บทคัดย่อ
โครงการ “การพัฒนารูปแบบและแนวทางการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้”
วิทยาลัยพยาบาลตารวจ
คณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การวางแผนการเรี ย นรู้ เป็ น ส่ ว นส าคัญในการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒ นาผู้ เรียนให้ มีคุณลั กษณะอั นพึง
ประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และทา
ให้เกิดกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในส่วนของรูปแบบกิจกรรมและการวัดประเมินผล โดยผู้สอน
ต้องมีความเข้าใจถึงลักษณะของผู้เรียน บริบทของรายวิชาหรือหัวข้อการเรียนรู้ วัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่มุ่งเน้น
พัฒนาพหุปัญญา พัฒนากระบวนการคิดของผู้เรียนตามศักยภาพ แผนการจัดการเรียนรู้ต้องมุ่งพัฒนาสมรรถนะ
สาคัญ ๖ ประการ คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ด้านทักษะการปฏิบัติ
รายละเอียดของโครงการ และการดาเนินการโครงการ
คณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลตารวจ จึงได้จัดทาคู่มือ “การ
เขียนแผนการจัดการเรียนรู้” ที่ได้รวบรวมมาจากการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
ซึ่งประกอบด้วย แนวคิดหลักของการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การกาหนดวัตถุประสงค์ การจัดกิจกร รมการ
เรียนรู้ การวัดและประเมินผล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ของคณาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลตารวจ
ผลการดาเนินโครงการ
คณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลตารวจ ได้ดาเนินการเผยแพร่
คู่มือ “การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้”ในภาควิชาทั้ง ๘ ภาควิชา ให้ทดลองใช้แล้วสามารถทาได้
สรุปผลประโยชน์ที่ได้รับจาการดาเนินการโครงการ/ปัญหาและอุปสรรค์/โอกาสพัฒนา
ทั้งนี้คณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลตารวจหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
คู่มือ “การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้” ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจศึกษา ก่อให้เกิดการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนต่อไป

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process)
องค์ความรู้ที่จาเป็น (K) : รูปแบบและแนวทางการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
วิสัยทัศน์ : เป็นสถาบันที่ได้รับมาตรฐานทางการศึกษาพยาบาลในระดับประเทศและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ : เพิ่มสมรรถนะในการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านสุขภาพที่ได้มาตรฐาน
เป้าหมาย KM (Desired State) : การพัฒนารูปแบบและแนวทางการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : วิทยาลัยพยาบาลตารวจ
ผู้รับผิดชอบโครงการ : คณะอนุกรรมการหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ลาดับ

กิจกรรม

๑.

การบ่งชี้ความรู้
๑ แนวคิดการจัดการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดม ศึกษาแห่งชาติ
๒ ความรู้เรื่องแนวทางการ
การเขียนการจัดการเรียนรู้
๓ ความรู้เรื่องแนวทางการ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู้
ความรู้ที่ยังไม่ชัด
๑ การเขียนวัตถุประสงค์การ
เรียนรู้
๒ กิจกรรมการเรียนที่

วิธีการสู่ความสาเร็จ

เป้าหมาย

ระยะ
ตัวชี้วัด
เวลา
- คณะอนุกรรมการบริหาร
- มีคณะทางาน ๑ วัน - ได้ประเด็นการจัดการ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จานวน ๕ คน
ความรู้
ประชุมเพื่อกาหนดประเด็น
- กาหนดประเด็น
- มีคณะทางานพัฒนา
ความรู้ การจัดการเรียนการสอน และกรอบความรู้
รูปแบบและแนว
- มอบหมายคณะทางาน
สาคัญได้ครบถ้วน
ทางการเขียนแผนการ
ประชุม ระดมความคิดเห็น เพื่อ
จัดการเรียนรู้
พิจารณาตรวจสอบองค์ความรู้
- ได้กรอบความรู้ในการ
และแนวทางวิธีการในการ
เขียนแผนการจัดการ
พัฒนา
เรียนรู้

เครื่องมือ/อุปกรณ์

งบ
ผู้รับผิดชอบ
ประมาณ
- ตาราแนวคิดการ
คณะอนุ
จัดการเรียนรู้
กรรมการ
- สมาชิก
บริหาร
คณะทางานพัฒนา
หลักสูตรฯ/
รูปแบบและแนว
ภาควิชา
ทางการเขียน
แผนการจัดการ
เรียนรู้
- ผู้ทรงคุณวุฒิ
- กระดาษ A4

๑

ลาดับ

๒

กิจกรรม
หลากหลาย
๓ การประเมินผลการทา
กิจกรรม
การสร้างและแสวงหาความรู้
๑. แสวงหาความรู้จากแหล่ง
ต่างๆ
๑.๑ Explicit Knowledge
- กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดม ศึกษาแห่งชาติ
- ตารา เอกสาร และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้
๑.๒ Tacit Knowledge
การจัดประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพื่อสกัดความรู้จากตัว
บุคคล
- คณะกรรมการบริหาร
วิชาการ
- คณะอนุกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ
- คณาจารย์ทั้ง ๘ ภาควิชา

วิธีการสู่ความสาเร็จ

เป้าหมาย

๑ การจัดประชุมแลกเปลี่ยน
- ร่วมประชุม ๓
เรียนรู้เพื่อสกัดความรู้จากตัว
ครัง้
บุคคล
- ผูเ้ ชี่ยวชาญ
๒ แสวงหาความรู้จาก
จานวน ๒ คน
- การบรรยายโดย อ. ชุติมา - ตารา เอกสาร
- การถ่ายทอดความรู้โดย อ. และงานวิจยั ที่
ภาสกร
เกี่ยวข้องกับการ
๓ จัดรวบรวมข้อมูลเอกสาร
เขียนแผนการ
บันทึกการประชุม เพื่อกาหนด จัดการเรียนรู้
รูปแบบแนวทางการเขียน
จานวน ๕ เล่ม
แผนการจัดการเรียนรู้
๔ ค้นหาตารา เอกสาร และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้

ระยะ
เวลา

ตัวชี้วัด

๑ - จานวนครั้งที่ประชุม
สัปดาห์ - ผู้เชี่ยวชาญจานวน ๒
คน
- ตารา เอกสาร และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้

เครื่องมือ/อุปกรณ์

งบ
ประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

๑ ผู้เชี่ยวชาญ
- อ. ชุติมา
- อ.ภาสกร
๒ ตารา เอกสาร
และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการ
เขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้

-

คณะทางาน
พัฒนา
รูปแบบและ
แนวทางการ
เขียน
แผนการ
จัดการเรียนรู้

๒

ลาดับ

กิจกรรม

วิธีการสู่ความสาเร็จ

เป้าหมาย

๑.คณะทางานฯ วางระบบการ
จัดการความรู้ โดยกาหนด
โครงสร้างและเนื้อหา
๒.คณะอนุกรรมการบริหาร
หลักสูตร พยบ. ร่วมประชุม
พิจารณาโครงสร้างความรู้ที่
กาหนด เพื่อปรับปรุงและมอบ
ให้คณะทางานฯ ดาเนินการ
ประมวลความรู้ตามโครงสร้าง
ความรู้ต่อไป

-ได้โครงสร้างคู่มือ
การเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้

ระยะ
เวลา

ตัวชี้วัด

เครื่องมือ/อุปกรณ์

งบ
ประมาณ

-คอมพิวเตอร์
-อุปกรณ์สานักงาน
ที่เกี่ยวข้อง

-

ผู้รับผิดชอบ

- การบรรยายโดย อ. ชุติมา
- การถ่ายทอดความรู้โดย อ.
ภาสกร

๓

การจัดการความรู้ให้เป็น
ระบบ
โดยแบ่งเป็น ๒ ส่วน
ส่วนที่ ๑ คู่มือการเขียน
แผนการเรียนรู้ ประกอบด้วย
การวางแผนการเรียนรู้ (การ
กาหนดวัตถุประสงค์ การ
คัดเลือกเนื้อหาวิชา การ
กาหนดกิจกรรมการเรียนรู้
การเลือกตารา เอกสารและสื่อ
และการประเมินผลการเรียนรู้)
และ ผังขั้นตอนการจัดทา
แผนการจัดการเรียนรู้
ส่วนที่ 2 รูปแบบแผนการ

-ได้โครงสร้าง
รูปแบบแผนการ
จัดการเรียนรู้

๑ - โครงสร้างคู่มือการ
เดือน เขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้ ที่ครอบคลุม
ความรู้สาคัญ
- โครงสร้างรูปแบบ
แผนการจัดการเรียนรู้ทั้ง
ภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติ

คณะอนุ
กรรมการ
บริหาร
หลักสูตรฯ
คณะทางาน
พัฒนา
รูปแบบและ
แนวทางการ
เขียน
แผนการ
จัดการเรียนรู้

๓

ลาดับ

กิจกรรม

๔

เรียนรู้ ประกอบด้วย รูปแบบที่
ได้พัฒนาขึ้นจากการจัดการ
เรียนรู้ และตัวอย่างแผนการ
จัดการเรียนรู้
การประมวลและกลั่น กรอง
ความรู้
พิจารณาเนื้อหา รายละเอียด
และความถูกต้องขององค์
ความรู้

วิธีการสู่ความสาเร็จ

๑. คณะทางานฯ ประมวล
ความรู้ตามโครงสร้างความรู้ที่
กาหนดและตรวจสอบความ
ถูกต้องเหมาะสมของเนื้อหา
๒. คณะทางานฯ จัดทาร่างคู่มือ
การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
และร่างรูปแบบแผนการจัดการ
เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติพร้อมตัวอย่าง
๓. วิพากษ์ร่างคู่มือการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้ และร่าง
รูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้
และโดยคณะ อนุกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯ และ
คณาจารย์ทั้ง ๘ ภาควิชา
๔. คณะทางานฯ ดาเนินการ
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจาก

เป้าหมาย

ระยะ
เวลา

- คู่มือการเขียน
๑
แผนการจัดการ
วัน
เรียนรู้ ปีการศึกษา
๒๕๕๗ ที่ได้รับที่
ปรับปรุง จานวน
๑ ฉบับ
- รูปแบบแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่
ปรับปรุง
ประกอบด้วย
๑ วัน
ภาคทฤษฎี
๑ ฉบับ และ
ภาคปฏิบัติ
๑ ฉบับ
- พร้อมตัวอย่าง
ประกอบ
๑
สัปดาห์

ตัวชี้วัด

-ได้คู่มือการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้

- ได้รูปแบบแผนการ
จัดการเรียนรู้

เครื่องมือ/อุปกรณ์

งบ
ประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

- เอกสาร หนังสือ
ตารา และงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง
- คอมพิวเตอร์
- อุปกรณ์
สานักงานที่
เกี่ยวข้อง

-

-คณะอนุ
กรรมการการ
บริหาร
หลักสูตร
พยบ.
-คณะทางาน
พัฒนา
รูปแบบและ
แนวทางการ
เขียน
แผนการ
จัดการ
ความรู้
-อาจารย์ ๘
ภาควิชา

๔

ลาดับ

๕

๖

กิจกรรม

วิธีการสู่ความสาเร็จ

การวิพากษ์
การเข้าถึงความรู้
๑. ประชุมแจ้งที่ประชุมบริหาร
การนาเสนอองค์ความรู้
วิชาการเพื่อทราบในการ
เผยแพร่คู่มือการเขียนแผนการ
เรียนรู้และรูปแบบแผนการ
จัดการเรียนรู้
๒. เผยแพร่คู่มือการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้ และ
รูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้ใน
ระบบสารสนเทศของวิทยาลัย
พยาบาลตารวจ (SISA)
การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ ๑. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างคณะอาจารย์ใน วพ. ใน
รูปแบบระบบที่ปรึกษาหรือพี่
เลี้ยง (Mentoring System)
๒. การแบ่งปัน ถ่ายทอดความรู้
สู่อาจารย์ใหม่ของวิทยาลัย
พยาบาลตารวจ ในโครงการ
“พัฒนาอาจารย์ใหม่”
๓. การถอดบทเรียน (Lesson
learned) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เป้าหมาย

ร้อยละ ๑๐๐

-ไม่ต่ากว่าร้อยละ
๘๐

-ผลการถอด
บทเรียนการเขียน
แผนการจัดการ
เรียนรู้ทั้ง
ภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ (บรรจุ

ระยะ
เวลา

ตัวชี้วัด

เครื่องมือ/อุปกรณ์

งบ
ประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

๑
วัน

จานวนคณาจารย์ของ
วิทยาลัยพยาบาลตารวจ
ที่สามารถเข้าถึงคู่มือการ
เขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้ และรูปแบบ
แผนการจัดการเรียนรู้

-คอมพิวเตอร์
-อุปกรณ์สานักงาน
ที่เกี่ยวข้อง
-ระบบสารสนเทศ
ของวิทยาลัย
พยาบาลตารวจ
(SISA)

-

คณะ
อนุกรรมการ
บริหาร
หลักสูตร
พยบ.ร่วมกับ
ฝ่ายพัฒนา ๑

ตลอด
ปี
การ
ศึกษา
๒ ชม.

-จานวนอาจารย์ที่เข้า
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้
-ได้ผลการถอดบทเรียน
จากการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้

-บันทึกเทป การ
ถอดบทเรียน
-แบบประเมินผล
โครงการพัฒนา
อาจารย์ใหม่

๓,๐๐๐-

- คณะ
กรรมการ
บริหาร
วิชาการ
- คณะ
อนุกรรมการ
บริหาร
หลักสูตร
พยบ.
-คณะ

๑ วัน

๕

ลาดับ

กิจกรรม

วิธีการสู่ความสาเร็จ

เป้าหมาย

การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ เพิ่มเติมในคู่มือฯ)
ในโครงการ “พัฒนาการจัดการ -ไม่ต่ากว่าร้อยละ
เรียนการสอน”
๘๐

๗

การเรียนรู้

๑.การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับการพัฒนาวิธีการ
จัดการเรียนรู้และการวัด
ประเมินผลในการวิพากษ์ มคอ.
๓ และ ๔ เพื่อนาไปสู่การ
ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้
ในทุกภาคการศึกษา
๒.การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับคู่มือการเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้ และรูปแบบ
แผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อ
รวบรวม ปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ สู่การพัฒนา
ปรับปรุง ในปีการศึกษาถัดไป
(ดาเนินการในโครงการ

ในระดับ
มากขึ้นไป

ระยะ
เวลา

ตัวชี้วัด

- ความพึงพอใจของ
อาจารย์ใหม่จากการ
แบ่งปันและถ่ายทอด
ความรู้ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องในโครงการฯ
ทุกปี ความพึงพอใจของ
การ คณาจารย์วิทยาลัย
ศึกษา พยาบาลตารวจต่อการ
พัฒนาปรับปรุงคู่มือการ
เขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้ และรูปแบบ
แผนการจัดการเรียนรู้
ทุกภาค
การ
ศึกษา

เครื่องมือ/อุปกรณ์

งบ
ประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
กรรมการ
พัฒนา
บุคลากร

-คอมพิวเตอร์
-อุปกรณ์สานักงาน
ที่เกี่ยวข้อง
-ระบบสารสนเทศ
ของวิทยาลัย
พยาบาลตารวจ
(SISA)

-

-คณะอนุ
กรรมการ
บริหาร
หลักสูตร
พยบ.
-คณะ
กรรมการ
บริหาร
วิชาการ

๖

ลาดับ

กิจกรรม

วิธีการสู่ความสาเร็จ

เป้าหมาย

ระยะ
เวลา

ตัวชี้วัด

เครื่องมือ/อุปกรณ์

งบ
ประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

พัฒนาการเรียนการสอนของทุก
ปีการศึกษา)

๗

แผนการจัดการความร ้ ู (KM Action Plan)
เรื่อง
ร ูปแบบและแนวทางการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้

องค์ความรท้ ู ี่จาเป็น
(K) :

• ร ูปแบบและแนว
ทางการเขียน
แผนการจัดการ
เรียนร ้ ู

วิสยั ทัศน์
• เป็นสถาบันที่ได้รบั
มาตรฐานทาง
การศึกษา
พยาบาลใน
ระดับประเทศและ
เป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากล

• เพิ่มสมรรถนะใน
การผลิตและ
พัฒนาบ ุคลากร
ทางด้านส ุขภาพที่
ได้มาตรฐาน

เป้าหมาย KM
(Desired State) :
• การพัฒนารูปแบบ
และแนวทางการเขียน
แผนการจัดการ
เรียนรู้

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ :
• วิทยาลัยพยาบาล
ตารวจ

ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
:
• คณะอนุกรรมการ
หลักสูตรพยาบาล
ศาสตรบัณฑิต

ลาดับ
๑.

กิจกรรม
การบ่งชี้ความรู ้
๑. แนวคิดการจัดการ
เรี ยนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
๒. ความรู้เรื่ องแนว
ทางการเขียนแผน
การจัดการเรี ยนรู้
๓. ความรู้เรื่ องแนว
ทางการประเมินผล
การจัดการเรี ยนรู้
ความรู้ ทยี่ งั ไม่ ชัด
๔. การเขียนวัตถุประสงค์
การเรี ยนรู้
๕. กิจกรรมการเรี ยนที่
หลากหลาย
๖. การประเมินผลการทา
กิจกรรม

วิธีการสู่ ความสาเร็จ
คณะอนุกรรมการ
บริ หารหลักสู ตร
พยาบาลศาสตบัณฑิต
ประชุ มเพื่อกาหนด
ประเด็นความรู้การ
เขียนแผนการจัดการ
เรี ยนการสอน
มอบหมายคณะทางาน
ประชุม ระดมความ
คิดเห็น เพื่อพิจารณา
ตรวจสอบองค์ความรู้
และแนวทางวิธีการใน
การพัฒนา

เป้าหมาย
- มีคณะ
ทางาน
จานวน ๕ คน
- กาหนด
ประเด็นและ
กรอบความรู้
สาคัญได้
ครบถ้วน

ตัวชี้วดั

ระยะ
เวลา
๑ วัน

-

-

ได้ประเด็นการ
จัดการความรู้
มีคณะทางาน
พัฒนารู ปแบบ
และแนวทางการ
เขียนแผนการ
จัดการเรี ยนรู้
ได้กรอบความรู้
ในการเขียน
แผนการจัดการ
เรี ยนรู้

เครื่องมือ/อุปกรณ์
- ตารา
แนวคิดการจัดการ
เรี ยนรู้
- สมาชิก
คณะทางานพัฒนา
รู ปแบบและแนว
ทางการเขียน
แผนการจัดการ
เรี ยนรู้
- ผูท้ รงคุณวุฒิ
- กระดาษ
A4

ผู้รับผิดชอบ
งบ
ประมาณ
-

คณะอนุ
กรรมการ
บริ หาร
หลักสู ตรฯ/
ภาควิชา

ลาดับ

กิจกรรม

วิธีการสู่ ความสาเร็จ

๒

การสร้างและแสวงหา
ความรู้
๑. แสวงหาความรู้จากแหล่ง
ต่างๆ
๑.๑ Explicit Knowledge
- กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดม ศึกษาแห่งชาติ
- ตารา เอกสาร และ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการ
เขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้
๑.๒ Tacit Knowledge
การจัดประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพื่อสกัดความรู้จาก
ตัวบุคคล
- คณะกรรมการบริหาร
วิชาการ
- คณะอนุกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ
- คณาจารย์ทั้ง ๘ ภาควิชา
- การบรรยายโดย อ. ชุติมา
- การถ่ายทอดความรู้โดย อ.
ภาสกร

๑. การจัดประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสกัด
ความรู้จากตัวบุคคล
๒. แสวงหาความรู้จาก
- การบรรยายโดยอ.ชุติมา
- การถ่ายทอดความรู้โดย
อ.ภาสกร
๓.
จัดรวบรวมข้อมูล
เอกสาร บันทึกการประชุม เพื่อ
กาหนดรูปแบบแนวทางการ
เขียนแผนการจัดการเรียนรู้
๔. ค้นหาตารา เอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
เขียนแผนการจัดการเรียนรู้

เป้าหมาย

ระยะ
เวลา

- ร่วม
๑
ประชุม ๓ ครั้ง สัปดา
- ผู้ เชี่ยวชาญ
ห์
จานวน ๒ คน
- ตาราเอกสาร
และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับ
การเขียน
แผนการ
จัดการ เรียนรู้
จานวน ๕
เล่ม

ตัวชี้วดั

เครื่องมือ/อุปกรณ์

- จานวนครั้งที่
ประชุม
- ผู้เชี่ยวชาญ
จานวน ๒คน
- ตารา เอกสาร
และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้

๑. ผู้เชี่ยวชาญ
- อ. ชุติมา
- อ.ภาสกร
๒. ตารา
เอกสาร และ
งานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการ
เขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้

ผู้รับผิดชอบ
งบ
ประมาณ
-

คณะทางาน
พัฒนา
รูปแบบและ
แนวทางการ
เขียน
แผนการ
จัดการ
เรียนรู้

ลาดับ

กิจกรรม

วิธีการสู่ ความสาเร็จ

เป้าหมาย

๓

การจัดการความรู้ให้เป็น
ระบบ
โดยแบ่งเป็น ๒ ส่วน
ส่วนที่ ๑ คู่มือการเขียน
แผนการเรียนรู้
ประกอบด้วย การวางแผน
การเรียนรู้ (การกาหนด
วัตถุประสงค์ การคัดเลือก
เนื้อหาวิชา การกาหนด
กิจกรรมการเรียนรู้ การ
เลือกตารา เอกสารและสื่อ
และการประเมินผลการ
เรียนรู้) และ ผังขั้นตอนการ
จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
ส่วนที่ 2 รูปแบบแผนการ
เรียนรู้ ประกอบด้วย
รูปแบบที่ได้พัฒนาขึ้นจาก
การจัดการเรียนรู้ และ
ตัวอย่างแผนการจัดการ
เรียนรู้

๑.คณะทางานฯ วางระบบการ
จัดการความรู้ โดยกาหนด
โครงสร้างและเนื้อหา
๒.คณะอนุกรรมการบริหาร
หลักสูตร พยบ. ร่วมประชุม
พิจารณาโครงสร้างความรู้ที่
กาหนด เพื่อปรับปรุงและมอบ
ให้คณะทางานฯ ดาเนินการ
ประมวลความรู้ตามโครงสร้าง
ความรู้ต่อไป

-ได้โครงสร้าง
คู่มือการเขียน
แผนการ
จัดการเรียนรู้
-ได้โครงสร้าง
รูปแบบ
แผนการ
จัดการเรียนรู้

ระยะ
เวลา

ตัวชี้วดั

๑ - โครงสร้างคู่มือการ
เดือน เขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้ ที่ครอบคลุม
ความรู้สาคัญ
- โครงสร้างรูปแบบ
แผนการจัดการเรียนรู้
ทั้งภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติ

เครื่องมือ/อุปกรณ์
-คอมพิวเตอร์
-อุปกรณ์
สานักงานที่
เกี่ยวข้อง

ผู้รับผิดชอบ
งบ
ประมาณ
-

คณะอนุ
กรรมการ
บริหาร
หลักสูตรฯ
คณะทางาน
พัฒนา
รูปแบบและ
แนวทางการ
เขียน
แผนการ
จัดการ
เรียนรู้

ลาดับ
๔

กิจกรรม
การประมวลและกลั่น
กรองความรู้
พิจารณาเนื้อหา
รายละเอียดและความ
ถูกต้องขององค์ความรู้

วิธีการสู่ ความสาเร็จ

เป้าหมาย

ระยะ
เวลา

ตัวชี้วดั

๑. คณะทางานฯ ประมวล
ความรู้ตามโครงสร้างความรู้ที่
กาหนดและตรวจสอบความ
ถูกต้องเหมาะสมของเนื้อหา
๒. คณะทางานฯ จัดทาร่าง
คู่มือการเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้และร่างรูปแบบ
แผนการจัดการเรียนรู้ทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
พร้อมตัวอย่าง
๓. วิพากษ์ร่างคู่มือการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้ และ
ร่างรูปแบบแผนการจัดการ
เรียนรู้ และโดยคณะ
อนุกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
และคณาจารย์ทั้ง ๘ ภาควิชา
๔. คณะทางานฯ ดาเนินการ
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจาก
การวิพากษ์

- คู่มือการเขียน
แผนการจัดการ
เรียนรู้ ปีการศึกษา
๒๕๕๗ ที่ได้รับที่
ปรับปรุง จานวน ๑
ฉบับ
- รูปแบบแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่
ปรับปรุง
ประกอบด้วย
ภาคทฤษฎี
๑ ฉบับ และ
ภาคปฏิบัติ
๑ ฉบับ
พร้อมตัวอย่าง
ประกอบ

๑
วัน

-ได้คู่มือการเขียน
แผนการจัดการ
เรียนรู้
-ได้รูปแบบแผนการ
จัดการเรียนรู้

๑ วัน

๑
สัปดาห์

เครื่องมือ/อุปกรณ์
- เอกสาร
หนังสือ ตารา
และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง
- คอมพิวเตอร์
- อุปกรณ์
สานักงานที่
เกี่ยวข้อง

ผู้รับผิดชอบ
งบ
ประมาณ
-

-คณะอนุ
กรรมการ
การบริหาร
หลักสูตร
พยบ.
คณะทางาน
พัฒนา
รูปแบบและ
แนวทางการ
เขียน
แผนการ
จัดการ
ความรู้
-อาจารย์ ๘
ภาควิชา

ลาดับ

กิจกรรม

๕

การเข้าถึงความรู้
การนาเสนอองค์ความรู้

วิธีการสู่ ความสาเร็จ

เป้าหมาย

ระยะ
เวลา

ตัวชี้วดั

เครื่องมือ/อุปกรณ์

๑. ประชุมแจ้งที่ประชุม
ร้อยละ ๑๐๐
บริหารวิชาการเพื่อทราบใน
การเผยแพร่คู่มือการเขียน
แผนการเรียนรู้และรูปแบบ
แผนการจัดการเรียนรู้
๒. เผยแพร่คู่มือการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้ และ
รูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้
ในระบบสารสนเทศของ
วิทยาลัยพยาบาลตารวจ
(SISA)

๑ วัน

จานวนคณาจารย์
ของวิทยาลัย
พยาบาลตารวจที่
สามารถเข้าถึงคู่มือ
การเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้ และ
รูปแบบแผนการ
จัดการเรียนรู้

-คอมพิวเตอร์
-อุปกรณ์
สานักงานที่
เกี่ยวข้อง
-ระบบสารสนเทศ
ของวิทยาลัย
พยาบาลตารวจ
(SISA)

ผู้รับผิดชอบ
งบ
ประมาณ
-

คณะ
อนุกรรม
การบริหาร
หลักสูตร
พยบ.
ร่วมกับฝ่าย
พัฒนา ๑

ลาดับ
๖

กิจกรรม

วิธีการสู่ ความสาเร็จ

การแบ่งปันแลกเปลี่ยน ๑. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ความรู้
ระหว่างคณะอาจารย์ใน วพ.
ในรูปแบบระบบที่ปรึกษาหรือ
พี่เลี้ยง (Mentoring System)
๒. การแบ่งปัน ถ่ายทอด
ความรู้สู่อาจารย์ใหม่ของ
วิทยาลัยพยาบาลตารวจ ใน
โครงการ “พัฒนาอาจารย์
ใหม่”

เป้าหมาย

ระยะ
เวลา

ตัวชี้วดั

เครื่องมือ/อุปกรณ์

ผู้รับผิดชอบ
งบ
ประมาณ

-ไม่ต่ากว่าร้อย
ละ ๘๐

ตลอด
ปี
การ
ศึกษา
๒ ชม.

-จานวนอาจารย์ที่
เข้าร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เกี่ยวกับการ
เขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้
-ได้ผลการถอด
บทเรียนจากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
- ความพึงพอใจของ
อาจารย์ใหม่จาก
การแบ่งปันและ
ถ่ายทอดความรู้ใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ในโครงการฯ

-บันทึกเทป การ
ถอดบทเรียน
-แบบประเมินผล
โครงการพัฒนา
อาจารย์ใหม่

๓,๐๐๐- - คณะ
กรรมการ
บริหาร
วิชาการ
- คณะ
อนุกรรม
การบริหาร
หลักสูตร
พยบ.
-คณะ
กรรมการ
พัฒนา
บุคลากร

-ผลการถอด
บทเรียนการ
เขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้
ทั้งภาคทฤษฎี
และ
ภาคปฏิบัติ
(บรรจุเพิ่มเติม
ในคู่มือฯ)
๓. การถอดบทเรียน (Lesson -ไม่ต่ากว่าร้อย
learned) การแลกเปลี่ยน
ละ ๘๐
เรียนรู้การเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้ ในโครงการ
“พัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน”

๑ วัน

ลาดับ
๗

กิจกรรม
การเรียนรู้

วิธีการสู่ ความสาเร็จ

เป้าหมาย

ระยะ
เวลา

ตัวชี้วดั

เครื่องมือ/อุปกรณ์

๑.การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับการพัฒนาวิธีการ
จัดการเรียนรู้และการวัด
ประเมินผลในการวิพากษ์
มคอ.๓ และ ๔ เพื่อนาไปสู่
การปรับปรุงแผนการจัดการ
เรียนรู้ในทุกภาคการศึกษา
๒.การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับคู่มือการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้ และ
รูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้
เพื่อรวบรวม ปัญหา อุปสรรค
และข้อเสนอแนะ สู่การ
พัฒนาปรับปรุง ในปี
การศึกษาถัดไป (ดาเนินการ
ในโครงการพัฒนาการเรียน
การสอนของทุกปีการศึกษา)

ในระดับ
มากขึ้นไป

ทุกปีการ
ศึกษา
ทุกภาคการ
ศึกษา

ความพึงพอใจของ
คณาจารย์วิทยาลัย
พยาบาลตารวจต่อ
การพัฒนาปรับปรุง
คู่มือการเขียน
แผนการจัดการ
เรียนรู้ และรูปแบบ
แผนการจัดการ
เรียนรู้

-คอมพิวเตอร์
-อุปกรณ์
สานักงานที่
เกี่ยวข้อง
-ระบบสารสนเทศ
ของวิทยาลัย
พยาบาลตารวจ
(SISA)

ผู้รับผิดชอบ
งบ
ประมาณ
-

-คณะอนุ
กรรมการ
บริหาร
หลักสูตร
พยบ.
-คณะ
กรรมการ
บริหาร
วิชาการ

