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ความเป็นมาของปัญหา 

ในปัจจุบันการท างานของบุคลากรทางสุขภาพท่ีอยู่ในระบบบริการส่วนใหญ่มักให้บริการโดยดูแล

รักษาโรคมากกว่าดูแลคน มีความเข้าใจชุมชนและผู้มารับบริการน้อย มองปัญหาในพื้นท่ีได้ค่อนข้างจ ากัด 

และยังขาดทักษะท่ีเป็นความสามารถในการคดิได้ด้วยตนเอง จึงยังคงท างานตามค าสั่ง ท าให้การคิดเชื่อมต่อ

เพื่อแปลงนโยบายไปสู่แผนงาน และการปฏบัิตจิริงยังมีช่องวา่ง ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการจัดการเรียน

การสอนท่ีเนน้หนักไปทางการเรียนรู้ดา้นเทคนิคท่ีได้มาตรฐานตามต าราคือ สามารถปฏิบัตงิานตามหลักการ 

หรือทฤษฎีท่ีก าหนดได้ถูกต้องเป็นสว่นใหญ่  

สถาบันพระบรมราชชนก เป็นหน่วยงานท่ีมีบทบาทหน้าท่ีในการผลิตและพัฒนาบุคลากรทาง

การแพทย์และสาธารณสุขมาโดยล าดับกว่า 60 ปี โดยวิทยาลัยในสังกัด 40 แห่ง ได้ตระหนักถึงปัญหา

ดังกล่าว และมีความพยายามท่ีจะพัฒนาการจัดการศึกษาของสถาบันในสังกัดมาโดยตลอด และพบว่า

ทิศทางของการพัฒนาการจัดการศึกษาต้องสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาระบบสุขภาพท่ีเน้นการพัฒนา

ตามปรัชญาการสาธารณสุขแนวใหม่ (เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง) เพื่อผลิตบุคลากรให้สามารถท างานได้

สอดคล้องกับการปฏรูิประบบสุขภาพคือตอ้งมีความรู้ความสามารถในวิชาชพี และมทัีศนคตหิรือจิตส านึกท่ี

ดีในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีความเข้าใจผู้มารับบริการ คือเข้าใจความคิดและพฤติกรรมของชาวบ้านซึ่ง

เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับวิถีการด ารงชีวิตในแต่ละบุคคล อันจะน าไปสู่การพัฒนาศักยภาพของชาวบ้านในการ

พึ่งตนเองด้านสุขภาพ และพัฒนาการให้บริการได้ตรงตามความตอ้งการของประชาชน  

การพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีเน้นให้เข้าใจความเป็นมนุษย์ (Humanistic) ตามปรัชญาการ

สาธารณสุขแนวใหม ่ถือเป็นการจัดการศกึษาแนวใหมท่ี่เน้นให้ผู้เรียนมฐีานความรู้ ความเข้าใจคนและบริบท

ท่ีเขาอยู่ ถึงแม้ว่าสถาบันพระบรมราชชนกมีหลักสูตรบูรณาการและเน้นชุมชนท่ีเป็นแม่บทแล้วตั้งแต่ปี 

พ.ศ.2545 แต ่ถ้าหากว่าการน าไปใชข้องวิทยาลัยในสังกัด 39 แห่ง ยังไมเ่ป็นไปตามท่ีหลักสูตรก าหนด จะไม่

สามารถผลิตคนแนวใหมต่ามท่ีความต้องการได้ รวมท้ังการสร้างหลักสูตรระดับวิทยาลัยและหลักสูตรที่เป็น

รายวชิา ซึ่งอาจารย์ท่ีจะใช้ต้องมีความพร้อมท้ังความเข้าใจและมีศักยภาพตามปรัชญาสาธารณสุขแนวใหม่
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และทักษะการสอนแนวใหม่ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งกระบวนการพัฒนาความพร้อมท้ังหมดเป็นการ

วิจัยและพัฒนา หรือ R&D เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีเร่ิมจากเล็กไปใหญ่ เช่น การปรับการสอนเป็นบางวิชา 

ยังมิใช่การปฏิรูปใหญ่ท้ังหลักสูตร แต่ละกิจกรรมคล้ายเฟืองทีละตัวท่ีช่วยกันขยับเขยื้อน  ให้เกิดการปฏิรูป

การจัดการศกึษาในที่สุด 

วัตถุประสงคท์ั่วไป   

เพื่อปฏรูิปการจัดการศึกษาของสถาบันการศกึษาในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ด้วยการพัฒนา

องค์กรอย่างเป็นระบบ และมีอิทธิพลเพียงพอต่อการสร้างบัณฑิตท่ีเข้าใจคนและให้บริการด้วยหัวใจความ

เป็นมนุษย ์  

วัตถุประสงคเ์ฉพาะ 

1. พัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ และหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพของสถาบันการศึกษาใน

สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก โดยเน้นแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพ ด้วยการผสมผสานความรู้เข้าสู่บรบิท

จรงิของปัญหาสุขภาพของประชาชน ควบคู่กับการพัฒนากระบวนการคิดและสร้างทัศนคติท่ีดใีนตัวผู้เรียน 

2. พัฒนาอาจารย์ผู้สอนให้เข้าใจแนวคิดหลักการการสร้างเสริมสุขภาพภายใต้ปรัชญาการ

สาธาธารณสุขแนวใหม่ และมขีีดความสามารถจัดการเรียนการสอนท่ีตอบสนองตอ่แนวทางดังกล่าว 

3. สร้างองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับสุขภาพในชุมชน โดยใช้กระบวนการศึกษาวิจัยและการเรียนรู้ใน

ระดับชุมชนและท้องถิ่น เพื่อน าไปสู่การสร้างเนื้อหาสาระและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

  

 3. การรวบรวมข้อมูล  

     3.1 การพัฒนาเครื่องมอื 

 

 

 

 

 

 

 

แนวคดิ 

1.  ปฏิรูปการศกึษาเพื่อสุขภาวะชุมชน 

แนวคิดของการสร้างเสริมสุขภาพแนวใหม ่ประกอบด้วยการให้ความหมายของสุขภาพท่ีมีมติคิวาม

เป็นมนุษย์และสังคม การยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาสุขภาพ (ไม่ใช่ผู้ให้บริการเป็นหลัก) เรียนรู้

ความตอ้งการท่ีแท้จริง และเข้าใจพฤติกรรมสุขภาพในมุมมองของประชาชน ตลอดจนการพัฒนาประชาชน

ปรัชญาการสาธารณสุขแนวใหม ่

- สุขภาพดีเป็นเป้าประสงค์ 

- ประชาชนเป็นเป้าหมาย 

- บริการสุขภาพท่ีเนน้องค์รวม 

- ประชาชนมศีกัยภาพในการ

พึ่งตนเอง 

 

บุคลากรในระบบสุขภาพเขา้ใจในความ

เป็นมนุษยแ์ละมสีมรรถนะในเชิงวิชาชพี 

การปฏิรูปการจัดการศกึษาของสถาบัน 

 การศึกษาในสงักัดสถาบันพระบรมราช

ชนก 
- - การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการ

สอน 

    - การพัฒนาอาจารย ์

    - การพัฒนาองคค์วามรู้ 
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ให้สามารถพึ่งตนเองในการดูแลสุขภาพของตนได้ แนวคิดดังกล่าวจะเกิดเป็นจริงได้ตอ่เมื่อผ่านกระบวนการ

หล่อหลอม ปรับทัศนคติและความคิดของบุคคล ซึ่งควรเร่ิมอย่างจริงจังตั้งแต่การศึกษาเรียนรู้ใน

สถาบันการศึกษา โดยเร่ิมจากการปรับหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนให้สอดรับแนวคิดสุขภาพ

แนวใหม ่  

การปฏิรูปการจัดการศึกษาเพื่อสุขภาวะชุมชนจึงด าเนินการในลักษณะการพัฒนาสถาบันและ

ครอบคลุมยุทธศาสตร์การปฏรูิปการศึกษาทั้งระบบ ซึ่งประกอบด้วย การพัฒนาอาจารย์ผู้สอน การพัฒนา

หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน และการแสวงหาความรูใ้นพืน้ท่ี การปฏรูิปดังกล่าวจะต้องกระท าใน

ลักษณะบูรณาการ เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ไมแ่ยกสว่น โดยมกีระบวนการพัฒนาอาจารยเ์ป็นแกนกลาง 

2.  การสอนแบบบูรณาการ 

การเรียนการสอนแบบบูรณาการ เกิดจากแนวคิด “บูรณาการ” ท่ีเชื่อมโยงการศึกษาเข้าสู่การ

ด าเนินชวีิต กล่าวคือ มีจุดมุ่งหมายท่ีพัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้าใจในศาสตร์ความรู้ต่างๆ อย่างเชื่อมโยงกับ

ความเป็นจริง ไม่แยกส่วนจากชวีิต และสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ โดยการปรับทัศนคติ

และมุมมองของผู้เรียน และพัฒนาทักษะของการคิดอย่างมวีจิารณญาณ เป็นกลไกส าคัญ 

 

3.  ทัศนคติและมุมมอง 

ทัศนคติ หมายถึงลักษณะการมอง การพิจารณาเร่ืองราว ตลอดจนปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้น ด้วย

สภาวะของจิต เช่น ความรู้สึก อารมณ์ ความเชื่อ ความคิดเชิงเหตุผล  อิทธิพลของจิตท่ีเป็น “ตัวตน” มีผล

ตอ่การมองโลกหรอืโลกทัศนข์องแตล่ะบุคคลให้เบ่ียงเบนไปตามทิศทางที่จิตน้ันโนม้เอยีงหรือเรียกว่า “อคติ” 

การแสดงออกจึงไม่เป็นทางสายกลาง ไมน่ิ่ง คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงได้งา่ย ตรงข้ามกับจิตท่ีเป็นกลาง 

ไมย่ดึความเป็นตัวตนของผู้มอง จะมองส่ิงต่างๆ ที่เกิดขึน้อยา่งเป็นธรรมชาติดว้ยเหตุปัจจัยแห่งสิ่งน้ัน ไมบ่วก

ไมล่บ   

ความสัมพันธ์เชงิแนวคดิ 

1.  องค์ประกอบของการสอนแบบบูรณาการ 

องคป์ระกอบหมายถงึ ชิ้นส่วนส าคัญท่ีประกอบขึ้นเป็นการสอนบูรณาการ หากขาดส่วนใดสว่นหนึ่ง

ก็จะมีผลกระทบต่อการสอนในภาพรวมท้ังหมด การจัดองค์ประกอบให้สมดุลจึงเป็นตัวสะท้อนประสิทธิผล

ของแนวคิดการสอนได้ดีมาก จึงประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การเสริมสร้างทัศนคติและการ

พัฒนาความคิด 2) การพัฒนาทักษะการเรยีนรู้และการปฏบัิติ  และ 3) การเข้าใจสาระการเรียนรู้จากความ

จรงิ 

2.  การเรียนรู้ตามสภาพจรงิ 

ปรัชญาการเรียนรู้ คือ “การศึกษาคือชีวิต ชีวิตคือการศึกษา” การเรียนรู้ตามสภาพจริงมีขั้นตอน

เร่ิมจากการปรับทัศนคติและมุมมองของผู้เรียน การจัดให้เรียนรู้เนื้อหาสาระจากชีวิตจริง และพัฒนาทักษะ

ในการเรียนรู้และการปฏิบัติจริง มิใช่การเรียนรู้ท่ีมีเป้าหมายจ ากัดอยู่แค่ “การรู้สาระ” (Content) โดยมีครู
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และต าราเป็นฐานเท่านั้น หากแต่เป้าหมายครอบคลุมถึงการปรับความคิดและมุมมองเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจ

ชวีติในสภาพความเป็นจริง เรียนรู้ความคิดและเหตุผลของผู้อื่น ไมใ่ชก้ฎเกณฑ์ของตนเองไปตัดสนิผู้อ่ืน และ

รู้จักประยุกตค์วามรู้เพื่อน ามาใชใ้นการพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองของประชาชน 

ระเบียบวิธีวิจัย   

ประชากร  

อาจารย์ผู้สอนจ านวน 1,959 คน และนักศึกษา 15,000 คน ของวิทยาลัยพยาบาล และวิทยาลัย

การสาธารณสุขในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก จ านวน 38 แห่ง 

กลุ่มตัวอย่าง   

อาจารยผ์ู้สอน 300 คน และนักศึกษา 3,227 คน ของวทิยาลัยพยาบาล 24 แห่ง และวิทยาลัยการ

สาธารณสุขจ านวน 4 แห่ง ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 

เครื่องมอืการวิจัย 

1.)  แบบสอบถาม ความคิดเห็นของนักศกึษาตอ่การจัดกจิกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 

2.)  แบบประเมินตนเองของอาจารยผ์ู้สอนกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณการ 

3)  แบบบันทึก ทัง้แบบบันทึกข้อมูลดว้ยตนเอง แบบบันทึกการสัมภาษณ์และการสังเกต การบันทึก

ท่ีได้จากอา่นบันทึกการสอนของอาจารย์ และบันทึกการเรียนรู้ของนักศกึษา รายงานตา่งๆ ของนักศกึษา 

การรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูล ด าเนินการตั้งแต่เร่ิมโครงการ โดยการสังเกตการด าเนินงาน การพูดคุยกับ

อาจารย์ นักศึกษาและผู้บริหารวิทยาลัย การอ่านบันทึกการสอนของอาจารย์ และบันทึกการเรียนรู้ของ

นักศึกษา รายงานต่างๆ ของนักศึกษา ทุกครั้งท่ีมีการนิเทศ ติดตามการด าเนินงานของวิทยาลัย รวมท้ังการ

ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

กลยุทธ์การวิจัย 

1. การพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอน 

การบูรณาการท้ังเนื้อหาด้วยกัน อีกทั้งเนื้อหาและกระบวนการ  การวางระบบการจัดการศึกษาให้

นักศึกษาแตล่ะชัน้ปีมคีวามรู้และเข้าใจในความรู้พื้นฐานตา่งๆทางวทิยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ และความรู้

และทักษะเชิงวชิาชีพ ผสมผสานกับให้มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสภาพในพื้นท่ี โดยวางน้ าหนักแตกตา่งกัน

ในแต่ละช้ันปี และตัง้แตร่ะดับความเข้าใจพื้นฐานไปถึงระดับท่ีซับซ้อน  

เน้นเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติให้เห็นจริงด้วยตนเอง (Authentic Learning) จึงผสมผสานวิธีการสอน

หลากหลายให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับความพร้อมของผู้เรียน (Student Center) ซึ่งต้องอาศัย

ทักษะและความช านาญของอาจารย์ 

2.  การพัฒนาอาจารย์  
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วัตถุประสงค์ของการพัฒนาอาจารย์ มิใช่การจัดการฝึกอบรมส าหรับอาจารย์โดยท่ัวไป ท่ีเน้นแต่

กิจกรรมตามเป้าหมาย แต่ควรท าให้เกิดการพัฒนาให้ได้ผลจริง เช่น เกิดการเรียนรู้ภายในตัวอาจารย ์ซึ่งจะ

เชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนได้ด้วย ดังนี้ 

- การฝึกอบรม 4 ระยะ ใช้เวลาท้ังสิ้น 4 สัปดาห์ โดยหลักสูตรการพัฒนาอาจารย์โดยใช้

หลักการของการศกึษาสภาพจริง เพื่อให้อาจารย์ได้เรียนรู้ความเป็นจริงของการด าเนินชวีิตและความหมาย

ของสุขภาพในมุมมองของประชาชน ท าให้เข้าใจผู้อื่นและมองเห็นข้อจ ากัดของตนเองมากขึ้น น ามาซึ่งการ

ควบคุมตนเองและการปรับกระบวนทัศน์ในการท างาน นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนาทัศนคติต่อการเรียนรู้

ของตนเอง ตลอดจนพัฒนาทักษะของการศึกษาชุมชนไปพร้อมกัน 

- การพัฒนาทักษะการสอนแบบบูรณาการท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ได้แก่  การออกแบบการ

เรียนการสอน การก าหนดเนื้อหาสาระ ทักษะการชี้ประเด็น วิเคราะห์ และเชื่อมโยง ทักษะการอา่นความคิด

และประเมินระดับการเรียนรู้ของผู้เรียน และการกระตุ้นการอยากเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน โดยอาศัยทีม

นิเทศท่ีเชี่ยวชาญและมีวิธีการนิเทศการสอนอย่างใกล้ชิด วิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะเป็นรายวิชาและราย

วทิยาลัย 

3. การพัฒนาองค์ความรู ้

การสร้างองค์ความรู้ด้านสุขภาพซึ่งเป็นสาระการเรียนรู้ใหม่เกี่ยวกับสภาพพื้นฐานและปัญหาด้าน

สุขภาพ พฤติกรรมของผู้คนในสังคม หรือวิถีด าเนินชีวิต ทัศนคติ ความคิด ความเชื่อ การเรียนรู้และทักษะ

ของชาวบ้าน บทบาทและพัฒนาการของระบบบริการและบทบาทและศักยภาพของสังคม ชุมชน  และสร้าง

เป็นสาระการเรียนรู้ ผลลัพธ์ท่ีได้คือการปรับทัศนคติในการเข้าใจปัญหาและความต้องการของประชาชน

อย่างแท้จริงของผู้ศึกษา และประเด็นเนื้อหาท่ีศึกษาเน้นเกี่ยวกับสุขภาพชุมชน สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน

การจัดการเรียนการสอน โดยอาศัยทีมนิเทศท่ีเชี่ยวชาญวิพากษ์ข้อมูลและร่วมวเิคราะห์ สังเคราะห์เป็นราย

หัวเร่ือง ตลอดจนการจัดเวทีเพื่อจัดการการความรู้ 

วิธีการวิจัยและพัฒนา 

เนื่องจากการวิจัยคร้ังนี้มีลักษณะท้าทายในการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ มี

พื้นท่ีด าเนินงานค่อนข้างกว้าง และเกี่ยวพันกับองค์กรและโครงสร้างซึ่ งอยู่ระหว่างการปรับตัวเพื่อรองรับ

ความเปลี่ยนแปลง การท างานจึงเน้น “การพัฒนาเชิงระบบ” มากกว่าการสร้างกิจกรรมให้ปรากฏเท่านั้น 

วธีิการวิจัย ครัง้นี้เป็นการเชื่อมโยงจากแนวคิดสู่การปฏบัิต ิดังนี้ 

1.  ก าหนดเป้าประสงค์เพื่อการพัฒนาสถาบัน (Institutional Development) ในลักษณะ Capacity 

building เพื่อเป็นรากฐานไปสู่การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการและการจัดการเรียนการสอนแนวใหม่ แนวทาง

ของการพัฒนาจึงตอ้งพิจารณาองค์ประกอบตา่งๆ ท่ีมีความสัมพันธ์กัน และวางแผนพัฒนาทุกองค์ประกอบ

ไปพร้อมกันท้ังระบบ  

2.  มุ่งเน้นแนวทางการพัฒนาคน (อาจารย์) ซึ่งเป็นเงื่อนไขส าคัญของการปรับระบบและพัฒนา

สถาบัน โดยอาศัยการสร้างความเข้าใจร่วมกัน (Vision Consensus) การปรับกระบวนทัศน์ และการพัฒนา

ความรู้และทักษะที่จ าเป็นของอาจารย์เป็นหลักส าคัญ 
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3.  สนับสนุนกระบวนการเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามความพร้อมท่ีมีอยู่ (Process 

oriented) เน้นการมีส่วนร่วมและกระบวนการเรียนรู้ภายในสถาบันการศึกษา โดยผ่านการลงมือปฏิบัต ิ

ตลอดจนการพัฒนาความรู้และเทคโนโลยท่ีีสนับสนุนการเรียนการสอนแนวใหม ่  

สรุปผลการวิจัย 

 1.  ยุทธศาสตรเ์ชิงยุทธศาสตร์  

1.1 การน า “หลักสูตรบูรณาการ” สู่การปฏิบัติในระดับวิทยาลัย ได้ขยายวิทยาลัยท่ีเข้าร่วม

โครงการ จากจ านวนวิทยาลัยน าร่องในปีแรก 5 แห่ง เป็น 30 แห่งในปีท่ีสี่ โดยเป็นวิทยาลัยพยาบาล 24 

แห่ง และวิทยาลัยการสาธารณสุข 5 แห่ง และวิทยาลัยท่ีเข้าร่วมโครงการได้พัฒนาหลักสูตรรายวชิาเป็นการ

ทดลองการจัดการเรียนการสอนแนวใหม่ เพื่อวางรากฐานไปสู่การเรียนรู้สุขภาพแนวใหม่ ปัจจุบันได้มีการ

พัฒนาหลักสูตรรายวชิาไปแลว้จ านวนท้ังสิ้น 8 วชิา โดยวิชาพืน้ฐานที่ส าคัญ คือ วิชามนุษย ์สิ่งแวดล้อม และ

สุขภาพ วิชาสังคมไทย วิชาการ สร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันการเจ็บป่วย และขยายไปสู่หมวดวิชาชีพ

พยาบาลและสาธารณสุข 

1.2 การพัฒนากระบวนการเรียนการสอน หรือ “การศึกษาแนวใหม่” ในระดับปฏิบัติการ 

วิทยาลัยท่ีเข้าร่วมโครงการ ได้ประยุกต์ “แนวทางการเรียนรู้ด้วยสภาพจริง (Authentic Learning)” น าไปใช้

ควบคู่กับการเรียนสาระความรู้โดยตรง ท้ังนี้เพื่อให้กระบวนการสอนเกิดความพอดีและสมดุลระหวา่งสาระ

กับการเรียนรู้ โดยมีเงื่อนไขให้มุ่งเนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1.3 การพัฒนาอาจารย์ จัดการฝึกอบรมพัฒนาสาธารณสุขแนวใหม ่ซึ่งแบ่งเป็น 4 ระยะ จ านวน 

2 รุ่นๆ ละ 22 วันท าการ เพื่อสนับสนุนอาจารยผ์ู้สอนท่ีสนใจในแตล่ะวทิยาลัยท่ีเข้าร่วมโครงการ รวมท้ังสิ้น 

250  คน และสนับสนุนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องแก่อาจารย์ในการจัดการศึกษาแนวใหม่ โดยได้จัดเป็น 3 

รูปแบบ ดังนี้  

-  การเรียนรู้ภายในทีมงานของแต่ละวิทยาลัย มีกิจกรรมการสรุปบทเรียน น าเสนอ และ

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

         -  การเรียนรู้ระหว่างทีมงานของวิทยาลัยกับคณะท่ีปรึกษาและนิเทศส่วนกลาง ซึ่งมี

กิจกรรมการวิพากษ์ให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ ตลอดจนการวิเคราะห์กระบวนการต่างๆ จ านวนรวม 85 

ครัง้/ปี 

                        -  การเรียนรู้ระหว่างวิทยาลัย ด้วยการจัดเวทีการน าเสนอ วิเคราะห์ และสังเคราะห์

บทเรียน สรุปแนวคิด และปรับกระบวนการตา่งๆ เมื่อสิ้นภาคการศกึษา 

1.4  การพัฒนาองค์ความรู้ การสนับสนุนโครงการวิจัย หรือโครงการศึกษาชุมชน เพื่อเป็นการ

เรียนรู้อยา่งต่อเนื่อง และสร้างฐานความรู้ของอาจารย์ผู้สอน จ านวน 20 โครงการ  

2. ผลลัพธเ์ชิงพัฒนา 

2.1 การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 

 2.1.1 การพฒันาหลักสูตรปฏบิัตกิารในระดับวทิยาลัย 
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เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนจรงิของวิทยาลัยยังตอ้งกระท าเป็นรายวชิา ภายใต้ลักษณะ

วชิาท่ีก าหนดไว้แล้ว การน าหลักสูตรบูรณาการไปใชจ้ึงต้องพิจารณาทั้งในลักษณะภาพรวม และในรายวิชา

หรือกลุ่มวิชา โดยให้สอดรับกับแนวคิดและหลักการในหลักสูตรแม่บท โดยข้อเท็จจริง พบว่าแนวคิดเร่ือง

บูรณาการยังมคีวามเข้าใจที่แตกต่างกันมาก ซึ่งส่งผลตอ่รูปแบบการน าหลักสูตรไปใชท่ี้ค่อนขา้งหลากหลาย

ความคิด การพัฒนาหลักสูตรจะพบลักษณะต่างๆ ดังนี้ 

ก.  บูรณาการในลักษณะภาพรวมของหลักสูตร เน้นการเชื่อมโยงภายในหลักสูตรของ

ปรัชญาและแนวคิดเชิงสังคม  บูรณาการแนวคิดและกระบวนการดูแลสุขภาพ และบูรณาการกระบวนการ

เรียนรู้  

ข.  บูรณาการในรายวิชา และกลุ่มวิชา เน้นการเชื่อมโยงของสาระความรู้ภายในกลุ่มวิชา 

การพัฒนาหลักสูตรรายวชิาแนวใหม่ท่ีมลีักษณะเนื้อหาเช่ือมโยงกัน และมีกระบวนการเรียนรู้ท่ีปฏิบัติให้เห็น

ผลเป็นรายวชิา จึงเป็นพืน้ฐานส าคัญของการด าเนนิโครงการ 

ค.  การเรียนรู้บทบาทของวิชาชีพ และบูรณาการไปสู่บทบาทของระบบบริการสุขภาพใน

การแก้ปัญหาสุขภาพของประชาชน เป็นบูรณาการรวบยอดของการเรียนรู้ให้เชื่อมโยงกับระบบสุขภาพใหญ่

เพื่อให้เข้าใจแนวคิดการดูแลสุขภาพท่ีชัดเจนขึ้น มองระบบและโครงสร้างปัจจุบันท่ีมีท้ังจุดอ่อนและจุดแข็ง 

เข้าใจสภาพการปฏบัิตงิานจรงิท่ีมีขอ้จ ากัด และรู้จักแสวงหาโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยูเ่สมอ 

2.1.2 การพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 

จากการสนับสนุนให้วิทยาลัยต่างๆ ได้มีโอกาสประเมินและวิเคราะห์กระบวนการเรียนการ

สอนของอาจารย์ท่ีเข้าร่วมโครงการ ในระหว่างท่ีพัฒนาหลักสูตรรายวิชาไปด้วย ประเด็นท่ีให้ความส าคัญ 

ได้แก่ 

1.  การพัฒนา “กิจกรรมการเรียนรู้” ท่ีเนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้ผู้เรียนมอีิสระในความคิด

และการเรียนรู้มากขึ้น  น าหลักการเรียนรู้จากสภาพจริงมาใช้ โดยไม่มุ่งค าตอบส าเร็จรูปท่ีอาจารย์เป็นผู้

ก าหนด หรือการอ่านจากต าราอย่างเดียว  การให้ความส าคัญกับการศึกษาความจริงด้วยตนเอง การ

ลดทอนอคติในการเก็บข้อมูล  การเรียนรู้โดยไม่มีกรอบตายตัว  การรู้จักใช้ความคิดเพื่อวิเคราะห์แยกแยะ 

และหาข้อสรุป ฯลฯ ซึ่งการเรียนรู้ดังกลา่วเป็นสิ่งท่ีท้ังผู้สอนและผู้เรียนสว่นใหญ่ยังไมคุ่้นเคย 

2.  การพัฒนา “แนวทางการสอน” ท่ีช่วยสร้างเสริมทัศนคติและการปรับกระบวนทัศน์

ของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจความเป็นมนุษย์ และความรู้สึกนึกคิดของประชาชน มากกว่าการยึดมั่น

ความรู้ในต ารา โดยไม่พิจารณาสภาพจริง ตลอดจนทักษะการถ่ายทอดของอาจารย์ท่ีกระตุ้นให้ผู้เรียน

ประจักษ์ในการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งพบวา่อาจารย์มบีทบาทอย่างมากที่จะสนับสนุนการเรียนรู้

อย่างเหมาะสมกับฐานของผู้เรียน 

2.2 การพัฒนาอาจารย ์

วัตถุประสงค์ของการพัฒนาอาจารย์ มใิชก่ารจัดการฝึกอบรมส าหรับอาจารยโ์ดยท่ัวไป ที่เนน้แต่

กิจกรรมตามเป้าหมาย  แต่ควรท าให้เกิดการพัฒนาให้ได้ผลจรงิ เช่น เกิดการเรียนรู้ภายในตัวอาจารย์ ซึ่งจะ

เชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนได้ด้วย ผลท่ีเกิดขึ้นกับอาจารย์ท่ีผ่านการ

พัฒนาดังกล่าว พอจะจ าแนกได้ดังนี้ 
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2.2.1 การปรับฐานความคดิ หรือกระบวนทศัน์ของอาจารย์  

การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาอาจารย์ ซึ่งให้ความส าคัญกับการเรียนรู้จากสภาพจริง การเข้าใจ

ผู้อื่นและมองเห็นข้อจ ากัดของตนเอง เพื่อพัฒนาฐานความคิด และปรับกระบวนทัศน์ของตนเองนั้น เป็น

กระบวนการพัฒนาขั้นพื้นฐาน ในภาพรวมนับว่ามีผลต่อทัศนคติท่ีดีต่อการเรียนรู้และเสริมสร้างบรรยากาศ

การท างานของอาจารย์ท่ีผ่านการอบรมได้ระดับหนึ่ง  

ผลลัพธ์อีกประการท่ีส าคัญ คือ การพัฒนาการท างานเป็นหมู่คณะของอาจารย์ท่ีรวมตัวกัน

ด้วยเงื่อนไขต่างๆ เพื่อเรียนรู้จากการศึกษาชุมชนด้วยกัน รวมท้ังการร่วมมือกันพัฒนาหลักสูตรและ

กระบวนการเรียนการสอนในรายวชิา 

2.2.2 การพัฒนาการเรียนรู้ ภายในกระบวนการท างานจรงิ 

ในการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน ท่ีเกิดขึ้นในบางส่วนของวิทยาลัยนั้น 

ถือได้ว่าเป็นเงื่อนไขท่ีเอื้อต่อกระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์อย่างดียิ่ง แต่เป็นการเรียนรู้ภายใตส้ถานการณ์

ของการท างานจริง ที่ตา่งจากการเรียนรู้ในระหว่างการฝึกอบรม โดยเฉพาะความย่ังยืนและความลึกซึ้งของ

การเรียนรู้ด้วยตนเอง  ตลอดจนความคมชัดในสภาพความจริงของปัญหาและวิธีด าเนินการแก้ไข กลไกท่ี

ส าคัญท่ีท าให้เกิดการพัฒนาคือการนิเทศ ติดตามและสนับสนุนการเรียนรู้เป็นระยะๆอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ 

การสร้างทักษะจ าเพาะกับงาน การให้ค าปรึกษา การให้ความรู้ และแนวปฏิบัติท่ีจ าเป็น ท้ังนี้ยังเน้นการ

เรียนรู้ดว้ยตนเองของอาจารย์ 

 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยและการน าไปใช้ประโยชน์ 

1.  การพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ ให้มีแนวคดิและความเขา้ใจต่อการสร้างเสริมสุขภาพในมุมมอง

ใหม่ เป็นความจ าเป็นของประเทศท่ีต้องจัดการลงทุนเพื่อปฏิรูปการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ ท้ัง

ทรัพยากรและระยะเวลา  แมว้า่ในช่วงแรกของการพัฒนาจะยังไม่สามารถเห็นผลเชิงประจักษไ์ด้ก็ตาม 

2.  แนวคิดของการสร้างเสริมสุขภาพแนวใหม่ ซึ่งประกอบด้วยการให้ความหมายของสุขภาพเชิง

มนุษย์และสังคม การยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาสุขภาพ (ไม่ใช่ผู้ให้บริการเป็นหลัก) การเรียนรู้

ความต้องการท่ีแท้จริง และเข้าใจพฤติกรรมสุขภาพในมุมมองของประชาชน และการพัฒนาประชาชนให้

สามารถพึ่งตนเองในการดูแลสุขภาพของตนได้ แนวคิดดังกล่าวจะเกิดเป็นจริงได้ต่อเมื่อผ่านกระบวนการ

หล่อหลอม ปรับทัศนคติและความคิดของบุคคล ซึ่งควรเร่ิมอย่างจริงจังตั้งแต่การศึกษาเรียนรู้ใน

สถาบันการศึกษา โดยเร่ิมจากการปรับหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนให้สอดรับแนวคิดสุขภาพ

แนวใหม่ 

3.  การปฏิรูปการจัดการศึกษาเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ควรด าเนินการในลักษณะการพัฒนา

สถาบันและครอบคลุมการจัดการศึกษาท้ังระบบ ซึ่งประกอบด้วย การพัฒนาอาจารย์ผู้สอน การพัฒนา

หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน และการแสวงหาความรู้ในพื้นท่ี การปฏิรูปดังกล่าวจะต้องกระท าใน

ลักษณะบูรณาการ เกือ้หนุนซึ่งกันและกัน ไมแ่ยกสว่น โดยมกีระบวนการพัฒนาอาจารยเ์ป็นแกนกลาง 

4.  หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนแนวใหม่ จะต้องเป็นกระบวนการท่ีผสมผสานรูปแบบ

การเรียนการสอน ท้ังการเรียนรู้จากต าราและสภาพจริง ผู้เรียนจะเป็นองค์ประกอบส าคัญของการเรียนรู้  
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รู้จักการแสวงหาความรู้ในท้องถิ่น มีความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ตลอดจนสามารถพัฒนาจนเกิดการ

เรียนรู้ดว้ยตนเองได้ รูปแบบการเรียนการสอนดังกล่าวจัดเป็นแนวคิด “บูรณาการ” กล่าวคอื มจีุดมุ่งหมายท่ี

พัฒนาผู้เรียนให้มคีวามเข้าใจในศาสตร์ความรู้ตา่งๆ อย่างเชื่อมโยง ไมแ่ยกส่วน และอาจน าไปประยุกต์ใชใ้น

ชวีติจริงได้ โดยมีทักษะของการคิดอยา่งมีวจิารณญาณเป็นกลไกส าคัญ 

 


