การจัดการความรู
้ (KM) การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนแบบบูรณาการร
้วม
หลายรายวิชาในการฝ
้กปฏิบัติงาน
้เขี
ผู ยน อาจารย
้ธณกฤษ หมื่น้อนแก
ก ้ว
พฤษภาคม 2562

แนวคิดการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนแบบบูรณาการร
้วมหลายรายวิชา
การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนแบบบูรณาการร
่วมหลายรายวิชา ่นแนวคิ
เป
ดการพัฒนาอย
่าง
่อเนื
ต ่องในการพัฒนาทักษะของนักศึกษาให
่ตรงตามเป
่าหมายของการจัดการเรียนการสอน อย
่างมีคุณภาพ
และมีผลลัพ่ด
ธ่านการเรียนรู
่ที่เหมาะสม โดยมีการนากระบวนการจัดการความรู
่เข
่ามาเป
่นเครื่องมือในการ
ดาเนินงานร
่วมกับการพัฒนา และนาองค
่ความรู
่ที่มาปรั
่ ได
บ่ในการปฏิ
ใช
บัติ โดยการกากับการฝ
่กปฏิบัติ ซึ่ง
อาจารย
่ภายในคณะมี่วนร
ส ่วมในการทางาน ตามกระบวนการในแต
่ละด
่านตามบทบาทของรายวิชา ซึ่งผลลัพ่ธ
ที่นั
่ได กศึกษาจะมีผลงานออกมาอย
่างต
่อเนื่องตามรูปแบบของกระบวนการ ตั้งแต
่ชุดวิชาการศึกษาชุม ชน การ
ประเมินชุมชน การวินิจฉัยชุมชน การวิเคราะห
่ป
่ญหาชุมชน การบริหารโครงการ และการพัฒนาโครงการเพื่อ
แก
่ไขป
่ญหาชุมชน การดาเนินงานในลักษณะนี้จะช
่วยให
่นักศึกษา ่เรี
ได ยนรู
่งานอย
่างเป
่นระบบและสามารถ
ปรับปรุงและพัฒนาผลงานได
่อย
่างรวดเร็วและตรงตามเป
่าหมายของการเรียนรู
่
สาหรับการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนแบบบูรณาการร
่วมหลายรายวิชา ถูกนามาใช
่กับการฝ
่ก
ปฏิ บั ติงานของนั กศึ กษาชั้ น่ที
ป ่ 4 ในขั้น แรก เพื่ อศึ กษาผลลั พ่และวิ
ธ
ธี การด าเนิ น งาน เนื่ องจากสามารถ
ดาเนินงานได
่อย
่างต
่อเนื่องในระยะเวลาสั้น ซึ่ง สิ่งสาคัญที่จากการประยุ
่ได
ก่ใช
ต่ คือ สามารถบูรณาการองค
่
ความรู
่แบบต
่อเนื่ องและเกิด ผลงานที่นระบบตามแผนบู
่ เป
รณาการที่จัดทาขึ้น โดยสามารถจัดท าเป
่นชุด
รายงานผลการฝ
่กปฏิบัติการระดับชุมชนเพียงฉบับเดียว ซึ่งผลลัพ่ที
ธ ่จากการด
่ได
าเนินงานทาให
่ง
่ายต
่อการ
ประเมินผลความสาเร็จของการบูรณาการจัดการเรียนการสอน อีกทั้งสามารถปรับปรุงกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนให
่มีคุณภาพได
่อย
่างต
่อเนื่อง

ขั้นตอนการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนแบบบูรณาการร
้วมหลายรายวิชาในการฝ
้กปฏิบัติงาน
่วนที
ส ่ 1่อมู
ข ลพื้นฐานบริบทชุมชน
1.1 โรงพยาบาลส
่งเสริมสุขภาพตาบล
1.2่อมู
ข ลระดับตาบล
1.3่อมู
ข ลระดับหมู
่บ
่าน
่วนที
ส ่ 2 กระบวนการศึกษาชุมชนด
่วยเครื่องมือ 7 ชิ้น
2.1 แผนที่เดินดิน
2.2 ผังเครือญาติ
2.3 โครงสร
่างองค
่กรชุมชน
2.4 ระบบสุขภาพ
2.5 ปฏิทินชุมชน
2.6 ประวัติศาสตร
่ชุมชน
2.7 ประวัติชีวิตบุคคลที่าสนใจในชุ
่น
มชน
่วนที
ส ่ 3 กระบวนการการวินจิ ฉัยชุมชน
3.1 การวิเคราะห
่ป
่ญหาด
่วย SWOT Analysis & TOWS Matrix
3.2 การจัดลาดับความสาคัญของป
่ญหา
3.3 การวางแผนกลยุท่และแผนงาน
ธ
่วนที
ส ่ 4 การดาเนินงานโครงการในชุมชน
4.1 ชื่อโครงการ
4.2 หลักการและเหตุผล
4.3 วัตถุประสงค
่
4.4 กลุ
่มเป
่าหมาย
- เชิงปริมาณ
- เชิงคุณภาพ
4.5 วิธีการดาเนินงาน
4.6่รั
ผู บผิดชอบโครงการ
4.7 งบประมาณ
4.8 สถานที่ดาเนินการ
4.9 ระยะเวลาดาเนินการ
4.10 ผลประโยชน
่ที่คาดว
่าจะได
่รับ
4.11 ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
่วนที
ส ่ 5 การประเมินผลสาเร็จของโครงการ
5.1 ชื่อโครงการ
5.2่เข
ผู่าร
่วมโครงการ
5.3่รั
ผู บผิดชอบโครงการ
5.4 งบประมาณ

5.5 สถานที่ดาเนินการ
5.6 ระยะเวลาดาเนินการ
5.7 ผลการดาเนินโครงการ
5.8 ประโยชน
่ที่รั
่ได บ
5.9 ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
- ่าหมายเชิ
เป
งปริมาณ
- ่าหมายเชิ
เป
งคุณภาพ
5.10 ภาคผนวก

แนวทางการฝ
้กปฏิบัติการศึกษา การวินิจฉัย และการแก
้ไขป
้ญหาชุมชน
จากการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนแบบบูรณาการร
้วมหลายรายวิชา
ลาดับ
กิจกรรมการฝ
้กปฏิบัติ
1
นักศึกษาศึกษา ศึกษาข
่อมูลบริบทของชุมชนในพื้นที่รับ ผิดชอบของ
หน
่วยงานฝ
่กปฏิบัติ โดยขอรับคาแนะนาจากอาจารย
่พี่เลี้ยง
2
ศึกษาชุมชนเป
่าหมายโดยใช
่เครื่องมือ 7 ชิ้น พร
่อมทั้งจัดทาสื่อนาเสนอ
ชุมชนที่ท
่ได าการศึกษา ทั้งนี่ขอรั
้ให บคาแนะนาจากอาจารย
่พี่เลี้ยง
3
การวิ นิ จ ฉั ย ชุ ม ชน โดยใช
่กระบวนการ SWOT Analysis & TOWS
Matrix พร
่อมทั้งวางแผนกลยุทธ และแผนงานสาหรับการแก
่ไขป
่ญหา
ในชุมชน
4
จัดทาโครงการในการแก
่ไขป
่ญหาในชุมชน 1 โครงการ
5

ชุดรายวิชาที่บูรณาการ
กลุ
่มวิชาส
่งเสริมสุขภาพ และอนามัยชุมชน
กลุ
่มวิชาส
่งเสริมสุขภาพ และอนามัยชุมชน
กลุ
่มวิชาบริหารสาธารณสุข

กลุ
่มวิ ช าป
่องกั น ควบคุ ม โรค ระบาดวิ ท ยา
สถิติและการวิจัย
ประเมินผลความสาเร็จของโครงการ พร
่อมทั้่ายทอดแนวทางการ
งถ
กลุ
่มวิ ช าป
่องกั น ควบคุ ม โรค ระบาดวิ ท ยา
แก
่ไขป
่ญหาที่จากการด
่ได
าเนินโครงการให
่แก
่ชุมชน
สถิติและการวิจัย

