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ท่ี ประเด็นการ

จัดการความรู ้

แนวทางการด าเนินงาน/บริหารจัดการ สรุปผลการด าเนินงาน 

(Conclusion) 

ผลลัพธ์จากการจัดการ

ความรู้ (outcome) 

1 การจัดท า

ผลงานวจิัยและ

ผลงานวชิาการไม่

เป็นไปตามเกณฑ์ 

 

การสรา้งและแสวงหาความรู้ 
- จัดประชุมอาจารย์ประจ าเดือนเพื่อเลือกประเด็นวิธีการวิจัยที่เหมาะสมกับการตีพมิพแ์ละ

การขอต าแหน่งทางวิชาการ ได้ประเด็นการวิจัยที่อาจารย์ตอ้งการความรู้เพิ่มเติม เรื่อง การ

วิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research)ต่อยอดจากความรู้ที่มีอยู่ (Tacit knowledge) และ

พัฒนาในปีการศึกษาที่ผ่านมาซึง่เป็นเรื่อง การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) 
โดยวิทยากร ดร.ถาวร ล่อกา อาจารย์จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครล าปาง  
-ด าเนินการจัดประชมุการวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยเชิญวิทยากรจากภายนอก รศ. ดร.ชวพร

พรรณ จันทรประสิทธิ์ ในวันที่ 18 และ 26ก.ย 2562 โดยมีวตัถปุระสงค์เพือ่ขยายความรู้เดิม

ที่มีอยู่ (Explicit knowledge) 

-มีการสรา้งชมุชนนักปฏิบัติ (COP) โดยไดเ้ชิญชวนอาจารย์จากคณะต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม

เพื่อแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ระหว่างอาจารย์ด้วยกัน และระหว่างอาจารย์ที่สนใจกับวิทยากร 

(Sharing) รวมทั้งมีเครือข่ายภายนอกเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ คือ บุคลากร
สาธารณสุข 5 คน จาก โรงพยาบาลเวชชารักษ์ โรงพยาบาลแม่ทะ และ สสอ.แม่ทะ 
การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
-  อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดท าโครงร่างการวิจัยโดยจับกลุ่มกนัท าการศึกษาวิจัย

จาก Explicit Knowledge และ Tacit Knowledge เกี่ยวกับการเขียนโครงร่างการวิจัยท า
ให้ได้โครงร่างการวิจัยจ านวน 6 เรื่อง 
- อาจารย์น าโครงร่างการวิจัยเสนอขอการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จากวิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนี นครล าปาง 6 เรื่อง และได้รับการรับรองทั้ง 6 เรื่อง อาจารย์เกิดการ

เรียนรู้เพิ่มเติมคือ มีความรู้และประสบการณ์ในการเตรยีมเอกสารขอการรับรองจริยธรรม

การวิจัยในมนุษย์ (Explicit knowledge) 
-อาจารย์น าเสนอโครงร่างการวิจัยต่อส านักวิชาการผ่านงานวิจัยและบริการของ

มหาวิทยาลัยเพื่อขอรับทุนการท าวิจยัจ านวน 6 เรื่อง ได้รับการอนุมัติทุกเร่ืองรวมเป็น

งบประมาณที่ไดรั้บจ านวน 141,140บาท 

การด าเนินงานเป็นไปตามขั้นตอน

การจัดการความรู้ 
บรรลุวัตถุประสงคข์องแผนการ

จัดการความรู้ อาจารย์ทุกคนของ

คณะพยาบาลศาสตร์ คิดเป็นร้อย

ละ 100 มีหัวข้อการวิจัยที่ก าลัง

ด าเนินการศึกษาและสามารถ

รายงานความก้าวหน้าของการวิจัย

ตามกรอบเวลาทีก่ าหนด 

ไดโ้ครงการวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อ

ชุมชน และนสิิตเพื่อน าไปใช้ในการ

จัดการเรียนการสอนของคณะฯ

จ านวน 7 เรื่อง ดังนี ้
1.การทบทวนวรรณกรรมอยา่งเป็น

ระบบเกี่ยวกับทักษะการสื่อสารของผู้

ปฏิบัติการสุขภาพกับผูป้่วยระยะ

สุดท้ายในการดูแลแบบ

ประคับประคอง 

2.การพัฒนานวัตกรรมสื่อการสอน

อัจฉริยะเพื่อส่งเสรมิความรู้ของผู้ป่วย

ก่อนและหลังผ่าตัดไส้เลื่อน 

3.ผลการใชโ้ปรแกรมการส่งเสรมิ

สุขภาพ ต่อภาวะซึมเศรา้ในผู้สูงอายุ 

โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพบ้านโทก

หัวช้าง ต าบลพระบาท อ าเภอเมือง 

จังหวัดล าปาง 

4.ภาวะเครียดของประชาชนที่มีต่อ

สภาวะหมอกควันของชุมชน ต าบล

พระบาท อ าเภอเมือง จงัหวัดล าปาง 

5. ปัจจัยที่ส่งผลกับความเครียดของ

ผู้ปฏิบัติงานแก้ไขปญัหาไฟป่าและ

หมอกควันพืน้ที่พเิศษ ดอยพระบาท 

จังหวัดล าปาง 
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-รวมทั้งมีการจัดท าโครงร่างการวิจยัเชิงคุณภาพเพิ่มขึน้อีก 1 เรื่อง ไดรั้บการสนับสนุน

งบประมาณการวิจัยจ านวน 32,300 บาทรวมทั้งสิ้นคณะได้รับงบประมาณการวิจัยจ านวน 

173,440 บาท 

การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 
- ผลจากการพัฒนาโครงร่างการวิจยัจนถึงการไดรั้บจัดสรรงบประมาณ ท าให้อาจารย์เกิด

การเรียนรู้กระบวนการจัดท าและการน าเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ได้งบประมาณซึ่งถือว่าเป็น

ประโยชน์ต่อนักวิจัยและการปรับปรุงระบบและกลไกด าเนินการบรหิารงานวิจัยของคณะ

พยาบาลศาสตร์ โดยผู้รับผดิชอบงานวิจัยและบริการวชิาการไดน้ าข้อมูลดงักล่าวไปปรับปรุง

คู่มือการบรหิารงานวิจัยของคณะพยาบาลศาสตร์ และเผยแพร่ข้อมลูเขียนโครงการอย่างไร

เพื่อให้ได้รับทุนในการประชุมคณาจารย์ของคณะพยาบาลศาสตร์ 
การเข้าถงึความรู้ 

- มีการเผยแพร่แนวปฏิบตัิ ในการเขียนโครงร่างการวิจัย และการตีพมิพ์เผยแพร่ในคู่มือการ

บรหิารงานวิจัยของคณะพยาบาลศาสตรป์ีการศึกษา 2562 
-มีการก ากับติดตามการด าเนินการวิจัยตามกรอบเวลาที่ก าหนดโดยผู้บริหารและ

ผู้รับผดิชอบงานวิจัยและบริการวชิาการ ท าให้ได้ผลงานวิจัยที่มีความก้าวหน้าและสามารถสง่

ตีพมิพ์ในวารสารที่มี TCI 1 และ 2 จ านวน 3 เรื่อง 
การแบ่งปนัความรู้ 

- คณะได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรยีนรู้การจัดท า KM และการบรหิารงานวิจัยเพื่อการ
ตีพมิพ์เผยแพร่กับอาจารย์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครล าปางในวันที่ 18 

กุมภาพันธ์ 2563  

การเรียนรู้ 

- มีการประชุมสรุปผลการด าเนินงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดท า KM และการบริหาร
งานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ รวมทั้งการถอดบทเรียนจากการไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ

อาจารย์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครล าปางเพื่อวางแผนพัฒนาการบริหารการ

วิจัย และเร่งรัดให้มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา

ในปีการศึกษา 2563 

 

6.การเสรมิสร้างพลงัอ านาจของ

ผู้ปกครองและครูพี่เลี้ยงในการ

ส่งเสรมิพัฒนาการเด็กปฐมวัย อ าเภอ

เมือง จังหวัดล าปาง 

7.ศกึษาสมรรถนะการเป็น

ผู้ประกอบการและกลยุทธ์ในการ

จัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสรมิ

สมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการ

ส าหรับนิสิตพยาบาลศาสตร์ 
โดยสามารถส่งตีพมิพ์ในปกีารศึกษา 

2562 บนฐาน  

TCI 1 และ 2 ดังนี ้

1.สุพิมล ขอผล,จินตวีร์พร แป้นแก้ว, 

ธณัชช์นรี สโรบล, เกศราภรณ์ ชู

พันธ์, สุมิตรพร จอมจันทร์,  
นิตยา บุญลือ. (2562). การพัฒนา

ทักษะการคดิอย่างมี วิจารณญาณ

โดยใชก้ารสะท้อนคิด (Reflective 

Thinking) ในนักศกึษาพยาบาล. 

พยาบาลสาร. 46(1), (83-96).TCI 1 

2.สุภาภรณ์  อุดมลักษณ์, พรรณฺภา 

บุญเกิด, ดิลกา  
ไตรไพบูลย์. (2562). ผลของการ

เรียนรู้โดยใชป้ัญหา 
เป็นหลักต่อผลลัพธ์การเรียนรู้และ

ความพึงพอใจ  
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ของนิสิตสาธารณสุขศาสตร์ใน

วิชาการส่งเสรมิสขุภาพและการดแูล

ผู้สูงอายุ. 
วารสารสมาคมพยาบาลแหง่ประเทศ

ไทย สาขาภาคเหนือ. 25(1), (80-
90). 

TCI 2 

3.พัณณ์ชติา ดวงคิด, จฑุามาศ โชติ

บาง, มาลี  เอื้ออ านวย. (2562). ผล
ของการห่อตัวต่อระยะการนอนหลับ

ของทารกเกิดก่อนก าหนด.พยาบาล

สาร. 46(3), (181-194).TCI 1 

 
2. การพัฒนาเทคนกิการ

สอนโดยใชเ้ทคโนโลย ี

ผ่านระบบ

อเิล็กทรอนิกส์ E 

learning 

การสรา้งและแสวงหาความรู้ 

- จัดประชุมอาจารย์ประจ าเดือนเพื่อเลือกประเด็นการจัดการเรียนการสอน ในศตวรรษที่ 21 
ไดป้ระเด็นการพัฒนาเทคนิกการสอนโดยใชเ้ทคโนโลย ีที่อาจารย์ตอ้งการความรู้เพิ่มเติม 

เรื่อง เป็นการจัดท า E learning พัฒนาทักษะและต่อยอดจากความรู้ที่มีอยู่ (Tacit 

knowledge)  
-ด าเนินการจัดประชมุเชิงปฏิบัติการโดยเชิญวิทยากรจากส่วนงานระบบบริการสารสนเทศ

และการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย อาจารย์เปรม อุ่นเรอืน หัวหน้างาน และคุณเอกพันธ์ วุฒิ

ชัยประสิทธิ์ ในวันที่ 22 ต.ค. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายความรู้เดมิที่มีอยู่ (Explicit 

knowledge) และเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจและทักษะการใช้เทคโนโลย ีผ่านระบบ
อเิล็กทรอนิกส์ E learning 

- การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
-  อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดท า E learning โดยรวมกลุ่มกันในสาขาวิชาที่

รับผดิชอบ โดยใช้ Explicit Knowledge และ Tacit Knowledge เพื่อเตรียมและ/หรือเลือก

สื่อ digital ในการจัดท าส าหรับการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2562 และ 2563 

การด าเนินงานเป็นไปตามขั้นตอน

การจัดการความรู้ 
บรรลุวัตถุประสงคข์องแผนการ

จัดการความรู้ อาจารย์ทุกคนของ

คณะพยาบาลศาสตร์ คิดเป็นร้อย

ละ 100  

คณะพยาบาลศาสตรม์ีแผนในการ

พัฒนารายวิชาอย่างน้อย 2 รายวิชา
ในการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ

อเิล็กทรอนิกส์ E – learning คือ 

รายวิชามโนมติและทฤษฎีทางการ

พยาบาล 

ของ ดร.สุภาภรณ์ อุดมลักษณ ์และ

รายวิชาการเจริญเติบโตและ

พัฒนาการ ของ รศ.มาลี เอื้ออ านวย 

ในการจัดการเรียนการสอนภาค

การศึกษาที่ 2 ปกีารศึกษา 2562 
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การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 
-  ใชคู้่มือการจัดท า E – learning ของงานระบบบรกิารสารสนเทศและการศึกษาเป็นแนวทาง
ในการจัดท าและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบอเิล็กทรอนิกส ์E – learning ของ

คณะพยาบาลศาสตร์ และจัดท าแนวทางการประสานงานกับส่วนงานระบบบริการ

สารสนเทศและการศึกษาผ่านระบบเครือข่ายในกรณีเกิดปัญหาในการพัฒนา/ใช้ E – learning 

การเข้าถงึความรู้ 
 คู่มือการจัดท า E – learning ของส่วนงานระบบบรกิารสารสนเทศและการศึกษาผ่านระบบ
เครือข่าย มหาวิทยาลัย  เนชั่น 

การแบ่งปนัความรู้ 

- คณะได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรยีนรู้การจัดท า KM และการจัดการเรียนการสอนผา่น

ระบบอเิล็กทรอนิกส์ (E-Learning) อาจารย์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครล าปาง
ในวันที่ 18 กมุภาพันธ์ 2563  

การเรียนรู้ 

- มีการประชุมสรุปผลการด าเนนิงาน การแลกเปลี่ยนเรยีนรู้การจัดท า KM และการจัดการ

เรียนการสอนผา่นระบบอเิล็กทรอนิกส์ (E-Learning) รวมทัง้การถอดบทเรียนจากการไป
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้กับอาจารย์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครล าปางเพื่อวางแผน

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนผา่นระบบอเิล็กทรอนิกส์ (E-Learning) และเร่งรัดให้การ

จัดการเรียนการสอนผา่นระบบอเิล็กทรอนิกส์ (E-Learning) ขึน้ทุกรายวชิาอย่างน้อย 1 
บทเรียน ในปีการศึกษา 2563 

 

 

 

 

 


