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 ความปลอดภัยของผู้ป่วย (Patient safety) เป็นประเด็นท่ีบุคลากรทางการแพทย์ให้ความสนใจมาโดย
ตลอด แต่ยังพบว่าปัญหาดังกล่าวได้รับการแก้ไขไม่ดีเท่าท่ีควร สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการท างานของสหวิชาชีพท่ี
ท างานร่วมกัน แต่ขาดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างทีมข้ามวิถีวัฒนธรรมระหว่างวิชาชีพ การดูแลผู้ป่วยระยะ
สุดท้ายมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ท่ีต้องได้รับการดูแลจากสหวิชาชีพ ดังนั้นความเข้าใจระหว่างในวิชาชีพ และการ
เรียนรู้ร่วมกันจึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง  

Palliative care หมายถึง การดูแลแบบประคับประคอง มุ่งให้ความสุขสบายแก่ผู้ป่วย ช่วยลดความทุกข์
ทรมานจากความปวด ครอบคลุมถึงจิตวิญญาณ และตระหนักถึงการตายอย่างสมศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ 
(dignified death) รวมถึงครอบครัวท่ีมีผู้ป่วยอยู่ในระยะสุดท้าย และหลังเสียชีวิตแล้ว 
 หลักการส าคัญของการดูแลแบบ Palliative care คือ ต้องประกอบด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพ และมีการ
จัดการกับอาการ (symptom management) นอกจากนั้นต้องดูแลผู้ป่วยและครอบครัวครบทุกมิติ มีการให้
ข้อมูลตามความเป็นจริง ดูแลผู้ป่วยต้ังแต่ต้นจนกว่าผู้ป่วยจะเสียชีวิต รวมท้ังดูแลครอบครัวของผู้ป่วยเมื่อมีการ
สูญเสีย เน้นผู้ป่วยและครอบครัวเป็นศูนย์กลาง ทีมสหสาขาร่วมมือกันตอบสนองต่อความต้องการของผู้ป่วยและ
ครอบครัว โดยการดูแลท้ังหมดจ าเป็นต้องมีเครือข่ายและกระบวนการในการดูแล มีการประสานงานและเช่ือมโยง
ต้ังแต่โรงพยาบาลจังหวัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) รวมท้ังชุมชน 
 คุณสมบัติของโรงพยาบาลในระดับจังหวัด จ าเป็นต้องมีผู้เช่ียวชาญ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร ท่ีผ่านการ
อบรมและมีความรู้เรื่อง Palliative care ท าหน้าท่ีเป็นแม่ข่าย ระบบฐานข้อมูล เพื่อให้ค าปรึกษากับผู้ป่วย 
ครอบครัว และโรงพยาบาลชุมชนได้ โรงพยาบาลชุมชน จ าเป็นต้องมีแพทย์ พยาบาลท่ีผ่านการอบรมเรื่อง 
Palliative care แพทย์สามารถปรับยาบรรเทาอาการปวด รู้วิธีจัดการอาการในช่วงสุดท้ายเมื่อผู้ป่วยใกล้เสียชีวิต 
มีเภสัชกรท่ีผ่านการอบรมเรื่องยา และต้องมีความสามารถในการให้ค าปรึกษา สามารถเป็นพี่เล้ียงให้ รพ.สต. ได้ 
รวมท้ังต้องมีเวชภัณฑ์ท่ีพร้อมใช้ มีจิตอาสา ทีมเยี่ยมบ้านท่ีผ่านการอบรม ดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล



ผู้ป่วย ชุมชนเองต้องมี Family care team มีอาสาสมัครประจ าหมู่บ้าน และบุคคลท่ีเป็นจิตอาสา ซึ่งทุก
โรงพยาบาลท่ีกล่าวมาต้องมีการเช่ือมโยงกันด้วยระบบ District Health System (DHS) ซึ่งเป็นหัวใจท่ีส าคัญอีก
อย่างหนึ่งของ Palliative care ดังนั้นเมื่อผู้ป่วยใกล้เสียชีวิต ต้องการเสียชีวิตท่ีบ้าน ผู้ป่วยต้องได้อยู่บ้านกับ
ครอบครัว และบริการทุกอย่างต้องส่งถึงบ้านเพื่อให้ผู้ป่วยมีความสุขในช่วงสุดท้ายของชีวิต 
 ตัวอย่างกรณีศึกษา ผู้ป่วยมะเร็งมดลูก มีการกระจายโรคท่ัวช่องท้อง บีบรัดล าไส้ ท าให้ล าไส้ท างานไม่ได้ 
ผู้ป่วยเป็น Complete blood obstruction ผู้ป่วยมีชีวิตได้อีกไม่ถึงเดือน ผู้ป่วยจึงขอกลับบ้าน เมื่อผู้ป่วยกลับถึง
บ้าน ทีมลงไปท่ีบ้านของผู้ป่วย นัดพยาบาลศูนย์ Palliative care โรงพยาบาลชุมชน เภสัชกรโรงพยาบาลชุมชน 
เพื่อศึกษาว่าผู้ป่วยอยู่บ้านอย่างไร ใช้ยาอะไรบ้าง ผู้ป่วยทานยาทางปากไม่ได้ มีการสอนญาติให้ทราบวิธีใช้อุปกรณ์
ในการฉีดยาและให้อาหาร ญาติสามารถท าได้ โดยญาติต้องเบิกยากับโรงพยาบาลศูนย์ Palliative care และน าถุง
ยาไปให้ รพ.สต. ผสมยา ญาติจึงสามารถน ามาให้ผู้ป่วยได้ สุดท้ายผู้ป่วยได้อยู่ท่ีบ้านสุขสบาย ไม่มีอาการเจ็บปวด 
และเสียชีวิตท่ีบ้านอย่างสงบ 

ผู้ป่วยอีกรายหนึ่งเป็นมะเร็งปอด มีอาการหอบเหนื่อย วันรุ่งขึ้นผู้ป่วยรับรู้และให้เจ้าหน้าท่ีถอดเครื่องช่วย
หายใจ และมีความต้องการท่ีจะกลับบ้าน ทีม Palliative care ต้องจัดการเรื่องยาเพื่อให้ผู้ป่วยสุขสบาย ไม่มี
อาการหอบเหนื่อย เมื่อผู้ป่วยจะกลับบ้าน มีการเตรียมออกซิเจนให้พร้อม เมื่อผู้ป่วยถึงบ้านและถอดเครื่องช่วย
หายใจ ผู้ป่วยอยากด่ืมเนสวีต้า เนื่องจากเป็นส่ิงท่ีผู้ป่วยท าเป็นประจ าเมื่ออยู่บ้าน ผู้ป่วยมีโอกาสลาพ่อแม่ ผู้ป่วยมี
ความสุขสบาย และจากไปอย่างสงบท่ีบ้าน ตามความต้องการของผู้ป่วย 

อีกหนึ่งตัวอย่างเป็นผู้ป่วย Sarcoma ได้รับการตัดขา 1 ข้าง มีอาการหอบเหนื่อย และขอเสียชีวิตท่ีบ้าน 
โดยท่ีผู้ป่วยต้องได้รับยา Morphine จ านวน 30 หลอดทุกวัน เพราะฉะนั้นจ าเป็นต้องมีเครือข่าย โดยโรงพยาบาล
ศรีนครินทร์เป็นแม่ข่ายท าการเบิกยา โรงพยาบาลเพ็ญรับยา และ รพ.สต. สุมเส้า ท าการผสมยา มีการเช่ือมต่อ
เป็นเครือข่าย ผู้ป่วยสามารถอยู่ท่ีบ้านได้ ไม่มีอาการหอบ ไม่ปวด ความส าเร็จนี้เกิดขึ้นได้เนื่องจากมีเครือข่ายท่ี
เข้มแข็ง 

แนวทางในการท า Palliative care network ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มจากการอบรมกลุ่มเล็ก ๆ
และขยายผลท่ัวท้ังภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ 5 จังหวัดรอบเขต โดยมีโปรแกรมในการอบรมพยาบาลและ
แพทย์ เพราะฉะนั้นเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความเข้มแข็งมากพอในการฝึกอบรมและเป็นพี่เล้ียงให้กับ
ภาคอื่น ๆ โดยขณะนี้มีการเปิดหลักสูตรมากมาย หลังผ่านการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ผู้อบรมได้เรียนรู้ เห็นสภาพ
จริง สถานการณ์จริง ได้เรียนรู้จากพยาบาล Palliative care และฝึกทักษะต่าง ๆ ด้วยตนเอง ผู้อบรมได้เห็นความ
ทุกข์ทรมานของผู้ป่วยระยะสุดท้าย เข้าใจคุณค่าของชีวิต ความหมายของการเป็นมนุษย์และการเป็นแพทย์ 
มองเห็นคุณค่าในตนเอง ทักษะท่ีได้รับการพัฒนา ได้แก่ การส่ือสารบอกข่าวร้าย การส่ือสารเป้าหมายการดูแล 
และการวางแผนดูแลล่วงหน้า ได้การท างานเป็นทีม ได้มีโอกาสเรียนรู้จากวิชาชีพอื่น มีโอกาสเห็นผู้ป่วยต้ังแต่แรก
รับจนเสียชีวิต โดยแรงบันดาลใจท่ีผู้ผ่านการอบรมได้รับ คือ เห็นรูปแบบการดูแลแบบ holistic care อย่างเป็น
รูปธรรม รับรู้ความรู้สึกของครอบครัวและผู้ป่วย เห็นประโยชน์และความส าคัญของทีมสหสาขา เกิดแรงบันดาลใจ
ในการเป็นแพทย์ท่ีดี และรับรู้ความส าคัญของ Palliative care โดยจะไม่มีทางได้เรียนรู้หัวใจความเป็นมนุษย์ 
หรือความเป็นคน ถ้าไม่ได้สัมผัสด้วยตนเอง  

ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามว่าใครเป็นผู้ถอดเครื่องช่วยหายใจ วิทยากรกล่าวว่าหากแพทย์หรือเจ้าหน้าท่ีไม่
ท าการถอด ทีม Palliative care จะเป็นผู้ถอดเอง บุคคลท่ีสามารถถอดเครื่องช่วยหายใจได้ต้องมีความเข้าใจ
หลักการจริยธรรมเป็นอย่างดี ทีมได้เรียนรู้ว่าการถอดเครื่องช่วยหายใจเป็นการปลดเปล้ืองความทุกข์ทรมาน 



ยอมรับใหผู้้ป่วยเสียชีวิตตามธรรมชาติของโรค ตามสภาพร่างกาย โดยขณะถอดเครื่องช่วยหายใจ จะมีการกล่าว
กับผู้ป่วย เช่น “คุณป้า อยากให้คุณป้าสุขสบายนะ ระหว่างท่ีคุณป้าจากไป คุณป้าจากไปอย่างสงบนะ”  

ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามว่าวิชาชีพแพทย์ควรมีเรื่อง Palliative care เป็น competency ของแพทย์
หรือไม่ วิทยากรกล่าวว่า ควรมีเป็นอย่างยิ่ง ควรมีการบรรจุในหลักสูตรของแพทย์ เพราะหลักสูตรท่ีมีในปัจจุบัน
น้อยมาก หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ มีการบรรจุเรื่อง Palliative care อยู่ในหลักสูตร แต่เน้นในเรื่องของจิตสังคม 
จิตวิญญาณ ยังขาดในเรื่องของการจัดการอาการอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะการจัดการอาการเป็นหัวใจส าคัญของ 
Palliative care 

ผู้เข้าร่วมประชุมแลกเปล่ียนประสบการณ์กรณีศึกษา ผู้ป่วยมีอาการหอบเหนื่อย แพทย์วินิจฉัยว่าอาจมี
ชีวิตอีกไม่นาน ผู้ป่วยมีความต้องการเสียชีวิตท่ีบ้าน จึงมีการปรึกษาศูนย์ก าลังใจ ศูนย์ก าลังใจได้ด าเนินการดูแล
ผู้ป่วย โดยไม่ต้องมีขั้นตอนท่ีซับซ้อน ยุ่งยาก ชุมชนท่ีผู้ป่วยอาศัยอยู่มีอุปกรณ์ในการดูแลเบื้องต้น ได้รับการดูแล
จาก อสม. จิตอาสา ผู้ป่วยสามารถมีชีวิตได้นานจนปัจจุบัน นับระยะเวลาประมาณ 1 ปีมาแล้ว เพราะฉะนั้น
ก าลังใจเป็นส่ิงส าคัญ ซึ่งสามารถหาได้จากในชุมชน  
 จะเห็นได้ว่าปัจจัยสู่ความส าเร็จในการด าเนินการ Palliative care โดยมีสหสาขาวิชาชีพท างานร่วมกัน 
จ าเป็นต้องการมีแลกเปล่ียนเรียนรู้ เข้าใจและให้ความเคารพในวิชาชีพอื่น ๆ และด าเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
เดียวกัน คือ ดูแลผู้ป่วยและครอบครัวเป็นศูนย์กลาง ให้ผู้ป่วยมีความสุขสบายและจากไปอย่างสงบในช่วงลม
หายใจสุดท้าย  
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 บ้านเป็นหัวใจส าคัญท่ีท าให้คนมีความสุข การให้นักศึกษาทุกคณะท างานร่วมกันโดยมีชุมชนเป็นฐาน 
ท างานเพื่อชุมชน ดูแลคนในชุมชนเพื่อให้เกิดความยั่งยืน และดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ เป็นหลักการ
ส าคัญของมหาวิทยาลัย ทุกคณะในมหาวิทยาลัยมีหลักสูตรในการดูแลคนในชุมชน ท าประโยชน์เพื่อชุมชน ร่วมกับ
การจัดการเรียนการสอนระหว่างวิชาชีพของมหาวิทยาลัยมหาสารคามมีนโยบาย Health Professional 
Education Reform (HER) โดยมีเป้าหมายในปี ค.ศ. 2016 คือ IPE towards Thai Health Team จึงก่อก าเนิด
โครงการ Home modifications for people with diabetes and elderly เป็นการดูแลบ้านส าหรับผู้ป่วย
โรคเบาหวานและผู้สูงอายุ  

https://www.google.co.th/search?espv=2&biw=1366&bih=628&q=diabetes&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwixwf789-PNAhXJKY8KHbEoBfYQvwUIFygA


การด าเนินการของโครงการเริ่มจากผู้บริหารทั้ง 3 คณะ ประชุมทีม มีการจัดต้ังคณะท างานของโครงการ 
เลือกรายวิชาท่ีสามารถสอดแทรกเนื้อหาดังกล่าวได้ มีการก าหนดสมรรถนะของนักศึกษา เลือกช่วงเวลา และ
อาจารย์มีการทดลองลงชุมชนร่วมกัน  

การลงรายวิชาครั้งแรก มีการแบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มมีสมาชิกมาจากท้ัง 3 คณะ กิจกรรม
แรกเป็นการสร้างความสัมพันธ์ ท ากิจกรรมกลุ่มเพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน และมีการสะท้อนความรู้สึก
ของนักศึกษา เช่น กิจกรรมเกมข้ามแม่น้ า แรกเริ่มนักศึกษาต่างคนต่างเอาชนะ ไม่มีการขอความช่วยเหลือจากทีม
อื่น ๆ ท าให้ไม่ประสบความส าเร็จในการข้ามแม่น้ า แต่เมื่อเกิดการเรียนรู้ท าให้ทุกทีมมีการช่วยเหลือกัน          
จนสามารถข้ามแม่น้ าได้ส าเร็จ พบว่านักศึกษาแต่ละคนต้องมีภาวะผู้น า ผู้เสียสละเพื่อให้กลุ่มสามารถผ่านไปได้ 
นักศึกษามความกระตือรือร้นมากขึ้นเมื่อมีเพื่อนต่างสาขามาร่วมเรียนด้วย เมื่อผ่านกิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์ 
จึงมีการลงชุมชนปฏิบัติในพื้นท่ีจริง โดยนักศึกษาแต่ละกลุ่มจะมีบ้านท่ีกลุ่มรับผิดชอบ ท าการช่วยกันคิดและช่วย
แก้ปัญหาท่ีเกิดกับบุคคลในบ้านนั้น 

ผลการจัดการเรียนการสอนพบว่า นักศึกษามีทัศนคติเกี่ยวกับการเรียนการสอนท่ีดีขึ้น ได้ความรู้จาการ
แลกเปล่ียนระหว่างวิชาชีพ มีมุมมองท่ีดีต่อวิชาชีพอื่น ๆ และครอบครัวมีความพอใจท่ีมีนักศึกษาลงเยี่ยมและช่วย
แก้ปัญหาให้ รวมท้ังครอบครัวเห็นว่านักศึกษามีการให้เกียรติ ใหค้วามเคารพ เห็นอกเห็นใจกับผู้ป่วยมากขึ้น 

เมื่อจบโครงการมีการสะท้อนความคิดเห็นของนักศึกษาอีกครั้ง พบว่านักศึกษามีความภูมิใจท่ีสามารถ
สร้างประโยชน์ให้กับผู้ป่วย และนักศึกษาได้มุมมองจากวิชาชีพอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการรักษาจากแพทย์  
การใช้ยาจากเภสัชกร และการออกแบบบ้านจากสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในระยะแรกนักศึกษาแพทย์ให้ความสนใจ
เฉพาะโรคของผู้ป่วย สถาปัตยกรรมให้ความสนใจเฉพาะโครงสร้างบ้าน แต่เมื่อการลงเย่ียมบ้านครั้งต่อ ๆ มาพบว่า
เกิดการแลกเปล่ียนระหว่างวิชาชีพมากขึ้น แพทย์เริ่มให้ความสนใจกับลักษณะบ้าน และสถาปัตยกรรมเริ่มให้ความ
สนใจกับผู้ป่วย มีการพูดคุยกับผู้ป่วยมากขึ้น นักศึกษาให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่าควรให้คณะอื่น  ๆ เข้ามามีส่วน
ร่วมในโครงการมากข้ึน เนื่องจากเมื่อมีหลายสาขาจะสามารถดูแลผู้ป่วยได้ครอบคลุม และผลงานจะดีมากยิ่งขึ้น 

นักศึกษากล่าวว่า “ขอบคุณโครงการนี้ท่ีท าให้เราได้เจอกัน ท าให้เราเกิดความรัก ความสามัคคี เราจะเก็บ
ประสบการณ์ดี ๆ เหล่านี้ไว้ในใจตลอดไป” 
 การท างานร่วมกันของท้ัง 3 คณะ ท าให้ได้เรียนรู้ 3 ค า ได้แก่ Need Trust Value คือ ต้องมีการเรียนรู้
ความต้องการ มีความเช่ือใจ และเห็นคุณค่าของกันและกัน การด าเนินการในอนาคตของโครงการ คือ ให้นักศึกษา
แต่ละกลุ่มด าเนินการตามแผนท่ีตนเองได้วางไว้ในปีต่อ ๆ ไป เพื่อประเมินว่าส่ิงท่ีทุกคนได้วางแผนไว้ สามารถท าได้
จริงและเกิดการพัฒนาของตนเอง รวมท้ังสุขภาวะของผู้ป่วยและครอบครัวได้จริงหรือไม่ ซึ่งเป็นไปตาม
ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หัวข้อเร่ือง Professional Learning Community ชุมชนการเรียนรู้ระหว่างวิชาชีพของครู ปูทางไปสู่การสร้าง

กระบวนการเรียนรู้ระหว่างวิชาชีพส าหรับศิษย์ 
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Professional Learning Community (PLC) คือ การเรียนรู้ของครู เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนแบบใหม่  
เกิดขึ้นเนื่องจากวิทยากรต้องรับผิดชอบในการพานักศึกษาออกชุมชน แต่ตนเองไม่มีความรู้เกี่ยวกับชุมชน ส่ิงท่ีพบ
ในชุมชนไม่สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยวิชาชีพแพทย์โดยล าพัง เช่น ผู้พิการ ผู้ป่วยตอดเตียง มีความต้องการไปดูเด็ก
เล่นฟุตบอล แพทย์ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ เนื่องจากตนเองทราบเพียงวิธีการในการพลิกตะแคงตัวไม่ให้เกิดแผล 
ปัญหาสุขาภิบาล ขยะมูลฝอย ปัญหาเหล่านี้เป็นต้นเหตุการณ์ของการเจ็บป่วย แพทย์ไม่สามารถแก้ปัญหา แต่
นักศึกษามีความสนใจและมีแรงบันดาลใจระดับสูงท่ีจะแก้ปัญหาให้ผู้ป่วยอย่างยั่งยืน แต่มีข้อจ ากัดเรื่องเวลาและ
องค์ความรู้  
 อาจารย์ได้ท าการประสานขอความร่วมมือจากคณะอื่น ๆ แต่พบว่าในมหาวิทยาลัยขาดแคลนอาจารย์
สาขาเวชศาสตร์ชุมชนแครอครัว มีเฉพาะอาจารย์ทางพรีคลินิก ซึ่งอาจารย์ยินดีให้ความร่วมมือและไปเรียนรู้  
พร้อม ๆ กับนักศึกษา แต่พบปัญหาคือแผนการศึกษาของแต่ละคณะไม่ตรงกัน ไม่สามารถหาเวลาท่ีเหมาะสมใน
การลงรายวิชาร่วมกันได้ 

จนกระท่ังในปี พ.ศ. 2558 จึงได้ก่อก าเนิด PLC@ubonratchathani ประกอบด้วยสหสาขา สหสถาบัน 
(แพทย์ พยาบาล สาธารณสุข สังคมศษสตร์-มนุษยศาสตร์ พัฒนาชุมชน บริหารศาสตร์ รวมท้ังนักการละครเพื่อ
การเรียนรู้ และนักจัดการเรียนรู้อิสระในชุมชน) ซึ่งมีแนวคิดเรื่องการพัฒนาทักษะ ชุมชนการเรียนรู้ของครู เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนแบบใหม่ร่วมกัน 

กระบวนการท่ีจ าเป็นต้องใช้ คือกระบวนการเรียนรู้แบบใหม่ creative learning design, community 
based education และ project based learning มีการร้อยเรียงกระบวนการเรียนรู้ โดยการท างานร่วมกัน 
ทบทวนด้วยกัน น าเสนอผู้บริหารเพื่อก่อตั้ง PLC จัดกระบวนการให้ครูร่วมกันพัฒนาทักษะใหม่ด้วยกัน  



ผลการด าเนินการพบว่าครูเริ่มเห็นว่าแต่ละคณะสามารถท างานร่วมกันได้ เช่น คณะศิลปศาสตร์กับคณะ
แพทยศาสตร์ โดยคณะศิลปศาสตร์ เอกการละคร มีการแสดงบทบาทเป็นผู้ป่วยให้แพทย์ คณะศิลปศาสตร์ได้ฝึก
ทักษะการละคร นักศึกษาแพทย์มีผู้ป่วยไว้ศึกษา รวมท้ังได้เครื่องมือส่ือสาร ผลการวิจัยผ่านละคร ละครผ่านชีวิต
บุคคลในชุมชนร่วมแสดงความคิดเห็น เนื่องจากนักศึกษาแสดงเป็นตัวของเขา เขาต้องหารส่ืออารมณ์และบอก
เหตุผลว่าท าไมถึงท าอย่างนั้น ท าไมถึงเป็นอย่างนี้ โครงการนี้ท าให้คณะท างานมองเห็นโอกาสในการจัดการเรียน
การสอนร่วมกัน ถึงแม้อาจจะยังไม่ได้เป็นการเรียนการสอนร่วมกันอย่างเต็มรูปแบบในวันนี้ แต่อนาคตต้องสามารถ
มีการเรียนรู้ร่วมกันได้อย่างแน่นอน  

ข้อสังเกตจากการเรียนรู้ พบว่าใน 1 สถาบัน มีอาจารย์ท่ีพร้อมในการเรียนรู้ไม่มาก อาจารย์ท่ีเป็นบุคคล
หลักอาจมีเพียง 3-4 คน กระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของ KM จะสามารถท าให้เกิดการเรียนรู้มากขึ้น สามารถ
แลกเปล่ียนเรียนรู้และท างานต่อเนื่องร่วมกัน ส่ิงส าคัญคือ ต้องได้รับการสนับสนุนอย่างเพียงพอ 
 


