


ความเปนมา R2R

กระแส

การทาํงานของบณัฑิตที่สําเร็จ

จากวิทยาลยัในสังกัดสบช. 37 แหง 

การสรางสขุภาพ การดแูลสุขภาพแบบองครวม

ทบทวน 

เนนดูแลโรคมากกวาดูแลคน 
เนนการบริการตามหลักวิชาการ  
ไมเขาใจการดํารงชีวิตของคน  

สบช.



จุดออนของการจัดการเรียนการสอนปจจุบัน

เนนใหเรียนตามครู ดวยความรูและคาํตอบของครู

เนนการทองจาํ คดิดวยตนเองนอย 

อิงทฤษฎีเปนหลัก ตัดสนิความถูกผดิ

ไมเขาใจปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชน

ผูเรยีนไมเขาใจสังคมภายนอก คิดภายในกรอบ 

ชอบดวนสรปุ ...

ความเปนมา R2Rสบช.

ชองวางระหวางแนวคิดและแนวปฏิบัติ เพราะขาด
ระบบกํากับตรวจสอบ ที่มีประสิทธภิาพ



ความเปนมา R2R

Model

“สรางคนใหคิดเปน ทําเปน”

ปฏิรูปการศึกษา

-พัฒนาหลักสูตร(2545)

-นาํหลกัสูตรไปใช (2546)

“การศึกษาแนวใหม”
- ความรู ทักษะและสมรรถนะเชงิวิชาชีพ
- เขาใจความเปนจริงของมนุษยและสังคม  

สบช.

สสส.

- มีการคิดอยางมีวิจารณาญในการประยุกต
ใชความรูเพื่อสรางสุขภาพประชาชน 



กระบวนการ R2Rสบช.

ประสบการณการเรียนการสอนแนวใหม

กระบวนการทบทวนกลั่นกรองประสบการณ

วิทยาลัยในสังกัด 18 แหง และทีมวิจัยสวนกลาง

ที่มคีณุคาตอการผลิตใหคนคดิเปนทําเปน

นําไปใชในการพฒันา “การศกึษาแนวใหม”

=

=
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R 1 : ประสบการณการสอน สบช.

เงื่อนไขในการนาํประสบการณการสอน มาใชในกระบวนการ

6.1 เปนประสบการณทีม่คีุณคา เกิดจากการเรียนการ

สอนที่มกีารดําเนินการอยางเปนระบบ

6.2 เปนประสบการณที่ไดจากการลงมือปฏบิตัิจากการ

สอนจริง

6.3 วิธีคิด มุมมองของผูวิเคราะห ตองเขาใจแนวคิด 

หลักการสขุภาพแนวใหมและการศกึษาแนวใหม



กระบวนการสรางและทบทวนกลั่นกรองประสบการณสบช.

วางแนวคิด 
หลักการในการสอน

ลงมือปฏิบัติ

ทบทวน ตรวจสอบ 
และประเมินผล

การสรุปประสบการณ

และนําไปใชประโยชน

ชุดกจิกรรม
ทีมสบช.สวนกลาง
ทีมที่ปรึกษา

ทีมอาจารยผูสอน

ทีมสบช.สวนกลาง
ทีมที่ปรึกษา

ทีมอาจารยผูสอน

ทีมสบช.สวนกลาง
ทีมที่ปรึกษา

ทีมอาจารยผูสอนจาก

ทีมทาํงาน

หลายๆวิทยาลัย

1.

2.

3.

4. 



การสอนแนวใหม : บูรณการ

แนวการสอนที่มุงใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่หลากหลาย

เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความเขาใจศาสตรและมีทักษะ

ที่จําเปนตอการดูแลสุขภาพ เชื่อมโยงกบัความจริงทาง
สงัคมอยางไมแยกสวน และนําไปประยุกตในชีวิตจริง
ได

สบช.

โดย พัฒนาทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ
เปนกลไกสําคัญ



สมรรถนะวิชาชีพ วิจารณญาณ

มีความรู ทักษะ เจตคติ เขาใจชีวิต และบรบิทจริง

การเรียน

ความรูสําเร็จรูป

การเรียนความรู

ในสภาพจริง



สังคม มนษุย สิ่งแวดลอม 
จริยะ สนุทรีย ภาษา

สุขภาพ พฤติกรรม
ทฤษฎี กระบวนการพยาบาล

กายวภิาค สรีระ พยาธิ

พยาบาล สาธารณสุข 
ระบาด วิจัย 

ความสัมพนัธของศาสตร
ในหลักสูตรบรูณการ

การพฒันาหลักสูตร



ประเมิน
สภาพ

นิเทศ 
สนับสนุน

วางแผน 
ลงปฏิบตัิ

 กระบวนการ “วิจัยและพัฒนา”



การพฒันาหลักสูตร

วิเคราะห

ผลลัพธและ 

สรุปบทเรียน

ศึกษาการดํารงชีวิต 

“การทํามาหากิน”
ความสัมพันธ

และการอยู

รวมกัน

ประเมินผล

การสอนและ

สรุปบทเรียน

สังคม 

สิ่งแวดลอม 

สุขภาพ

ตัวอยางกระบวนการสอนวชิา
มนุษย สังคม สิ่งแวดลอม สุขภาพ

1

15 สัปดาห

วิจารณกรณีศึกษา
นิเทศ สนับสนุน

ปรับมุมมอง

ความคิดนศ.

ประเมินสภาพ
การเรยีนการสอน

ออกแบบ
การสอน

ปรับแผนการสอน
&

วิเคราะห

ผลลัพธและ 

สรุปบทเรียน

แลกเปลี่ยน

ประสบการณ

ระหวาง

วิทยาลัย



กระบวนการสรุปประสบการณและนําไปใชสบช.

การสรุปเปนกลุม อาจจําแนกขอมูลเปนสวนๆ ไดดังนี้
โครงสรางการสอน องคประกอบการสอน

การเชื่อมโยงขอมูลการสอนกบัการเรียนรูของนศ. เชน  นศ.ให
น้าํหนกักับสขุภาพมากกวาการดาํรงชีวติของชาวบาน (ความคดิ) 
จุดออนการสอนคืออะไร บทเรียนทีไ่ด

วิธสีอน และ เนื้อหาและความเชื่อมโยงของเนื้อหา

1. การเชื่อมโยงขอมูลจนสามารถเห็นภาพรวมของการสอน

หลักการคือ กระบวนการนําประสบการณมาทบทวน สรุปเพื่อนําไปสู
การนําไปใช(ไดตนแบบการสอน)

2. การนําไปสูขอสรุป และเขียนเปนตนแบบการสอนแตละ(กลุม)วิชา
น้ําหนักของแตละองคประกอบ (ความสําคัญของแตละ
องคประกอบ) และสาระการสอน ความสัมพันธ (เหตุและผล)



สบช.

1. ใชแนวคิด “สุขภาพแนวใหม”และ”ศาสตรทางสังคมและ

ความเปนมนุษย”

2. หลกัการของกระบวนการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 

2.1 องคประกอบการสอน ประกอบ

1.) การเสริมสรางทัศนคติและพัฒนาความคิด

2.) การเขาใจสาระการเรียนรู

3.) การพัฒนาทักษะการทํางาน

2.2 การปรับใชแนวคิดที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง และการ

เรียนรูจากสภาพจริง (Authentic Learning)ในการเปดโลก

ทัศนและปรับทัศนคติผูเรียน



สบช.

ขอกราบขอบพระคุณ

รศ.นายแพทยวิชัย โปษยะจินดา
อาจารยนายแพทยสุริยะ วงคคงคาเทพ

ผูประสิทธิ์ประสาทปญญา“ครู”

ขอขอบพระคุณผูบังคับบัญชาที่ใหโอกาสเรียนรู

นายแพทยสุวัช เซียศิริวัฒนา     ผอ.สบช.
ทันตแพทยหญิง ทิพาพร สุโฆษิต รองผอ.สบช.
อาจารยปาริชาต  ตามไท        รองผอ.สบช.

ทีมงานสถาบันพระบรมราชชนกสวนกลางและวิทยาลัยในสังกัด

ผูอํานวยการวิทยาลัย 18 แหง





โครงการปฏิรูปการจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมสุขภาพ 



ผลที่ตองการในผูเรียน

เขาใจผูอื่น ไมใชกฎเกณฑของตัวเอง
ไปตัดสินผูอื่น

เขาใจความจริง ของชีวิตในสังคม

สามารถนําความรูไป ประยุกตและ
ถายทอด สนับสนุนใหประชาชนมี
ศักยภาพในการดูแลสขุภาพดวยตนเอง



ทัศนคติ
ความคิด

สาระการ
เรียนรู

ทักษะการ
เรียนรูและ
ปฏบิตัิ

องคประกอบของการสอนบูรณาการ



ทัศนคติ
ความคิด

สาระการ
เรียนรู

ปฏบิตัิ
ประยกุต

ความหมายของทัศนคติ

ลักษณะการมอง การพิจารณาเรื่องราว / 
ปรากฏการณที่เกดิขึ้น ดวยสภาวะของจิต
ในขณะนั้น เชน ความรูสึก อารมณ ความ
เชือ่ ความคิดเชงิเหตุผล ฯลฯ

ประกอบดวย ทัศนคติตอการมอง
ความจริง ทัศนคติตอการเรียนรู

ทัศนคติ จึงเกดิจากอิทธิพลของ จิตที่เปนอัตตา



ทัศนคติ
ความคิด

สาระการ
เรียนรู

ปฏบิตัิ
ประยกุต

องคประกอบการเสริมสรางทัศนคติและพฒันาความคิด

การมองความจริง โดยไมใชความคิด
ของตน ไปตัดสินผูอื่น

การตระหนักในคุณคาของการเรียนรู
ดวยตนเอง และการไดรับความรูใหม

จิตที่เปน อัตตา
ทัศนคตทิี่เอนเอียง - อคติ

โลกทัศนการมองความจริง
การไดเรียนรูสาระใหมๆ 

11

22



องคประกอบการพัฒนาทักษะการทํางาน

การเรียนรูเพื่อเขาใจสภาพจริง 

การเรียนรูเพื่อปรับแกสภาพที่เปนปญหา

กระบวนการเก็บขอมูลจากสภาพจริง
การศึกษาเชิงคณุภาพ
การศึกษาเชิงปริมาณ

กระบวนการวิเคราะหขอมูล และสรุปผล

วางแผน - พัฒนามาตรการ - สื่อสาร/ถายทอด

11

22



องคประกอบ การเขาใจสาระการเรียนรู

การเรียนรูชีวิต และสงัคม 
การเรียนรูสุขภาพและการเจ็บปวย

การเรียนรูสภาพและบทบาทของระบบ
บริการ

การเรียนสาระ จะเนนทําความเขาใจตัวสาระ
มากนอยเพยีงใด และจะใชกระบวนการ
เรียนรูอยางไร



1. การเรียนรูจากสภาพจริง

2. การสอนให คิดเปน เรียนเปน ปฏิบตัไิด
ดวยการปรับทัศนคติ มองความจริง รูจักตนเอง 
เขาใจผูอื่น

ดวยการยอยประสบการณใหเปนความคิดวิเคราะห

ดวยการเรียนรูจากตํารา ควบคูกับสภาพจริง 
รูจักเรียนรูดวยตนเอง

ดวยการประยุกต ไปสูการใชความรู

เขาถึง

คิดเปน

เรียนเปน

ปฏิบัติได

ศึกษาชีวิตและสังคมจากชุมชน ตลาด วัด รพ. ฯลฯ 

กระบวนการเรียนการสอน



กระบวนการเรียนการสอนจุดสําคัญ
11

22

33

บูรณาการ ทฤษฎกีับปฏิบัติ เพื่อเขาถึง
ความจริง

บูรณาการ ใชความรูในตํารากับความรูใน
ชีวิตจริง เพื่อแกปญหาตรงความตองการ

บูรณาการ การปรับทัศนคติกบัเนื้อหา
สาระ เพื่อพัฒนาตนเอง

การเรียนรูจากสภาพจริง

สอนให คิดเปน เรียนเปน

สอนให ปฏิบตัไิด ประยุกตได

สบช.



กระบวนการเรียนการสอนจุดสําคัญ

11

22

33

บูรณาการ ทฤษฎกีับปฏิบัติ เพื่อเขาถึง
ความจริง

บูรณาการ ใชความรูในตํารากับความรูใน
ชีวิตจริง เพื่อแกปญหาตรงความตองการ

บูรณาการ การปรับทัศนคติกบัเนื้อหา
สาระ เพื่อพัฒนาตนเอง

การเรียนรูจากสภาพจริง

สอนให คิดเปน เรียนเปน

สอนให ปฏิบตัไิด ประยุกตได



ในกระบวนการสอน

กระบวนการปรับทัศนคติตอการเรียนรู
ความจริง

กระบวนการศึกษาความจริงดวยการ
เก็บขอมลูอยางเปนระบบ

กระบวนการสรุปวิเคราะหและ  
ชี้ประเด็นของครู

11

22

33

บันได 3 ขั้น



หมวดวิชาและรายวิชาที่สําคัญ

1. หมวดวิชาการศึกษาพื้นฐาน

2. หมวดวิชาดานสุขภาพ

3. หมวดวิชาการพยาบาล

วิชา มนุษย สิ่งแวดลอม และสุขภาพ  
วิชา สังคมไทย

วิชา การสรางเสริมสุขภาพและปองกนัโรค

วิชา ปญหาสุขภาพและการพยาบาล
วิชา การพยาบาลผูสูงอายุ ฯลฯ



พืน้ที่โครงการ      2547 2548 2549
วิทยาลัยวิชา

มนุษย สังคม สิ่งแวดลอม
และสุขภาพ

มโนมติ ทฤษฏี และ    
กระบวนการทางการพยาบาล

สรางเสรมิสุขภาพฯ

โภชนศาสตร

การพยาบาลบุคคลที่มี
ปญหาสุขภาพ 1-2-3

การประเมินสภาวะสุขภาพ

สื่อสารทางการพยาบาล

นว รบ สฏ สร จก อบ พล ชม พย สพ สขขก นบ นมชน

การพยาบาลผูสูงอายุ

กท ตรสส

การพยาบาลมารดาและทารก

การพยาบาลครอบครัวและชุมชน

การสอนและใหคําปรึกษา



โครงการปฏิรูปการจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมสุขภาพ 



เพือ่ใหผูสอนเขาใจและคลองตวัยืดหยุน
ในการสอนบูรณการ ที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ ไมยึดติดที่ตัวผูสอน/ตํารา 
มีทักษะการประเมินผูเรียน กระตุนการ
เรียนรู ปรับทัศนคติใหคิดเปน 
มีฐานความรูและมุมมองชีวิตจริง

พัฒนาอาจารย

√

√

√



แลกเปลี่ยน

การศึกษาชุมชน

สาระการประเมนิตนเอง

การศึกษาเชิงคณุภาพ
วิเคราะหตนเอง
วิปสสนากรรมฐาน

ศึกษาเชิงคุณภาพ
ในพืน้ที่ สรุปบทเรียน

วิเคราะหการเรียนรู

ศึกษาความจริง

กิจกรรม

สอนบรูณาการ

การเรียนการสอน

อาจารย
ผลตอผูเรียน การนําไปใช

ประโยชน
ผลโดยตรง



ปรบัทัศนคตติอการเขาใจสภาพจริง 
มุมมองชีวิต และสุขภาพใน
ความหมายของประชาชน

เรียนรูจากการปฏิบตัิ / การสอนให
เขาถึงความเปนมนุษย และความ
เชื่อมโยง

เพื่อพัฒนาทกัษะและเขาถึงปญหา
สุขภาพและความตองการที่แทจริง
ของประชาชน

วิจัยเชิงคณุภาพ  

ในพื้นที่

บูรณาการ
การสอน

อบรม 
4 หลกัสูตร

กระบวนการพัฒนาอาจารย



พัฒนาการตอเนื่องกบัโครงการ

หลักสูตรการศึกษาชุมขน

หลักสูตรการศึกษาเชิง
คุณภาพ

หลักสูตรวิปสสนา
กรรมฐาน

ทักษะการปรับทัศนคติผูเรียน

หลักสูตรวิเคราะหตนเอง

พัฒนาการสอนวิชามนุษยฯ

วิจัยศึกษาชุมชน

43 44 45 46 47 48 49 50

พัฒนาการสอนวิชาสรางเสริมฯ

พัฒนาการสอนวิชาพยาบาลบุคคล

สรุปบทเรียนประจําภาค



โครงการปฏิรูปการจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมสุขภาพ 



การพัฒนาองคความรู

มุมมองชีวิตและสขุภาพของคนปลกูผัก อ.ไทรนอย

มองสงัคมผานลิเก : กรณีศึกษาคณะลเิกนครสวรรค

ชุมชนโนรา บานทานางหอม สงขลา

พฤติกรรมการกนิ

ดานเกวียน : โครงสรางสงัคมชนบทยคุใหม

พฤติกรรมการเลี้ยงดูลกู

กรณีศกึษาผูปวยเบาหวาน 

การเรยีนรูของอาอี๊ในการดูแลผูปวย

สรุปบทเรยีนเพื่อการสอน

กรณีศกึษาผูปวยความดนัโลหติสงู 

ชีวิตของชุมชนตางๆ : ทอเสื่อกก รองลําตดั

กรณีศกึษาการดํารงชีวิตของผูสูงอายุ 



การศึกษาเพื่อเขาใจ
ธรรมชาติที่เปนไป
และถึงธรรม




