1

รายงานการจัดการความรู้
เรื่อง การบูรณาการงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เข้ากับการเรียนการสอน
งานบริการวิชาการ และงานวิจัย

จัดทำโดย
คณะกรรมการการจัดการความรู้
งานทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม

คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเวสเทริน์
ประจำปีการศึกษา 2561
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การจัดการความรู้ (Knowledge Management)
ประเด็นเรื่อง : การบูรณาการงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เข้ากับการเรียนการสอน
งานบริการวิชาการ และงานวิจัย
อาจารย์อัครเดช ดีอ้อม
วันที่ 20 เดือน กรกฎาคมพ.ศ. 2562 คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้จัดการ
ความรู้ เรื่อง การบูรณาการงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เข้ากับการเรียนการสอน งานบริการวิชาการ
และงานวิจัย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมคือ อาจารย์ประจำ คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
กิจกรรมประกอบด้วยการถอดบทเรียนและจัดการความรู้การบูรณาการ 4 ด้านในปีการศึกษา 2561 ดังนี้
หัวข้อเรื่องในการจัดการความรู้
1. แนวทางการบูรณาการงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเข้ากับการเรียนการสอน งานบริการวิชาการ และ
งานวิจัย
2. รายวิชาที่จะร่วมดำเนินการ การบูรณาการงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ขั้นดำเนินการจัดการความรู้
1. แนวทางการบูรณาการงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเข้ากับการเรียนการสอน งานบริการวิชาการ
และงานวิจัย
ภาควิ ช าการพยาบาลชุ ม ชน ร่ ว มประชุ ม กั บ คณะกรรมการงาน บริ ก ารวิ ช าการแก่ ส ั ง คมและ
คณะกรรมการงานวิจัยและคณะกรรมการงานวิชาการ ได้วางแผนร่วมกันในการจัดทำแผนการบูรณาการบริการ
วิ ช าการกั บ การวิ จ ั ย อย่ า งเป็น ระบบ วิ จ ั ย เรื ่อ ง “พฤติ ก รรมการดู แ ลสุข ภาพตนเองของประชาชนในเขต
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโพรง ตำบลอิส าณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์” โดยมีการ
ดำเนินการตามระบบ และกลไกการบูรณาการบริการวิชาการกับการวิจัย เช่น การออกแบบกิจกรรมด้านบริการ
วิชาการ โดยนำผลการวิจัย ในปี 2560 มาเป็นฐานข้อมูลเพื่อออกแบบกิจกรรมและหลังจากดำเนินโครงการ
บริ ก ารฯ เป็ น ที ่ เ รี ย บร้ อ ย ได้ ศ ึ ก ษาการวิ จ ั ย ต่ อ เนื ่ อ ง ในปี 2561 โดยมี น ิ ส ิ ต เป็ น ผู ้ ช ่ ว ยนั ก วิ จ ั ย จากนั้ น
คณะกรรมการฯ ได้เสนอแผนงานพัฒนาระบบและกลไกด้านการบูรณาการโครงการบริการวิชาการ “พัฒนา
ศักยภาพผู้น ำชุมชนด้ว ยกระบวนการพยาบาลชุมชน” ซึ่งบูรณางานร่ว มกับการวิจัยที่เกี่ยวข้อ งต่ อ คณะ
กรรมการบริหารคณะฯ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารคณะฯ จึงได้ร่วมวางแผนการบูรณา
การบริการวิชาการกับงานวิชาการและงานวิจัย ทำให้เกิด โครงการบูรณาการบริการวิชาการกับการวิจัย ที่มี
ประสิทธิภาพ และการบูรณาการกับการเรียนการสอน “ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน หัวข้อ กระบวนการพยาบาล
ชุมชน” และการบูรณาการกับงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภายใต้ชื่อ “โครงการกายขยับมีความสุข แนว
ประยุกต์วิถีไทย” โดยประยุกต์ท่าฟ้อนรำในท้องถิ่น วิถีไทย เช่น การไหว้ กิจกรรมทำนา เกี่ ยวข้าว เป็นท่ารำใน
การออกกำลังกาย และการแต่งกายด้วยผ้าซิ่นตีนแดง บทเพลงท้องถิ่นอีสานใต้ และนำไปสู่การนำเสนอผลของ
โครงการในการประชุมวิชาการระดับชาติประจำปีการศึกษา 2561 จัดโดยคณะอนุกรรมการสาขาวิชาพยาบาล
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ศาสตร์ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในวันที่ 29 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
วิทยาเขตสุวรรณภูมิ โดยผลงานได้รับรางวัลชมเชย โครงการแนวปฏิบัติที่ดี
การบูรณาการของงานบริการวิชาการ
โดยบูรณาการร่วมกับรายวิชา ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน หัวข้อ กระบวนการพยาบาลชุมชน โดยมี
เป้าหมายเพื่อให้ชุมชนมีแกนนำสุขภาพครอบครัว ที่มีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการชุม ชน โดย
ประยุกต์ใช้ตามหลักการกระบวนการพยาบาลชุมชน และเพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของประชาชนและ
ผู้นำชุมชน โดยการนำความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ มาการประยุกต์ใช้กระบวนการพยาบาลชุมชน นำไปสู่
การปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาในชุมชน รวมทั้ง การค้นหาแกนนำสุขภาพในชุมชน โดยมีการติดตามประเมินผล
ร่วมกันระหว่าง อาจารย์และนิสิต คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
บ้านหนองโพรง ผู้ใหญ่บ้าน และตัวแทนเทศบาลตำบลอิสาณ และแต่ละครั้งหลังการติดตามประเมินผล ได้มีการ
ร่วมกันถอดบทเรีย น ประเมินผลการดำเนินงาน และนำผลไปปรับปรุงพัฒ นาโครงการและกิจกรรมต่า งๆ
หลังจากนั้น งานบริการวิชาการ งานวิจัย งานวิชาการ และงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้มีการประเมินผล
กระบวนการบริการวิชาการกับพันธกิจด้านการเรียนการสอนร่วมกัน เพื่อนำไปปรับปรุง แผนการดำเนินงาน ใน
ปีการศึกษา 2562 ต่อไป
การบูรณาการ กับการเรียนการสอน และงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
1) อาจารย์สอนเนื้อหาเกี่ยวกับผลการดำเนินโครงการ “พัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนด้วยกระบวนการ
พยาบาลชุมชน” ในการส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์” ปีการศึกษา 2560 ที่
ผ่านมา ผลการดำเนินโครงการฯ พบว่า
1.1 กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ พร่องความรู้ และทักษะด้านบทบาทการเป็นแกนนำในการพัฒนา
ชุมชน ร่วมทั้งการมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพคนในชุมชน หลังจากดำเนินโครงการ ทำให้กลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้ และทักษะด้านบทบาทการเป็น แกนนำในการพัฒนาชุมชน ร่วมทั้งการมีส่วนร่วมในการสร้างเสริม
สุขภาพ
คนในชุมชน เพิ่มมากขึ้น โดยภาคีเครือข่าย คือ เทศบาลตำบลอิสาณ และ อบต.บ้านยาง
รวมทั้ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโพรง ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า จะมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
สุขภาพและป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากการเจ็บป่วย ในกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังที่บ้านและกลุ่มประชาชนทั่วไป โดยการ
จัดกิจกรรม
เยี่ยมบ้าน และ Focus group ทุกหมู่บ้าน ที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อร่วม
ออกแบบกิจกรรมร่วมกันโดยมีจุดเน้นที่ การนำภูมิปัญญาชาวบ้านมาออกแบบกิจกรรมร่วมกัน จึงได้ข้อสรุป คือ
การออกกำลังกายโดยใช้ศิลปวัฒนธรรมพื้นเมืองประยุกต์เพื่อการป้องกันโรค และส่งเสริมสุขภาพ โดยมีการจัดกิ
จรรมจำนวน 4 หมู่บ้าน ที่สมัครใจเข้าร่วม และดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง มีภาคีเครือข่ายร่วมติดต ามและ
ประเมินผล จากนั้นจัดการประกวดและมอบรางวัลให้แก่หมู่บ้าน ที่สามารถดำเนินกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่องและ
ประสบผลสำเร็จ
1.2 รูปแบบของการดำเนินโครงการ ได้แบ่งนิสิตเป็นกลุ่มย่อย ตามอาจารย์ที่ปรึกษา และให้นิสิตได้
ศึกษาค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมด้านการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชน และการมีส่วนร่วม
ในการสร้างเสริมสุขภาพคนในชุมชน รวมทั้ง การใช้ศิลปวัฒนธรรมพื้นเมืองประยุกต์เพื่อการป้องกันโรค และ
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ส่งเสริมสุขภาพ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนที่หลายหลาย โดยกิจกรรมส่วนใหญ่จะมีหลากหลายรูปแบบ
เช่น การบรรยายประกอบ Power point , สื่อ VDO, การตอบคำถาม, การทำกิจกรรมกลุ่มย่อย ถอดบทเรียน
และนำเสนอ และการสรุปประเมินผลภาพรวม ซึ่งกิจกรรมต่างๆ สามารถสร้างความสนใจให้แก่ชุมชน ได้เป็น
อย่างดี
1.3 จัดกิจ กรรมถอดบทเรีย นร่ว มกับนิส ิต โดยใช้ข้อมูล สรุป ประเมินผลการดำเนิ นโครงการฯ
ในปี 2560 และสรุปผล
2) แจ้งรายละเอียดการดำเนินงาน “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนด้วยกระบวนการพยาบาล
ชุมชน” ปีการศึกษา 2561 ณ ชุมชนตำบลอิสาณ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโพรง ให้นิสิต
ได้รับทราบและเข้าใจ
3) แบ่งนิสิตเป็นกลุ่มย่อย 8 กลุ่ม ๆละ 7-8 คน ในช่วงเดือนตุลาคม ถึงธันวาคม 2561 เพื่อปรึกษา
อาจารย์
โดยใช้หลักกระบวนการพยาบาลชุมชน (Nursing Process) ได้แก่
3.1 การประเมินชุมชน โดยการรวบรวมข้อมูลจากการใช้แบบสอบถาม
3.2 การวินิจฉัยชุมชน โดยการนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ เพื่อนำมาวินิจฉัยปัญหา การจัดลำดับ
ความสำคัญของปัญหา การวิเคราะห์ปัญหา การโยงใยหาสาเหตุของปัญหา โดยมีแกนนำประชาชนมีส่วนร่วม
3.3 การวางแผนและออกแบบโครงการ โดยมีแกนนำประชาชนมีส่วนร่วม
3.4 การดำเนินโครงการตามแผนที่กำหนด
3.5 การประเมินผลโครงการและส่งต่อข้อมูล
4) จัดโครงการบริการวิชาการ“พัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนด้วยกระบวนการพยาบาลชุมชน” ณ ชุมชน
บ้าน
หนองโพรง บ้านโคกหัวช้าง ตำบลอิสาณ ตำบลบ้านบัว ตำบลกระสัง อำเภอเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์ โดยเน้นการให้ความรู้และส่งเสริมสุขภาพแกนนำประชาชนในชุมชนที่มีความรู้ ความสามารถใน
การบริหารจัดการชุมชน โดยประยุกต์ใช้ตามหลักการกระบวนการพยาบาลชุมชน และการเพิ่มขีดความสามารถ
ของประชาชนและ อสม. โดยการนำความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ และการพยาบาลชุมชน และการ
ประยุกต์ใช้กระบวนการพยาบาลชุมชน นำไปสู่การปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาในชุมชน รวมทั้ง การค้นหาแกนนำ
สุขภาพในชุมชน โดยใช้กิจกรรมที่หลากหลายเพื่อกระตุ้นความสนใจให้แก่กลุ่มเป้าหมาย เช่น การประเมินค้นหา
แกนนำ, การบรรยายแบบมีส่วนร่วมผ่านสื่อ Power point , VDO, นิทรรศการความรู้, แบ่งกลุ่มย่อย และ
นำเสนอผลงาน, การเสนอกิจกรรมด้านการออกกำลังกายโดยใช้ศิลปวัฒนธรรมพื้นเมืองประยุกต์เพื่อการส่งเสริม
สุขภาพและป้องกันโรค และการสรุปผลภาพรวมโดยอาจารย์ประจำกลุ่ม
จากนั้นให้นิสิตนำองค์ความรู้ที่ได้จากการบริการวิชาการ ณ ชุมชนตำบลอิสาณ และ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโพรง จัดทำกิจกรรมย่อยในการบูรณาการด้านทำนุบำรุง ศิล ปวัฒนธรรม
โครงการย่อยที่ต่อเนื่องจากปีการศึกษา 2560 ภายใต้ชื่อ “โครงการกายขยับมีความสุข แนวประยุกต์วิถีไทย”
โดยประยุกต์ท่าฟ้อนรำในท้องถิ่น วิถีไทย เช่น การไหว้ กิจกรรมทำนา เกี่ยวข้าว เป็นท่ารำในการออกกำลังกาย
และการแต่งกายด้วยผ้าซิ่นตีนแดง บทเพลงท้องถิ่นอีสานใต้ ซึ่งดำเนินการในกลุ่มแกนนำ อสม. และครอบครัว
ในชุมชน รวมทั้งการยืดเหยียดร่างกายประยุกต์ ท่ารำ และใช้ผ้าขาวม้าที่มีอยู่ในท้องถิ่น เป็นอุปกรณ์ช่วย ซึ่งมี
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ผลลัพธ์เป็นที่พึงพอใจ คือ กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ และตระหนักเกี่ยวกับการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับวัย
และกิจกรรมมีความต่อเนื่อง และยั่งยืน รวมถึงนิสิตเกิดการพัฒนาทักษะทางด้านความรู้ และทักษะทางปั ญญา
จากการบูรณาการ และสามารถนำโครงการฯ ที่ได้รับคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เข้าร่วมโครงการ
พัฒนากิจกรรม และนำไปสู่การนำเสนอผลของโครงการในการประชุมวิชาการระดับชาติประจำปีการศึกษา
2561 จัดโดยคณะอนุกรรมการสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่ง ประเทศไทย ใน
วันที่ 29 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ โดยผลงานได้รับรางวัลชมเชย โครงการ
แนวปฏิบัติที่ดี
5) นิสิตประเมินและสรุปผลโครงการฯ โดยการถอดบทเรียนร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่มเพื่อ
ประเมินความสำเร็จของการบูรณาการ
6) อาจารย์ประเมินนิสิต โดยประเมินจากความสามารถในการออกแบบกิจกรรมและดำเนินกิจกรรม
บริการวิชาการ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและการมีส่วนร่วมของชุมชน รวมทั้งกระบวนการพยาบาล ร่วมกับ
อาจารย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การบูรณาการ กับงานวิจัย มีวิธีการ ดังนี้
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนด้วยกระบวนการพยาบาลชุมชน บูรณาการร่วมกับ งานวิจัยเรื่อง
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชนในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโพรง ตำบล
อิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีวิธีการบูรณาการ ดังนี้
1) อาจารย์สรุปเนื้อหาเกี่ยวกับผลการดำเนินโครงการ ปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านมา (ผลการดำเนิน
โครงการฯ มีรายละเอียด ปรากฏในเอกสารด้านการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน) และเนื้อหา
เกี่ยวกับผลการดำเนินโครงการ ปีการศึกษา 2561 ในกลุ่มแกนนำ อสม. และแกนนำในชุมชน ณ ชุมชนตำบลอิ
สาณ และ รพสต.บ้านหนองโพรง และภายหลังดำเนินโครงการบริการวิชาการ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “พฤติกรรม
การดูแลสุขภาพตนเองของประชาชนในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้า นหนองโพรง ตำบลอิสาณ
อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์” ซึ่งนิสิตได้มีส่วนร่วมในการเป็นผู้ช่วยนักวิจัย ในขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย
ในชุมชน โดยใช้แบบสอบถามความรู้และพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน โดยอาจารย์ได้ให้ความรู้และ
คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยละเอียด จนนิสิตเกิดความเข้าใจและเก็บข้อมูล ได้อย่าง
สมบูรณ์ จากนั้นได้จัดกิจกรรมถอดบทเรียนร่วมกับนิสิต เพื่อสรุปและประเมินผลการดำเนินโครงการฯ ในปี
การศึกษา 2561
2) แจ้งรายละเอียดการดำเนินงานโครงการ “พัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนด้วยกระบวนการพยาบาล
ชุมชน” ปีการศึกษา 2561 ณ ชุมชนตำบลอิสาณ ตำบลบ้านบัว ตำบลตำบลกระสัง และ รพสต.บ้านหนองโพรง
ให้นิสิตได้รับทราบและเข้าใจ
3) แบ่งนิสิตเป็นกลุ่มย่อย 8 กลุ่ม ๆ ละ 7-8 คน เพื่อปรึกษาอาจารย์ และมอบหมายงานให้นิสิ ต
แต่ ล ะกลุ ่ ม ไปศึ ก ษางานวิ จ ั ย ของอาจารย์ เ รื ่ อ ง “พฤติ ก รรมการดู แ ลสุ ข ภาพตนเองของประชาชนในเขต
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโพรง ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์” และทำกิจกรรม
ถอดบทเรียนร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่มย่อยเพื่อเรีย นรู้กระบวนการวิจัย พร้อมนำโครงการวิจัย
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ดังกล่าวไปใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบและดำเนินโครงการบริการวิชาการร่วมกับอาจารย์ และให้นิสิตแต่ละ
กลุ่มได้ไปศึกษาค้นคว้างานวิจัยเพิ่มเติมเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบกิจกรรมเรื่อง กระบวนการพยาบาล
ชุมชน และการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชน
4.) จัดโครงการบริการวิชาการ “พัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนด้วยกระบวนการพยาบาลชุมชน” ร่วมกัน
ระหว่างนิสิต คณาจารย์ ชุมชน และแกนนำในชุมชน
5) นิสิตประเมินและสรุปผลโครงการฯ โดยการถอดบทเรียนร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่มเพื่อ
ประเมินความสำเร็จของการบูรณาการ
6) หลังจากดำเนินโครงการบริการวิชาการ ได้วิเคราะห์ข้อมูลวิจัย โดยให้นิสิตได้มีส่วนร่วมในขั้นตอน
การประเมินสภาพปัญหาเบื้องต้นโดยใช้แบบสอบถาม เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปเขียนโครงร่างวิจัยและดำเนินการวิจัย
ในขั้นตอนต่อไป โดยอาจารย์ได้ชี้แจงให้นิสิตได้รับทราบเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินงานจนเข้าใจและสามารถเก็บ
ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
7) อาจารย์ประเมินนิสิต โดยประเมินจากความสามารถในการออกแบบกิจกรรมและดำเนินกิจกรรม
บริการวิชาการด้านการสร้างเสริมสุขภาพและการมีส่วนร่วมของชุมชน ร่วมกับอาจารย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และผลการถอดบทเรียนเกี่ยวกับกระบวนการวิจัย
ในประเด็นการดำเนินการเรื่องการบูรณาการงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เข้ากับการจัดการ
เรียนการสอน การบริการวิชาการ และการวิจัย ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ปฏิบัติได้ยาก รวมทั้งภาระงานของอาจารย์
พยาบาลค่อนข้างมาก ทั้งด้านการสอนในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ แต่นอกเหนือจากงานด้านการสอน ภารกิจ
ของอาจารย์ย ังมีด้านการทำนุบ ำรุงศิล ปะและวัฒ นธรรม การบริการวิช าการ และการวิจัย เพื่อให้ การ
ดำเนินงานตามภารกิจเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด ควรมีการบูรณาการของทั้ง 4 งาน เข้าด้วยกันในครั้งเดียว
เหมือนได้ทั้ง 4 ภาระงานและสามารถตอบโจทย์ของการจัดการเรียนการสอนที่อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ
ทุกกลุ่มสาขาวิชาจะต้องวางแผนการจัดการ ให้ครอบคลุมทั้ง 4 ภารกิจ และออกแบบงานในการ
สอดแทรกงานเข้ า กั บ วิ ช าที ่ เ ปิ ด สอน โดยทำในรู ป แบบของงานวิ จ ั ย โดยดำเนิ น การขอทุ น วิ จ ั ย จาก
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ในปีการศึกษา 2561-2562
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 เลือกหัวข้อที่ต้องการใช้ในการบูรณา ในเนื้อหาการสอนที่กลุ่มสาขารับผิดชอบในรายวิชา
1.2 บันทึกรายละเอียด ใน มคอ. 3 หรือ มคอ. 4
1.3 เขียนโครงการบริการวิชาการ เพื่อเสนอต่องานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ให้อนุมัติ
1.4 เขียงโครงการวิจัย เพื่อเสนอต่องานวิจัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ให้อนุมัติ
1.5 แจ้งแผนการจัดโครงการ ต่องานทำนุบำรุงศิล ปวัฒ นธรรม เพื่อรวบรวมเป็นแผนงานทำนุ ฯ
ประจำปี
2. ขั้นดำเนินการ
2.1 ดำเนินการตามแผนงาน โดยใช้หลักการ Plan – Do – Check - Action
3. ขั้นประเมินผล
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3.1 แจกแบบสอบถามที่เกี่ยวข้องให้กับกลุ่มผู้ร่วม
3.2 สรุปผลการประเมิน Action After Review
3.3 จัดทำรูปเล่ม จำนวน 4 เล่ม เพื่อส่งมอบให้กับ งานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม งานบริการ
วิชาการ งานวิจัย และงานวิชาการ
3.4 สรุปผลการดำเนินโครงการ ที่มีการบูรณาการงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ในวาระการ
ประชุม
ผลที่เกิดกับนิสิต ประเมินผลที่เกิดจากนิสิตโดยใช้การประเมินดังนี้
1. แบบประเมินความพึงพอใจโครงการ
2. แบบประเมินความสำเร็จของการบูรณาการงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเข้ากับการเรียนการ
สอน งานบริการวิชาการและงานวิจัย
3. ประเมินจากการเขียนสะท้อนคิดของนิสิตเรื่องสิ่งที่ได้พัฒนาจากการร่วมกิจกรรมโครงการบูรณาการ
งานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเข้ากับการเรียนการสอน งานบริการวิชาการและงานวิจัย
4. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของนิสิต
การประเมินนิสิต
ผลที่เกิดกับนิสิต
1.แบบประเมินความพึงพอใจ
ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ
โครงการ
-กิจกรรมมีความสอดคล้องกับเนื้อหาสาระที่เรียน ค่าเฉลี่ย= 3.95
-การร่วมกิจกรรม ทำให้เข้าใจในเนื้อหาที่เรียนมากขึ้น ค่าเฉลี่ย= 4.03
-ได้รับประสบการณ์ตรงหรือได้เรียนรู้วิถีชีวิตของผู้คนจากกรณี
ตัวอย่าง/การลงพื้นที่ดำเนินการร่วมกับอาจารย์ ค่าเฉลี่ย= 4.10
-ได้รับความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์นอกเหนือจากตำรา
และการเรียนในชั้นเรียน ค่าเฉลี่ย= 4.50
ประโยชน์ที่ได้รับ
-สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ ค่าเฉลี่ย= 4.70
-ร่วมกิจกรรมทำให้เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น ค่าเฉลี่ย= 4.36
-ร่วมกิจกรรมช่วยให้เรียนรู้การทำงานเป็นขั้นตอน ค่าเฉลี่ย 4.00
2.แบบประเมินความสำเร็จของ -โครงการที่จัดขึ้น มีการบูรณาการกับเนื้อหาที่เรียน/กิจกรรมของนิสิต
การบูรณาการงานทำนุบำรุง
ได้อย่างเหมาะสม ค่าเฉลี่ย = 4.35
ศิลปะและวัฒนธรรมเข้ากับการ -โครงการที่จัดขึ้น ช่วยส่งเสริมความเข้าใจในเนื้อหาวิชาที่เรียน/ช่วย
เรียนการสอน งานบริการ
ให้นิสิตได้จัดกิจกรรมที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม
วิชาการและงานวิจัย
ค่าเฉลี่ย= 4.40
-โครงการที่จัดขึ้น ช่วยให้นิสิตได้นำความรู้ในชั้นเรียนไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์จริง ค่าเฉลี่ย= 4.43

หมายเหตุ
ค่าเฉลี่ยรวม
ทุกด้าน
= 4.28

ค่าเฉลี่ยรวม
ทุกด้าน
= 4.41
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การประเมินนิสิต

ผลที่เกิดกับนิสิต
-นิสิตได้รับความรู้และประสบการณ์จริง นอกเหนือจากการเรียนในชั้น
เรียน ค่าเฉลี่ย= 4.45
-นิสิตสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการร่วมกิจกรรม
ในครั้งนี้ ไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริงต่อไป ค่าเฉลี่ย= 4.40
-การร่วมในโครงการนี้ ช่วยให้นิสิตได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับชุมชน
และสังคม ค่าเฉลี่ย= 4.38
-การร่วมในโครงการนี้ ช่วยให้นิสิตได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับชุมชน
และสังคม ค่าเฉลี่ย= 4.40
-การร่วมในโครงการนี้ ช่วยให้นิสิตได้เรียนรู้การทำงานเป็นขั้นตอน
ค่าเฉลี่ย= 4.38
-การจัดโครงการในครั้งนี้เป็นประโยชน์ทั้งต่อตัวนิสิต อาจารย์ และ
ผู้รับบริการ/ ผู้ร่วมโครงการ ค่าเฉลี่ย= 4.40

3.ประเมินจากการเขียนสะท้อน
คิดของนิสิตเรื่องสิ่งที่ได้พัฒนา
จากการร่วมกิจกรรมโครงการ
บูรณาการงานทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรมเข้ากับการเรียน
การสอน งานบริการวิชาการและ
งานวิจัย

-ได้เรียนรู้กิจกรรมการทำงานร่วมกันเป็นทีม
-ได้รับประสบการณ์ตรง เห็นสถานการณ์จริง เห็นปัญหาและการ
ดำเนินชีวิตของคนในชุมชนรวมถึงได้ใช้กระบวนการที่เรียนมาในการ
แก้ปัญหาของชุมชน
-ได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมการแต่งกายของคนในท้องถิ่นบุรีรัมย์ ได้มีส่วน
ร่วมในการสืบสานวัฒนธรรมของคนในท้องถิ่น จังหวัดบุรีรัมย์
-ได้รู้ขั้นตอนการทำโครงการและได้รับทำหน้าที่รับผิดชอบเรื่อง
ประเมินผลโครงการ ทำให้รู้วิธีการประเมินผลโครงการ
-ได้ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นและชุมชม
-นิสิตมีความกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรมกับชุมชนและเข้าร่วม
กิจกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอย่างพร้อมเพรียง
-นิสิตมีการเตรียมตัวที่ดีในการแสดงบทบาทที่ได้รับมอบหมาย เช่น
ร่วมเป็นพิธีกร วิทยากรให้ความรู้ การสาธิตในกลุ่มย่อยมีความ
พยายามในการบริการวิชาการด้วยดี
-นิสิตมีการแสดงออกในที่สาธารณะอย่างเหมาะสม เป็นผู้นำในการทำ
กิจกรรมกลุ่มย่อยได้
-นิสิตร่วมแต่งกายด้วยชุดประจำถิ่นบุรีรัมย์ด้วยความพร้อมเพรียง

4.ประเมินจากการสังเกต
พฤติกรรมของนิสิต

หมายเหตุ
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2. รายวิชาที่ดำเนินการ
2.1 การบูรณาการงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม การจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการและงานวิจัย ปีการศึกษา 2561
วิชาที่บูรณาการ
ศิลปะและวัฒนธรรมที่
โครงการบริการวิชาการ
กลุ่มสาขาวิชา
ชื่องานวิจัย (งานวิจัย)
(การเรียนการสอน)
เลือกใช้ (งานทำนุฯ)
(งานบริการวิชาการ)
1) การพยาบาล
พื้นฐานฯ
2) การพยาบาลมารดา
ทารก และการผดุง
ครรภ์
3) การพยาบาลเด็ก
และวัยรุ่น
4) การพยาบาล
สุขภาพจิตและจิตเวช
5) การพยาบาลอนามัย พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของ
NS 4308 ปฏิบัติการ
การขยับกายมีความสข โครงการ พัฒนาศักยภาพผู้นำ
ชุมชน
ประชาชนในเขตโรงพยาบาลส่งเสริม
พยาบาลชุมชน
แนวประยุกต์วิถีไทย
ชุมชนด้วยกระบวนการพยาบาล
สุขภาพตำบลบ้านหนองโพรง ต.อิสาณ อ.
ชุมชุน
เมือง จ.บุรีรัมย์
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2.2 รายวิชาที่จะดำเนินการ การบูรณาการงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม การจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการและงานวิจัย
ปีการศึกษา 2562
วิชาที่บูรณาการ
ศิลปะและวัฒนธรรมที่
โครงการบริการวิชาการ
กลุ่มสาขาวิชา
ชื่องานวิจัย (งานวิจัย)
(การเรียนการสอน)
เลือกใช้ (งานทำนุฯ)
(งานบริการวิชาการ)
1) การพยาบาลพื้นฐานฯ
2) การพยาบาลมารดา
ผลของการให้ความรู้เรื่องการคุมกำนิด NS 2211 การพยาบาล
ทำนองเพลงกันตรึม
โครงการ STOP TEEN MOM ยุติ
ทารก และการผดุงครรภ์ โดยใช้สื่อทำนองเพลงกันตรึมต่อความรู้ มารดาทารกและการผดุง
การตั้งครรภ์ไม่พร้อม
และทัศนคติ ของนักเรียนชั้น
ครรภ์ 2
มัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดบุรีรัมย์
3) การพยาบาลเด็กและ ผลของโปรกแกรมการละเล่นท้องถิ่น NS 2206 การพยาบาล การละเล่นท้องถิ่น
โครงการเด็กไทยยุคใหม่ห่างไกล
วัยรุ่น
บุรีรัมย์ต่อพฤติกรรมการเล่นเกม
กุมารเวชศาสตร์
บุรีรัมย์
เกม
ออนไลน์ของนักเรียนประถมศึกษาตอน (Pediatric Nursing)
ปลาย จังหวัดบุรีรัมย์
4) การพยาบาล
ผลของโปรแกรมการสร้างเสริม
NS 3214 การพยาบาล การรำเพลินเจริญจิต
โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิต
สุขภาพจิตและจิตเวช
สุขภาพจิตในโรงเรียนต่อการปรับตัว สุขภาพจิตและจิตเวช
วัยรุ่น Gen Z
ด้านจิตสังคมของวัยรุ่นตอนต้น
5) การพยาบาลอนามัย ความรู้และพฤติกรรมการสร้างเสริม
NS 4308 ปฏิบัติการ
การรำประยุกต์อัปสรา โครงการ พัฒนาศักยภาพผู้นำ
ชุมชน
สุขภาพของประชาชนในเขต
พยาบาลชุมชน
ผ้าขาวผ้ารวมใจ
ชุมชนด้วยกระบวนการพยาบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้าน
ชุมชุน
หนองโพรง ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

