูลของอำจำรยนิ์เทศน ์



เตรียมความพร้อม





เตรียมความพร้อม



เตรียมความพร้อมก่อนขึน้ฝึกภาคสนาม



INSPIRE +  CURIOSITY + WONDER

สร้ำงบรรยำกำศแหง่กำรเรียนรู้ (Self-organized environment 

working) (วจิำรณ ์พำนิช, 2548)
 Learning by doing 
 เป็นอสิระในกำรเรียนรู้ เช่น เรียนจำกมือถอื แหล่งควำมรู้ในหอผู้ป่วย พี่

พยำบำลในหอผู้ป่วย แพทย ์(expert)
 เลิกกำรถ่ำยทอดควำมรู้ดว้ยกำรบรรยำย ใหโ้อกำสนศ.แสดงควำมคิดเหน็  



Sharing 
จาก….อาจารย์
นิเทศ



ใหรุ่้นพีใ่หก้ ำลังใจน้อง ใหน้้องฝึกเยอะๆ



Sharing จาก....อาจารย์นิเทศ

Case-based 

learning 
การเขียน NDx.จาก Wardแรก 

สู ่Wardสองดขีึ้น โดยให ้ นศ 

คดิก่อนท า โดยไมต่อ้งใชต้ ารา



Sharing จาก....อาจารย์นิเทศ

Self-confidence

to do bedside care

อาจารย ์หนูช่วยดผููป่้วยทานขา้วนะคะ

นศ ยนืด ูผูป่้วยรบัประทานอาหาร

อาจารย ์เกะอาหารและเตรยีมน า้ให ้

ผูป่้วย (ท าใหด้แูละอธิบาย)

นศ. เรยีนรูจ้ากอาจารยก์ารช่วยผูป่้วย



Sharing จาก อาจารย์นิเทศน์

ทักษะ
ภำษำอังกฤษ 



Sharing จาก อาจารย์นิเทศ

- กำร Approach ผู้ป่วย 
- เน้น กำร interview

Ex. นศได้ดูแลผป.ทีม่อีำกำรถ่ำยเหลว เชด็
อุจจำระให้ผู้ป่วย 5 คร้ัง 

ผู้ป่วยชมนักศึกษำว่ำ “น่ารัก ดูแลดี ไม่
รังเกียจ” 

นักศกึษำเกดิควำมภำคภูมใิจ รักใน
วชิำชพี

Communication

Attitude

-Motivation

-Self-confidence

-optimism

Reflection 



Sharing จาก อาจารย์นิเทศน์

“ไม่ใช่เฉพำะทกัษะทีก่ ำหนด แต่ปลูกฝัง
ทศันะคต ิทกัษะทีเ่ป็นวิชำเร่ิมต้น



Sharing จาก
อาจารย์นิเทศน์

การใช้ empowerment 

ตัวอย่าง การแทงน า้เกลือ ต้องใช้วธิีการเสริมแรง
แก่นักศึกษา

1. ให้ นศ อธิบายให้ครูฟังว่าจะท าอย่างไร

2. ซ้อมกบัเพ่ือนก่อน

3. ลงมือท าโดยมอีาจารย์ดูแลใกล้ชิด
4. Reflection จาก น.ศ และ จากผู้ป่วย

การประเมนิการสอนลงกอง
5. อาจารย์ไม่ดุ นศ. ต่อหน้าผู้ป่วย



Sharing จาก อาจารย์นิเทศน์

เป็นโอกำสของกำร reinforcement for integrity & honesty 

(ซือ่สัตย์ ซือ่ตรง)

 เน้นสทิธิผู้ป่วย จริยธรรมในวชิำชพี 
 กำรท ำ Procedure   

 กำรฝึกในหอผู้ป่วยแรก นศ.บอกไม่กล้ำพูดกับผู้ป่วย



Caring & self-motivation

 นศต้องท ำด้วยควำมอยำกท ำ จริงใจ 
 เน้น Hygiene care (bedside care) 

Sharing จาก อาจารย์นิเทศน์



ผลลพัธ์การเรียนรู้ 

คลังควำมรู้ Empower จำก
ผู้บริหำร อำจำรย์

นิเทศ

บรรยำกำศ:

ปลอดภัย เป็น
มติร ไม่เครียด
จนเกนิไป      

ม ีautonomy

Link-Share-

Learn ต่อยอด 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

เชิดชูเกยีรต ิ
แบง่ปันสังคม



ผลลพัธ์การเรียนรู้ (จุดทีต้่องพฒันา)

 นักศกึษำภำษำอังกฤษอ่อนแอ อ่ำนไม่ค่อยออก ออกเสยีงไม่ถูก แปลไม่ได้  

 ขำดกำรเตรียมตัว

 ขำดทักษะในบำง procedure 

 มคีวำมวติกกังวลสูง



ความในใจ



ชอบเวลาท่ีอาจารย์

สอนแบบเปิดโอกาสให ้

ถามและอธิบายใน

หวัขอ้ท่ีไม่เขา้ใจ 

อาจารยใ์จดมีากค่ะถงึพวก

หนูจะไม่ค่อยเก่งแต่อาจารย์

จะคอยสนบัสนุนและเปิด

โอกาสใหพ้วกหนูไดล้องท า

หตัถการจรงิๆ ขอบคุณ

อาจารยม์ากๆค่ะ

ใจเยน็ ไม่ดุนศ.ท ำให้นศ.

สบำยใจค่ะ ตำมดูเคส นศ.

ตลอด และเพ ิม่เตมิควำมรู้

ใหม่และทบทวนให้ตลอดค่ะ

อาจารย ์กระตุน้ให ้

เกิดความม ัน่ใจใน

การท าหตัถการ

ต่างๆ 

ใหไ้ดล้องลงมือท าดว้ย

ตนเอง เม่ือท าผดิพลาด

จะสอนและอธิบายให ้

เขา้ใจมากยิง่ขึ้น



หนูรกัอาจารยค่์ะ

หนูขอ A นะคะ

หนูมีความสขุมากท่ีไดฝึ้ก

กบัอาจารยค่์ะ

ขอบคุณท่ีช่วยสอน หนูจะ

พฒันาตวัเองใหด้ีขึ้นค่ะ

อาจารย ์กระตุน้ใหเ้กิด

ความม ัน่ใจในการท า

หตัถการต่างๆ 

อาจารยค่์ะ ขอบคุณท่ีอดทน

กบัหนู หนูเรียนรูช้า้ อาจารย์

คอยชี้แนะ หนูจะขยนั

มากกว่านี้ค่ะ จะพฒันา

มากกว่านี้ คะ

อำจำรยเ์ข้มงวดมำกค่ะ
และขอบคุณอำจำรย์
มำกทีดู่แลหนู ท ำใหห้นู
ได้ฝึกและปลอดภัยจำก
โควิดและโรคตดิเชือ้ 
ขอใหอ้ำจำรยแ์ข็งแรง
นะคะ







เน้ือหา

 ท ำไมตอ้งท ำ KM

บทเรียนจำกอดตี สู่ ปัจจุบัน และ มุ่งสู่อนำคต

 เข็มมุ่งของ KM กลุ่มวิชำพืน้ฐำนฯ

 บทเรียนแหง่กำรเรียนรู้ 

 เป้ำหมำยของกำรพัฒนำตอ่ยอด



เป้าหมายของการพฒันาต่อยอด

 พฒันำทกัษะภำษำอังกฤษ เช่น ด้ำนศัพทท์ำงกำรแพทย ์กำรอ่ำนออกเสียง กำรแปลควำมหมำย

 ผลติสือ่กำรสอนใหเ้พยีงพอ หรือสร้ำงเครือข่ำย “พีน้่องตำ่งสถำบันแบง่ปันสือ่กำรสอน”

 สร้ำง Simulation-based scenarios เพิม่

 ใหนั้กศกึษำท ำควำมรู้จกักับผู้คนในชุมชนรอบๆวทิยำลัย เพือ่ฝึกทกัษะ

 ท ำวจิยัเพือ่ศกึษำ EPAs ของนักศกึษำในรำยวชิำทีรั่บผดิชอบ

 สร้ำงควำมสัมพนัธร์ะหว่ำงรุ่นพีก่ับรุ่นน้อง เพือ่ส่งเสริมสังคมแหง่กำรเรียนรู้ “พีช่่วยน้อง”




