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เกี�ยวกับโครงการส่่งเส่ริมการจััดการเรียนร้�แบบใหม่ทีี่�ส่อดคล�องกับ
ศตวรรษทีี่� 21

 มหาวิัทำยาลัยเชีียงใหม่ได�ตระหนักถึงควัามสำาคัญในการพัฒนานักศึกษา ให�เป็นบัณฑิตทีำ�มีควัามพร�อมต่อ

โลกของการทำำางาน เพื�อตอบรับกับสิ�งทีำ�จำาเป็นต่อศตวัรรษทีำ� 21 ท้ัำงแนวัคิด ควัามรู� และทัำกษะในด�านต่าง ๆ โดย

ตระหนกัในการเปลี�ยนแปลงรปูแบบการจดัการเรียนการสอน ซึ่ึ�งทีำ�ผ่านมาได�มกีารออกแบบกรอบแนวัคดิ สำาหรบั

การพัฒนาอาจารย์เพื�อการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ ผ่านทำางหลักสูตรต่าง ๆ ได�มีการมอบทุำน ในการ

ดำาเนินการพัฒนากระบวันวิัชีาอย่างต่อเนื�อง ซึึ่�งได�มุ่งเน�นในการจัดการเรียนรู�แนวัใหม่ในศตวัรรษทีำ� 21 ได�แก่ (1) 

วิัธีิการจัดการเรียนรู�ทีำ�เน�นการบรรยายทีำ�ลดลง (2) วิัธีิการจัดการเรียนรู�ทีำ�ให�ผู�เรียนเป็นศูนย์กลาง (3) การใชี� ICT 

ในการเรียนการสอน และ (4) การวััดประเมินการเรียนรู�ของผู�เรียนตามสภาพจริง 

 การจัดกิจกรรมแลกเปลี�ยนเรียนรู�วิัธีิปฏิิบัติทีำ�ดีด�านการจัดการเรียนรู�แบบใหม่ในศตวัรรษทีำ� 21 และการ

สนับสนุนด�านนวััตกรรมการเรียนการสอนสำาหรับอาจารย์มหาวิัทำยาลัยเชีียงใหม่ในปีการศึกษาทีำ� 2562ซึึ่�ง

มหาวิัทำยาลัยมีโครงการรวัมท้ัำงหมด 5 รูปแบบ ได�แก่ โครงการ Type A เป็นการเรียนการสอนในรูปแบบ Active 

Learning ทีำ�ส่งเสริมให�อาจารย์ลดการบรรยายหน�าช้ัีนเรียน Type B เป็นการเรียนการสอนแบบ Flipped-

classroom ทีำ�เน�นส่งเสริมให�อาจารย์นำาเน้ือหาส่วันบรรยายของตนสร�างเป็นสื�อในรูปแบบ Online โครงการ 

Type C เป็นทุำนส่งเสริมการสอนแบบบูรณาการข�ามกระบวันวิัชีา โดยเป็นจุดเริ�มต�นของการมอง ภาพรวัมของ

การศึกษาอันเป็นหัวัใจสำาคัญของการเรียนการสอนแบบ Outcome-based Education (OBE) โครงการ Type 

X: CMU MOOC เป็นทุำนส่งเสริมให�อาจารย์ร่วัมผลิตสื�อออนไลน์ในระบบเปิด และโครงการ Type X: Innovation 

เป็นทุำนหัวัข�อเปิดสำาหรับอาจารย์ทีำ�ต�องการนำานวััตกรรมการเรียนรู�ใหม่มาทำดลองใชี� และมีศักยภาพในการเป็นต�น

แบบทีำ�สามารถนำาไปขยายผลให�กับมหาวิัทำยาลัยได�ในวังกวั�าง

เกี�ยวกับศ้นย์นวัตกรรมการส่อนและการเรียนร้�

 มหาวิัทำยาลัยเชีียงใหม่ได�มีนโยบายในการจัดต้ังศูนย์ TLIC (Teaching & Learning Innovation Center) 

เพื�อส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์ในการพัฒนาทัำกษะด�านการเรียนการสอนในศตวัรรษทีำ� 21 เพื�อตอบสนอง

นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิัทำยาลัยเชีียงใหม่ โดยพันธิกิจหลักของ TLIC มี ท้ัำงหมด 3 ด�าน 

ได�แก่ ด�านทีำ� 1 พัฒนา ค�นควั�า ทำดลอง และเผยแพร่ต�นแบบนวััตกรรมการเรียนรู�ทีำ�ขับเคลื�อน ด�วัยเทำคโนโลยี ด�าน

ทีำ� 2 พัฒนาเทำคโนโลยีและบริการ เพื�อเพิ�มประสิทำธิิภาพ ลดข้ันตอน สร�างควัามโปร่งใสใน การบริหารการเรียน

การสอน และด�านทีำ� 3 พัฒนาอาจารย์ เสริมสร�างทัำกษะการเรียนการสอนในศตวัรรษทีำ� 21 โดยใชี�เทำคโนโลยีเป็น

เครื�องมือสำาคัญ ประสานควัามร่วัมมือกับส่วันงานทีำ�เกี�ยวัข�องเดิม ได�แก่ สำานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา และกอง

บริหารงานบุคคล เพื�อให�การพัฒนาอาจารย์เกิดผลก�าวัหน�าอย่างชัีดเจนและเป็นรูปธิรรม
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บทคัดย่อ

 การจัดการเรียนการสอนนักศึกษาพยาบาลในการฝึึกปฏิิบัติการพยาบาลเพื�อส่งเสริมสุขภาพผู�ใหญ่และ 

ผู�สูงอายุ กระบวันวิัชีา 561391 ภาคการศึกษาทีำ� 2 ปีการศึกษา 2563 ได�มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู�แบบ active 

learning และแนวัคิดห�องเรียนกลับด�าน (Flipped classroom) เพื�อเสริมสร�างศักยภาพผู�เรียนตามทัำกษะการ

เรียนรู�แห่งศตวัรรษทีำ� 21 รวัมไปถึงการใชี�เครื�องมือออนไลน์ ได�แก่ ระบบบริหารการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 

(KC-Moodle) ไลน์แอพพลิเคชัีน (line application) สื�อวิัดิโอ และสถานการณ์จำาลองเสมือนจริง (simulation 

lab) ซึึ่�งทัำกษะต่างๆเหล่าน้ีจะช่ีวัยส่งเสริมให�ผู�เรียนเกิดทัำกษะการเรียนรู�ตลอดชีีวิัต ได�แก่ ทัำกษะการคิดแก�ปัญหา 

(problem solving thinking skills) ทัำกษะการใชี�เทำคโนโลยีสารสนเทำศ (information technology skills) 

ทัำกษะการคิดวิัเคราะห์ (critical thinking) ทัำกษะการคิดอย่างสร�างสรรค์ (creativity) และทัำกษะการทำำางานเป็น

ทีำม (collaboration)  ซึ่ึ�งเป็นทัำกษะทีำ�ตอบสนองควัามต�องการของสงัคมในปัจจุบันได�เป็นอยา่งดี อีกท้ัำงยงัสอดคล�อง

กับการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตทีำ�พึงประสงค์ของคณะพยาบาลศาสตร์ ได�แก่ ด�านควัามรู� ด�านทัำกษะทำาง

ปัญญา ด�านทัำกษะควัามสัมพันธ์ิระหว่ัางบุคคลและควัามรับผิดชีอบ และด�านการสื�อสารและการใชี�เทำคโนโลยี 

สารสนเทำศ เนื�องจากผู�เรียนจะต�องใชี�ควัามรู�และสติปัญญาของตนเองในการค�นหาควัามรู�ด�วัยตนเอง สื�อสารกับ

ผู�สอน ผ่านการใชี�เทำคโนโลยี สารสนเทำศทีำ�ทัำนสมัย ผลการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่น้ี ผู�สอนได�สำารวัจ

ควัามคิดเห็นของนักศึกษาในประเด็น ดังน้ี 1) ด�านการเรียนการสอน 2) ด�านรูปแบบการเรียนการสอน 3) ด�าน

บรรยากาศการเรียนการสอน 4) ด�านกิจกรรมการเรียนรู� 5) ประโยชีน์ทีำ�ได�รับจากการเรียนรู� และ 6) ข�อเสนอแนะ

ในการพัฒนาเรียนการสอน พบว่ัา การจัดกิจกรรมการเรียนรู�แบบ active learning โดยการประยุกต์ใชี�

กระบวันการสืบเสาะหาควัามรู�และแนวัคิดห�องเรียนกลับด�าน มีส่วันช่ีวัยฝึึกให�ตัวัผู�เรียนรู�จักการค�นควั�าหาควัาม

รู�จากแหล่งข�อมูลต่างๆ เกิดการเรียนรู�ด�วัยตนเอง มีควัามรับผิดชีอบ และเกิดการวัางแผนการทำำางานท้ัำงของตนเอง

และการทำำางานเป็นทีำม อีกท้ัำงผู�เรียนรู�สึกสนุกกับการเรียนมากยิ�งข้ึน 

คำาสำาคัญ: การจัดการเรียนการสอน, active learning, inquiry-based learning, flipped classroom
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1. บทนำา

 ทัำกษะศตวัรรษทีำ� 21 ทีำ�เป็นแกนหลักทีำ�ผู�สอน

และผู�เรียนต�องเรียนรู�ร่วัมกันในห�องเรียนแห่งอนาคต 

คือ ชุีดทัำกษะทีำ�จะช่ีวัยให�ผู�เรียนสามารถเรียนรู�และ

ปรับตัวั เพื�อรับมือกับควัามเปลี�ยนแปลงทีำ�เกิดข้ึน

ตลอดเวัลา ผู�เรียนควัรได�รับการพัฒนาให�มีทัำกษะ

สำาคัญ ได�แก่ ทัำกษะการเรียนรู�และสร�างนวััตกรรม 

(Learning & Innovation Skills) ทัำกษะด�าน

สารสนเทำศ สื�อ และเทำคโนโลย ี(Information, Media, 

and Technology Skills) และทัำกษะชีีวิัต และอาชีีพ 

(Life & Career Skills) และเพื�อให�ผู�เรียนได�มีทัำกษะ

สำาคัญดังกล่าวั การเรียนการสอนในศตวัรรษใหม่จึง

ต�องก�าวัข�ามการเรียนการสอนรูปแบบเดิม ทีำ�ผู�เรียน

เป็นผู�รอรับควัามรู� (Passive Learning) ไปสู่การใชี�

กระบวันการเรียนรู�แบบผู�เรียนมีส่วันร่วัม (Active 

Learning) นอกเหนือจากน้ี การนำาเทำคโนโลยีมา

ประยุกต์ใชี�ในการเรียนการสอน ทำำาให�ผู�เรียนสามารถ

เข�าถึงข�อมูลควัามรู�ต่าง ๆ  ได�งา่ยและไมไ่ด�จำากัดเฉพาะ

การเรียนรู�ในช้ัีนเรียน และทำำาให�การจัดการเรียนการ

สอนมีประสิทำธิิภาพมากข้ึน 

 แต่อย่างไรก็ตามกระบวันการการจัดการเรียน

การสอนทำางการพยาบาลภาคปฏิิบัติแต่เดิม ผู�สอนจะ

เน�นการอภิปรายกลุ่ม และสอนโดยเน�นการป้อนควัาม

รู�ให�แก่ผู�เรียนมากกว่ัาการกระตุ�นผู�เรียนโดยการต้ัง

คำาถาม เพื�อให�ผู�เรียนเกิดควัามคิดหรือแรงจูงใจในการ

เรียนรู�ด�วัยตนเอง ส่งผลให�ผู�เรียนไม่สามารถแก�ปัญหา

ต่างๆ ได�ด�วัยตนเอง ไม่ว่ัาจะเป็นปัญหาทำางการปฏิิบัติ

งานพยาบาล และปัญหาการทำำางานร่วัมกันเป็นทีำม

หรือควัามสัมพันธ์ิระหว่ัางบุคคล รวัมท้ัำงผู�เรียนใน

ปัจจุบันอยู่ในช่ีวังยุคเจนเนอเรชัี�นซีึ่ (generation z) 

ซึึ่�งเติบโตมาในสังคมทีำ�แวัดล�อมไปด�วัยเทำคโนโลยี  

จะเห็นได�ว่ัาผู�สอนจำาเป็นต�องมีการปรับปรุงรูปแบบ

การเรียนการสอนให�สอดคล�องกับลักษณะของผู�เรียน

เพื�อส่งเสริมศักยภาพของผู�เรียนในการแก�ไขปัญหา

อย่างสร�างสรรค์ ซึึ่�งเป็นทัำกษะทีำ�จำาเป็นในอนาคต

 จากสถานการณ์ดังกล่าวั ผู�สอนจึงเห็นควัาม

สำาคัญของการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนการสอน

ให�สอดคล�องกับลักษณะของผู�เรียนในยุคปัจจุบัน และ

เพื�อส่งเสริมให�ผู�เรียนเกิดทัำกษะการเรียนรู�แห่งศตวัรรษ

ทีำ� 21 จึงได�มีการประยุกต์ใชี�กระบวันการสืบเสาะ

หาควัามรู� (Inquiry-based learning) และแนวัคิด

ห�องเรียนกลับด�าน (Flipped classroom) ในกระบวัน

วิัชีาการฝึึกปฏิิบัติการพยาบาลเพื�อส่งเสริมสุขภาพ

ผู�ใหญ่และผู�สูงอาย ุกระบวันวิัชีา 561391 เพื�อส่งเสริม

ให�เกิดการเรียนการสอนแบบ active learning และ

และส่งเสริมให�เกิดกระบวันการทีำ�สร�างทัำกษะการเรียน

รู�ตลอดชีีวิัตให�กับนักศึกษา (Lifelong Learning) ต่อ

ไปได�

2. หลักการท่ีนำามาใช้้

 การจัดการเรียนการสอนในกระบวันวิัชีาฝึึก

ปฏิิบัติการพยาบาลเพื�อส่งเสริมสุขภาพผู�ใหญ่และผู�สูง

อายุ ได�มีการนำาการเรียนรู�แบบ Active Learning โดย

ประยุกต์ใชี�กระบวันการสืบเสาะหาควัามรู� (Inquiry-

based learning) และแนวัคิดห�องเรียนกลับด�าน 

(Flipped classroom) มาใชี�ในการจัดการเรียนการสอน

เพื�อสร�างเสริมศักยภาพผู�เรียนตามศตวัรรษทีำ� 21 ดังน้ี

2.1. การเรียนรู�แบบ Active Learning

  Active Learning เป็นกระบวันการจัดการเรียน

รู� ต า ม แ น วั คิ ด ก า ร ส ร� า ง ส ร ร ค์ ทำ า ง ปั ญ ญ า 

(Constructivism) ทีำ�เน�นกระบวันการเรียนรู�มากกว่ัา

เน้ือหาวัชิีา เพื�อช่ีวัยให�ผู�เรียนสามารถเชืี�อมโยงควัามรู� 

หรือสร�างควัามรู�ให�เกิดข้ึนในตนเอง ด�วัยการลงมือ

ปฏิิบัติจริงผ่านสื�อหรือกิจกรรมการเรียนรู�ทีำ�มีครูผู�สอน

เป็นผู�แนะนำา กระตุ�น หรืออำานวัยควัามสะดวัก  

ให�ผู�เรียนเกิดการเรียนรู�ข้ึน โดยกระบวันการคิดข้ันสูง 

(Higher order thinking) กล่าวัคือ ผู�เรียนมีการ

วิัเคราะห์สังเคราะห์ และการประเมนิค่าจากสิ�งทีำ�ได�รับ

จากกิจกรรมการเรียนรู� ทำำาให�การเรียนรู�เป็นไปอยา่งมี

ควัามหมาย และนำาไปใชี�ในในสถานการณ์ต่าง ๆ  

ท้ัำงในห�องเรียนและสถานการณ์จริง [1]
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 การจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาควัาม

รู� (Inquiry – based learning) เป็นการจัดการเรียน

การสอนโดยใชี�ทำฤษฎีีการสร�างควัามรู�ด�วัยตนเอง 

(Constructivism) เป็นพ้ืนฐาน ทีำ�ผู�เรียนสร�างควัามรู�

ในขณะทีำ�ได�รับประสบการณ์ในสถานการณ์ตา่ง ๆ  โดย

จัดให�ผู�เรียนได�มีปฏิิสัมพันธ์ิแบบต่าง ๆ กับสิ�งเร�า โดย

ใชี�ประสาทำสัมผัสท้ัำงห�า ในการสังเกตการเก็บข�อมูลทีำ�

เรียนรู�อย่างมีส่วันร่วัมแบบตื�นตัวักับสถานการณ์จริง

ในชีีวิัต ผู�เรียนจะเกิดควัามเข�าใจอย่างท่ำองแทำ�  เมื�อได�

มีการจัดการให�มีการเชืี�อมโยงของข�อมูลควัามรู�ใหม่กับ

ควัามรู�เดิมทีำ�มีอยู่ [2] 

2.2. การจัดการเรียนการสอนแบบห�องเรียน

กลับด�าน (Flipped classroom)

 การจัดการเรียนการสอนแบบห�องเรียนกลับ

ด�าน (Flipped classroom) มุ่งเน�นการสร�างสรรค์

องค์ควัามรู�ด�วัยตัวัผู�เรียนเองตามทัำกษะ ควัามรู�ควัาม

สามารถและสติปัญญาตามอัตราควัามสามารถ

ทำางการเรียนแต่ละคน (Self-Paced) จากกิจกรรมท้ัำง

ในห�องเรียนทีำ�เกิดจากการเรียนการสอนทำางตรงจากผู�

สอน และกิจกรรมนอกห�องเรียนจากผ่านสื�อเทำคโนโลยี 

ICT ซึึ่�งผู�เรียนต�องใชี�กระบวันการคิดวิัเคราะห์ในการ

ศึกษาข�อมูลจากแหล่งสารสนเทำศ ผ่านสื�อเทำคโนโลยี 

ICT เพื�อให�เกิดมโนทัำศน์รวับยอดของเน้ือหา ท้ัำงยังให�

อิสระกับผู�เรียนในด�านควัามคิดและรูปแบบการ

แสวังหาควัามรู�จากแหล่งเรียนรู�นอกช้ัีนเรียน [3]

 กระบวันการเรียนการสอนเหล่าน้ี เหมาะสมอ

ย่างยิ�งในการนำามาประยุกต์ใชี�ในการเรียนการสอน

ทำางการพยาบาล ซึึ่�งจะฝึึกให�ผู�เรียนได�ใชี�การคิดอย่าง

เป็นระบบตามข้ันตอนของการแก�ปัญหา และได�

ทำำาควัามเข�าใจควัามสัมพันธ์ิของข�อมูลทีำ�เกี�ยวัข�องเกิด

เป็นควัามรู�และนำาไปประยกุต์ใชี�ในสถานการณจ์ริง ใน

การให�การดแูลผู�ป่วัยด�วัยควัามเข�าใจอยา่งท่ำองแทำ� อีก

ท้ัำงยังสามารถนำาไปใชี�ในการทำำางานในอนาคตได�อีก

ด�วัย

3. กระบวนการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึึ้นในกระบวนวิช้า 

 การจัดการเรียนการสอนในกระบวันวัชิีาการฝึึก

ปฏิิบัติการพยาบาลเพื�อส่งเสริมสุขภาพผู�ใหญ่และผู�สูง

อายุ ผู�สอนได�มีการประยุกต์ใชี�กระบวันการสืบเสาะ

หาควัามรู� (Inquiry-based learning) และแนวัคิด

ห�องเรียนกลับด�าน (Flipped classroom) มาใชี�ใน

การจัดการเรียนการสอนเพื�อสร�างเสริมศักยภาพ 

ผู�เรียนตามศตวัรรษทีำ� 21 ดังน้ี

 1) นักศึกษาศึกษาวิัดีโอต่าง ๆ ทีำ�เป็นทัำกษะทีำ�

จำาเป็นในการใชี�ฝึึกปฏิิบัติการดูแลผู�ป่วัยทำางอายุกรรม 

โดยนักศึกษาจะต�องเรียนนรู�ด�วัยตนเอง (self-

directed learning) จากทีำ�บ�านหรือหอพักผ่านระบบ 

KC-Moodle โดยนักศึกษาสามารถเรียนตามควัามเร็วั

ของตัวัเอง และพูดคุยกบันักศึกษาคนอื�น หรือสอบถาม

ข�อสงสัยผ่าน chat board ใน KC-Moodle หรือไลน์

กลุ่มได� โดยผู�สอนมีบทำบาทำในการแจ�งนักศึกษาในวััน

ปฐมนิเทำศกระบวันวิัชีาฯ และเตรียมควัามรู�และทัำกษะ

เกี�ยวักับการประเมินและส่งเสริมสุขภาพผู�ใหญ่และ 

ผู�สูงอายแุก่นักศึกษา อีกท้ัำงสร�างควัามสนใจ (Engage) 

โดยทำำาให�นักศึกษาสนใจ ใครรู่�ในกิจกรรมทีำ�จะนำาเข�าสู่

บทำเรียน เป็นการเชืี�อมโยงประสบการณ์การเรียนรู�เดิม

จากทีำ�เรียนในช้ัีนปีทีำ� 2 กับวิัชีาทีำ�จะต�องเรียนในเพื�อ

ทำำาให�นักศึกษาสนใจจดจอ่ทีำ�จะศึกษาควัามคดิรวับยอด 

กระบวันการ หรือทัำกษะ และเริ�มคิดเชืี�อมโยงควัามคิด

รวับยอด กระบวันการ หรือทัำกษะกับประสบการณ์เดิม

 2) ระหว่ัางการฝึึกปฏิิบัติ ผู�สอนต้ังคำาถามเกี�ยวั

กับปัญหาสุขภาพทีำ�พบบ่อยในผู�ใหญ่และผู�สูงอายุ รวัม

ท้ัำงการพยาบาลทีำ�เหมาะสมกับผู�ป่วัยแต่ละราย เพื�อ

กระตุ�นให�นักศึกษาเกิดข�อสงสัยและต�องการสืบเสาะ

หาควัามรู�ด�วัยตนเอง บนพ้ืนฐานของการปฏิิบัติโดยอิง

หลักฐานเชิีงประจักษ์ (Evidence-based practice-

EBP) โดยนักศึกษาต�องศึกษานอกช้ัีนเรียน และนำามา

อภิปรายร่วัมกับผู�สอนและเพื�อนร่วัมช้ัีน กิจกรรมน้ีจะ

ทำำาให�นักศึกษามีประสบการณ์ร่วัมกันในการสร�างและ

พัฒนาควัามคดิรวับยอด กระบวันการ และทำกัษะ โดย
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การให�เวัลาและโอกาสแก่นักศึกษาในการทำำากิจกรรม

การสำารวัจและค�นหาสิ�งทีำ�นักศึกษาต�องการเรียนรู�ตาม

ควัามคิดเห็นนักศึกษาแต่ละคน และนักศึกษาในกลุ่ม

ได�อภิปรายแลกเปลี�ยนควัามคิดเห็นเกี�ยวักับการคิด

รวับยอด กระบวันการ และทัำกษะทีำ�ควัรนำาไปประยุกต์

ในการดูแลผู�ป่วัยอีกด�วัย

 3) นักศึกษาจัดกิจกรรม เพื�อส่งเสริมสุขภาพ

ผู�ใหญ่และผู�สูงอายุ เนื�องด�วัยสถานการณ์แพร่ระบาด

ของโรคไวัรัสโคโรน่า-19 จึงทำำาให�ไม่สามารถจัด

กิจกรรมให�กับผู�สูงอายุได� เนื�องจากกลุ่มผู�สูงอายุเป็นก

ลุ่มทีำ�มีควัามเสี�ยงในการเจ็บป่วัยรุนแรงหลังจากติดเช้ืีอ

ไวัรัสได� ดังน้ันจึงจัดให�นักศึกษาให�ควัามรู�แก่เพื�อนใน

กลุ่ม โดยจัดเป็นฐานต่าง ๆ เพื�อให�ควัามรู�แก่ผู�สูงอายุ

เสมอืนจริง และมกีารดำาเนนิกิจกรรมเปน็ภาษาองักฤษ 

เพื�อเพิ�มพูนทัำกษะทำางภาษาไปพร�อมกับการทำำา

กิจกรรม เพื�อให�ผู�เรียนไม่เกิดควัามเบื�อหน่ายและสนกุ

กับการเรียนรู�มากยิ�งข้ึน ก่อนการจดักิจกรรมนกัศึกษา

แต่ละกลุ่มต�องค�นควั�าข�อมูลมาส่งผู�สอนตรวัจสอบ

ควัามเหมาะสมกอ่นนำาไปทำำาสื�อในกิจกรรมตา่ง ๆ  ภาย

หลังจากเสร็จกิจกรรมแล�วั ผู�สอนได�นำาอภิปราย โดย

ให�นักศึกษาสะทำ�อนคิดเกี�ยวักับปัญหาและอุปสรรค/

ข�อจำากัดจากการจดักิจกรรมร่วัมกัน ซึึ่�งเป็นการกระตุ�น

ให�นักศึกษาเกิดข�อสงสัย แล�วัร่วัมกันคิดวิัเคราะห์เพื�อ

แก�ไขปัญหาอื�น ๆ ต่อไป ส่งผลให�นักศึกษาเกิด

กระบวันการเรียนรู�อย่างต่อเนื�อง (inquiry cycle)

 4) มอบหมายให�นกัศึกษาได�ทำำาควัามเข�าใจและ

ศึกษากรณีศึกษาของผู�ป่วัยก่อนการเข�าฝึึกปฏิิบัติ

สถานการณ์จำาลองเสมือนจริง (simulation lab) โดย

เป็นการทำบทำวันเรื�อง ควัามรู�ของโรค การประเมินโดย

การตรวัจร่างกาย รวัมไปถึงการให�การพยาบาลตาม

เหมาะสมดังสถานการณ์จำาลองทีำ�กำาหนดไวั� ภายหลัง

จากเสร็จกิจกรรม ผู�สอนได�นำาอภิปราย โดยให�

นักศึกษาสะทำ�อนคิดเกี�ยวักับการให�การพยาบาลผู�ป่วัย

เสมือนจริงร่วัมกันภายในห�องสถานการณ์จำาลอง  

ข้ันตอนน้ีทำำาให�นักศึกษาได�ยืนยันและขยายหรือเพิ�ม

เติมควัามรู�ควัามเข�าใจในควัามคิดรวับยอดให�กวั�าง

ขวัางและลึกซ้ึึ่งยิ�งข้ึน กรณีทีำ�นักศึกษาไม่เข�าใจหรือยัง

ให�การดูแลผู�ป่วัยทีำ�ไม่ถูกต�อง ผู�สอนได�อธิิบายเพิ�มเติม

ให�นักศึกษาหรือขยายควัามรู� (Elaborate) เพื�อให�

นักศึกษาได�นำาไปประยุกต์ใชี�ในการฝึึกปฏิิบัติจริง  

อี ก ท้ัำ ง ทำำา ใ ห� นั ก ศึ กษา เ กิ ดควั าม คิ ด ร วับยอด 

กระบวันการ มีทัำกษะเพิ�มข้ึน และส่งเสริมให�เกิด

กระบวันการทีำ�สร�างทัำกษะการเรียนรู�ตลอดชีีวิัตให�กับ

นักศึกษา (Lifelong Learning) ต่อไปได�

 5) สื�อและนวััตกรรมในการจัดการเรียนการ

สอนแบบใหม่ มีดังน้ี

 - วิัดีโอประกอบการเรียนการสอนสำาหรับการ 

เตรียมควัามพร�อมของนักศึกษา เพื�อทำบทำวันควัามรู�

พ้ืนฐานของนักศึกษาก่อนการข้ึนฝึึกปฏิิบัติงานจริง 

ได�แก่ การดูดเสมหะในผู�ป่วัยทีำ�คาท่ำอช่ีวัยหายใจ และ

สื�อวิัดิโอเกี�ยวักับการให�ควัามรู�ในการป้องกันตนเองต่อ

โรคไวัรัสโควิัด-19 เป็นภาษานานาชีาติ

 - สื�อ/กิจกรรมของโครงการสร�างเสริมสุขภาพ

ผู�ใหญ่และผู�สูงอายุ

4. ผลท่ีได้รับ

4.1. วิัธีิการประเมินผลการเรียนรู�ของนักศึกษา

 แนวัคิดการประเมินผลส่วัน Active Learning 

และ Flipped-Classroom โดยมีการประเมินตลอด

ช่ีวังการฝึึกปฏิิบัติได�แก่ ก่อนการฝึึกปฏิิบัติ ระหว่ัาง

การฝึึกปฏิิบัติ และวัันสุดทำ�ายของการฝึึกปฏิิบัติ ดังน้ี

 1) ก่อนการฝึึกปฏิิบัติ จะมีการประเมินผลการ

เรียนรู�ของนักศึกษา เพื�อประเมินระดับควัามรู�และ

ทัำกษะของนักศึกษา โดยการให�นักศึกษาทำำาแบบ

ทำดสอบก่อนเรียน ซึึ่�งนักศึกษาจะทำราบผลคะแนนทัำนทีำ

หลังทำำาแบบทำดสอบเสร็จส้ิน

 2) ระหว่ัางการฝึึกปฏิิบัติ จะมีการประเมินผล

การเรียนรู�ของนักศึกษาเป็นระยะ ๆ  ของการฝึึกปฏิิบัติ 

โดยการประเมินจากรายงานปัญหาทำางด�านสุขภาพ

ของผู�ใหญ่และผู�สูงอายุ การนำาเสนอแผนการจัด
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กิจกรรมเพื�อส่งเสริมสุขภาพผู�ใหญ่และผู�สูงอายุ  

การประยุกต์กระบวันการพยาบาลตามแนวัคิดทีำ�

เกี�ยวัข�องและหลักฐานเชิีงประจักษ์ และรวัมท้ัำงการ 

conference ผ่าน zoom ซึึ่�งจะประเมินตามเกณฑ์

การประเมินผลภาคปฏิิบัติของคณะพยาบาลศาสตร์

 3) วัันสุดทำ�ายของการฝึึกปฏิิบัติ ในวัันสุดทำ�าย

ของการฝึึกปฏิิบัติ ได�จัดให�นักศึกษาทุำกคนร่วัมกัน

อภิปรายผลการจัดกิจกรรม รวัมท้ัำงประเมนิผล ปัญหา

และอุปสรรคการเรียนรู�ด�วัยตนเองของนักศึกษา และ

ทำำาแบบทำดสอบหลังเรียนในระบบ google form นอก

เหนือจากน้ี ผู�สอนทำำาการอภิปรายร่วัมและสรุปผลการ

เรียนรู�ในห�องเรียนกับนักศึกษา (post conference) 

เพื�อเป็นประเมินข�อมูลเชิีงคุณภาพ

4.2. ข�อมูลทีำ�นำามาใชี�ในการประเมินผล 

4.2.1 ข�อมูลเชิีงปริมาณ

ข�อมูลพ้ืนฐานของผู�เรียน

 ผู�เรียนเป็นนักศึกษาพยาบาลช้ัีนปีทีำ� 3 ทีำ�ได�ข้ึน

ฝึึกปฏิิบัติในกระบวันวิัชีา 561391 การฝึึกปฏิิบัติการ

พยาบาลผู�ใหญ่และผู�สูงอายุ ภาคการศึกษาทีำ� 2 ปีการ

ศึกษา 2563 จำานวัน 35 คน แบ่งเป็นเพศหญิง 33 คน

และเพศชีาย 2 คน ซึึ่�งแสดงดังตารางทีำ� 1 ดังน้ี

เพศ จำานวัน (คน) ร�อยละ
หญิง 33 94.3
ชีาย 2 5.7

ตารางท่ี 1 แสดงจำานวันนักศึกษาและร�อยละ โดยแบ่ง

เป็นเพศหญิงและชีาย

ข้ึ้อคิดเห็นขึ้องนักศึึกษา

1. ด้านการจัดการเรียนการสอน
ประเด็น ร้อยละ

มาก

ท่ีสุด

มาก ปาน

กลาง

น้อย น้อย

ท่ีสุด
1. ผู�เรียนได�ทำำา

กิจกรรมอย่าง

อิสระ

37.10 60.00 2.90 - -

2.ผู�เรียนมีควัามรับ

ผิดชีอบต่อกลุ่ม

และตนเอง

57.10 40.00 2.90 - -

3.ใชี�สื�อและแหล่ง

เรียนรู�ทีำ�เร�าควัาม

สนใจและส่งเสริม

การเรียนรู�

11.40 62.90 25.70 - -

4.ผู�เรียนนำาวิัธีิการ

เรียนรู�ไปใชี�ในวิัชีา

อื�น ๆได�

25.70 57.10 14.30 2.90 -

ตารางท่ี 2 แสดงจำานวันร�อยละของควัามคิดเห็น

นักศึกษาด�านการจัดการเรียนการสอน 

 จากตารางทีำ� 2 พบว่ัาในด�านการจัดการเรียน

การสอนผู�เรียนสามารถใชี�สื�อและแหล่งเรียนรู�ทีำ�เร�า

ควัามสนใจและส่งเสริมการเรียนรู�ได�มาก คิดเป็นร�อย

ละ 62.90  รองลงมาคือ ผู�เรียนได�ทำำากิจกรรมอย่าง

อิสระ คิดเป็นร�อยละ 60.00

2. ด้านรูปแบบการเรียนการสอน
ประเด็น ร้อยละ

มาก

ท่ีสุด

มาก ปาน

กลาง

น้อย น้อย

ท่ีสุด
1. ส่งเสริมให�ผู�

เรียนได�แลกเปลี�ยน

ควัามรู�ควัามคิด

ระหว่ัางผู�เรียนกับผู�

เรียน และผู�เรียน

กับผู�สอน

42.90 57.10 - - -

2. ฝึึกให�ผู�เรียน

สามารถแก�ไข

ปัญหาได�ด�วัย

ตนเอง

28.60 60.00 11.40 - -

3. ช่ีวัยให�ผู�เรียน

สร�างควัามรู� ควัาม

เข�าใจด�วัยตนเองได�

71.40 20.00 8.60 - -

4. ฝึึกทัำกษะการ

ติดต่อสื�อสาร

ระหว่ัางผู�เรียนกับผู�

อื�น

40.00 48.60 8.60 2.90 -

5. การเรียนการ

สอนน้ีฝึึกควัามรับ

ผิดชีอบควัาม

ซืึ่�อสัตย์ และควัาม

มีระเบียบวิันัย

42.90 48.60 8.60 - -
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6. การเรียนการ

สอนน้ี ช่ีวัย ฝึึกให�

ตัวัผู� เรียนเองรู� จัก

การค�นควั�าหาควัาม

รู�จากสื�อ รวัมถึง

แหล่งข�อมูลต่างๆ 

ก่ อ น ก า ร ข้ึ น ฝึึ ก

ปฏิิบัติ

37.10 54.30 5.70 2.90 -

ตารางท่ี 3 แสดงจำานวันร�อยละของควัามคิดเห็น

นักศึกษาด�านรูปแบบการเรียนการสอน 

 จากตารางทีำ� 3 พบว่ัาผู�เรียนเห็นด�วัยมากทีำ�สุด

กับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทีำ�ช่ีวัยให�ผู�เรียน

สร�างควัามรู� ควัามเข�าใจด�วัยตนเองได� คิดเป็นร�อยละ 

71.40 รองลงมาคือช่ีวัยฝึึกให�ผู�เรียนสามารถแก�ไข

ปัญหาได�ด�วัยตนเองได�มาก คิดเป็นร�อยละ 60.00

3. ด้านบรรยากาศึการเรียนการสอน

ประเด็น ร้อยละ
มาก

ท่ีสุด

มาก ปาน

กลาง

น้อย น้อย

ท่ีสุด
1. ผู�เรียนเกิดการ

เรียนรู�  การคิดทีำ�

หลากหลาย

25.70 71.40 - 2.90 -

2 .  ผู� เ รี ยนได� รับ

การกระตุ�นให�เกิด

กระบวันการเรียนรู�

ด�วัยตนเอง (Active 

learner)

45.70 51.40 2.90 - -

3. ผู� เรียนรู� สึกถึง

ควัามง่ายในการ

ติดต่อสื�อสาร การ

แลกเปลี�ยนควัามรู� 

ปรึกษาหารือ การ

อภิปรายการปฏิิบัติ

งานระหวั่างผู�เรียน

กับผู�เรียน

25.70 68.60 5.70 - -

4. ผู� เรียนมีควัาม

กระตอืรือร�นในการ

ศึกษาค�นควั�าข�อมูล

บ น พ้ื น ฐ า น ข อ ง

แหล่งข�อ มูลทีำ� น่ า

เชืี�อถือและสร�างผล

งานออกมาได�อย่าง

สร�างสรรค์

25.70 62.90 11.40 - -

3.5 ผู�เรียนรู�สึกสนุก

กับการเรียนมากยิ�ง

ข้ึ น  เ มื� อ ไ ด� รั บ

บทำบาทำในการมี

ส่วันร่วัมในการจัด

กิจกรรมการเรียน

37.10 54.30 8.60 - -

ตารางท่ี 4 แสดงจำานวันร�อยละของควัามคิดเห็น

นักศึกษาด�านบรรยากาศการเรียนการสอน

 จากตารางทีำ� 4  พบว่ัาผู�เรียนร�อยละ 71.40 เหน็

ด�วัยมากกับบรรยากาศการเรียนการสอนช่ีวัยส่งเสริม

ให�ผู�เรียนเกิดการเรียนรู� การคิดทีำ�หลากหลาย และร�อย

ละ 68.60 ของผู�เรียนรู�สึกถึงควัามง่ายในการติดต่อ

สื�อสาร การแลกเปลี�ยนควัามรู�  ปรึกษาหารือ  

การอภิปรายการปฏิิบัติงานระหว่ัางผู�เรียนกับผู�เรียน

อีกด�วัย

4. ด้านกิจกรรมการเรียนรู้

ประเด็น ร้อยละ
มาก

ท่ีสุด

มาก ปาน

กลาง

น้อย น้อย

ท่ีสุด
1. ส่งเสริมการคิด 

วิัเคราะห์และตัดสิน

ใจ กล�าคิดกล�าตอบ

ของผู�เรียน

22.90 68.60 8.60 - -

2. ผู�เรียนมีโอกาส

แสดงควัามคิดเห็น

และแลกเป ลี� ยน

ควัามคิดเห็นกับผู�

อื�น

42.90 51.40 5.70 - -

3.  ผู� เ รียนเข� า ใจ

เน้ือหาของกระบวัน

วิัชีาการฝึึกปฏิิบัติน้ี

มากข้ึน

34.30 60.00 5.70 - -

ตารางท่ี 5 แสดงจำานวันร�อยละของควัามคิดเห็น

นักศึกษาด�านกิจกรรมการเรียนรู�

 จากตารางทีำ� 5  พบว่ัาผู�เรียนเห็นด�วัยมากกับ

แนวัทำางการจัดกิจกรรมการเรียนรู�ทีำ�สามารถส่งเสริม

การคิด วิัเคราะห์และตัดสินใจ กล�าคิดกล�าตอบของ 

ผู�เรียน และช่ีวัยผู�เรียนมีควัามกระตือรือร�นในการ

ศึกษาค�นควั�าข�อมูลบนพ้ืนฐานของแหล่งข�อมูลทีำ�น่า
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เชืี�อถือและสร�างผลงานออกมาได�อย่างสร�างสรรค์คิด

เป็นร�อยละ 68.60 และ 60.00 ตามลำาดับ

4.3. ผลลัพธ์ิต่อนักศึกษาทีำ�เป็นเป้าหมาย/เข�า

ร่วัมในโครงการ 

 4.3.1 ด�านควัามรู�

 - นักศึกษาเกิดกระบวันการการเรียนรู�ด�วัย

ตนเอง (Active learner) เนื�องจากได�ฝึึกควัามคิดและ

ลงมือทำำาด�วัยตนเอง ทำำาให�เกิดการพัฒนาระบบควัาม

คิดและกระตือรือร�นทีำ�จะแสวังหาควัามรู�ด�วัยตนเอง

 - นักศึกษามีควัามคุ�นเคยกับเทำคโนโลยีและสื�อ

ทีำ�ทัำนสมัยเป็นอย่างดีอยู่แล�วั จึงช่ีวัยให�นักศึกษา

สามารถเรียนรู�เกี�ยวักับการสร�างเสริมสุขภาพผู�ใหญ่

และผู�สูงอายุได�ดียิ�งข้ึน โดยประเมินจากคะแนนของ

แบบทำดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน และการตอบ

คำาถามผู�สอน การอภิปรายได�อย่างสมเหตุผลระหว่ัาง

การเรียนการสอน

 4.3.2 ด�านทัำกษะ

 - นักศึกษามีทัำกษะในการประเมินปัญหาทำาง

ด�านสุขภาพของผู�ใหญ่และผู�สูงอายุ ปฏิิบัติการ

พยาบาลแบบองคร์วัมแก่ผู�รับบริการได�อยา่งเหมาะสม 

โดยประเมินจากการศึกษาค�นควั�าหาข�อมูลมาประยุกต์

ใชี�ในการดูแลผู�ป่วัย บนพ้ืนฐานของหลักฐานเชิีง

ประจักษ์ การตัดสินใจแก�ไขปัญหาเฉพาะหน�า การ

ทำำางานร่วัมกับผู�อื�น การทำำางานสำาเร็จได�ด�วัยตนเอง 

เป็นต�น

 4.3.3 ด�านทัำศนคติ

 - นักศึกษามีทัำกษะในการติดต่อสื�อสารกับผู�อื�น 

โดยประเมินจากทัำกษะการติดต่อสื�อสารกับผู�ปฏิิบัติ

การกับแหล่งฝึึกและผู�สอน 

 - ช่ีวัยให�นักศึกษาฝึึกควัามรับผิดชีอบ ควัาม

ซืึ่�อสัตย์ และควัามมีระเบียบวิันัยในตนเอง โดย

ประเมินจากการเข�าเรียน และส่งงานในระบบออนไลน์

ทีำ�ตรงต่อเวัลา

ภาพกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน

รูปทีำ� 1-2 การผลิตสื�อวิัดิโอให�ควัามรู�เรื�องการป้องกัน

การแพร่ระบาดของเช้ืีอไวัรัสโควิัด-19 

รูปทีำ� 3-4 การเล่นเกมส์เพื�อป้องกันภาวัะสมองเสื�อม

นาเชื่อถือและสรางผลงานออกมาไดอยางสรางสรรค

คิดเปนรอยละ 68.60 และ 60.00 ตามลำดับ 

4.3 ผลลัพธตอนักศึกษาที่เปนเปาหมาย/เขารวม

ในโครงการ  

4.3.1 ดานความรู 

- นักศึกษาเกิดกระบวนการการเรียนรู ดวย

ตนเอง (Active learner) เนื ่องจากไดฝกความคิด

และลงมือทำดวยตนเอง ทำใหเกิดการพัฒนาระบบ

ความคิดและกระตือรือรนที่จะแสวงหาความรูดวย

ตนเอง 

- นักศึกษามีความคุนเคยกับเทคโนโลยีและสื่อ

ที ่ทันสมัยเปนอยางดีอยู แลว จึงชวยใหนักศึกษา

สามารถเรียนรูเกี่ยวกับการสรางเสริมสุขภาพผูใหญ

และผูสูงอายุไดดียิ่งขึ้น โดยประเมินจากคะแนนของ

แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน และการตอบ

คำถามผูสอน การอภิปรายไดอยางสมเหตุผลระหวาง

การเรียนการสอน 

4.3.2 ดานทักษะ 

- น ักศ ึกษาม ีท ักษะในการประเม ินป ญหา

ทางดานสุขภาพของผูใหญและผูสูงอายุ ปฏิบัติการ

พยาบาลแบบองค รวมแกผ ู  ร ับบร ิการได อย าง

เหมาะสม โดยประเมินจากการศึกษาคนควาหา

ขอมูลมาประยุกตใชในการดูแลผูปวย บนพื้นฐาน

ของหลักฐานเชิงประจักษ การตัดสินใจแกไขปญหา

เฉพาะหนา การทำงานรวมกับผู อื ่น การทำงาน

สำเร็จไดดวยตนเอง เปนตน 

4.3.3 ดานทัศนคติ 

- นักศึกษามีทักษะในการติดตอสื่อสารกับผูอ่ืน 

โดยประเม ินจากทักษะการติดต อส ื ่อสารก ับผู

ปฏิบัติการกับแหลงฝกและผูสอน  

- ชวยใหนักศึกษาฝกความรับผิดชอบ ความ

ซื ่อสัตย และความมีระเบียบวินัยในตนเอง โดย

ประเมินจากการเข าเร ียน และสงงานในระบบ

ออนไลนท่ีตรงตอเวลา 

ภาพกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน 

 

 

รูปท่ี 1-2 การผลิตสื่อวิดิโอใหความรูเรื่องการ

ปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  

 

นาเชื่อถือและสรางผลงานออกมาไดอยางสรางสรรค

คิดเปนรอยละ 68.60 และ 60.00 ตามลำดับ 

4.3 ผลลัพธตอนักศึกษาที่เปนเปาหมาย/เขารวม

ในโครงการ  

4.3.1 ดานความรู 

- นักศึกษาเกิดกระบวนการการเรียนรู ดวย

ตนเอง (Active learner) เนื ่องจากไดฝกความคิด

และลงมือทำดวยตนเอง ทำใหเกิดการพัฒนาระบบ

ความคิดและกระตือรือรนที่จะแสวงหาความรูดวย

ตนเอง 

- นักศึกษามีความคุนเคยกับเทคโนโลยีและสื่อ

ที ่ทันสมัยเปนอยางดีอยู แลว จึงชวยใหนักศึกษา

สามารถเรียนรูเกี่ยวกับการสรางเสริมสุขภาพผูใหญ

และผูสูงอายุไดดียิ่งขึ้น โดยประเมินจากคะแนนของ

แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน และการตอบ

คำถามผูสอน การอภิปรายไดอยางสมเหตุผลระหวาง

การเรียนการสอน 

4.3.2 ดานทักษะ 

- น ักศ ึกษาม ีท ักษะในการประเม ินป ญหา

ทางดานสุขภาพของผูใหญและผูสูงอายุ ปฏิบัติการ

พยาบาลแบบองค รวมแกผ ู  ร ับบร ิการได อย าง

เหมาะสม โดยประเมินจากการศึกษาคนควาหา

ขอมูลมาประยุกตใชในการดูแลผูปวย บนพื้นฐาน

ของหลักฐานเชิงประจักษ การตัดสินใจแกไขปญหา

เฉพาะหนา การทำงานรวมกับผู อื ่น การทำงาน

สำเร็จไดดวยตนเอง เปนตน 

4.3.3 ดานทัศนคติ 

- นักศึกษามีทักษะในการติดตอสื่อสารกับผูอ่ืน 

โดยประเม ินจากทักษะการติดต อส ื ่อสารก ับผู

ปฏิบัติการกับแหลงฝกและผูสอน  

- ชวยใหนักศึกษาฝกความรับผิดชอบ ความ

ซื ่อสัตย และความมีระเบียบวินัยในตนเอง โดย

ประเมินจากการเข าเร ียน และสงงานในระบบ

ออนไลนท่ีตรงตอเวลา 

ภาพกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน 

 

 

รูปท่ี 1-2 การผลิตสื่อวิดิโอใหความรูเรื่องการ

ปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  

 

 

รูปท่ี 3-4 การเลนเกมสเพ่ือปองกันภาวะสมองเสื่อม 

 

 

รูปท่ี 5-6 งานศิลปะปองกันภาวะสมองเสื่อม 

 

รูปท่ี 7 ออกกำลังกายเพ่ือปองกันภาวะสมองเสื่อม 

 

4.4 ประโยชนท่ีไดรับจากการเรียนการสอน 

จากผลการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนท่ี

สอดคลองกับศตวรรษที่ 21 โดยผูเรียนพบวา การ

จัดการเรียนการสอนมีสวนชวยฝกใหตัวผูเรียนเอง

รูจักการคนควาหาความรูจากสื่อ รวมถึงแหลงขอมูล

ตาง ๆ กอนการขึ้นฝกปฏิบัติ ฝกใหเกิดการเรียนรู

ดวยตนเอง ฝกการวางแผนการทำงานทั้งของตนเอง 

และการทำงานเปนทีม มีความรับผิดชอบในการฝก

ปฏิบัติงานมากข้ึน  อีกท้ังการเรียนการสอนแบบโดย

การนำเทคโนโลยีและสื่อออนไลนมาใช ทำใหผูเรียน

รูสึกถึงความทันสมัยของกระบวนการจัดการเรียน

การสอน มีความง ายในการติดต อส ื ่อสาร การ

แลกเปลี่ยนความรู ปรึกษาหารือ การอภิปรายการ

ปฏิบัติงานระหวางผูเรียนกับผูเรียน และผูเรียนกับ 

ลดระยะเวลาในการทำรายงาน มีความสะดวก 

สามารถเรียนรู ไดทุกที ่ทุกเวลา นอกจากนี้การนำ

ก ิจกรรมโดยผ ู  เร ียน พบว  าน ักศ ึกษาม ีความ

กระตือรือรนในการศึกษาคนควาขอมูลบนพื้นฐาน

ของแหลงขอมูลที่นาเชื่อถือและสรางผลงานออกมา

ไดอยางสรางสรรค สอดคลองกับวัตถุประสงคและ

ตอบสนองความตองการของผูรับบริการไดอยางดี 

4.5 ผลลัพธตอคณาจารยท่ีเขารวมโครงการ 

ผูสอนเกิดการพัฒนาทักษะในการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน และสามารถ

เลือกใชวิธีการสื่อสารที่เหมาะสมกับผูเรียนไดมาก

ยิ่งข้ึน 

5. สรุป 

5.1 บทเรียนท่ีไดรับ 
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รูปทีำ� 5-6 งานศิลปะป้องกันภาวัะสมองเสื�อม

รูปทีำ� 7 ออกกำาลังกายเพื�อป้องกันภาวัะสมองเสื�อม

4.4. ประโยชีน์ทีำ�ได�รับจากการเรียนการสอน

 จากผลการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน

ทีำ�สอดคล�องกับศตวัรรษทีำ� 21 โดยผู�เรียนพบวั่า การ

จัดการเรียนการสอนมีส่วันช่ีวัยฝึึกให�ตัวัผู�เรียนเองรู�จัก

การค�นควั�าหาควัามรู�จากสื�อ รวัมถึงแหล่งข�อมูลต่าง 

ๆ ก่อนการข้ึนฝึึกปฏิิบัติ ฝึึกให�เกิดการเรียนรู�ด�วัย

ตนเอง ฝึึกการวัางแผนการทำำางานท้ัำงของตนเอง และ

การทำำางานเป็นทีำม มีควัามรับผิดชีอบในการฝึึกปฏิิบัติ

งานมากข้ึน  อีกท้ัำงการเรียนการสอนแบบโดยการนำา

เทำคโนโลยีและสื�อออนไลน์มาใชี� ทำำาให�ผู�เรียนรู�สึกถึง

ควัามทำันสมัยของกระบวันการจัดการเรียนการสอน  

มีควัามง่ายในการติดต่อสื�อสาร การแลกเปลี�ยนควัาม

รู� ปรึกษาหารือ การอภิปรายการปฏิิบัติงานระหว่ัาง 

ผู�เรียนกับผู�เรียน และผู�เรียนกับ ลดระยะเวัลาในการ

ทำำารายงาน มีควัามสะดวัก สามารถเรียนรู�ได�ทุำกทีำ�ทุำก

เวัลา นอกจากน้ีการนำากิจกรรมโดยผู�เรียน พบว่ัา

นักศึกษามีควัามกระตือรือร�นในการศึกษาค�นควั�า

ข�อมูลบนพ้ืนฐานของแหล่งข�อมูลทีำ�น่าเชืี�อถือและสร�าง

ผลงานออกมาได�อย่างสร�างสรรค์ สอดคล�องกับ

วััตถุประสงค์และตอบสนองควัามต�องการของผู�รับ

บริการได�อย่างดี

4.5. ผลลัพธ์ิต่อคณาจารย์ทีำ�เข�าร่วัมโครงการ

 ผู�สอนเกิดการพัฒนาทัำกษะในการใชี�เทำคโนโลยี

สารสนเทำศในการจัดการเรียนการสอน และสามารถ

เลือกใชี�วิัธีิการสื�อสารทีำ�เหมาะสมกับผู�เรียนได�มากยิ�ง

ข้ึน

5. สรุป

5.1. บทำเรียนทีำ�ได�รับ

 ผู�สอนได�พัฒนาการจัดการเรียนการสอนทีำ�

สอดคล�องกับศตวัรรษทีำ� 21 โดยเฉพาะอย่างยิ�งการ

จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์  ทำำาให�ผู�สอนเรียน

รู�จากสถานการณ์ ปัญหา และอุปสรรคจากการจัดการ

เรียนการสอน แล�วัต�องคิดวิัเคราะห์เพื�อแก�ไขปัญหา

น้ัน ๆ จนเกิดควัามเข�าใจอย่างถ่องแทำ� และเกิดควัาม

เชีี�ยวัชีาญ อีกท้ัำงองค์ควัามรู�ในปัจจุบันนักศึกษา

สามารถเข�าถึงแหล่งข�อมูลควัามรู�ได�ง่าย ทุำกทีำ� ทุำกเวัลา 

ผู�สอนควัรพัฒนาตนเองให�มีควัามรู�เพิ�มมากข้ึนและ

ปรับปรุงควัามรู�ให�ทัำนสมัยอยู่เสมอ

5.2. แนวัทำางในการขยายผล

 การจัดการเรียนการสอนนักศึกษาพยาบาลใน

การฝึึกปฏิิบัติการพยาบาลเพื�อส่งเสริมสุขภาพผู�ใหญ่

และผู�สูงอายุ กระบวันวิัชีา 561391 โดยการประยุกต์

ใชี�กระบวันการสืบเสาะหาควัามรู� (Inquiry-based 

 

รูปท่ี 3-4 การเลนเกมสเพ่ือปองกันภาวะสมองเสื่อม 

 

 

รูปท่ี 5-6 งานศิลปะปองกันภาวะสมองเสื่อม 

 

รูปท่ี 7 ออกกำลังกายเพ่ือปองกันภาวะสมองเสื่อม 

 

4.4 ประโยชนท่ีไดรับจากการเรียนการสอน 

จากผลการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนท่ี

สอดคลองกับศตวรรษที่ 21 โดยผูเรียนพบวา การ

จัดการเรียนการสอนมีสวนชวยฝกใหตัวผูเรียนเอง

รูจักการคนควาหาความรูจากสื่อ รวมถึงแหลงขอมูล

ตาง ๆ กอนการขึ้นฝกปฏิบัติ ฝกใหเกิดการเรียนรู

ดวยตนเอง ฝกการวางแผนการทำงานทั้งของตนเอง 

และการทำงานเปนทีม มีความรับผิดชอบในการฝก

ปฏิบัติงานมากข้ึน  อีกท้ังการเรียนการสอนแบบโดย

การนำเทคโนโลยีและสื่อออนไลนมาใช ทำใหผูเรียน

รูสึกถึงความทันสมัยของกระบวนการจัดการเรียน

การสอน มีความง ายในการติดต อส ื ่อสาร การ

แลกเปลี่ยนความรู ปรึกษาหารือ การอภิปรายการ

ปฏิบัติงานระหวางผูเรียนกับผูเรียน และผูเรียนกับ 

ลดระยะเวลาในการทำรายงาน มีความสะดวก 

สามารถเรียนรู ไดทุกที ่ทุกเวลา นอกจากนี้การนำ

ก ิจกรรมโดยผ ู  เร ียน พบว  าน ักศ ึกษาม ีความ

กระตือรือรนในการศึกษาคนควาขอมูลบนพื้นฐาน

ของแหลงขอมูลที่นาเชื่อถือและสรางผลงานออกมา

ไดอยางสรางสรรค สอดคลองกับวัตถุประสงคและ

ตอบสนองความตองการของผูรับบริการไดอยางดี 

4.5 ผลลัพธตอคณาจารยท่ีเขารวมโครงการ 

ผูสอนเกิดการพัฒนาทักษะในการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน และสามารถ

เลือกใชวิธีการสื่อสารที่เหมาะสมกับผูเรียนไดมาก

ยิ่งข้ึน 

5. สรุป 

5.1 บทเรียนท่ีไดรับ 

 

รูปท่ี 3-4 การเลนเกมสเพ่ือปองกันภาวะสมองเสื่อม 

 

 

รูปท่ี 5-6 งานศิลปะปองกันภาวะสมองเสื่อม 

 

รูปท่ี 7 ออกกำลังกายเพ่ือปองกันภาวะสมองเสื่อม 

 

4.4 ประโยชนท่ีไดรับจากการเรียนการสอน 

จากผลการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนท่ี

สอดคลองกับศตวรรษที่ 21 โดยผูเรียนพบวา การ

จัดการเรียนการสอนมีสวนชวยฝกใหตัวผูเรียนเอง

รูจักการคนควาหาความรูจากสื่อ รวมถึงแหลงขอมูล

ตาง ๆ กอนการขึ้นฝกปฏิบัติ ฝกใหเกิดการเรียนรู

ดวยตนเอง ฝกการวางแผนการทำงานทั้งของตนเอง 

และการทำงานเปนทีม มีความรับผิดชอบในการฝก

ปฏิบัติงานมากข้ึน  อีกท้ังการเรียนการสอนแบบโดย

การนำเทคโนโลยีและสื่อออนไลนมาใช ทำใหผูเรียน

รูสึกถึงความทันสมัยของกระบวนการจัดการเรียน

การสอน มีความง ายในการติดต อส ื ่อสาร การ

แลกเปลี่ยนความรู ปรึกษาหารือ การอภิปรายการ

ปฏิบัติงานระหวางผูเรียนกับผูเรียน และผูเรียนกับ 

ลดระยะเวลาในการทำรายงาน มีความสะดวก 

สามารถเรียนรู ไดทุกที ่ทุกเวลา นอกจากนี้การนำ

ก ิจกรรมโดยผ ู  เร ียน พบว  าน ักศ ึกษาม ีความ

กระตือรือรนในการศึกษาคนควาขอมูลบนพื้นฐาน

ของแหลงขอมูลที่นาเชื่อถือและสรางผลงานออกมา

ไดอยางสรางสรรค สอดคลองกับวัตถุประสงคและ

ตอบสนองความตองการของผูรับบริการไดอยางดี 

4.5 ผลลัพธตอคณาจารยท่ีเขารวมโครงการ 

ผูสอนเกิดการพัฒนาทักษะในการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน และสามารถ

เลือกใชวิธีการสื่อสารที่เหมาะสมกับผูเรียนไดมาก

ยิ่งข้ึน 

5. สรุป 

5.1 บทเรียนท่ีไดรับ 
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learning) และแนวัคิดห�องเรียนกลับด�าน (Flipped 

classroom) สามารถเปน็ต�นแบบของการจดัการเรียน

การสอนแบบออนไลน์ในกระบวันวิัชีาอื�น ๆ ของกลุ่ม

วิัชีาการพยาบาลอายุรศาสตร์ เพื�อส่งเสริมการเรียนรู�

แห่งศตวัรรษทีำ� 21 ต่อไป

5.3. ปัญหาและอุปสรรค

 ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน

แบบใหม่น้ี พบว่ัา มีนักศึกษาบางส่วันยังไม่ค่อยกล�า

แสดงออกทำางควัามคิดผ่านข�อควัามในไลน์หรือการ

แสดงควัามคิดเห็นในกลุ่มเพื�อน ซึึ่�งผู�สอนจำาเป็นต�อง

กระตุ�นให�ตอบคำาถาม โดยใชี�คำาถามทีำ�ไม่ซัึ่บซึ่�อนและ

สร�างบรรยากาศให�ผ่อนคลาย เพื�อให�นักศึกษามีควัาม

กล�าในการแสดงควัามคิดเห็นในทีำ�สาธิารณะมากยิ�งข้ึน 

นอกเหนือจากน้ี การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู�สูง

อายอุาจไม่ได�ฝึึกปฏิิบัติกับผู�สูงอายใุนสถานการณ์จริง

ได� เนื�องจากเป็นช่ีวังมีการแพร่ระบาดของโรคโควัิด-

19 ระรอกใหม่ จึงทำำาให�นักศึกษาไม่ได�มีปฏิิสัมพันธ์ิกับ

ผู�สูงอายุทีำ�มีบริบทำทีำ�แตกต่างจากช่ีวังวััยอื�น ๆ ท้ัำงน้ี 

ผู�สอนจึงได�มอบหมายให�นักศึกษาจัดกิจกรรมสร�าง

เส ริม สุขภาพ ผู� สู งอายุ แบบจำาลอง ให� เห มือน

สถานการ ณ์จ ริ งมาก ทีำ� สุ ด  และแลก เป ลี� ยน

ประสบการณ์ของผู�สอนในการให�ควัามรู�แก่ผู�สูงอายุ

ให�กับนักศึกษาเพิ�มเติม เพื�อเป็นแนวัทำางในการนำาไป

ประยุกต์ใชี�ในอนาคตได�

6. เอกสารอ้างอิง

 [1] สถาพร พฤฑฒิกุล. คุณภาพผู�เรียนเกิดจากกระบวันการ เรียนรู� [เอกสารประกอบการฝึึกอบรม]. 
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 [2] Manoli C, Pedaste M, Mäeots M, Siiman L, De Jong T, Van Riesen SA, Kamp ET, Zacharia 

ZC, Tsourlidaki E. Phases of inquiry-based learning: definitions and the inquiry cycle. Educational 

Research Review. 2015 Feb 25.

 [3] Mok HN. Teaching tip: The flipped classroom. Journal of Information Systems Education. 

2014;25(1):7. 
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บทคัดย่อ

 บทำควัามน้ีนำาเสนอเพื�อแลกเปลี�ยนเรียนรู�ของรูปแบบการเรียนการสอนในกระบวันวัิชีาบทำนำาสู่วิัชีาชีีพ

กิจกรรมบำาบัด โดยมีจัดการเรียนการสอนในลักษณะ Activities-based learning ทีำ�ผสมผสานแนวัคิด Creative 

Thinking Critical Thinking Collaboration และ Communication skills ผ่านการใชี�กิจกรรมเป็นฐาน มา

บูรณาการร่วัมกับเน้ือหาบทำเรียน ร่วัมกับการใชี� ICT เพื�อเสริมสร�างทัำกษะการเรียนรู�ของผู�เรียนยุคใหม่ สนับสนุน

ให�ผู�เรียนได�รับประสบการณ์การเรียนรู�ผ่านกิจกรรมในห�องเรียนและนอกห�องเรียน เชืี�อมโลกในห�องเรียนสู่โลก

ภายนอกแห่งวิัชีาชีีพ โดยมีกิจกรรมการศึกษาดูงานวิัชีาชีีพกิจกรรมบำาบัดในบริบทำจริงของนักวิัชีาชีีพ เพื�อเสริม

สร�างแรงบนัดาลใจและควัามเข�าใจสู่การเปน็นักวิัชีาชีีพ ท้ัำงน้ีการจัดการเรียนการสอนในรปูแบบศตวัรรษทีำ� 21 พบ

ว่ัาก่อเกิดผลลัพธ์ิทีำ�ดีต่อผู�เรียนสอดคล�องกับวััตถุประสงค์ของกระบวันวิัชีา รวัมไปถึงเกิดคุณลักษณะทีำ�พึงประสงค์

หลายประการอันเป็นคุณลักษณะของผู�เรียนยุคใหม่ทีำ�มุ่งสู่อนาคตเพื�อเป็นบัณฑิตทีำ� สามารถเรียนรู�ได�อย่างไม่ส้ิน

สุดในโลกทีำ�มีการเปลี�ยนแปลงอย่างต่อเนื�องตลอดชีีวิัต

คำาสำาคัญ:  Activities-based Learning, การเรียนรู�ในศตวัรรษทีำ� 21, กิจกรรมบำาบัด

1. บทนำา

 โลกได�ก�าวัเข�าสู่ศตวัรรษทีำ� 21 วิัทำยาศาสตร์และ

เทำคโนโลยีการมีพัฒนาอย่างรวัดเร็วั เกิดการค�นพบ

องค์ควัามรู� ใหม่ตลอดเวัลาต่อเนื�องในลักษณะ

ทำวีัคูณ[1] รวัมไปถงึเครื�องมือและเทำคโนโลยกีารเรียน

รู�อันหลากหลายทีำ�มีการเปลี�ยนแปลงไปอย่างรวัดเร็วั

และต่อเนื�องหนึ�งในกรอบแนวัคิดทีำ�มีการพัฒนาให�

เหมาะสมกับโลกของการเปลี�ยนแปลงดังกล่าวันั�นคือ 

การเรียนรู�ในศตวัรรษทีำ� 21 หรือ Learning 21st 

Century ซึึ่�งเริ�มต�นจากสิ�งทีำ�ผู�เรียน หรือนักศึกษาควัร

ได�รับ (Student outcomes) ก่อนทีำ�จะก�าวัออกจาก

ร้ัวัสถาบันการศึกษาสู่ชีีวิัตการทำำางาน ประกอบด�วัย

ควัามเชีี�ยวัชีาญในวิัชีาแกน (Core subjects) แนวัคิด

และทัำกษะทีำ�ในศตวัรรษทีำ� 21 ได�แก่ ทัำกษะการเรียนรู�

และนวััตกรรม ทัำกษะสารสนเทำศ สื�อและเทำคโนโลยี 

ทัำกษะชีีวิัตและการทำำางาน โดยมีโครงสร�างพ้ืนฐานทีำ�

เป็นระบบสนับสนุนการศึกษา (Support System) ให�

เป็นไปตามเป้าหมายทีำ�ต�องการ[2]

 กระบวันวัิชีาบทำนำาสู่วิัชีาชีีพกิจกรรมบำาบัด 

(Introduction to Occupational Therapy - 

513111) ในหลักสูตรวิัทำยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิัชีา

กิจกรรมบำาบัด มีวััตถุประสงค์เพื�อให�ผู�เรียนสามารถ

อธิิบายควัามหมาย ควัามเป็นมา และปรัชีญาของ

วิัชีาชีีพ ควัามสัมพันธ์ิของกิจกรรมบำาบัดกับภาวัะ



กลุ�มสาขาวัิชีาวัิทำยาศาสตร�สุขภาพ      19

CMU21 (2021)
Chiang Mai University, Thailand

สุขภาพ บทำบาทำของนักกิจกรรมบำาบัดในด�านต่างๆ 

และสภาพงานของกิจกรรมบำาบัดในปัจจุบนั และแนวั

โน�มในอนาคตได� จากเดิมเป็นวิัชีาทีำ�เน�นถ่ายทำอดองค์

ควัามรู� ทัำกษะตามกระบวันวัิชีา มีการวััดผลจากการ

สอบเน้ือหาภาคทำฤษฎีีแบบปรนัย รวัมท้ัำงการมอบ

หมายงานทีำ�ให�ผู�เรียนทำำา ซึึ่�งกำาหนดโดยผู�สอนเป็นหลัก 

จากมุมมองของผู�สอนมองว่ัาแบบเดิมน้ัน ผู�เรียนมีการ

เรียนรู�แบบรอรับควัามรู�เพียงอย่างเดียวั (Passive 

learner) ปฏิิสัมพันธ์ิน�อยกับผู�สอน ท่ำองจำาเน้ือหาเพื�อ

ไปกลางภาคและปลายภาคเทำ่าน้ัน มิได�เป็นควัามรู�

ติดตัวั สื�อการสอนไม่ทัำนสมัย ไม่จูงใจ และบรรยากาศ

ในห�องเรียนเป็นไปอย่างตึงเครียด รวัมไปถึงเล็งเห็น

ควัามสำาคัญของการเป็น Active learner ของผู�เรียน

เพื�อเป็นการต่อยอดกิจกรรมการเรียนรู�ทีำ�ดีข้ึน จึงเป็น

แรงบันดาลใจให� ผู�สอนพัฒนา ปรับปรุงวิัธีิและ

กระบวันการสอนในรูปแบบการเรียนรู�ในแบบศตวัรรษ

ทีำ� 21 ทีำ�เน�นผู�เรียนเป็นศูนยก์ลาง มีบทำบาทำร่วัมในการ

เรียนรู�และใชี�เทำคโนโลยีสารสนเทำศและการสื�อสาร 

(Information and Communication Technology: 

ICT)  ในการเรียนการสอนมากข้ึน ต้ังแต่การเลือกสื�อ 

และกิจกรรมทีำ�จะนำามาใชี�แลกเปลี�ยนเรียนรู�ในช้ัีนเรียน 

สร�างสรรค์สื�อข้ึนใหม่เพื�อประกอบการทำำากิจกรรมใน

ช้ัีนเรียน เช่ีน คลิปวิัดิโอทัำศน์ สื�อนำาเสนอต่างๆ การ

เขียนสะทำ�อนคิดผ่านบันทึำกการเรียนรู�ของผู�เรียน(โดย

ใชี� MS teams) ไปจนถึงการนำาเสนอผลงานจากการ

ศึกษาดูงานวิัชีาชีีพในบริบทำจริง ท้ัำงน้ีผู�สอนจะมีหน�าทีำ�

ในการให�คำาแนะนำา (coaching) อำานวัยควัามสะดวัก 

(facilitator) และสร�างบรรยากาศเพื�อให�เอ้ือต่อการ

เรียนรู�  โดยมีจัดการเรียนการสอนในลักษณะ 

Activities-based learning ซึ่ึ�งรวัมไปถึงการผสม

ผสานแนวัคิด Creative Thinking Critical Thinking 

Collaboration และ Communication skills ร่วัม

กับการใชี� ICT เพื�อเสริมสร�างทัำกษะการเรียนรู�ของผู�

เรียนยุคใหม่[3] โดยสนับสนุนให� ผู� เรียนได� รับ

ประสบการณก์ารเรียนรู�ผ่านกิจกรรมในห�องเรียนและ

นอกห�องเรียน เพื�อเชืี�อมโยงบริบทำในช้ัีนเรียนกับโลก

จริง มุ่งหวัังให�ผู�เรียนมีการพัฒนาตนเองให�พร�อมเรียน

รู�ในศตวัรรษทีำ� 21 อันเป็นคุณลักษณะของผู�เรียนยุค

ใหม่ทีำ�มุ่งสู่อนาคตเพื�อเป็นบัณฑิตทีำ�มีควัามเป็น Global 

Citizens สามารถเรียนรู�ได�อย่างไม่ส้ินสุดในโลกทีำ�มี

การเปลี�ยนแปลงอย่างต่อเนื�องตลอดชีีวิัต[4]

2. หลักการหรือทฤษฎีีท่ีนำามาใช้้

 Activity-based learning หรอืการใชี�กิจกรรม

เป็นฐาน เป็นการเรียนรู�ผ่านกิจกรรมต่างๆ ไม่เน�นให� 

ผู�เรียนท่ำองจำา แต่ให�ผู�เรียนลงมือปฏิิบัติจริง และมี

บทำบาทำในการค�นควั�าหาควัามรู�ด�วัยตนเอง โดยเน�นให�

ผู�เรียนรู�จักการคิดวิัเคราะห์และเรียนรู�จากกิจกรรมทีำ�

ได�ทำำาจริง (Learning by doing ) โดยเปิดโอกาสให� 

ผู�เรียนมีส่วันร่วัม การสร�างองค์ควัามรู� การสร�าง

ปฏิิสัมพันธ์ิ และการร่วัมมือกัน เพื�อให�ผู�เรียนได�เรียน

รู�การรับผิดชีอบร่วัมกัน มีวิันัยในการทำำางาน และการ

แบ่งหน�าทีำ� รับผิดชีอบร่วัมกัน โดยผู�สอนจะเป็น 

ผู�อำานวัยควัามสะดวักในการจัดการเรียนรู� เพื�อให�ผู�

เรียนเป็นผู�ปฏิิบัติด�วัยตนเอง โดยการใชี�วิัธีิการสอน

ด�วัยกิจกรรมเป็นฐาน มาบูรณาการร่วัมกับเน้ือหาบทำ

เรียน เพื�อการส่งเสริมคุณธิรรมและจริยธิรรมได�[5]  

โดยสามารถสรปุหลักการพ้ืนฐานของ “การศกึษาทีำ�มุ่ง

ผลลัพธ์ิ” (Outcome-based Education) ทีำ�เป็น 

“การเรียนรู�โดยใชี�กจิกรรมเป็นฐาน” (Activity-based 

Learning) [6]   ได�ดังต่อไปน้ี

 1.การศึกษาทีำ�มุ่งผลลัพธ์ิ ไม่ใช่ีการศึกษาทีำ�มุ่งใส่

ควัามรู� (Input-based Education) โดยก่อนอื�นผู�สอน

จะต�องต้ังผลลัพธ์ิทีำ�ผู�เรียนควัรจะได�หรือควัรจะเป็น

หลังจากเสร็จส้ินการเรียน จากน้ันจึงออกแบบ 

“กิจกรรมการเรียนรู�” เพื�อมุ่งไปสู่ผลลัพธ์ิ ขณะทีำ�การ

ศึกษาทีำ�มุ่งใส่ควัามรู� จะคู่กับการเรียนรู�โดยการฟัง

บรรยาย ส่วันการศึกษาทีำ�มุ่งผลลัพธ์ิจะคู่กันกับการ

เรียนรู�โดยใชี�กิจกรรม

 2. ผู�ทีำ�จะพัฒนาผู�เรียน ไม่ใช่ีผู�สอน แต่คือตัวั 

ผู� เรียนเอง โดยผู�สอนทำำาหน�าทีำ� เป็น “วิัทำยากร
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กระบวันการ” (facilitator) ในการจัดกระบวันการ

เรียนรู�ให�ผู�เรียนคิดได�และเรียนรู�ด�วัยตนเอง ดังน้ัน 

ผู�เรียนจึงเป็น “ศูนย์กลาง” ของการเรียน (student-

centered)

 3. การศึกษาทีำ�มุ่งผลลัพธ์ิจึงเป็นแนวัระนาบมิใช่ี

แนวัดิ�ง ทีำ�อาจารย์มีอำานาจและเป็นผู�ผูกขาดควัามรู� 

โดยผู�เรียนมีหน�าทีำ�ต�องจดจำาต�องทำำาตามอาจารย์บอก 

และวััดผลวั่าถ�าใครจำาและตอบตามทีำ�อาจารย์สอนได�

มากเท่ำาไร ยิ�งได�คะแนนดีมากเท่ำาน้ัน หากเป็นการ

เรียนการสอนแนวัระนาบทีำ�ครูหรืออาจารย์จะเรียนรู�

ร่วัมกับนักเรียนนักศึกษา และเรียนรู�จากนักเรียนสัก

ศึกษาได�ด�วัย

 4. การศึกษาทีำ�มุ่งผลลัพธ์ิไม่ใชี�วิัธีิการเรียนรู�โดย

การฟังบรรยาย (Lecture-based Learning) แตใ่ชี�วิัธีิ

การเรียนรู�โดยการใชี�กิจกรรมและการลงมือปฏิิบัติ 

(Activity-based Learning) ซึึ่�งได�แก่ การเรียนรู�จาก

ปัญหาทีำ�เกิดข้ึนจรงิ (Problem-based learning) การ

เรียนรู�โดยการทำำาโครงงาน (Project-based Learning) 

และการเรียนรู�โดยการบริการสังคม (Service 

Learning) ซึึ่�งก็คือการให�โครงงานทีำ�ทำำาเป็นโครงงาน

ไปบริการสังคมหรือชุีมชีน จะทำำาให�ได�เรียนรู�เรื�องการ

ใชี�ควัามรู�โดยรับผิดชีอบต่อสังคมด�วัย

 5. ต�องมีการให�ผู�เรียนได�สรุปบทำเรียนการเรียน

รู� (reflection) อย่างสมำ�าเสมอ เพื�อให�ผู�เรียนได�แลก

เปลี�ยนเรียนรู�ซึึ่�งกันและกัน และต�องมีการประเมินผล 

หรือประเมินผลลัพธ์ิ เพื�อให�ผู�เรียนได�เกิดการพัฒนา

ตนเอง และเพื�อให�อาจารย์ผู�สอนได�ทำราบว่ัาวิัธีิการทีำ�

ใชี�น้ันได�ผลหรือไม่ ถ�าไม่ได�ผลหรือได�ผลน�อย ก็ต�อง

ปรับวิัธีิการให�ได�ผลมากข้ึนในคร้ังต่อไป

3. กระบวนการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึึ้นในกระบวนวิช้า

 ในทีำ�น้ีจะขออธิิบายตามข้ันตอนต่อไปน้ี

3.1. การเตรียมการสอน 

 - อาจารย์จะทำำาการสร�างแพลทำฟอร์มเพื�อ

อัพโหลดเอกสารและเป็นกระดานแลกเปลี�ยนควัามคิด

เห็นในการเรียนการสอน รวัมถึงเป็นช่ีองทำางของการ

ส่งบันทึำกการเรียนรู� โดยกระบวันวิัชีาน้ีเลือกใชี� 

Microsoft Teams

 - อาจารย์จัดทำำาเอกสารการสอนและ upload 

ไวั�ในช่ีองทำางออนไลน์ให�นักศึกษาทำำาควัามเข�าใจก่อน

ถึงชัี�วัโมงทีำ�มีการเรียน

 - เตรียมสื�อการสอนทีำ�มีลักษณะหลากหลาย

และทัำนสมัย มีควัามเป็นปัจจุบันมากข้ึน เช่ีน คลิปวิัดิ

ทัำศน์ หนังส้ัน เพลง ตัวัอย่างกรณีศึกษา สถานการณ์

สมมติ ฯลฯ และได�มีการจัดทำำาสื�อการเรียนรู�เพิ�มเติม

 - ช้ีีแจงวััตถุประสงค์ของการเรียนรู� วิัธีิการ

จัดการเรียนการสอนในรูปแบบการใชี�กิจกรรมเป็นฐาน

การเรียนรู� วิัธีิการวััดผล และข�อกำาหนดเกณฑ์ Rubric 

score ในการประเมินผลการเรียนรู�

รูปทีำ� 1 MS Teams ทีำ�ใชี�เป็นกระดานสื�อสารใน

กระบวันวิัชีา

รูปทีำ� 2 ตัวัอย่างการใชี� MS Teams เพื�อกระตุ�นให�ผู�

เรียนแสดงควัามคิดเห็นในกระบวันวิัชีา

 

 

   

 

 

- อาจารย จ ั ดทำ เอกสารการสอนและ 

upload ไวในชองทางออนไลนใหนักศึกษา

ทำความเขาใจกอนถึงชั่วโมงท่ีมีการเรียน 

- เตรียมสื่อการสอนที่มีลักษณะหลากหลาย

และทันสมัย มีความเปนปจจุบันมากข้ึน 

เชน คลิปวิดิทัศน หนังสั้น เพลง ตัวอยาง

กรณีศึกษา สถานการณสมมติ ฯลฯ และได

มีการจัดทำสื่อการเรียนรูเพ่ิมเติม 

- ชี้แจงวัตถุประสงคของการเรียนรู วิธีการ

จัดการเร ียนการสอนในร ูปแบบการใช

กิจกรรมเปนฐานการเรียนรู วิธีการวัดผล 

และขอกำหนดเกณฑ Rubric score ใน

การประเมินผลการเรยีนรู 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1 MS Teams ท่ีใชเปนกระดานสื่อสารใน

กระบวนวิชา 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2 ตัวอยางการใช MS Teams เพ่ือกระตุนให

ผูเรียนแสดงความคิดเห็นในกระบวนวิชา 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3 ตัวอยางสื่อท่ีผูสอนไดจัดทำเพ่ิมเติมใหผูเรียน

ไดศึกษาเรียนรู 

 

1.2 การถ ายทอดองค ความร ู และท ักษะใน

กระบวนวิชา 

ใชกระบวนการเรยีนรูผานกิจกรรมกลุมโดยการ

ผสมผสานแนวคิด Creative Thinking และ Critical 

Thinking Collaboration และ  Communication 

skills รวมกับการใช ICT โดยนักศึกษาไดใชทักษะ

การคิดวิเคราะหจากสื ่อและกิจกรรมรวมกับการ

อภิปรายกลุมในชั ้นเรียนแทนการฟงบรรยายจาก

อาจารย จากนั้นแบงกลุมเพื่อใหผูเรียนไดสรุปการ

เรียนรูเปนแผนผังมโนทัศน หรือ concept map  

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4 บรรยากาศกิจกรรมกลุมในชั้นเรียน 

 

 

 

 

 

   

 

 

- อาจารย จ ั ดทำ เอกสารการสอนและ 

upload ไวในชองทางออนไลนใหนักศึกษา

ทำความเขาใจกอนถึงชั่วโมงท่ีมีการเรียน 

- เตรียมสื่อการสอนที่มีลักษณะหลากหลาย

และทันสมัย มีความเปนปจจุบันมากข้ึน 

เชน คลิปวิดิทัศน หนังสั้น เพลง ตัวอยาง

กรณีศึกษา สถานการณสมมติ ฯลฯ และได

มีการจัดทำสื่อการเรียนรูเพ่ิมเติม 

- ชี้แจงวัตถุประสงคของการเรียนรู วิธีการ

จัดการเร ียนการสอนในร ูปแบบการใช

กิจกรรมเปนฐานการเรียนรู วิธีการวัดผล 

และขอกำหนดเกณฑ Rubric score ใน

การประเมินผลการเรยีนรู 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1 MS Teams ท่ีใชเปนกระดานสื่อสารใน

กระบวนวิชา 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2 ตัวอยางการใช MS Teams เพ่ือกระตุนให

ผูเรียนแสดงความคิดเห็นในกระบวนวิชา 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3 ตัวอยางสื่อท่ีผูสอนไดจัดทำเพ่ิมเติมใหผูเรียน

ไดศึกษาเรียนรู 

 

1.2 การถ ายทอดองค ความร ู และท ักษะใน

กระบวนวิชา 

ใชกระบวนการเรยีนรูผานกิจกรรมกลุมโดยการ

ผสมผสานแนวคิด Creative Thinking และ Critical 

Thinking Collaboration และ  Communication 

skills รวมกับการใช ICT โดยนักศึกษาไดใชทักษะ

การคิดวิเคราะหจากสื ่อและกิจกรรมรวมกับการ

อภิปรายกลุมในชั ้นเรียนแทนการฟงบรรยายจาก

อาจารย จากนั้นแบงกลุมเพื่อใหผูเรียนไดสรุปการ

เรียนรูเปนแผนผังมโนทัศน หรือ concept map  

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4 บรรยากาศกิจกรรมกลุมในชั้นเรียน 

 

 

 



กลุ�มสาขาวัิชีาวัิทำยาศาสตร�สุขภาพ      21

CMU21 (2021)
Chiang Mai University, Thailand

รูปทีำ� 3 ตัวัอย่างสื�อทีำ�ผู�สอนได�จัดทำำาเพิ�มเติมให�ผู�เรียน

ได�ศึกษาเรียนรู�

4. การถ่่ายทอดองค์ความรู้และทักษะในกระบวนวิช้า

 ใชี�กระบวันการเรียนรู�ผ่านกิจกรรมกลุ่มโดยการ

ผสมผสานแนวัคิด Creative Thinking และ Critical 

Thinking Collaboration และ Communication 

skills ร่วัมกับการใชี� ICT โดยนักศึกษาได�ใชี�ทัำกษะการ

คิดวิัเคราะห์จากสื�อและกิจกรรมร่วัมกับการอภิปราย

กลุ่มในช้ัีนเรียนแทำนการฟังบรรยายจากอาจารย์ จาก

น้ันแบ่งกลุ่มเพื�อให�ผู�เรียนได�สรุปการเรียนรู�เป็นแผนผัง

มโนทัำศน์ หรือ concept map 

รูปทีำ� 4 บรรยากาศกิจกรรมกลุ่มในช้ัีนเรียน

รูปทีำ� 5 การนำาเสนอการสรุปการเรียนรู� (Concept 

map ) โดยตัวัแทำนผู�เรียนแต่ละกลุ่ม

 นอกจากน้ียังมีการใชี�สื�อ ICT ในระดับเสริมเพื�อ 

เป็นช่ีองทำางในการสื�อสารแลกเปลี�ยนเรียนรู�ระหว่ัาง 

ผู�สอนและผู�เรียน นำา Mobile Application มาใชี�จัด

กิจกรรมการสอนรวัมไปถึงการตอบคำาถามเพื�อนำาเข�า

สู่บทำเรียน อาทิำ Kahoot

รูปทีำ� 6 การนำา Kahoot Application มาใชี�เป็นส่วัน

หนึ�งของกิจกรรมก่อนเข�าสู่บทำเรียน

 เนื�องด�วัยกระบวันวิัชีาน้ี วััตถุประสงค์หนึ�งเพื�อ

ให�นักศึกษาได�ทำราบและอธิิบายบทำบาทำของนัก

กิจกรรมบำาบัดในด�านต่างๆ และสภาพงานของ

กิจกรรมบำาบัดในปัจจุบัน จึงได�มีการปรับเปลี�ยนสถาน

ทีำ�จากในห�องเรียนไปนอกห�องเรียนในบรรยากาศการ

เรียนรู�ทีำ�เหมาะสมและในสถานการณ์จริง โดยมีการ

ศึกษาดูงานนอกสถานทีำ� ซึึ่� ง เ ป็นการเรียนรู�จาก

สถานการณ์จริงของวิัชีาชีีพในบริบทำต่างๆ มีการรวัม

เอาหัวัข�อทีำ�มีควัามเชืี�อมโยงกันจัดการเรียนรู� และใชี�

เวัลา 1 วัันในการนำาเสนอผลการศึกษาดูงานช่ีวังปลาย

ภาคการศึกษา โดยนักศึกษามีส่วันร่วัมสืบค�น/จัดทำำา

สื�อ หรือออกแบบกิจกรรมทีำ�สอดคล�องกับหัวัข�อเน้ือหา 

และนำามาแลกเปลี�ยนเรียนรู�ร่วัมกันในช้ัีนเรียน 

รูปทีำ� 7 การแบ่งกิจกรรมการศึกษาดูงานวิัชีาชีีพ
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รูปท่ี 5 การนำเสนอการสรุปการเรยีนรู (Concept 

map ) โดยตัวแทนผูเรียนแตละกลุม 
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รูปท่ี 6 การนำ Kahoot Application มาใชเปน

สวนหนึ่งของกิจกรรมกอนเขาสูบทเรียน 

เนื ่องดวยกระบวนวิชานี ้ ว ัตถุประสงคหนึ่ง

เพื่อใหนักศึกษาไดทราบและอธิบายบทบาทของนัก

กิจกรรมบำบัดในดานตางๆ และสภาพงานของ
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มีการรวมเอาหัวขอที ่มีความเชื ่อมโยงกันจัดการ
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ดูงานชวงปลายภาคการศึกษา โดยนักศึกษามีสวน

ร วมส ืบคน/จัดทำสื ่อ หร ือออกแบบกิจกรรมท่ี

สอดคลองกับหัวขอเนื้อหา และนำมาแลกเปลี ่ยน

เรียนรูรวมกันในชั้นเรียน  
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รูปทีำ� 8  กิจกรรมการศึกษาดูงานวิัชีาชีีพกิจกรรมบำาบัด 

ณ ศูนย์ฟ้�นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 3 (จังหวััด

เชีียงใหม่)

รูปทีำ� 9  กิจกรรมการศึกษาดูงานวิัชีาชีีพกิจกรรมบำาบัด 

ณ โรงพยาบาลสวันปรุง

รูปทีำ� 10 นักศึกษานำาเสนอการศึกษาดูงานวิัชีาชีีพ

กิจกรรมบำาบัด

5. การประเมินผลเพ่ือการเรียนรู้

 ใชี�การประเมินตามสภาพจริงด�วัยวิัธีิการหลาก

หลายในทุำกคร้ังของคาบเรียน ร่วัมกับการให�นักศึกษา

ประเมินตนเองสะทำ�อนบันทึำกการเรียนรู� รวัมถึงลดการ

สอบเน้ือหาสว่ันของควัามจำาลดลง โดยปรบัมาจากการ

วิัเคราะห์ควัามต�องการของผู�เรียนในด�านการวััดและ

ประเมินผล แบ่งรายละเอียดเกณฑ์การพิจารณา ดังน้ี

 - คะแนนการเข�าช้ัีนเรียน ร�อยละ 5

 - คะแนนการเขียนสะทำ�อนคิด ร�อยละ 15

 - คะแนนรายงานนำาเสนอศึกษาดูงานวิัชีาชีีพ

กิจกรรมบำาบัด ร�อยละ 20

 - คะแนนสอบข�อเขียนกลางภาค ร�อยละ 30                      

 - คะแนนสอบข�อเขียนปลายภาค ร�อยละ 30

6. ผลท่ีได้รับ

 กระบวันวิัชีา น้ี มีการออกแบบในการใชี� 

Activity-based Learning โดยการผสมผสานแนวัคดิ 

Creative Thinking และ Critical Thinking โดยปรับ

ให�สอดคล�องกับทิำศทำางของมหาวิัทำยาลัยเชีียงใหม่ 4 

ด�านคือ การลดการสอนบรรยายให�น�อยลง การเน�น 

ผู�เรียนเป็นศูนยก์ลาง การใชี� ICT และการประเมินตาม

สภาพจริง นอกจากน้ียังมีการใชี�สื�อการเรียนการสอน

ทีำ�ได�สืบค�นจากสื�อออนไลน์ต่างๆอยา่งหลากหลาย รวัม

ไปถึงการสร�างสรรค์ข้ึนใหม่โดยนักศึกษา เพื�อประกอบ

การทำำากิจกรรมในช้ัีนเรียน ตามโครงการทีำ�ได�นำาเสนอ

ดังข�างต�น ก่อให�เกิดผลลัพธ์ิดังต่อไปน้ี 

 ผลลัพธ์ิต่อนักศึกษา(ผู�เรียน)กลุ่มเป้าหมายใน

โครงการ 

 5.1.1 กิจกรรมการเรียนรู�ในกระบวันวิัชีา ส่ง

เสริมให�นักศึกษามีการใชี�ทัำกษะคิดวิัเคราะห์จากสื�อ 

และกิจกรรม ร่วัมกับการอภิปรายในช้ัีนเรียน การ

แสดงควัามคิดเห็นผ่าน MS teams แทำนการฟัง

บรรยายหลักจากผู�สอนเพียงอย่างเดียวั

รูปทีำ� 11 การใชี� MS Teams เพื�อช่ีวัยในการกระตุ�นการ

แสดงควัามคิดเห็นและแลกเปลี�ยนเรียนรู�
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สถานท ี ่จากในห องเร ียนไปนอกห องเร ียนใน

บรรยากาศการเรียนรูที่เหมาะสมและในสถานการณ

จริง โดยมีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ซึ ่งเปนการ

เรียนรูจากสถานการณจริงของวิชาชีพในบริบทตางๆ 

มีการรวมเอาหัวขอที ่มีความเชื ่อมโยงกันจัดการ

เรียนรู และใชเวลา 1 วันในการนำเสนอผลการศึกษา

ดูงานชวงปลายภาคการศึกษา โดยนักศึกษามีสวน

ร วมส ืบคน/จัดทำสื ่อ หร ือออกแบบกิจกรรมท่ี

สอดคลองกับหัวขอเนื้อหา และนำมาแลกเปลี ่ยน

เรียนรูรวมกันในชั้นเรียน  

 

 

 

 

 

รูปท่ี 7 การแบงกิจกรรมการศึกษาดูงานวิชาชีพ 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 8  กิจกรรมการศึกษาดูงานวิชาชีพ

กิจกรรมบำบัด ณ ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานภาค 

3 (จังหวัดเชียงใหม) 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 9  กิจกรรมการศึกษาดูงานวิชาชีพ

กิจกรรมบำบัด ณ โรงพยาบาลสวนปรุง 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 10 นักศึกษานำเสนอการศึกษาดูงานวิชาชีพ

กิจกรรมบำบัด 

1.3 การประเมินผลเพ่ือการเรียนรู 

ใช การประเม ินตามสภาพจร ิงด วยว ิธ ีการ

หลากหลายในทุกครั้งของคาบเรียน รวมกับการให

นักศึกษาประเมินตนเองสะทอนบันทึกการเรียนรู 

รวมถึงลดการสอบเนื้อหาสวนของความจำลดลง โดย

ปรับมาจากการวิเคราะหความตองการของผูเรียนใน

ดานการวัดและประเมินผล แบงรายละเอียดเกณฑ

การพิจารณา ดังนี้ 

- คะแนนการเขาชั้นเรียน รอยละ 5 

- คะแนนการเขียนสะทอนคิด รอยละ 15 

- คะแนนรายงานนำเสนอศ ึกษาด ูงานว ิชาชีพ

กิจกรรมบำบัด รอยละ 20 

- คะแนนสอบขอเขียนกลางภาค รอยละ 30                       

- คะแนนสอบขอเขียนปลายภาค รอยละ 30 

ผลท่ีไดรับ 

กระบวนว ิชาน ี ้ ม ีการออกแบบในการใช  

Activity-based Learning โ ด ย ก า ร ผ ส ม ผ ส า น

แนวคิด Creative Thinking และ Critical Thinking 

โ ด ย ป ร ั บ ใ ห  ส อ ด ค ล  อ ง ก ั บ ท ิ ศ ท า ง ข อ ง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 4 ดานคือ การลดการสอน

บรรยายใหนอยลง การเนนผู เรียนเปนศูนยกลาง 

การ ใช   ICT และการประ เม ิ นตามสภาพจริ ง 

นอกจากนี้ยังมีการใชสื่อการเรียนการสอนท่ีไดสืบคน

จากสื่อออนไลนตางๆอยางหลากหลาย รวมไปถึง

กา รสร  า งส ร รค ข ึ ้ น ใหม  โ ดยน ั กศ ึ กษา  เ พ่ื อ

ประกอบการทำกิจกรรมในชั้นเรียน ตามโครงการท่ี

ไดนำเสนอดังขางตน กอใหเกิดผลลัพธดังตอไปนี้  

1.4 ผลลัพธตอนักศึกษา(ผูเรียน)กลุมเปาหมาย

ในโครงการ  

4.1.1 ก ิจกรรมการเร ียนร ู  ในกระบวนว ิชา 

สงเสริมใหนักศึกษามีการใชทักษะคิดวิเคราะห

จากสื่อ และกิจกรรม รวมกับการอภิปรายในชั้น

เรียน การแสดงความคิดเห็นผาน MS teams 

แทนการฟงบรรยายหลักจากผูสอนเพียงอยาง

เดียว 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 11 การใช MS Teams เพ่ือชวยในการกระตุน

การแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12 การอภิปรายรวมกันในชั้นเรียน 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 10 นักศึกษานำเสนอการศึกษาดูงานวิชาชีพ

กิจกรรมบำบัด 

1.3 การประเมินผลเพ่ือการเรียนรู 

ใช การประเม ินตามสภาพจร ิงด วยว ิธ ีการ

หลากหลายในทุกครั้งของคาบเรียน รวมกับการให

นักศึกษาประเมินตนเองสะทอนบันทึกการเรียนรู 

รวมถึงลดการสอบเนื้อหาสวนของความจำลดลง โดย

ปรับมาจากการวิเคราะหความตองการของผูเรียนใน

ดานการวัดและประเมินผล แบงรายละเอียดเกณฑ

การพิจารณา ดังนี้ 

- คะแนนการเขาชั้นเรียน รอยละ 5 

- คะแนนการเขียนสะทอนคิด รอยละ 15 

- คะแนนรายงานนำเสนอศ ึกษาด ูงานว ิชาชีพ

กิจกรรมบำบัด รอยละ 20 

- คะแนนสอบขอเขียนกลางภาค รอยละ 30                       

- คะแนนสอบขอเขียนปลายภาค รอยละ 30 

ผลท่ีไดรับ 

กระบวนว ิชาน ี ้ ม ีการออกแบบในการใช  

Activity-based Learning โ ด ย ก า ร ผ ส ม ผ ส า น

แนวคิด Creative Thinking และ Critical Thinking 

โ ด ย ป ร ั บ ใ ห  ส อ ด ค ล  อ ง ก ั บ ท ิ ศ ท า ง ข อ ง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 4 ดานคือ การลดการสอน

บรรยายใหนอยลง การเนนผู เรียนเปนศูนยกลาง 

การ ใช   ICT และการประ เม ิ นตามสภาพจริ ง 

นอกจากนี้ยังมีการใชสื่อการเรียนการสอนท่ีไดสืบคน

จากสื่อออนไลนตางๆอยางหลากหลาย รวมไปถึง

กา รสร  า งส ร รค ข ึ ้ น ใหม  โ ดยน ั กศ ึ กษา  เ พ่ื อ

ประกอบการทำกิจกรรมในชั้นเรียน ตามโครงการท่ี

ไดนำเสนอดังขางตน กอใหเกิดผลลัพธดังตอไปนี้  

1.4 ผลลัพธตอนักศึกษา(ผูเรียน)กลุมเปาหมาย

ในโครงการ  

4.1.1 ก ิจกรรมการเร ียนร ู  ในกระบวนว ิชา 

สงเสริมใหนักศึกษามีการใชทักษะคิดวิเคราะห

จากสื่อ และกิจกรรม รวมกับการอภิปรายในชั้น

เรียน การแสดงความคิดเห็นผาน MS teams 

แทนการฟงบรรยายหลักจากผูสอนเพียงอยาง

เดียว 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 11 การใช MS Teams เพ่ือชวยในการกระตุน

การแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12 การอภิปรายรวมกันในชั้นเรียน 
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รูปทีำ� 12 การอภิปรายร่วัมกันในช้ัีนเรียน

 5.1.2 ฝึึกการใชี�ควัามคิดรวับยอด วิัเคราะห์

ข�อมูลจากการศกึษาดูงานวิัชีาชีีพจากสถานการณจ์ริง

ของวิัชีาชีีพในบริบทำต่างๆ

 5.1.3 เกิดการแลกเปลี�ยนควัามคิดเห็นในช้ัีน

เรียน กล�าแสดงออก การทำำางานเป็นทีำม ฝึึกการสื�อสาร

อย่างสร�างสรรค์ ผ่านกิจกรรมกลุ่มตามทีำ�ได� รับ        

มอบหมาย 

 5.1.4 นักศึกษามีส่วันร่วัมในการออกแบบ

กิจกรรมทีำ�สอดคล�องกับเน้ือหา ตลอดจนสามารถร่วัม

กันสร�างสรรคผ์ลงานโดยใชี�เทำคโนโลยแีละสารสนเทำศ 

และการสืบค�นข�อมูลต่างๆ เพื�อนำาเสนอ แลกเปลี�ยน

ควัามรู�กับกลุ่มเพื�อนในช้ัีนเรียน

รูปทีำ� 13 ตัวัอย่างผลงานนักศึกษาจากการศึกษาดูงาน

วิัชีาชีีพกิจกรรมบำาบัด (กลุ่มโรงพยาบาลสวันปรุง)

รูปทีำ� 14 ตัวัอย่างผลงานนักศึกษาจากการศึกษาดูงาน

วิัชีาชีีพกิจกรรมบำาบัด (กลุ่มโรงเรียนศรีสังวัาลย์)

รูปทีำ� 15 ตัวัอย่างผลงานนักศึกษาโดยออกแบบคลิป 

Tik Tok เพื�อประชีาสัมพันธ์ิวิัชีาชีีพ

 5.1.5 มีการฝึึกทัำกษะวิัเคราะห์และสังเคราะห์

ข�อมูลผ่านการเขียนสะทำ�อนคิด (Reflection) เพื�อ

ทำบทำวันและเข�าใจตนเอง อันจะนำาไปสู่การต่อยอดการ

เรียนรู�ใหม่และการประยุกต์ใชี�กับตนเอง

รูปทีำ� 16 ตัวัอย่างบันทึำกการเรียนรู�สะทำ�อนคิดจาก

นักศึกษา (reflection)

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 10 นักศึกษานำเสนอการศึกษาดูงานวิชาชีพ

กิจกรรมบำบัด 

1.3 การประเมินผลเพ่ือการเรียนรู 

ใช การประเม ินตามสภาพจร ิงด วยว ิธ ีการ

หลากหลายในทุกครั้งของคาบเรียน รวมกับการให

นักศึกษาประเมินตนเองสะทอนบันทึกการเรียนรู 

รวมถึงลดการสอบเนื้อหาสวนของความจำลดลง โดย

ปรับมาจากการวิเคราะหความตองการของผูเรียนใน

ดานการวัดและประเมินผล แบงรายละเอียดเกณฑ

การพิจารณา ดังนี้ 

- คะแนนการเขาชั้นเรียน รอยละ 5 

- คะแนนการเขียนสะทอนคิด รอยละ 15 

- คะแนนรายงานนำเสนอศ ึกษาด ูงานว ิชาชีพ

กิจกรรมบำบัด รอยละ 20 

- คะแนนสอบขอเขียนกลางภาค รอยละ 30                       

- คะแนนสอบขอเขียนปลายภาค รอยละ 30 

ผลท่ีไดรับ 

กระบวนว ิชาน ี ้ ม ีการออกแบบในการใช  

Activity-based Learning โ ด ย ก า ร ผ ส ม ผ ส า น

แนวคิด Creative Thinking และ Critical Thinking 

โ ด ย ป ร ั บ ใ ห  ส อ ด ค ล  อ ง ก ั บ ท ิ ศ ท า ง ข อ ง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 4 ดานคือ การลดการสอน

บรรยายใหนอยลง การเนนผู เรียนเปนศูนยกลาง 

การ ใช   ICT และการประ เม ิ นตามสภาพจริ ง 

นอกจากนี้ยังมีการใชสื่อการเรียนการสอนท่ีไดสืบคน

จากสื่อออนไลนตางๆอยางหลากหลาย รวมไปถึง

กา รสร  า งส ร รค ข ึ ้ น ใหม  โ ดยน ั กศ ึ กษา  เ พ่ื อ

ประกอบการทำกิจกรรมในชั้นเรียน ตามโครงการท่ี

ไดนำเสนอดังขางตน กอใหเกิดผลลัพธดังตอไปนี้  

1.4 ผลลัพธตอนักศึกษา(ผูเรียน)กลุมเปาหมาย

ในโครงการ  

4.1.1 ก ิจกรรมการเร ียนร ู  ในกระบวนว ิชา 

สงเสริมใหนักศึกษามีการใชทักษะคิดวิเคราะห

จากสื่อ และกิจกรรม รวมกับการอภิปรายในชั้น

เรียน การแสดงความคิดเห็นผาน MS teams 

แทนการฟงบรรยายหลักจากผูสอนเพียงอยาง

เดียว 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 11 การใช MS Teams เพ่ือชวยในการกระตุน

การแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12 การอภิปรายรวมกันในชั้นเรียน 

   

 

 

4.1.2 ฝกการใชความคิดรวบยอด วิเคราะห

ข อม ูลจากการศ ึกษาดูงานว ิชาช ีพจาก

สถานการณจริงของวิชาชีพในบริบทตางๆ 

4.1.3 เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน

ชั้นเรียน กลาแสดงออก การทำงานเปนทีม 

ฝกการสื่อสารอยางสรางสรรค ผานกิจกรรม

กลุมตามท่ีไดรับมอบหมาย  

4.1.4 นักศึกษามีสวนรวมในการออกแบบ

กิจกรรมที่สอดคลองกับเนื้อหา ตลอดจน

สามารถรวมกันสรางสรรคผลงานโดยใช

เทคโนโลยีและสารสนเทศ และการสืบคน

ขอมูลตางๆ เพ่ือนำเสนอ แลกเปลี่ยนความรู

กับกลุมเพ่ือนในชั้นเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 13 ตัวอยางผลงานนักศึกษาจากการศึกษาดู

งานวิชาชีพกิจกรรมบำบัด (กลุมโรงพยาบาลสวน

ปรุง) 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 14 ตัวอยางผลงานนักศึกษาจากการศึกษาดู

งานวิชาชีพกิจกรรมบำบัด (กลุมโรงเรียนศรีสังวาลย) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 15 ตัวอยางผลงานนักศึกษาโดยออกแบบคลิป 

Tik Tok เพ่ือประชาสัมพันธวิชาชีพ 

 

4.1.5 ม ี การฝ  กท ั กษะว ิ เ คราะห  และ

สังเคราะหขอมูลผานการเขียนสะทอนคิด 

(Reflection) เพื่อทบทวนและเขาใจตนเอง 

อันจะนำไปสูการตอยอดการเรียนรูใหมและ

การประยุกตใชกับตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 16 ตัวอยางบันทึกการเรียนรูสะทอนคิดจาก

นักศึกษา (reflection) 

 
   

 

 

4.1.2 ฝกการใชความคิดรวบยอด วิเคราะห

ข อม ูลจากการศ ึกษาดูงานว ิชาช ีพจาก

สถานการณจริงของวิชาชีพในบริบทตางๆ 

4.1.3 เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน

ชั้นเรียน กลาแสดงออก การทำงานเปนทีม 

ฝกการสื่อสารอยางสรางสรรค ผานกิจกรรม

กลุมตามท่ีไดรับมอบหมาย  

4.1.4 นักศึกษามีสวนรวมในการออกแบบ

กิจกรรมที่สอดคลองกับเนื้อหา ตลอดจน

สามารถรวมกันสรางสรรคผลงานโดยใช

เทคโนโลยีและสารสนเทศ และการสืบคน

ขอมูลตางๆ เพ่ือนำเสนอ แลกเปลี่ยนความรู

กับกลุมเพ่ือนในชั้นเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 13 ตัวอยางผลงานนักศึกษาจากการศึกษาดู

งานวิชาชีพกิจกรรมบำบัด (กลุมโรงพยาบาลสวน

ปรุง) 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 14 ตัวอยางผลงานนักศึกษาจากการศึกษาดู

งานวิชาชีพกิจกรรมบำบัด (กลุมโรงเรียนศรีสังวาลย) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 15 ตัวอยางผลงานนักศึกษาโดยออกแบบคลิป 

Tik Tok เพ่ือประชาสัมพันธวิชาชีพ 

 

4.1.5 ม ี การฝ  กท ั กษะว ิ เ คราะห  และ

สังเคราะหขอมูลผานการเขียนสะทอนคิด 

(Reflection) เพื่อทบทวนและเขาใจตนเอง 

อันจะนำไปสูการตอยอดการเรียนรูใหมและ

การประยุกตใชกับตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 16 ตัวอยางบันทึกการเรียนรูสะทอนคิดจาก

นักศึกษา (reflection) 
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รูปท่ี 13 ตัวอยางผลงานนักศึกษาจากการศึกษาดู
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(Reflection) เพื่อทบทวนและเขาใจตนเอง 

อันจะนำไปสูการตอยอดการเรียนรูใหมและ
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รูปท่ี 16 ตัวอยางบันทึกการเรียนรูสะทอนคิดจาก

นักศึกษา (reflection) 
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เทคโนโลยีและสารสนเทศ และการสืบคน
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รูปท่ี 15 ตัวอยางผลงานนักศึกษาโดยออกแบบคลิป 
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รูปท่ี 16 ตัวอยางบันทึกการเรียนรูสะทอนคิดจาก
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รูปทีำ� 17 ตัวัอย่างบันทึำกการเรียนรู�สะทำ�อนคิดจาก

นักศึกษา (reflection)

ผลลัพธ์์ต่อคณาจารย์ท่ีเข้ึ้าร่วมโครงการ

 5.2.1 คณาจารย์ผู�สอนมีควัามรู�ควัามเข�าใจ และ

มีการพัฒนาทัำกษะ กลยุทำธ์ิในการจัดการเรียนรู�แบบ

ยุคใหม่ทีำ�สอดคล�องกับศตวัรรษทีำ� 21 มากข้ึน รวัมไป

ถึงการได�รับผลลัพธ์ิจากการสะทำ�อนคิด (Reflection) 

จากนักศึกษาน้ัน นำาไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู�ให�ตรงกับควัามต�องการของ 

ผู�เรียนให�มากข้ึน และเพิ�มแรงจูงใจในการเรียนรู�ร่วัม

กันผ่านกิจกรรม

 5.2.2 คณาจารยผู์�สอนมีควัามเข�าใจควัามหลาก

หลายของนักศึกษามากข้ึนผ่านกิจกรรมการเรียนรู� ซึึ่�ง

มีการเปิดโอกาสให�นักศึกษาได�แสดงควัามคิดเห็นร่วัม

กัน เปิดโอกาสในการสร�างสรรค์งานนำาเสนอจาก

เทำคโนโลยีและสารสนเทำศ นำาไปสู่การพัฒนากลยุทำธ์ิ

และวัธีิิการสื�อสารในการเรียนการสอนให�เหมาะสมกบั

นักศึกษาโดยยังคงไวั�ซึึ่�งวััตถุประสงค์การเรียนรู� 

นอกจากน้ียังทำำาให�คณาจารย์มีควัามยืดหยุ่นในการ

จัดการเรียนรู� และสร�างบรรยากาศในการเรียนให�เอ้ือ

ต่อการเรียนรู�มากทีำ�สุด

 5.2.3 คณาจารย์มีควัามชีำานาญข้ึนเกี�ยวักับการ

ใชี�แพลทำฟอร์ม MS Teams เพื�อเป็นช่ีองทำางการ

สื�อสารและจัดการเรียนการสอน และเป็นแนวัทำางใน

การใชี�เทำคโนโลยต่ีางๆมาช่ีวัยในระบบการจัดการเรียน

การสอนต่อไป

7. สรุป

7.1. แนวัทำางการขยายผล

 กระบวันวิัชีาบทำนำาสู่วิัชีาชีีพกิจกรรมบำาบัด ทีำ�มี

การจัดการเรียนรู�รูปแบบใหม่ทีำ�สอดคล�องกับศตวัรรษ

ทีำ� 21 โดยคณาจารย์ผู�สอนสามารถนำาไปปรับประยุกต์

ใชี�ได�ในกระบวันวิัชีาอื�นๆทีำ�รับผิดชีอบ รวัมถึงสามารถ

แลกเปลี�ยนเรียนรู�ประสบการณ์ในด�านการจัดการ

เรียนการสอน อาทิำ การใชี�สื�อและเทำคโนโลยีทีำ�หลาก

หลายและทำันสมัยเพื�อกระตุ�นควัามสนใจของผู�เรียน 

รูปแบบการจัดกิจกรรมทีำ�เปิดโอกาสให�ผู�เรียนแสดง

ควัามคิดเห็นและมีการทำำางานร่วัมกัน รวัมไปถึงการใชี� 

plat form MS Teams ทีำ�ใชี�สื�อสารระหว่ัางคณาจารย์

ผู�สอนด�วัยกัน และผู�เรียน  นอกจากน้ียงัสามารถนำามา

เผยแพร่ในส่วันของท้ัำงภาควิัชีากิจกรรมบำาบัด และ

คณะเทำคนคิการแพทำย ์เพื�อนำาไปสู่การพัฒนาคุณภาพ

การจัดการเรียนการสอนทีำ�เหมาะสมกับผู�เรียน และส่ง

เสริมควัามเป็น active learner ได�อย่างยั�งยืน

8. ปัญหาและอุปสรรค

 เนื�องด�วัยกระบวันวิัชีาบทำนำาสู่วิัชีาชีีพกิจกรรม

บำาบัดเป็นวิัชีาแรกสำาหรับนักศึกษากิจกรรมบำาบัดช้ัีน

ปีทีำ� 1 และมีการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่ทีำ�

สอดคล�องกับศตวัรรษทีำ� 21 โดยมีจัดการเรียนการสอน

ในลักษณะ Activities-based learning ซึึ่�งอาจมีควัาม

แตกต่างจากการเรียนในระบบโรงเรียน (บางแห่ง) 

ทำำาให�นักศึกษาบางส่วันยังไม่กล�าแสดงควัามคิดเห็น

และมีส่วันร่วัมในการเรียนรู�ช้ัีนเรียนเท่ำาทีำ�ควัร อยา่งไร

ก็ตามผู�สอนจึงต�องมีการช้ีีแนะให�ผู�เรียนมีควัามเข�าใจ

ลักษณะโครงการ วิัธีิการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่ 

เกณฑ์การให�คะแนน (Rubrics score) และเล็งเห็นถึง

ประโยชีน์ของการเรียนการสอนดังกล่าวัด�วัย รวัมไป

ถึงกระตุ�นแรงจูงใจด�วัยของรางวััลทีำ�มาจากการ

กิจกรรมการตอบคำาถามในช้ัีนเรียน การตอบคำาถาม

หรือแสดงควัามคิดเห็นผ่าน MS teams และจำานวัน

คร้ังของการทำำากิจกรรมการเรียนรู�ในช้ัีนเรียนทีำ�มากข้ึน 

สามารถช่ีวัยจูงใจให�นักศึกษากล�าแสดงควัามคิดเห็น 

และมีส่วันร่วัมมากข้ึนเพื�อบรรลุวััตถุประสงค์ของ

กระบวันการเรียนรู�ตามวิัธีิการเรียนการสอนแบบใหม่

อีกด�วัย

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 17 ตัวอยางบันทึกการเรียนรูสะทอนคิดจาก

นักศึกษา (reflection) 

1.5 ผลลัพธตอคณาจารยท่ีเขารวมโครงการ 

4.2.1 คณาจารยผู สอนมีความรูความเขาใจ 

และมีการพัฒนาทักษะ กลยุทธในการจัดการ

เรียนรูแบบยุคใหมที่สอดคลองกับศตวรรษท่ี 

21 มากขึ้น รวมไปถึงการไดรับผลลัพธจาก

การสะทอนคิด (Reflection) จากนักศึกษา

นั ้น นำไปสู การปรับปรุงและพัฒนาการจัด

กิจกรรมการเรียนรูใหตรงกับความตองการ

ของผูเรียนใหมากข้ึน และเพ่ิมแรงจูงใจในการ

เรียนรูรวมกันผานกิจกรรม 

4.2.2 คณาจารยผู สอนมีความเขาใจความ

หลากหลายของนักศึกษามากข้ึนผานกิจกรรม

การเรียนรู ซึ่งมีการเปดโอกาสใหนักศึกษาได

แสดงความคิดเห็นรวมกัน เปดโอกาสในการ

สรางสรรคงานนำเสนอจากเทคโนโลยีและ

สารสนเทศ นำไปสู การพัฒนากลยุทธและ

ว ิธ ีการส ื ่อสารในการเร ียนการสอนให

เหมาะสมก ับน ักศ ึกษาโดยย ั งคงไว  ซ่ึ ง

วัตถุประสงคการเรียนรู นอกจากนี้ยังทำให

คณาจารยมีความยืดหยุนในการจัดการเรียนรู 

และสรางบรรยากาศในการเรียนใหเอื ้อตอ

การเรียนรูมากท่ีสุด 

4.2.3 คณาจารยมีความชำนาญขึ้นเกี่ยวกับ

การใชแพลทฟอรม MS Teams เพื่อเปนชอง

ทางการสื่อสารและจัดการเรียนการสอน และ

เปนแนวทางในการใชเทคโนโลยีตางๆมาชวย

ในระบบการจัดการเรยีนการสอนตอไป 

สรุป 

1.6 แนวทางการขยายผล 

กระบวนวิชาบทนำสูวิชาชีพกิจกรรมบำบัด ที่มี

การจ ัดการเร ียนร ู ร ูปแบบใหมท ี ่สอดคลองกับ

ศตวรรษที่ 21 โดยคณาจารยผู สอนสามารถนำไป

ปรับประยุกตใชไดในกระบวนวิชาอื่นๆที่รับผิดชอบ 

รวมถึงสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณใน

ดานการจัดการเรียนการสอน อาทิ การใชสื ่อและ

เทคโนโลยีท่ีหลากหลายและทันสมัยเพื ่อกระตุน

ความสนใจของผูเรียน รูปแบบการจัดกิจกรรมที่เปด

โอกาสใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นและมีการทำงาน

รวมกัน รวมไปถึงการใช plat form MS Teams ท่ี

ใชส ื ่อสารระหวางคณาจารยผู สอนดวยกัน และ

ผูเรียน  นอกจากนี้ยังสามารถนำมาเผยแพรในสวน

ของทั ้งภาควิชากิจกรรมบำบัด และคณะเทคนิค

การแพทย เพ่ือนำไปสูการพัฒนาคุณภาพการจัดการ

เรียนการสอนที่เหมาะสมกับผู เรียน และสงเสริม

ความเปน active learner ไดอยางยั่งยืน 

1.7 ปญหาและอุปสรรค 

เ น ื ่ อ งด  ว ยกระบวนว ิ ช าบทนำส ู  ว ิ ช าชีพ

ก ิจกรรมบำบ ัดเป นว ิชาแรกสำหร ับน ักศ ึกษา

กิจกรรมบำบัดชั้นปที่ 1 และมีการจัดการเรียนการ

สอนแบบใหมที่สอดคลองกับศตวรรษที่ 21 โดยมี

จัดการเรียนการสอนในลักษณะ Activities-based 

learning ซึ ่งอาจมีความแตกตางจากการเรียนใน

ระบบโรงเรียน (บางแหง) ทำใหนักศึกษาบางสวนยงั

ไมกลาแสดงความคิดเห็นและมีส วนรวมในการ

เรียนรูชั้นเรียนเทาที่ควร อยางไรก็ตามผูสอนจึงตอง
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 นอกจากน้ีคณาจารย์ผู�สอน และนักศึกษา ยัง

ได�พบกับปัญหาการใชี� MS Teams ในการเป็น 

กระดานและชี่องทำางในการสื�อสาร แลกเปลี�ยนเรียน

รู�ระหว่ัางผู�สอนกับผู�เรียน รวัมไปถึงการจัดการการส่ง 

assignment เนื�องจากเป็นระบบการจัดการการเรียน

รู�แบบใหม่ จึงได�มีการจัดประชุีมชัี�วัโมงพิเศษ (online 

ผ่านระบบ MS Teams) เพื�อช้ีีแจงการใชี�ระบบดังกล่าวั 

ทำดลองใชี� แนะนำาคู่มือในการใชี�เพิ�มเติม และคณาจารย์

ได�ฝึึกใชี�จนชีำานาญข้ึน ศึกษาเพิ�มเติม และเข�าร่วัม

โครงการฝึึกอบรมจากทำางมหาวัิทำยาลัยเพื�อนำามา

อธิิบายกับผู�เรียนได�อย่างเข�าใจและใชี�งานได�อย่างมี

ประสิทำธิิภาพ ตรงตามวััตถุประสงค์ของการเรียนรู�

9. บทเรียนท่ีได้รับ

 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู�แบบใหม่ทีำ�

สอดคล�องกับศตวัรรษทีำ� 21 นับเป็นโครงการทีำ�เปิด

โอกาสให�อาจารย์ใหม่ได�เรียนรู�ท้ัำงการจัดทำำาโครงการ 

และพัฒนาศักยภาพตนเองด�านการสอน แสวังหา

ควัามรู�ใหม่ๆ และการใชี�เทำคโนโลยีเพื�อให�ทัำนสมัย 

เหมาะสมกบัผู�เรียน ท้ัำงน้ี ควัรมีการพิจารณาให�มคีวัาม

ต่อเนื�องเชืี�อมโยงลักษณะการเรียนรู�น้ีกับกระบวันวิัชีา

อื�นๆทีำ�เกี�ยวัข�อง และมีการสนับสนุนจากภาควิัชีาและ

คณะ เพื�อให�ผู�เรียนมีควัาม Active learner ทีำ�ต่อเนื�อง 

และได�รับประโยชีน์ในการเรียนรู�ในรูปแบบของ

ศตวัรรษทีำ� 21 อย่างแทำ�จริง และสามารถเรียนรู�ได�อยา่ง

ไม่ส้ินสุดต่อเนื�องตลอดชีีวิัต

10. กิตติกรรมประกาศึ

 ขอขอบคุณนักศึกษากิจกรรมบำาบัดปี 1 ทีำ�ให�

ควัามร่วัมมือด�วัยกายและใจเป็นอย่างดี รวัมถึงควัาม

ต้ังใจและพยายามในทุำกกิจกรรมการเรียนรู�

 ขอขอบพระคุณคุณภาควิัชีากิจกรรมบำาบัด 

คณะเทำคนิคการแพทำย์ มหาวิัทำยาลัยเชีียงใหม่ 

คณาจารย์ผู�สอนในกระบวันวิัชีา และคณาจารย์ทุำก

ท่ำานทีำ�ให�คำาแนะนำา พานักศึกษาเข�าศึกษาดูงานวิัชีาชีีพ

กิจกรรมบำาบัด รวัมถึงนักกิจกรรมและบุคลากรทีำ�

เกี�ยวัข�องในกจิกรรมดังกล่าวัทีำ�ช่ีวัยเอ้ือเฟ้�อและอำานวัย

ควัามสะดวักให�กิจกรรมดังกล่าวับรรลุวััตถุประสงค์

เป็นอย่างดี คือ โรงเรียนศรีสังวัาลย ์ศูนย์พัฒนาการจัด

สวััสดิการสังคมผู�สูงอายุบ�านธิรรมปกรณ์(เชีียงใหม่) 

โรงพยาบาลสวันปรุง โรงพยาบาลธัิญญารักษ์ และศูนย์

ฟ้�นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 3 (จ.เชีียงใหม่)

 ขอขอบพระคุณศูนย์นวััตกรรมการสอนและ

การเรียนรู�สำานักบริการเทำคโนโลยีและสารสนเทำศ 

มหาวิัทำยาลัยเชีียงใหม่ ในการสนับสนุนงบประมาณใน

โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู�แบบใหม่ ทีำ�

สอดคล�องกับศตวัรรษทีำ� 21 และให�โอกาสอาจารยใ์หม่

ได�พัฒนารูปแบบกระบวันการเรียนการสอน และ

พัฒนาตนเองในการเป็นผู�สอนในยุคใหม่
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การจัดการเรียนรู้แบบใหม่ที่สอดคล้องกับศึตรวรรษที่21  

วิช้าการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 
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บทคัดย่อ

 การจัดการเรียนการสอนเชิีงรุก (active learning) เป็นการส่งเสริมการเรียนรู�ของผู�เรียนรูปแบบหนึ�งทีำ�

สามารถนำามาใชี�ได�นอกเหนือจากรูปแบบการจัดเรียนการสอนในช้ัีนเรียนแบบเดิม เพื�อส่งเสริมควัามเข�าใจและ

ควัามพึงพอใจในการเรียนรู�ของผู�เรียนมากยิ�งข้ึน ดังน้ัน การจัดการเรียนการสอนเชิีงรุก จึงเป็นทำางเลือกหนึ�งให�

นักศึกษาพยาบาลได�มีควัามพร�อมและสามารถมีปฏิิสัมพันธ์ิผ่านการเรียนรู�ในรูปแบบทีำ�หลากหลาย เพื�อพัฒนา

ศักยภาพในด�านการคิด แก�ไขปัญหา การบูรณาการ และการนำาควัามรู�ทีำ�ได�ไปประยุกต์ใชี� ให�เกิดการเรียนรู�แห่ง

ศตวัรราทีำ� 21 ทีำ�เกิดจากผลของโครงการนำาร่องการจัดการเรียนรู�แบบใหม่ทีำ�สอดคล�องกับศตวัรรษทีำ� 21 type A 

ทีำ�ได�รับการสนับสนุนของมหาวิัทำยาลัยเชีียงใหม่และนำามาต่อยอดพัฒนาในการสอนวิัชีาการพยาบาลเด็กและวััย

รุ่นเพื�อพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาพยาบาลให�มีควัามสามารถในการใชี�หลักฐานเชิีงประจักษ์ในการ

พยาบาลเด็กและวััยรุ่น สามารถมีส่วันร่วัมในการเรียนรู�และแลกเปลี�ยนควัามคิด ตลอดจนมีการเชืี�อมโยง

สถานการณ์ปัญหาแต่ละประเทำศตามภูมิลำาเนาของผู�เรียนให�สอดคล�องกับผลลัพธ์ิการเรียนรู� นำาไปใชี�ประโยชีน์

ได�จริงของผู�เรียนตลอดจนข�อเสนอแนะจากนักศึกษาเพื�อนำาไปปรับปรุงการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป 

คำาสำาคัญ: จัดการเรียนการสอนเชิีงรุก การพยาบาลเด็กและวััยรุ่น นักศึกษาพยาบาล การจัดการเรียนรู� กรอบ

มาตรฐานการเรียนรู�

1. บทนำา 

 การเรียนการสอนเชิีงรุก (Active Learning) 

เป็นวิัธีิการจัดการเรียนการสอนโดยเน�นให�ผู�เรียนมี

ส่วันร่วัม มีปฏิิสัมพันธ์ิผ่านการเรียนรู�ในรูปแบบทีำ�

หลากหลาย เพื�อพัฒนาศักยภาพในด�านการคิด แก�ไข

ปัญหา การบูรณาการ และการนำาควัามรู�ทีำ�ได�ไป

ประยุกต์ใชี� ซึึ่�งสอดคล�องกับการจัดการเรียนการสอน

เพื�อให�เกิดการเรียนรู�แห่งศตวัรรษทีำ� 21 ครอบคลุม

ทัำกษะการเรียนรู�และนวััตกรรม รวัมควัามคิด

สร�างสรรค์ ควัามคิดเชิีงวิัพากษ์ ทัำกษะการสื�อสารและ

การทำำางานร่วัมกัน  ดังน้ันการศึกษาพยาบาลจึงต�องมี

ประสบการณ์ให�ผู�เรียนมีการจัดประสบการณ์การเรียน

รู�ให�ได�มีโอกาสร่วัมอภิปรายให�มีโอกาสฝึึกทัำกษะการ

สื�อสาร ทำำาให�ผลการเรียนรู�เพิ�มข้ึนในการพยาบาลทีำ�

จำาเป็นสำาหรับวิัชีาชีีพในสถานการณ์จริงด�วัย [1] 

 การเรียนทำฤษฎีีบรรยายในรายวิัชีาการพยาบาล

เด็กและวััยรุ่น (555313) [1-2] ซึึ่�งหลักสูตรพยาบาล

ศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวัิทำยาลัย

เชีียงใหม่ประกอบไปด�วัยหลักสูตรปกติและนานาชีาติ 

โดยกลุ่มวิัชีาการพยาบาลกุมาร

 เวัชีศาสตร์รับผิดชีอบและดูแลกระบวันวัิชีา

สำาหรับนักศึกษาพยาบาลหลักสูตรนานาชีาติ โดย
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โครงการน้ีได�นำาร่องกับนักศึกษาหลักสูตรนานาชีาติ

ทีำ�มาจากหลากประเทำศ ช้ัีนปี 3 จำานวัน 36 คน ได�รับ

การสนับสนุนจากโครงการนำาร่องการจัดการเรียนรู�

แบบใหม่ทีำ�สอดคล�องกับศตวัรรษทีำ� 21 type A ผู�สอน

จึงต�องการบูรณาการและขยายข�ามไปยังหลักสูตร

นานาชีาติ สื�อและวิัธีิการ รูปแบบในการจัดการเรียน

การสอนในหลักสูตรให�แตกต่างจากการเรียนการสอน

ทีำ�ผ่านมา

 การเรียนการสอนวัิชีาน้ีทีำ�ผ่านมาส่วันใหญ่จะ

เน�นบรรยายในห�องเรียน การยกตัวัอย่างกรณีศึกษา 

และการมอบหมายงานให�นักศึกษาไปค�นควั�าและ

การนำาเสนอ โดยไม่เน�นการแลกเปลี�ยนควัามคิดเห็น

ระหว่ัางนักศึกษาด�วัยกันหรือนักศึกษากับอาจารย์ 

ผู�สอน นอกจากน้ีนักศึกษาขาดการเตรียมเน้ือหาก่อน

การเรียนบรรยาย  ไม่มีการทำบทำวันเน้ือหาหลังส้ินสุด

บทำเรียน อีกท้ัำงระหว่ัางการบรรยาย นักศึกษาขาด

ควัามกระตือรือร�นในการเรียนรู� ไม่มีการซัึ่กถามข�อ

สงสัย เล่นโทำรศัพท์ำมือถือหรือหลับในช้ัีนเรียน ท้ัำงน้ีอาจ

เนื�องมาจากการขาดแรงจูงใจและการมีปฏิิสัมพันธ์ิ

ระหว่ัางกระบวันการเรียนการสอบ เทำคนิคการสอน

โดยการบรรยายอาจไม่น่าสนใจ ท้ัำงน้ีอาจเนื�องจากขาด

แรงจูงใจและการมีปฏิิสัมพันธ์ิระหว่ัางกระบวันการ

เรียนรู� ทำำาให�ผู�เรียนขาดควัามกระตือรือร�นในการเรียน

รู�  เพื�อให�เกิดการเรียนรู�น้ันสำาคัญมา จึงจำาเป็นอย่าง

ยิ�งทีำ�ผู�สอนต�องมีการออกแบบโดยเน�นให�ผู�เรียนมีส่วัน

ร่วัม มีปฏิิสัมพันธ์ิผ่านการเรียนรู�ในรูปแบบทีำ�หลาก

หลาย เพื�อพัฒนาศักยภาพในด�านการคิด แก�ไขปัญหา 

การบูรณาการ และการนำาควัามรู�ทีำ�ได�ไปประยุกต์ใชี� 

ซึึ่�งสอดคล�องกับการจัดการเรียนการสอนเพื�อให�เกิด

การเรียนรู�แห่งศตวัรรษทีำ� 21 ดังน้ันเพื�อให�การจัดการ

เรียนการสอนรายวิัชีา 555313 หลักสูตรนานาชีาติ ให�

เกิดการเรียนรู�ตามผลลัพธ์ิการเรียนรู�และสามารถ

ประเมินผลได�ตามผลลัพธ์ิการเรียนรู�

2. หลักการการจัดการเรียนรู้

 การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 

ในรายวิัชีาน้ี จำานวัน 23 ชัี�วัโมง และประเมินผลผ่าน

กิจกรรมการเรียนรู� 35 % ประกอบไปด�วัยกิจกรรม

ดังน้ี

 1) การเรียนรู�ผ่านการใชี�หลักฐานเชิีงประจักษ์ 

(Evidence-based Learning) การเรียนรู�ด�วัยกิจกรรม

น้ีเพื�อให�ผู�เรียนได�ใชี�กระบวันการทำางวิัทำยาศาสตร์หรือ

วิัธีิวิัจัย โดยผู�เรียนได�ใชี�ทัำกษะการสบืค�นแนวัปฏิิบัติทำาง

คลินิก หรือแนวัปฏิิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิีง

ประจักษ์ในการพยาบาลเดก็ทีำ�มีควัามผิดปกติในระบบ

ต่าง ๆ ของร่างกาย โดยทำำากิจกรรมเป็นกลุ่มละ 6-8 

คน ต่อผู�สอน 1 คน ผู�สอนมีหน�าทีำ�เป็นผู�อำานวัยควัาม

สะดวัก (facilitator) หรือผู�ให�คำาแนะนำา (guide) ทำำา

หน�าทีำ�กระตุ�น แนะนำา และให�คำาปรึกษา ผู�เรียนจะได�

พัฒนาทัำกษะการเรียนรู�และนวััตกรรม (learning and 

innovation skills) ผ่านการอ่านภาษาอังกฤษและ

ทำำาควัามเข�าใจ วิัเคราะห์งานวิัจัยต่างๆ ฝึึกทัำกษะด�าน

ข� อ มู ล ข่ า วัสา ร  ก า ร สื� อ ส า รและ เทำค โน โลยี 

(Information Media and Technology Skills) ผ่าน

การใชี�สื�อเทำคโนโลยีในการสืบค�นข�อมูลต่างๆ การแลก

เปลี�ยนควัามคิดเห็นผ่านช่ีองทำางออนไลน์ และนำา

เสนอโครงงานภายใต�การเลือกใชี�เทำคโนโลยีทีำ�เหมาะ

สมและน่าสนใจ ได�ฝึึกการใชี�ทัำกษะการคิดเชิีงวิัพากษ์

และแก�ปัญหา (critical thinking & problem 

solving) จากการวัิเคราะห์งานวิัจัยและแนวัปฏิิบัติ

ต่างๆ ฝึึกทัำกษะการสื�อสาร (communicating) ผ่าน

การนำาเสนอเปน็ภาษาองักฤษ และฝึึกทำกัษะการสร�าง

ควัามร่วัมมือ (collaboration) ระหว่ัางเพื�อนและ 

ผู�สอน ผ่านการทำำางานร่วัมกัน  

 2) การเรียนรู�ผ่านกิจกรรม (Activity-based 

Learning) (ผลลัพธ์ิการเรียนรู�ข�อ 1.1 และ 2.1 การ

ประเมินผล 5 % ระยะเวัลาในการเรียน 10 ชัี�วัโมง) 

การเรียนโดยการปฏิิบัติจริง Learning by Doing ใน

เน้ือหาทีำ�เกี�ยวัข�องกับการประเมินพัฒนาการและการ

ส่งเสริมพัฒนาการ การสร�างเสริมภูมิคุ�มกัน อุบัติเหตุ

และสารพษิ ผู�เรียนจะได�เรียนรู�ด�วัยตนเองผา่นสื�อการ
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สอนในรูปแบบวีัดีโอ power point เอกสารและตำารา

การเรียนการสอนต่างๆในหลายช่ีองทำาง แบ่งผู�เรียน

เป็นกลุ่มทำำาหน�าทีำ�เป็นผู�ปฏิิบัติ กลุ่มละ 6-8 คน ต่อผู�

สอน 1 คน ผู�สอนเป็นพี�เล้ียงและเทำรนเนอร์ จัดฐาน

การประเมินพัฒนาการตามช่ีวังวััยทีำ�หลากหลาย ให�ผู�

เรียนเกิดควัามสนุกและน่าสนใจ แสดงบทำบาทำสมมติ

เรื�องอุบัติเหตุและสารพิษ และทำำากิจกรรมผ่านการเล่น

เกมส์ตอบคำาถาม 

 3) การเรียนรู�ผ่านการแก�ปัญหา (Problem-

based Learning/Case-based Learning)  ผู�เรียน

จะได�รับกรณีศึกษาเด็กทีำ�มีปัญหาโภชีนาการ เด็กทีำ�มี

การติดเช้ืีอ เด็กโรคมะเร็ง และเด็กทีำ�มีควัามต�องการ

พิเศษ โดยใชี�ปัญหาเป็นฐาน และจะจัดผู�เรียนเป็นกลุ่ม

ย่อย ขนาดประมาณ 8 -10 คน โดยผู�สอนทำำาหน�าทีำ�

เป็นผู�สนับสนุนการเรียนรู� (facilitator) 

3. กระบวนการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึึ้นในกระบวนวิช้า 

3.1. การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู�

 วิัธีิการจัดการเรียนการสอนในกระบวันวิัชีา 

5553313 หลักสูตรนานาชีาติ ในภาคการศึกษาทีำ� 1 

ผู�สอนช้ีีแจ�งให�นักศึกษาทำราบถึง timeline การจัดการ

สอนของกิจกรรมการสอนบรรยายแบบออนไลน์ของ

แต่ละหัวัข�อให�ทำราบและนำาเสนอในโปรแกรม KC 

Moodle โดยเน�นกิจกรรมดังน้ี

 1.กิจกรรมการเรียนและนำาเสนอ (Active-

based learning) โดยเน�นการสอนบรรยายออนไลน์

โดยผู�สอนจัดทำำาสื�อการสอนวิัดิโอและนำาเสนอใน KC 

Moodle แจ�งให�นักศึกษาได�ศึกษาหรือทำบทำวันสื�อก่อน

เข�าเรียน ในชัี�วัโมงบรรยายออนไลน์มีการใชี�สื�อการ

สอน เช่ีน วิัดิโอสื�อออนไลน์ (online video) หนังส้ัน 

(case study short film) เกมส์เอนิเมชัี�น(game 

animation) ทีำ�ให�ทำบทำวันบทำเรียนโดยการตอบคำาถาม

เพื�อชิีงรางวััลจากผู�สอน ซึ่ึ�งจะเป็นในกิจกรรมกลุ่ม/

เดี�ยวั ผ่านทำาง KC Moodle (รูปทีำ� 1)

 2.การเรียนรู�ผ่านการแก�ปัญหาจากกรณีศึกษา 

(Case based learning) หลังจากทีำ�นักศึกษาศึกษา

จากสื�อการสอนวิัดิโอทีำ�ผู�สอนนำาเสนอใน KC Moodle 

ผู�สอนใชี�กรณีศึกษาให�ผู�เรียนได�วิัเคราะห์และนำาเสนอ

กรณีศึกษาเป็นกิจกรรมกลุ่ม/เดี�ยวัผ่านทำางกระทูำ�ถาม

ตอบ เพื�อให�แลกเปลี�ยนการเรียนรู�ตลอดจนเชืี�อมโยง

สถานการณ์ปัญหาแต่ละปะรเทำศตามภูมิลำาเนามาแชีร์

วิัเคราะห์ร่วัมกันทำาง KC Moodle (รูปทีำ� 2)

 3.การทำำาโครงการการพยาบาลโดยใชี�หลักฐาน

เชิีงประจักษ์ (Evidence based learning) หลังจาก

ทีำ�ผู�เรียนเรียนบรรายาครบทุำกหัวัข�อ ผู�สอนใชี�โครงการ

ให�ผู�เรียนสืบค�นแนวัปฏิิบัติการพยาบาลตามหลักฐาน

เชิีงประจักษ์ในการพยาบาลเด็กทีำ�มีควัามผิดปกติใน

ระบบต่างๆของร่างกาย โครงการน้ีเป็นกิจกรรมเป็นก

ลุ่ม 6-8 คนต่อผู�สอน 1 คน ผู�สอนเป็นผู�อำานวัยควัาม

สะดวัก (รูปทีำ� 3) 

 4. การเสนอโครงการการพยาบาลโดยใชี�หลัก

ฐานเชิีงประจักษ์ (Evidence based learning) ผู�สอน

จัดเวัทีำการนำาเสนอออนไลน์ให�ผู�เรียนได�สื�อสารผ่าน

การนำาเสนอเป็นภาษาอังกฤษและฝึึกการทำำางานร่วัม

กันเป็นกลุ่ม ฝึึกการวิัเคราะห์และประเมินเพื�อน (Peer 

assessment) ผ่านการทำำา Peer review contest 

เพื�อชิีงรางวััลการนำาเสนอดีเด่น (รูปทีำ� 4 )

 5. สรุปและสะทำ�อนการเรียนรู�ผ่านทำาง KC 

Moodle ของนักศึกษาพยาบาล (รูปทีำ� 1-4)

 

 

   

 

 

ตามภูมิลำเนามาแชร ว ิ เคราะหร วมกันทาง KC 

Moodle (รูปท่ี 2) 

3.การทำโครงการการพยาบาลโดยใชหลักฐาน

เชิงประจักษ (Evidence based learning) หลังจาก

ที ่ผ ู  เร ียนเร ียนบรรายาครบทุกหัวขอ ผ ู สอนใช

โครงการใหผูเรียนสืบคนแนวปฏิบัติการพยาบาลตาม

หลักฐานเชิงประจักษในการพยาบาลเด็กที่มีความ

ผิดปกติในระบบตางๆของรางกาย โครงการนี้เปน

กิจกรรมเปนกลุม 6-8 คนตอผูสอน 1 คน ผูสอนเปน

ผูอำนวยความสะดวก (รูปท่ี 3)  

4. การเสนอโครงการการพยาบาลโดยใช

หลักฐานเชิงประจักษ (Evidence based learning) 

ผู สอนจัดเวทีการนำเสนอออนไลนใหผู  เร ียนได

สื่อสารผานการนำเสนอเปนภาษาอังกฤษและฝกการ

ทำงานรวมกันเปนกลุม ฝกการวิเคราะหและประเมิน

เพ ื ่ อน  (Peer assessment)  ผ  านการทำ  Peer 

review contest เพื ่อชิงรางวัลการนำเสนอดีเดน 

(รูปท่ี 4 ) 

5.สรุปและสะทอนการเร ียนรู ผ านทาง KC 

Moodle ของนักศึกษาพยาบาล  

 (รูปท่ี 1-4)  

 

 

 
ร ูปที ่  1 การใชส ื ่อออนไลนในการทบทวน

เนื้อหาและตอบคำถามเพื่อชิงรางวัลจากผูสอน ซ่ึง

จะเปนในกิจกรรมกลุม/เดี่ยว ผานทาง KC Moodle  

 
รูปที ่ 2 การเร ียนรู ผ านการแกปญหาจาก

กรณีศึกษา (Case based learning)  

 

 
รูปที ่ 3 การทำโครงการการพยาบาลโดยใช

หลักฐานเชิงประจักษ (Evidence based learning) 

โดยผูสอนโดยผูสอนทำหนาที ่เปนผูสนับสนุนการ

เรียนรู (facilitator)  

 



30        ผลการจัดการเรียนรู้ 21st Century Learning ประจำาปีการศึกษา 2563

CMU21 (2021)
Chiang Mai University, Thailand

รูปทีำ� 1 การใชี�สื�อออนไลน์ในการทำบทำวันเน้ือหาและ

ตอบคำาถามเพื�อชิีงรางวััลจากผู�สอน ซึึ่�งจะเป็นใน

กิจกรรมกลุ่ม/เดี�ยวั ผ่านทำาง KC Moodle 

 

รูปทีำ� 2 การเรียนรู�ผ่านการแก�ปัญหาจากกรณีศึกษา 

(Case based learning) 

รูปทีำ� 3 การทำำาโครงการการพยาบาลโดยใชี�หลักฐาน

เชิีงประจักษ์ (Evidence based learning) โดยผู�

สอนโดยผู�สอนทำำาหน�าทีำ�เป็นผู�สนับสนุนการเรียนรู� 

(facilitator)

รูปทีำ� 4 การทำำา Peer review contest เพื�อชิีงรางวััล

การนำาเสนอดีเด่น 

3.2. กระบวันการเรียนรู�ทีำ�จะเปลี�ยนนักศึกษา
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ตามภูมิลำเนามาแชร ว ิ เคราะหร วมกันทาง KC 

Moodle (รูปท่ี 2) 

3.การทำโครงการการพยาบาลโดยใชหลักฐาน

เชิงประจักษ (Evidence based learning) หลังจาก

ที ่ผ ู  เร ียนเร ียนบรรายาครบทุกหัวขอ ผ ู สอนใช

โครงการใหผูเรียนสืบคนแนวปฏิบัติการพยาบาลตาม

หลักฐานเชิงประจักษในการพยาบาลเด็กที่มีความ

ผิดปกติในระบบตางๆของรางกาย โครงการนี้เปน

กิจกรรมเปนกลุม 6-8 คนตอผูสอน 1 คน ผูสอนเปน

ผูอำนวยความสะดวก (รูปท่ี 3)  

4. การเสนอโครงการการพยาบาลโดยใช

หลักฐานเชิงประจักษ (Evidence based learning) 

ผู สอนจัดเวทีการนำเสนอออนไลนใหผู  เร ียนได

สื่อสารผานการนำเสนอเปนภาษาอังกฤษและฝกการ

ทำงานรวมกันเปนกลุม ฝกการวิเคราะหและประเมิน

เพ ื ่ อน  (Peer assessment)  ผ  านการทำ  Peer 

review contest เพื ่อชิงรางวัลการนำเสนอดีเดน 

(รูปท่ี 4 ) 
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Moodle ของนักศึกษาพยาบาล  

 (รูปท่ี 1-4)  

 

 

 
ร ูปที ่  1 การใชส ื ่อออนไลนในการทบทวน

เนื้อหาและตอบคำถามเพื่อชิงรางวัลจากผูสอน ซ่ึง

จะเปนในกิจกรรมกลุม/เดี่ยว ผานทาง KC Moodle  

 
รูปที ่ 2 การเร ียนรู ผ านการแกปญหาจาก

กรณีศึกษา (Case based learning)  
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โดยผูสอนโดยผูสอนทำหนาที ่เปนผูสนับสนุนการ

เรียนรู (facilitator)  
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รูปที่ 4 การทำ Peer review contest เพื่อชิง

รางวัลการนำเสนอดีเดน  

 

3.2 กระบวนการเรียนรูที ่จะเปลี่ยนนักศึกษา 

เปน Active Learner 

การจัดการเรียนการสอนโดยการเรียนรูสู การ 

active learning จะเนนกระบวนการคิดวิเคราะห 

คิดอยางมีวิจารณญาณและคิดอยางเปนระบบเพ่ือ

การแกไขปญหาอยางสรางสรรค เชน โครงการการ

เรียนรูผานการใชหลักฐานเชิงประจักษ ผู เรียนได

พัฒนาทักษะการอานและวิเคราะหงานวิจัยตางๆท่ี

สอดคลองผานการใชสื ่อเทคโนโลยีในการสืบคน

ขอมูลตาง ไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และนำเสนอ

โครงการ ฝกการคิดวิพากษและแกปญหาจากการ

วิเคราะหแนวปฏิบัติตางที่สอดคลอง และ ฝกการ

รวมมือกับเพื่อนเพื่อประเมินเพื่อน ทำใหผูเรียนเอง

เก ิดการเร ียนร ู แบบรวมพล ังเป นกล ุ มก ันด วย  

โดยผูสอนจะเอื้ออำนวยสถานการณและสิ่งแวดลอม

ท ี ่ เหมาะแก การเร ียนรู ให มากท ี ่ส ุด โดยการ

เอื ้ออำนวยเนื ้อหาที ่เช ื ่อมโยงมาจากความรู ทาง

ทฤษฎีที่ครอบคลุมและกระชับ การมีสื่อเทคโนโลยี

ตางๆ กรณีศึกษาหรือคำถามท่ีนาสนใจกระตุนใหเกิด

การคิดวิเคราะห รวมท้ังการเปดชองทางใหนักศึกษา

สามารถติดตอและถาม-ตอบ ท้ังในกลุมเพ่ือนหรือครู 

โดยระบบ KC Moodle และ line application และ

การกระตุนใหผู เรียนไดรู จักทบทวน กำกับตนเอง  

ซ่ึงการเรียนรูโดยการไดลงมือปฏิบัติเอง (รูปท่ี 4) 

  

 
 

 

 
รูปที่ 4 ผลงานจากผูเรียนที่มีการประมวลการ

จัดการเรียนการสอนโดยการเรียนรู สู การ active 

learning  
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รูปทีำ� 5 ผลงานจากผู�เรียนทีำ�มีการประมวัลการจัดการ

เรียนการสอนโดยการเรียนรู�สู่การ active learning 

3.3. การเปรียบเทีำยบกระบวันการเรียนรู�แบบ

เดิมและแบบใหม่ 

    การเรียนการสอนในรายวิัชีาการพยาบาลเด็กและ

วััยรุ่น (555313)แบบเดมิ เป็นการจัดการเรียนการสอน

ทีำ�เน�นการบรรยายในช้ัีนเรียนเป็นหลัก (ร�อยละ 70) 

เพื�อให�ผู�เรียนได�รับควัามรู�จากเน้ือหารายวิัชีา และ

ประเมินผลในด�านควัามรู� ควัามเข�าใจ การนำาไปใชี� 

และการวิัเคราะห์ในการทำำาข�อสอบปรนัย ซึึ่�งรายวิัชีา

น้ีเป็นรายวิัชีาทีำ�ต�องเรียนก่อนการฝึึกปฏิิบัติรายวิัชีา

การฝึึกปฏิิบัติการพยาบาลเด็กและวััยรุ่น 

 การจัดการเรียนการสอนแบบเดิมทำำาให�พบ

ปัญหาจากการประเมินของผู�เรียนและผู�สอน เช่ีน ผู�
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และต�องใชี�การจำาเน้ือหาจึงอาจจะเชืี�อมโยงควัามรู�จาก

ทำฤษฎีีสู่การปฏิิบัติในสถานการณ์จริงทีำ�หอผู�ป่วัยทีำ�มี

ภาวัะทีำ�ซัึ่บซึ่�อนของโรคได�ไม่ครบถ�วัน  ถึงแม�ว่ัาได�เรียน

รู�เน้ือหาจากทำฤษฎีีบรรยายยังพบว่ัาขณะฝึึกปฏิิบัติ

นักศึกษาพยาบาลยังคงมีควัามวิัตกกังวัล ไม่มั�นใจว่ัา

ในการฝึึกทัำกษะเหล่าน้ีในสถานการณ์จริงนำาไปสู่การ

ขาดควัามสนใจ กระตือรือร�นในการฝึึกปฏิิบัติงาน  ดัง

น้ันการปรับเปลี�ยนการเรียนการสอนแบบเดิมเป็นการ

จัดการเรียนการสอนแบบ active learning ทีำ�มากข้ึน

น่าจะทำำาให�ผู�เรียนเกิดการเรียนรู�ทีำ�มากข้ึนและสามารถ

นำาควัามรู�ทีำ�ได�ไปต่อยอดและประยุกต์ใชี�ในรายวิัชีาต่อ

ไป (ตารางทีำ� 1) 

ตารางท่ี 1 เปรียบเทีำยบการออกแบบการเรียนรู�

แบบเดิม แบบใหม่
แบบเดิม แบบใหม่
บรรยายในช้ัีนเรียนเป็น

หลัก

บรรยายร่วัมกบักิจกรรมให�

ผู�เรียนฝึึกวิัเคราะห์กรณี

ศึกษา โครงการ
การอภิปรายกลุ่มย่อยและ

ส่งรายงาน 

รูปแบบโครงการและ

การนำา เสนอโครงการ 

( E v i d e n c e  b a s e d 

l e a r n i n g )  แ ละก า ร

อภิปรายกลุ่มย่อย ร่วัมกับ

คิดแก�ปัญหา และทำำางาน

เป็นทีำมร่วัมกันโหวัต peer 

review  
สื�อการสอน power point สื�อการสอนวิัดิโอ ร่วัมกับ

ใชี� กรณีศึกษา case based 

learning   

4. อธิ์บายผลท่ีได้รับ  ผลลัพธ์์ 

4.1. ผลลัพธ์ิต่อนักศึกษา

 ได�รับควัามรู�และเข�าใจในสาระสำาคัญของ

ศาสตร์ทำางวิัชีาชีีพการพยาบาลโดยได�เรียนรู�เน้ือหา

ตามวััตถุประสงค์ มีประสบการณ์การเรียนรู�ทีำ�ทำำาให�

สามารถแสวังหาควัามรู�เพิ�มเติมได�อย่างต่อเนื�อง  เช่ีน 

โครงการและฝึึกเสนอโครงการ ผู�เรียนได�ฝึึกวิัพากษ์ผล

งานผู�อื�นผ่าน peer review ได�กำาลังใจจากรางวััลทีำ�ได� 

และฝึึกการทำำางานแบบรวัมพลัง ทำำางานเป็นทีำม เรียน

รู�ทัำกษะจากการนำาเสนอผลงานให�เป็นวิัชีาชีีพ 

5 

 

   

 

 

  
 

  
 

รูปที่ 4 การทำ Peer review contest เพื่อชิง

รางวัลการนำเสนอดีเดน  

 

3.2 กระบวนการเรียนรูที ่จะเปลี่ยนนักศึกษา 

เปน Active Learner 

การจัดการเรียนการสอนโดยการเรียนรูสู การ 

active learning จะเนนกระบวนการคิดวิเคราะห 

คิดอยางมีวิจารณญาณและคิดอยางเปนระบบเพ่ือ

การแกไขปญหาอยางสรางสรรค เชน โครงการการ

เรียนรูผานการใชหลักฐานเชิงประจักษ ผู เรียนได

พัฒนาทักษะการอานและวิเคราะหงานวิจัยตางๆท่ี

สอดคลองผานการใชสื ่อเทคโนโลยีในการสืบคน

ขอมูลตาง ไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และนำเสนอ

โครงการ ฝกการคิดวิพากษและแกปญหาจากการ

วิเคราะหแนวปฏิบัติตางที่สอดคลอง และ ฝกการ

รวมมือกับเพื่อนเพื่อประเมินเพื่อน ทำใหผูเรียนเอง

เก ิดการเร ียนร ู แบบรวมพล ังเป นกล ุ มก ันด วย  

โดยผูสอนจะเอื้ออำนวยสถานการณและสิ่งแวดลอม

ท ี ่ เหมาะแก การเร ียนรู ให มากท ี ่ส ุด โดยการ

เอื ้ออำนวยเนื ้อหาที ่เช ื ่อมโยงมาจากความรู ทาง

ทฤษฎีที่ครอบคลุมและกระชับ การมีสื่อเทคโนโลยี

ตางๆ กรณีศึกษาหรือคำถามท่ีนาสนใจกระตุนใหเกิด

การคิดวิเคราะห รวมท้ังการเปดชองทางใหนักศึกษา

สามารถติดตอและถาม-ตอบ ท้ังในกลุมเพ่ือนหรือครู 

โดยระบบ KC Moodle และ line application และ

การกระตุนใหผู เรียนไดรู จักทบทวน กำกับตนเอง  

ซ่ึงการเรียนรูโดยการไดลงมือปฏิบัติเอง (รูปท่ี 4) 

  

 
 

 

 
รูปที่ 4 ผลงานจากผูเรียนที่มีการประมวลการ

จัดการเรียนการสอนโดยการเรียนรู สู การ active 

learning  
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 การเรียนรู�ผ่านการแก�ปัญหาจากกรณีศึกษา 

(Case based learning) ทำำาให�ผู�เรียนได�ทัำกษะการคิด

และวิัเคราะห์กรณีศึกษาได�ลึกซ้ึึ่ง และเข�าใจ ประยุกต์

เน้ือหาการสอนให�สอดคล�องกับสถานการณ์กรณีศึกษา

ได�ลึกซ้ึึ่ง 

 สื�อการสอนออนไลน์ เช่ีน วิัดิโอ เกมส์ เหมาะ

สำาหรับผู�เรียน ทำำาให�มีโอกาสได�ศึกษาก่อนเข�าเรียนและ

ทำบทำวันได�ทุำกทีำ� ทุำกสถานการณ์ เข�าใจเน้ือหาและจับ

ประเด็นเน้ือหาทีำ�สำาคัญ สามารถทำำาบทำทำดสอบและ

ผ่านเกณฑ์การประเมินผลลัพธ์ิในศตวัรรษทีำ� 21 ได�

4.2. ผลลัพธ์ิต่อผู�สอน

 ได�รูปแบบการจัดการเรียนรู�ทีำ�สอดคล�องกับ

ธิรรมชีาติของผู�เรียนและบริบทำโลกทีำ�เปลี�ยนแปลงไป 

อีกท้ัำงยังสนับสนุนผู�เรียนให�สามารถแสวังหาควัามรู�

เพิ�มเติมได�อย่างต่อเนื�องและมีทีำ�ส้ินสุด (รูปทีำ� 5)

รูปทีำ� 6  รูปแบบการเรียนรู�ทีำ�ผู�เรียนมีควัามสุข

สอดคล�องกับธิรรมชีาติของผู�เรียนและบริบทำโลกทีำ�

เปลี�ยนแปลงไป 

      การออกแบบการจัดการเรียนรู�ทีำ�หลากหลายช่ีวัย

ให�ผู�เรียนได�ค�นพบศักยภาพด�านต่างๆ ของตนเองใน

การสืบค�น สังเคราะห์ข�อมูลและควัามคิดสร�างสรรค์ 

ได�ฝึึกคิดวิัเคราะห์ อ่านวิัเคราะห์และถ่ายทำอดข�อมูล

ข่าวัสารแก่ผู�อื�นได�อยา่งเข�าใจ ในกิจกรรมการอภิปราย

กลุ่มย่อย ได�ฝึึกทัำกษะการพูด อ่านและเขียนภาษา

อังกฤษ ได�ฝึึกทัำกษะการวัางแผนและการทำำางานเป็น

ทีำม  ได�เรียนรู�ภายใต�สิ�งแวัดล�อมทีำ�กวั�างกว่ัาห�องเรียน 

เช่ีน การแลกเปลี�ยนเรียนรู�ระหว่ัางนักศึกษา ผู�สอน

และผู�เชีี�ยวัชีาญฯ ผ่าน application เช่ีน Zoom 

meeting

5. สรุป 

    การจัดการเรียนการสอนเชิีงรุกเป็นวิัธีิการสอนทีำ�

เสริมสร�างทัำกษะต่างๆให�กับผู�เรียนได�บรรลุในการ

จัดการศึกษาแผนการศึกษาแห่งชีาติและทัำกษะการ

เรียนรู�ในศตวัรรษทีำ� 21  โดยเน้ือหาการเรียนการสอน 

กิจกรรม ผลงานตา่งๆของนักศึกษาจะถูกออกแบบการ

เรียนรู�เชิีงรุก (active learning) ช่ีวัยให�นักศึกษาได�

กลับมาทำบทำวันและนำาไปใชี�ต่อในรายวิัชีาต่อไป 

6. กิตติกรรมประกาศึ

 ขอบคุณคณะทำำางานทีำ�เกี�ยวัข�องกับโครงการ

นำาร่องการจัดการเรียนรู�แบบใหม่ทีำ�สอดคล�องกับ

ศตวัรรษทีำ� 21 type A ทีำ�ให�การสนับสนุนในทุำกส่วัน

และขอขอบคุณมหาวิัทำยาลัยเชีียงใหม่สำาหรับทุำน

สนับสนุน
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การเรียนรูผานการแกปญหาจากกรณีศึกษา 

(Case based learning) ทำใหผูเรียนไดทักษะการ

คิดและวิเคราะหกรณีศึกษาไดลึกซึ ้ง และเขาใจ 

ประยุกตเนื้อหาการสอนใหสอดคลองกับสถานการณ

กรณีศึกษาไดลึกซ้ึง  

สื่อการสอนออนไลน เชน วิดิโอ เกมส เหมาะ

สำหรับผูเรียน ทำใหมีโอกาสไดศึกษากอนเขาเรียน

และทบทวนไดทุกที่ ทุกสถานการณ เขาใจเนื้อหา

และจับประเด็นเนื ้อหาที ่สำคัญ สามารถทำบท

ทดสอบและผานเกณฑการประเม ินผลลัพธ ใน

ศตวรรษท่ี 21 ได 

5 ผลลัพธตอผูสอน 

ไดรูปแบบการจัดการเรียนรู ที ่สอดคลองกับ

ธรรมชาติของผูเรียนและบริบทโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

อีกทั้งยังสนับสนุนผูเรียนใหสามารถแสวงหาความรู

เพ่ิมเติมไดอยางตอเนื่องและมีท่ีสิ้นสุด (รูปท่ี 5) 

 

  
 

 
 

รูปท่ี 5  รูปแบบการเรียนรูท่ีผูเรียนมีความสุข 

สอดคลองกับธรรมชาติของผูเรียนและบริบท

โลกท่ีเปลี่ยนแปลงไป  

      การออกแบบการจ ั ดการ เ ร ี ยนร ู  ท่ี

หลากหลายชวยใหผู เรียนไดคนพบศักยภาพดาน

ตางๆ ของตนเองในการสืบคน สังเคราะหขอมูลและ

ความคิดสรางสรรค ไดฝกคิดวิเคราะห อานวิเคราะห

และถายทอดขอมูลขาวสารแกผูอ่ืนไดอยางเขาใจ ใน

กิจกรรมการอภิปรายกลุมยอย ไดฝกทักษะการพูด 

อานและเขียนภาษาอังกฤษ ไดฝกทักษะการวางแผน

และการทำงานเปนทีม  ไดเรียนรูภายใตสิ่งแวดลอม

ที่กวางกวาหองเรียน เชน การแลกเปลี ่ยนเรียนรู
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อานและเขียนภาษาอังกฤษ ไดฝกทักษะการวางแผน

และการทำงานเปนทีม  ไดเรียนรูภายใตสิ่งแวดลอม

ที่กวางกวาหองเรียน เชน การแลกเปลี ่ยนเรียนรู
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การเรียนการสอนออนไลน์ยุคใหม่ที่สอดคล้องกับศึตวรรษที่ 21: เรียนรู้-สู้วิกฤติ 

โควิด-19 สำาหรับนักศึึกษาปริญญาโท คณะพยาบาลศึาสตร์ มหาวิทยาลัยเช้ียงใหม่

นงค์คราญ วิเศึษกุล และ อารีวรรณ กลั่นกลิ่น
กลุ�มวัิชีาการพยาบาลพื้นฐาน คณะพยาบาลศาสตร� มหาวัิทำยาลัยเชีียงใหม� 

ทำี�อยู� 110/406 ถนนอินทำวัโรรส ตำาบลสุเทำพ อำาเภอเมือง จังหวััดเชีียงใหม� 

E-mail: nongkran.v@cmu.ac.th

บทคัดย่อ

 การพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ยุคใหม่ เรียนรู�-สู�วิักฤติโควิัด-19 ของกระบวันวิัชีาการเรียนการสอน

ทำางการพยาบาล (562711) มีวััตถุประสงค์เพื�อพัฒนาการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ให�มีประสิทำธิิภาพ  ภาย

ใต�สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคโควัดิ-19 ซึ่ึ�งกระบวันวัชิีาน้ีได�เน�นการเตรยีมพยาบาลวัชิีาชีีพเพื�อให�มคีวัาม

รู�ควัามสามารถอย่างเต็มศักยภาพในการให�ควัามรู�ด�านสุขภาพ ซึึ่�งเป็นบทำบาทำทีำ�สำาคัญสำาหรับพยาบาลทุำกคน โดย

สามารถประยุกต์ใชี�ในการสอนผู�ป่วัยหรือญาติ บุคลากรสุขภาพ และประชีาชีนทัำ�วัไป ซึึ่�งผู�เรียนในกระบวันวิัชีาน้ี

เป็นนักศึกษาปริญญาโทำ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิัทำยาลัยเชีียงใหม่ จำานวัน 23 คน ข้ันตอนการพัฒนาการเรียน

การสอนออนไลน์ยุคใหม่ เรียนรู�-สู�วิักฤติโควิัด-19 ประกอบด�วัย 3 ระยะ คือ 1) ระยะเตรียมการ โดยออกแบบ

การเรียนการสอนออนไลน์ทีำ�เน�นท้ัำงรูปแบบซิึ่งโครนัส (synchronous) และรูปแบบ อะซิึ่งโครนัส (asynchronous) 

2) ระยะดำาเนินการ มีการดำาเนินการเรียนการสอนโดยใชี�หลากหลายวิัธิีเพื�อให�สอดคล�องกับการพัฒนาทัำกษะผู�

เรียนในยุคศตวัรรษทีำ� 21 และเปิดโอกาสให�ผู�เรียนและผู�สอนมีปฏิิสัมพันธ์ิร่วัมกันโดยใชี�ระบบออนไลน์ภายใต�

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควัิด-19 และ 3) ระยะประเมินผล มีการประเมินผลลัพธ์ิของการเรียนรู� 

(learning outcomes) ตามมาตรฐานผลการเรียนรู�ของกระบวันวิัชีาน้ี และการประเมินควัามพึงพอใจของนักศึกษา

ต่อการจัดการเรียนการสอน

 ผลการประเมิน พบว่ัา นักศึกษามีการเรียนรู�ตามมาตรฐานผลการเรียนรู�ทีำ�กำาหนดไวั�ท้ัำงด�านควัามรู�และ

ทัำกษะทำางปญัญา นอกจากน้ันยงัพบว่ัานักศึกษามีคะแนนเฉลี�ยควัามพงึพอใจตอ่การจดัการเรียนการสอนในระดบั

มากทีำ�สุดท้ัำงในด�านเน้ือหา (X = 4.52-4.61) ด�านการออกแบบการเรียนการสอน ( x= 4.57-4.83) ด�านประโยชีน์

ทีำ�ได�รับ ( X = 4.65-4.70) และด�านควัามพึงพอใจในภาพรวัมต่อการจัดการเรียนการสอนและผู�สอนในกระบวัน

วิัชีาน้ี (X = 4.83-4.96) 

 ควัามสำาเร็จในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคใหม่ เรียนรู�-สู�วิักฤติโควิัด-19 ต�องอาศัยรูปแบบการ

เรียนการสอนทีำ�มีหลากหลายวิัธีิ เน�นการมีปฏิิสัมพันธ์ิร่วัมกันระหว่ัางผู�สอนและผู�เรียน มีการติดตามควัามก�าวัหน�า

ในการเรียนของผู�เรียน และต�องมีควัามยืดหยุ่นด�านเวัลาและวิัธีิการเรียนรู�ตามบริบทำของผู�เรียน รวัมท้ัำงต�องเน�น

สิ�งทีำ�เป็นสาระสำาคัญทีำ�ผู�เรียนสามารถนำาไปประยุกต์ใชี�ในการทำำางานได�จริง  

คำาสำาคัญ: การสอนออนไลน์, ยุคใหม่, ศตวัรรษทีำ� 21, การสอนทำางการพยาบาล
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1. บทนำา

 การพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ยุคใหม่ 

เรียนรู�-สู�วิักฤติโควิัด-19 ของกระบวันวิัชีาการเรียนการ

สอนทำางการพยาบาล (562711) ซึึ่�งเป็นกระบวันวิัชีา

เลือกสำาหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร  

มหาบัณฑิต มีวััตถุประสงค์เพื�อให�นักศึกษามีควัามรู�

ควัามเข�าใจเกี�ยวักับแนวัคิด หลักการ ทำฤษฎีีการเรียน

รู�เกี�ยวักบัการเรียนการสอนทำางการพยาบาล สามารถ

ออกแบบการเรียนการสอนทำางการพยาบาลโดยเน�น

ทัำกษะการเรียนรู�ในศตวัรรษทีำ� 21 ได� รวัมท้ัำงสามารถ

วัางแผนการสอนและเขียนแผนการสอนทำางการ

พยาบาลทีำ�เน�นพัฒนาคุณภาพการพยาบาลได�อย่างมี

ประสิทำธิิภาพ

 ในปัจจุบันระบบเทำคโนโลยีและสารสนเทำศมี

ควัามสำาคัญอยา่งยิ�งสำาหรบัการเรียนรู�ในศตวัรรษทีำ� 21 

ซึึ่�งแตกต่างจากการจัดการเรียนการสอนในอดีตทีำ�เน�น

ให�ผู�สอนเป็นผู�กำาหนดเน้ือหา (teacher-centered 

learning) มากกว่ัาการจัดการเรียนการสอนโดยเน�นผู�

เรียนเป็นศูนย์กลาง (student-centered learning) 

ทำำาให�ผู� เรียนขาดการเรียนรู�อย่างต่อเนื�องและไม่

สามารถนำาควัามรู�มาประยุกต์ใชี�ในการปฎีิบัติการ

พยาบาลได�อย่างมีคุณภาพและทัำนสมัย จึงมีควัาม

จำาเป็นทีำ�ต�องพัฒนาการเรียนการสอนโดยมุ่งเน�นการ

พัฒนาผู�เรียนให�มีทัำกษะในศตวัรรษทีำ� 21 ซึึ่�งวิัธีิการ

จัดการเรียนการสอนทีำ�ส่งเสริมทัำกษะดังกล่าวัมีหลาก

หลายวิัธีิ ท้ัำงน้ีการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ

อินเทำอร์เน็ตในรูปแบบออนไลน์ (online learning) 

เป็นวิัธีิหนึ�งทีำ�เน�นให�ผู�เรียนสามารถเรียนรู�ได�ด�วัยตนเอง 

สนับสนุนการเรียนในลักษณะทีำ� เน�นผู� เรียนเป็น

ศูนย์กลางและส่งเสริมการเรียนรู�ตลอดชีีวิัต ซึึ่�งผู�เรียน

สามารถเรียนรู�ได�ตลอดเวัลาและไม่จำากัดสถานทีำ� [1-4] 

เป็นการประหยัดทำรัพยากรและค่าใชี�จ่ายในการ

จัดการเรียนการสอน อีกท้ัำงสอดคล�องกับการพัฒนาทีำ�

รวัดเร็วัด�านเทำคโนโลยีสารสนเทำศและการสื�อสารของ

ประเทำศ [1,5]

 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิัด-

19 (Covid-19) ได�ส่งผลกระทำบในด�านต่าง ๆ ให�

แก่่ผู�คนทัำ�วัโลกจนกลายเป็นวิักฤติการณ์ทีำ�ส่งผลให�

สถาบันการศึกษาทัำ�วัโลกต�องปรับตัวัใชี�เครื�องมือ

สื�อสารและเทำคโนโลยีอย่างรวัดเร็วั การจัดการเรียน

การสอนในรูปแบบออนไลน์จึงถือว่ัาเป็นการศึกษายุค

ใหม่ โดยอาจเป็นการเปลี�ยนวิักฤติให�เป็นโอกาสในการ

พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให�ดีกว่ัาเดิมได� 

 จากควัามสำาคัญดังกล่าวัข�างต�น ผู�สอนจึงได�

พัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ยุคใหม่ เรียนรู�-สู�

วิักฤติโควิัด-19 สำาหรับกระบวันวิัชีาการเรียนการสอน

ทำางการพยาบาล เพื�อให�นักศึกษาพยาบาลเกิดการ

เรียนรู�ได�อยา่งเต็มศักยภาพและสามารถนำาควัามรู�ทีำ�ได�

ไปประยุกต์ใชี�ในการทำำางาน เนื�องจากกระบวันวัิชีาน้ี

ได�เน�นการเตรียมพยาบาลวิัชีาชีีพให�มีศักยภาพในการ

ให�ควัามรู�ด�านสุขภาพ (health education) โดย

สามารถประยุกต์ใชี�ในการสอนผู� ป่วัยหรือญาติ 

ประชีาชีนทัำ�วัไป และบุคลากรสุขภาพ ซึึ่�งการจัดการ

เรียนการสอนออนไลน์ยคุใหม่ เรียนรู�-สู�วิักฤติโควิัด-19 

น้ัน มีวิัธีิการสอนทีำ�หลากหลายรูปแบบ เอ้ือให�นักศึกษา

เกิดการเรียนรู� และมีควัามเหมาะสมกับนักศึกษา

ปริญญาโทำ ซึึ่�งส่วันใหญ่ต�องทำำางานและไม่สามารถลา

เรียนได�

2. หลักการและแนวคิดทฤษฎีีท่ีนำามาใช้้ 

 การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยคุใหม่ เรียน

รู�-สู�วิักฤติโควิัด-19 มีการพัฒนาอยู่บนพ้ืนฐานของ

แนวัคิดทีำ�เกี�ยวัข�อง ดังต่อไปน้ี

 2.1 แนวัคิดการจัดการเรียนการสอนทีำ�มุ่งเน�น 

ทัำกษะของผู�เรียนในศตวัรรษทีำ� 21 (21st century 

skills) ซึ่ึ�งได�ให�ควัามสำาคัญกับการเรียนรู�โดยผู�เรียน

ต�องมีทัำกษะการเรียนรู�และสร�างนวััตกรรมใหม่ 

(learning and innovation skills) มุ่งมั�นฝึึกฝึน 

พัฒนาตัวัเองให�เกิดทัำกษะ (learning by doing) การ

คิดวิัเคราะห์ เรียนรู�วิัธีิการแก�ปัญหา มีควัามคิด

สร�างสรรค์ มีทัำกษะในการสื�อสารและทัำกษะควัามร่วัม
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มือ อีกท้ัำงทัำกษะทีำ�จำาเป็น คือ ทัำกษะด�านสารสนเทำศ 

สื�อ และเทำคโนโลยี (information, media, and 

technology skills) ดังน้ันจึงจำาเป็นอย่างยิ�งสำาหรับ

การเรียนรู�ในยุคปัจจุบันทีำ�ต�องมุ่งพัฒนาทัำกษะการ

เรียนรู�และนวััตกรรม ทัำกษะด�านเทำคโนโลยสีารสนเทำศ 

เน�นการคิดริเริ�มสร�างสรรค์และการเรียนรู�ด�วัยตนเอง 

ซึึ่�งการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ นับ

เป็นวิัธีิการหนึ�งทีำ�จะมุ่งพัฒนาทำักษะการเรียนรู�ใน

ศตวัรรษทีำ� 21 ได�เป็นอย่างดี [1-4,6]

 2.2 แนวัคิดการเรียนรู�เชิีงรุก (active learning) 

เป็นกระบวันการจัดการเรียนรู�ตามแนวัคิดการ

สร�างสรรค์ทำางปัญญาหรือการสร�างควัามรู�ด�วัยตนเอง 

(constructivism) ทีำ�เน�นกระบวันการเรียนรู�มากกว่ัา

เน้ือหาวัชิีา เพื�อช่ีวัยให�ผู�เรียนสามารถเชืี�อมโยงควัามรู�

หรือสร�างควัามรู�ให�เกิดข้ึนในตนเอง เน�นให�ผู�เรียนมี

ส่วันร่วัมและมีปฏิิสัมพันธ์ิกับกิจกรรมการเรียนรู�ผ่าน

การปฏิิบัติทีำ�หลากหลายรูปแบบ เช่ีน การวิัเคราะห์ 

การสังเคราะห์ การระดมสมอง และการแลกเปลี�ยน

ควัามคิดเห็น เป็นต�น [7-8] การสอนด�วัยวิัธีิการ active 

learning จะทำำาให�ผู�เรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียน

รู�มากข้ึน ส่งผลทำำาให�เกิดบรรยากาศการเรียนการสอน

ทีำ�ดีข้ึน ช่ีวัยให�ผู�เรียนเข�าใจบทำเรียน สนใจ และเพิ�มแรง

จูงใจให�กบัผู�เรียน โดยกิจกรรมทีำ�นำามาใชี�จะชีว่ัยพัฒนา

ทัำกษะการคิดวิัเคราะห์ การคิดอย่างมีวัิจารณญาณ 

การสื�อสาร การนำาเสนอ และการใชี�เทำคโนโลยี

สารสนเทำศอย่างเหมาะสม [7]  

 2.3 แนวัคิดการจัดการเรียนการสอนแบบ   

ออนไลน์ (online learning) เป็นการจัดการเรียนรู�ทีำ�

ผสมผสานองค์ควัามรู�ร่วัมกับนวััตกรรมการเรียนรู�และ

เทำคโนโลยทีีำ�ทัำนสมัย มีรูปแบบการสอนทีำ�หลากหลาย 

การจัดการเรียนการสอนภายใต�สถานการณ์การ

ระบาดของโรคโควิัด-19 ทีำ�เกิดข้ึน ทำำาให�ไม่สามารถ

จัดการเรียนการสอนในห�องได�ตามปกติ ผู�สอนจึงต�อง

มีการปรับตัวัเข�ากับการเปลี�ยนแปลงทีำ�เกิดข้ึน เพื�อส่ง

เสริมและพัฒนาการเรียนรู�ของผู�เรียนอย่างเต็ม

ศักยภาพ โดยผู�สอนควัรคำานึงถึงวิัธีิการจัดการเรียน

การสอนออนไลน์ทีำ�ครอบคลุมท้ัำงรูปแบบซิึ่งโครนัส 

(synchronous learning) และอะซิึ่งโครนัส 

(asynchronous learning) [9-13]

 รูปแบบซิึ่งโครนัส (synchronous learning)

เป็นรูปแบบทีำ�ต�องการการเข�าร่วัมพร�อมกันท้ัำงผู�สอน

และผู�เรียน ต�องมีการนัดหมายเวัลา ประโยชีน์ของรูป

แบบซิึ่งโครนัสก็คือ ผู�เรียนและผู�สอนมีปฏิิสัมพันธ์ิทีำ�

เกิดข้ึนในเวัลาเดียวักัน ผู�เรียนสามารถอภิปราย ซัึ่ก

ถามข�อสงสัยได� ผู�สอนสามารถสงัเกตและประเมนิการ

มีส่วันร่วัมและตดิตามควัามก�าวัหน�าของผู�เรียนได� แต่

รูปแบบน้ีมีข�อจำากัดคือ ผู�เรียนต�องเข�าเรียนเน้ือหา

พร�อมกันตามตารางนัดหมาย [10] อาจไม่สะดวัก

สำาหรับผู�เรียนทีำ�ต�องทำำางานและไม่ได�ลาเรียน ตัวัอย่าง

รูปแบบซิึ่งโครนัส เช่ีน ห�องสนทำนา (chat room) และ

การเรียนผ่าน Zoom เป็นต�น 

 รูปแบบอะซึ่ิงโครนัส (asynchronous 

learning) เป็นรูปแบบทีำ�ผู�สอนและผู�เรียนไม่ต�องเข�า

ร่วัมการเรียนการสอนพร�อมกัน ผู�เรียนสามารถเลือก

ช่ีวังเวัลาทีำ�จะเรียนรู�ด�วัยตนเอง มีควัามยืดหยุ่นด�าน

การจัดสรรเวัลาของผู�เรียนได�มากกว่ัารูปแบบซิึ่งโค

รนัส อีกท้ัำงผู�เรียนสามารถย�อนกลับมาทำบทำวันเน้ือหา

ได�หลายคร้ัง แต่รูปแบบน้ีมขี�อจำากัดคือผู�เรียนอาจรู�สึก

โดดเดี�ยวั ผู�เรียนไม่ได�รับการตอบสนองจากผู�สอนได�

ทัำนทีำ และผู�เรียนต�องมีควัามรับผิดชีอบและวิันัยใน

ตนเองเพื�อให�เกิดการเรียนรู�ด�วัยตนเองได� [10] 

ตัวัอย่างรูปแบบอะซึ่ิงโครนัส เช่ีน บทำเรียนออนไลน์ 

บทำเรียนวีัดิทัำศน์ และการอภิปรายใน webboard หรือ 

forum เป็นต�น

 การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยคุใหม่ เรียน

รู�-สู�วิักฤติโควิัด-19 คร้ังน้ี ผู�สอนได�ประยุกต์ใชี�แนวัคิด

การจัดการเรียนการสอนท้ัำง 3 แนวัคิดข�างต�น เพื�อให�

นักศึกษาเกิดการเรียนรู�อย่างเต็มศักยภาพของแต่ละ

คน และสามารถนำาควัามรู�ทีำ�ได�รับจากกระบวันวิัชีาน้ี

ไปใชี�ในการทำำางานในบทำบาทำพยาบาลวิัชีาชีีพในการ
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ให�ควัามรู�ด�านสุขภาพแก่ประชีาชีน ผู�ป่วัย และ

บุคลากรสุขภาพได�อย่างมีประสิทำธิิภาพต่อไป

3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์       

ยุคใหม่ เรียนรู้-สู้วิกฤติโควิด-19 

 การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยคุใหม่ เรียน

รู�-สู�วิักฤติโควิัด-19 คร้ังน้ี ผู�สอนได�ประยุกต์ใชี�แนวัคิด

การจัดการเรียนการสอนทีำ�มุ่งเน�นทัำกษะของผู�เรียนใน

ศตวัรรษทีำ� 21 แนวัคิดการเรียนรู�เชิีงรุก และแนวัคิด

การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ทีำ�ได�กล่าวัไวั�ข�าง

ต�น โดยแบ่งการดำาเนินการเป็น 3 ระยะ ดังน้ี 

3.1. ระยะเตรียมการ 

 ผู�สอนได�ออกแบบวิัธีิการจัดการเรียนการสอน

ออนไลน์ให�สอดคล�องกับผู�เรียน โดยได�วิัเคราะห์เน้ือหา

วิัชีา วััตถุประสงค์การเรียนรู� และผลลัพธ์ิการเรียนรู�

ของกระบวันวิัชีา พิจารณารูปแบบการเรียนการสอน

ให�เหมาะสมและคำานึงถึงควัามแตกตา่งของผู�เรียน ซึึ่�ง

ส่วันใหญ่ต�องทำำางานและไม่ได�ลาเรียน และออกแบบ

การเรียนการสอนออนไลนใ์ห�ครอบคลมุท้ัำงรูปแบบซิึ่ง

โครนัสและอะซิึ่งโครนัส ดังน้ี รูปแบบซิึ่งโครนัส 

(synchronous) ได�แก่ จัดการเรียนการสอนผ่าน 

Zoom โดยมีการ assign งานให�ผู�เรียนแต่ละคนรับผิด

ชีอบในการศึกษาค�นควั�าด�วัยตนเองมาก่อนและนำา

เสนอ/นำาสัมมนาในประเดน็ทีำ�น่าสนใจผ่าน zoom โดย

ผู�สอนจะมีการกระตุ�นให�มีการอภิปราย ซัึ่กถาม และ

สรุปประเด็นสำาคัญเพิ�มเติม สำาหรับรูปแบบอะซิึ่งโค

รนัส (asynchronous) ได�แก่ 1) การเรียนรู�เน้ือหาผ่าน

ระบบ CMU Online KC-Moodle โดยผู�สอนจะมีการ 

upload handouts รวัมท้ัำงเอกสารหรืองานวิัจัยทีำ�

เกี�ยวัข�องกับการเรียนการสอนในแต่ละประเด็น เพื�อ

ให�ผู�เรียนสามารถศกึษาเน้ือหาดงักล่าวัล่วังหน�าได�ด�วัย

ตนเอง 2) ผู�สอนจัดทำำา Clip VDO ส้ันๆ เพื�อแนะนำา

กระบวันวิัชีาและกระตุ�นควัามสนใจของผู�เรียน และ

จัดทำำา Clip VDO เพื�อสรุปเน้ือหาสาระทีำ�สำาคัญใน

แต่ละหัวัข�อของกระบวันวิัชีาน้ี ซึึ่�งช่ีวัยให�ผู�เรียน

สามารถเรียนรู�เพิ�มเติมและทำบทำวันควัามรู�จากสื�อ 

VDO ทีำ�ผู�สอนได�วัางแผนจัดทำำา และ 3) การ assign 

ประเด็นสำาหรับ discussion ไวั�ล่วังหน�า โดยนกัศึกษา

จะมีโอกาสแลกเปลี�ยนเรียนรู�ท้ัำงในลักษณะงานกลุ่ม

และการฝึึก response ประเด็นของกลุ่มอื�น ผ่านทำาง 

Forum ของระบบ CMU Online KC-Moodle 

3.2. ระยะดำาเนินการ

 การจัดการเรียนการสอนในกระบวันวิัชีาน้ีเน�น

การเรียนการสอน online 100% โดยผ่านระบบ  

CMU Online KC-Moodle, Zoom, และ Line 

application รวัมท้ัำงมีการผลิตสื�อ online เพื�อให�ผู�

เรียนสามารถเรียนรู�ได�ด�วัยตนเอง และมีการแลก

เปลี�ยนเรียนรู�แบบ interactive ระหว่ัางผู�สอนและผู�

เรียนโดยใชี� Zoom ซึึ่�งเป็นรูปแบบการเรียนการสอน

ทีำ�มีควัามเหมาะสมกับสถานการณ์การระบาดของโรค

โควิัด-19 และเป็นการปรับเปลี�ยนทีำ�จะนำาไปสู่การเรียน

การสอนในอนาคตทีำ�มีควัามเหมาะสมกับนักศึกษาทีำ�

ต�องทำำางานและไม่ได�ลาเรียน ในระยะดำาเนินการได�รับ

การตอบรับทีำ�ดีจากนักศึกษา โดยมีรายละเอียดดังน้ี

  3.2.1 Clip VDO ผู�สอนได�จัดทำำา Clip VDO 

แนะนำากระบวันวิัชีา เพื�อกระตุ�นควัามสนใจของผู�เรียน 

และ Clip VDO สรุปเน้ือหาสาระทีำ�สำาคัญในแต่ละ

หัวัข�อของกระบวันวิัชีาน้ี เพื�อให�ผู�เรียนมีโอกาสได�เรียน

รู�ล่วังหน�าและสามารถใชี�ในการทำบทำวันควัามรู�ได�      

ดังรูปทีำ� 1 

 การตอบรับของผู�เรียน นักศึกษาสามารถเรียน

รู�เพิ�มเติมและทำบทำวันควัามรู�จากสื�อ VDO ทีำ�ผู�สอนได�

จัดทำำาข้ึน ซึึ่�งนักศึกษาให�ข�อคิดเห็นว่ัา VDO ดังกล่าวั 

ทำำาให�เข�าใจเน้ือหาได�มากข้ึนและผู�สอนสรุปเน้ือหา

สาระในประเด็นต่าง ๆ  ได�กระชัีบและตรงประเด็นตาม

ควัามต�องการของนักศึกษา
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รูปทีำ� 1 Clip VDO แนะนำากระบวันวิัชีาและสรุปเน้ือหา

สาระทีำ�สำาคัญ

  3.2.2 การใชี�ระบบ CMU Online KC-

Moodle สำาหรับจัดเก็บข�อมูลและเน้ือหาทีำ�สำาคัญ 
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เติม โดย upload files ในระบบ CMU Online KC-

Moodle เพื�อให�เกิดการเรียนรู�ร่วัมกัน

รูปทีำ� 2 การใชี�ระบบ CMU Online KC-Moodle 

สำาหรับจัดเก็บข�อมูลและเน้ือหาทีำ�สำาคัญ

  3.2.3 การใชี�ระบบ CMU Online KC-
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 การตอบรับของผู�เรียน นักศึกษาได�มีโอกาสแลก
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เพื�อน ๆ สามารถเรียนรู�ได�ทุำกเวัลาและสถานทีำ�ตาม

สะดวัก (anywhere & anytime)

รูปทีำ� 3 การใชี�ระบบ CMU Online KC-Moodle 

สำาหรับการอภิปราย

  3.2.4 การเรียนการสอนโดยใชี� Zoom โดย

ให�นักศึกษาได�มีโอกาสฝึึกการนำาเสนอและการนำา
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ระตุ�นให�นักศึกษาร่วัมอภิปราย ซัึ่กถาม รวัมท้ัำงผู�สอน

มีการสรุปประเด็นสำาคัญเพิ�มเติม ดังรูปทีำ� 4

 การตอบรับของผู�เรียน นักศึกษาได�มีโอกาสนำา

เสนอ อภิปราย ซัึ่กถามผู�สอน เนื�องจากการเรียนผ่าน 

zoom เป็นลักษณะการเรียนรู� synchronous 

learning นักศึกษาได�ฝึึกการนำาเสนอ การเป็นผู�นำา

   

 

 

ความรูจากสื่อ VDO ที่ผูสอนไดวางแผนจัดทำ และ 

3) การ assign ประเด ็นสำหร ับ discussion ไว

ลวงหนา โดยนักศึกษาจะมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู

ท ั ้ ง ในล ักษณะงานกล ุ มและการฝ ก response 

ประเด็นของกลุ มอื ่น ผานทาง Forum ของระบบ 

CMU Online KC-Moodle  

3.2 ระยะดำเนินการ 

การจัดการเรียนการสอนในกระบวนวิชานี้เนน

การเรียนการสอน online 100% โดยผานระบบ  

CMU Online KC- Moodle, Zoom, แ ล ะ  Line 

application รวมทั ้งมีการผลิตสื ่อ online เพื ่อให

ผ ู  เร ียนสามารถเร ียนรู ได ด วยตนเอง และมีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูแบบ interactive ระหวางผูสอน

และผูเรียนโดยใช Zoom ซึ่งเปนรูปแบบการเรียน

การสอนที ่ม ีความเหมาะสมกับสถานการณการ

ระบาดของโรคโควิด-19 และเปนการปรับเปลี่ยนท่ี

จะนำไปสู การเร ียนการสอนในอนาคตท่ีมีความ

เหมาะสมกับนักศึกษาท่ีตองทำงานและไมไดลาเรียน 

ในระยะดำเนินการไดรับการตอบรับท่ีดีจากนักศึกษา 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

3.2.1 Clip VDO ผูสอนไดจัดทำ Clip VDO 

แนะนำกระบวนวิชา เพื ่อกระตุ นความสนใจของ

ผูเรียน และ Clip VDO สรุปเนื้อหาสาระที่สำคัญใน

แตละหัวขอของกระบวนวิชานี้ เพื ่อใหผู เร ียนมี

โอกาสไดเร ียนรู ล วงหนาและสามารถใชในการ

ทบทวนความรูได ดังรูปท่ี 1  

การตอบรับของผูเรียน นักศึกษาสามารถ

เรียนรูเพิ ่มเติมและทบทวนความรูจากสื่อ VDO ท่ี

ผูสอนไดจัดทำขึ้น ซึ่งนักศึกษาใหขอคิดเห็นวา VDO 

ดังกลาว ทำใหเขาใจเนื้อหาไดมากข้ึนและผูสอนสรุป

เนื ้อหาสาระในประเด็นตาง ๆ ไดกระชับและตรง

ประเด็นตามความตองการของนักศึกษา 

รูปที ่ 1 Clip VDO แนะนำกระบวนวิชาและสรุป

เนื้อหาสาระท่ีสำคัญ 

3.2.2 การใชระบบ CMU Online KC-

Moodle สำหรับจัดเก็บขอมูลและเนื้อหาที่สำคัญ 

เอกสารวิชาการ เอกสารประกอบการสอน และ

เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของไดมีการ upload ไวใน

ระบบ CMU Online KC-Moodle เพื่อใหผูเรียนได

มีโอกาสศึกษาดวยตนเองกอนเรียน ดังรูปท่ี 2 

การตอบรับของผูเรียน นักศึกษาไดมีโอกาส

ศึกษาเนื ้อหาของกระบวนวิชานี ้ก อนเร ียนผาน 

Zoom รวมทั ้งนักศึกษาไดมีการ share files ท่ีได

คนควาเพิ่มเติม โดย upload files ในระบบ CMU 

Online KC-Moodle เพ่ือใหเกิดการเรียนรูรวมกัน 

รูปที ่ 2 การใชระบบ CMU Online KC-Moodle 

สำหรับจัดเก็บขอมูลและเนื้อหาท่ีสำคัญ 
   

 

 

ความรูจากสื่อ VDO ที่ผูสอนไดวางแผนจัดทำ และ 

3) การ assign ประเด ็นสำหร ับ discussion ไว

ลวงหนา โดยนักศึกษาจะมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู

ท ั ้ ง ในล ักษณะงานกล ุ มและการฝ ก response 

ประเด็นของกลุ มอื ่น ผานทาง Forum ของระบบ 

CMU Online KC-Moodle  

3.2 ระยะดำเนินการ 

การจัดการเรียนการสอนในกระบวนวิชานี้เนน

การเรียนการสอน online 100% โดยผานระบบ  

CMU Online KC- Moodle, Zoom, แ ล ะ  Line 

application รวมทั ้งมีการผลิตสื ่อ online เพื ่อให

ผ ู  เร ียนสามารถเร ียนรู ได ด วยตนเอง และมีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูแบบ interactive ระหวางผูสอน

และผูเรียนโดยใช Zoom ซึ่งเปนรูปแบบการเรียน

การสอนที ่ม ีความเหมาะสมกับสถานการณการ

ระบาดของโรคโควิด-19 และเปนการปรับเปลี่ยนท่ี

จะนำไปสู การเร ียนการสอนในอนาคตท่ีมีความ

เหมาะสมกับนักศึกษาท่ีตองทำงานและไมไดลาเรียน 

ในระยะดำเนินการไดรับการตอบรับท่ีดีจากนักศึกษา 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

3.2.1 Clip VDO ผูสอนไดจัดทำ Clip VDO 

แนะนำกระบวนวิชา เพื ่อกระตุ นความสนใจของ

ผูเรียน และ Clip VDO สรุปเนื้อหาสาระที่สำคัญใน

แตละหัวขอของกระบวนวิชานี้ เพื ่อใหผู เร ียนมี

โอกาสไดเร ียนรู ล วงหนาและสามารถใชในการ

ทบทวนความรูได ดังรูปท่ี 1  

การตอบรับของผูเรียน นักศึกษาสามารถ

เรียนรูเพิ ่มเติมและทบทวนความรูจากสื่อ VDO ท่ี

ผูสอนไดจัดทำขึ้น ซึ่งนักศึกษาใหขอคิดเห็นวา VDO 

ดังกลาว ทำใหเขาใจเนื้อหาไดมากข้ึนและผูสอนสรุป

เนื ้อหาสาระในประเด็นตาง ๆ ไดกระชับและตรง

ประเด็นตามความตองการของนักศึกษา 

รูปที ่ 1 Clip VDO แนะนำกระบวนวิชาและสรุป

เนื้อหาสาระท่ีสำคัญ 

3.2.2 การใชระบบ CMU Online KC-

Moodle สำหรับจัดเก็บขอมูลและเนื้อหาที่สำคัญ 

เอกสารวิชาการ เอกสารประกอบการสอน และ

เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของไดมีการ upload ไวใน

ระบบ CMU Online KC-Moodle เพื่อใหผูเรียนได

มีโอกาสศึกษาดวยตนเองกอนเรียน ดังรูปท่ี 2 

การตอบรับของผูเรียน นักศึกษาไดมีโอกาส

ศึกษาเนื ้อหาของกระบวนวิชานี ้ก อนเร ียนผาน 

Zoom รวมทั ้งนักศึกษาไดมีการ share files ท่ีได

คนควาเพิ่มเติม โดย upload files ในระบบ CMU 

Online KC-Moodle เพ่ือใหเกิดการเรียนรูรวมกัน 

รูปที ่ 2 การใชระบบ CMU Online KC-Moodle 

สำหรับจัดเก็บขอมูลและเนื้อหาท่ีสำคัญ 
   

 

 

3.2.3 การใช ระบบ CMU Online KC-

Moodle สำหรับการอภิปราย โดยใหนักศึกษาแต

ละกลุมเลือกประเด็นที่สนใจและอภิปรายกลุ มใน 

Forum และกำหนดใหนักศึกษาแตละคน response 

ความคิดเห็น/ประเด็นของกลุมอ่ืนดวย ดังรูปท่ี 3 

การตอบรับของผูเรียน นักศึกษาไดมีโอกาส

แลกเปลี ่ยนเรียนรู แบบ asynchronous learning 

จากการท ี ่ ต  อ ง ไปค นคว  าประ เด ็ นท ี ่ ผ ู  สอน 

assignments ไว  ล  ว งหน  า ใน  CMU Online KC-

Moodle และไดฝกทำงานกลุมหรือการทำงานเปน

ทีม ซึ ่งนักศึกษาใหขอคิดเห็นวาการอภิปรายใน 

Forum ทำใหเกิดการเรียนรูจากการไดแลกเปลี่ยน

ความเห ็นคิดระหว างเพื ่อนในแตละกล ุ ม และ

เหมาะสมกับนักศึกษาเนื ่องจากสวนใหญไมไดลา

เ ร ี ยน  ด ั งน ั ้ นการจ ัดร ูปแบบ asynchronous 

learning ทำใหนักศึกษามีความสะดวกในการเขาไป

ทำ assignments และไดแลกเปลี ่ยนความคิดเห็น

กับเพื่อน ๆ สามารถเรียนรูไดทุกเวลาและสถานท่ี

ตามสะดวก (anywhere & anytime) 

รูปที ่ 3 การใชระบบ CMU Online KC-Moodle 

สำหรับการอภิปราย 

3.2.4 การเรียนการสอนโดยใช Zoom 

โดยใหนักศึกษาไดมีโอกาสฝกการนำเสนอและการ

นำสัมมนาในประเด็นที่ไดศึกษาคนควา และผูสอนมี

การกระตุนใหนักศึกษารวมอภิปราย ซักถาม รวมท้ัง

ผูสอนมีการสรุปประเด็นสำคัญเพ่ิมเติม ดังรูปท่ี 4 

การตอบรับของผูเรียน นักศึกษาไดมีโอกาส

นำเสนอ อภิปราย ซักถามผูสอน เนื่องจากการเรียน

ผาน zoom เปนลักษณะการเรียนรู synchronous 

learning นักศึกษาไดฝกการนำเสนอ การเปนผูนำ

สัมมนาและผูรวมสัมมนาในประเด็นที่นาสนใจและ 

ทันสมัย ซึ่งนักศึกษามีขอคิดเห็นวาการเรียนผาน 

Zoom ทำให เก ิดการแลกเปล ี ่ ยนความร ู  และ

ประสบการณเนื ่องจากนักศึกษาไดมีปฏิสัมพันธ

ระหวางผู สอนและเพื ่อน ๆ ทำใหไมนาเบื ่อ สนุก 

และเขาใจประเด็นท่ีศึกษาเพ่ิมข้ึน 

 

รูปท่ี 4 การเรียนการสอนโดยใช Zoom 
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สัมมนาและผู�ร่วัมสัมมนาในประเด็นทีำ�น่าสนใจและ ทัำน

สมัย ซึึ่�งนักศึกษามีข�อคิดเห็นว่ัาการเรียนผ่าน Zoom 

ทำำาให�เกิดการแลกเปลี�ยนควัามรู�และประสบการณ์

เนื�องจากนักศึกษาได�มีปฏิิสัมพันธ์ิระหว่ัางผู�สอนและ

เพื�อน ๆ ทำำาให�ไม่น่าเบื�อ สนุก และเข�าใจประเด็นทีำ�

ศึกษาเพิ�มข้ึน

รูปทีำ� 4 การเรียนการสอนโดยใชี� Zoom

3.3. ระยะประเมินผล 

 มีการประเมนิผลลพัธ์ิของการเรียนรู� (learning 

outcomes) ตามมาตรฐานผลการเรียนรู�ของกระบวัน

วิัชีาน้ี ซึึ่�งพบว่ัานักศึกษาได�บรรลุผลลัพธ์ิของการเรียน

รู�ของกระบวันวัิชีาทีำ�กำาหนดไวั�ท้ัำงในด�านควัามรู�และ

ด�านทัำกษะทำางปัญญา อีกท้ัำงได�ประเมินควัามพึงพอใจ

ของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ

ออนไลน์หลังส้ินสุดการเรียนการสอน ซึึ่�งรายละเอียด

ได�นำาเสนอในส่วันของผลการจัดการเรียนการสอน 

4. ผลการจัดการเรียนการสอน

4.1. ข�อมูลทัำ�วัไป

 ผู�เรียนเป็นนักศึกษาปริญญาโทำ มีอายุระหว่ัาง 

25-30 ปี ร�อยละ 43.48 รองลงมา คือ อายุระหว่ัาง 

31-35 ปี ร�อยละ 30.43 โดยมีอายเุฉลี�ย 31.74 ปี แบ่ง

เป็นนักศึกษาสาขาวิัชีาการพยาบาลผู�ป่วัยโรค ติดเช้ืีอ

และการควับคุมการติดเช้ืีอร�อยละ 73.91 และสาขา

วิัชีาการพยาบาลจติเวัชีและสขุภาพจิต ร�อยละ 26.09 

นักศึกษาส่วันใหญ่ไม่ได�ลาเรียนและต�องปฏิิบัติงานเป็น

พยาบาลเวัร 8 ชัี�วัโมงหรือเวัร 12 ชัี�วัโมงร�อยละ 69.56 

รองลงมา คือ ลาเรียนได� ร�อยละ 21.74 และไม่ได�ลา

เรียนและทำำางานในวัันเวัลาราชีการร�อยละ 8.70 

(ตารางทีำ� 1)  

ตารางท่ี 1 จำานวันและร�อยละของนักศึกษา จำาแนก

ตามอายุ สาขาวิัชีา และลักษณะการเรียน/การปฏิิบัติ

งาน (n=23)
ข�อมูลทัำ�วัไป จำานวัน (คน) ร�อยละ

อายุ (ปี)
25-30 10 43.48
31-35 7 30.43
36-40 4 17.39
41-45 2 8.70

X = 31.74 S.D.=5.37 Range=25-44
กำาลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโทำ

สาขาวิัชีาการ

พยาบาลผู�ป่วัย

โรคติดเช้ืีอและ

การควับคุมการ

ติดเช้ืีอ

17 73.91

สาขาวิัชีาการ

พยาบาล   

จิตเวัชีและ

สุขภาพจิต

6 26.09

ลักษณะการเรียน/การปฏิิบัติงาน
ลาเรียน 5 21.74

ไม่ได�ลาเรียน

และทำำางานในวััน

เวัลาราชีการ

2 8.70

   

 

 

3.2.3 การใช ระบบ CMU Online KC-

Moodle สำหรับการอภิปราย โดยใหนักศึกษาแต

ละกลุมเลือกประเด็นที่สนใจและอภิปรายกลุ มใน 

Forum และกำหนดใหนักศึกษาแตละคน response 

ความคิดเห็น/ประเด็นของกลุมอ่ืนดวย ดังรูปท่ี 3 

การตอบรับของผูเรียน นักศึกษาไดมีโอกาส

แลกเปลี ่ยนเรียนรู แบบ asynchronous learning 

จากการท ี ่ ต  อ ง ไปค นคว  าประ เด ็ นท ี ่ ผ ู  สอน 

assignments ไว  ล  ว งหน  า ใน  CMU Online KC-

Moodle และไดฝกทำงานกลุมหรือการทำงานเปน

ทีม ซึ ่งนักศึกษาใหขอคิดเห็นวาการอภิปรายใน 

Forum ทำใหเกิดการเรียนรูจากการไดแลกเปลี่ยน

ความเห ็นคิดระหว างเพื ่อนในแตละกล ุ ม และ

เหมาะสมกับนักศึกษาเนื ่องจากสวนใหญไมไดลา

เ ร ี ยน  ด ั งน ั ้ นการจ ัดร ูปแบบ asynchronous 

learning ทำใหนักศึกษามีความสะดวกในการเขาไป

ทำ assignments และไดแลกเปลี ่ยนความคิดเห็น

กับเพื่อน ๆ สามารถเรียนรูไดทุกเวลาและสถานท่ี

ตามสะดวก (anywhere & anytime) 

รูปที ่ 3 การใชระบบ CMU Online KC-Moodle 

สำหรับการอภิปราย 

3.2.4 การเรียนการสอนโดยใช Zoom 

โดยใหนักศึกษาไดมีโอกาสฝกการนำเสนอและการ

นำสัมมนาในประเด็นที่ไดศึกษาคนควา และผูสอนมี

การกระตุนใหนักศึกษารวมอภิปราย ซักถาม รวมท้ัง

ผูสอนมีการสรุปประเด็นสำคัญเพ่ิมเติม ดังรูปท่ี 4 

การตอบรับของผูเรียน นักศึกษาไดมีโอกาส

นำเสนอ อภิปราย ซักถามผูสอน เนื่องจากการเรียน

ผาน zoom เปนลักษณะการเรียนรู synchronous 

learning นักศึกษาไดฝกการนำเสนอ การเปนผูนำ

สัมมนาและผูรวมสัมมนาในประเด็นที่นาสนใจและ 

ทันสมัย ซึ่งนักศึกษามีขอคิดเห็นวาการเรียนผาน 

Zoom ทำให เก ิดการแลกเปล ี ่ ยนความร ู  และ

ประสบการณเนื ่องจากนักศึกษาไดมีปฏิสัมพันธ

ระหวางผู สอนและเพื ่อน ๆ ทำใหไมนาเบื ่อ สนุก 

และเขาใจประเด็นท่ีศึกษาเพ่ิมข้ึน 

 

รูปท่ี 4 การเรียนการสอนโดยใช Zoom 
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ไม่ได�ลาเรียน

และทำำางานเวัร 8 

ชัี�วัโมงหรือเวัร 

12 ชัี�วัโมง

16 69.56

 4.2 ควัามพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน

ออนไลน์ยุคใหม่ เรียนรู�-สู�วิักฤติโควิัด-19  

 นักศึกษาส่วันใหญ่มีควัามพึงพอใจต่อการ

จัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคใหม่ เรียนรู�-สู�วิักฤติ

โควิัด-19 ในระดับมากทีำ�สุด โดยเมื�อพิจารณาด�าน

เน้ือหาพบวั่า นักศึกษามีควัามพึงพอใจในระดับมาก

ทีำ�สุดในประเด็นเน้ือหามีควัามชัีดเจนและเข�าใจง่าย    

(X = 4.61, S.D. = 0.59) รองลงมา คือ เน้ือหามีควัาม

เหมาะสมกับระดับผู�เรียน (X= 4.52, S.D. = 0.73) 

สำาหรับด�านการออกแบบการเรียนการสอน พบวั่า 

นักศึกษามีคะแนนควัามพึงพอใจในระดับมากทีำ�สุดใน

ประเดน็มีควัามยดืหยุน่ สามารถทำบทำวันเน้ือหาเดมิได� 

(X = 4.83, S.D. = 0.49) รองลงมา คือ การจัดการ

เรียนการสอนโดยใชี� CMU KC Online เช่ีน การ

อภิปราย การส่งงาน และการ share files ข�อมูล มี

ควัามเหมาะสม (X = 4.70, S.D. = 0.56) และวีัดิโอ

สรุปสาระสำาคัญของผู�สอนมีควัามเหมาะสม (X = 

4.70, S.D. = 0.47) โดยมีคะแนนควัามพึงพอใจเฉลี�ย

อยู่ระหว่ัาง 4.57-4.83 คะแนน สำาหรับด�านประโยชีน์

ทีำ�ได�รับ นักศึกษามีควัามพึงพอใจในระดับมากทีำ�สุดใน

ประเด็นสามารถเรียนรู�ได�อยา่งอิสระ ไม่จำากัดเวัลาและ

สถานทีำ� (X= 4.70, S.D. = 0.63) รองลงมา คือ มีควัาม

รู�เกี�ยวักับการเรียนการสอนทำางพยาบาลเพิ�มมากข้ึน 

(X = 4.65, S.D. = 0.49) สำาหรับด�านควัามพึงพอใจ

ในภาพรวัม พบวั่า นักศึกษามีควัามพึงพอใจในภาพ

รวัมระดับมากทีำ�สุดต่อการจัดการเรียนการสอน

กระบวันวิัชีาน้ี (X = 4.96, S.D. = 0.21) รองลงมา คือ 

มีควัามพึงพอใจในภาพรวัมตอ่ผู�สอนกระบวันวิัชีาน้ี (X 

= 4.83, S.D. = 0.39) (ตารางทีำ� 2)

ตารางท่ี 2 จำานวัน ร�อยละ ค่าเฉลี�ย และส่วันเบี�ยงเบน

มาตรฐานของนักศึกษา จำาแนกตามควัามพึงพอใจต่อ

การจัดการเรียนการสอนการจัดการเรียนการสอน

ออนไลน์ยุคใหม่ เรียนรู�-สู�วิักฤติโควิัด-19 (n=23)

ข�อควัาม  X S.D. ระดับ
1. ด�านเน้ือหา
1.1 เน้ือหามีควัาม

ชัีดเจนและเข�าใจง่าย

4.61 .59 มากทีำ�สุด

1.2 เน้ือหามีควัาม

เหมาะสมกับระดับผู�

เรียน

4.52 .73 มากทีำ�สุด

2. ด�านการออกแบบ

การเรียนการสอน
2.1 การจัดการเรียนการ

สอนโดยใชี� Zoom มี

ควัามเหมาะสม

4.61 .58 มากทีำ�สุด

2.2 การจัดการเรียนการ

สอนโดยใชี� CMU KC 

Online เช่ีน การ

อภิปราย การส่งงาน 

และการ share files 

ข�อมูล มีควัามเหมาะสม

4.70 .56 มากทีำ�สุด

2.3 วีัดีโอสรุปสาระ

สำาคัญของผู�สอนมีควัาม

เหมาะสม

4.70 .47 มากทีำ�สุด

2.4 มีควัามยืดหยุ่น 

สามารถทำบทำวันเน้ือหา

เดิมได�

4.83 .49 มากทีำ�สุด

2.5 จำานวันช้ิีนงานหรือ 

assignment มีควัาม

เหมาะสม

4.61 .50 มากทีำ�สุด

2.6 การอภิปรายและ

สัมมนาช่ีวัยให�ผู�เรียนมี

ควัามรู�ควัามเข�าใจมาก

ยิ�งข้ึน

4.57 .51 มากทีำ�สุด
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3. ด�านประโยชีน์ทีำ�ได�รับ
3.1 มีควัามรู�เกี�ยวักับ

การเรียนการสอนทำาง

พยาบาลเพิ�มมากข้ึน

4.65 .49 มากทีำ�สุด

3.2 สามารถเรียนรู�ได�

อย่างอิสระ ไม่จำากัด

เวัลาและสถานทีำ�

4.70 .63 มากทีำ�สุด

4. ควัามพึงพอใจในภาพ

รวัม
4.1 ควัามพึงพอใจของ

นักศึกษาในภาพรวัมต่อ

ผู�สอนกระบวันวิัชีาน้ี

4.83 .39 มากทีำ�สุด

4.2 ควัามพึงพอใจของ

นักศึกษาในภาพรวัมต่อ

การจัดการเรียนการ

สอนกระบวันวิัชีาน้ี

4.96 .21 มากทีำ�สุด

หมายเหตุ คะแนนเต็มในแต่ละข�อเท่ำากับ 5 คะแนน

4.2. ควัามประทัำบใจ: ด�านผู�สอน 

 ข�อมูลจากการสัมภาษณ์นักศึกษาเกี�ยวักับควัาม

ประทัำบใจผู�สอน สรุปได�ดังน้ี

 นักศึกษามีควัามคิดเห็นว่ัา อาจารย์มีเทำคนิค

การสอนทีำ�ช่ีวัยให�นักศึกษาเกิดการเรียนรู�ทีำ�ดี อาจารย์

สอนสนุก ใชี�ภาษาทีำ�เข�าใจง่าย มีควัามยืดหยุ่น อบอุ่น 

เป็นกันเอง ใส่ใจนักศึกษา กระตุ�นให�นักศึกษามีส่วัน

ร่วัมในกระบวันการเรียนการสอน เน�น student 

center เป็นตัวัอยา่งทีำ�ดีในการเป็นผู�สอน การให�ข�อมูล

ของอาจารย์มีควัามเหมาะสม สามารถตอบคำาถามข�อ

สงสัยได�อย่างชัีดเจน และมีควัามเข�าใจลูกศิษย์

เนื�องจากนักศึกษาหลายคนต�องทำำางาน ไม่ได�ลาเรียน 

และเครียดจากการทำำางานโดยเฉพาะอยา่งยิ�งนักศึกษา

ทีำ�ทำำางานในบทำบาทำพยาบาลป้องกันและควับคุมการ

ติดเช้ืีอทีำ�ต�องรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคโควิัด-19 อาจารย์มีการสื�อสารกับนักศึกษาเป็น

ระยะ ไม่ท้ิำงนักศึกษา ทำำาให�การเรียนมีควัามต่อเนื�อง

และไม่เครียด อาจารย์มีการปรับการเรียนการสอนทีำ�

ยืดหยุ่นและเข�ากับสถานการณ์โควิัด-19 ทำำาให�

นักศึกษาทำกุคนได�มโีอกาสเรียนรู�ได�อยา่งเตม็ศักยภาพ

4.3. ควัามประทำบัใจ: ด�านการจดัการเรียนการ

สอนออนไลน์ 

 ข�อมูลจากการสัมภาษณ์นักศึกษาเกี�ยวักับควัาม

ประทัำบใจด�านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ สรุป

ได�ดังน้ี

 นักศึกษามคีวัามคดิเห็นว่ัา การจดัการเรียนการ

สอนออนไลน์มีควัามยืดหยุ่น เป็นวิัชีาทีำ�เอ้ือต่อการ

เรียนรู� ไม่เครียด และสนุก ช่ีวัยให�นักศึกษาเข�าถึง

เน้ือหาทุำกทีำ�ทุำกเวัลา สื�อการสอนกับเน้ือหามีควัาม

เหมาะสม การจดัสรรเวัลาในการเรียนการสอนเอ้ือต่อ

การเรียนรู�ของนักศึกษา จำานวันช้ิีนงานและระยะเวัลา

ในการกำาหนดส่งงานมีควัามเหมาะสม การเรียนการ

สอนมีหลากหลายรูปแบบและชีอบการเรียนผ่าน 

zoom เพราะทำำาให�มีควัามรู�สึกเสมือนเรียนในช้ัีนเรียน 

ได�มีโอกาสนำาเสนอ สัมมนา ร่วัมอภปิราย และซึ่กัถาม 

อีกท้ัำงชีอบ clip video การสอนของอาจารย์ทีำ�มีการ

สรุปเน้ือหาสำาคัญส้ัน ๆ  ซึึ่�งช่ีวัยให�ผู�เรียนสามารถเรียน

รู�ได�ล่วังหน�าและทำบทำวันเน้ือหาในส่วันทีำ�ไม่เข�าใจได� 

รวัมท้ัำงนักศึกษาสามารถเข�าถึงเน้ือหาวิัชีาได�ง่ายทำาง 

CMU KC online โดยเฉพาะอยา่งยิ�งในช่ีวังสถานการณ์

ทีำ�รุนแรงของโรคโควัดิ-19 การจดัการเรียนการสอนดงั

กล่าวัเอ้ือต่อการเรียนของนักศึกษาทีำ�เรียนออนไลน์

อยา่งมาก และอยากให�มีการเรียนการสอนในลักษณะ

น้ีต่อไปเพื�ออำานวัยควัามสะดวักแก่นักศึกษาทีำ�อยู่ต่าง

จังหวััดและไม่สะดวักในการเดินทำางมาเรียน นอกจาก

น้ีการเรียนการสอนกระบวันวัิชีาน้ียังเหมาะสมกับผู�

เรียนทีำ�ต�องทำำางานและไม่สามารถลาเรียนได�

4.4. ประโยชีน์ทีำ�ได�รับ 

 ข�อมูลจากการสัมภาษณ์นักศึกษาเกี�ยวักับ

ประโยชีน์ทีำ�ได�รับ สรุปได�ดังน้ี

 1) สามารถนำาควัามรู�ทีำ�ได�รับไปประยุกต์ใชี�กับ

การทำำางานในการให�ควัามรู�แก่ประชีาชีน ผู�ป่วัยหรือ

ญาติ การสอนและการอบรมแกพ่ยาบาลและบคุลากร
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สุขภาพ โดยประยกุต์ใชี�เทำคนิคและวิัธีิการทีำ�สอดคล�อง

กับการเรียนรู�ในศตวัรรษทีำ� 21 และในยุค social 

distancing

 2) สามารถนำาไปประยกุต์ใชี�เป็นแนวัทำางในการ

สอนนักศึกษาเมื�อได�รับมอบหมายให�เป็นครูพี�เล้ียงได�

เป็นอย่างดี และนำาควัามรู�ทีำ�ได�ไปพัฒนาการสอนทำาง

คลินิกในโรงพยาบาลได�

 3) ได�องค์ควัามรู�ทีำ�ใหม่และการเรียนรู�ในรูปแบบ

ใหม่ มีควัามเข�าใจเกี�ยวักับทำฤษฎีีการเรียนรู� สื�อการ

สอน การทำำาแผนการสอน และเทำคนิคการสอน 

สามารถนำาไปใชี�ประโยชีน์ในการทำำางานในบทำบาทำ

หน�าทีำ�พยาบาลได�จริง

 4) สามารถใชี� เทำคโนโลยี ในการเรียนได�

คล่องแคล่วัมากข้ึน และได�ฝึึกการทำำางานเดี�ยวัและการ

ทำำางานกลุ่ม

4.5. ปัญหาหรืออุปสรรค

 ข�อมูลจากการสัมภาษณ์นักศึกษาเกี�ยวักับ

ปัญหาหรืออุปสรรคในการเรียนการสอนออนไลน์คร้ัง

น้ี สรุปได�ดังน้ี

 1) ปัญหาขัดข�องของระบบอินเทำอร์เน็ต บาง

คร้ังสัญญาณอินเทำอร์เน็ตทีำ�บ�านหรือสถานทีำ�ทำำางาน

ของนักศึกษาบางคนไม่เสถียร 

 2) การติดต่อกับเพื�อนในการทำำางานกลุ่มอาจ

ล่าชี�าไปบ�างเล็กน�อย เนื�องจากการติดต่อส่วันใหญ่ผ่าน

ทำาง Line เมื�อนักศึกษาว่ัางจากงานจึงจะสามารถอ่าน 

Line และโต�ตอบกันได� แต่ก็เป็นช่ีองทำางทีำ�เหมาะสม

ทีำ�จะช่ีวัยให�การทำำางานกลุ่มเกิดควัามต่อเนื�องและ

ประสบควัามสำาเร็จ ถึงแม�จะไม่ได�อยู่ในสถานทีำ�

เดียวักัน

 3) นักศึกษาส่วันใหญ่ไม่ได�ลาเรียนและทำำางาน

ค่อนข�างหนักในช่ีวังทีำ�มีการระบาดของโรคโควิัด-19 

ทำำาให�บางคร้ังนักศึกษาบางคนไมส่ามารถสง่งานได�ทำนั

ตามกำาหนดเวัลา แต่อาจารย์พยายามจะเข�าใจและ

ยืดหยุ่นให�นักศึกษาตามควัามเหมาะสม

5. ข้ึ้อสรุปและข้ึ้อเสนอแนะ

 การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยคุใหม่ เรียน

รู�-สู�วิักฤติโควิัด-19 ของกระบวันวัชิีาน้ีได�ประยกุต์ใชี�วิัธีิ

การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบท้ัำงแบบ 

synchronous learning และแบบ asynchronous 

learning กิจกรรมการเรียนการสอนในกระบวันวิัชีาน้ี 

ได�แก่ การฝึึกเขียนแผนการสอน การนำาเสนอแผนการ

สอนและรายงานแผนการสอน การนำาสัมมนา รายงาน

การสัมมนา และการร่วัมอภิปราย โดยการจัดการเรียน

การสอนผ่านระบบ CMU Online KC-Moodle และ 

Zoom ร่วัมกับการใชี�สื�อ online ทีำ�มีควัามเหมาะสม

และยืดหยุ่นสำาหรับผู�เรียน ซึึ่�งเป็นจุดเด่นทีำ�กระตุ�นให�

นักศึกษาเกิดการเรียนรู� นำาไปสู่ผลลัพธ์ิการเรียนรู� 

(learning outcomes) ตามทีำ�กำาหนดไวั�ในกระบวัน

วิัชีา และนักศึกษาสามารถประยุกต์ใชี�ควัามรู�ในการ

สอนหรือให�ควัามรู�แก่ผู�ป่วัย ญาติผู�ดูแล บุคลากร

สุขภาพ และประชีาชีนทัำ�วัไปได�อย่างถูกต�องและมี

ประสิทำธิิภาพ ดังน้ันการจัดการเรียนการสอนในรูป

แบบดงักล่าวัจึงควัรมกีารนำาไปใชี�ในอนาคต เนื�องจาก

มีการยืดหยุ่นในรูปแบบการเรียนการสอน เหมาะ

สำาหรับนักศึกษาทีำ�ต�องการเรียนออนไลน์ โดยเฉพาะ

อย่างยิ�งนักศึกษาทีำ�ต�องทำำางานและไม่ได�ลาเรียน 

6. กิตติกรรมประกาศึ

 ผู�เขียนขอขอบคุณนักศึกษากลุ่มตัวัอยา่งสำาหรับ

ข�อมูลท้ัำงเชิีงปริมาณและเชิีงคุณภาพ  ขอขอบพระคณุ

คณาจารย์ผู�ร่วัมสอนกระบวันวิัชีาน้ีสำาหรับควัามร่วัม

มือในการปรับปรุงการเรียนการสอนเพื�อพัฒนา

นักศึกษา และขอขอบพระคุณ คณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิัทำยาลัยเชีียงใหม่ ทีำ�สนับสนุนการจัดการเรียนการ

สอนออนไลน์ รวัมท้ัำงขอขอบพระคุณศูนย์นวััตกรรม

การสอนและการเรียนรู� สำานักบริการเทำคโนโลยี

สารสนเทำศ มหาวิัทำยาลัยเชีียงใหม่ สำาหรับงบประมาณ

ในการสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์

ในคร้ังน้ี 
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บทคัดย่อ

 กระบวันวิัชีา การฝึึกปฏิิบัติผู�นำาทีำมการพยาบาลชุีมชีน (551481) เป็นการฝึึกปฏิิบัติการบริหารงานการ

พยาบาลชุีมชีน การเป็นผู�นำาทีำมการพยาบาล การทำำางานร่วัมกับทีำม เพื�อเตรียมพร�อมในการเข�าสู่วิัชีาชีีพของ

นักศึกษาพยาบาล ในปีการศึกษา 2563 ได�มีการเรียนการสอนแบบผสมผสานผ่านการบูรณาการโดยใชี�เทำคโนโลยี 

ซึึ่�งประกอบด�วัย การเรียนแบบออนไลน์ (Online Learning) การเรียนในแหล่งทำรัพยากรการเรียนรู� (Resources 

Learning) รวัมถึงการเรียนแบบโครงงาน (Project-based Learning) ซึึ่�งเป็นการส่งเสริมให�ผู�เรียนมีการพัฒนา

ทัำกษะการเรียนรู�ในศตวัรรษทีำ� 21 และบรรลุวััตถุประสงค์ของกระบวันวิัชีา ผลการจัดการเรียนการสอน พบว่ัา 

นักศึกษาทุำกคนมีผลสัมฤทำธิิ�ในการเรียนด�านพุทำธิิพิสัย ด�านจิตพิสัย และด�านทัำกษะพิสัย ในระดับดียอดเยี�ยม เกิด

โครงการส่งเสริมสุขภาพตำาบลจำานวัน 6 โครงการ และนักศึกษามีควัามประทัำบใจในการเรียนการสอนในรูปแบบ

ดังกล่าวั

คำาสำาคัญ:  Blended Learning, เทำคโนโลยีสารสนเทำศ, การฝึึกปฏิิบัติผู�นำาทีำมการพยาบาล 

1. บทนำา

 การจัดการเรียนการสอนในศตวัรรษทีำ� 21 

ประกอบด�วัยการพัฒนาให�ผู�เรียนมีทัำกษะ 3R ได�แก่ 

Reading (อ่านออก) (W)Riting (เขียนได�) (A)

Rithemetics (คิดเลขเป็น) และ 7C ได�แก่ Critical 

Thinking and Problem Solving (ทัำกษะด�านการ

คิดอย่างมีวิัจารณญาณ และทำักษะในการแก�ปัญหา) 

Creativity and Innovation (ทัำกษะด�านการ

สร�างสรรค์ และนวััตกรรม) Cross-cultural 

Understanding (ทัำกษะด�านควัามเข�าใจควัามต่าง

วััฒนธิรรม ต่างกระบวันทัำศน์) Collaboration, 

Teamwork and Leadership (ทัำกษะด�านควัามร่วัม

มื อ  ก า ร ทำำา ง า น เ ป็ น ทีำ ม  แ ล ะ ภ า วั ะ ผู� นำา )

Communications, Information, and Media 

Literacy (ทำกัษะด�านการสื�อสารสารสนเทำศ และรู�เท่ำา

ทัำนสื�อ) Computing and ICT Literacy (ทัำกษะด�าน

คอมพิวัเตอร์ และเทำคโนโลยีสารสนเทำศและการ

สื�อสาร) Career and Learning Skills (ทัำกษะอาชีีพ 

และทัำกษะการเรียนรู�) โดยผู�สอนต�องยึดหลัก “สอน

น�อย เรียนมาก” และคอยอำานวัยควัามสะดวัก 

(Facilitate) ในการเรียนรู�ให�แก่ผู�เรียน

 แนวัคิดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 

(Blended Learning) เป็นการเรียนการสอนทีำ�มีหลาก

หลายรูปแบบ ท้ัำงในลักษณะของการเรียนแบบเชิีญ

หน�า (Face to face Learning) การเรียนแบบออนไลน์ 

(Online Learning) การเรียนในแหล่งทำรพยากรการ

เรียนรู� (Resources Learning) รวัมถึงการเรียนแบบ

โครงงาน (Project-based Learning) ซึึ่�งรูปแบบการ
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เรียนรู�ทีำ�หลากหลายสามารถสร�างองค์ควัามรู�ให�แก่ผู�

เรียนได�มากยิ�งข้ึน

 กระบวันวิัชีา 551481 การฝึึกปฏิิบัติการบริหาร

งานการพยาบาลชุีมชีน เป็นกระบวันวิัชีาสำาหรับ

นักศึกษาพยาบาลช้ัีนปีทีำ� 4 โดยมีวััตถุประสงค์รายวิัชีา

เพื�อให�นักศึกษาฝึึกปฏิิบัติการบริหารงานการพยาบาล

ชุีมชีน ปฏิิบัติการเปน็ผู�นำาทีำมการพยาบาล การทำำางาน

ร่วัมกับทีำมการพยาบาลในบทำบาทำหัวัหน�าทีำม สมาชิีก

ทีำม และหัวัหน�าเวัร โดยประยุกต์ควัามรู�การบริหาร

จัดการและควัามรู�การพยาบาลชุีมชีน รวัมท้ัำงหลักฐาน

เชิีงประจักษ์ มาใชี�ในการตัดสินใจทำางการพยาบาล 

การประเมิน การวัางแผน การมอบหมายงาน การ

สอน/นิเทำศงาน และการประสานงาน  และปฏิิบัติ

ทัำกษะการพยาบาลชุีมชีน ประเมินผลงานโดยใชี�

กระบวันการพยาบาล แนวัคิดทีำ�เกี�ยวัข�องและหลักฐาน

เชิีงประจักษ์ ตลอดจนการคำานึงถึงสิทำธิิผู�ใชี�บริการ 

ควัามปลอดภัยของผู�ใชี�บริการ การใชี�ยาอย่างสมเหตุ

สมผล จริยธิรรมทำางการพยาบาล และควัามหลาก

หลายทำางวััฒนธิรรม เพื�อเป็นการเตรียมควัามพร�อม

ของนักศึกษาพยาบาลในการก�าวัสู่วิัชีาชีีพพยาบาล

อยา่งเต็มตัวั  โดยปีการศึกษา 2563 ได�จดัให�นักศึกษา

ฝึึกปฏิิบัติงาน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลยาง

เน้ิง, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลขัวัมุง, โรง

พยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลดอนแก�วั, โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพตำาบลกวั�าง, โรงพยาบาลส่งเสริมสุข

ภาพตำาบลทำ่าต�นกวัาวั, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ตำาบลท่ำาวัังตาล อำาเภอสารภี จังหวััดเชีียงใหม่

 ดังน้ันเพื�อให�นักศึกษาเกิดการเรียนรู�ตาม

วััตถุประสงค์ของกระบวันวัิชีาและสร�างเสริมทัำกษะ

สำาหรับศตวัรรษทีำ� 21 จึงได�มีการนำาแนวัคิดการเรียน

การสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) มา

ประยุกต์ใชี�ในการจัดการเรียนการสอนในคร้ังน้ี 

2. วัตถุ่ประสงค์

 1.เพื�อศึกษาการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 

(Blended Learning) ในกระบวันวิัชีา การฝึึกปฏิิบัติ

ผู�นำาทีำมการพยาบาลชุีมชีน (551481) ปีการศึกษา 

2563

3. กรอบแนวคิด

รูปทีำ� 1 กรอบแนวัคิดการจัดการเรียนการสอน 

4. กระบวนการเรียนรู้

 การจดัการเรียนการสอนโดยใชี�การเรียนรู�แบบ

ผสมผสาน (Blended Learning) โดยออกแบบการ

เรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุัฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชีาติ (มคอ.) ให�สอดคล�องกับผลลัพธ์ิการเรียนรู�  

(Learning Outcome) ของกระบวันวิัชีาทีำ�กำาหนด มี

กิจกรรมการเรียนการสอน ดังน้ี

5. กิจกรรมการเรียนการสอน

5.1. ข้ันเตรียม

 1.การประชุีมวัางแผนการจัดการเรียนการสอน

ร่วัมกับพี�เล้ียงประจำาแหล่งฝึึกปฏิิบัติงาน  

 

รูปทีำ� 2 การประชีมุวัางแผนร่วัมกับพี�เล้ียงประจำาแหล่ง

ฝึึก 

 

 

   

 

 

แนวค ิดการเร ียนการสอนแบบผสมผสาน 

(Blended Learning) เปนการเร ียนการสอนที ่ มี

หลากหลายรูปแบบ ท้ังในลักษณะของการเรียนแบบ

เชิญหนา (Face to face Learning) การเรียนแบบ

ออนไลน (Online Learning) การเรียนในแหลงทรพ

ยากรการเรียนรู (Resources Learning) รวมถึงการ

เรียนแบบโครงงาน (Project-based Learning) ซ่ึง

รูปแบบการเรียนรูที ่หลากหลายสามารถสรางองค

ความรูใหแกผูเรียนไดมากยิ่งข้ึน 

กระบวนว ิชา 551481 การฝ กปฏิบ ัต ิการ

บริหารงานการพยาบาลชุมชน เปนกระบวนวิชา

สำหร ับน ั กศ ึกษาพยาบาลช ั ้ นป ท ี ่  4  โดย มี

วัตถุประสงครายวิชาเพื่อใหนักศึกษาฝกปฏิบัติการ

บริหารงานการพยาบาลชุมชน ปฏิบัติการเปนผูนำ

ทีมการพยาบาล การทำงานรวมกับทีมการพยาบาล

ในบทบาทหัวหนาทีม สมาชิกทีม และหัวหนาเวร 

โดยประยุกตความรูการบริหารจัดการและความรู

การพยาบาลชุมชน รวมทั้งหลักฐานเชิงประจักษ มา

ใชในการตัดสินใจทางการพยาบาล การประเมิน การ

วางแผน การมอบหมายงาน การสอน/นิเทศงาน 

และการประสานงาน  และปฏิบัติทักษะการพยาบาล

ชุมชน ประเมินผลงานโดยใชกระบวนการพยาบาล 

แนวคิดที ่ เก ี ่ยวข องและหล ักฐานเช ิงประจ ักษ  

ตลอดจนการคำนึงถึงสิทธิผูใชบริการ ความปลอดภัย

ของผ ู  ใช บร ิการ การใช ยาอย างสมเหต ุสมผล 

จริยธรรมทางการพยาบาล และความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรม เพื่อเปนการเตรียมความพรอมของ

นักศึกษาพยาบาลในการกาวสูวิชาชีพพยาบาลอยาง

เต็มตัว  โดยปการศึกษา 2563 ไดจัดใหนักศึกษาฝก

ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลยาง

เน ิ ้ง , โรงพยาบาลสงเสร ิมส ุขภาพตำบลข ัวม ุง , 

โรงพยาบาลส  ง เสร ิมส ุขภาพตำบลดอนแก ว , 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลกวาง, โรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตำบลทาตนกวาว , โรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตำบลทาวังตาล อำเภอสารภี จังหวัด

เชียงใหม 

ดังนั ้นเพื ่อใหน ักศึกษาเกิดการเรียนรู ตาม

วัตถุประสงคของกระบวนวิชาและสรางเสริมทักษะ

สำหรับศตวรรษท่ี 21 จึงไดมีการนำแนวคิดการเรียน

การสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) มา

ประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้  

 

วัตถุประสงค 

1.เพื ่อศ ึกษาการเร ียนการสอนแบบผสมผสาน 

(Blended Learning) ในกระบวนวิชา การฝกปฏิบัติ

ผูนำทีมการพยาบาลชุมชน (551481) ปการศึกษา 

2563 

 

กรอบแนวคิด 

 
รูปท่ี 1 กรอบแนวคิดการจัดการเรียนการสอน  

 

   

 

 

กระบวนการเรียนรู 

การจัดการเรียนการสอนโดยใชการเรียนรู

แบบผสมผสาน (Blended Learning) โดยออกแบบ

ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ต า ม ม า ต ร ฐ า น ค ุ ณ ว ุ ฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (มคอ.) ใหสอดคลองกับ

ผลลัพธการเร ียนร ู    (Learning Outcome) ของ

กระบวนวิชาที่กำหนด มีกิจกรรมการเรียนการสอน 

ดังนี้ 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

ข้ันเตรียม 

1.การประชุมวางแผนการจัดการเร ียนการสอน

รวมกับพ่ีเลี้ยงประจำแหลงฝกปฏิบัติงาน   

 
รูปที่ 2 การประชุมวางแผนรวมกับพี่เลี ้ยงประจำ

แหลงฝก  

 

2.จัดทำคูมือการฝกปฏิบัติงานในกระบวนวิชา การ

ฝกปฏิบัติผูนำทีมการพยาบาลชุมชน (551481) ป

การศึกษา 2563 

 
รูปท่ี 3 คูมือการฝกปฏิบัติงาน 

 

3.จัดทำสื ่อวิด ิโอทบทวนสาระของกระบวนการ

พยาบาลชุมชน และแนวคิดทฤษฎีที่จำเปนสำหรับ

การฝกปฏิบัติงานไวในระบบ KC-Moodle  

  
รูปท่ี 4 สื่อวิดิโอในระบบ KC-Moodle 

  

ข้ันดำเนินการ 

สัปดาหท่ี 1 ประกอบดวยกิจกรรม ปฐมนิเทศรวมกับ

แหลงฝก เขียนแผนดำเนินงาน เขียนแผนปฏิบัติงาน

ประจำส ัปดาห เตร ียม topic conference และ

สอบถามขอมูลเยี่ยมบาน  

สัปดาหที่ 2  ประกอบดวยกิจกรรม ฝกปฏิบัติงาน

การเยี ่ยมบาน ครั ้งที ่  1 เขียนโครงการสงเสริม

สุขภาพ นำเสนอโครงการสงเสริมสุขภาพ พัฒนา
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 2.จัดทำำาคู่มือการฝึึกปฏิิบัติงานในกระบวันวิัชีา 

การฝึึกปฏิิบัติผู�นำาทีำมการพยาบาลชีมุชีน (551481) ปี

การศึกษา 2563

 

รูปทีำ� 3 คู่มือการฝึึกปฏิิบัติงาน

 3.จัดทำำาสื�อวิัดโิอทำบทำวันสาระของกระบวันการ

พยาบาลชีมุชีน และแนวัคดิทำฤษฎีีทีำ�จำาเป็นสำาหรบัการ

ฝึึกปฏิิบัติงานไวั�ในระบบ KC-Moodle 

  

รูปทีำ� 4 สื�อวิัดิโอในระบบ KC-Moodle

5.2. ข้ันดำาเนินการ

 สัปดาห์ทีำ� 1 ประกอบด�วัยกิจกรรม ปฐมนิเทำศ

ร่วัมกับแหล่งฝึึก เขียนแผนดำาเนินงาน เขียนแผน

ปฏิิบัติงานประจำาสัปดาห์ เตรียม topic conference 

และสอบถามข�อมูลเยี�ยมบ�าน 

 สัปดาห์ทีำ� 2  ประกอบด�วัยกิจกรรม ฝึึกปฏิิบัติ

งานการเยี�ยมบ�าน คร้ังทีำ� 1 เขียนโครงการส่งเสริมสุข

ภาพ นำาเสนอโครงการส่งเสริมสุขภาพ พัฒนาสื�อนวั

ตกรรม ฝึึกปฏิิบัติงานการให�บริการส่งเสริมสุขภาพ 

ป้องกันโรค และรักษาโรคเบ้ืองต�น

 สัปดาห์ทีำ� 3 ประกอบด�วัยกิจกรรม ฝึึกปฏิิบัติ

งานการเยี�ยมบ�าน คร้ังทีำ� 2 จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพ 

และประเมินผลโครงการ

สัปดาห์ทีำ� 4 คืนข�อมูลการเยี�ยมบ�านและโครงการส่ง

เสรมิสุขภาพให�แก่ รพ.สต. นำาเสนอนวััตกรรมกลุ่มเพื�อ

แลกเปลี�ยนเรียนรู�ผ่านโปรแกรม Zoom (Webinar)

6. ผลท่ีได้รับ

 1.กิจกรรมการนำาเสนอ Topic conference 

เพื�อนำาข�อมูลมาประกอบการพัฒนาโครงการส่ง

เสริมสุขภาพ

 

  

รูปทีำ� 5 กิจกรรมการนำาเสนอ Topic conference

 2. โครงการส่งเสริมสุขภาพตำาบล จำานวัน 6 

โครงการ ได�แก่

 2.1 โครงการ คู่หูสุขภาพปลอดภัยห่างไกล  

โควิัด-19 ตำาบลขัวัมุง อำาเภอสารภี จังหวััดเชีียงใหม่ 

ประกอบด�วัยกิจกรรมการให�ควัามรู�เกี�ยวักับการ

ป้องกันการติดเช้ืีอโควิัด-19 ซึึ่�งเป็นการจับคู่ อสม.ไทำย

กับ อสม.ต่างด�าวั ในตำาบลขัวัมุง เพื�อให�ควัามรู�ในการ

ป้องกันโรคโควิัด-19 มีการนำาเสนอสื�อการให�ควัามรู�ใน

รูปท้ัำงแบบภาษาไทำยใหญ่ และภาษาพม่า โดยการรับ

ชีม VDO

   

 

 

กระบวนการเรียนรู 

การจัดการเรียนการสอนโดยใชการเรียนรู

แบบผสมผสาน (Blended Learning) โดยออกแบบ

ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ต า ม ม า ต ร ฐ า น ค ุ ณ ว ุ ฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (มคอ.) ใหสอดคลองกับ

ผลลัพธการเร ียนร ู    (Learning Outcome) ของ

กระบวนวิชาที่กำหนด มีกิจกรรมการเรียนการสอน 

ดังนี้ 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

ข้ันเตรียม 

1.การประชุมวางแผนการจัดการเร ียนการสอน

รวมกับพ่ีเลี้ยงประจำแหลงฝกปฏิบัติงาน   

 
รูปที่ 2 การประชุมวางแผนรวมกับพี่เลี ้ยงประจำ

แหลงฝก  

 

2.จัดทำคูมือการฝกปฏิบัติงานในกระบวนวิชา การ

ฝกปฏิบัติผูนำทีมการพยาบาลชุมชน (551481) ป

การศึกษา 2563 

 
รูปท่ี 3 คูมือการฝกปฏิบัติงาน 

 

3.จัดทำสื ่อวิด ิโอทบทวนสาระของกระบวนการ

พยาบาลชุมชน และแนวคิดทฤษฎีที่จำเปนสำหรับ

การฝกปฏิบัติงานไวในระบบ KC-Moodle  

  
รูปท่ี 4 สื่อวิดิโอในระบบ KC-Moodle 

  

ข้ันดำเนินการ 

สัปดาหท่ี 1 ประกอบดวยกิจกรรม ปฐมนิเทศรวมกับ

แหลงฝก เขียนแผนดำเนินงาน เขียนแผนปฏิบัติงาน

ประจำส ัปดาห เตร ียม topic conference และ

สอบถามขอมูลเยี่ยมบาน  

สัปดาหที่ 2  ประกอบดวยกิจกรรม ฝกปฏิบัติงาน

การเยี ่ยมบาน ครั ้งที ่  1 เขียนโครงการสงเสริม

สุขภาพ นำเสนอโครงการสงเสริมสุขภาพ พัฒนา

   

 

 

กระบวนการเรียนรู 

การจัดการเรียนการสอนโดยใชการเรียนรู

แบบผสมผสาน (Blended Learning) โดยออกแบบ

ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ต า ม ม า ต ร ฐ า น ค ุ ณ ว ุ ฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (มคอ.) ใหสอดคลองกับ

ผลลัพธการเร ียนร ู    (Learning Outcome) ของ

กระบวนวิชาที่กำหนด มีกิจกรรมการเรียนการสอน 

ดังนี้ 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

ข้ันเตรียม 

1.การประชุมวางแผนการจัดการเร ียนการสอน

รวมกับพ่ีเลี้ยงประจำแหลงฝกปฏิบัติงาน   

 
รูปที่ 2 การประชุมวางแผนรวมกับพี่เลี ้ยงประจำ

แหลงฝก  

 

2.จัดทำคูมือการฝกปฏิบัติงานในกระบวนวิชา การ

ฝกปฏิบัติผูนำทีมการพยาบาลชุมชน (551481) ป

การศึกษา 2563 

 
รูปท่ี 3 คูมือการฝกปฏิบัติงาน 

 

3.จัดทำสื ่อวิด ิโอทบทวนสาระของกระบวนการ

พยาบาลชุมชน และแนวคิดทฤษฎีที่จำเปนสำหรับ

การฝกปฏิบัติงานไวในระบบ KC-Moodle  

  
รูปท่ี 4 สื่อวิดิโอในระบบ KC-Moodle 

  

ข้ันดำเนินการ 

สัปดาหท่ี 1 ประกอบดวยกิจกรรม ปฐมนิเทศรวมกับ

แหลงฝก เขียนแผนดำเนินงาน เขียนแผนปฏิบัติงาน

ประจำส ัปดาห เตร ียม topic conference และ

สอบถามขอมูลเยี่ยมบาน  

สัปดาหที่ 2  ประกอบดวยกิจกรรม ฝกปฏิบัติงาน

การเยี ่ยมบาน ครั ้งที ่  1 เขียนโครงการสงเสริม

สุขภาพ นำเสนอโครงการสงเสริมสุขภาพ พัฒนา

 

 

   

 

 

สื่อนวตกรรม ฝกปฏิบัติงานการใหบริการสงเสริม

สุขภาพ ปองกันโรค และรักษาโรคเบื้องตน 

สัปดาหท่ี 3 ประกอบดวยกิจกรรม ฝกปฏิบัติงานการ

เยี่ยมบาน ครั้งที่ 2 จัดโครงการสงเสริมสุขภาพ และ

ประเมินผลโครงการ 

สัปดาหที่ 4 คืนขอมูลการเยี่ยมบานและโครงการ

สงเสริมสุขภาพใหแก รพ.สต. นำเสนอนวัตกรรม

กลุมเพื่อแลกเปลี ่ยนเรียนรูผานโปรแกรม Zoom 

(Webinar) 

 

ผลท่ีไดรับ 

1.กิจกรรมการนำเสนอ Topic conference เพื่อนำ

ขอม ูลมาประกอบการพัฒนาโครงการส งเสริม

สุขภาพ 

 

  
รูปท่ี 5 กิจกรรมการนำเสนอ Topic conference 

 

 

2. โครงการสงเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 6 โครงการ 

ไดแก 

2.1 โครงการ คูหูสุขภาพปลอดภัยหางไกล โควิด-19 

ตำบลข ัวม ุ ง  อำเภอสารภ ี  จ ั งหว ัด เช ียงใหม  

ประกอบดวยกิจกรรมการใหความรู เกี ่ยวกับการ

ปองกันการติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งเปนการจับคู อสม.

ไทยกับ อสม.ตางดาว ในตำบลขัวมุง เพื่อใหความรู

ในการปองกันโรคโควิด-19 มีการนำเสนอสื่อการให

ความรูในรูปทั้งแบบภาษาไทยใหญ และภาษาพมา 

โดยการรับชม VDO 

 

 
รูปท่ี 7 กิจกรรมการใหความรูของตำบลขัวมุง 

 

2.2 โครงการ อสม. ทาตนกวาว มั่นใจตรวจน้ำตาล

ได งายนิดเดียว ประกอบดวยกิจกรรม ใหความรู

ผานสื่อวิดีทัศนสาธิตวิธีการเจาะน้ำตาลปลายนิ้ว ให

ความรูเก่ียวกับการใหคำแนะนำแกผูปวยเบาหวาน 
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รูปทีำ� 7 กิจกรรมการให�ควัามรู�ของตำาบลขัวัมุง

 2.2 โครงการ อสม. ท่ำาต�นกวัาวั มั�นใจตรวัจ

นำ้าตาลได� ง่ายนิดเดียวั ประกอบด�วัยกิจกรรม ให�ควัาม

รู�ผ่านสื�อวิัดีทัำศน์สาธิิตวิัธีิการเจาะนำ้าตาลปลายน้ิวั ให�

ควัามรู�เกี�ยวักับการให�คำาแนะนำาแก่ผู�ป่วัยเบาหวัาน

 

 

รูปทีำ� 8 กิจกรรมการให�ควัามรู�ของตำาบลบ�านท่ำาต�น

กวัาวั

 2.3 โครงการ ท่ำากวั�างปลอดโควิัด ชีีวิัตปลอดภัย 

ใส่ใจกันและกัน ประกอบด�วัยกิจกรรมการให�ควัาม

รู�เรื�องโรคติดเช้ืีอไวัรัสโคโรนาสายพันธ์ุิใหม่ 2019 การ

ทำดสอบประสิทำธิิภาพการล�างมือด�วัยตู�ส่องไฟ และ 

การสวัมและถอดหน�ากากอนามัยและแอปพลิเคชัีน”

 

รูปทีำ� 9 กิจกรรมการให�ควัามรู�ของตำาบลท่ำากวั�าง 

 2.4 โครงการ อสม.ยางเน้ิง มั�นใจ (เลือก) ซ้ืึ่อ 

ใชี� ใส่ ถอด ท้ิำงหน�ากากอนามยั ปลอดภัยจากโควิัด 19 

ประกอบด�วัยกิจกรรมส่งคลิปวิัดีโอโดยมีเน้ือหาเกี�ยวั

กับการเลอืกซ้ืึ่อหน�ากากอนามยัทีำ�มีประสิทำธิิภาพ การ

เลือกใชี�ประเภทำของหน�ากากอนามัยให�เหมาะสม การ

สวัมใส่หน�ากากอนามัยทีำ�ถูกวิัธีิ การถอดเก็บหน�ากาก

อนามัยทีำ�ถูกวิัธีิ การท้ิำงหน�ากากอนามัยทีำ�เหมาะสม 

และแบบประเมินผล google form ผ่าน กลุ่มไลน์ 

อสม.ยางเน้ิง

 

รูปทีำ� 10 กิจกรรมการให�ควัามรู�ของตำาบลยางเน้ิง

 2.5 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร

สาธิารณสุขประจำาหมู่บ�านรอบรู�การดูแลผู�ป่วัยเบา

หวัานกลุ่มทีำ�ไม่สามารถควับคมุระดับนำ้าตาลในเลอืดได� 

ตำาบลดอนแก�วั อำาเภอสารภี จังหวััดเชีียงใหม่ ประกอบ

ด�วัยกิจกรรมให�ควัามรู�เรื�องโรคเบาหวัาน และนำาเสนอ

นวััตกรรม “กล่องสกรีนตีนชีา”

 

 

 

   

 

 

สื่อนวตกรรม ฝกปฏิบัติงานการใหบริการสงเสริม

สุขภาพ ปองกันโรค และรักษาโรคเบื้องตน 

สัปดาหท่ี 3 ประกอบดวยกิจกรรม ฝกปฏิบัติงานการ

เยี่ยมบาน ครั้งที่ 2 จัดโครงการสงเสริมสุขภาพ และ

ประเมินผลโครงการ 

สัปดาหที่ 4 คืนขอมูลการเยี่ยมบานและโครงการ

สงเสริมสุขภาพใหแก รพ.สต. นำเสนอนวัตกรรม

กลุมเพื่อแลกเปลี ่ยนเรียนรูผานโปรแกรม Zoom 

(Webinar) 

 

ผลท่ีไดรับ 

1.กิจกรรมการนำเสนอ Topic conference เพื่อนำ

ขอม ูลมาประกอบการพัฒนาโครงการส งเสริม

สุขภาพ 

 

  
รูปท่ี 5 กิจกรรมการนำเสนอ Topic conference 

 

 

2. โครงการสงเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 6 โครงการ 

ไดแก 

2.1 โครงการ คูหูสุขภาพปลอดภัยหางไกล โควิด-19 

ตำบลข ัวม ุ ง  อำเภอสารภ ี  จ ั งหว ัด เช ียงใหม  

ประกอบดวยกิจกรรมการใหความรู เกี ่ยวกับการ

ปองกันการติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งเปนการจับคู อสม.

ไทยกับ อสม.ตางดาว ในตำบลขัวมุง เพื่อใหความรู

ในการปองกันโรคโควิด-19 มีการนำเสนอสื่อการให

ความรูในรูปทั้งแบบภาษาไทยใหญ และภาษาพมา 

โดยการรับชม VDO 

 

 
รูปท่ี 7 กิจกรรมการใหความรูของตำบลขัวมุง 

 

2.2 โครงการ อสม. ทาตนกวาว มั่นใจตรวจน้ำตาล

ได งายนิดเดียว ประกอบดวยกิจกรรม ใหความรู

ผานสื่อวิดีทัศนสาธิตวิธีการเจาะน้ำตาลปลายนิ้ว ให

ความรูเก่ียวกับการใหคำแนะนำแกผูปวยเบาหวาน 

   

 

 

 

 
รูปที่ 8 กิจกรรมการใหความรูของตำบลบานทาตน

กวาว 

 

2.3 โครงการ ทากวางปลอดโควิด ชีวิตปลอดภัย ใส

ใจกันและกัน ประกอบดวยกิจกรรมการใหความรู

เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 การ

ทดสอบประสิทธิภาพการลางมือดวยตูสองไฟ และ 

การสวมและถอดหนากากอนามัยและแอปพลิเคชัน” 

 
รูปท่ี 9 กิจกรรมการใหความรูของตำบลทากวาง  

2.4 โครงการ อสม.ยางเนิ้ง มั่นใจ (เลือก) ซื้อ ใช ใส 

ถอด ทิ ้งหนากากอนามัย ปลอดภัยจากโควิด 19 

ประกอบดวยกิจกรรมสงคลิปวิดีโอโดยมีเนื ้อหา

เก ี ่ ยวก ับการ เล ื อกซ ื ้ อหน  ากากอนาม ัยท ี ่ มี

ประสิทธิภาพ การเลือกใชประเภทของหนากาก

อนามัยใหเหมาะสม การสวมใสหนากากอนามัยท่ีถูก

วิธี การถอดเก็บหนากากอนามัยที ่ถ ูกวิธี การท้ิง

หนากากอนามัยที ่เหมาะสม และแบบประเมินผล 

google form ผาน กลุมไลน อสม.ยางเนิ้ง 

 
รูปท่ี 10 กิจกรรมการใหความรูของตำบลยางเนิ้ง 

 

2.5 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจำหมูบานรอบรูการดูแลผูปวยเบาหวานกลุมท่ี

ไมสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได ตำบล

ดอนแก  ว  อำ เภอสารภ ี  จ ั ง ห ว ั ด เ ช ี ย ง ใ ห ม  

ประกอบดวยกิจกรรมใหความรูเรื ่องโรคเบาหวาน 

และนำเสนอนวัตกรรม “กลองสกรีนตีนชา” 

 
รูปท่ี 11 กิจกรรมการใหความรูของตำบลดอนแกว 

   

 

 

 

 
รูปที่ 8 กิจกรรมการใหความรูของตำบลบานทาตน

กวาว 

 

2.3 โครงการ ทากวางปลอดโควิด ชีวิตปลอดภัย ใส

ใจกันและกัน ประกอบดวยกิจกรรมการใหความรู

เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 การ

ทดสอบประสิทธิภาพการลางมือดวยตูสองไฟ และ 

การสวมและถอดหนากากอนามัยและแอปพลิเคชัน” 

 
รูปท่ี 9 กิจกรรมการใหความรูของตำบลทากวาง  

2.4 โครงการ อสม.ยางเนิ้ง มั่นใจ (เลือก) ซื้อ ใช ใส 

ถอด ทิ ้งหนากากอนามัย ปลอดภัยจากโควิด 19 

ประกอบดวยกิจกรรมสงคลิปวิดีโอโดยมีเนื ้อหา

เก ี ่ ยวก ับการ เล ื อกซ ื ้ อหน  ากากอนาม ัยท ี ่ มี

ประสิทธิภาพ การเลือกใชประเภทของหนากาก

อนามัยใหเหมาะสม การสวมใสหนากากอนามัยท่ีถูก

วิธี การถอดเก็บหนากากอนามัยที ่ถ ูกวิธี การท้ิง

หนากากอนามัยที ่เหมาะสม และแบบประเมินผล 

google form ผาน กลุมไลน อสม.ยางเนิ้ง 

 
รูปท่ี 10 กิจกรรมการใหความรูของตำบลยางเนิ้ง 

 

2.5 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจำหมูบานรอบรูการดูแลผูปวยเบาหวานกลุมท่ี

ไมสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได ตำบล

ดอนแก  ว  อำ เภอสารภ ี  จ ั ง ห ว ั ด เ ช ี ย ง ใ ห ม  

ประกอบดวยกิจกรรมใหความรูเรื ่องโรคเบาหวาน 

และนำเสนอนวัตกรรม “กลองสกรีนตีนชา” 

 
รูปท่ี 11 กิจกรรมการใหความรูของตำบลดอนแกว 

   

 

 

 

 
รูปที่ 8 กิจกรรมการใหความรูของตำบลบานทาตน

กวาว 

 

2.3 โครงการ ทากวางปลอดโควิด ชีวิตปลอดภัย ใส

ใจกันและกัน ประกอบดวยกิจกรรมการใหความรู

เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 การ

ทดสอบประสิทธิภาพการลางมือดวยตูสองไฟ และ 

การสวมและถอดหนากากอนามัยและแอปพลิเคชัน” 

 
รูปท่ี 9 กิจกรรมการใหความรูของตำบลทากวาง  

2.4 โครงการ อสม.ยางเนิ้ง มั่นใจ (เลือก) ซื้อ ใช ใส 

ถอด ทิ ้งหนากากอนามัย ปลอดภัยจากโควิด 19 

ประกอบดวยกิจกรรมสงคลิปวิดีโอโดยมีเนื ้อหา

เก ี ่ ยวก ับการ เล ื อกซ ื ้ อหน  ากากอนาม ัยท ี ่ มี

ประสิทธิภาพ การเลือกใชประเภทของหนากาก

อนามัยใหเหมาะสม การสวมใสหนากากอนามัยท่ีถูก

วิธี การถอดเก็บหนากากอนามัยที ่ถ ูกวิธี การท้ิง

หนากากอนามัยที ่เหมาะสม และแบบประเมินผล 

google form ผาน กลุมไลน อสม.ยางเนิ้ง 

 
รูปท่ี 10 กิจกรรมการใหความรูของตำบลยางเนิ้ง 

 

2.5 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจำหมูบานรอบรูการดูแลผูปวยเบาหวานกลุมท่ี

ไมสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได ตำบล

ดอนแก  ว  อำ เภอสารภ ี  จ ั ง ห ว ั ด เ ช ี ย ง ใ ห ม  

ประกอบดวยกิจกรรมใหความรูเรื ่องโรคเบาหวาน 

และนำเสนอนวัตกรรม “กลองสกรีนตีนชา” 

 
รูปท่ี 11 กิจกรรมการใหความรูของตำบลดอนแกว 
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รูปทีำ� 11 กิจกรรมการให�ควัามรู�ของตำาบลดอนแก�วั

2.6 โครงการ อสม. ท่ำาวัังตาลใส่ใจ ร่วัมกันลดค่านำ้า

ตาลสะสม ห่างไกลจากภัยเบาหวัาน ตำาบล ท่ำาวัังตาล 

อำาเภอ สารภี จังหวััด เชีียงใหม่ ประกอบด�วัยกิจกรรม 

กินลดโรคและผลไม�สามสี แกว่ังแขนหรรษา เฮฮาลด

ระดบั นำ้าตาลสะสม และหา่งไกลภยัเบาหวัานด�วัยการ

สร�างแรงจูงใจ

 

รูปทีำ� 12 กิจกรรมการให�ควัามรู�ของตำาบลท่ำาวัังตาล

7. สรุป

 1.ผลสัมฤทำธิิ�ทำางการเรียน

นักศึกษาทีำ�ลงทำะเบียนในกระบวันวิัชีา 551481 ทุำกคน

   

 

 

 

 
รูปที่ 8 กิจกรรมการใหความรูของตำบลบานทาตน

กวาว 

 

2.3 โครงการ ทากวางปลอดโควิด ชีวิตปลอดภัย ใส

ใจกันและกัน ประกอบดวยกิจกรรมการใหความรู

เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 การ

ทดสอบประสิทธิภาพการลางมือดวยตูสองไฟ และ 

การสวมและถอดหนากากอนามัยและแอปพลิเคชัน” 

 
รูปท่ี 9 กิจกรรมการใหความรูของตำบลทากวาง  

2.4 โครงการ อสม.ยางเนิ้ง มั่นใจ (เลือก) ซื้อ ใช ใส 

ถอด ทิ ้งหนากากอนามัย ปลอดภัยจากโควิด 19 

ประกอบดวยกิจกรรมสงคลิปวิดีโอโดยมีเนื ้อหา

เก ี ่ ยวก ับการ เล ื อกซ ื ้ อหน  ากากอนาม ัยท ี ่ มี

ประสิทธิภาพ การเลือกใชประเภทของหนากาก

อนามัยใหเหมาะสม การสวมใสหนากากอนามัยท่ีถูก

วิธี การถอดเก็บหนากากอนามัยที ่ถ ูกวิธี การท้ิง

หนากากอนามัยที ่เหมาะสม และแบบประเมินผล 

google form ผาน กลุมไลน อสม.ยางเนิ้ง 

 
รูปท่ี 10 กิจกรรมการใหความรูของตำบลยางเนิ้ง 

 

2.5 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจำหมูบานรอบรูการดูแลผูปวยเบาหวานกลุมท่ี

ไมสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได ตำบล

ดอนแก  ว  อำ เภอสารภ ี  จ ั ง ห ว ั ด เ ช ี ย ง ใ ห ม  

ประกอบดวยกิจกรรมใหความรูเรื ่องโรคเบาหวาน 

และนำเสนอนวัตกรรม “กลองสกรีนตีนชา” 

 
รูปท่ี 11 กิจกรรมการใหความรูของตำบลดอนแกว 

 

 

   

 

 

2.6 โครงการ อสม. ทาวังตาลใสใจ รวมกันลดคา

น้ำตาลสะสม หางไกลจากภัยเบาหวาน ตำบล ทาวัง

ตาล อำเภอ สารภี จังหวัด เชียงใหม ประกอบดวย

กิจกรรม กินลดโรคและผลไมสามสี แกวงแขน

หรรษา เฮฮาลดระดับ น้ำตาลสะสม และหางไกลภัย

เบาหวานดวยการสรางแรงจูงใจ 

 
รูปท่ี 12 กิจกรรมการใหความรูของตำบลทาวังตาล 

 

สรุป 

1.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

นักศึกษาที่ลงทะเบียนในกระบวนวิชา 551481 ทุก

คนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับดียอดเยี่ยม  

2. นวัตกรรมในโครงการสงเสริมสุขภาพตำบล 

จำนวน 7 ชิ้นงาน ไดแก 

1.คูมือการปองกันการติดเชื้อโควิด-19 ในรูปแบบสื่อ

อิเล็กทรอนิกสภาษาไทยใหญ และภาษาพมา 

 
รูปท่ี 13 คูมือการปองกันการติดเชื้อโควิด-19 

 

2.วงลอเซียมซี ดวง(สุขภาพ) วันนี้เปนอยางไร 

 
รูปท่ี 14 วงลอเซียมซี ดวง(สุขภาพ) วันนี้เปนอยางไร 

 

3.มือจำลองเจาะน้ำตาล 

 
รูปท่ี 15 มือจำลองเจาะน้ำตาล 

มีผลสัมฤทำธิิ�ทำางการเรียนในระดับดียอดเยี�ยม 

 2. นวััตกรรมในโครงการส่งเสริมสุขภาพตำาบล

จำานวัน 7 ช้ิีนงาน ได�แก่

1.คู่มือการป้องกันการติดเช้ืีอโควัิด-19 ในรูปแบบสื�อ

อิเล็กทำรอนิกส์ภาษาไทำยใหญ่ และภาษาพม่า

 

รูปทีำ� 13 คู่มือการป้องกันการติดเช้ืีอโควิัด-19

2.วังล�อเซีึ่ยมซีึ่ ดวัง(สุขภาพ) วัันน้ีเป็นอย่างไร

 

รูปทีำ� 14 วังล�อเซีึ่ยมซีึ่ ดวัง(สุขภาพ) วัันน้ีเป็นอย่างไร

3.มือจำาลองเจาะนำ้าตาล

 

รูปทีำ� 15 มือจำาลองเจาะนำ้าตาล

4.สื�อวิัดิโอประกอบเพลงพลิกล็อคโควิัด

 

 

   

 

 

2.6 โครงการ อสม. ทาวังตาลใสใจ รวมกันลดคา

น้ำตาลสะสม หางไกลจากภัยเบาหวาน ตำบล ทาวัง

ตาล อำเภอ สารภี จังหวัด เชียงใหม ประกอบดวย

กิจกรรม กินลดโรคและผลไมสามสี แกวงแขน

หรรษา เฮฮาลดระดับ น้ำตาลสะสม และหางไกลภัย

เบาหวานดวยการสรางแรงจูงใจ 

 
รูปท่ี 12 กิจกรรมการใหความรูของตำบลทาวังตาล 

 

สรุป 

1.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

นักศึกษาที่ลงทะเบียนในกระบวนวิชา 551481 ทุก

คนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับดียอดเยี่ยม  

2. นวัตกรรมในโครงการสงเสริมสุขภาพตำบล 

จำนวน 7 ชิ้นงาน ไดแก 

1.คูมือการปองกันการติดเชื้อโควิด-19 ในรูปแบบสื่อ

อิเล็กทรอนิกสภาษาไทยใหญ และภาษาพมา 

 
รูปท่ี 13 คูมือการปองกันการติดเชื้อโควิด-19 

 

2.วงลอเซียมซี ดวง(สุขภาพ) วันนี้เปนอยางไร 

 
รูปท่ี 14 วงลอเซียมซี ดวง(สุขภาพ) วันนี้เปนอยางไร 

 

3.มือจำลองเจาะน้ำตาล 

 
รูปท่ี 15 มือจำลองเจาะน้ำตาล 

 

 

   

 

 

2.6 โครงการ อสม. ทาวังตาลใสใจ รวมกันลดคา

น้ำตาลสะสม หางไกลจากภัยเบาหวาน ตำบล ทาวัง

ตาล อำเภอ สารภี จังหวัด เชียงใหม ประกอบดวย

กิจกรรม กินลดโรคและผลไมสามสี แกวงแขน

หรรษา เฮฮาลดระดับ น้ำตาลสะสม และหางไกลภัย

เบาหวานดวยการสรางแรงจูงใจ 

 
รูปท่ี 12 กิจกรรมการใหความรูของตำบลทาวังตาล 

 

สรุป 

1.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

นักศึกษาที่ลงทะเบียนในกระบวนวิชา 551481 ทุก

คนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับดียอดเยี่ยม  

2. นวัตกรรมในโครงการสงเสริมสุขภาพตำบล 

จำนวน 7 ชิ้นงาน ไดแก 

1.คูมือการปองกันการติดเชื้อโควิด-19 ในรูปแบบสื่อ

อิเล็กทรอนิกสภาษาไทยใหญ และภาษาพมา 

 
รูปท่ี 13 คูมือการปองกันการติดเชื้อโควิด-19 

 

2.วงลอเซียมซี ดวง(สุขภาพ) วันนี้เปนอยางไร 

 
รูปท่ี 14 วงลอเซียมซี ดวง(สุขภาพ) วันนี้เปนอยางไร 

 

3.มือจำลองเจาะน้ำตาล 

 
รูปท่ี 15 มือจำลองเจาะน้ำตาล 

 

 

   

 

 

2.6 โครงการ อสม. ทาวังตาลใสใจ รวมกันลดคา

น้ำตาลสะสม หางไกลจากภัยเบาหวาน ตำบล ทาวัง

ตาล อำเภอ สารภี จังหวัด เชียงใหม ประกอบดวย

กิจกรรม กินลดโรคและผลไมสามสี แกวงแขน

หรรษา เฮฮาลดระดับ น้ำตาลสะสม และหางไกลภัย

เบาหวานดวยการสรางแรงจูงใจ 

 
รูปท่ี 12 กิจกรรมการใหความรูของตำบลทาวังตาล 

 

สรุป 

1.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

นักศึกษาที่ลงทะเบียนในกระบวนวิชา 551481 ทุก

คนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับดียอดเยี่ยม  

2. นวัตกรรมในโครงการสงเสริมสุขภาพตำบล 

จำนวน 7 ชิ้นงาน ไดแก 

1.คูมือการปองกันการติดเชื้อโควิด-19 ในรูปแบบสื่อ

อิเล็กทรอนิกสภาษาไทยใหญ และภาษาพมา 

 
รูปท่ี 13 คูมือการปองกันการติดเชื้อโควิด-19 

 

2.วงลอเซียมซี ดวง(สุขภาพ) วันนี้เปนอยางไร 

 
รูปท่ี 14 วงลอเซียมซี ดวง(สุขภาพ) วันนี้เปนอยางไร 

 

3.มือจำลองเจาะน้ำตาล 

 
รูปท่ี 15 มือจำลองเจาะน้ำตาล 
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รูปทีำ� 16 สื�อวิัดิโอประกอบเพลงพลิกล็อคโควิัด

5.คลปิวิัดีโอการให�ควัามรู�แก่อสม. เรื�อง “อสม. ยางเน้ิ

งมั�นใจ (เลือก) ซ้ืึ่อ ใชี� ใส่ ถอด ท้ิำงหน�ากากอนามัย 

ปลอดภัยจากโควิัด 19”

 

รูปทีำ� 17 คลิปวิัดีโอการ (เลือก) ซ้ืึ่อ ใชี� ใส่ ถอด ท้ิำง

หน�ากากอนามัย ปลอดภัยจากโควิัด 19”

6.กล่องสกรีนตีนชีา

 

รูปทีำ� 18 กล่องสกรีนตีนชีา

7.โมเดลผลไม�สามสี เพื�อควับคุมระดับ HbA1C

 

รูปทีำ� 19 โมเดลผลไม�สามสี 

3.การสะทำ�อนคิด
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Abstract

 Background: Design thinking (DT) describes three stages in the design thinking cycle: 1) 

inspiration, which embodies the initial problem or opportunity; 2) ideation, which encompasses 

the development and refinement of ideas; and 3) implementation, which involves the 

introduction and application of the derived solution. The short-term objective is to gather data 

that will be used for quality improvement in education, specifically:1) Do the students perceive 

this activity as relevant or valuable to their profession. 2) Do this activity inspired students to 

develop their prototype after the course. 3) Is the programming assignment optimum to the 

students' capacity. The longer-term objective is to further develop the joint curriculum between 

technology and medicine in the future. Method: The prospective educational program evaluation 

July 2020 – December 2020. A 150 min interactive workshop regarding developing an innovative 

elder pain care. Medical students were grouped into four medical students: 1 technological 

student. Then they were assigned to match with a technology student. The interprofessional 

education design thinking activity includes three-part; a brief introduction, the brainstorming 

process to identify pain points by persona and user journey to generate the idea, and the 

prototype presentation. Results: Forty sixth-year medical students and twelve technological 

students participated. 58% of medical students and 95% of specialized students perceived DT 

as very helpful for their careers. However, only 30% of medical students and 60% of technological 

students were inspired to develop prototypes after the course. Nearly all students responded 

they were comfortable with this interdisciplinary project-based style. However, the workshop 

time is too limited, and those responding with no interest pursue the project gave the reason 

that they lack time after rotating to other courses. Discussion: Most medical students and 

technological students perceived DT to be useful for their career and displayed satisfaction in 

this co-project style. However, finding matched schedule of two disciplines made long-term 

interpersonal education challenging.

Keywords: Design thinking 1, Interprofessional education 2, Medical education 3, 
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1. Introduction

 The rapid changing and complex society 

need a new generation who has 21st-century 

skill. The future physician needs to master 

analytic thinking regarding clinical content and 

creative thinking, and technology literacy. 

Interpersonal education (IPE) between 

technology and medicine has been growing 

in evidence in the past decades.

 Design thinking (DT) is a framework for 

complex problem solving applied widely by 

various disciplines and recently emerging 

within healthcare. As a methodology, the 

origin of design thinking is often credited to 

Herbert A. Simon's Sciences of the Artificial in 

1969(1). The design process recently 

popularized by Tim Brown describes three 

stages in the design thinking cycle: 1) inspiration, 

which embodies the initial problem or 

opportunity; 2) ideation, which encompasses 

the development and refinement of ideas; 

and 3) implementation, which involves the 

introduction and application of the derived 

solution.

 Previous medical, educational studies 

that applied DT showed that DT enhances 

understanding of complex issues and 

collaborative skills. A study integrated DT to 

medical ethic curriculum found students 

improved knowledge and attitudes toward 

organ transplantation  (2). Another study 

applied DT to assign an interdisciplinary 

project for medicine and other science 

students to improve the health care 

environment. The results showed positive 

feedback in terms of increasing motivation 

and creativity capability (3). However, its use 

in Thailand's medical education has never 

been addressing. We  choose this elder pain 

topic because our team is also working on the 

project pain assessment by facial  recognition 

technology (4)

2. Method

2.1. Study Population and Sampling: 

      The final year medical students rotating 

to the Faculty of Family Medicine during the 

four months study period (July 2020 – 

December 2020)  40 students including;

       The 3rd year technology student who 

did elective to the human-computer subject 

12 students. 

      The medical students will be grouping 

into 3-4 people. Then they will be assigned 

to match with a technology student. 

2.2. The interventions

 The total 150 minutes interactive 

workshop including three parts;

 Thirty minutes for introduction about 

the principle of design thinking and elderly 

pain care. 

 60 minutes. Each group would be 

brainstorming to produce a personal persona 

and user journey to identify problems and 

prototype ideation based on human-centered

30 minutes for prototype presentation. Each 

group present in pitching style for 10 minutes 

for each group in a seminar. 

2.3. Outcome measurement

 The general aim of the study is to 

explore the feasibility of integrating design 
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thinking to enhance interprofessional 

education between technology and medicine 

students. 

 The short term objective is to gather 

data from a checklist- questionnaire specifically:

 Do the students perceive this activity as 

relevant or valuable to their profession? : very 

useful, somewhat helpful, and not useful

 Do this activity inspired students to 

develop their prototype after the course: 

interest versus no interest

 Is the programming assignment optimum 

to the students' capacity? : too tricky, optimal, 

and too easy.

 The longer-term objective is to develop 

further the joint curriculum between 

technology and medicine in the future—the 

themes and quotes from student responses 

to open-ended questions.

 Which part of an activity that you like 

the most and why?

 Which part of the activity that you think 

needs improvement, and in what way?

 The activities depicted in Figure 1 and 

were recorded by verbal permission of 

participants, which could be reached at 

https://www.youtube.com/watch?v=PXuZYk-

WcNk

Figure 1 The Design Thinking introduction (a) 

and group brainstorming comprised medical 

students and technological students (b). 

Example of the student's persona (c) and 

model of the students' user journey (d). 

a)

 

b)

 

c)        

            

d)
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rather than core course. Meanwhile, among 
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course. Among those responding with no 

interest pursue the project, they lack 

time after rotating to another class. 

Nearly all (98%) of students answered 

they were comfortable with this project-

based education style. The details of 

these quantitative data are described in 

Table 1 :  
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technological students, nearly all (95%) think 

this activity is practical.

 30% of medical students and 80% of 

technological students were inspired to 

develop an actual prototype after the course. 

Among those responding with no interest 

pursue the project, they lack time after 

rotating to another class. Nearly all (98%) of 

students answered they were comfortable 

with this project-based education style. The 

details of these quantitative data are described 

in Table 1 : 

Table 1: Demographic data of students 

participate in the DT workshop.

Demographic data Medical 

students

(N=40)

Technological

student

(N=12)
Which part of an 

activity that you 

like the most and 

why?

23 (22-24) 21 (19-24)

Which part of the 

activity that you 

think needs 

improvement, and 

in what way?

23 (57.5%) 6 (50%)

Expected career 

after graduate 

Working in 

government sector

Self-employed

4 (33.3 %)

22 (55 %)

8 (66.7%)

18 (45%)

Do the students 

perceive this 

activity as relevant 

or valuable to 

their profession?

Very useful

Somewhat 

useful

Not useful

23 (58%)

16 (40%)

1 (2%)

10 (95%)

2 (5%)

Do this activity 

inspired students 

to develop their 

prototype after 

the course

Interest to pursue 

the project 

No interest

12 (30%)

28 (70%)

7 (60%)

5 (40%)

Is the 

programming 

assignment 

optimum to the 

students' 

capacity?

Too difficult

Optimal

Too easy

1(2%)

39 (98%)

0

0

12 (100%)

0

 The qualitative data as themes and 

quotes from student responses to the design 

thinking workshop showed many students like 

doing persona. Still, the brainstorming time is 

too limited, and those responding with no 

interest pursue the project because they lack 

time after rotating to other courses. The 

thematic quotes were summarized  in table
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Table 2: Demographic data of students 

participate in the DT workshop.

Questions Medical 

students 

Technological 

student 
Which part of 

an activity that 

you like the 

most and why?

-Storytelling 

persona 

formation that 

provided a new 

experience and 

different point 

of viewing - 

human-

centered rather 

than 

epidemiologic 

centered as 

usual evidence-

based medicine 

approach

The workshop 

part is because 

this part let me 

face the actual 

user, which 

helps me know 

the real 

problem and 

solve the real 

point.

- the session 

of 

brainstorming 

for making a 

persona/

journal map, 

because my 

teammates 

and I can 

show 

individual 

thoughts and 

exchange the 

experience 

for doing 

best.

Which part of 

the activity that 

you think needs 

improvement, 

and in what 

way?

-Workshop part 

in limited time.

- Introduction: 

may provide 

more 

information that 

relates to the 

workshop since 

it is a very new 

kind of for 

medical student

- Should be a 

particular 

course rather 

than a core 

course.

-this activity 

should be 

increased 

duration if I 

have more 

time; the 

opinion and 

thought maybe 

shown and 

exchanged for 

planning and 

improving a 

persona.

- The project 

could not 

pursue the 

completed 

project because 

of lack of time 

after it rotates 

to the next 

course.

4. Discussion:

   Most medical students and technological 

students perceived DT to be useful for their 

career and displayed satisfaction in this co-

project style. However, finding matched 

schedule of two disciplines made long-term 

interpersonal education challenging.

   Design thinking (DT)  has gained attention 

as a method suitable to 21st-century education 

to redesign curricula and encourage students 

to solve problems using creativity and 

collaboration.

 Our participated students are categorized 

in generation Z (who was born between 1995 
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to 2012). They are commonly described as 

'digital naïve' based on growing up on the 

internet and social media. Generation Z tends 

to be naturally independent learners who 

look up to their authority. (5). This character 

may explain the survey found that more than 

half of medical students and technological 

students prefer being self-employed or being 

entrepreneurs over working under a more 

hierarchical job as government officers. 

Although relatively short attention span and 

less face-to-face communication skills than 

previous generations, they desire to be active 

problem-solvers for the sake of society. The 

results from this study may explain why DT 

could fulfill both their weakness by teamwork 

activity and enhance their strength in terms 

of social responsibility mindset.   

     There are some limitations of this study. 

First, the COVID19 situation in early to mid-

2020 caused the number of students to 

participate in the workshop less than expected. 

The second and most important barrier is the 

structure of the medical school curriculum 

which each course has many instructors get 

involve. The traditional schedule may make 

it difficult to arrange a regular matching 

teaching schedule with the technical school 

under one primary instructor. As many 

students feedback, they could not pursue 

their prototype idea due to lack of continuous 

support. Third, there is no yet outcome 

measurement that reflects the real academic 

achievement. The literature describes the 

solution that can solve targeted problems or 

improve patient care quality (6). Since this 

outcome is impossible to get in a short time, 

the following study should plan for a longer 

follow-up.

    In conclusion, our lesson learned from this 

DT-IPE project is well accepted by both 

medical and technological. A more flexible 

medical curriculum schedule would enhance 

the long-term collaborative project. 
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Supplement material 

 The video clip demonstrate DT activities 

https://www.youtube.com/watch?v=PXuZYk-

WcNk 
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บทคัดย่อ

 การจัดการเรียนรู�ศาสตร์ทำางการพยาบาลมีควัามละเอียดซัึ่บซึ่�อน โดยเฉพาะอย่างยิ�งการพยาบาลกุมาร

เวัชีศาสตร์ซึึ่�งต�องดูแลทำารกและเด็กป่วัยในช่ีวังวััยต่างๆ เป็นงานทีำ�ต�องการพยาบาลทีำ�มีควัามเชีี�ยวัชีาญเฉพาะทำาง

ร่วัมกับการดูแลทีำ�เน�นให�ครอบครัวัเข�ามามีส่วันร่วัมในการดูแลบุตร การทีำ�จะให�นักศึกษาพยาบาลทีำ�เป็นผู�เรียนรู�

ในระดับเริ�มต�นนำาควัามรู�จากการเรียนจากทำฤษฎีีมาสู่การลงมือปฏิิบติัน้ันจึงเป็นเรื�องทีำ�มีควัามทำ�าทำายอยา่งยิ�ง ดัง

น้ันโครงการ Type C เพื�อพัฒนาการเรียนการสอน โดยมุ่งเน�นการจัดการเรียนรู�แบบใหม่ทีำ�สอดคล�องกับศตวัรรษ

ทีำ�  21 สนับสนุนโดยศูนย์นวััตกรรมการสอนและการเรียนรู�จึงมุ่งเน�นการออกแบบการจัดการเรียนรู�แบบบูรณา

การทีำ�จะทำำาให�เกิดนวััตกรรมทำางการพยาบาล โดยใชี�รูปแบบการศึกษาแบบอุทิำศตนในการออกแบบเพื�อให�เกิดการ

เรียนรู�ร่วัมระหว่ัางนักศึกษาพยาบาลในระดับปริญญาช้ัีนปีทีำ� 3 ปีทีำ� 4 และนักศึกษาพยาบาลในระดับปริญญาโทำ 

ตลอดจนพยาบาลวิัชีาชีีพซึึ่�งสามารถพัฒนาผู�เรียนให�สามารถปรับตัวัในการเป็นพยาบาลวิัชีาชีีพได�อย่างรวัดเร็วั

และมั�นใจ    

คำาสำาคัญ:  นักศึกษาพยาบาล, กิจกรรมการเรียนรู�,  นวััตกรรม, การศึกษาแบบอุทิำศตน, บูรณศาสตร์

1. บทนำา

 ปัจจุบันหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

(พย.บ.) และชืี�อปริญญาภาษาอังกฤษคือ Bachelor 

of Nursing Science Program (B.S.N.)เป็นหลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2561 โดยกำาหนดจำานวันหน่วัยกิตทีำ�

เรียนตลอดหลักสูตรไม่น�อยกว่ัา 145 หน่วัยกิต ทีำ�ผ่าน

มาคณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิัทำยาลัยเชีียงใหม่ ได�เปิด

สอนระดับปริญญาตรีมาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2509 และมุ่ง

เน�นการจัดการศึกษาเพื�อผลิตบัณฑิตพยาบาลทีำ�จะ

สามารถปฏิิบัติงานในการดูแลประชีาชีนและพัฒนา

งานวิัชีาชีีพการพยาบาลของประเทำศไทำยต่อไป

 การจัดการศึกษาหลักสูตร พย.บ. และหลักสูตร

ในทำางสายวิัทำยาศาสตร์สุขภาพน้ันมีควัามทำ�าทำาย

เนื�องจากผู�สอนต�องทำำาให�ผู�รับบริการมั�นใจว่ัาเมื�อจบ

การศึกษาแล�วับัณฑิตพยาบาลจะสามารถดูแลชีีวิัต

และสุขภาพของประชีาชีนได�อย่างปลอดภัย ควัามรู� 

ทัำกษะ ทัำศนคติในการการพยาบาลทีำ�สะสมตลอดช่ีวัง

เวัลา 4 ปีน้ัน จะต�องมีการออกแบบและวัางแผนอยา่ง

ดี โดยเฉพาะอย่างยิ�งการพยาบาลกุมารเวัชีศาสตร์เป็น

ศาสตร์ทีำ�เกี�ยวักับการดูแลเด็กและครอบครัวัต้ังแต่แรก

เกิดจนถึงวััยรุ่น ท้ัำงในภาวัะสุขภาพปกติ เจ็บป่วัยท้ัำง

แบบเฉียบพลัน ฉุกเฉิน วิักฤตและเร้ือรัง เนื�องจาก

เป็นกลุ่มเปราะบางดังน้ันทัำกษะการดูแลหลายอย่าง

ต�องใชี�ประสบการณ์ในการคิดวิัเคราะห์และตัดสินใจ

อย่างละเอียดและรอบคอบ

 ดังน้ันโครงการ Type C น้ีจึงออกแบบบูรณา
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การจัดการเรียนรู�โดยใชี�รูปแบบการศึกษาแบบอุทิำศตน

ให�แก่นักศึกษาพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตร

บัณฑิตช้ัีนปีทีำ� 3 และปี 4 ทีำ�เป็นเสมือนผู�เรียนรู�ในระดับ

เริ�มต�นหรือผู�เรียนรู�หน�าใหม่ (Novices) ได�เรียนรู�กับพี�

นักศึกษาพยาบาลในระดับปริญญาโทำและพยาบาล

วิัชีาชีีพ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู�ของ 3 กระบวันวิัชีา

ได�แก่ การพยาบาลเด็กและวััยรุ่น (555313) การฝึึก

ปฏิิบัติการพยาบาลเด็กและวััยรุ่น (555394) และการ

ฝึึกปฏิิบัติการพยาบาลกุมารเวัชีศาสตร์เพื�อเตรียมเข�า

สู่วิัชีาชีีพ (555482) จึงเป็นเหมือนทำางลัดสำาหรับผู�

เรียนรู�หน�าใหม่คือ การเรียนรู�โดยตรงจากผู�ทีำ� มี

ประสบการณ์ (Experts) ซึึ่�งคาดว่ัาจะทำำาให�ผู�เรียน

สามารถปรับตัวัในการเป็นพยาบาลวิัชีาชีีพได�อย่าง

รวัดเร็วัและมั�นใจ    

2. กรอบแนวคิดในการดำาเนินการ 

 รูปแบบการศึกษาแบบอุทิำศตน (Dedicated 

education model) เป็นแนวัคิดทีำ�ไม่ได�ถูกนำามาศึกษา

อย่างท่ำองแทำ�ในประเทำศไทำยจึงยังไม่พบบทำควัาม

วิัชีาการทีำ�เกี�ยวัข�องมากนักแต่ท้ัำงน้ีเป็นแนวัคิดทีำ�กลืน

ไปกับวััฒนธิรรมและธิรรมชีาติของพยาบาลไทำยมา

ตลอด แนวัคิดรูปแบบการศึกษาแบบอุทิำศตนเป็นควัาม

ร่วัมมอืระหวัา่งฝ่ึายการศกึษาและฝึา่ยการบรกิารด�าน

ในหน่วัยงานหรือโรงพยาบาลทีำ�สนับสนุนและเอ้ือให�

เกิดการเรียนรู�การปฏิิบัติระหว่ัางพยาบาลวัชิีาชีีพและ

นักศึกษาพยาบาล1 ท้ัำงน้ีนักศึกษาพยาบาลจะสัมผัส

ได�ถึงการเป็นส่วันหนึ�งของทำีมสหวิัชีาชีีพของโรง

พยาบาลน้ันๆ ซึึ่�งควัามร่วัมมือดังกล่าวัจะก่อให�เกิด

ประโยชีน์ต่อท้ัำงฝ่ึายการศึกษาและฝ่ึายการบริการ เช่ีน 

ลดการขาดแคลนบุคลาการฝ่ึายการศึกษา การคงอยู่

ของงานในพยาบาลวิัชีาชีีพ เป็นต�น  

 อาจารย์จากกลุ่มวิัชีาการพยาบาลกุมาร

เวัชีศาสตร์และฝ่ึายการพยาบาลกุมารเวัชีกรรม คณะ

แพทำยศาสตร์ มหาวัิทำยาลัยเชีียงใหม่ มีควัามร่วัมมือ

และควัามสัมพันธ์ิอันดีมาอย่างต่อเนื�อง ในทุำกปีจะมี

การสัมมนาร่วัมกัน (รูปทีำ� 1) เพื�อสรุปกิจกรรมการ

จัดการเรียนรู�และแลกเปลี�ยนข�อมูล และจากข้ันตอน

การออกแบบการจัดการศึกษาประกอบด�วัยการ

ออกแบบ (forming) การพุ่งเป้า (storming)  การ

กำาหนดการปฏิิบัติ (norming) และการแสดงออกและ

แลกเปลี�ยนเรียนรู� (performing and lessons 

learned)2  ดังน้ันการออกแบบบรูณาการจดัการเรียน

รู�โดยใชี�รูปแบบการศึกษาแบบอุทิำศตนให�แก่นักศึกษา

พยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ร่วัมกับทีำม

ฝ่ึายการพยาบาลจึงเป็นเรื�องทีำ�สามารถจัดดำาเนินการ

ได�จนเกิดผลลัพธ์ิทีำ�ดีดังต่อไปน้ี

รูปทีำ�1 การสัมมนาประจำาปีระหว่ัางฝ่ึายวิัชีาการและ

ฝ่ึายการพยาบาล

3. ข้ัึ้นตอนวางแผนการดำาเนินการ

 การกำาหนดระดับของการมีส่วันร่วัมในกิจกรรม

การเรียนรู�มีควัามสำาคัญอย่างยิ�งเพื�อให�ได�กำาหนด

ขอบเขตและบทำบาทำหน�าทีำ�ของแต่ละฝ่ึาย การออกแบบ

การจัดการเรียนรู�เริ�มต�นจากการเชิีญผู�ทีำ�มีส่วันเกี�ยวัข�อง

ท้ัำงหมดมาร่วัมประชุีมได�แก่ หัวัหน�างานการพยาบาล

กุมารเวัชีศาสตร์และหัวัหน�าหอผู�ป่วัยทุำกหอผู�ป่วัยทีำ�

นักศึกษาไปฝึึกได�แก่ หอผู�ป่วัยทำารกแรกเกิด 2 (Nursey 

2) หอผู�ป่วัยทำารกแรกเกิดวิักฤต (Neonatal critical 

care unit: NCCU) และหอผู�ป่วัยกุมารเวัชีกรรม 4 

(Pediatric ward 4) ร่วัมกับอาจารย์ผู�นิเทำศวิัชีาการฝึึก

ปฏิิบัติการพยาบาลกุมารเวัชีศาสตร์เพื�อเตรียมเข�าสู่

วิัชีาชีีพ (555482) ซึึ่�งเป็นกระบวันวิัชีาทีำ�เปิดสอนคร้ัง

แรกในหลักสูตร พย.บ.ปรับปรุง พ.ศ. 2561 

 ประธิานกระบวันวิัชีา 555482 ได�นำาเสนอราย

ละเอียดของกระบวันวิัชีาและผลลัพธ์ิการเรียนรู�ให�แก่

 

 

   

 

 

2 

ครอบครัวตั ้งแตแรกเกิดจนถึงวัยรุ น ทั ้งในภาวะ

สุขภาพปกติ เจ็บปวยทั ้งแบบเฉียบพลัน ฉุกเฉิน 

วิกฤตและเรื้อรัง  เนื่องจากเปนกลุมเปราะบางดังนั้น

ทักษะการดูแลหลายอยางตองใชประสบการณใน

การคิดวิเคราะหและตัดสินใจอยางละเอียดและ

รอบคอบ 

ดังนั้นโครงการ Type C นี้จึงออกแบบบูรณา

การจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการศึกษาแบบอุทิศ

ตนใหแกนักศึกษาพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตร

บัณฑิตชั้นปที ่ 3 และป 4 ท่ีเปนเสมือนผูเรียนรูใน

ระดับเริ ่มตนหรือผู เรียนรู หนาใหม (Novices) ได

เรียนรูกับพี่นักศึกษาพยาบาลในระดับปริญญาโท

และพยาบาลวิชาชีพ ผานกิจกรรมการเรียนรูของ 3 

กระบวนวิชาไดแก  การพยาบาลเด็กและว ัยรุน 

(555313) การฝกปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุน 

(555394) และการฝกปฏิบัติการพยาบาลกุมารเวช

ศาสตรเพื ่อเตรียมเขาสู วิชาชีพ (555482) จึงเปน

เหมือนทางลัดสำหรับผูเรียนรูหนาใหมคือ การเรียนรู

โดยตรงจากผูที่มีประสบการณ (Experts) ซึ่งคาดวา

จะทำใหผูเรียนสามารถปรับตัวในการเปนพยาบาล

วิชาชีพไดอยางรวดเร็วและม่ันใจ     

2 กรอบแนวคดิในการดำเนินการ  

รูปแบบการศึกษาแบบอุทิศตน (Dedicated 

education model) เปนแนวคิดที ่ไมไดถูกนำมา

ศึกษาอยางทองแทในประเทศไทยจึงย ังไม พบ

บทความวิชาการที ่เกี ่ยวของมากนักแตทั ้งนี ้เปน

แนวคิดที ่กลืนไปกับวัฒนธรรมและธรรมชาติของ

พยาบาลไทยมาตลอด แนวคิดรูปแบบการศึกษา

แบบอุทิศตนเปนความรวมมือระหวางฝายการศึกษา

และฝ  ายการบร ิ การด  าน ในหน  วย งานหรื อ

โรงพยาบาลท่ีสนับสนุนและเอ้ือใหเกิดการเรียนรูการ

ปฏ ิบ ัต ิระหว างพยาบาลว ิชาช ีพและน ักศ ึกษา

พยาบาล1 ทั้งนี้นักศึกษาพยาบาลจะสัมผัสไดถึงการ

เปนสวนหนึ่งของทีมสหวิชาชีพของโรงพยาบาลนั้นๆ 

ซึ่งความรวมมือดังกลาวจะกอใหเกิดประโยชนตอท้ัง

ฝายการศึกษาและฝายการบริการ เชน ลดการขาด

แคลนบุคลาการฝายการศึกษา การคงอยูของงานใน

พยาบาลวิชาชีพ เปนตน   

อาจารยจากกลุ มวิชาการพยาบาลกุมารเวช

ศาสตรและฝายการพยาบาลกุมารเวชกรรม คณะ

แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีความรวมมือ

และความสัมพันธอันดีมาอยางตอเนื่อง ในทุกปจะมี

การสัมมนารวมกัน (รูปที่ 1) เพื่อสรุป กิจกรรมการ

จัดการเรียนรูและแลกเปลี่ยนขอมูล และจากข้ันตอน

การออกแบบการจัดการศึกษาประกอบดวยการ

ออกแบบ (forming) การพุ งเปา (storming)  การ

กำหนดการปฏิบัติ (norming) และการแสดงออก

และแลกเปลี่ยนเรียนรู (performing and lessons 

learned)2  ดังนั ้นการออกแบบบูรณาการจัดการ

เรียนรูโดยใชรูปแบบการศึกษาแบบอุทิศตนใหแก

นักศึกษาพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

รวมกับทีมฝายการพยาบาลจึงเปนเรื่องที่สามารถจัด

ดำเนินการไดจนเกิดผลลัพธท่ีดีดังตอไปนี้ 

 
รูปท่ี1 การสัมมนาประจำประหวาง 

ฝายวิชาการและฝายการพยาบาล 
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ฝ่ึายการพยาบาล (รปูทีำ� 2) และเปดิโอกาสแลกเปลี�ยน

เพื�อร่วัมกันออกแบบการจัดการเรียนรู� โดยจากการ

อภิปรายประกอบกับข�อมูลการสำารวัจคุณลักษณะอัน

พึงประสงค์ทีำ�พยาบาลวิัชีาชีีพอยากเห็นจากบัณฑิต

พยาบาลจบใหม่ในการสัมมนาประจำาปี ซึึ่�งถือเป็น

ข�อมูลทีำ�สำาคัญจากผู�มีส่วันได�ส่วันเสียหลักจึงกำาหนด

กิจกรรมทีำ�เน�นให�เกิดผลลัพธ์ิการเรียนรู� ได�แก่ การใชี�

หลักฐานเชิีงประจักษ์ในการพยาบาล (Using 

evidence based in nursing practice) การพัฒนา

นวััตกรรมทำางการพยาบาล (Nursing innovation 

development) และการตัดสินใจทำางคลินิกใน

ประเด็นทำางจริยธิรรม (Clinical decision making 

in ethical dilemma issues) (รปูทีำ� 3) ด�วัยวััฒนธิรรม

องค์กรของท้ัำงสองฝ่ึายทีำ�มีควัามเอ้ืออาทำรและชี่วัย

เหลือเก้ือกูลกันมาอย่างต่อเนื�องจึงทำำาให�เกิดข�อตกลง

ทีำ�เป็นประโยชีน์สูงสุดต่อผู�เรียน โดยฝ่ึายการพยาบาล

ยินดีรับเป็นผู�ทีำ�ดูแลนักศึกษาพยาบาลช้ัีนปี 4 จำานวัน 

3 กลุ่มในช่ีวังการฝึึกปฏิิบัติท้ัำงเวัรเชี�า บ่าย ดึกเพื�อให�

นั ก ศึกษา ได� บ รร ลุผล ลัพ ธ์ิการ เ รี ยน รู� และ ได�

ประสบการณ์เหมือนพยาบาลจบใหม่ 

 

รูปทีำ� 2 ประธิานวิัชีานำาเสนอผลลัพธ์ิการเรียนรู�

 

รูปทีำ� 3 การแลกเปลี�ยนเพื�อกำาหนดกิจกรรมการเรียน

รู�ให�เกิดนวััตกรรมทีำ�สามารถนำาไปใชี�ได�จริง 

4. ข้ัึ้นการดำาเนินกิจกรรมการเรียนรู้  

 กิจกรรมการบูรณาการจัดการเรียนรู�นักศึกษา

พยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตช้ัีนปีทีำ� 3 และ

ปี 4 นักศึกษาพยาบาลในระดับปริญญาโทำและ

พยาบาลวิัชีาชีีพ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู�ของสาม

กระบวันวิัชีาของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ได�แก่ ทำฤษฎีี 555313 และการฝึึกปฏิิบัติ 555394 

และ 555482 และเพิ�มเติมหนึ�งวิัชีาของหลักสูตร

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตได�แก่ การฝึึกปฏิิบัติการ

พยาบาลเด็กข้ันสูง 555733 มีกิจกรรมดังต่อไปน้ี

 4.1 การใชี�หลักฐานเชิีงประจกัษ์ในการพยาบาล 

(Using evidence based in nursing practice) 

 นักศึกษาพยาบาลช้ัีนปีทีำ� 3 ได�เรียนรู�เกี�ยวักับ 

แนวัปฏิิบัติทำางคลินิก (clinical practice guideline; 

CPG) และการสืบค�นหลักฐานเชิีงประจักษ์ (evidence 

based practice; EBP) การอา่นหลักฐานเชิีงประจักษ์

เพื�อนำามาใชี�ทำางการพยาบาลในวัชิีาทำฤษฎีีซึึ่�งเป็นกระ

บวันวิัชีาทีำ�ได�รับทุำนสนับสนุนศูนย์นวััตกรรมการสอน

และการเรียนรู�ในปีการศึกษา 2563  โครงการ Type 

A และหลงัจากเรียนจะได�มโีอกาสอา่นและนำาใชี�ข�อมูล

ในการฝึึกปฏิิบัติซึึ่�งปกติจะอภิปรายร่วัมกับอาจารย์

นิเทำศเท่ำาน้ัน ผู�ดำาเนินโครงการน้ีจึงจัดโอกาสให�ได�แลก

เปลี�ยนกับนักศึกษาพยาบาลปริญญาโทำช้ัีนปีทีำ� 1  

(รูปทีำ� 4) ซึึ่�งนักศึกษาปริญญาตรีช้ัีนปีทีำ� 3 เป็นเสมือน

ผู�เรียนรู�หน�าใหม่เมื�อต�องนำาเสนอบทำควัามภาษา

 

   

 

 

3 

3 ข้ันตอนวางแผนการดำเนินการ 

การกำหนดระดับของการมีสวนรวมในกิจกรรม

การเรียนรูมีความสำคัญอยางยิ่งเพื่อใหไดกำหนด

ขอบเขตและบทบาทหนาที ่ของแตละฝาย การ

ออกแบบการจัดการเรียนรูเริ่มตนจากการเชิญผูที่มี

สวนเกี่ยวของทั้งหมดมารวมประชุมไดแก หัวหนา

งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตรและหัวหนาหอ

ผูปวยทุกหอผูปวยที่นักศึกษาไปฝกไดแก หอผูปวย

ทารกแรกเกิด 2 (Nursey 2) หอผูปวยทารกแรกเกิด

วิกฤต (Neonatal critical care unit: NCCU) และ

หอผ ู ป วยก ุมารเวชกรรม 4 (Pediatric ward 4) 

ร วมกับอาจารย ผ ู น ิ เทศว ิชาการฝ กปฏิบ ัต ิการ

พยาบาลกุมารเวชศาสตรเพื ่อเตรียมเขาสู วิชาชีพ 

(555482) ซึ่งเปนกระบวนวิชาที่เปดสอนครั้งแรกใน

หลักสูตร พย.บ.ปรับปรุง พ.ศ. 2561  

ประธานกระบวนวิชา 555482 ไดนำเสนอ

รายละเอียดของกระบวนวิชาและผลลัพธการเรียนรู

ใหแกฝายการพยาบาล (รูปที ่ 2) และเปดโอกาส

แลกเปลี่ยนเพื่อรวมกันออกแบบการจัดการเรียนรู 

โดยจากการอภิปรายประกอบกับขอมูลการสำรวจ

คุณลักษณะอันพึงประสงคที่พยาบาลวิชาชีพอยาก

เห ็นจากบัณฑิตพยาบาลจบใหมในการส ัมมนา

ประจำป ซึ่งถือเปนขอมูลที่สำคัญจากผูมีสวนไดสวน

เสียหลักจึงกำหนดกิจกรรมที่เนนใหเกิดผลลัพธการ

เรียนรู  ไดแก การใชหลักฐานเชิงประจักษในการ

พย าบ าล  (Using evidence based in nursing 

practice) การพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล 

(Nursing innovation development) และก า ร

ต ัดส ินใจทางคล ิน ิกในประเด ็นทางจร ิยธรรม 

(Clinical decision making in ethical dilemma 

issues) (รูปที่ 3) ดวยวัฒนธรรมองคกรของทั้งสอง

ฝายที่มีความเอื้ออาทรและชวยเหลือเกื้อกูลกันมา

อยางตอเนื่องจึงทำใหเกิดขอตกลงที่เปนประโยชน

สูงสุดตอผูเรียน โดยฝายการพยาบาลยินดีรับเปนผูท่ี

ดูแลนักศึกษาพยาบาลชั้นป 4 จำนวน 3 กลุมในชวง

การฝกปฏิบัติทั้งเวรเชา บาย ดึกเพื่อใหนักศึกษาได

บรรลุผลลัพธการเรียนรูและไดประสบการณเหมือน

พยาบาลจบใหม  

 
รูปท่ี 2 ประธานวิชานำเสนอผลลัพธการเรียนรู 

 

 
รูปท่ี 3 การแลกเปลี่ยนเพ่ือกำหนดกิจกรรมการ

เรียนรูใหเกิดนวัตกรรมท่ีสามารถนำไปใชไดจริง  

4 ข้ันการดำเนินกิจกรรมการเรียนรู   

กิจกรรมการบูรณาการจัดการเรียนรูนักศึกษา

พยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปที ่ 3 

และป 4 นักศึกษาพยาบาลในระดับปริญญาโทและ
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รูปทีำ� 7 การนำาเสนอการวิัเคราะห์ประเด็นปัญหา 
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พยาบาลวิชาชีพ ผานกิจกรรมการเรียนรูของสาม

กระบวนวิชาของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ไดแก ทฤษฎี 555313 และการฝกปฏิบัติ 555394 

และ 555482 และเพิ ่มเติมหนึ ่งวิชาของหลักสูตร

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตไดแก การฝกปฏิบัติการ

พยาบาลเด็กข้ันสูง 555733 มีกิจกรรมดังตอไปนี้ 

4.1 การใชหลักฐานเชิงประจักษในการพยาบาล 

( Using evidence based in nursing 

practice)  

นักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 3 ไดเรียนรูเกี่ยวกับ 

แนวปฏิบัติทางคลินิก (clinical practice guideline; 

CPG)  และการส ืบค นหล ั กฐานเช ิ งประจ ั กษ  

( evidence based practice; EBP)  ก า ร อ  า น

หลักฐานเชิงประจักษเพื่อนำมาใชทางการพยาบาล

ในว ิชาทฤษฎ ีซ ึ ่ ง เป นกระบวนว ิชาท ี ่ ได ร ับ ทุน

สนับสนุนศูนยนวตักรรมการสอนและการเรียนรูในป

การศึกษา 2563  โครงการ Type A และหลังจาก

เรียนจะไดมีโอกาสอานและนำใชขอมูลในการฝก

ปฏิบัติซึ ่งปกติจะอภิปรายรวมกับอาจารยน ิเทศ

เทาน ั ้น ผ ู ดำเน ินโครงการนี ้จ ึงจ ัดโอกาสใหได

แลกเปลี่ยนกับนักศึกษาพยาบาลปริญญาโทชั้นปท่ี 1 

(รูปท่ี 4) ซ่ึงนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปท่ี 3 เปนเสมือน

ผ ู  เ ร ี ยนร ู หน า ใหม เม ื ่อต องนำเสนอบทความ

ภาษาอังกฤษกับผูที่มีความรูมากกวาก็จะตองเตรียม

ตัวและคอนขางตื่นเตน (รูปท่ี 5) แตเนื่องดวยเปนรุน

พ่ีพยาบาลปริญญาโทป 1 จึงทำใหเกิดบรรยากาศท่ีดี

มีการแลกเปลี่ยนเชิงประสบการณที่ประทับใจของ

ท้ังสองกลุม (รูปท่ี 6)  

 

รูปท่ี 4 การนำเสนอ CPG และ EBP และ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น   

 
รูปท่ี 5 นักศึกษาชั้นปท่ี 3 นำเสนอ CPG และ EBP 

แกอาจารยนิเทศและนักศึกษาปริญญาโทป 1  

 

 
รูปท่ี 6 นักศึกษาปริญญาโทป 1 นำเสนอ CPG และ 

EBP แสดงความคิดเห็นจากประสบการณ  
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5 

4.2 การพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล 

(Nursing innovation development)  

หนึ่งในคุณลักษณะที่พึงประสงคของหลายๆ 

สถาบันการศึกษาคือ ความสามารถในการพัฒนา

นวัตกรรม กิจกรรมที่จะพัฒนาใหเกิดนวัตกรรมท่ี

สามารถนำไปใชไดจริงและเกิดการทำงานรวมกัน

ระหวางนักศึกษาปที ่ 4 นักศึกษาปริญญาโทและ

พยาบาลวิชาชีพนั ้นจึงตองมีการวิเคราะหปญหา 

และพ ัฒนาค ุณภาพการปฏ ิบ ัต ิ การพยาบาล 

และใชความร ู  ใหมและหลักฐานเช ิงประจ ักษ ท่ี

เ ก ี ่ ย วข  อ ง  น ั กศ ึ กษาจ ึ งต  อ งรวบรวมข  อ มู ล 

วิเคราะหประเด็นปญหารวมกับทีมการพยาบาลซ่ึง

ในข้ันตอนนี้นักศึกษาชั้นปท่ี 3 จะมีโอกาสรวมเรียนรู

ในเกือบทุกขั ้นตอน (รูปที ่ 7)การเขียนโครงการ 

พัฒนานวัตกรรมนำหลักฐานเชิงประจักษที่เกี่ยวของ

มาใชรวมกับอาจารยนิเทศ (รูปท่ี 8) ผูเรียนจึงเปน

เหมือนสะพานเชื่อมระหวางการทำงานระหวางฝาย

วิชาการและฝายการพยาบาล จากนั้นนักศึกษาแต

ละกลุ มนำโครงการฯ กล ับไปเสนอยังพยาบาล

วิชาชีพในหอผู ป วยเพื ่อรับฟงความคิดเห็นจาก

ผูเชี ่ยวชาญที่มีสวนเกี่ยวของกับนวัตกรรมทั้งหมด

จำนวนหลายรอบจนกวาจะสมบูรณ (รูปที ่ 9-10) 

แลวนำโครงการฯ ไปทดลองปฏิบัติในสถานการณ

จร ิงภายใต การกำกับด ูแลจากพยาบาลว ิชาชีพ

จากนั้นนำเตรียมการเผยแพรผลลัพธและแลกเปลี่ยน

วันสุดทายของการฝกปฏิบัติโดยมีอาจารยชวย

ตรวจสอบความถูกตอง (ร ูปที ่ 11) กิจกรรมการ

นำเสนอโครงการนวัตกรรมเปนกิจกรรมใหมท่ีไมเคย

เกิดข้ึนมากอน (รูปท่ี 12-13) 

 
รูปท่ี 7 การนำเสนอการวิเคราะหประเด็นปญหา  

 
รูปท่ี 8 การประชมุกับผูสอนเพ่ือเขียนโครงการ  

 
รูปท่ี 9 รับฟงความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญท่ีมีสวน

เก่ียวของกับนวัตกรรมในหนวย Nursery 2 

 
รูปท่ี 10 รับฟงความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญท่ีมีสวน

เก่ียวของกับนวัตกรรมในหนวย NCCU  
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สามารถพัฒนาวิัชีาชีีพพยาบาลและพร�อมจะทำำางาน

ด�วัยนวััตกรรมและ EBP แก่ผู�ป่วัยเด็กอย่างมีคุณภาพ

ต่อไป” ข�อควัามดงักล่าวัข�างต�นและรปูภาพ (รปูทีำ� 14) 

ได�รวับรวัมจากการสะทำ�อนควัามรู�สึกของประธิาน

สาขาการพยาบาลเดก็ ภายหลังการมาร่วัมกิจกรรมวััน

นำาเสนอนวััตกรรม    
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รูปท่ี 7 การนำเสนอการวิเคราะหประเด็นปญหา  

 
รูปท่ี 8 การประชมุกับผูสอนเพ่ือเขียนโครงการ  

 
รูปท่ี 9 รับฟงความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญท่ีมีสวน
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รูปท่ี 11 การเตรียมการนำเสนอโครงการนวัตกรรม

รวมกับอาจารยนิเทศ (ฝายวิชาการ)  

 
รูปท่ี 12 โอกาสการฝกนำเสนอตอสาธารณะ  

 
รูปท่ี 13 การนำเสนอโครงการนวัตกรรมรวมกับ

หัวหนางานการพยาบาล (ฝายการพยาบาล) 

“กิจกรรมต างๆ ทำให  เก ิดภาพแห งความ

ประทับใจของกลุมวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร 

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมที ่ได

พัฒนานวัตกรรมและ EBP ที ่สามารถสงตอความ

รวมมือไปยังฝายงานการพยาบาลผูปวยกุมารเวช

ศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ขอขอบคุณทุกทานท่ีช วยใหกระบวนวิชาระดับ

ปริญญาตรีและปริญญาโทไดแสดงศักยภาพของ

นักศึกษา ทำใหเกิดความภาคภูมิใจในการพัฒนางาน

ในกระบวนวิชาท่ีสามารถพัฒนาวิชาชีพพยาบาลและ

พรอมจะทำงานดวยนวัตกรรมและ EBP แกผู ปวย

เด็กอยางมีคุณภาพตอไป” ขอความดังกลาวขางตน

และรูปภาพ (รูปที่ 14) ไดรวบรวมจากการสะทอน

ความร ู ส ึกของประธานสาขาการพยาบาลเด็ก 

ภายหลังการมารวมกิจกรรมวันนำเสนอนวัตกรรม     

 
รูปท่ี 14  เมล็ดพันธุของตนนวัตกรรมทางการ

พยาบาลไดเริ่มเบงบานแลว  

4.3 การตัดสินใจทางคลิน ิกในประเด ็นทาง

จริยธรรม (Clinical decision making in 

ethical dilemma issues)  

การฝกปฏิบัติการพยาบาลกุมารเวชศาสตรเพ่ือ

เตร ียมเข  าส ู  ว ิ ชาช ีพครอบคล ุมการประเ มิน 

และการว ิ เคราะห ป ญหาและความต องการ 

ของผูปวย การวางแผนการพยาบาล การตัดสินใจ 

ทางการพยาบาล การปฏิบัติทักษะการพยาบาล 

การประเม ินผลการพยาบาลการทำงานร  วม 

กับทีมการพยาบาลและทีมส ุขภาพ กิจกรรมท่ี

ดำเนินการคือการวิเคราะหและเสนอ ethical risk 

case และร วมก ันก ับฝ ายการพยาบาลโดยใช   

ethical model  (รูปท่ี 15-16) ซ่ึงในระหวางการฝก

ปฏิบัติมีกรณีที่เปนประเด็นทางจริยธรรมซึ่งผูเรียน

สามารถนำขอมูลประยุกตใชได เชน ทารกแรกเกิดมี

การอ ุ มบ ุญ (surrogate child) และมารดาทาง

กฎหมายตองมาฝกหัดเล ี ้ยงทารกแรกเกิด โดย
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รูปทีำ� 14  เมล็ดพันธ์ุิของต�นนวััตกรรมทำางการพยาบาล

ได�เริ�มเบ่งบานแล�วั 

 4.3 การตัดสินใจทำางคลินิกในประเด็นทำาง

จริยธิรรม (Clinical decision making in ethical 

dilemma issues) 

 การฝึึกปฏิิบัติการพยาบาลกมุารเวัชีศาสตรเ์พื�อ

เตรียมเข�าสู่วิัชีาชีีพครอบคลุมการประเมิน และการ

วิัเคราะห์ปัญหาและควัามต�องการ ของผู�ป่วัย การ

วัางแผนการพยาบาล การตัดสินใจ ทำางการพยาบาล 

การปฏิิบัติทัำกษะการพยาบาล การประเมินผลการ

พยาบาลการทำำางานร่วัม กับทีำมการพยาบาลและทำีม

สุขภาพ กิจกรรมทีำ�ดำาเนินการคือการวิัเคราะห์และ

เสนอ ethical risk case และร่วัมกันกับฝ่ึายการ

พยาบาลโดยใชี�  ethical model  (รูปทีำ� 15-16) ซึึ่�ง

ในระหวั่างการฝึึกปฏิิบัติมีกรณีทีำ�เป็นประเด็นทำาง

จริยธิรรมซึึ่�งผู�เรียนสามารถนำาข�อมูลประยุกต์ใชี�ได� เช่ีน 

ทำารกแรกเกิดมีการอุ�มบุญ (surrogate child) และ

มารดาทำางกฎีหมายต�องมาฝึึกหัดเล้ียงทำารกแรกเกิด 

โดยประวััติควัามเป็นมาคือ ทำารกคลอดมาจากอสุจิ

ของบิดา ไข่ของน�องสาวัมารดาตามกฎีหมาย หญิงอุ�ม

ทำ�องเป็นญาติของฝ่ึายบิดา โดยบิดาและมารดาทำาง

กฎีหมายไม่ประสงค์ให�หญิงอุ�มทำ�องให�นมทำารก ให�

เยี�ยมผ่านกระจกเท่ำาน้ัน จากหลักการทีำ�ว่ัาอาหารทีำ�ดี

ทีำ�สดุของทำารกแรกเกิดคือ นมแม่ ในกรณีเช่ีนน้ีท่ำานจะ

ให�คำาแนะนำาแก่หญิงอุ�มทำ�องซึึ่�งเต�านมจะคัดตึงและมี

นำ้านมไหลทีำ�พร�อมเป็นอาหารสำาหรับทำารกแรกเกิด 

และหากทำารกรายดังกล่าวัแพ�นมวััวัท่ำานจะดูแลทำารก

รายน้ีอย่างไร ...(มีการดัดแปลงข�อมูลเพื�อการพิทัำกษ์

สิทำธิิของผู�ป่วัย)

 

รูปทีำ� 15 การเรียนรู�ประเด็นทำางจริยธิรรม

 

รูปทีำ� 16 การวิัเคราะห์และนำาเสนอ ethical risk 
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รูปท่ี 11 การเตรียมการนำเสนอโครงการนวัตกรรม
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ประวัติความเปนมาคือ ทารกคลอดมาจากอสุจิของ

บิดา ไขของนองสาวมารดาตามกฎหมาย หญิงอุม

ทองเปนญาติของฝายบิดา โดยบิดาและมารดาทาง

กฎหมายไมประสงคใหหญิงอุ มทองใหนมทารก 

🤱🤱🤱🤱 ใหเยี่ยมผานกระจกเทานั้น จากหลักการที่วา

อาหารที่ดีที่สุดของทารกแรกเกิดคือ นมแม ในกรณี

เชนนี้ทานจะใหคำแนะนำแกหญิงอุมทองซึ่งเตานม

จะคัดตึงและมีน้ำนมไหลที่พรอมเปนอาหารสำหรับ

ทารกแรกเกิด และหากทารกรายดังกลาวแพนมวัว

ทานจะดูแลทารกรายนี้อยางไร ...(มีการดัดแปลง

ขอมูลเพ่ือการพิทักษสิทธิของผูปวย) 

 
รูปท่ี 15 การเรียนรูประเด็นทางจริยธรรม 

 

 

รูปท่ี 16 การวิเคราะหและนำเสนอ ethical risk  

5 สรุปผลลัพธและความสำเร็จท่ีเกิดข้ึน 

การจัดการเรียนการสอนดวยรูปแบบการศึกษา

แบบอุทิศตนทำใหเกิดผลลัพธทั ้งตอนักศึกษาทุก

หลักสูตร เกิดการเรียนรูที่เปนสหวิชาและสหวิชาชีพ

ซึ ่งเปนรูปแบบการศึกษาที ่เหมาะกับสถานการณ

ปจจุบันที่จะทำใหเกิดความเชื่อมโยงการเรียนการ

สอนกับผูมีสวนเก่ียวของกับนักศึกษาหรือนายจางใน

อนาคต ทำใหสถาบันการศึกษาไดพัฒนาทักษะ

น ักศ ึกษาได ตรงก ับความต องการของผูม ีส วน

เกี่ยวของและที่สำคัญผูที ่ไดรับประโยชนสูงสุดคือ

ผูรับบริการที่จะไดรับการบริการที่ดีจากพยาบาล

วิชาชีพท่ีมีความเชี่ยวชาญตอไป  

 
รูปท่ี 17  กิจกรรมวันนำเสนอนวัตกรรม     

โครงการ type C ครั้งนี้ทำใหเกิดโอกาสดำเนิน

ก ิจกรรมใหม ๆ นอกกรอบการทำงานและการ

ออกแบบการเรียนรูในแบบเดิมๆ ที่เรียนรูภายในผูท่ี

ลงทะเบียนในวิชาเดียวกันแตการบูรณาการขาม

กระบวนวิชาทฤษฎีไปยังวิชาปฏิบัติ ขามกลุมชั้นป 3 

ไปยังป 4 และขามหลักสูตรระดับปริญญาตรีไปยัง

ปริญญาโทตอเนื่องไปยังพยาบาลในระดับหัวหนา

หนวยงาน ซึ่งอาจมีสัดสวนคะแนนที่แตกตางกันไป

ในแตละวิชา (ตารางที่ 1) จนทำเกิดผลลัพธที ่เกิด

ความคาดหมายผู ที ่เขารวมกิจกรรม (ตารางที ่ 2) 

ลวนชื่นชมและเกิดความภาคภูมิใจ หัวหนาฝายการ

พยาบาลใชคำวา “พี่ซื้อ” (รูปที่ 17) กับทุกผลงาน
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รูปทีำ� 17  กิจกรรมวัันนำาเสนอนวััตกรรม    

 โครงการ type C คร้ังน้ีทำำาให�เกิดโอกาสดำาเนิน

กิจกรรมใหม่ๆ  นอกกรอบการทำำางานและการออกแบบ

การเรียนรู�ในแบบเดมิๆ ทีำ�เรียนรู�ภายในผู�ทีำ�ลงทำะเบียน

ในวิัชีาเดียวักันแต่การบูรณาการข�ามกระบวันวัิชีา

ทำฤษฎีีไปยงัวิัชีาปฏิิบัติ ข�ามกลุ่มช้ัีนปี 3 ไปยงัปี 4 และ

ข�ามหลักสูตรระดับปริญญาตรีไปยังปริญญาโทำต่อเนื�อง

ไปยังพยาบาลในระดับหัวัหน�าหน่วัยงาน ซึึ่�งอาจมี

สัดส่วันคะแนนทีำ�แตกต่างกันไปในแต่ละวิัชีา (ตารางทีำ� 

1) จนทำำาเกิดผลลัพธ์ิทีำ�เกิดควัามคาดหมายผู�ทีำ�เข�าร่วัม

กิจกรรม (ตารางทีำ� 2) ล�วันชืี�นชีมและเกิดควัามภาค

ภูมิใจ หัวัหน�าฝ่ึายการพยาบาลใชี�คำาว่ัา “พี� ซ้ืึ่อ”        

(รูปทีำ� 17) กับทุำกผลงานของนักศึกษา และนอกจาก

ควัามร่วัมมือทีำ�เกิดข้ึนจากฝ่ึายการพยาบาลและฝ่ึาย

การวิัชีาการแล�วั ยังเกิดการต่อยอดช้ิีนงานนวััตกรรม

ในฝ่ึายวิัชีาการทีำ�เป็นรูปธิรรมดังต่อไปน้ี

ตารางท่ี 1 ร�อยละการประเมินผลในกระบวันวิัชีาทีำ�มี

การบูรณาการของระดับปริญญาตรีและโทำ

กระบวันวิัชีา การประเมินผล
วิัธีิการ ร�อยละ

555313 กิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดผู�

เรียนเป็นสำาคัญ

35

555394 พฤติกรรมการปฏิิบัติ 50
การประชุีมกลุ่ม 10
Nursing podcast 5

555482 โครงการนวััตกรรม 15
การประชุีมกลุ่ม 10
Topic conference 10

555733 แนวัปฏิิบัติทำางคลินิก 20
โครงการนวััตกรรม 15
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ขอมูลเพ่ือการพิทักษสิทธิของผูปวย) 

 
รูปท่ี 15 การเรียนรูประเด็นทางจริยธรรม 

 

 

รูปท่ี 16 การวิเคราะหและนำเสนอ ethical risk  

5 สรุปผลลัพธและความสำเร็จท่ีเกิดข้ึน 

การจัดการเรียนการสอนดวยรูปแบบการศึกษา

แบบอุทิศตนทำใหเกิดผลลัพธทั ้งตอนักศึกษาทุก

หลักสูตร เกิดการเรียนรูที่เปนสหวิชาและสหวิชาชีพ

ซึ ่งเปนรูปแบบการศึกษาที ่เหมาะกับสถานการณ

ปจจุบันที่จะทำใหเกิดความเชื่อมโยงการเรียนการ

สอนกับผูมีสวนเก่ียวของกับนักศึกษาหรือนายจางใน

อนาคต ทำใหสถาบันการศึกษาไดพัฒนาทักษะ

น ักศ ึกษาได ตรงก ับความต องการของผูม ีส วน

เกี่ยวของและที่สำคัญผูที ่ไดรับประโยชนสูงสุดคือ

ผูรับบริการที่จะไดรับการบริการที่ดีจากพยาบาล

วิชาชีพท่ีมีความเชี่ยวชาญตอไป  

 
รูปท่ี 17  กิจกรรมวันนำเสนอนวัตกรรม     

โครงการ type C ครั้งนี้ทำใหเกิดโอกาสดำเนิน

ก ิจกรรมใหม ๆ นอกกรอบการทำงานและการ

ออกแบบการเรียนรูในแบบเดิมๆ ที่เรียนรูภายในผูท่ี

ลงทะเบียนในวิชาเดียวกันแตการบูรณาการขาม

กระบวนวิชาทฤษฎีไปยังวิชาปฏิบัติ ขามกลุมชั้นป 3 

ไปยังป 4 และขามหลักสูตรระดับปริญญาตรีไปยัง

ปริญญาโทตอเนื่องไปยังพยาบาลในระดับหัวหนา

หนวยงาน ซึ่งอาจมีสัดสวนคะแนนที่แตกตางกันไป

ในแตละวิชา (ตารางที่ 1) จนทำเกิดผลลัพธที ่เกิด

ความคาดหมายผู ที ่เขารวมกิจกรรม (ตารางที ่ 2) 

ลวนชื่นชมและเกิดความภาคภูมิใจ หัวหนาฝายการ

พยาบาลใชคำวา “พี่ซื้อ” (รูปที่ 17) กับทุกผลงาน

ตารางท่ี 2 ผู�เข�าร่วัมกิจกรรมโครงการ Type C
กลุ่มผู�เข�าร่วัมกิจกรรม ผู�เข�าร่วัมกิจกรรม

จำานวัน ร�อยละ
อาจารย์พยาบาล 7 10.6
พยาบาลวิัชีาชีีพ 19 28.8
นักศึกษาพยาบาล
ปริญญาตรีช้ัีนปีทีำ� 3 8 12.1
ปริญญาตรีช้ัีนปีทีำ� 4 18 27.3
ปริญญาโทำช้ัีนปีทีำ� 1 14 21.2
รวัม 66 100

หมายเหตุ ยังไม่ได�รวัมเจ�าหน�าทีำ�ในหอผู�ป่วัยทีำ�มีส่วัน

ร่วัมในการแสดงควัามคิดเห็นต่อนวััตกรรม

5.1. รวับรวัมและเผยแพร่ผลงานด�วัย E-Book

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตร

บัณฑิตเห็นชีอบให�รวับรวัมและเผยแพร่โครงการเมล็ด

พันธ์ุิต�นนวััตกรรม: Innovation in Nursing 

Education3  ซึ่ึ�งประกอบด�วัยตัวัอยา่งนวััตกรรมและ

ผลลัพธ์ิท้ัำงหมด 9 เรื�อง จากกลุ่มวิัชีาการพยาบาลกมุาร

เวัชีศาสตร์จำานวัน 3 เรื�อง ได�แก่ 1) การสื�อสารเพื�อการ

การพยาบาลในทำารกแรกเกิดทีำ�มีภาวัะเจ็บป่วัย: ISBAR 

และ IPASS the BATON 2) การประเมินและติดตาม

ตัวัเหลืองด�วัย Smartphone & Smart tone และ 3) 

พวังกุญแจนำาทำางสู่การส่งตรวัจ จากกลุ่มวิัชีาการ

พยาบาลสาธิารณสุขจำานวัน 3 เรื�อง ได�แก่ 1) นวััตกรรม

สำาหรับการส่งเสริมสมรรถภาพของสมอง Brain 

Booster Box (BBB) 2) เครื�องกรอง HAPPY ด�วัยแผ่น 

HEPA และ 3) วังล�อเมนูสุขภาพสำาหรับผู�ป่วัยเบาหวัาน 

จากกลุ่มวิัชีาการพยาบาลสูตินรีเวัชีจำานวัน 2 เรื�อง 

ได�แก่ 1) วััคซีึ่นวััยใส ผู�ปกครองใส่ใจ ลูกห่างไกลโรค

มะเร็งและ 2) สื�อการให�คำาแนะนำาเกี�ยวักับการปฏิิบัติ

ตัวัของสตรีต้ังครรภ์ และจากกลุ่มวิัชีาการพยาบาล

อายุรศาสตร์จำานวัน 1 เรื�องคือ ตลับยาว๊ัาวัซ่ึ่า  E-book 

น้ีเกิดผลประโยชีน์ต่อผู�เรียนเพื�อสามารถนำาใชี�เป็นส่วัน

หนึ�งของ portfolio ในการสมคัรงานและผลตอ่ผู�สอน

คือสามารถใชี�เป็นตัวัอย่างเพื�อสร�างแรงบันดาลใจให�

แก่นักศึกษาพยาบาลในปีต่อไป  
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5.2. พัฒนาต่อยอดต�นกล�านวััตกรรมเป็นหัวัข�อ

โครงร่างของวิัทำยานิพนธ์ิ 

 โครงการนวััตกรรมเรื�อง “การประเมินและ

ติดตามตัวัเหลืองด�วัย Smartphone & Smart tone” 

ของนักศึกษาทีำ�ฝึึกปฏิิบัติใน Nursery 2 ได�รับควัาม

สนใจจากนักศึกษาพยาบาลระดับปริญญาโทำทีำ�มาเข�า

ร่วัมกิจกรรมนำาไปพัฒนาโครงร่างเพื�อวิัทำยานิพนธ์ิและ

นำาเสนอในการสัมมนาหัวัข�อวิัทำยานิพนธ์ิ (รูปทีำ� 18) 

และได�รับการอนุมัติหัวัข�อโครงร่างฯ

 รูปทีำ� 18 สัมมนาหัวัข�อวิัทำยานิพนธ์ิ 

5.3. พัฒนาต่อยอดต�นกล�านวััตกรรมเป็นแบบ

บันทึำกข�อมูลทำารกป่วัย 

 โครงการนวััตกรรมการสื�อสารเพื�อการพยาบาล

ในทำารกแรกเกิดทีำ�มีภาวัะเจ็บป่วัย: ISBAR และ IPASS 

the BATON ได�รับการนำาไปต่อยอดเป็นแบบบันทึำก

การส่งต่อข�อมูลทำารกป่วัยในหอผู�ป่วัยวิักฤตทำารกแรก

เกิด โรงพยาบาลมหาราชีนครเชีียงใหมเ่พื�อให�การดแูล

อยา่งต่อเนื�องระหว่ัางช่ีวังการดูแลเวัรเชี�า เวัรบ่ายและ

เวัรดึก สำาหรับ IPASS the BATON ได�รับการต่อยอด

ในการเป็นเครื�องมือสื�อสารระหวั่างหอผู�ป่วัยระหว่ัาง

แผนกกุมารเวัชีกรรม โรงพยาบาลมหาราชีนคร

เชีียงใหม่

6. สรุป 

 การออกแบบบรูณาการจดัการเรียนรู�ข�ามกรอบ

แนวัคิดเดิมๆ ทำำาให�เกิดการแลกเปลี�ยนเรียนรู�ทีำ�ดีซึึ่�ง

ต�องมีการทำำางานร่วัมกับใชี�เทำคโนโนยต่ีางๆ เข�ามาช่ีวัย

โดยเฉพาะอยา่งยิ�งในสถานการณ์ทีำ�มกีารแพร่ระบาดน้ี 

ซึึ่�งทีำมอาจารย์ในโครงการฯ ได�ใชี�การสื�อสารผ่านระบบ

ออนไลน์หลากหลาย platform ข้ึนอยู่กับกลุ่มผู�ทีำ�เข�า

มามีส่วันร่วัมซึึ่�งมีศักยภาพการใชี�เทำคโนโลยีทีำ�ไม่เท่ำากัน 

เช่ีน ในนักศึกษาใชี�โปรแกรม Microsoft team ในการ

ส่งเอกสาร ส่งงาน พูดคุย รวัมท้ัำงวัางแผนจัดลำาดับการ

ทำำางานโดย Tasks by planner โปรแกรม Podcast 

ในการส่งผ่าน CPG โปรแกรม Line group ในการ

สื�อสารเร่งด่วันและ  google drive ในการทำำางานกลุ่ม 

ส่วันในกลุ่มพี�พยาบาลใชี�โปรแกรม Zoom ในการ 

conference ซึึ่�งข�อจำากัดทีำ�สำาคัญในการจัดกิจกรรม

คือ การแพร่ระบาดของโควิัด 19 ทำำาให�วิัชีาการฝึึก

ปฏิิบัติไม่ได�ฝึึกปฏิิบัติจากสถานการณ์จริงในบางชี่วัง 

ทำำาให�การติดต่อสื�อสาร การนำา CPG ของระดับปริญญา

โทำไปปฏิิบัติไม่สามารถทำำาได� การประสานกับแหล่งฝึึก

ซึึ่�งค่อนข�างยุ่งในชี่วังสถานการณ์ดังกล่าวัทำำาให�

กำาหนดการประชุีมยากและมีเวัลาจำากัดในการประชุีม 

อย่างไรก็ตามจากมติทีำ�ประชุีมคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรเห็นควัรให�มีการขยายกิจกรรมเป็นวััน

นวััตกรรมของทำางคณะในปีต่อไป   

7. กิตติกรรมประกาศึ

ขอบคุณหัวัหน�างานฝ่ึายการพยาบาลกุมารเวัชีกรรม 

คณะแพทำยศาสตร ์มหาวิัทำยาลัยเชีียงใหม่และหัวัหน�า

หอผู�ป่วัย พยาบาลและเจ�าหน�าทีำ�ทีำมสุขภาพทีำ�เกี�ยวัข�อง

ทุำกท่ำานและขอบคุณทีำมงาน  Tlic, CMU. 
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ได ร ับความสนใจจากน ักศ ึกษาพยาบาลระดับ

ปริญญาโทท่ีมาเขารวมกิจกรรมนำไปพัฒนาโครงราง

เพื่อวิทยานิพนธและนำเสนอในการสัมมนาหัวขอ

วิทยานิพนธ (รูปที่ 18) และไดรับการอนุมัติหัวขอ

โครงรางฯ 

รูปท่ี 18 สัมมนาหัวขอวิทยานิพนธ  

5.3 พัฒนาตอยอดตนกลานวัตกรรมเปนแบบ

บันทึกขอมูลทารกปวย  

โครงการนัวตกรรมการสื่อสารเพ่ือการพยาบาล

ในทารกแรกเกิดที ่ม ีภาวะเจ็บปวย: ISBAR และ 

IPASS the BATON ไดรับการนำไปตอยอดเปนแบบ

บันทึกการสงตอขอมูลทารกปวยในหอผูปวยวิกฤต

ทารกแรกเกิด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม

เพ่ือใหการดูแลอยางตอเนื่องระหวางชวงการดูแลเวร

เชา เวรบายและเวรดึก สำหรับ IPASS the BATON 

ไดรับการตอยอดในการเปนเครื่องมือสื่อสารระหวาง

หอผูปวยระหวางแผนกกุมารเวชกรรม โรงพยาบาล

มหาราชนครเชียงใหม 

สรุป  

การออกแบบบูรณาการจัดการเร ียนรู ข าม

กรอบแนวคิดเดิมๆ ทำใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู

ที ่ดีซึ ่งตองมีการทำงานรวมกับใชเทคโนโนยีตางๆ 

เขามาชวยโดยเฉพาะอยางยิ่งในสถานการณที่มีการ

แพรระบาดนี้ ซึ่งทีมอาจารยในโครงการฯ ไดใชการ

สื ่อสารผานระบบออนไลนหลากหลาย platform 

ขึ้นอยูกับกลุมผูที่เขามามีสวนรวมซึ่งมีศักยภาพการ

ใช เทคโนโลย ีท ี ่ ไม  เท าก ัน เช น ในนักศ ึกษาใช

โปรแกรม Microsoft team ในการสงเอกสาร สง

งาน พูดคุย รวมทั้งวางแผนจัดลำดับการทำงานโดย 

Tasks by planner โ ป รแกรม  Podcast ในกา ร

สงผาน CPG โปรแกรม Line group ในการสื่อสาร

เรงดวนและ  google drive ในการทำงานกลุม สวน

ในกล ุ มพ ี ่พยาบาลใชโปรแกรม Zoom ในการ 

conference ซึ่งขอจำกัดที่สำคัญในการจัดกิจกรรม

คือ การแพรระบาดของโควิด 19 ทำใหวิชาการฝก

ปฏิบัติไมไดฝกปฏิบัติจากสถานการณจริงในบางชวง 

ทำใหการติดตอสื ่อสาร การนำ CPG ของระดับ

ปริญญาโทไปปฏิบัติไมสามารถทำได การประสาน

กับแหลงฝกซ่ึงคอนขางยุงในชวงสถานการณดังกลาว

ทำใหกำหนดการประชุมยากและมีเวลาจำกัดในการ

ประชุม อยางไรก็ตามจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรเห็นควรใหมีการขยายกิจกรรมเปน

วันนวัตกรรมของทางคณะในปตอไป    

6 กิตติกรรมประกาศ 

ขอบคุณหัวหนางานฝายการพยาบาลกุมารเวช

กรรม คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมและ

หัวหนาหอผูปวย พยาบาลและเจาหนาที่ทีมสุขภาพ

ท่ีเก่ียวของทุกทานและขอบคุณทีมงาน  Tlic, CMU.  
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การศึึกษาผลลัพธ์์การเรียนรู้และความพึงพอใจขึ้องโปรแกรมออกแบบฟันเทียม 

บางส่วนถ่อดได้สามมิติและรูปแบบการเรียนการสอนในศึตวรรษที่ 21 

สำาหรับการสอนออกแบบฟันเทียมบางส่วนถ่อดได้

       The study of learning outcome and student’s satisfactory of a 3D software-aided 

RPD design program and 21st century skills education in teaching removable partial 

denture design  
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บทคัดย่อ

 ในยุคศตวัรรษทีำ� 21 การศึกษามีบทำบาทำสำาคัญในการช่ีวัยเพิ�มพูนทัำกษะการเรียนรู�และฝึึกฝึนของผู�เรียนยุค

ใหม่ เพื�อเตรียมควัามพร�อมและเท่ำาทัำนกับสถานการณ์ทีำ�มีการเปลี�ยนแปลงตลอดเวัลา นวััตกรรมสื�อการสอน 

“โปรแกรมออกแบบฟันเทีำยมบางส่วันถอดได�สามมิติ (CMU-3D RPD Design Program)” ถูกสร�างและพัฒนา

ข้ึนเป็นแห่งแรกในประเทำศไทำย เพื�อให�เกิดการเรียนรู�ครบวังจรในการออกแบบฟันเทีำยมรูปแบบสามมิติ และนำา

มาประยกุต์ใชี�ร่วัมกบัการจดัการเรียนการสอนในรปูแบบศตวัรรษทีำ� 21 เพื�อเปิดโอกาสให�ผู�เรียนมีเวัทีำแสดงในการ

แสดงออกมากข้ึน 

 โดยทำำาการประเมินผลลัพธ์ิการเรียนรู�โดยใชี�การประเมินรูปแบบพุทำธิิพิสัยร่วัมกับการประเมินควัามพึงพอใจ

ของผู�เรียน เทีำยบกันระหว่ัางนักศึกษาปีการศึกษา 2562 ทีำ�จัดการเรียนการสอนในรูปแบบด้ังเดิม และปีการศึกษา 

2563 ทีำ�เสริมทัำกษะการเรียนรู�นอกช้ัีนเรียนด�วัย CMU-3D RPD Design Program ร่วัมกับการเรียนการสอนแบบ

ศตวัรรษทีำ� 21 พบว่ัานักศึกษาปีการศึกษา 2563 มีผลลัพธ์ิด�านการเรียนรู�เพิ�มข้ึนจากนักศึกษาปีการศึกษา 2562 

โดยเฉพาะผลลัพธ์ิด�านควัามรู�และด�านการวิัเคราะห์ โดยค่าเฉลี�ยของคะแนนรวัมของการสอบวััดควัามรู�หลังจบ

การเรียนรู� เพิ�มข้ึนอย่างมีนัยสำาคัญทำางสถิติจากคะแนนการสอบวััดควัามรู�ก่อนเริ�มเรียน ร�อยละ 8.81 ในปีการ

ศึกษา 2562 และร�อยละ 18.84 ปีการศึกษา 2563  (P ≤ 0.05) พบว่ัาค่าเฉลี�ยควัามพึงพอใจของนักศึกษาท้ัำงสอง

ช้ัีนปีอยูใ่นเกณฑ์ดีมาก ท้ัำงน้ี อาจเนื�องมาจากกระบวันการเรียนรู�ทีำ�เปลี�ยนผู�เรียนเป็น Active Learner ไม่ว่ัาจะ

เป็นการเพิ�มทัำกษะพิเศษให�กับผู�เรียนในการมองเห็นภาพเสมือนจริงในมุมมองสามมิติ การสร�างรูปแบบการเรียน

การสอนให�มีปฏิิสัมพันธ์ิระหว่ัางผู�สอนและผู�เรียนให�เกิดการเรียนรู�สองทิำศทำาง การเสริมให�มีช่ีองทำางของการคิด

เชิีงวิัพากษ์ของผู�เรียนในช่ีวังระหว่ัางการสอนในช้ัีนเรียน ผ่านช่ีองทำางการทำำากิจกรรมกลุ่มแบบ battle และการ

เสริมให�ผู�เรียนสามารถเชืี�อมโยงศาสตร์ควัามรู�ทำางคลินิกในทุำกสาขาวิัชีาทัำนตแพทำย์เข�าด�วัยกัน โดยควัามคาดหวััง

เพื�อสร�างต�นแบบการจัดการเรียนการสอน และเป็นแนวัทำางในการปรับปรุงวิัธีิการจัดการเรียนการสอนทีำ�เหมาะ
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สม ต่อไปถึงการขยายผลของการพัฒนาโปรแกรมออกแบบฟันเทีำยมเพื�อตอบโจทำย์การเรียนรู�ตลอดชีีวิัตสำาหรับผู�

เรียนทีำ�เป็นทัำนตแพทำย์ในอนาคต 

คำาสำาคัญ : 21st century skills, RPD Design software, 3D learning resources, critical thinking

1. กรอบแนวคิด บทบาทขึ้องเทคโนโลยีต่อการเรียน

การสอนวิช้าทันตแพทยศึาสตร์ในยุคศึตวรรษท่ี 21

 ในยุคศตวัรรษทีำ� 21 การศึกษามีบทำบาทำสำาคัญ

ในการชี่วัยเพิ�มพูนทัำกษะการเรียนรู�และฝึึกฝึนของผู�

เรียนยุคใหม่ เพื�อเตรียมควัามพร�อมและเท่ำาทัำนกับ

สถานการณ์ทีำ�มีการเปลี�ยนแปลงตลอดเวัลา มีควัามรู�

และเทำคโนโลยีใหม่เกิดข้ึนใหม่มากมาย คุณลักษณะ

ของบัณฑิตทีำ�ต�องการในโลกยุคใหม่เป็นคำาถามทีำ�

ทำ�าทำายต่อผู�สอน คือ รูปแบบการเรียนการสอนหรือ

นวััตกรรมการสอนใหม่รูปแบบใด ทีำ�ช่ีวัยส่งเสริมให�ผู�

เรียนมีควัามพร�อมในการทำำางาน ทำำาประโยชีน์ให�กับ

องค์กรท้ัำงในระดับชีาติและนานาชีาติ ตามคุณลักษณะ

บัณฑิตทีำ�พึงประสงค์ 6 ด�านของ CMU Smart 

Student ได�แก่ Smart IT, Smart English, Smart 

Character, Smart Brain, Smart Heart และ Smart 

Health 

 เทำคโนโลยียุคใหม่สามารถส่งเสริมด�านการ

พัฒนารูปแบบและวิัธีิการจัดการเรียนการสอน ซึึ่�ง

สามารถเกบ็ข�อมูลเพื�อใชี�เป็นคลังควัามรู�ด�านการสอน

สำาหรับท้ัำงผู�สอนและผู�เรียน โดย Goodacre ในปี 

2018[1] นำาเสนอ 4 ปัจจัยทีำ�ควัรนำามาผสมผสานใน

การพัฒนาสื�อหรือวิัธีิการสอนรูปแบบใหม่ สำาหรับ

นักศึกษาทัำนตแพทำย์ในโลกเทำคโนโลยีดิจิทัำล เพื�อสร�าง

ผู�เรียนกลุ่มน้ีให�เป็นทัำนตแพทำย์ทีำ�มีทำักษะการเรียนรู�

ระยะยาวั ได�แก่ 1) เพิ�มทัำกษะพิเศษ (Spatial ability) 

ของผู�เรียนในการมองเห็นและรับรู�ลักษณะวััตถุเชิีง

โครงสร�าง แล�วัสามารถประมวัลผลวัิเคราะห์ออกมา

เป็นรูปแบบเสมือนจริงในมุมมองต่างๆ ได�ทัำนทีำ ดังน้ัน 

สื�อการสอนไมว่่ัาจะเปน็สื�อการสอนเสมอืนจริงหรือใน

โปรแกรมคอมพวิัเตอร ์ควัรมีการพฒันาในรปูแบบสาม

มิติ เพื�อสร�างทุำกองค์ประกอบของโครงสร�างขากรรไกร

และใบหน�า ไม่ว่ัาจะเป็นโครงสร�างฟัน กระดูกและ

เน้ือเยื�อในช่ีองปาก ให�เป็นมุมมองเสมือนจริง 2) สร�าง

รู ป แ บ บ ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ใ ห� มี ป ฏิิ สั ม พั น ธ์ิ 

(interactivity) ระหว่ัางผู�สอนและผู�เรียน เพื�อกระตุ�น

ให�เกิดการเรียนรู�สองทิำศทำาง 3) เสริมให�มชีีอ่งทำางของ

การคิดเชิีงวิัพากษ์ (Critical thinking) ของผู�เรียน 

ระหว่ัางช่ีวังการสอนในช้ัีนเรียน และ 4) เสริมทัำกษะ

ให�ผู�เรียนสามารถคดิเชืี�อมโยงศาสตรค์วัามรู�ทำางคลนิิก

ในทุำกสาขาวิัชีาทัำนตแพทำยศาสตร์ (cl in ical 

correlations with integration of multiple dental 

disciplines) ให�เป็นมุมมองแบบองค์รวัม เพื�อสร�าง

ควัามสามารถในการวัางแผนการรกัษาผู�ป่วัยแบบบรูณ

าการแก่ผู�เรียน 

จากการทำบทำวันวัรรณกรรม พบว่ัา การนำาสื�อการสอน

โดยนำาเทำคโนโลยีผสมผสานกับการเรียนการสอนแบบ

ด้ังเดิมเพิ�มควัามพึงพอใจกับผู�เรียน แต่ผลลัพธ์ิการ

เรียนรู�ยังมีควัามแตกต่างระหวั่างการศึกษา[2-4] 

Abdulhadi และคณะ ในปี 2013[2] ศึกษาวิัธีิการนำา

วิัธีิการวัาดโครงโลหะฟันเทีำยมด�วัยเทำคโนโลยีดิจิทัำล

เปรียบเทีำยบกับรูปแบบการเรียนการสอนแบบสมัมนา

และแบบบรรยาย พบว่ัาไม่มีควัามแตกต่างอย่างมีนัย

สำาคัญของผลลัพธ์ิการเรียนรู�ระหว่ัางรูปแบบการเรียน

ทีำ�นำาเทำคโนโลยีดิจิทัำลเข�ามาชี่วัยวัาดโครงโลหะฟัน

เทีำยมและรูปแบบสัมมนา แต่พบว่ัาท้ัำงสองรูปแบบดี

กว่ัาแบบบรรยายเพยีงอยา่งเดียวั นอกจากน้ี Mckerlie 

และคณะ ในปี 2006[3] นำาโปรแกรมออกแบบฟัน

เทีำยมเข�ามาช่ีวัยการเรียนการสอน โดยแบ่งผู�เรียนออก

เป็น 2 กลุ่ม 2 ปีการศึกษา โดยวััดผลลัพธ์ิการเรียนรู�

และควัามพึงพอใจของผู�เรียน พบว่ัา มีการเปลี�ยนแปลง
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ของผลลพัธ์ิการเรียนรู�ทีำ�ดีข้ึนหลงัใชี�โปรแกรมชีว่ัยการ

ออกแบบฟนัเทีำยมบางสว่ันถอดได� แต่อยา่งไรกต็าม ไม่

พบว่ัาโปรแกรมออกแบบฟันเทีำยมส่งผลให�ผลลัพธ์ิการ

เรียนรู�ดีข้ึนในการศึกษาของ Schneider และคณะ 

ในปี 2019[4] แต่ผู�เรียนมีควัามพึงพอใจมากข้ึนเมื�อ

เปรียบเทีำยบกับการสอนในรูปแบบกระดาษ ท้ัำงน้ี 

ซึ่อฟต์แวัร์ทีำ�ถูกพัฒนาข้ึนดังกล่าวั ยงัไม่มีซึ่อฟต์แวัร์ใด

ทีำ�พัฒนาให�สามารถโต�ตอบในรูปแบบ interactive ได�

ฟันเทีำยมบางส่วันถอดได� (Removable Partial 

Denture: RPD) เป็นหนึ�งในทำางเลือกของการรักษา

ทำางทัำนตกรรมทีำ�ได�รับควัามนิยม เพื�อใส่ฟันเทีำยมในผู�

ป่วัยโดยเฉพาะในผู� สูงอายุทีำ�ฟันหายไปบางส่วัน          

ไม่สามารถบูรณะฟันด�วัยทำางเลือกของการใส่ฟันแบบ

ติดแน่นหรือรากเทีำยมได�  การออกแบบฟันเทีำยมบาง

ส่วันถอดได�เป็นศาสตร์ทีำ�อยู่บนพ้ืนฐานของการ

ออกแบบฟันเทีำยมบางส่วันถอดได�ตามหลักการและ

ทำฤษฎีีตามตำารา ในขณะทีำ�ผู�ป่วัยแต่ละรายมีควัาม

เฉพาะเจาะจงและมีควัามระดับควัามซัึ่บซึ่�อนต่างกัน

ในแต่ละเคส

 กระบวันวิัชีาออกแบบฟันเทีำยมบางส่วันถอดได� 

ถูกบรรจุในหลักสูตรทัำนตแพทำยศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรหลังปริญญาในสาขาทัำนตกรรมประดิษฐ์ และ

หลักสูตรวุัฒิบัตรเพื�อควัามเชีี�ยวัชีาญเฉพาะทำางสาขา

ทัำนตกรรมประดิษฐ์ เพื�อให�นักศึกษาและทัำนตแพทำย์

ได�ฝึึกปฏิิบัติและเรียนรู�ทำฤษฎีี แต่การออกแบบฟัน

เทีำยมเป็นศาสตร์ทีำ�ปรับเปลี�ยนได�โดยอาศัยหลักการ

ทำฤษฎีีพ้ืนฐาน อีกท้ัำงยังสามารถประยุกต์ใชี�กับวิัธีิการ

รักษาแนวัทำางอื�นๆ ดังน้ัน ทัำนตแพทำย์ในระดับปริญญา

ตรี หรือแม�กระทัำ�งทัำนตแพทำย์หลังปริญญายังมีควัาม

ต�องการอัพเดทำควัามรู�ในด�านการออกแบบฟันเทีำยม

อยู่เสมอ

 นวััตกรรมสื�อ่การสอน “โปรแกรมออกแบบฟนั

เทีำยมบางส่วันถอดได�แบบสามมิติ (CMU-3D RPD 

Design Program)” ถูกสร�างและพัฒนาข้ึนเป็นแห่ง

แรกในประเทำศไทำยภายใต�ชืี�อคณะทัำนต-แพทำยศาสตร์ 

มหาวิัทำยาลัยเชีียงใหม่ เพื�อให�เกิดการเรียนรู�ครบวังจร

ต้ังแต่ฝึึกการออกแบบฟันเทีำยมบางส่วันถอดได�ในรูป

แบบสามมิติ เพื�อให�ผู�เรียนเข�าใจหลักการและทำฤษฎีี 

โดยผู�เรียนสามารถเขียนอภิปรายเคสในรูปแบบต่างๆ 

ทีำ�อยู่ในโปรแกรม เมื�อนำาสื�อการสอน CMU-3D RPD 

Design Program มาประยุกต์ใชี�ร่วัมกับการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบ interactive เพื�อ

เปิดโอกาสให�ผู�เรียนมีเวัทีำแสดงควัามคิดริเริ�ม กล�า

วิัพากษ์ ทำำางานเป็นทีำม และรับฟังควัามเห็นของผู�อื�น 

เพื�อสร�างคุณลักษณะของผู�เรียนทีำ�พึงประสงค์ดังทีำ�

กล่าวัไปข�างต�น ทำางผู�จัดทำำาโครงการคาดหวัังว่ัา

ผลลัพธ์ิการเรียนรู� และ/หรือควัามพึงพอใจของผู�เรียน

ในช้ัีนเรียนจะเพิ�มข้ึน และคาดหวัังการขยายผลของ

การพัฒนาโปรแกรมออกแบบฟันเทีำยมเพื�อตอบโจทำย์

การเรียนรู�ตลอดชีีวิัตสำาหรับผู�เรียนทีำ�เป็นทัำนตแพทำย์

ในอนาคตต่อไป

2. วัตถุ่ประสงค์

 1) สร�างและพัฒนาซึ่อฟต์แวัร์โปรแกรม

ออกแบบฟันเทีำยมบางส่วันถอดได�แบบสามมิติ (CMU-

3D RPD Design Program)

 2) เพื�อเปรียบเทีำยบผลลัพธ์ิการเรียนรู�ของผู�

เรียน 2 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2562 และ 2563) 

ในกระบวันวัิชีาฟันเทีำยมบางส่วันถอดได� 2 ระหว่ัาง

การสอนด�วัย CMU-3D RPD Design Program ร่วัม

กับวิัธีิการจัดการเรียนการสอนแบบศตวัรรษทีำ� 21 ต่อ

การสอนด�วัยรูปแบบการเรียนการสอนแบบด้ังเดิม 

 3)  เพื�อเปรียบเทีำยบควัามพึงพอใจของผู�เรียน 

2 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2562 และ 2563)  ใน

กระบวันวิัชีาฟันเทีำยมบางส่วันถอดได� 2 ระหว่ัางการ

สอนด�วัย CMU-3D RPD Design Program ร่วัมกับ

วิัธีิการจัดการเรียนการสอนแบบศตวัรรษทีำ� 21 ต่อการ

สอนด�วัยรูปแบบการเรียนการสอนแบบด้ังเดิม 
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3. ข้ึ้อมูลพ้ืนฐานขึ้องโครงการ และคลิปวีดิโอสรุป

ภาพกิจกรรมการเรียนรู้ขึ้องกระบวนวิช้า DPRO 

421396 (รูปท่ี 1)

 เป็นโครงการประเภทำ Type B: Active 

Learning + Flipped-Classroom ดำาเนินการโดย

คณะทำันตแพทำยศาสตร์ มหาวิัทำยาลัยเชีียงใหม่

กระบวันวิัชีาฟันเทีำยมบางส่วันถอดได� 2 (DPRO 

421396) ระยะเวัลาดำาเนินโครงการ 2 ปี สำาหรับ

นักศึกษาระดบัปริญญาตร ีช้ัีนปีทีำ� 3 ปีการศึกษา 2562 

และ 2563 

รูปทีำ� 1 QR Code คลิปวีัดิโอสรุปกิจกรรมการเรียนรู�

หน�าช้ัีนเรียน A. ปีการศึกษา 2562 B. ปีการศึกษา 

2563

 คลิปวีัดิโอสรุปกิจกรรมการเรียนรู�ท้ัำงสองปกีาร

ศึกษา (รูปทีำ� 1) แสดงให�เห็นถึงคุณลักษณะของผู�เรียน

ยุคใหม่ ทีำ�มีควัามกระตือรือร�นในการเรียนรู� กล�าคิด 

กล�าแสดงออกในเชิีงวิัพากษ ์และยอมรบัควัามเหน็ต่าง 

ซึึ่�งเป็นควัามทำ�าทำายของผู�สอนทีำ�จะทำำาอยา่งไร ถึงจะดึง

ศักยภาพสูงสุดของผู�เรียน เพื�อเปิดเวัทีำให�เกิดการ

แสดงออกทำางควัามคิด ริเริ�ม กระตุ�นผู�เรียนให�มีการ

ค�นควั�าหาข�อมูลด�วัยตนเอง ผ่านการทำำางานร่วัมกัน

เป็นทีำม 

4. ข้ัึ้นตอนการดำาเนินงานโครงการ 

4.1. สร�างและพัฒนาซึ่อฟต์แวัร์ CMU-3D RPD  

Design Program (รูปทีำ� 2 และรูปทีำ� 3)

 เพื�อใชี�ในการออกแบบฟันเทีำยมบางส่วันถอดได�

ในรูปแบบสามมิติ ให� นักศึกษาและผู�ใชี�งานฝึึก

ออกแบบฟันเทีำยมถอดได�ในสันเหงือกว่ัางทีำ�มีระดับ

ควัามยากต้ังแต่ระดับง่ายไปจนถึงระดับทีำ�มีควัามซึ่ับ

ซึ่�อน โปรแกรมจะถูกออกแบบให�สามารถปรับเปลี�ยน

โจทำย์การหายของฟันในแต่ละรูปแบบ สามารถเพิ�ม

ข�อควัามโจทำย์ เพิ�มภาพถ่ายทำางคลินิกและภาพถ่าย

รังสีได� สามารถสร�างเฉลยโดยเพิ�มคำาอธิิบายคำาตอบใน

โจทำยที์ำ�ออกแบบมาในแต่ละรูปแบบ มีช่ีองแสดงควัาม

เห็นเพื�อสื�อสารโต�ตอบ นักศึกษาหรือผู�ใชี�งานสามารถ

เพิ�มหรือลบองค์ประกอบฟันเทีำยมและสร�างมุมมองใน

รูปแบบสามมิติ (3D image) และสามารถบันทึำกภาพ

การออกแบบสุดทำ�าย เพื�อใชี�ในการอภิปรายในช้ัีนเรียน

กับผู�สอนต่อไป ท้ัำงน้ี ตัวัซึ่อฟต์แวัร์จะมีการพัฒนาให�

ใชี�งานได�กับอุปกรณ์อิเล็กทำรอนิกส์ทุำกรูปแบบ ไมว่่ัาจะ

เป็นคอมพิวัเตอร์ มือถือและไอแพด เพื�อตอบโจทำย์ผู�

ใชี�งานให�สามารถเข�าถึงง่ายมากข้ึน และขยายขีดจำากัด

การใชี�งานได�กวั�างมากข้ึน

 

รูปทีำ� 2 แสดง QR Code คลิปวีัดิโอตัวัอย่างของการ

แสดงผลซึ่อฟต์แวัร์ CMU-3D RPD Design Program 

  

รูปทีำ� 3 แสดงภาพตัวัอย่างการแสดงผลของหน�าจอ

ซึ่อฟต์แวัร์ CMU-3D RPD Design Program 
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ในรูปแบบ interactive เพื่อเปดโอกาสใหผู เรียนมี

เวทีแสดงความคิดริเริ่ม กลาวิพากษ ทำงานเปนทีม 

และรับฟงความเห็นของผูอื่น เพื่อสรางคุณลักษณะ

ของผูเรียนที่พึงประสงคดังที่กลาวไปขางตน  ทาง

ผูจัดทำโครงการคาดหวังวาผลลัพธการเรียนรู และ/

หรือความพึงพอใจของผูเรียนในชั้นเรียนจะเพิ่มข้ึน 

และคาดหวังการขยายผลของการพัฒนาโปรแกรม

ออกแบบฟนเทียมเพื่อตอบโจทยการเรียนรูตลอด

ชีวิตสำหรับผูเรียนท่ีเปนทันตแพทยในอนาคตตอไป 

 

2  วัตถุประสงค 

 1)  สรางและพัฒนาซอฟตแวรโปรแกรม

ออกแบบฟนเทียมบางสวนถอดไดแบบสามม ิติ 

(CMU-3D RPD Design Program) 

 2) เพื่อเปรียบเทียบผลลัพธการเรียนรูของ

ผู  เร ียน 2 ปการศึกษา (ปการศึกษา 2562 และ 

2563) ในกระบวนวิชาฟนเทียมบางสวนถอดได 2 

ร ะหว  า ง ก า ร ส อ นด  ว ย  CMU-3D RPD Design 

Program รวมกับวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ

ศตวรรษที่ 21 ตอการสอนดวยรูปแบบการเรียนการ

สอนแบบดั้งเดิม  

 3)  เพ ื ่อเปร ียบเทียบความพึงพอใจของ

ผู  เร ียน 2 ปการศึกษา (ปการศึกษา 2562 และ 

2563)  ในกระบวนวิชาฟนเทียมบางสวนถอดได 2 

ร ะหว  า ง ก า ร ส อ นด  ว ย  CMU-3D RPD Design 

Program รวมกับวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ

ศตวรรษที่ 21 ตอการสอนดวยรูปแบบการเรียนการ

สอนแบบดั้งเดิม  

 

3  ขอมูลพื้นฐานของโครงการ และคลิปวีดิโอสรุป

ภาพกิจกรรมการเรียนรูของกระบวนวิชา DPRO 

421396 (รูปท่ี 1) 

เปนโครงการประเภท Type B: Active 

Learning + Flipped-Classroom ดำเนินการโดย

คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

กระบวนวิชาฟนเทียมบางสวนถอดได 2 (DPRO 

421396) ระยะเวลาดำเนินโครงการ 2 ป สำหรับ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปท่ี 3 ปการศึกษา 

2562 และ 2563  

 

A. B.  

รูปท่ี 1 QR Code คลิปวีดิโอสรุปกิจกรรมการเรียนรู

หนาชั้นเรียน A. ปการศึกษา 2562 

 B. ปการศึกษา 2563 

 

คลิปว ีด ิโอสรุปกิจกรรมการเร ียนรูท ั ้งสองป

การศึกษา (รูปที่ 1) แสดงใหเห็นถึงคุณลักษณะของ

ผูเรียนยุคใหม ที่มีความกระตือรือรนในการเรียนรู 

กลาคิด กลาแสดงออกในเชิงวิพากษ และยอมรับ

ความเห็นตาง ซึ่งเปนความทาทายของผูสอนที่จะทำ

อยางไร ถึงจะดึงศักยภาพสูงสุดของผูเรียน เพื่อเปด

เวทีใหเกิดการแสดงออกทางความคิด ริเริ่ม กระตุน

ผูเรียนใหมีการคนควาหาขอมูลดวยตนเอง ผานการ

ทำงานรวมกันเปนทีม  
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4  ข้ันตอนการดำเนินงานโครงการ  

4.1 สรางและพัฒนาซอฟตแวร CMU-3D RPD  

Design Program (รูปท่ี 2 และรูปท่ี 3) 

เพื่อใชในการออกแบบฟนเทียมบางสวนถอดได

ในรูปแบบสามมิติ ใหน ักศึกษาและผู  ใช งานฝก

ออกแบบฟนเทียมถอดไดในสันเหงือกวางที่มีระดับ

ความยากตั้งแตระดับงายไปจนถึงระดับที่มีความ

ซ ับซ อน โปรแกรมจะถ ูกออกแบบให สามารถ

ปรับเปลี่ยนโจทยการหายของฟนในแตละรูปแบบ 

สามารถเพิ่มขอความโจทย เพิ่มภาพถายทางคลินิก

และภาพถายรังสีได สามารถสรางเฉลยโดยเพ่ิม

คำอธิบายคำตอบในโจทยที ่ออกแบบมาในแตละ

รูปแบบ มีชองแสดงความเห็นเพื ่อสื ่อสารโตตอบ 

น ักศ ึกษาหร ือผ ู  ใช ง านสามารถเพ ิ ่ มหร ือลบ

องคประกอบฟนเทียมและสรางมุมมองในรูปแบบ

สามมิติ (3D image) และสามารถบันทึกภาพการ

ออกแบบสุดทาย เพื่อใชในการอภิปรายในชั้นเรียน

กับผูสอนตอไป ท้ังนี้ ตัวซอฟตแวรจะมีการพัฒนาให

ใชงานไดกับอุปกรณอิเล็กทรอนิกสทุกรูปแบบ ไมวา

จะเปนคอมพิวเตอร มือถือและไอแพด เพื ่อตอบ

โจทยผูใชงานใหสามารถเขาถึงงายมากข้ึน และขยาย

ขีดจำกัดการใชงานไดกวางมากข้ึน 

 

 
รูปท่ี 2 แสดง QR Code คลิปวีดิโอตัวอยางของการ

แสดงผลซอฟตแวร CMU-3D RPD Design 

Program  

 

รูปท่ี 3 แสดงภาพตัวอยางการแสดงผลของหนาจอ

ซอฟตแวร CMU-3D RPD Design Program  

 

4.2 วิธ ีการหรือกิจกรรมการเร ียนการสอนใน

ภาพรวม 

4.2.1 สอนแบบบรรยาย 3 ชั่วโมงแรกของกระบวน

วิชา พรอมทั้งอัดคลิปการบรรยายผาน MS teams  

เพ่ือปูพ้ืนฐานความรูทางทฤษฎีใหกับนักศึกษา  

4.2.2 สอนในรูปแบบ Interactive แบบเจอตัว โดย

แบงกลุมยอย (อาจารย:นักศึกษา = 6:1) เตรียมสื่อ

การสอนในรปูแบบเคสจริงเพ่ือการอภิปรายกลุมยอย 

แบงกลุมเพื่อถกและอภิปรายการออกแบบฟนเทียม

จากโจทยอยางน อย 4 รูปแบบรวมกับอาจารย

ประจำกลุ มตลอดภาคการศึกษา ทั้งนี ้ เนื ่องดวย

สถานการณโควิด 19 ไดปรับรูปแบบการสอนจาก

การแบงกลุมแบบเจอตัวเปนอภิปรายแบบออนไลน

ผ  า น โ ป รแกรม  MS teams หร ื อ  ZOOM โ ด ย

แบ งกล ุ มย อยอาจารย  ใน channel MS teams 

เพ่ือใหนักศึกษานัดออนไลนและซักถาม 
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4  ข้ันตอนการดำเนินงานโครงการ  

4.1 สรางและพัฒนาซอฟตแวร CMU-3D RPD  

Design Program (รูปท่ี 2 และรูปท่ี 3) 

เพื่อใชในการออกแบบฟนเทียมบางสวนถอดได

ในรูปแบบสามมิติ ใหน ักศึกษาและผู  ใช งานฝก

ออกแบบฟนเทียมถอดไดในสันเหงือกวางที่มีระดับ

ความยากตั้งแตระดับงายไปจนถึงระดับที่มีความ

ซ ับซ อน โปรแกรมจะถ ูกออกแบบให สามารถ

ปรับเปลี่ยนโจทยการหายของฟนในแตละรูปแบบ 

สามารถเพิ่มขอความโจทย เพิ่มภาพถายทางคลินิก

และภาพถายรังสีได สามารถสรางเฉลยโดยเพ่ิม

คำอธิบายคำตอบในโจทยที ่ออกแบบมาในแตละ

รูปแบบ มีชองแสดงความเห็นเพื ่อสื ่อสารโตตอบ 

น ักศ ึกษาหร ือผ ู  ใช ง านสามารถเพ ิ ่ มหร ือลบ

องคประกอบฟนเทียมและสรางมุมมองในรูปแบบ

สามมิติ (3D image) และสามารถบันทึกภาพการ

ออกแบบสุดทาย เพื่อใชในการอภิปรายในชั้นเรียน

กับผูสอนตอไป ท้ังนี้ ตัวซอฟตแวรจะมีการพัฒนาให

ใชงานไดกับอุปกรณอิเล็กทรอนิกสทุกรูปแบบ ไมวา

จะเปนคอมพิวเตอร มือถือและไอแพด เพื ่อตอบ

โจทยผูใชงานใหสามารถเขาถึงงายมากข้ึน และขยาย

ขีดจำกัดการใชงานไดกวางมากข้ึน 

 

 
รูปท่ี 2 แสดง QR Code คลิปวีดิโอตัวอยางของการ

แสดงผลซอฟตแวร CMU-3D RPD Design 

Program  

 

รูปท่ี 3 แสดงภาพตัวอยางการแสดงผลของหนาจอ

ซอฟตแวร CMU-3D RPD Design Program  

 

4.2 วิธ ีการหรือกิจกรรมการเร ียนการสอนใน

ภาพรวม 

4.2.1 สอนแบบบรรยาย 3 ชั่วโมงแรกของกระบวน

วิชา พรอมทั้งอัดคลิปการบรรยายผาน MS teams  

เพ่ือปูพ้ืนฐานความรูทางทฤษฎีใหกับนักศึกษา  

4.2.2 สอนในรูปแบบ Interactive แบบเจอตัว โดย

แบงกลุมยอย (อาจารย:นักศึกษา = 6:1) เตรียมสื่อ

การสอนในรปูแบบเคสจริงเพ่ือการอภิปรายกลุมยอย 

แบงกลุมเพื่อถกและอภิปรายการออกแบบฟนเทียม

จากโจทยอยางน อย 4 รูปแบบรวมกับอาจารย

ประจำกลุ มตลอดภาคการศึกษา ทั้งนี ้ เนื ่องดวย

สถานการณโควิด 19 ไดปรับรูปแบบการสอนจาก

การแบงกลุมแบบเจอตัวเปนอภิปรายแบบออนไลน

ผ  า น โ ป รแกรม  MS teams หร ื อ  ZOOM โ ด ย

แบ งกล ุ มย อยอาจารย  ใน channel MS teams 

เพ่ือใหนักศึกษานัดออนไลนและซักถาม 
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4.2. วิัธีิการหรือกิจกรรมการเรียนการสอนใน

ภาพรวัม

 4.2.1 สอนแบบบรรยาย 3 ชัี�วัโมงแรกของ

กระบวันวิัชีา พร�อมท้ัำงอัดคลิปการบรรยายผ่าน MS 

teams  เพื�อปูพ้ืนฐานควัามรู�ทำางทำฤษฎีีให�กับนักศึกษา 

 4.2.2 สอนในรูปแบบ Interactive แบบเจอตัวั 

โดยแบ่งกลุ่มย่อย (อาจารย์:นักศึกษา = 6:1) เตรียม

สื�อการสอนในรูปแบบเคสจริงเพื�อการอภิปรายกลุ่ม

ย่อย แบ่งกลุ่มเพื�อถกและอภิปรายการออกแบบฟัน

เทีำยมจากโจทำย์อย่างน�อย 4 รูปแบบร่วัมกับอาจารย์

ประจำากลุ่มตลอดภาคการศึกษา ท้ัำงน้ี เนื�องด�วัย

สถานการณ์โควิัด 19 ได�ปรับรูปแบบการสอนจากการ

แบ่งกลุ่มแบบเจอตัวัเป็นอภิปรายแบบออนไลน์ผ่าน

โปรแกรม MS teams หรือ ZOOM โดยแบ่งกลุ่มย่อย

อาจารย์ใน channel MS teams เพื�อให�นักศึกษานัด

ออนไลน์และซัึ่กถาม

 4.2.3 แจก application CMU-3D RPD  

Design Program ทีำ�สร�างข้ึน ให�นักศึกษาได�ฝึึกทำำา

โจทำย์เพิ�มเติมจากโปรแกรม ผ่านการเรียนรู�นอกช้ัีน

เรียนคู่ขนานกับการเรียนรู�ในช้ัีนเรียน โดยนักศึกษา

สามารถฝึึกทำำาโจทำย์ผ่านทำางโปรแกรมและหากมีข�อซัึ่ก

ถาม สามารถทำำาได�ผ่านการแบ่งกลุ่มย่อยระหว่ัาง

อาจารย์และนักศึกษาทำาง channel MS teams

 4.2.4  ใชี� Microsoft Teams เป็นเครื�อง

มือในการสื�อสารโดยรวัมกบันักศึกษา โดยเตรยีมข�อมูล

และอัพโหลดไฟล์ในรูปแบบต่างๆ เพื�อให�นักศึกษาได�

เรียนรู�ด�วัยตนเอง ดังน้ี

  4.2.4.1 เตรียมสื�อการสอนในรูปแบบวีัดีโอ

ประกอบการสอน

  4 . 2 . 4 . 2  เ ต รี ย ม สื� อ ก า ร นำา เ ส น อ 

(presentation)  ผ่านโปรแกรมนำาเสนอสำาเร็จรูปและ

ในรูปแบบไฟล์ (pdf) ให�นักศึกษาเข�าถึงง่ายและ

ดาวัน์โหลดได�

  4.2.4.3 สร�างรูปแบบการสื�อสารโดยทำำาเป็น

ลักษณะ board discussion

  4.2.4.4 เตรียมไฟล์เอกสารประกอบการสอน

และเอกสารช้ีีแจงการเรียนการสอนท้ัำงหมด

  4.2.5 กิจกรรมการเรียนรู�หน�าช้ัีนเรียนเพื�อ

สรุปเน้ือหาและอภิปรายร่วัมกัน 2 คร้ัง โดยการแจก

โจทำย์เพื�อใชี�ในการออกแบบฟันเทีำยม ได�ออกแบบ

กิจกรรมการเรียนรู�ทีำ�แตกต่างกันสองคร้ัง คร้ังทีำ�หนึ�ง 

แจกโจทำย์เพื�อปูพ้ืนฐานทำางทำฤษฎีี คร้ังทีำ�สอง แจก

โจทำย์เพื�อการประยุกต์ทำางคลินิก ท้ัำงน้ี กิจกรรมกลุ่ม

ท้ัำงสองคร้ัง ใชี�ลักษณะการ battle ระหว่ัางกลุ่ม ผ่าน

แอพพลิเคชัี�น Kahoot โดยใชี�ห�อง smart classroom 

ทีำ�สามารถแบ่งกลุ่ม วัาดขดีเขียนหน�าจอเพื�อเปิดโอกาส

ให�นักศึกษาตัวัแทำนกลุ่ม คณาจารย์ และนักศึกษาใน

ช้ัีนเรียนได�แลกเปลี�ยนควัามคิดเห็นเกี�ยวักับการ

ออกแบบฟันเทีำยม เป็นการเปิดโอกาสให�อาจารย์และ

นักศึกษาท้ัำงช้ัีนเรียนสื�อสารกันนอกเหนือไปจากการ

แบ่งกลุ่มยอ่ย อีกท้ัำงประสบการณข์องอาจารยส์ามารถ

กระตุ�นส่งเสริมนักศึกษาให�เปิดมุมมองทำางเลือกในการ

รักษา แลกเปลี�ยนควัามคิดในการออกแบบฟันเทีำยม

และแนวัคิดในการวัางแผนการรักษาในรูปแบบทีำ�

หลากหลายเพื�อกระตุ�นการคิดวิัเคราะห์ได� (รูปทีำ� 4)

 

 

รูปทีำ� 4 ภาพตัวัอย่างกิจกรรมการเรียนรู�หน�าช้ัีนเรียน 

ในปีการศึกษา 2563
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4.2.3 แ จก  application CMU-3D RPD  Design 

Program ที ่สรางขึ ้น ใหนักศึกษาไดฝกทำโจทย

เพิ่มเติมจากโปรแกรม ผานการเรียนรูนอกชั้นเรียน

คู ขนานกับการเรียนรู ในชั ้นเรียน โดยนักศึกษา

สามารถฝกทำโจทยผานทางโปรแกรมและหากมีขอ

ซักถาม สามารถทำไดผานการแบงกลุมยอยระหวาง

อาจารยและนักศึกษาทาง channel MS teams 

4.2.4  ใช Microsoft Teams เปนเครื่องมือในการ

สื่อสารโดยรวมกับนักศึกษา โดยเตรียมขอมูลและอัพ

โหลดไฟลในรูปแบบตางๆ เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรู

ดวยตนเอง ดังนี ้

4.2.4.1 เตรียมสื่อการสอนในรูปแบบวีดีโอ

ประกอบการสอน 

4.2.4.2 เตรียมสื่อการนำเสนอ (presentation)  

ผานโปรแกรมนำเสนอสำเร็จรูปและในรูปแบบไฟล 

(pdf) ใหนักศึกษาเขาถึงงายและดาวนโหลดได 

4.2.4.3 สรางรูปแบบการสื่อสารโดยทำเปน

ลักษณะ board discussion 

4.2.4.4 เตรียมไฟลเอกสารประกอบการสอนและ

เอกสารชี้แจงการเรียนการสอนท้ังหมด 

4.2.5   กิจกรรมการเรียนรูหนาชั ้นเรียนเพื ่อสรุป

เนื ้อหาและอภิปรายรวมกัน 2 ครั ้ง โดยการแจก

โจทยเพื่อใชในการออกแบบฟนเทียม ไดออกแบบ

กิจกรรมการเรียนรูที่แตกตางกันสองครั้ง ครั้งที่หนึ่ง 

แจกโจทยเพื่อปูพื้นฐานทางทฤษฎี ครั้งที่สอง แจก

โจทยเพื่อการประยุกตทางคลินิก ทั้งนี้ กิจกรรมกลุม

ทั ้งสองครั ้ง ใชล ักษณะการ battle ระหวางกลุม 

ผ านแอพพล ิเคช ั ่น Kahoot โดยใช ห อง smart 

classroom ท่ีสามารถแบงกลุม วาดขีดเขียนหนาจอ

เพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษาตัวแทนกลุม คณาจารย 

และนักศึกษาในชั้นเรียนไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

เกี่ยวกับการออกแบบฟนเทียม เปนการเปดโอกาส

ใหอาจารยและนักศึกษาทั ้งช ั ้นเร ียนสื ่อสารกัน

นอกเหน ื อ ไปจากการแบ  งกล ุ  มย  อย  อ ี ก ท้ั ง

ประสบการณของอาจารยสามารถกระตุนสงเสริม

น ักศ ึกษาใหเป ดม ุมมองทางเล ือกในการร ักษา 

แลกเปลี่ยนความคิดในการออกแบบฟนเทียมและ

แนวค ิดในการวางแผนการร ักษาในร ูปแบบท่ี

หลากหลายเพ่ือกระตุนการคิดวิเคราะหได (รูปท่ี 4) 

 

 

 
 

รูปท่ี 4 ภาพตัวอยางกิจกรรมการเรียนรูหนาชั้นเรียน 

ในปการศึกษา 2563 

 

4.3  การออกแบบงานวิจัย  

 ศึกษาเปรียบเทียบผลลัพธการเรียนรูและ

ความพึงพอใจของนักศึกษาทันตแพทยศาสตร ท่ี

ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาฟนเทียมบางสวนถอด

ได 2 (DPRO 421396) ในสองปการศึกษา โดยป

การศึกษา 2562 เปนกลุมควบคุม และปการศึกษา 

2563 เปนกลุมทดลอง โดยในปการศึกษา 2563 มี
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4.3. การออกแบบงานวิัจัย 

 ศึกษาเปรียบเทีำยบผลลัพธ์ิการเรียนรู�และควัาม

พึงพอใจของนกัศึกษาทัำนตแพทำยศาสตร ์ทีำ�ลงทำะเบยีน

เรียนกระบวันวิัชีาฟันเทีำยมบางส่วันถอดได� 2 (DPRO 

421396) ในสองปีการศึกษา โดยปีการศึกษา 2562 

เป็นกลุ่มควับคุม และปีการศึกษา 2563 เป็นกลุ่ม

ทำดลอง โดยในปีการศึกษา 2563 มีการปรับรูปแบบ

การเรียนการสอนเพิ�มเติมจากปีการศึกษา 2562 โดย

มีข�อแตกต่าง ดังน้ี

 1. เสริมการเรียนรู�ของผู�เรียนด�วัยโปรแกรม 

CMU-3D RPD  Design ให�ผู�เรียนมีการฝึึกออกแบบ

ฟันเทีำยมนอกช้ัีนเรียนผ่าน application ทีำ�สร�างข้ึน 

และเพิ�มช่ีองทำางการติดต่อสื�อสารกับอาจารย์ผู�สอน

กรณีผู�เรียนมีข�อซัึ่กถามผ่าน MS Teams โดยแบ่ง

เป็นกลุ่มย่อย

 2. จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์แบบแบ่ง

กลุ่มย่อยทำดแทำนการเรียนการสอนแบบเจอตัวั ผ่าน

ช่ีองทำาง ZOOM และ MS Teams เนื�องด�วัย

สถานการณ์โควิัด 19

 3. การจัดการเรียนการสอนแบบกิจกรรมการ

เรียนรู�หน�าช้ัีนเรียนเพิ�มเติม 2 คร้ัง และจัดในช่ีวังทำ�าย

ภาคการศึกษา โดยเพิ�มโจทำย์ด�านการประยุกต์ทำาง

คลินิกในกิจกรรมคร้ังทีำ� 2 เพื�อให�นักศึกษาสามารถมอง

ภาพรวัม วิัเคราะห์และประยุกต์ทำฤษฎีีการออกแบบ

ฟันเทีำยมทีำ�เกี�ยวัข�องกับทำางคลินิกได� ขณะทีำ�ในปีการ

ศึกษา 2562 จัดกิจกรรมกลุ่ม 1 คร้ังทำ�ายคาบและมี

โจทำย์ด�านทำฤษฎีีการออกแบบฟันเทีำยมเท่ำาน้ัน

4.4. วิัธีิการวััดประเมินผล และผลการประเมิน

ผล

 4.4.1 ประเมินจากผลลัพธ์ิการเรียนรู� โดย

ใชี�การประเมนิรูปแบบพทุำธิิพิสัย (cognitive domain) 

โดยประเมินผล 2 คร้ัง เพื�อนำาข�อมูลมาวิัเคราะห์เชิีง

สถิติเปรียบเทีำยบผลลัพธ์ิในช้ัีนปีเดียวักัน ได�แก่

 1) วััดผลลัพธ์ิการเรียนรู�จากคะแนนสอบคร้ังทีำ�

หนึ�ง ก่อนเริ�มเรียน (baseline marks) เพื�อเก็บ

รวับรวัมข�อมูลคะแนนควัามรู�พ้ืนฐานของผู�เรียน ก่อน

การให�  intervent ions โดยการเรียนรู� ผ่ าน 

applications RPD design program และการเรียน

การสอนแบบศตวัรรษทีำ� 21 

 2) วััดผลลัพธ์ิการเรียนรู�จากคะแนนสอบคร้ังทีำ�

สอง หลังจบการเรียนรู� (Final marks) โดยวััดผลใน

ชัี�วัโมงสุดทำ�ายของกระบวันวิัชีา เพื�อประเมินการเรียน

รู�ของผู�เรียนเปรียบเทีำยบสองช้ัีนปี 

โดยข�อสอบเพื�อวััดการประเมินผลในแต่ละคร้ังถูกแบ่ง

เป็นสัดส่วันตามองค์ประกอบ ดังน้ี 1. ควัามรู� 

( knowledge )  2 .ควัาม เข� า ใจแบบอง ค์รวัม 

(comprehensive) 3. การประยุกต์ (application) 

4. การวิัเคราะห์ (analysis) 

 จากการประเมินผลลัพธ์ิการเรียนรู�ของ

นักศึกษาสองช้ัีนปี พบว่ัา ค่าเฉลี�ยของคะแนนรวัมของ

การสอบวััดควัามรู�หลังจบการเรียนรู� เพิ�มข้ึนอย่างมีนัย

สำาคัญทำางสถิติจากคะแนนการสอบวััดควัามรู�ก่อนเริ�ม

เรียน โดยเท่ำากับร�อยละ 8.81 ในปีการศึกษา 2562 

และร�อยละ 18.84 ปีการศึกษา 2563  (P ≤ 0.05) 

โดยมีสัดส่วันองค์ประกอบด�านควัามรู� เพิ�มข้ึน โดย

เท่ำากับร�อยละ  2.12 ในปีการศึกษา 2562 และร�อย

ละ 22.59 ในปีการศึกษา 2563 (P ≤ 0.05)  สัดส่วัน

องค์ประกอบด�านควัามเข�าใจแบบองค์รวัมเพิ�มข้ึน โดย

เท่ำากับร�อยละ  3.89 ในปีการศึกษา 2562 และร�อย

ละ 4.00 ในปีการศึกษา 2563 สัดส่วันองค์ประกอบ

ด�านการประยุกต์เพิ�มข้ึนโดยเท่ำากับร�อยละ  2.38 ใน

ปีการศึกษา 2562 และร�อยละ 9.36 ในปีการศึกษา 

2563 สัดส่วันองค์ประกอบด�านวิัเคราะห์เพิ�มข้ึน โดย

เท่ำากับร�อยละ 35.02 ในปกีารศกึษา 2562 (P ≤ 0.05) 

และร�อยละ 28.57 ในปีการศึกษา 2563 (P ≤ 0.05)  

 4.4.2 ประเมินผลลัพธ์ิด�านควัามพึงพอใจของผู�

เรียนผ่านแบบสอบถาม โดยประเมินผู�เรียนภายหลัง

กิจกรรมการเรียนรู�ทีำ�จัดข้ึนช่ีวังทำ�ายโครงการ โดย

ทำำาการประเมินผลการจัดการเรียนรู�รูปแบบใหม่ทีำ�เกิด

ข้ึนกับผู�เรียน ใน 4 ประเด็น ได�แก่ ด�านการมีส่วันร่วัม
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ของผู�เรียน ด�านพฤติกรรมการเรียนรู� ด�านแรงจูงใจของ

ผู�เรียนและด�านเจตคติของผู�เรียน

 ผลการประเมนิผลลัพธ์ิการเรียนรู�และควัามพงึ

พอใจของผู�เรียน ในปีการศึกษา 2562 พบว่ัาควัามพึง

พอใจของผู�เรียน อยูใ่นเกณฑ์ดีมากถึงดีเยี�ยม โดยรวัม

ผู�เรียนมีควัามพงึพอใจในระดบัมากถงึมากทีำ�สุดร�อยละ 

84.01 แบ่งเป็นด�านการมีส่วันร่วัมของผู�เรียน มีค่า

เฉลี�ยร�อยละ 76.56 ด�านพฤติกรรมการเรียนรู�ของผู�

เรียน มีค่าเฉลี�ยร�อยละ 85.42 ด�านแรงจูงใจของผู�เรียน 

มีค่าเฉลี�ยร�อยละ 83.59 และด�านเจตคติของผู�เรียน มี

ค่าเฉลี�ย 88.02 

 ผลการประเมนิผลลัพธ์ิการเรียนรู�และควัามพงึ

พอใจของผู�เรียน ในปีการศึกษา 2563 พบว่ัาควัามพึง

พอใจของผู�เรียน อยูใ่นเกณฑ์ดีมากถึงดีเยี�ยม โดยรวัม

ผู�เรียนมีควัามพงึพอใจในระดบัมากถงึมากทีำ�สุดร�อยละ 

87.25 แบ่งเป็นด�านการมีส่วันร่วัมของผู�เรียน มีค่า

เฉลี�ยร�อยละ 84.86 ด�านพฤติกรรมการเรียนรู�ของผู�

เรียน มีค่าเฉลี�ยร�อยละ 90.39 ด�านแรงจูงใจของผู�เรียน 

มีค่าเฉลี�ยร�อยละ 88.51 และด�านเจตคติของผู�เรียน มี

ค่าเฉลี�ย 87.84 

 ตัวัอย่างข�อคิดเห็นของผู�เรียนต่อกระบวันวิัชีา 

ได�แก่ 1). อยากให�มแีบบคาบสดุทำ�ายมากๆ เพราะจรงิๆ 

จนคาบสุดทำ�ายก็ยังมีหลายเรื�องทีำ�ไม่เข�าใจและขัดแย�ง

อยู่มาก และชีอบทีำ�มีอาจารย์หลายๆ ท่ำานมาสอนวิัธิี

การคดิต่างๆ ทีำ�มีหลายมุมมอง ทำำาให�เข�าใจมากข้ึนกวัา่

ทีำ�เรียนมาท้ัำงเทำอม 2).ชีอบกิจกรรมน้ี กล�าถามข�อสงสัย 

บางทีำเรียนไม่เข�าใจ ไม่กล�าถาม ได�แนวัคิดหลากหลา

ยมากๆ จากหลายๆ อาจารย์/กลุ่มอื�น 3). ตอบคำาถาม

ทีำ�สงสัยได�มาก และบรรยากาศไม่เครียด กล�าถาม

อาจารย์มากข้ึน เวัลาอยู่ใน Lab ต�องรีบ talk case 

ทำำาให�ไม่มีเวัลา 4). อยากให� feedback กับ design 

ของเพื�อนกลุ่มอื�นได�มากกว่ัาน้ี เป็นต�น

5. กระบวนการเรียนรู้ท่ีจะเปล่ียนผู้เรียนเป็น Active 

Learner

 จากผลลัพธ์ิการเรียนรู� พบว่ัานักศึกษาปีการ

ศึกษา 2563 มีผลลัพธ์ิด�านการเรียนรู�เพิ�มข้ึนจาก

นักศึกษาปีการศึกษา 2562 อย่างมีนัยสำาคัญทำางสถิติ 

โดยเฉพาะผลลัพธ์ิด�านควัามรู�และด�านการวิัเคราะห์ 

ท้ัำงน้ีอาจเนื�องมาจากการส่งเสริมทัำกษะด�านการเรียน

รู�ระยะยาวัแก่นักศึกษา ได�แก่ 

 1) การเพิ�มทัำกษะพิเศษให�กับผู�เรียน ให�ผู�เรียน

มองเห็นภาพเสมือนจริงในมุมมองสามมิติ ผ่านสื�อการ

สอน application RPD Design program ทีำ�พัฒนา

ข้ึนเป็นต�นแบบ

 2) การสร�างรูปแบบการเรียนการสอนให�มี

ปฏิิสัมพันธ์ิระหว่ัางผู�สอนและผู�เรียน ให�เกิดการเรียน

รู�สองทิำศทำาง ผ่านกิจกรรมอภิปรายกลุ่มย่อย แม�ว่ัา

ด�วัยสถานการณ์โควิัดส่งผลให�กิจกรรมกลุ่มไม่สามารถ

ดำาเนินการแบบตัวัต่อตัวัได� แต่ได�มีการจัดกิจกรรม

ทำดแทำน โดยใชี�ช่ีองทำางออนไลน์ผ่าน MS Teams และ 

ZOOM ซึึ่�งอาจารย์ประจำากลุ่มสามารถนัดเวัลากับ

นักศึกษาได�ตามเวัลาทีำ�เหมาะสม นอกเหนือจากเวัลา

ในช้ัีนเรียน ส่งผลให�ผู�เรียนและผู�สอนมีควัามสะดวัก

และสามารถจัดสรรเวัลาทีำ�เหมาะสมกับตนเอง ทำำาให�

เกิดช่ีวังเวัลาการเรียนรู�ทีำ�ดี 

 3) การเสริมให�มีช่ีองทำางของการคิดเชิีงวิัพากษ์

ของผู�เรียนในช่ีวังระหว่ัางการสอนในช้ัีนเรียน ผ่านช่ีอง

ทำางการทำำากิจกรรมกลุ่มแบบ battle กิจกรรมลักษณะ

น้ีส่งเสริมให�นักศึกษามองเหน็วิัธีิการคิดและออกแบบ

ฟันเทีำยมจากนักศึกษากลุ่มอื�นๆ นักศึกษาสามารถ

วิัพากษ์และถกเพื�ออภิปรายการออกแบบฟันเทีำยมของ

นักศึกษากลุ่มอื�นได� รวัมท้ัำงนักศึกษาสามารถรับรู�มุม

มองจากผู�เชีี�ยวัชีาญหรืออาจารย์ กระบวันการน้ีทำำาให�

นักศึกษามีทัำกษะการวิัเคราะห์และทัำกษะเชิีงวิัพากษ์

ได�ดีข้ึน 

 4) การเสริมให�ผู�เรียนสามารถเชืี�อมโยงศาสตร์

ควัามรู�ทำางคลินิกในทุำกสาขาวิัชีาทัำนตแพทำย์เข�าด�วัย

กัน ทัำกษะน้ีนักศึกษาได�ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียน

รู�หน�าช้ัีนเรียนคร้ังทีำ�สอง ทีำ�จัดให�มีการอภิปรายเคสทำาง

คลินิกและให�โจทำย์แบบองค์รวัม การจัดการเรียนการ
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สอนรูปแบบน้ีทำำาให�นักศึกษาไม่ท่ำองจำาด�านทำฤษฎีีการ

ออกแบบฟันเทีำยมเพียงอย่างเดียวั แต่ทำำาให�นักศึกษา

เปิดมุมมองแบบองค์รวัมในการมองผู�ป่วัย วิัเคราะห์

ปัญหาผู�ป่วัยแบบองค์รวัมจากข�อมูลทีำ�ได�รับจากโจทำย์ 

เพื�อสร�างควัามสามารถในการวัางแผนการรกัษาผู�ป่วัย

แบบบูรณาการเบ้ืองต�นให�แก่นักศึกษา

 5) ผู�เรียนพัฒนาทัำกษะการเรียนรู�ผ่านรูปแบบ 

problem-based learning โดยสร�างสถานการณ์

จำาลองการหายไปของฟันในรูปแบบต่างๆ จากโมเดล

ฟันของผู�ป่วัย ผู�เรียนสามารถค�นควั�าข�อมูลเพื�อใชี�ใน

การออกแบบฟันเทีำยมบางส่วันถอดได� จากน้ันนำามา

อภิปรายกับอาจารยป์ระจำากลุ่มโดยอาศัยข�อมูลในเชิีง 

evidence-based practice นักศึกษาจะมีโอกาสได�

คิด วิัเคราะห์ สังเคราะห์ข�อมูล พร�อมท้ัำงเกิด

กระบวันการเรียนรู�ได�ด�วัยตนเองและจากการกระตุ�นข

องอาจารย์ประจำากลุ่ม

6. ผลงานและผลลัพธ์์ท่ีได้จากโครงการ

6.1. ผลงานทีำ�จะได�จากโครงการ

 6.1.1 สื�อนวััตกรรมการสอนรูปแบบใหม่ 

โปรแกรมการออกแบบฟันเทีำยมถอดได�สามมิติ 

“CMU-3D RPD Design Program” กลุ่มเป้าหมาย 

คือ ทัำนตแพทำย์ นักศึกษาทัำนตแพทำย์ระดับปริญญาตรี

และหลังปริญญา

 6.1.2 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ

ศตวัรรษทีำ� 21 ในระดับปริญญาตรี วิัชีาฟันเทีำยมบาง

ส่วันถอดได� (DPRO 421396) 

 6.1.3 งานวิัจัยด�านการเรียนการสอนในรูปแบบ

ทัำกษะศตวัรรษทีำ� 21

6.2. ผลลัพธ์ิต่ออาจารย์หรือคณาจารย์ทีำ�เข�า

ร่วัมในโครงการ

 6.2.1 อาจารย์ได�เห็นแนวัทำางในการปรับปรุง

การเรียนการสอนโดยมุ่งเน�นให�นักศึกษาเป็นศูนย์กลาง

ของกระบวันการเรียนรู�

 6.2.2 เกิดการกระตุ�นอาจารย์ประจำากระบวัน

วิัชีาและในคณะฯ ให�เปิดแนวัคิดเรื�องการเรียนรู�ใน

ศตวัรรษทีำ� 21 และเปิดโอกาสพัฒนาสื�อการสอนทีำ�

เหมาะสมกับนักศึกษายุคใหม่ 

 6.2.3 อาจารยไ์ด�เห็นถึงมุมมองและควัามเข�าใจ

เกี�ยวักับการออกแบบฟันเทีำยมของนักศึกษามากข้ึน 

ผ่านกิจกรรมการเรียนรู�หน�าช้ัีนเรียนซึึ่�งเป็นบรรยากาศ

การเรียนรู�ทีำ�ผ่อนคลาย 

 6.2.4 อาจารย์สามารถเข�าถึงนักศึกษา และนำา

ข�อมูลดังกล่าวัไปปรับปรุงการสอนให�มีประสิทำธิิภาพ

มากข้ึน เกิดควัามกระตือรือร�นทีำ�จะแลกเปลี�ยนแง่มุม

การออกแบบฟันเทีำยมให�กับนักศึกษา เนื�องจากควัาม

สนใจของนักศึกษาในกิจกรรมเรียนรู�หน�าช้ัีนเรียน

6.3. ผลลัพธ์ิต่อนักศึกษาทีำ�เป็นเป้าหมาย/เข�า

ร่วัมในโครงการ

 6.3.1 นักศึกษาเกิดการเรียนรู�และค�นควั�าโดย

อาศัยข�อมูลแบบ evidence-based practice โดย

ลักษณะการเรียนรู�แนวัน้ีนักศึกษาจะมีกระบวันการฝึึก

ควัามคิดในเชิีงวิัเคราะห์ทำำาให�มีการเรียนรู�แบบ “รู�

จริง” (Mastery learning) ไม่ใช่ีการท่ำองจำา นอกจาก

น้ีการได�อภิปรายร่วัมกับอาจารย์ประจำากลุ่มยังทำำาให�

เกิดการสื�อสารสองทำางซึึ่�งจะมีประสิทำธิิภาพกว่ัาวิัธีิการ

สอนแบบส่งผ่านทำางเดียวั โดยจากกระบวันการเรียน

รู�ท้ัำงหมดน้ีจะทำำาให�นักศึกษาในระดบั pre-clinic ซึ่ึ�งไม่

เคยสัมผัสกับผู�ป่วัยจริงมองภาพรวัมของผู�ป่วัยก่อน

การรักษาได�ง่ายข้ึนผ่านทำางโมเดลจำาลอง ซึึ่�งนักศึกษา

สามารถนำาควัามรู�ไปประยุกต์ใชี�การออกแบบฟันเทีำยม

บางส่วันถอดได�เมื�อเจอผู�ป่วัยจริงในระดับคลินิกต่อไป

 6.3.2 เน�นให�นักศึกษามีทัำกษะทีำ�จำาเป็นในการ

ทำำางานจริงนอกเหนือไปจากควัามรู�ทำางวิัชีาการ เช่ีน 

การคดิเชิีงวิัพากษ์ (critical thinking) และมทัีำกษะพ้ืน

ฐานในการวัางแผนการรักษาแบบบูรณาการ 

(comprehensive treatment planning) ซึึ่�งจำาเป็น

ต�องอาศัยการสื�อสารและควัามร่วัมมือระหวั่างสาขา

วิัชีา

 6.3.3 จากกิจกรรมเรียนรู�หน�าช้ัีนเรียนทีำ�มี

บรรยากาศผอ่นคลาย นักศึกษามีควัามกล�าทีำ�จะแสดง
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ควัามคิดเห็นมากข้ึน ทำำาให�นักศึกษาได�เรียนรู�ถึงหลัก

การและเหตผุลในการออกแบบฟนัเทีำยมทีำ�แตกตา่งกัน

ไปในแต่ละกลุ่ม โดยอาจารย์ทำำาหน�าทีำ�เป็นเพียงผู�

ดำาเนินรายการเทำ่าน้ัน ซึึ่�งสอดคล�องกับการเรียนการ

สอนทีำ�มีนักศึกษาเป็นศูนยก์ลาง (student centered)

 6.3.4 นักศึกษามีควัามคุ�นเคยกับการศึกษานอก

ห�องเรียนโดยอาศัยสื�อดิจิตอล เช่ีน โปรแกรม 

interactive และ การค�นควั�าผ่านอินเทำอรเ์น็ตมากข้ึน 

เป็นการเตรียมควัามพร�อมสู่การเรียนรู�ในศตวัรรษ       

ทีำ� 21  

6.4. ผลงานทีำ�จะเป็นแนวัทำางการจัดการเรียน

การสอนแบบใหม่ของมหาวิัทำยาลัยใน

อนาคต

 6.4.1 สร�างต�นแบบการจัดการเรียนการสอน

เพื�อให�สอดคล�องกับการเรียนรู�ในศตวัรรษทีำ� 21 ทำำาการ

วิัเคราะห์และประเมินผลรูปแบบการเรียนการสอนทีำ�

ใชี�สื�อ IT ร่วัมสอนอย่างเป็นระบบ เพื�อเป็นแนวัทำางใน

การปรับปรุงวิัธีิการจัดการเรียนการสอนทีำ�เหมาะสม

เ พื� อนำา เ สนอแ ก่คณะทัำนตแพทำยศาสต ร์และ

มหาวิัทำยาลัยเชีียงใหม่ต่อไป

 6.4.2 ประเมินสื�อนวััตกรรมการเรียนรู�รูปแบบ

ใหม่ เพื�อปรับปรุงและต่อยอดการใชี�งานในอนาคตต่อ

ไป
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การจัดการเรียนการสอนแบบ STEM education 

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะศึตวรรษที่ 21 
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บทคัดย่อ

 กระบวันวิัชีา 551482 การฝึึกปฏิิบัติการพยาบาลชุีมชีนเพื�อเตรียมเข�าสู่วิัชีาชีีพ เป็นวิัชีาทีำ�เน�นให�นักศึกษา

พยาบาลช้ัีนปีทีำ� 4 บูรณาการควัามรู�ทีำ�เรียนมาตลอดระยะเวัลา 4 ปี ประยุกต์ใชี�ในการพยาบาล ร่วัมกับการพัฒนา

นวััตกรรมสุขภาพทีำ�สอดคล�องกับปัญหาและวััฒนธิรรมของผู�รับบริการในชุีมชีน ประกอบกับสถานการณ์โรค 

covid-19 กระบวันวิัชีาน้ีจึงนำาแนวัคิด STEM education ร่วัมกับการใชี�เทำคโนโลยีอื�นๆ เช่ีน KC-moodle, 

Zoom, Line มาใชี�ในการจดัการเรียนการสอน เพื�อตอบสนองนโยบายของมหาวัทิำยาลัยเชีียงใหม่ ทีำ�ต�องการพฒันา

ให�ผู�เรียนมีทัำกษะการเรีนนรู�แห่งศตวัรรษทีำ� 21 ผลการจัดการเรียนสอนพบว่ัานักศึกษามีควัามประทัำบใจและ

สามารถผลิตนวััตกรรมสุขภาพจำานวัน 6 ช้ิีนงาน ได�แก่ 1) นวััตกรรมนวััตกรรมเบาหวัานน่ารู�กับ SDN 4 ในรูป

แบบไลน์ออฟฟิเชีี�ยล 2) นวััตกรรมสำาหรับการส่งเสริมสมรรถภาพของสมอง Brain Booster Box (BBB) 3) 

นวััตกรรมอุปกรณ์ออกกำาลังกาย A exercise สำาหรับผู�ป่วัยเบาหวัาน 4) นวััตกรรม “ขวัดเพิ�มพลังปอด” 5) 

นวััตกรรม “คุมเบาหวัานได� ห่างไกลไตเสื�อม” และ 6) นวััตกรรมวังล�อเมนูสุขภาพสำาหรับผู�ป่วัยเบาหวัาน 

คำาสำาคัญ:  STEM education, ทัำกษะศตวัรรษทีำ� 21, การพยาบาลชุีมชีน

1. บทนำา

 ยทุำธิศาสตรช์ีาต ิ20 ปี (พ.ศ.2561-2580) มีวิัสัย

ทัำศน์ให�ประเทำศไทำยมีควัามมั�นคง มั�งคั�ง และยั�งยืน 

ต�องการพัฒนาปะเทำศในหลากหลายมิติ สำาหรับด�าน

การพัฒนาและเสริมสร�างทำรัพยากรมนุษย์ ด�านการ

ศึกษามุ่งเน�นให�ผู�เรียนมีทัำกษะการเรียนรู�และใฝ่ึรู�ตลอด

เวัลา โดยปรับเปลี�ยนระบบการเรียนรู�ให�เอ้ือต่อการ

พัฒนาทัำกษะสำาหรับศตวัรรษทีำ� 21 การเปลี�ยนบทำบาทำ

ครูให�เป็นครูยุคใหม่ การเพิ�มประสิทำธิิภาพระบบ

บริหารจดัการศกึษา การพฒันาระบบการเรียนรู�ตลอด

ชีีวัิต การวัางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู�โดยใชี�

ดิจิทัำลแพลตฟอร์ม และการสร�างระบบการศึกษาเพื�อ

เป็นเลิศทำางวิัชีาการระดับนานาชีาติ

 การพัฒนาพัฒนาทัำกษะสำาหรับศตวัรรษทีำ� 21 

ในการจัดการเรียนการสอน ต�องการพัฒนาให�ผู�เรียน

สามารถอ่านออก เขียนได� คิดเลขเป็น และมีทัำกษะ 

การคิดอย่างมีวิัจารณญาณ การแก�ปัญหา มีทัำกษะการ

สร�างสรรค์นวััตกรรม ทัำกษะควัามเข�าใจควัามต่าง

วััฒนธิรรม ทัำกษะด�านควัามรว่ัมมือ การทำำางานเปน็ทีำม 

และภาวัะผู�นำา ทัำกษะด�านการสื�อสารสารสนเทำศ และ

รู�เท่ำาทัำนสื�อ ทัำกษะด�านคอมพิวัเตอร์ และเทำคโนโลยี

สารสนเทำศและการสื�อสาร ทัำกษะอาชีีพ และทัำกษะ
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การเรียนรู� ซึึ่�งแนวัทำางทีำ�จะสร�างเสริมให�ผู�เรียนมีทัำกษะ

ดังทีำ�กล่าวัมา แนวัคิด STEM education เป็นแนวัคิด

ทีำ�เน�นการบูรณาการศาสตร์ทีำ�เกี�ยวัข�องหลายสาขามา

แก�ปัญหาเพื�อพัฒนาเป็นนวััตกรรม

 กระบวันวิัชีา 551482 การฝึึกปฏิิบัติการ

พยาบาลชุีมชีนเพื�อเตรียมเข�าสู่วัิชีาชีีพ เป็นวิัชีาใน

หลักสูตรใหม่ทีำ�เปิดให�นักศึกษาเข�าลงทำะเบียนเป็นคร้ัง

แรก มีวััตถุประสงค์รายวิัชีาเพื�อให�นักศึกษาสามารถ

ประเมิน วิัเคราะห์ปัญหา ควัามต�องการของผู�รับ

บริการ วัางแผนการพยาบาล และตัดสินใจทำางการ

พยาบาล ปฏิิบัติทัำกษะการพยาบาล ประเมินผลการ

พยาบาล ทำำางานร่วัมกับทีำมการพยาบาลและทีำม

สุขภาพ และพัฒนานวััตกรรมเพื�อพัฒนาคุณภาพการ

ปฏิิบัติการพยาบาลชุีมชีน ปีการศึกษา 2563 ได�จัดให�

นักศึกษาฝึึกปฏิิบัติงาน ณ แผนกบริการด�านปฐมภูมิ

และองค์ รพ.แม่วัาง รพ.ดอยหล่อ รพ.สันป่าตอง รพ. 

แม่ออน รพ. สันกำาแพง จังหวััดเชีียงใหม ่และรพ.แมท่ำา 

จังหวััดลำาพูน

 ดังน้ันเพื�อให�นักศึกษาเกิดการเรียนรู�ตาม

วััตถุประสงค์รายวิัชีาและสร�างเสริมทัำกษะสำาหรับ

ศตวัรรษทีำ� 21 จึงได�มีการนำาแนวัคิด STEM education 

มาประยุกต์ใชี�ในการจัดการเรียนการสอนในคร้ังน้ีด�วัย

2. แนวคิด ทฤษฎีีท่ีใช้้ในการจัดการเรียนการสอน

 2.1 ทัำกษะการเรียนรู�ทัำกษะศตวัรรษทีำ� 21 มีองค์

ประกอบของการเรียนรู� 3Rs x 7Cs โดย 3R คือ 1) 

Reading (อ่านออก) 2) (W)Riting (เขียนได�) 3) (A) 

Rithemetics (คิดเลขเป็น) 7C ได�แก่ 1) Critical 

Thinking and Problem Solving (ทัำกษะด�านการ

คิดอยา่งมีวิัจารณญาณ และทัำกษะในการแก�ปัญหา) 2) 

Creativity and Innovation (ทำักษะด�านการ

สร�างสรรค์ และนวััตกรรม) 3) Cross-cultural 

Understanding (ทัำกษะด�านควัามเข�าใจควัามต่าง

วััฒนธิรรม ต่างกระบวันทำัศน์) 4) Collaboration, 

Teamwork and Leadership (ทำักษะด�านควัาม     

ร่ วัม มือ  การทำำา งานเ ป็น ทีำม และภาวัะ ผู� นำา )                          

5) Communications, Information, and Media 

Literacy (ทำกัษะด�านการสื�อสารสารสนเทำศ และรู�เท่ำา

ทัำนสื�อ) 6) Computing and ICT Literacy (ทัำกษะ

ด�านคอมพิวัเตอร์ และเทำคโนโลยีสารสนเทำศและการ

สื�อสาร) และ 7)Career and Learning Skills (ทัำกษะ

อาชีีพ และทัำกษะการเรียนรู�)

 2.2 STEM education (Science Technology 

Engineering and Mathematics Education)

 คือแนวัทำางการจัดการเรียนการสอนทีำ�บูรณา

การวัิทำยาศาสตร์ วิัศวักรรมศาสตร์ เทำคโนโลยี และ

คณิตศาสตร์ไวั�ด�วัยกัน โดยเน�นการนำาควัามรู�ไปแก�

ปัญหา และพัฒนากระบวันการหรือผลผลิตใหม่ทีำ�เป็น

ประโยชีน์ต่อการดำาเนินชีีวิัตและทำำางาน ผ่านกิจกรรม

หรือโครงงานทีำ�มุ่งเน�นการแก�ไขปัญหาทีำ�พบเห็นในชีีวิัต

จริงเพื�อสร�างเสริมประสบการณ์ ทัำกษะชีีวิัต ควัามคิด

สร�างสรรค์นำาไปสู่การสร�างนวััตกรรม ซึึ่�งการเรียนรู�

แบบสะเต็มประกอบด�วัย 6 ข้ันตอน ดังน้ี

 ข้ันตอนทีำ� 1 การระบุปัญหาในชีีวิัตจริง/

นวััตกรรมทีำ�ต�องการพัฒนา

 ข้ันตอนทีำ� 2 การรวับรวัมข�อมูลและค�นหา

แนวัคิดทีำ�เกี�ยวัข�อง

 ข้ันตอนทีำ� 3 การออกแบบวิัธีิการแก�ปัญหา

 ข้ันตอนทีำ� 4 การวัางแผนและดำาเนินการแก�

ปัญหา

 ข้ันตอนทีำ� 5 ทำดสอบ ประเมินผล และปรับปรุง

ข้ันตอนทีำ� 6 นำาเสนอวิัธีิการแก�ปัญหา ผลการแก�ปัญหา

หรือผลการพัฒนานวััตกรรม

 2.3 กระบวันการพัฒนานวััตกรรม ประกอบ

ด�วัย 6 ข้ันตอน 

 ข้ันตอนทีำ� 1 การระบุปัญหา ได�มาจากการ

วิัเคราะห์สถานการณ์ปัญหาสุขภาพของประชีาชีนใน

พ้ืนทีำ�ทีำ�ได�รับมอบหมาย โดยมีการรวับรวัมข�อมูลท้ัำงจาก

ผู�รับบริการและผู�ให�บริการ แล�วันำาข�อมูลมาวิัเคราะห์

เพื�อสรุปปัญหานำาไปสู่การวัางแผน หาแนวัทำางแก�ไข

ร่วัมกันต่อไป



78        ผลการจัดการเรียนรู้ 21st Century Learning ประจำาปีการศึกษา 2563

CMU21 (2021)
Chiang Mai University, Thailand

 ข้ันตอนทีำ� 2 การกำาหนดจุดมุ่งหมาย หลังจาก

ทีำ�ได�สรุปปัญหาแล�วั จะดำาเนินการต้ังจุดมุ่งหมายว่ัา

ต�องการพัฒนานวััตกรรมใด โดยต�องศึกษาจากหลัก

ฐานเชิีงประจักษ์ต่างๆ ทีำ�ได�มาจากงานวิัจัยท้ัำงใน

ประเทำศและตา่งประเทำศ หรอืผลิตภัณฑ์ทีำ�จำาหน่ายใน

ทำ�องตลาด

 ข้ันตอนทีำ� 3 การศึกษาข�อจำากัดต่างๆ ผู�พัฒนา

นวััตกรรมต�องศึกษาข�อมูลปัญหาและข�อจำากัดทีำ�จะใชี�

นวััตกรรมน้ัน เพื�อนำามาต่อยอดให�นวััตกรรมทีำ�ต�องการ

สร�างข้ึนมีประสิทำธิิภาพ หรือคุ�มค่าคุ�มทุำนมากข้ึน

 ข้ันตอนทีำ� 4 การประดิษฐ์นวััตกรรม ข้ันตอนน้ี

อาจต�องประสานควัามร่วัมมือจากบุคคลทีำ�มีควัามรู�

ควัามสามารถศาสตร์วิัชีาแขนงอื�นด�วัย เช่ีน การออก

แบบกราฟฟิค  การถ่ายวิัดีโอ การตัดต่อวิัดีโอ เป็นต�น

 ข้ันตอนทีำ� 5 การทำดลองใชี� เมื�อประดิษฐ์

นวััตกรรมเรียบร�อยแล�วั ต�องมีการทำดลองใชี�แล�วันำาผล

การประเมินมาปรับปรุงและพัฒนานวััตกรรมต่อไป 

ส่วันใหญ่แล�วัจะมีการประเมินประสิทำธิิผลว่ัาบรรลุ

ตามวััตถุประสงค์ห รือไ ม่  และมีการประเมิน

ประสิทำธิิภาพว่ัามีควัามคุ�มค่าคุ�มทุำนหรือไม่

 ข้ันตอนทีำ� 6 การเผยแพร่ หากนวััตกรรมทีำ�

พัฒนาข้ึนมาได�ทำดสอบประสิทำธิิภาพและประสิทำธิิผล

แล�วัสามารถนำาไปเผยแพร่ให�องค์กรอื�นไปใชี� และนำา

ไปจดสิทำธิิบัตรได�

 ซึึ่�งกระบวันวิัชีาน้ีมีการจัดการเรียนการสอนเพื�อ

ส่งเสริมการเรียนรู�ทัำกษะศตวัรรษทีำ� 21 ด�วัยวิัธีิ STEM 

education 

3. กระบวนการเรียนรู้ขึ้องผู้เรียนในกระบวนวิช้า

 ข้ันตอนของการฝึึกปฏิิบัติงาน ประกอบด�วัย

กิจกรรม ดังต่อไปน้ี

 สัปดาห์ท่ี 1 ปฐมนิเทำศกระบวันวิัชีาและ

รวับรวัมข�อมูล

 ปฐมนิเทำศกระบวันวิัชีาผ่านระบบ zoom และ

เตรียมควัามพร�อมนักศึกษาก่อนฝึึกปฏิิบัติงานโดยการ

อัพโหลดคลิปวิัดีโอทำบทำวันควัามรู� จำานวัน 5 หัวัข�อ 

ได�แก่

 1. บทำบาทำพยาบาลชุีมชีน

 2. แนวัคิดการพยาบาลชุีมชีนในควัามหลาก

หลายทำางวััฒนธิรรม

 3. แนวัทำางการวัเิคราะห์ประเด็นจริยธิรรมทีำ�พบ

บ่อยของพยาบาลชุีมชีน

 4. การพยาบาลผู�ป่วัยอย่างต่อเนื�อง

 5. การพัฒนานวััตกรรมสุขภาพ

 นอกจากน้ันยงัมีการอัพโหลดคู่มือการฝึึกปฏิิบัติ

งาน แบบประเมิน ข�อสอบวััดผลสัมฤทำธิิ�ในระบบ ไวั�ใน

ระบบ KC-Moodle ให�นักศึกษาทำบทำวันก่อนและ

ระหว่ัางฝึึกปฏิิบัติ

 

รูปทีำ� 1 การปฐมนิเทำศกระบวันวิัชีาผ่านระบบ Zoom 

 

 

รูปทีำ� 2 คลิปวิัดีโอทำบทำวันควัามรู�อัพโหลดไวั�ในระบบ 

KC-Moodle

 นักศึกษาฝึึกประเมิน วิัเคราะห์ปัญหาและควัาม

ต�องการของผู�รับบริการ โดยการสัมภาษณ์และศึกษา

ข�อมูล secondary data จากโรงพยาบาล หลังจาก

 

 

4 

 

2 .  แนวค ิ ดการพยาบาลช ุ มชนในความ

หลากหลายทางวัฒนธรรม 

3. แนวทางการวิเคราะหประเด็นจริยธรรมท่ี

พบบอยของพยาบาลชุมชน 

4. การพยาบาลผูปวยอยางตอเนื่อง 

5. การพัฒนานวัตกรรมสุขภาพ 

นอกจากนั ้นยังมีการอัพโหลดคู ม ือการฝก

ปฏิบัติงาน แบบประเมิน ขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ใน

ระบบ ไวในระบบ KC-Moodle ใหนักศึกษาทบทวน

กอนและระหวางฝกปฏิบัติ 

 
ร ูปที ่  1 การปฐมนิเทศกระบวนว ิชาผ านระบบ 

Zoom  

 

 
รูปท่ี 2 คลิปวิดีโอทบทวนความรูอัพโหลดไวในระบบ 

KC-Moodle 

นักศึกษาฝกประเมิน วิเคราะหปญหาและความ

ตองการของผูรับบริการ โดยการสัมภาษณและศึกษา

ขอมูล secondary data จากโรงพยาบาล หลังจาก

นั้นสรุปปญหาของผูรับบริการ พรอมทั้งวางแผนการ

พยาบาลและการตัดสินใจทางการพยาบาลโดยใช

หลักฐานเชิงประจักษที่เกี่ยวของกับกรณีศึกษา ซ่ึง

อาจารยนิเทศมอบหมายใหนักศึกษาคนงานวิจัยท้ัง

ในประเทศและตางประเทศ นำเสนอใหอาจารยและ

พ่ีเลี้ยงแหลงฝกผานระบบ Zoom 

 

 

รูปที ่ 3 การสรุปปญหาของผู ร ับบริการผาน

ระบบ Zoom 

สัปดาหท่ี 2 นำเสนอ topic conference และ

พัฒนานวัตกรรม 

สรุปการวางแผนพยาบาลและการตัดสินใจ

ทางการพยาบาลโดยใชหลักฐานเชิงประจักษ เพ่ือตอ

ยอดพัฒนาเปนนวัตกรรมสุขภาพ นำเสนอ topic 

conference ใหอาจารยและพี ่เลี ้ยงแหลงฝกผาน

ระบบ Zoom ระหวางการพัฒนานวัตกรรมนักศึกษา

สามารถปรึกษาและสงงานอาจารยผานชองทาง line  

 

 

4 

 

2 .  แนวค ิ ดการพยาบาลช ุ มชนในความ

หลากหลายทางวัฒนธรรม 

3. แนวทางการวิเคราะหประเด็นจริยธรรมท่ี

พบบอยของพยาบาลชุมชน 

4. การพยาบาลผูปวยอยางตอเนื่อง 

5. การพัฒนานวัตกรรมสุขภาพ 

นอกจากนั ้นยังมีการอัพโหลดคู ม ือการฝก

ปฏิบัติงาน แบบประเมิน ขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ใน

ระบบ ไวในระบบ KC-Moodle ใหนักศึกษาทบทวน

กอนและระหวางฝกปฏิบัติ 

 
ร ูปที ่  1 การปฐมนิเทศกระบวนว ิชาผ านระบบ 

Zoom  

 

 
รูปท่ี 2 คลิปวิดีโอทบทวนความรูอัพโหลดไวในระบบ 

KC-Moodle 

นักศึกษาฝกประเมิน วิเคราะหปญหาและความ

ตองการของผูรับบริการ โดยการสัมภาษณและศึกษา

ขอมูล secondary data จากโรงพยาบาล หลังจาก

นั้นสรุปปญหาของผูรับบริการ พรอมทั้งวางแผนการ

พยาบาลและการตัดสินใจทางการพยาบาลโดยใช

หลักฐานเชิงประจักษที่เกี่ยวของกับกรณีศึกษา ซ่ึง

อาจารยนิเทศมอบหมายใหนักศึกษาคนงานวิจัยท้ัง

ในประเทศและตางประเทศ นำเสนอใหอาจารยและ

พ่ีเลี้ยงแหลงฝกผานระบบ Zoom 

 

 

รูปที ่ 3 การสรุปปญหาของผู ร ับบริการผาน

ระบบ Zoom 

สัปดาหท่ี 2 นำเสนอ topic conference และ

พัฒนานวัตกรรม 

สรุปการวางแผนพยาบาลและการตัดสินใจ

ทางการพยาบาลโดยใชหลักฐานเชิงประจักษ เพ่ือตอ

ยอดพัฒนาเปนนวัตกรรมสุขภาพ นำเสนอ topic 

conference ใหอาจารยและพี ่เลี ้ยงแหลงฝกผาน

ระบบ Zoom ระหวางการพัฒนานวัตกรรมนักศึกษา

สามารถปรึกษาและสงงานอาจารยผานชองทาง line  
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น้ันสรุปปัญหาของผู�รับบริการ พร�อมท้ัำงวัางแผนการ

พยาบาลและการตัดสินใจทำางการพยาบาลโดยใชี�หลัก

ฐานเชิีงประจกัษ์ทีำ�เกี�ยวัข�องกบักรณศึีกษา ซึ่ึ�งอาจารย์

นิเทำศมอบหมายให�นักศึกษาค�นงานวิัจัยท้ัำงในประเทำศ

และต่างประเทำศ นำาเสนอให�อาจารยแ์ละพี�เล้ียงแหล่ง

ฝึึกผ่านระบบ Zoom

 

 

รูปทีำ� 3 การสรุปปัญหาของผู�รับบริการผ่านระบบ 

Zoom

 สัปดาห์ท่ี 2 นำาเสนอ topic conference และ

พัฒนานวััตกรรม

สรุปการวัางแผนพยาบาลและการตัดสินใจทำางการ

พยาบาลโดยใชี�หลักฐานเชิีงประจักษ์ เพื�อต่อยอด

พัฒนาเป็นนวััตกรรมสุขภาพ นำาเสนอ topic 

conference ให�อาจารย์และพี�เล้ียงแหล่งฝึึกผ่าน

ระบบ Zoom ระหว่ัางการพัฒนานวััตกรรมนักศึกษา

สามารถปรึกษาและส่งงานอาจารย์ผ่านช่ีองทำาง line 

 

 

รูปทีำ� 4 การนำาเสนอ topic conference ผ่านระบบ 

Zoom

 

 

รูปทีำ� 5 นักศึกษาแต่ละกลุ่มพัฒนานวััตกรรม

 สัปดาห์ท่ี 3 ทำดลองใชี�นวััตกรรมและแลก

เปลี�ยนเรียนรู�ระหว่ัางกลุ่ม

 กระบวันวัิชีาน้ีได�นวััตกรรมสุขภาพจำานวัน 6 

ช้ิีนงาน ได�แก่

 1. นวััตกรรมนวััตกรรมเบาหวัานน่ารู�กับ SDN 

4 ในรูปแบบไลน์ออฟฟิเชีี�ยล โดยจัดทำำาสื�อในรูปแบบ 

infographic และคลิปวีัดีโอ เพื�อให�ควัามรู�เรื�องโรคเบา

หวัาน ภาวัะแทำรกซึ่�อนจากโรคเบาหวัาน การดูแลเบ้ือง

ต�น อาหารในผู�ป่วัยเบาหวัาน และการสนทำนาเพื�อ

สร�างแรงจูงใจ แก่ผู�ดูแล (care giver) ผ่านระบบ line 
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4 

 

2 .  แนวค ิ ดการพยาบาลช ุ มชนในความ

หลากหลายทางวัฒนธรรม 
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ระบบ ไวในระบบ KC-Moodle ใหนักศึกษาทบทวน

กอนและระหวางฝกปฏิบัติ 

 
ร ูปที ่  1 การปฐมนิเทศกระบวนว ิชาผ านระบบ 

Zoom  

 

 
รูปท่ี 2 คลิปวิดีโอทบทวนความรูอัพโหลดไวในระบบ 

KC-Moodle 
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รูปที่ 4 การนำเสนอ topic conference ผาน

ระบบ Zoom 
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แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกลุม 

กระบวนวิชานี้ไดนวัตกรรมสุขภาพจำนวน 6 

ชิ้นงาน ไดแก 

1. นวัตกรรมนวัตกรรมเบาหวานนารูกับ SDN 

4 ในรูปแบบไลนออฟฟเชี่ยล โดยจัดทำสื่อในรูปแบบ 

infographic และคลิปวีดีโอ เพื ่อใหความรูเร ื ่อง

โรคเบาหวาน ภาวะแทรกซอนจากโรคเบาหวาน การ

ดูแลเบื ้องตน อาหารในผู ปวยเบาหวาน และการ

สนทนาเพื่อสรางแรงจูงใจ แกผู ดูแล (care giver) 

ผานระบบ line official 
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ของสมอง Brain Booster Box (BBB) ประกอบดวย
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(BBF) เพื่อใชประเมินสมรรถภาพของสมอง 6 ดาน 

การประเมินกลามเนื้อมัดเล็ก ของเลนสำหรับการ

ฟนฟูสมองทั้ง 6 ดาน และของเลนที่สงเสริมการใช

กลามเนื้อมัดเล็ก เพื่อใหผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง
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รูปทีำ� 6 นวััตกรรมนวััตกรรมเบาหวัานน่ารู�กับ SDN 4 

ในรูปแบบไลน์ออฟฟิเชีี�ยล

 2. นวััตกรรมสำาหรับการส่งเสริมสมรรถภาพ

ของสมอง Brain Booster Box (BBB) ประกอบด�วัย

แบบประเมิน Brain Booster Screening Form (BBF) 

เพื�อใชี�ประเมินสมรรถภาพของสมอง 6 ด�าน การ

ประเมินกล�ามเน้ือมัดเล็ก ของเล่นสำาหรับการฟ้�นฟู

สมองท้ัำง 6 ด�าน และของเล่นทีำ�ส่งเสริมการใชี�กล�าม

เน้ือมัดเล็ก เพื�อให�ผู�ป่วัยโรคหลอดเลือดสมองได�รับการ

ออกกำาลังกายสมอง หลังจากทีำ�จำาหน่ายออกจากโรง

พยาบาล

 รูปทีำ� 7 นวััตกรรมสำาหรับการส่งเสริมสมรรถภาพของ

สมอง Brain Booster Box (BBB) 

 3. นวััตกรรมอุปกรณ์ออกกำาลังกาย A exercise 

สำาหรับผู�ป่วัยเบาหวัาน โดยต่อยอดมาจากอุปกรณ์

ออกกำาลังกาย V-excercise ซึึ่�งเป็นการออกกำาลังกาย

โดยใชี�แรงต�าน สามารถออกกำาลังกายได�ท้ัำงส่วันแขน

และส่วันขา เน�นควัามสะดวัก ใชี�งานง่ายและใชี�พ้ืนทีำ�

น�อย 

 

รูปทีำ� 8 นวััตกรรมอุปกรณ์ออกกำาลังกาย A exercise 

สำาหรับผู�ป่วัยเบาหวัาน

 4. นวััตกรรม “ขวัดเพิ�มพลังปอด” เพื�อลด

อาการหอบเหนื�อย อ่อนเพลีย เพิ�มควัามสามารถใน

การทำำากิจวััตรประจำาวััน และควัามทำนทำานในการออก

กำาลังกายในผู�ป่วัยโรคปดดอุดก้ันเร้ือรัง 

 

 

รูปทีำ� 9 นวััตกรรม “ขวัดเพิ�มพลังปอด”
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6 

 

ไดรับการออกกำลังกายสมอง หลังจากที่จำหนาย

ออกจากโรงพยาบาล 

  

  

  

ร ูปท ี ่  7  นว ัตกรรมสำหร ับการส  ง เสริม

สมรรถภาพของสมอง Brain Booster Box (BBB)  

3. นวัตกรรมอุปกรณออกกำลังกาย A exercise 

สำหรับผูปวยเบาหวาน โดยตอยอดมาจากอุปกรณ

ออกกำลังกาย V-excercise ซึ่งเปนการออกกำลัง

กายโดยใชแรงตาน สามารถออกกำลังกายไดท้ังสวน

แขนและสวนขา เนนความสะดวก ใชงานงายและใช

พ้ืนท่ีนอย  

  

รูปที ่ 8 นวัตกรรมอุปกรณออกกำลังกาย A 

exercise สำหรับผูปวยเบาหวาน 

4. นวัตกรรม “ขวดเพิ ่มพลังปอด” เพื ่อลด

อาการหอบเหนื่อย ออนเพลีย เพิ่มความสามารถใน

การทำกิจวัตรประจำวัน และความทนทานในการ

ออกกำลังกายในผูปวยโรคปดดอุดก้ันเรื้อรัง  

 

 

รูปท่ี 9 นวัตกรรม “ขวดเพ่ิมพลังปอด” 

5. นวัตกรรม “คุมเบาหวานได หางไกลไต

เสื่อม” จัดทำนวัตกรรมในรูปแบบของสื่อวิดีโอ และ

จัดทำ “กลองขาวรหัสเด็ดเคล็ดลับสุขภาพดี 2:1:1” 

สำหรับผูปวยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลใน

เลือดไมได 
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3. นวัตกรรมอุปกรณออกกำลังกาย A exercise 

สำหรับผูปวยเบาหวาน โดยตอยอดมาจากอุปกรณ

ออกกำลังกาย V-excercise ซึ่งเปนการออกกำลัง

กายโดยใชแรงตาน สามารถออกกำลังกายไดท้ังสวน

แขนและสวนขา เนนความสะดวก ใชงานงายและใช

พ้ืนท่ีนอย  

  

รูปที ่ 8 นวัตกรรมอุปกรณออกกำลังกาย A 

exercise สำหรับผูปวยเบาหวาน 

4. นวัตกรรม “ขวดเพิ ่มพลังปอด” เพื ่อลด

อาการหอบเหนื่อย ออนเพลีย เพิ่มความสามารถใน

การทำกิจวัตรประจำวัน และความทนทานในการ

ออกกำลังกายในผูปวยโรคปดดอุดก้ันเรื้อรัง  

 

 

รูปท่ี 9 นวัตกรรม “ขวดเพ่ิมพลังปอด” 

5. นวัตกรรม “คุมเบาหวานได หางไกลไต

เสื่อม” จัดทำนวัตกรรมในรูปแบบของสื่อวิดีโอ และ

จัดทำ “กลองขาวรหัสเด็ดเคล็ดลับสุขภาพดี 2:1:1” 

สำหรับผูปวยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลใน

เลือดไมได 
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 5. นวััตกรรม “คุมเบาหวัานได� ห่างไกลไต

เสื�อม” จัดทำำานวััตกรรมในรูปแบบของสื�อวิัดีโอ และ

จัดทำำา “กล่องข�าวัรหัสเด็ดเคล็ดลับสุขภาพดี 2:1:1” 

สำาหรับผู�ป่วัยโรคเบาหวัานทีำ�ควับคุมระดับนำ้าตาลใน

เลือดไม่ได�

   

   

รูปทีำ� 10 นวััตกรรม “คุมเบาหวัานได� ห่างไกลไตเสื�อม”

 6. นวััตกรรมวังล�อเมนูสุขภาพสำาหรับผู�ป่วัยเบา

หวัาน เน�นการรับประทำานอาหารตามสัดส่วันของ 

plate model อาหารแลกเปลี�ยน และเป็นอาหารทีำ�

สอดคล�องกับวิัถีชีีวิัตและวััฒนธิรรมของคนภาคเหนือ 

 

   

 

รูปทีำ� 11 นวััตกรรมวังล�อเมนูสุขภาพสำาหรับผู�ป่วัยเบา

หวัาน

และในวัันสุดทำ�ายของการฝึึกปฏิิบัตงิาน ได�จดักิจกรรม 

Webinar เพื�อให�นักศึกษาแต่ละกลุ่มแลกเปลี�ยนเรียน

รู�ในกระบวันการของการจัดทำำานวััตกรรม ต่อด�วัยการ

สอบวััดผลสัมฤทำธิิ� และประเมินกระบวันวิัชีาผ่าน

ระบบ google form

 

 

 

 

หลังจากน้ันมอบหมายให�นักศึกษาส่งไฟล์งานท้ัำงหมด

ให�อาจารย์ผ่านทำาง line หรือ KC-moodle 

4. ผลงานและผลลัพธ์์ขึ้องนักศึึกษา

 1. คู่มือการฝึึกปฏิิบัติการพยาบาลชุีมชีนเพื�อ

   

 

 

  

  

รูปที่ 9 นวัตกรรม “คุมเบาหวานได หางไกลไต

เสื่อม” 

6. นวัตกรรมวงลอเมนูสุขภาพสำหรับผู ปวย

เบาหวาน เนนการรับประทานอาหารตามสัดสวน

ของ plate model อาหารแลกเปลี ่ยน และเปน

อาหารท่ีสอดคลองกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคน

ภาคเหนือ  

 

  

 

รูปท่ี 10 นวัตกรรมวงลอเมนูสุขภาพสำหรับผูปวย

เบาหวาน 

และในวันสุดทายของการฝกปฏิบัติงาน ไดจัด

ก ิจกรรม Webinar เพ ื ่อใหน ักศ ึกษาแตละกลุม

แลกเปลี ่ยนเรียนรู ในกระบวนการของการจัดทำ

นวัตกรรม ตอดวยการสอบวัดผลสัมฤทธ ิ ์ และ

ประเมินกระบวนวชิาผานระบบ google form 
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นวัตกรรม ตอดวยการสอบวัดผลสัมฤทธ ิ ์ และ

ประเมินกระบวนวชิาผานระบบ google form 
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เตรียมเข�าสู่วัิชีาชีีพ โดยทำำาการอัพโหลดไวั�ในระบบ 

KC-Moodle ก่อนเปิดกระบวันวิัชีา

 2. สื�อทำบทำวันควัามรู�ก่อนฝึึกปฏิิบัติงาน จำานวัน 

5 หัวัข�อ

 3. นวััตกรรมสุขภาพท้ัำงหมด 6 ช้ิีนงาน

 4. ผลการประเมินกระบวันวิัชีาออนไลน์ โดย

ระบบ google form

ส่ิงท่ีประทับใจ

 1. ได�เห็นการดูแลผู�ป่วัยแบบต่อเนื�อง และการ

ประสานงานจากโรงพยาบาลสู่ รพ.สต อาจารย์พี�เล้ียง

แหล่งฝึึกให�ควัามร่วัมมือและคอยให�ข�อมูลดีมาก ได�

เห็นควัามหลากหลายของวิัถีชีีวิัตผู�ป่วัยเนื�องจากได�

เข�าไปเยี�ยมบ�านจริง แล�วัทำราบปัญหาของผู�ป่วัยเห็น

สภาพปญัหาทีำ�เกิดข้ึน และผู�ป่วัย เจ�าหน�าทีำ� รพสต อสม 

ให�ควัามร่วัมมือดีมาก เพื�อนๆ ในกลุ่มระดมควัามคิด

ช่ีวัยกันสร�างนวััตกรรมเพื�อนำาไปแก�ปัญหาได�ออกมา

เป็นรูปธิรรม อาจารย์ช่ีวัยเติมเต็มและให�คำาแนะนำา

ปรับแก�จนผลงานมีควัามสมบูรณ์มากยิ�งข้ึน

 2. การทำำางานเป็นกลุ่ม การได�ร่วัมกันพัฒนา

นวััตกรรมทีำ�เป็นประโยชีน์ต่อคนไข�โดยสอดคล�องกับ

ปัญหา และบริบทำของชุีมชีนน้ันๆ ได�เรียนรู�วััฒนธิรรม

และควัามหลากหลาย

 3. ได�ใชี�จินตนาการ ทัำกษะเก่าๆหลายๆด�าน วิัชีา

ควัามรู�ต้ังแต่สมัยเด็กๆ มารวัมกันเพื�อเป็นนวััตกรรม

หนึ�งช้ิีน

 4. การพัฒนานวััตกรรมกลุ่มซึึ่�งต�องนำาไปใชี�กับ

บุคคลรายเดี�ยวั ทำำาให�เกิดควัามทำ�าทำาย ได�ลงพ้ืนทีำ� และ

ได�พบผู�ป่วัยจริง

 อย่างไรก็ตามนักศึกษาได�ให�ข�อเสนอแนะว่ัา

อยากไปฝึึกปฏิิบัติ ณ แหล่งฝึึกเพิ�มข้ึน ในสัปดาห์ทีำ� 1 

และ 3 เพื�อเสริมสร�างประสบการณ์การเป็นพยาบาล

ชุีมชีนมากข้ึน

5. ผลลัพธ์์ต่อคณาจารย์ผู้ร่วมสอน

 อาจารย์ผู� ร่วัมสอนมีควัามพึงพอใจในการ

จัดการเรียนการสอน STEM education ร่วัมกับการ

ใชี�เทำคโนโลยีอื�นๆ เช่ีน KC-moodle, Zoom, Line 

เนื�องจากสอดรับกับนโยบายของมหาวัิทำยาลัยและ

สถานการณ์ทีำ�เกิดการระบาดของโรค covid-19 การ

นิเทำศนักศึกษาผ่านการใชี� Zoom หรือ line ทำำาให�

นักศึกษาได�ฝึึกประสบการณ์จนบรรลุวััตถุประสงค์ของ

กระบวันวิัชีา

6. ผลลัพธ์์ต่อองค์กร

 ค่าใชี�จ่ายในการบริหารจัดการกระบวันวิัชีา

ลดลง 

 1) การผลิตคู่มือการฝึึกปฏิิบัติงานแบบออนไลน์ 

หากผลิตเป็นคู่มือแจกให�นักศึกษา และคณาจารย์ผู�

สอนจะต�องเสียค่าใชี�จ่ายประมาณเล่มละ 15 บาทำ (28 

หน�า) ซึึ่�งนักศึกษาทีำ�ลงทำะเบียน จำานวัน 36 คน 

อาจารยนิ์เทำศ จำานวัน 7 ท่ำาน รวัมท้ัำงหมด 43 คน หาก

ต�องผลิตคู่มือจะต�องเสียค่าใชี�จ่ายประมาณ 645 บาทำ

 2) การเดินทำางไปฝึึกปฏิิบัติงานทีำ�แหล่งฝึึก 

กระบวันวิัชีาน้ีมีการปรับให�มีการเรียนการสอนเป็น

แบบออนไลน์ร่วัมกับการฝึึกปฏิิบัติ ณ สถานทีำ�จริง หาก

ออกฝึึกปฏิิบัติงานทุำกวััน (16 วััน) ท้ัำง 6 แหล่งฝึึก จะ

ต�องเสียค่าจ�างเหมารถประจำาทำางวัันละ 800 บาทำ คิด

เป็นค่าใชี�จ่าย 16 x 6 x 800 = 76,800 บาทำ แต่มีการ

ปรับเปลี�ยนให�มีการฝึึกปฏิิบัติออนไลน์ ทำำาให�มีการลง

ไปณ แหล่งฝึึก จำานวัน 2 วััน เสียค่าใชี�จ่ายในการเดิน

ทำางเพียง 9,600 บาทำ

 กล่าวัโดยสรุปวิัชีาน้ีทำำาให�คณะพยาบาลศาสตร์ 

ประหยัดค่าใชี�จ่ายในการบริหารกระบวันวิัชีา จำานวัน 

67,845 บาทำ

7. บทสรุป

 ผลการจัดการเรียนการสอนโดยใชี� STEM 

education ร่วัมกับการใชี�เทำคโนโลยีอื�นๆ พบว่ัาทำำาให�

นักศึกษาได�บรรลุวััตถุประสงค์ของกระบวันวิัชีา และ

สร�างเสริมให�ทัำกษะการเรียนรู�แห่งศตวัรรษทีำ� 21 3 Rs 

x 7Cs กล่าวัคือ สามารถสร�างนวััตกรรมสุขภาพ โดย

เริ�มต้ังแต่การรวับรวัมข�อมูล การระบุปัญหา การ
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รวับรวัมแนวัคิดหรือหลักฐานเชิีงประจักษ์ทีำ�เกี�ยวัข�อง 

การออกแบบนวััตกรรม การวัางแผนและดำาเนินการ

แก�ปัญหา การทำดสอบ ประเมินผล จนถึงข้ันตอนการ

เสนอผลการใชี�นวััตกรรมโดยทุำกข้ันตอนมีการประยุกต์

ใชี� ศ า ส ต ร์ ทำ า ง วิั ทำ ย า ศ า ส ต ร์  ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ 

วิัศวักรรมศาสตร์ และเทำคโนโลยีเข�ามาเกี�ยวัข�อง 

นอกจากน้ันแล�วันักศึกษายงัมีการฝึึกการประสานงาน 

การทำำางานร่วัมกับทีำมการพยาบาลและทำีมสุขภาพอีก

ด�วัย

8. กิตติกรรมประกาศึ

 ขอขอบคุณศูนย์นวััตกรรมการสอนและการ

เ รี ยน รู�  สำา นักบ ริการ เทำคโน โล ยีสารสน เทำศ 

มหาวิัทำยาลัยเชีียงใหม่ ทีำ�ได�จัดโครงการส่งเสริมการ

จัดการเรียนรู�แบบใหม่ทีำ�สอดคล�องกับศตวัรรษทีำ� 21 

ประจำาปีการศึกษา 2563 ในการสนับสนุนงบประมาณ 

ขอบคุณคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิัทำยาลัยเชีียงใหม่

ทีำ�เอ้ือเฟ้�อสถานทีำ� และคณาจารย์ผู�สอนกระบวันวิัชีา 

551482 ทุำกท่ำาน ทีำ�ร่วัมกนัพัฒนาการจดัการเรียนการ

สอนจนสำาเร็จลุล่วังไปได�ด�วัยดี
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บทคัดย่อ

 กระบวันวิัชีาวััตถุดิบในเครื�องสำาอาง คณะเภสัชีศาสตร์ มหาวิัทำยาลัยเชีียงใหม่ เดิมได�จัดการเรียนการสอน

แบบต้ังรับ คือ การสอนแบบบรรยายในห�องเรียน และวััดผลด�วัยการสอบ ส่งผลให�นักศึกษาขาดควัามสนใจใน

การเรียน รวัมท้ัำงไม่สามารถบรรลุวััตถุประสงค์ของกระบวันวิัชีาได�เท่ำาทีำ�ควัร โครงการน้ีจึงมีวััตถุประสงค์เพื�อพัฒนา

รูปแบบการเรียนการสอนของกระบวันวิัชีาวััตถุดิบในเครื�องสำาอางแบบใหม่ โดยอาศัยกระบวันการเรียนรู�เชิีงรุก 

ซึึ่�งได�จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู�ทีำ�หลากหลายในห�องเรียน เช่ีน การเรียนรู�โดยใชี�กรณีศึกษาเป็นฐาน การเรียน

รู�ผ่านเกมส์ การเรียนรู�ผ่านการอภิปรายแบบกลุ่ม และการทำำางานมอบหมาย โดยก่อนทีำ�จะเข�าร่วัมกิจกรรมการ

เรียนรู�ในห�องเรียนน้ัน นักศึกษาจะต�องศึกษาองค์ควัามรู�พ้ืนฐานในรูปแบบของ Flipped classroom และจะ

ทำบทำวันควัามรู�ทีำ�สำาคัญผ่านทำาง Quiz หรือการถกแถลงในช้ัีนเรียน จากน้ันจะเข�าสู่กิจกรรมการเรียนรู�ในห�องเรียน 

ทีำ�จะสนับสนุนและส่งเสริมให�นักศึกษาได�เรียนรู�จากประสบการณ์จริง เช่ีน การทำดลองเน้ือสัมผัสของวััตถุดิบทีำ�แตก

ต่างกัน การวิัเคราะห์คุณลักษณะสำาคัญของวััตถุดิบแต่ละชีนิดตามโจทำย์ทีำ�ได�รับ การสัมผัสและทำดสอบวััตถุดิบใน

เครื�องสำาอางจากเทำคโนโลยีชีีวัภาพ เทำคนิคการแบ่งประเภทำของสีและกลิ�นในเครื�องสำาอาง เป็นต�น นอกจากน้ี

นักศึกษาจะได�ค�นควั�าองค์ควัามรู�ใหม่จากแหล่งข�อมูลภายนอกตามควัามสนใจ รวัมท้ัำงฝึึกทัำกษะการนำาเสนอและ

ถกแถลงในห�องเรียน ซึึ่�งส่งเสริมการจดจำาองค์ควัามรู�ในระยะยาวั ผลลัพธ์ิจากการพัฒนารูปแบบการเรียนการ

สอนน้ี ทำำาให�นักศึกษาทุำกคนเกิดควัามสนใจในกิจกรรมการเรียนรู�เป็นอย่างมาก ได�ฝึึกทัำกษะทีำ�สำาคัญและส่งเสริม

การเรียนรู�ตลอดชีีวิัตอยา่งเป็นรูปธิรรม อีกท้ัำงยงัมีเจตคติทีำ�ดีต่อกระบวันวิัชีาและศาสตร์ด�านเครื�องสำาอางมากข้ึน 

องค์ควัามรู�ทีำ�ได�มีควัามทัำนสมัย ทัำนต่อควัามก�าวัหน�าของเทำคโนโลยีด�านวิัทำยาศาสตร์เครื�องสำาอางในยุคโลกาภิวััฒน์ 

ช่ีวัยให�ผู�เรียนบรรลุวััตถุประสงค์ของกระบวันวิัชีาวััตถุดิบในเครื�องสำาอาง อีกท้ัำงยังส่งเสริมทัำกษะการปฏิิบัติงาน

ในฐานะเภสัชีกรทีำ�มีคุณภาพ สอดคล�องกับวิัสัยทัำศน์ของคณะเภสัชีศาสตร์ มหาวิัทำยาลัยเชีียงใหม่ 

คำาสำาคัญ:  วััตถุดิบในเครื�องสำาอาง, การเรียนรู�เชิีงรุก, Case-based learning, Group discussion, Games-

based learning
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1. บทนำา

      คณะเภสัชีศาสตร์ มหาวิัทำยาลัยเชีียงใหม่ มีวิัสัย

ทัำศน์ในการเป็นผู�นำาในการผลิตบัณฑิตทีำ�มีคุณธิรรม

และคุณภาพ สร�างและเผยแพร่องค์ควัามรู�ด�าน

เภสัชีกรรม เพื�อรับใชี�สังคม จากวิัสัยทัำศน์ดังกล่าวัน้ัน 

การผลิตบัณฑิตทีำ�มีคุณธิรรมและมีคุณภาพน้ัน จำาเป็น

อย่างยิ�งทีำ�ต�องอาศัยกระบวันการเรียนการสอน ทีำ�มี

ศักยภาพในการเสริมสร�างองค์ควัามรู�ให�กับนักศึกษา

ได�อย่างมีประสิทำธิิภาพ กระบวันวิัชีาวััตถุดิบในเครื�อง

สำาอาง (461471) จัดอยู่ในกระบวันวิัชีาเลือก-เสรี 

หลักสูตรเภสัชีศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2558 มีวััตถุประสงค์

เพื�อให�นักศึกษามีควัามรู� ควัามเข�าใจ สามารถอธิิบาย

หน�าทีำ� การออกฤทำธิิ� ข�อดีและข�อเสีย ของวััตถุดิบทีำ�ใชี�

ในเครื�องสำาอาง และ สามารถเลือกใชี�วััตถุดิบต่าง ๆ 

ในผลติภัณฑ์เครื�องสำาอางได�อยา่งเหมาะสม ซึ่ึ�งถือเป็น

อีกบทำบาทำหนึ�งทีำ�สำาคัญของวิัชีาชีีพเภสัชีกรรม ในอดตี

วิัธีิจัดการเรียนการสอนของกระบวันวิัชีาน้ี เป็น

ลักษณะการบรรยายเปน็หลักและอาศยัการวััดผลการ

เรียนรู�จากการสอบกลางภาคและสอบปลายภาค 

ทำำาให�นักศึกษาทีำ�เรียนได�รับควัามรู�ผ่านกระบวันการ 

passive learning หรือการเรียนรู�แบบต้ังรับ[1] เป็น

หลัก ส่งผลให�นักศึกษาขาดทัำกษะและการเรียนรู�จาก

ประสบการณจ์ริง รวัมท้ัำงขาดควัามกระตอืรือร�นในการ

ค�นควั�าควัามรู�ด�วัยตนเอง นอกจากน้ีกระบวันการผลติ

หรือออกแบบสูตรตำารับเครื�องสำาอางเพื�อให�ได�

ผลิตภัณฑ์ทีำ�มีประสิทำธิิภาพตามต�องการน้ัน มีควัาม

จำาเป็นอย่างยิ�งทีำ�เภสัชีกรต�องสัมผัส หรือได�ทำดลอง

วััตถุดิบทีำ�ใชี�ผลิตเครื�องสำาอางน้ัน ๆ จริง ดังน้ัน 

กระบวันการ passive learning แบบเดิมน้ัน ทำำาให�

ผลลัพธ์ิผู�เรียนไม่สอดคล�องกับวััตถุประสงค์ของ

กระบวันวิัชีาและจุดประสงค์ทีำ�แทำ�จริงของการเรียนรู�

เท่ำาทีำ�ควัร กอปรกับควัามก�าวัหน�าทำางเทำคโนโลยีด�าน

เครื�องสำาอางและวััตถดิุบในเครื�องสำาอางในปจัจุบัน ซึึ่�ง

มีวััตถุดิบทีำ�มีนวััตกรรมทีำ�หลากหลายและมีพลวััตของ

การเปลี�ยนแปลงอย่างต่อเนื�อง องค์ควัามรู�ทีำ�ได�จาก

ห�องเรียนรูปแบบบรรยายเพียงอย่างเดียวั ส่งผลให�

นักศึกษาขาดโอกาสในการเรียนรู�ด�านวััตถุดิบในเครื�อง

สำาอางทีำ�มีการพัฒนาอย่างก�าวักระโดด 

 ด�วัยเหตุน้ีกลุ่มอาจารย์ผู�สอนจึงเล็งเห็นถึงควัาม

จำาเป็นอย่างยิ�ง ในการปรับปรุงเปลี�ยนแปลงรูปแบบ

การเรียนการสอนจากเดิม คือ passive learning เป็น 

active learning หรือ การเรียนรู�เชิีงรุก ทีำ�มุ่งเน�นการ

จัดการเรียนรู�โดยเน�นผู�เรียนเป็นศูนย์กลาง และมี

ศักยภาพในการตอบโจทำย์ outcome-based 

learning อยา่งแทำ�จริง โดยอาศยัเทำคนคิการสอน รวัม

ท้ัำงสร�างสรรคกิ์จกรรมในช้ัีนเรียนทีำ�มีควัามหลากหลาย 

น่าสนใจ และทำันสมัย ทำำาให�ผู�เรียนได�รับองค์ควัามรู�

จากประสบการณ์จริง และการเรียนรู�ด�วัยตนเองตาม

สิ�งทีำ�สนใจ จากการมีส่วันร่วัมในทุำกกิจกรรม ช่ีวัยส่ง

เสริมให�ผู�เรียนมีควัามตื�นตัวัและกระตือรือร�นด�านการ

รู�คิด มากกว่ัาการฟังผู�สอนในห�องเรียนและการท่ำองจำา 

อีกท้ัำงยังได�ศึกษาควัามก�าวัหน�าและเทำคโนโลยีใหม่ๆ 

ด�านวััตถุดิบในเครื�องสำาอาง และมีการอัพเดทำองค์

ควัามรู�ในทุำกภาคการศึกษา โดยเน�นกิจกรรมทีำ�ทำำาใน

ห�องเรียนเป็นหลัก ก่อให�เกิดประสิทำธิิผลการเรียนรู�

อย่างสูงสุด ทำำาให�ผู�เรียนมีทัำศนคติทีำ�ดีต่อวิัทำยาศาสตร์

เครื�องสำาอาง และกระบวันวิัชีาทีำ�เกี�ยวัข�อง เกิดทัำกษะ

การเรียนรู�อย่างต่อเนื�องตลอดชีีวิัต (life-long 

learning) ช่ีวัยให�ผู�เรียนบรรลุวััตถุประสงค์ของ

กระบวันวิัชีาวััตถุดิบในเครื�องสำาอาง อีกท้ัำงยังส่งเสริม

ทัำกษะการปฏิิบัติงานในฐานะเภสัชีกรทีำ�มีคุณภาพ 

สอดคล�องกับ วิั สัยทัำศน์ของคณะเภสัชีศาสตร์ 

มหาวิัทำยาลัยเชีียงใหม่ รวัมท้ัำงการเปลี�ยนแปลงทีำ�เกิด

ข้ึนอย่างต่อเนื�องในยุคโลกาภิวััฒน์

2. หลักการและทฤษฎีีท่ีนำามาใช้้

 รูปแบบการเรียนการสอนใหม่ในกระบวันวิัชีา

น้ีมุ่งเน�นการเรียนการสอนแบบ active learning โดย

ก่อนเริ�มกิจกรรมการเรียนรู�ในห�องเรียน อาจารยจ์ะให�

ควัามรู�พ้ืนฐานและหลักการแก่นักศึกษาในรูปแบบ 

“Flipped classroom” ผ่านสื�อการสอนรูปแบบวีัดโีอ 
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จากน้ันจะทำบทำวันควัามรู�ของผู�เรียนโดยใชี�เครื�องมือ

ต่าง ๆ  เช่ีน online quiz หรือ การถามตอบในช้ัีนเรียน 

ก่อนเข�าสู่การเรียนรู�จากกิจกรรมในห�องเรียน ดังต่อไป

น้ี

2.1. กิจกรรมการเรียนรู�โดยใชี�กรณีศึกษาเป็น

ฐาน (Case-based learning) 

 กรณีศึกษาด�านวััตถุดิบในเครื�องสำาอาง โดยให�

นักศึกษาได�สังเกต สัมผัส หรือทำดสอบวััตถุดิบในเครื�อง

สำาอางจริง วิัเคราะห์การใชี�วััตถุดิบในเครื�องสำาอางน้ัน ๆ  

อย่างเหมาะสมร่วัมกัน และยังเปิดโอกาสให�นักศึกษา

ได�แสดงควัามคิดเห็นของตนเอง และรับฟังควัามคิด

เห็นจากผู�อื�น ร่วัมกันแก�ไขปัญหาจากโจทำย์ทีำ�อาจารย์

ให� เช่ีน หากต�องการปรับปรุงเน้ือสัมผัสของผลิตภัณฑ์

บำารุงผิวัน้ี ควัรเลือกใชี�วััตถุดิบชีนิดใดทำดแทำน เป็นต�น 

ทำำาให�นักศึกษาเห็นควัามแตกต่างทีำ�ชัีดเจนในการเลือก

ใชี�วััตถุดิบแต่ละชีนิด นอกจากน้ีการเรียนรู�ผ่าน case 

study เกี�ยวัข�องกับวััตถุดิบใหม่ ๆ ในเครื�องสำาอาง ทีำ�

นักศึกษาสนใจร่วัมกับเพื�อน ๆ ในช้ัีนเรียน เป็นการ

สร�างการเรียนรู�ร่วัมกัน และก�าวัทัำนเทำคโนโลยี[2] 

2.2. กิจกรรมการเรียนรู�ผ่านเกมส์ (Games-

based learning)

 กิจกรรมในห�องเรียนโดยการใชี�เกมส์เพื�อการ

เรียนรู� ก่อให�เกิดควัามสนุกสนานไปพร�อม ๆ กับการ

สอดแทำรกเน้ือหาทีำ�สอดคล�องกับวััตถุประสงค์ของ

กระบวันวิัชีา เช่ีน การทำายชีนิดวััตถุดิบทำางเครื�อง

สำาอางสำาหรับเส�นผมและหนังศีรษะจากคุณสมบัติเด่น

ของวััตถุดิบน้ัน ๆ โดยสร�างเกมส์การแข่งขันเพื�อเก็บ

คะแนนรายกลุ่ม เป็นต�น การใชี�เกมส์มาช่ีวัยในการ

เรียนรู�น้ัน จะสามารถสร�างแรงจูงใจ อารมณ์เชิีงบวัก 

และกระตุ�นทัำกษะการเข�าสังคมให�กบันักศึกษาด�วัย[4]

2.3. กิจกรรมการเรียนรู�ผ่านการอภิปรายแบบ

กลุ่ม (Group discussion)

 นักศึกษาได�จะฝึึกทัำกษะการอภิปรายและถก

แถลงรายกลุ่มในกิจกรรม “group discussion” เพื�อ

แลกเปลี�ยนควัามคิดเห็นกับเพื�อนร่วัมช้ัีนเรียนและ

อาจารย์ เกี�ยวักับการเลือกใชี�วััตถุดิบในเครื�องสำาอางทีำ�

เหมาะสม กับแต่ละรูปแบบผลิตภัณฑ์ เป็นต�น โดยจะ

มีการนำาเสนอข�อมูล หรือจัดทำำาสื�อการนำาเสนอองค์

ควัามรู�ทีำ�ตนเองสนใจให�กับเพื�อนในช้ัีนเรียน และจับ

ประเด็นสำาคัญในการถกแถลง กระตุ�นให�เกิดควัาม

สนใจในการเรียนรู�อย่างต่อเนื�อง และอาจารยส์ามารถ

ได�รับ feedback จากนักศึกษาได�ทัำนทีำ[4]

 ท้ัำงน้ีด�วัยกิจกรรมการเรียนการสอนแบบใหม่ 

นอกจากจะช่ีวัยให�ผู�เรียนบรรลุวััตถุประสงค์ของ

กระบวันวิัชีาวััตถุดิบในเครื�องสำาอางแล�วั คณาจารยย์งั

มีเป้าหมายระยะยาวั คือ ให�นักศึกษาเกิดทัำกษะการ

เรียนรู�อย่างต่อเนื�องตลอดชีีวิัต (life-long learning) 

ส่งเสริมทัำกษะการปฏิิบัติงานในฐานะเภสัชีกรทีำ�มี

คุณภาพในอนาคต

3. กระบวนการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึึ้น

 กระบวันวัิชีาน้ีแบ่งกิจกรรมตามหัวัข�อเป็น 9 

หัวัข�อ ได�แก่ หัวัข�อทีำ� 1 บทำนำา (1 ชีม.), หัวัข�อทีำ� 2 

วััตถุดิบทีำ�ใชี�ในผลิตภัณฑ์ดูแลผิวัพรรณ (3 ชีม.), หัวัข�อ

ทีำ� 3 วััตถุดิบทีำ�ใชี�ในผลิตภัณฑ์ดูแลเส�นผม (3 ชีม.), 

หัวัข�อทีำ� 4 พอลิเมอร์ (1 ชีม.), หัวัข�อทีำ� 5 วััตถุดิบทีำ�ใชี�

ในผลิตภัณฑ์อื�นๆ ทำางเครื�องสำาอาง (1 ชีม.), หัวัข�อทีำ� 

6 สารลดแรงตึงผิวั (1 ชีม.), หัวัข�อทีำ� 7 สารเสริมใน

ผลิตภัณฑ์ (1 ชีม.), หัวัข�อทีำ� 8 วััตถุดิบทำางเทำคโนโลยี

ชีีวัภาพ (2 ชีม.) และ หัวัข�อทีำ� 9 วััตถุดิบจากนาโน

เทำคโนโลยี (2 ชีม.) คิดเป็น 15 ชัี�วัโมงการเรียนการ

สอน (100%) โดยมีรายละเอียดรูปแบบการเรียนการ

สอนและสัดส่วันคะแนนในการวััดผลประเมินผลดัง

แสดงในรูปทีำ� 1  

3.1. สื�อและนวััตกรรมในการจัดการเรียนการ

สอน

 จะเห็นได�ว่ัาการเรียนการสอนในกระบวันวิัชีา

น้ีได�จัดการเรียนการสอนรูปแบบ case-based 

learning ในหลากหลายหัวัข�อ การสร�างสื�อและ

นวััตกรรมการเรียนรู�จึงเป็นเครื�องมือทีำ�สำาคัญในการก

ระตุ�นการเรียนรู�ของนักศึกษา รวัมถึง การจัดหา
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วััตถุดิบทำางเครื�องสำาอางในทำ�องตลาด เพื�อให�นักศึกษา

ได�ทำดสอบ และวิัเคราะห์เน้ือสัมผัส หรือทำดสอบ

คุณลักษณะเด่นของวััตถุดิบน้ัน ๆ ในคาบเรียน ใน

หัวัข�อทีำ� 1, 6, 7 และ 8 คณาจารย์ได�จัดทำำาสื�อการสอน 

ได�แก่ The Box of Natural Cosmetic Raw 

Materials (รูปทีำ� 2(ก)), Cosmetic Surfactants (รูป

ทีำ� 2(ข)), The Box of Cosmetic Additives (รูปทีำ� 

2(ค)) และ Biotechnology in Cosmetic Products 

(รูปทีำ� 2(ง))  

 

   

 

 

 
รูปท่ี 1 แผนผังกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลในกระบวนวิชาวัตถุดิบในเครื่องสำอาง  

 
รูปท่ี 2 สื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนในกิจกรรม case-based learning ในหัวขอตาง ๆ  

(ก) The Box of Natural Cosmetic Raw Materials (ข) Cosmetic Surfactants (ค)  The Box of Cosmetic Additives 

(ง) Biotechnology in Cosmetic Products
 

นอกจากนี ้หัวขอที ่ 2 ไดจัดหาวัตถุดิบใน

ผลิตภัณฑด ูแลผิวพรรณที ่หลากหลาย เพื ่อให

นักศึกษาไดทดลองจริงในหองเรียน และสามารถ

แยกแยะชนิดของวัตถุดิบจากคุณสมบัติเดนได 

กอปรกับการจัดอภิปรายและตอบคำถามซึ่งอางอิง

จากใบงานการเรียนรูในหองเรียนที่สอดคลองกับ

วัตถุประสงคของกระบวนวิชา  

3.2   การใชเทคโนโลยี Digital tools ในกิจกรรม  

       การเรียน 
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 นอกจากน้ีหัวัข�อทีำ� 2 ได�จัดหาวััตถุดิบใน

ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวัพรรณทีำ�หลากหลาย เพื�อให�นักศึกษา

ได�ทำดลองจริงในห�องเรียน และสามารถแยกแยะชีนิด

ของวััตถุดิบจากคุณสมบัติเด่นได� กอปรกับการจัด

อภิปรายและตอบคำาถามซึ่ึ�งอ�างองิจากใบงานการเรียน

รู�ในห�องเรียนทีำ�สอดคล�องกับวััตถุประสงค์ของกระบวัน

วิัชีา

3.2. การใชี�เทำคโนโลยี Digital tools ใน

กิจกรรมการเรียน

 Digital tools มีควัามสำาคัญอย่างยิ�งต่อการ

จัดการเรียนการสอนในกระบวันวัชิีาน้ี โดยเฉพาะอยา่ง

ยิ�งในช่ีวังเวัลาทีำ�มีการระบาดของโควิัทำ-19 ท้ัำง 2 ภาค

เรียน ในปีการศึกษา 2563 ทีำ�ผ่านมา การติดต่อสื�อสาร

กับนักศึกษาจะอาศยัช่ีองทำาง Line group และ CMU 

Online KC Moodle ของกระบวันวิัชีาเป็นหลัก จะ

เห็นได�ว่ัาการใชี� Flipped classroom เป็นรูปแบบ

หลักในการให�ควัามรู�พ้ืนฐานแก่นักศึกษา ฉะน้ัน

คณาจารย์จึงจัดทำำาวีัดีโอสื�อการสอน รวัมท้ัำงประเมิน

ผลและทำบทำวันควัามรู�ของนักศึกษาผ่านการทำำา Quiz 

ท้ัำงในช่ีองทำาง CMU Online KC Moodle และการ

ใชี� Mentimeter Quiz application ในห�องเรียน 

จากการใชี� Digital tools น้ีเอง ทำำาให�นักศึกษาเกิด

ควัามสนใจในการศึกษาองค์ควัามรู�จาก Flipped 

classroom และการทำำา Quiz ทำบทำวันควัามรู�ก่อนเข�า

ร่วัมกิจกรรมในห�องเรียน กระตุ�นให�นักศึกษาเกิด

ทัำกษะการเรียนรู�ด�วัยตนเอง และการต้ังคำาถามใน

ประเด็นทีำ�นักศึกษาสนใจ

3.3. กิจกรรมงานมอบหมาย

 ในหัวัข�อทีำ� 5 เรื�องวััตถุดิบทีำ�ใชี�ในผลิตภัณฑ์อื�นๆ 

ทำางเครื�องสำาอาง เช่ีน ผลิตภัณฑ์ยาสีฟันนำ้ายาบ�วันปาก 

ผลิตภัณฑ์ขจัดขน เครื�องสำาอางสำาหรับเล็บ เป็นต�น ซึึ่�ง

จะเป็นหัวัข�อทีำ�จัดให�มีงานมอบหมายแก่นักศึกษาราย

กลุ่ม ซึึ่�งนักศึกษาสามารถเลือกหัวัข�อตามควัามสนใจ

ได� โดยนักศึกษาจะได�ฝึึกทัำกษะการทำำางานร่วัมกับผู�อื�น 

และการค�นควั�าควัามรู�ด�วัยตนเอง ซึ่ึ�งจะมีอาจารยเ์ป็น

ผู�แนะนำา รวัมท้ัำงตรวัจสอบควัามถูกต�องและควัามน่า

เชืี�อถือของแหล่งข�อมูล หลังจากน้ันนักศึกษาแต่ละ

กลุ่มจะต�องนำาเสนอข�อมูลกับเพื�อนร่วัมช้ัีนเรียนและ

อาจารย์ รวัมท้ัำงอภิปรายในประเด็นสำาคัญร่วัมกัน 

3.4. การวััดผลและประเมินผล

 เนื�องจากการเรียนรู�เชิีงรุกในกระบวันวิัชีาน้ี เน�น

การกระตุ�นให�นักศึกษาเกิดควัามสนใจในองค์ควัามรู� 

และกจิกรรมในห�องเรียน ดังน้ันการวััดผลและประเมนิ

ผลแบบการสอบจงึไม่สามารถสะทำ�อนถึงการมส่ีวันรว่ัม

ในกิจกรรมของนักศึกษาได� การวััดผลประเมินผลแบบ

ใหม่ จึงประเมินจากประเด็นสำาคัญทีำ�หลากหลาย ได�แก่ 

ควัามสนใจ และการมีส่วันร่วัมในกิจกรรมของ

นักศึกษารายบุคคล ควัามตรงต่อเวัลา พฤติกรรมใน

ช้ัีนเรียน ทัำกษะในการถกแถลง รวัมท้ัำงการนำาเสนอ

ข�อมูล ซึึ่�งจะสะทำ�อนทัำกษะการเรียนรู�แบบใหม่ของ

นักศึกษาได�เป็นอย่างดี โดยการแบ่งสัดส่วันคะแนน

ของแต่ละหัวัข�อตามชัี�วัโมงเรียนรวัมท้ัำงปริมาณเน้ือหา

และกิจกรรม อาศัยระบบรูบริกส์เป็นเกณฑ์การให�

คะแนน ตัวัอย่างตารางการให�คะแนนและระบบรู

บริกซ์ึ่ดังแสดงในตารางทีำ� 1 

ตารางท่ี 1 ตัวัอย่างตารางการให�คะแนนและระบบรู

บริกซ์ึ่ทีำ�ใชี�ในการวััดผลและประเมินผล

 

   

 

 

 

การวัดผลและประเมินผลในประเด็นองค

ความรูพื้นฐานของนักศึกษานั้น จะถูกใหสัดสวนท่ี

ลดลงหากเปรียบเทียบกับเรียนการสอนแบบเดิม 

โดยใชเครื ่องมือการประเมินแบบ Quiz และจะ

ประเมินหลังจากที่นักศึกษาไดเรียนรูดวยตนเอง

จาก Flipped classroom ซึ่ง Quiz สามารถทำได

มากกวา 1 ครั้ง เพื่อใหนักศึกษาไดทดสอบตนเอง 

และกอใหเกิดการตั้งคำถามในประเด็นที่ไมเขาใจ 

เพื่อนำมาอภิปรายกับอาจารยและเพื่อนรวมชั้น

เรียนในหองเรยีนตอไป  

3.5    กระบวนการที ่ใหนักศึกษาเขามามีสวน

รวมในกระบวนการเรียนรู 

จากกิจกรรมการเรียนรูเชิงรุกในหองเรียน

รูปแบบตาง ๆ รวมทั้งงานมอบหมาย การนำเสนอ

ขอมูล และการถกแถลงในหองเรียน ของกระบวน

วิชานี้ มุงเนนใหนักศึกษามีสวนรวมในกระบวนการ

เรียนรูในทุกขั้นตอน โดยอาจารยจะสรางสื่อการ

สอน โจทยกิจกรรม หรือประเด็นถกแถลง ให

นักศึกษาแตละคนไดทดลองหรือวิเคราะหวัตถุดิบ

ทางเครื ่องสำอางตามโจทยท ี ่ ได ร ับ เช น การ

ทดสอบการละลายของผงสี เพื ่อสามารถแบง

ประเภทของสีในเครื่องสำอางไดอยางถูกตอง หรือ 

การดมกลิ่นน้ำหอม เพื่อแบงแยกชนิดของน้ำหอม 

หรือ การทดลองเนื ้อสัมผัสของสารลดแรงตึงผิว 

ซิลิโคน หรือน้ำมันบำรุงผิวชนิดตาง ๆ รวมทั้งการ

วิเคราะหแนวทางการพัฒนาตำรับเครื ่องสำอาง 

จากวัตถุดิบตาง ๆ  เชน หากตองการเนื้อสัมผัสนุม

ลื่นข้ึน ควรปรับลดหรือเพ่ิมวัตถุดิบชนิดใด  

ก ิ จ ก ร ร ม เ ห ล  า นี้ ใ ห  ค ว า ม ส ำ ค ัญ ต อ

กระบวนการคิด การทดลองจริงดวยตนเอง การคิด

ประมวลผลในประเด็นที่นาสนใจรวมกัน และการ

คนควาขอมูลจากแหลงขอมูลที ่ถ ูกตอง โดยมี

อาจารยเปนผู ใหคำแนะนำ รวมท้ังสรุปประเด็น

รวมกัน  

 
รูปที่ 3 ภาพกิจกรรมที่สงเสริมการมีสวนรวมใน

กระบวนการเรียนรูในหองเรียนของนักศึกษา 

4 ผลท่ีไดรับ 

4.1 ผลลัพธตอนักศึกษากลุมเปาหมาย 

หลังจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียน

การสอนของกระบวนวิชาวัตถุดิบในเครื่องสำอาง

เป นการเร ียนร ู  เช ิงร ุก ด ังท ี ่ ได นำเสนอมานั้น 
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การวััดผลและประเมินผลในประเด็นองค์ควัามรู�พ้ืน

ฐานของนักศึกษาน้ัน จะถูกให�สัดส่วันทีำ�ลดลงหาก

เปรียบเทีำยบกับเรียนการสอนแบบเดิม โดยใชี�เครื�อง

มือการประเมินแบบ Quiz และจะประเมินหลังจากทีำ�

นัก ศึกษาได� เรียนรู�ด� วัยตนเองจาก Fl ipped 

classroom ซึึ่�ง Quiz สามารถทำำาได�มากกว่ัา 1 คร้ัง 

เพื�อให�นักศึกษาได�ทำดสอบตนเอง และก่อให�เกิดการ

ต้ังคำาถามในประเด็นทีำ�ไม่เข�าใจ เพื�อนำามาอภิปรายกับ

อาจารย์และเพื�อนร่วัมช้ัีนเรียนในห�องเรียนต่อไป 

3.5. กระบวันการทีำ�ให�นักศึกษาเข�ามามีส่วัน

ร่วัมในกระบวันการเรียนรู�

 จากกิจกรรมการเรียนรู�เชิีงรุกในห�องเรียนรูป

แบบต่าง ๆ รวัมท้ัำงงานมอบหมาย การนำาเสนอข�อมูล 

และการถกแถลงในห�องเรียน ของกระบวันวิัชีาน้ี มุ่ง

เน�นให�นักศึกษามีส่วันร่วัมในกระบวันการเรียนรู�ในทุำก

ข้ันตอน โดยอาจารย์จะสร�างสื�อการสอน โจทำย์กิจกรรม 

หรือประเด็นถกแถลง ให�นักศึกษาแต่ละคนได�ทำดลอง

หรือวิัเคราะห์วััตถุดิบทำางเครื�องสำาอางตามโจทำย์ทีำ�ได�รับ 

เช่ีน การทำดสอบการละลายของผงสี เพื�อสามารถแบ่ง

ประเภทำของสีในเครื�องสำาอางได�อย่างถูกต�อง หรือ การ

ดมกลิ�นนำา้หอม เพื�อแบ่งแยกชีนิดของนำา้หอม หรือ การ

ทำดลองเน้ือสัมผัสของสารลดแรงตึงผิวั ซิึ่ลิโคน หรือ

นำา้มันบำารุงผิวัชีนิดต่าง ๆ  รวัมท้ัำงการวิัเคราะห์แนวัทำาง

การพัฒนาตำารับเครื�องสำาอาง จากวััตถุดิบต่าง ๆ  เช่ีน 

หากต�องการเน้ือสัมผัสนุ่มลื�นข้ึน ควัรปรับลดหรือเพิ�ม

วััตถุดิบชีนิดใด 

 กิจกรรมเหล่าน้ีให�ควัามสำาคัญต่อกระบวันการ

คิด การทำดลองจริงด�วัยตนเอง การคิดประมวัลผลใน

ประเด็นทีำ�น่าสนใจร่วัมกัน และการค�นควั�าข�อมูลจาก

แหล่งข�อมูลทีำ�ถูกต�อง โดยมีอาจารย์เป็นผู�ให�คำาแนะนำา 

รวัมท้ัำงสรุปประเด็นร่วัมกัน 

รูปทีำ� 3 ภาพกิจกรรมทีำ�ส่งเสริมการมีส่วันร่วัมใน

กระบวันการเรียนรู�ในห�องเรียนของนักศึกษา

4. ผลท่ีได้รับ

4.1. ผลลัพธ์ิต่อนักศึกษากลุ่มเป้าหมาย

 หลังจากการปรับเปลี�ยนรูปแบบการเรียนการ

สอนของกระบวันวิัชีาวััตถุดิบในเครื�องสำาอางเป็นการ

เรียนรู�เชิีงรุก ดังทีำ�ได�นำาเสนอมาน้ัน สามารถเห็นได�อย่าง

ชัีดเจนว่ัานักศึกษามีควัามสนใจในการเรียนรู�มากข้ึน ไม่

เฉพาะกิจกรรมการเรียนรู�ในห�องเรียนเท่ำาน้ัน แต่ยังรวัม

ถึงการค�นควั�าองค์ควัามรู�ด�วัยตนเอง จากการทำำางาน

มอบหมาย การปรึกษาอาจารย์เกี�ยวักับควัามถูกต�อง

ของข�อมูล รูปแบบการนำาเสนอทีำ�เหมาะสม และ

ประเด็นคำาถามทีำ�หลากหลายจากนักศึกษา  

 

รูปทีำ� 4 ผลการประเมินกระบวันวิัชีาวััตถุดิบในเครื�องสำาอางโดยนักศึกษา เปรียบเทีำยบระหว่ัางก่อนและหลังการ

ปรับเปลี�ยนรูปแบบการเรียนการสอนเป็นการเรียนรู�เชิีงรุก (Active learning)

 

   

 

 

 

การวัดผลและประเมินผลในประเด็นองค

ความรูพื้นฐานของนักศึกษานั้น จะถูกใหสัดสวนท่ี

ลดลงหากเปรียบเทียบกับเรียนการสอนแบบเดิม 

โดยใชเครื ่องมือการประเมินแบบ Quiz และจะ

ประเมินหลังจากที่นักศึกษาไดเรียนรูดวยตนเอง

จาก Flipped classroom ซึ่ง Quiz สามารถทำได

มากกวา 1 ครั้ง เพื่อใหนักศึกษาไดทดสอบตนเอง 

และกอใหเกิดการตั้งคำถามในประเด็นที่ไมเขาใจ 

เพื่อนำมาอภิปรายกับอาจารยและเพื่อนรวมชั้น

เรียนในหองเรยีนตอไป  

3.5    กระบวนการที ่ใหนักศึกษาเขามามีสวน

รวมในกระบวนการเรียนรู 

จากกิจกรรมการเรียนรูเชิงรุกในหองเรียน

รูปแบบตาง ๆ รวมทั้งงานมอบหมาย การนำเสนอ

ขอมูล และการถกแถลงในหองเรียน ของกระบวน

วิชานี้ มุงเนนใหนักศึกษามีสวนรวมในกระบวนการ

เรียนรูในทุกขั้นตอน โดยอาจารยจะสรางสื่อการ

สอน โจทยกิจกรรม หรือประเด็นถกแถลง ให

นักศึกษาแตละคนไดทดลองหรือวิเคราะหวัตถุดิบ

ทางเครื ่องสำอางตามโจทยท ี ่ ได ร ับ เช น การ

ทดสอบการละลายของผงสี เพื ่อสามารถแบง

ประเภทของสีในเครื่องสำอางไดอยางถูกตอง หรือ 

การดมกลิ่นน้ำหอม เพื่อแบงแยกชนิดของน้ำหอม 

หรือ การทดลองเนื ้อสัมผัสของสารลดแรงตึงผิว 

ซิลิโคน หรือน้ำมันบำรุงผิวชนิดตาง ๆ รวมทั้งการ

วิเคราะหแนวทางการพัฒนาตำรับเครื ่องสำอาง 

จากวัตถุดิบตาง ๆ  เชน หากตองการเนื้อสัมผัสนุม

ลื่นข้ึน ควรปรับลดหรือเพ่ิมวัตถุดิบชนิดใด  

ก ิ จ ก ร ร ม เ ห ล  า นี้ ใ ห  ค ว า ม ส ำ ค ัญ ต อ

กระบวนการคิด การทดลองจริงดวยตนเอง การคิด

ประมวลผลในประเด็นที่นาสนใจรวมกัน และการ

คนควาขอมูลจากแหลงขอมูลที ่ถ ูกตอง โดยมี

อาจารยเปนผู ใหคำแนะนำ รวมท้ังสรุปประเด็น

รวมกัน  

 
รูปที่ 3 ภาพกิจกรรมที่สงเสริมการมีสวนรวมใน

กระบวนการเรียนรูในหองเรียนของนักศึกษา 

4 ผลท่ีไดรับ 

4.1 ผลลัพธตอนักศึกษากลุมเปาหมาย 

หลังจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียน

การสอนของกระบวนวิชาวัตถุดิบในเครื่องสำอาง

เป นการเร ียนร ู  เช ิงร ุก ด ังท ี ่ ได นำเสนอมานั้น 

 

 

สามารถเห็นไดอยางชัดเจนวานักศึกษามีความ

สนใจในการเรียนรูมากขึ้น ไมเฉพาะกิจกรรมการ

เรียนรูในหองเรียนเทานั้น แตยังรวมถึงการคนควา

องคความรูดวยตนเอง จากการทำงานมอบหมาย 

การปรึกษาอาจารยเก่ียวกับความถูกตองของขอมูล 

ร ูปแบบการนำเสนอที ่เหมาะสม และประเด็น

คำถามท่ีหลากหลายจากนักศึกษา 

 
รูปท่ี 4 ผลการประเมินกระบวนวิชาวัตถุดิบในเครื่องสำอางโดยนักศึกษา เปรียบเทียบระหวางกอนและหลังการ

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเปนการเรียนรูเชิงรุก (Active learning) 

         ส ิ ่งท ี ่สะทอนออกมาได อย างช ัดเจนอีก

ประการหนึ่ง คือ การเรียนรูเชิงรุกจากกิจกรรมตาง 

ๆ ทำใหนักศึกษาเกิดความประทับใจและมีเจตคติท่ี

ดีตอวิทยาศาสตรเครื่องสำอางเปนอยางมาก  

การเปลี่ยนแปลงในดานผลลัพธตอนักศึกษา

เปาหมายนี้ เห็นไดอยางชัดเจนจากคะแนนประเมิน

กระบวนการเรียนการสอนของนักศึกษา (รูปที่ 4) 

พบวากิจกรรมการเรียนรูเชิงรุกของกระบวนวิชานี้ 

ทำใหนักศึกษาเกิดความประทับใจในการเรียนมาก

ยิ่งข้ึน ไดรับองคความรูท่ีหลากหลาย ทันสมัย และ

เปนประเด็นท่ีนักศึกษาสนใจ โดยเฉพาะอยางยิ่งใน

ดานการสงเสริมใหผู เร ียนคิด และคนควาดวย

ตนเอง และรูจักวิเคราะห ที่ไดคะแนนเฉลี่ยเพิ่มข้ึน

อยางมากจากเดิม 4.51 ± 0.34 คะแนน เปน 5 

คะแนน รวมท้ังการใชเวลาในการเร ียนรู อย าง

เหมาะสม ซึ่งกิจกรรมตาง ๆ จะใชเวลาการเรียนรู

ในหองเรียนเปนหลัก เพ่ือไมเปนการเพ่ิมภาระดาน

งานมอบหมายใหกับนักศกึษามากเกินความจำเปน 

อยางไรก็ตามกิจกรรมตาง ๆ นั้น ตองสงเสริมให

น ักศ ึกษาได  ร ับองค ความร ู ท ี ่ สอดคล องกับ

วัตถุประสงคของกระบวนวิชาไดอยางแทจริง  
 

4.2 ผลลัพธตอคณาจารยท่ีเขารวมโครงการ 

กระบวนการเรียนรูเชิงรุกนั้น นอกจากจะ

สงเสริมทักษะการเรียนรูใหกับนักศึกษาแลว ยังทำ

ใหคณาจารยไดรับองคความรู ใหมที ่ทันสมัยอยู

เสมอ ซึ่งแหลงที่มาขององคความรูใหมนั้น มาจาก

การคนควาขอมูลเพิ ่มเติมของทั ้งอาจารยและ

นักศึกษา ยกตัวอยางเชน วัตถุดิบในผลิตภัณฑ

บำรุงเสนผมชนิดใหม ที่นักศึกษาไดนำเสนอในชั้น

เรียน ซึ ่งยังไมมีการบันทึกไวในตำราเรียนฉบับ
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         สิ�งทีำ�สะทำ�อนออกมาได�อย่างชัีดเจนอีกประการ

หนึ�ง คือ การเรียนรู�เชิีงรุกจากกิจกรรมต่าง ๆ ทำำาให�

นักศึกษาเกิดควัามประทัำบใจและมีเจตคติทีำ�ดีต่อ

วิัทำยาศาสตร์เครื�องสำาอางเป็นอย่างมาก 

การเปลี�ยนแปลงในด�านผลลัพธ์ิต่อนักศึกษาเป้าหมาย

น้ี เห็นได�อยา่งชัีดเจนจากคะแนนประเมินกระบวันการ

เรียนการสอนของนักศึกษา (รูปทีำ� 4) พบว่ัากิจกรรม

การเรียนรู�เชิีงรุกของกระบวันวัชิีาน้ี ทำำาให�นักศึกษาเกิด

ควัามประทำบัใจในการเรียนมากยิ�งข้ึน ได�รบัองค์ควัาม

รู�ทีำ�หลากหลาย ทัำนสมัย และเป็นประเด็นทีำ�นักศึกษา

สนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ�งในด�านการส่งเสริมให�ผู�เรียน

คิด และค�นควั�าด�วัยตนเอง และรู�จักวิัเคราะห์ ทีำ�ได�

คะแนนเฉลี�ยเพิ�มข้ึนอย่างมากจากเดิม 4.51 ± 0.34 

คะแนน เป็น 5 คะแนน รวัมท้ัำงการใชี�เวัลาในการเรียน

รู�อย่างเหมาะสม ซึ่ึ�งกิจกรรมต่าง ๆ  จะใชี�เวัลาการเรียน

รู�ในห�องเรียนเป็นหลัก เพื�อไม่เป็นการเพิ�มภาระด�าน

งานมอบหมายให�กับนักศึกษามากเกินควัามจำาเป็น 

อย่างไรก็ตามกิจกรรมต่าง ๆ น้ัน ต�องส่งเสริมให�

นักศึกษาได�รับองค์ควัามรู�ทีำ�สอดคล�องกับวััตถุประสงค์

ของกระบวันวิัชีาได�อย่างแทำ�จริง 

4.2. ผลลัพธ์ิต่อคณาจารย์ทีำ�เข�าร่วัมโครงการ

 กระบวันการเรียนรู�เชิีงรุกน้ัน นอกจากจะส่ง

เสริมทัำกษะการเรียนรู�ให�กับนักศึกษาแล�วั ยังทำำาให�

คณาจารย์ได�รับองค์ควัามรู�ใหม่ทีำ�ทัำนสมัยอยูเ่สมอ ซึึ่�ง

แหล่งทีำ�มาขององค์ควัามรู�ใหม่น้ัน มาจากการค�นควั�า

ข�อมูลเพิ�มเติมของท้ัำงอาจารย์และนักศึกษา ยก

ตัวัอยา่งเช่ีน วััตถุดิบในผลิตภัณฑ์บำารุงเส�นผมชีนิดใหม่ 

ทีำ�นักศึกษาได�นำาเสนอในช้ัีนเรียน ซึึ่�งยงัไม่มีการบันทึำก

ไวั�ในตำาราเรียนฉบับล่าสุด แต่เพิ�งได�รับการพัฒนาจาก

บริษัทำผู�ผลิตด�วัยเทำคโนโลยีใหม่ล่าสุด เป็นต�น 

 นอกจากน้ีคณาจารยย์งัได�พัฒนากิจกรรม เกมส์ 

สื�อการสอน และกระบวันการเรียนรู�ให�กับนักศึกษา

อยา่งเหมาะสม เช่ีน สร�างสื�อการสอนทีำ�มีควัามน่าสนใจ 

จุดประเด็นถกแถลงทีำ�ทัำนสมัยเพื�อฝึึกให�นักศึกษาได�

อภิปรายร่วัมกัน สร�างกรณีศึกษาทีำ�สามารถตอบโจทำย์

การเรียนรู�ได�อยา่งมีประสิทำธิิภาพ สามารถเป็นต�นแบบ

ในการพัฒนาการเรียนการสอนของกระบวันวิัชีาอื�น ๆ  

ทีำ�เกี�ยวัข�องต่อไปได� แม�ว่ัาการจัดเตรียมสื�อการสอน 

การเอาใจใส่ในกระบวันการเรียนรู�ทีำ�เพิ�มข้ึนน้ี อาจ

ทำำาให�ภาระงานของอาจารย์ผู�สอนเพิ�มมากข้ึน แต่หาก

ผลลัพธ์ิด�านการพัฒนาทีำ�เกิดกับตัวันักศึกษาอย่าง

ชัีดเจน สิ�งน้ีก็เป็นรางวััลแห่งควัามสำาเร็จทีำ�ไม่อาจมีสิ�ง

ใดทำดแทำนได�

5. สรุปผลการดำาเนินงาน

 จากควัามสำาเร็จก�าวัแรกของการพัฒนาการ

เรียนการสอนของกระบวันวิัชีาวััตถุดิบในเครื�องสำาอาง

น้ี  ทำำา ให�คณาจารย์ ผู� สอนเกิดควัามเชืี� อ มั�นใน

ประสิทำธิิภาพของการเรียนรู�เชิีงรุก ในด�านการพัฒนา

ทัำกษะการเรียนรู�ของผู�เรียน การเรียนรู�แบบด้ังเดิมทีำ�

เกิดจากการต้ังรับเพียงอยา่งเดียวั และพยายามทำอ่งจำา

เน้ือหาเพื�อสอบให�ผ่านเท่ำาน้ัน ไม่ได�ส่งเสริมให�ผู�เรียน

เกิดควัามสนใจและมีเจตคติทีำ�ดีต่อการเรียน อีกท้ัำงยัง

ไม่ส่งเสริมทัำกษะการเรียนรู�ต่อเนื�องตลอดชีีวิัต ในขณะ

ทีำ�การเรียนรู�จากประสบการณจ์ริง การเข�าร่วัมกิจกรรม 

การถกแถลงร่วัมกัน การค�นควั�าองค์ควัามรู�จากสิ�งทีำ�

สนใจ ด�วัยรูปแบบเรียนรู�เชิีงรุกน้ัน สามารถสร�างควัาม

แตกต่างและการพัฒนาให�กับนักศึกษาอย่างชัีดเจน 

โดยเฉพาะอย่างยิ�งทำำาให�นักศึกษาเกิดทัำกษะในการ

วิัเคราะห์ วิัจารณ์ ถกแถลง และนำาเสนอ ซึึ่�งผลลัพธ์ิ

สุดทำ�ายคือ ก่อให�เกิดการจดจำาองค์ควัามรู�ในระยะยาวั 

แม�วั่าการเรียนรู�เชิีงรุกน้ี อาจจะมีจำานวันงานมอบ

หมายหรือใบงานกิจกรรมการเรียนรู�ในช้ัีนเรียนทีำ�เพิ�ม

มากข้ึน แต่หากโจทำย์เหล่าน้ันตรงประเด็น สอดคล�อง

กับวััตถุประสงค์ นักศึกษาก็จะเกิดควัามสนใจ และ

สามารถบรรลุวััตถุประสงค์ของกระบวันวิัชีาได�อยา่งมี

ประสทิำธิิภาพมากกวัา่การวััดผลจากการสอบแบบปกติ 

อย่างไรก็ตาม อุปสรรคต่อการจัดกิจกรรมในปีการ

ศึกษา 2563 น้ี คือ สถานการณ์การแพร่ระบาดของ

เช้ืีอไวัรัสโควิัทำ-19 ทีำ�ทำำาให�ในบางช่ีวังเวัลา จำาเป็นต�อง

มีการปรับเปลี�ยนเป็นการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
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ซึึ่�งอาจจะทำำาให�ควัามต้ังใจของนักศึกษาในช้ัีนเรียนลด

น�อยลง อาจารย์จึงมีบทำบาทำสำาคัญในการดึงควัาม

สนใจของนักศึกษาในการเรียนออนไลน์เป็นอย่างมาก 

ท้ัำงน้ีคณาจารยผู์�สอนมีควัามต้ังใจว่ัาในปีการศึกษาถัด

ไป หากสถานการณ์กลับมาเป็นปกติ จะดำาเนินการ

เรียนการสอนเชิีงรุกน้ีต่อไป และจะมีการปรับปรุง

เน้ือหา และกิจกรรมการเรียนรู�ให�มีควัามทัำนสมัยอยู่

เสมอ

6. กิตติกรรมประกาศึ

 โครงการน้ีสามารถสำาเร็จลุล่วังได�เกิดจากควัาม

ร่วัมมือ ร่วัมใจของคณาจารย์ผู�สอนในกระบวันวิัชีา

วััตถุดิบในเครื�องสำาอางทุำกท่ำาน ทีำ�ได�ทุ่ำมเทำ เอาใจใส่ต่อ

การเรียนรู�ของนักศึกษา เสียสละเวัลา ในการพัฒนา

สื�อการสอน นวััตกรรมการเรียนรู�เป็นอย่างดี 

 ขอขอบคุณ ภาควิัชีาวิัทำยาศาสตร์เภสัชีกรรม 

คณะเภสชัีศาสตร์ มหาวิัทำยาลัยเชีียงใหม ่   ทีำ�สนับสนุน

ให�เกิดการพัฒนาการเรียนการสอนในทุำกมิติ รวัมท้ัำง

เจ�าหน�าทีำ�ผู�เกี�ยวัข�องทุำกท่ำานทีำ�อำานวัยควัามสะดวักใน

การจัดห�องเรียน การขนย�ายสื�อการสอน และอุปกรณ์

ต่าง ๆ จนสำาเร็จลุล่วังไปได�ด�วัยดี

 ขอขอบคุณนักศึกษาทุำกคน ทีำ�ต้ังใจเรียนรู�และ

เข�าร่วัมกิจกรรมเป็นอย่างดี อีกท้ัำงยงัเปิดรับกับวิัธีิการ

เรียนรู�แบบใหม่ รวัมท้ัำงให�ข�อเสนอแนะ feedback ทีำ�

เป็นประโยชีน์อย่างยิ�งต่อการพัฒนาการเรียนการสอน

ต่อไป ผลลัพธ์ิแห่งควัามสำาเร็จทีำ�เกิดกับนักศึกษา ถือว่ัา

เป็นรางวััลทีำ�ยิ�งใหญ่และเป็นกำาลังใจสำาคัญของอาจารย์

ผู�สอนทุำกท่ำาน ในการพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป

 และสุดทำ�ายน้ีขอขอบคุณ ศูนย์นวััตกรรมการ

สอนและการเรียนรู�สำานักบริการเทำคโนโลยสีารสนเทำศ 

(Teaching & Learning Innovation Center: TLIC) 

มหาวิัทำยาลัยเชีียงใหม่ทีำ�ได�มอบทำุนสนับสนุนในการ

พัฒนาการเรียนการสอน ซึึ่�งมีคุณประโยชีน์อย่างมาก

ท้ัำงในด�านงบประมาณในการจัดทำำาสื�อการสอน การซ้ืึ่อ

วััตถุดิบทำางเครื�องสำาอาง และผลิตภัณฑ์เครื�องสำาอาง

ทีำ�หลากหลายเพื�อให�นักศึกษาได�ทำดลองจริง
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ข�อคิดเห็นเกี�ยวักับการเรียนการเรียนการสอนในปีการศึกษาทีำ�ผ่านมาว่ัา รายวิัชีาน้ีมีเน้ือหาทีำ�มากและซัึ่บซึ่�อน ไม่

เคยพบเห็นผู�ป่วัยมาก่อนจึงไม่สามารถเข�าใจเด็กทีำ�ป่วัยด�วัยโรคในระบบต่างๆได� ดังน้ันการปรับเปลี�ยนการเรียน

การสอนแบบเดิมเป็นการจัดการเรียนการสอนโดยเน�นผู�เรียนมีส่วันร่วัม (active learning) ทีำ�มากข้ึน ผ่านกิจกรรม

การเรียนรู� ได�แก่ 1) การเรียนรู�ผ่านโครงงาน (Project-based Learning) 2) การเรียนรู�ผ่านกิจกรรม (Activity-

based Learning) และ 3) การเรียนรู�ผ่านกรณีศึกษา (Case-based Learning) ซึึ่�งเป็นกิจกรรมทีำ�ทำำาให�ผู�เรียน

เกิดการเรียนรู�ทีำ�หลากหลาย เข�าใจเน้ือหาทีำ�ซัึ่บซึ่�อนได�มากข้ึน สามารถคิดวิัเคราะห์และนำาควัามรู�ทีำ�ได�ไปต่อยอด

และประยุกต์ใชี�ในรายวิัชีาฝึึกปฏิิบัติได�

คำาสำาคัญ:  การเรียนการสอนโดยเน�นผู�เรียนมีส่วันร่วัม 1, การพยาบาล 2, เด็ก 3, วััยรุ่น 4

1. บทนำา

 รายวิัชีาการพยาบาลเด็กและวััยรุ่น (555313) 

หน่วัยกิต 3 (3-0-6) 45 ชัี�วัโมง เป็นรายวิัชีาทีำ�มีเน้ือหา

เกี�ยวักับจิตวิัทำยาพัฒนาการ การสร�างเสริมสุขภาพเด็ก

และวััยรุ่น ครอบคลุมการส่งเสริมพัฒนาการตามวััย 

การส่งเสริมภาวัะโภชีนาการ และการสร�างเสริม

ภูมิคุ�มกันโรค แนวัโน�มปัญหาทำางสุขภาพ ผลกระทำบ

ของภาวัะสุขภาพต่อเด็กและครอบครัวั การพยาบาล

เด็กทีำ�มีควัามผิดปกติในระบบต่าง ๆ  ของร่างกาย และ

ภาวัะเจ็บป่วัยอื�นๆ รวัมถึงการพยาบาลเด็กป่วัยระยะ

สุดทำ�าย ซึึ่�งเน้ือหาบทำเรียนใชี�กระบวันการพยาบาล 

ประยุกต์แนวัคิดทีำ�เกี�ยวัข�องและอ�างอิงหลักฐานเชิีง

ประจักษ์ในการให�การพยาบาลทีำ�เหมาะสม โดย

รายวิัชีาน้ีเน�นผลลัพธ์ิการเรียนรู�หลักในด�านคุณธิรรม 

จริยธิรรม ข�อ 1.1 มีควัามซืึ่�อสัตย์ มีวิันัย ตรงต่อเวัลา 

ด�านควัามรู� ข�อ 2.1 แสดงออกถึงการมีควัามรอบรู�และ

ควัามเข�าใจในสาระสำาคัญของศาสตร์ทีำ�เป็นพ้ืนฐาน

ชีีวิัตท้ัำงด�านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิัทำยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ และวิัทำยาศาสตร์สุขภาพ รวัมถึงศาสตร์

อื�นทีำ�ส่งเสริมการพัฒนาทัำกษะแห่งศตวัรรษทีำ� 21 ตลอด

ถึงควัามเป็นมนุษย์ทีำ�สมบูรณ์และควัามเป็นพลเมือง

โลก และด�านทัำกษะการวิัเคราะห์เชิีงตัวัเลข การสื�อสาร



กลุ�มสาขาวัิชีาวัิทำยาศาสตร�สุขภาพ      93

CMU21 (2021)
Chiang Mai University, Thailand

และการใชี�เทำคโนโลยีสารสนเทำศ ข�อ 5.2 สามารถ

สื�อสารด�วัยภาษาไทำย/หรือภาษาอังกฤษได�อย่าง

เหมาะสมและมีประสิทำธิิภาพ [1, 2] 

          การเรียนการสอนในรายวิัชีาการพยาบาลเด็ก

และวััยรุ่น (555313) เดมิเป็นการจัดการเรียนการสอน

ทีำ�เน�นการบรรยายในช้ัีนเรียนเป็นหลัก (ร�อยละ 70) 

เพื�อให�ผู�เรียนได�รับควัามรู�จากเน้ือหารายวิัชีา และ

ประเมินผลในด�านควัามรู� ควัามเข�าใจ การนำาไปใชี� 

และการวิัเคราะห์ในการทำำาข�อสอบปรนัย ซึึ่�งรายวิัชีา

น้ีเป็นรายวิัชีาทีำ�ต�องเรียนก่อนการฝึึกปฏิิบัติรายวิัชีา

การฝึึกปฏิิบัติการพยาบาลเด็กและวััยรุ่น การจัดการ

เรียนการสอนแบบเดิมทำำาให�พบปัญหาจากการ

ประเมินของผู�เรียนและผู�สอน เช่ีน ผู�เรียนไม่เข�าใจใน

เน้ือหาทีำ�เรียนเนื�องจากไม่เคยเห็นเด็กป่วัยมาก่อน จึง

ทำำาให�วิัเคราะห์ปัญหาเด็กป่วัยและให�การพยาบาลไม่

ได� เน้ือหาในการเรียนค่อนข�างยาก มีควัามซัึ่บซึ่�อน มี

เน้ือหาในแต่ละบทำทีำ�ค่อนข�างมาก มีคำาศัพท์ำเฉพาะ

ทำางการแพทำย์ทีำ�ต�องสามารถจำาและเข�าใจ ตลอดจน

ต�องสามารถนำาควัามรู�ไปประยุกต์ใชี�ในการวัางแผน

การดูแลเด็กและวััยรุ่นในภาวัะปกติตามช่ีวังวััยและ

ให�การพยาบาลเดก็ทีำ�ป่วัยด�วัยโรคในระบบตา่งๆได�ถูก

ต�อง ดังน้ันเมื�อมีการวััดและประเมินผลการเรียนของ

ผู�เรียน จึงพบว่ัา ร�อยละ 30 ของผู�เรียนสอบไม่ผ่าน

เกณฑก์ารประเมนิของรายวิัชีา ทีำ�ต�องสอบผา่นร�อยละ 

60 และจากการประเมนิพฤติกรรมของผู�เรียนในขณะ

สอนพบว่ัา มีการหลับในช้ัีนเรียน ดังน้ันการปรับ

เปลี�ยนการเรียนการสอนแบบเดมิเป็นการจดัการเรียน

การสอนแบบ active learning ทีำ�มากข้ึนน่าจะทำำาให�

ผู�เรียนเกิดการเรียนรู�ทีำ�มากข้ึน สามารถทำบทำวันเน้ือหา

ของการเรียนซึ่ำ้าๆได� และสามารถนำาควัามรู�ทีำ�ได�ไปต่อย

อดและประยุกต์ใชี�ในรายวิัชีาฝึึกปฏิิบัติได�

          การเรียนการสอนแบบ Active Learning เป็น

วิัธีิการจัดการเรียนการสอนโดยเน�นให�ผู�เรียนมีส่วัน

ร่วัม มีปฏิิสัมพันธ์ิผ่านการเรียนรู�ในรูปแบบทีำ�หลาก

หลาย เพื�อพัฒนาศักยภาพในด�านการคิด แก�ไขปัญหา 

การบูรณาการ และการนำาควัามรู�ทีำ�ได�ไปประยุกต์ใชี� 

ซึึ่�งสอดคล�องกับการจัดการเรียนการสอนเพื�อให�เกิด

การเรียนรู�แห่งศตวัรรษทีำ� 21 ครอบคลุมทัำกษะการ

เรียนรู�และนวััตกรรม รวัมควัามคิดสร�างสรรค์ ควัาม

คิดเชิีงวิัพากษ์ ทัำกษะการสื�อสารและการทำำางานร่วัม

กัน [3] ดังน้ันเพื�อให�การจัดการเรียนการสอนรายวิัชีา 

555313 เกิดการเรียนรู�ตามผลลัพธ์ิการเรียนรู�และ

สามารถประเมินผลได�ตามผลลัพธ์ิการเรียนรู� จึงได�มี

การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ใน

รายวิัชีาน้ี จำานวัน 23 ชัี�วัโมงจาก 45 ชัี�วัโมง (ร�อยละ 

51.1) และประเมินผลผ่านกิจกรรมการเรียนรู�ร�อยละ 

35 ซึึ่�งประกอบไปด�วัยกิจกรรมการเรียนรู�ดังน้ี 

          1) การเรียนรู�ผ่านโครงงาน (Project-based 

Learning) (ผลลัพธ์ิการเรียนรู�ข�อ 1.1, 2.1 และ 5.2 

การประเมินผล ร�อยละ 10 ระยะเวัลาในการเรียน 4 

ชัี�วัโมงและนำาเสนอ 2 ชัี�วัโมง ) การเรียนรู�ด�วัยโครงงาน

เพื�อให�ผู�เรียนได�ลงมือปฏิิบัติจริงในลักษณะของการ

ศึกษา สำารวัจ ค�นควั�า แนวัปฏิิบัติทำางคลินิก หรือแนวั

ปฏิิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิีงประจักษ์ในการ

พยาบาลเด็กทีำ�มีควัามผิดปกติในระบบต่าง ๆ ของ

ร่างกาย ได�แก่ ระบบทำางเดินหายใจ ระบบหัวัใจและ

หลอดเลือด ระบบทำางเดินปัสสาวัะและมะเร็ง แบ่งผู�

เรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 6-8 ราย ต่อผู�สอน 1 ราย ยก

ตัวัอย่างเช่ีน ระบบทำางเดินหายใจเน้ือหาใน KC-

moodle จะประกอบไปด�วัยอาการ การวิันิจฉัย การ

รักษา ส่วันการเรียนรู�ผ่านโครงงานน้ีผู�เรียนได�สืบค�น

แนวัปฏิิบัติการดูแลผู�ป่วัยโรคหอบหืดในเด็ก (ฉบับ

ภาษาอังกฤษในปล่ีาสุด) และสบืค�นงานวัจัิยทีำ�เกี�ยวัข�อง

เพิ�มเติมอย่างน�อย 3 ฉบับ (ท้ัำงภาษาไทำยและภาษา

อังกฤษ) คิดวิัเคราะห์และจัดทำำารายงานทีำ�มีเน้ือหา 

ประกอบไปด�วัย ควัามสำาคัญของแนวัปฏิิบัติ ผู�นำาแนวั

ปฏิิบัติไปใชี� กลุ่มเป้าหมาย สาระสำาคัญจากบทำควัาม

ของแนวัปฏิิบัติและบทำควัามทีำ�อ่านทีำ�เพิ�มเติม เป็นต�น 

ซึึ่� ง ผู� สอนทำำาหน� า ทีำ� เ ป็น ผู� อำานวัยควัามสะดวัก 

(facilitator) หรือผู�ให�คำาแนะนำา (guide) ทำำาหน�าทีำ�
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กระตุ�น แนะนำา และให�คำาปรึกษา ผ่านการใชี�สื�อมีเดีย

ออนไลน์ ได�แก่ โปรแกรม Zoom และ Line โดยผู�

เรียนต�องรายงานควัามก�าวัหน�าให�อาจารย์ทีำ�ปรึกษา

สัปดาห์ละ 1 คร้ัง ส่งรายงานก่อนการนำาเสนอ 1 

สัปดาห ์และนำาเสนอผา่นโปรแกรม Zoom เปน็ภาษา

อังกฤษโดยใชี�เวัลากลุ่มละ 20 นาทีำ (นำาเสนอด�วัย

โปรแกรม Power point ทีำ�มีเน้ือหาเป็นภาษาอังกฤษ 

15 นาทีำ และเปิดโอกาสให�แลกเปลี�ยนควัามคิดเห็น 

ซัึ่กถามเพิ�มเติม 5 นาทีำ)

 2) การเรียนรู�ผ่านกิจกรรม (Activity-based 

Learning) (การประเมินผล 5 % ระยะเวัลาในการ

เรียน 5 ชัี�วัโมง) การเรียนโดยการปฏิิบัติจริง Learning 

by Doing ในสถานการณ์จำาลอง ซึึ่�งประกอบไปด�วัย

หัวัข�อการประเมินการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็ก 

การส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการตามวััย 

และหัวัข�อการพยาบาลเด็กทีำ�ได�รับอุบัติเหตุและสาร

พิษ โดยผู�เรียนจะได�เรียนรู�ด�วัยตนเองผ่านสื�อการสอน

ในรูปแบบวีัดีโอ Power point เอกสารและตำาราการ

เรียนการสอนจาก KC-moodle หลังจากน้ันแบ่งผู�

เรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 6-8 ราย ต่อผู�สอน 1 ราย ผู�

สอนเป็นทีำ�ปรึกษา และคอยช้ีีแนะให�ผู� เรียนคิด

วิัเคราะห์จากสถานการณ์จำาลองทีำ�แต่ละกลุ่มได�รับ นำา

เสนอการประเมินพัฒนาการตามช่ีวังวััยและการส่ง

เสริมพัฒนาการตามช่ีวังวััยโดยผ่านการสร�างสื�อวีัดีโอ

ด�วัยโปรแกรม my simple show ซึึ่�งผู�เรียนจะต�อง

วัางแผน คิดวิัเคราะห์สถานการณที์ำ�ได�รับและนำาเสนอ

ให�อยูใ่นรูปแบบวีัดีโอทีำ�เข�าใจได�ง่ายข้ึนและน่าสนใจ ใน

หัวัข�อเรื�องอุบัติเหตุและสารพิษ ผู�เรียนจะได�รับ

สถานการณ์เกี�ยวักับเด็กทีำ�ได�รับอุบัติเหตุและสารพิษ 

ผู�เรียนช่ีวัยกันคิดวิัเคราะห์ตามควัามรู�ทีำ�ได�รับจากการ

เรียนรู�ด�วัยตนเอง นำาเสนอโดยการแสดงบทำบาทำสมมติ

อัดเป็นไฟล์วีัดีโอ โพสต์คลิปลงใน KC-moodle ผู�สอน

ช่ีวัยช้ีีแนะและให�ข�อเสนอแนะในการดูแลทีำ�ถูกต�อง 

และคัดเลือกงานทีำ�ถูกต�อง น่าสนใจ 3 ช้ิีนงาน ให�ผู�เรียน

ทุำกคนมีส่วันร่วัมในการโหวัดช้ิีนงานยอดเยี�ยม เพื�อรับ

รางวััลผลงานการนำาเสนอยอดเยี�ยม 30 นาทีำสุดทำ�าย

ของชัี�วัโมงทีำ�เรียนในหัวัข�อการพยาบาลเด็กทีำ�ได�รับ

อุบัติเหตุและสารพิษ จะเปิดโอกาสให�ผู�เรียนเข�ามาซัึ่ก

ถามแลกเปลี�ยนการเรียนรู�และเล่นเกมส์ตอบคำาถาม

เพื�อชิีงรางวััล 

 3) การเรียนรู�ผ่านกรณีศึกษา (Case-based 

Learning) (การประเมินผล 20% ระยะเวัลาในการ

เรียน 12 ชัี�วัโมง)  ผู�เรียนจะได�รับกรณีศึกษาหัวัข�อดังน้ี 

การพยาบาลทำารกแรกเกิดทีำ�มีภาวัะเสี�ยง การพยาบาล

เด็กทีำ�มีการติดเช้ืีอ การพยาบาลเด็กโรคมะเร็ง การ

พยาบาลเด็กทีำ�มีปัญหาพิเศษ และการพยาบาลเด็กทีำ�มี

ควัามผิดปกติระบบโลหิตวิัทำยา โดยใชี�ปัญหาเป็นฐาน 

และจัดผู�เรียนเป็นกลุ่มย่อย ประมาณ 8 -10 ราย โดย

ผู�สอนทำำาหน�าทีำ�เป็นผู�สนับสนุนการเรียนรู� (facilitator) 

และชี่วัยช้ีีแนะประเด็นสำาคัญทีำ�ผู�เรียนควัรทำราบ ผู�

เรียนนำาเสนอปัญหาทำางการพยาบาลและกิจกรรม

ทำางการพยาบาลทีำ�สำาคัญของแต่ละปัญหาผ่านการใชี�

โปรแกรม Zoom

ตารางท่ี 1 จำานวันชัี�วัโมงและร�อยละในการประเมิน

ผลตามกิจกรรมการเรียนรู�

กิจกรรมการเรียนรู�

จำานวัน

ชัี�วัโมงทีำ�

เรียน

ร�อยละใน

การประเมิน

ผล
Project-based 

Learning
6 10

Activity-based 

Learning)
5 5

Case-based Learning 12 20
รวัม 23 35

2. หลักการและหรือทฤษฎีีท่ีนำามาใช้้

 ทำฤษฎีีเกี�ยวักับการเรียนรู�จากอดีตสู่ปัจจุบัน มี

การเปลี�ยนแปลงไปจากเดิมอย่างมากจากสภาพ

แวัดล�อมทีำ�เปลี�ยนแปลงไปตามควัามก�าวัหน�าของ

เทำคโนโลย ีและผู�เรียนในยคุปัจจุบันทีำ�อยูใ่นยคุ Gen Z 
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ซึึ่�งมีคุณสมบัติทีำ�แตกต่างจากผู�เรียนในยุคทีำ�ผ่านมา เกิด

มาพร�อมกับเทำคโนโลยี เครื�องมือสื�อสารและสื�อ

อิเล็กทำรอนิกส์ต่างๆ มีควัามสนใจในการเรียนรู�สิ�งต่างๆ

รอบตัวัได�โดยง่ายผา่นช่ีองทำางออนไลน์ตา่งๆ มากกว่ัา

การเรียนรู�จากผู�สอนแต่เพียงอย่างเดียวั [4] ประกอบ

กับการศึกษาในปัจจุบันทีำ�เน�นทัำกษะการเรียนรู�แห่ง

ศตวัรรษทีำ� 21 ครอบคลุมทัำกษะการเรียนรู�และ

นวััตกรรม รวัมถึงทัำกษะรวัมท้ัำงทัำกษะด�านสารสนเทำศ 

สื�อ เทำคโนโลยีและการสื�อสาร การเรียนการสอนแบบ 

Active Learning จึงเป็นรูปแบบการจัดการเรียนการ

สอนรูปแบบหนึ�งทีำ�สามารถทำำาให�ผู�เรียนเกิดการเรียนรู�

ทีำ�สอดคล�องกับการศึกษาในปัจจุบัน [5]

รูปภาพทีำ� 1 หลักการจัดการเรียนการสอนแบบ Active 

learning ทีำ�ครอบคลุมทัำกษะการเรียนรู�แห่งศตวัรรษทีำ� 

21

 ทำฤษฎีีคอนเนคติวิัสต์ (connectivism) เชืี�อ

ว่ัาการเรียนรู�เกิดจากการตัดสินใจของผู�เรียนทีำ�จะ

เลือกสรรทำรัพยากรการเรียนรู�สิ�งต่างๆทีำ�อยู่รอบตัวั 

และนำาข�อมูล องค์ควัามรู�เหล่าน้ันมารวับรวัม เปรียบ

เทีำยบ วิัเคราะห์ สังเคราะห์ คัดกรอง เพื�อให�เกิดควัาม

หมายกับผู�เรียนเอง [6] เทำคโนโลยีสำาคัญได�แก่ social 

media for learning คือสื�อสังคมออนไลน์ทีำ�จะให�ผู�ใชี�

มีส่วันร่วัมในการเป็นผู�สร�างเน้ือหาท้ัำงในรูปแบบ

ข�อควัาม ภาพ เสียง หรือคลิปวีัดีโอ ผ่านช่ีองทำางเพื�อ

ให�ทุำกคนสามารถเข�าถึง แลกเปลี�ยนข�อมูล นำาเสนอ

ข�อมูล สำาหรับในรายวิัชีาน้ีจะใชี�การเรียนการสอนผ่าน

โปรแกรม KC-moodle เพื�อให�ผู�เรียนสามารถเข�าถึง

ข�อมูลต่างๆจากผู�สอน (เน้ือหาประกอบการเรียนการ

สอนทุำกหัวัข�อจะถูกจัดเตรียมไวั�ในโปรแกรม KC-

moodle) สามารถสืบค�นข�อมูลต่างๆ จากแหล่งเรียน

รู�ผ่านเว็ับไซึ่ต์ เช่ีน Google, Youtube เป็นต�น อ่าน

เพิ�มเติมจากหนังสือและเอกสารตำาราต่างๆทีำ�แนบไฟล์

ไวั�ใน KC-moodle สืบค�นฐานข�อมูลงานวิัจยัและหลัก

ฐานเชิีงประจักษ์จาก Cochrane Database และ 

Joanna Briggs Database ใชี�โปรแกรม Zoom และ 

Line เพื�อการแลกเปลี�ยนเรียนรู�การทำำาโครงงาน

ระหว่ัางผู�เรียนและผู�สอนได�ง่าย สะดวักสบายทุำกทีำ� ทุำก

เวัลาติดตามควัามก�าวัหน�าของงานได�โดยง่าย นอกจาก

น้ีกิจกรรมไม่ว่ัาจะเป็นการ นำาเสนอกิจกรรมตาม

สถานการณ์ทีำ�ได�รับมอบหมาย ผ่านโปรแกรม my 

simple show นำาเสนอกรณีศึกษา ผ่านโปรแกรม 

power point และการแสดงบทำบาทำสมมตขิองผู�เรียน

ผ่านการบันทึำกเป็นคลิปวีัดีโอจะถูกบันทึำกและส่งผ่าน

ช่ีองทำางออนไลน์ให�เกิดการเรียนรู� และทำบทำวันซึ่ำ้า

รูปภาพทีำ� 2 Connectivism theory

3. กระบวนการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึึ้นในกระบวนวิช้าและ

ผลลัพธ์์จากการเข้ึ้าร่วมโครงการ

          เนื�องจากการเรียนการสอนของรายวิัชีาน้ีในปี

การศึกษา 2563 อยู่ในช่ีวังของการเปิดการเรียนการ

สอนในเทำอมทีำ� 1 ซึึ่�งประสบกับภาวัะวัิกฤตคือมีการ

 

 

   

 

 

          3) การเรียนรูผานกรณีศึกษา (Case-based 

Learning) (การประเมินผล 20% ระยะเวลาในการ

เรียน  12 ชั่วโมง)  ผูเรียนจะไดรับกรณีศึกษาหัวขอ

ดังนี้ การพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีภาวะเสี่ยง การ

พยาบาลเด ็กที ่ม ีการต ิดเช ื ้อ การพยาบาลเด็ก

โรคมะเร็ง การพยาบาลเด็กท่ีมีปญหาพิเศษ และการ

พยาบาลเด็กที่มีความผิดปกติระบบโลหิตวิทยา โดย

ใชป ญหาเปนฐาน และจัดผู  เร ียนเปนกลุ มยอย 

ประมาณ 8 -10 ราย โดยผ ู สอนทำหนาที ่ เปน

ผูสนับสนุนการเรียนรู (facilitator) และชวยชี้แนะ

ประเด็นสำคัญที่ผู เรียนควรทราบ ผูเรียนนำเสนอ

ป ญหาทางการพยาบาลและก ิจกรรมทางการ

พยาบาลที ่สำค ัญของแต ละป ญหาผ านการใช

โปรแกรม Zoom 

 

กิจกรรมการเรียนรู 

จำนวน

ช่ัวโมงท่ี

เรียน 

รอยละในการ

ประเมินผล 

Project-based 

Learning 

6 10 

Activity-based 

Learning) 

5 5 

Case-based 

Learning 

12 20 

รวม 23 35 

 

ตารางท่ี 1 จำนวนชั่วโมงและรอยละในการ

ประเมินผลตามกิจกรรมการเรียนรู 

 

2. หลักการและหรือทฤษฎีท่ีนำมาใช 

          ทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรูจากอดีตสูปจจุบัน 

ม ีการเปล ี ่ยนแปลงไปจากเด ิมอย  างมากจาก

สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปตามความกาวหนา

ของเทคโนโลยี และผูเรียนในยุคปจจุบันที่อยูในยุค 

Gen Z ซึ่งมีคุณสมบัติที่แตกตางจากผูเรียนในยุคท่ี

ผานมา เกิดมาพรอมกับเทคโนโลยี เครื่องมือสื่อสาร

และสื ่ออิเล็กทรอนิกสตางๆ มีความสนใจในการ

เร ียนรู ส ิ ่งต างๆรอบตัวไดโดยงายผานชองทาง

ออนไลนตางๆ มากกวาการเรียนรูจากผูสอนแตเพียง

อยางเดียว [4] ประกอบกับการศึกษาในปจจุบันท่ี

เนนทักษะการเรียนรูแหงศตวรรษที่ 21 ครอบคลุม

ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม รวมถึงทักษะรวมท้ัง

ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยีและการสื่อสาร 

การเร ียนการสอนแบบ Active Learning จึงเปน

ร ูปแบบการจัดการเรียนการสอนรูปแบบหนึ ่งท่ี

สามารถทำใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่สอดคลองกับ

การศึกษาในปจจุบัน [5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

รูปภาพท่ี 1 หลักการจัดการเรียนการสอนแบบ 

Active learning ท่ีครอบคลุมทักษะการเรียนรูแหง

ศตวรรษท่ี 21 

 

          ทฤษฎีคอนเนคติวิสต (connectivism) เชื่อ

วาการเรียนรูเกิดจากการตัดสินใจของผูเรียนที่จะ

เลือกสรรทรัพยากรการเรียนรูสิ่งตางๆที่อยูรอบตัว 

และนำขอมูล องคความร ู  เหล าน ั ้นมารวบรวม 

เปรียบเทียบ วิเคราะห สังเคราะห คัดกรอง เพื่อให

เกิดความหมายกับผูเรียนเอง [6] เทคโนโลยีสำคัญ

ได แก   social media for learning ค ือส ื ่อส ั งคม

ออนไลนที ่จะใหผู ใชมีสวนรวมในการเปนผู สราง

เนื้อหาทั้งในรูปแบบขอความ ภาพ เสียง หรือคลิป

วีดีโอ ผานชองทางเพื ่อใหทุกคนสามารถเข าถึง 

แลกเปลี่ยนขอมูล นำเสนอขอมูล สำหรับในรายวิชา

นี้จะใชการเรียนการสอนผานโปรแกรม KC-moodle 

เพ่ือใหผูเรียนสามารถเขาถึงขอมูลตางๆจากผูสอน 

(เนื้อหาประกอบการเรียนการสอนทุกหัวขอจะถูก

จัดเตรียมไว ในโปรแกรม KC-moodle) สามารถ

สืบคนขอมูลตางๆ จากแหลงเรียนรูผานเว็บไซต เชน 

Google, Youtube เปนตน อานเพ่ิมเติมจากหนังสือ

และเอกสารตำราตางๆท่ีแนบไฟลไวใน KC-moodle 

สืบคนฐานขอมูลงานวิจัยและหลักฐานเชิงประจักษ

จ า ก  Cochrane Database และ  Joanna Briggs 

Database ใชโปรแกรม Zoom และ Line เพื่อการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูการทำโครงงานระหวางผูเรียน

และผูสอนไดงาย สะดวกสบายทุกที่ ทุกเวลาติดตาม

ความกาวหนาของงานไดโดยงาย นอกจากนี้กิจกรรม

ไมวาจะเปนการ นำเสนอกิจกรรมตามสถานการณท่ี

ไดรับมอบหมาย ผานโปรแกรม my simple show 

นำเสนอกรณีศึกษา ผานโปรแกรม power point 

และการแสดงบทบาทสมมติของผู เร ียนผานการ

บันทึกเปนคลิปวีดีโอจะถูกบันทึกและสงผานชองทาง

ออนไลนใหเกิดการเรียนรู และทบทวนซ้ำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 2 Connectivism theory 

 

3. กระบวนการเรียนรูท่ีเกิดข้ึนในกระบวนวิชาและ

ผลลัพธจากการเขารวมโครงการ 

          เนื่องจากการเรียนการสอนของรายวิชานี้ใน

ปการศึกษา 2563 อยูในชวงของการเปดการเรียน

การสอนในเทอมที่ 1 ซึ่งประสบกับภาวะวิกฤตคือมี

การระบาดของโรคโควิด 19 ทำใหเกิดขอจำกัดใน

การทำกิจกรรมรวมกัน และไมสามารถรวมกลุมเรียน

ในหองเรียนเหมือนเชนเคย ดังนั้นจึงตองจัดการเรียน

การสอนในรูปแบบ Online Active Learning ใหมี

ล ักษณะของการเร ียนที ่ต องม ีประส ิทธ ิภาพท้ัง

กระบวนการเรียนและผลลัพธที่เกิดขึ้น โดยคำนึงถึง

ธรรมชาติของผู  เร ียน ซึ ่งเปนนักศึกษาพยาบาล

ศาสตรข้ันปที่ 3 ยังไมเคยฝกปฏิบัติการพยาบาลเด็ก

และวัยรุนมากอน อีกทั้งประธานกระบวนวิชาและผู

รวมสอนตองปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนในชั้น

เรียนเปนแบบออนไลนท้ังหมด เรียนและทำกิจกรรม
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ระบาดของโรคโควิัด 19 ทำำาให�เกิดข�อจำากัดในการทำำา

กิจกรรมร่วัมกัน และไม่สามารถรวัมกลุ่มเรียนใน

ห�องเรียนเหมือนเช่ีนเคย ดังน้ันจึงต�องจัดการเรียนการ

สอนในรูปแบบ Online Active Learning ให�มี

ลักษณะของการเรียนทีำ�ต�องมีประสิทำธิิภาพท้ัำง

กระบวันการเรียนและผลลัพธ์ิทีำ�เกิดข้ึน โดยคำานึงถึง

ธิรรมชีาติของผู�เรียน ซึึ่�งเป็นนักศึกษาพยาบาลศาสตร์

ข้ันปีทีำ� 3 ยังไม่เคยฝึึกปฏิิบัติการพยาบาลเด็กและวััย

รุ่นมาก่อน อีกท้ัำงประธิานกระบวันวิัชีาและผู�ร่วัมสอน

ต�องปรับเปลี�ยนวิัธีิการเรียนการสอนในช้ัีนเรียนเป็น

แบบออนไลน์ท้ัำงหมด เรียนและทำำากิจกรรมต่างๆผ่าน

ห�องเรียนออนไลน์ ด�วัยโปรแกรม Zoom ออกแบบ

โครงสร�างเน้ือหาให�สอดคล�องสามารถนำาไปใชี�ได�จริง 

และสามารถบูรณาการไปกับรายวิัชีาฝึึกปฏิิบัติการ

พยาบาลเด็กและวััยรุ่น และการอ�างอิงหลักฐานเชิีง

ประจักษ์ ซึึ่�งการเรียนรู�และมอบหมายงานจะเป็นราย

กลุ่ม ทำำาให�ผู�เรียนเกิดการเรียนรู�ทัำกษะในศตวัรรษทีำ� 21 

โดยแบ่งการเรียนรู�ตามลักษณะของกิจกรรมการ 

เรียนรู� ดังน้ี

          1) การเรียนรู�ผ่านโครงงาน (Project-based 

Learning) (ผลลัพธ์ิการเรียนรู�ข�อ 1.1, 2.1 และ 5.2) 

ผู�เรียนจะได�พัฒนาทัำกษะในด�านควัามมีวิันัยและตรง

ต่อเวัลา จากการทีำ�ผู�สอนได�นัดหมายเวัลาในการ

ปรึกษาโครงงานผา่นช่ีองทำางต่างๆ พัฒนาควัามรู�และ

ควัามเข�าใจเกี�ยวักับการพัฒนาแนวัปฏิิบัติทำางคลินิก

ร่วัมกับการใชี�เทำคโนโลยีสารสนเทำศในการสืบค�น

เอกสารงานวิัจัยทีำ�เกี�ยวัข�อง  ฝึึกทัำกษะการคิดเชิีง

วิัพากษ์ (critical thinking) จากการวิัเคราะห์งานวิัจัย

และแนวัปฏิิบัติต่างๆ ฝึึกทัำกษะการสื�อสารภาษา

อังกฤษจากการอ่านแนวัปฏิิบัติและเอกสารงานวิัจัยทีำ�

เกี�ยวัข�องและนำาเสนอผลสรุปเป็นภาษาอังกฤษ ฝึึก

ทัำกษะควัามคิดสร�างสรรค์ในการออกแบบรูปแบบ

การนำาเสนอและฝึึกทำักษะการสร�างควัามร่วัมมือ 

(collaboration) ระหว่ัางเพื�อนในทีำมและผู�สอน 

          2) การเรียนรู�ผ่านกิจกรรม (Activity-based 

Learning) (ผลลัพธ์ิการเรียนรู�ข�อ 1.1 และ 2.1) ผู�เรียน

จะได�พัฒนาทัำกษะในด�านควัามมวิีันัยและตรงตอ่เวัลา 

จากการทีำ�ผู�สอนได�นัดหมายเวัลาในการเรียนรู�ผ่าน

กิจกรรม ควัามซืึ่�อสัตยแ์ละรับผิดชีอบต่อตนเองในการ

ศึกษาเน้ือหาทีำ�เรียนมาล่วังหน�าก่อนการเรียนรู�ผ่าน

กิจกรรม พัฒนาควัามรู�ควัามเข�าใจจากการลงมือ

ปฏิิบัติจริงตามสถานการณ์ทีำ�แตกต่างกันไป ฝึึก

วิัเคราะห์การคิดเชิีงตัวัเลขในการคำานวัณอายุเด็กเพื�อ

ฝึึกประเมินพัฒนาการและส่งเสริมพัฒนาการได�เหมาะ

สมตามวััย ได�พัฒนาทัำกษะการคิดวิัเคราะห์จาก

สถานการณ์ทีำ�ได�รับ (critical thinking) คิดสร�างสรรค์

เพื�อวัางแผนออกแบบการนำาเสนอผ่านการแสดง

บทำบาทำสมมติ (creativity) มีการสื�อสารร่วัมกันในทีำม 

( c o m m u n i c a t i o n )  แ ล ะ ทำำา ง า น ร่ วั ม กั น 

(collaboration) โดยแบ่งหน�าทีำ�รบัผิดชีอบในบทำบาทำ

ต่างๆทีำ�ได�รับ อีกท้ัำงใชี�สื�อและเทำคโนโลยใีนการนำาเสนอ

งาน (information media and technology skills)

 3) การเรียนรู�ผ่านกรณีศึกษา (Case-based 

Learning) (ผลลัพธ์ิการเรียนรู�ข�อ 1.1, 2.1 และ 5.2) 

ผู�เรียนจะได�พัฒนาทัำกษะในด�านควัามมีวิันัยและตรง

ต่อเวัลาในการวิัเคราะห์กรณีศึกษาและนำาเสนอในช่ีวัง

เวัลาทีำ�กำาหนด ฝึึกการคิดวิัเคราะห์แก�ไขปัญหาโดยใชี�

ทัำกษะการคิดเชิีงวิัพากษ์ (critical thinking)  ตาม

สถานการณ์ต่างๆทีำ�ได�รับ ฝึึกทัำกษะการสื�อสารและแลก

เปลี�ยนเรียนรู�ระหว่ัางกลุ่มผู�เรียน (communication) 

โดยการนำาเสนอให�เพื�อนและผู�สอนเข�าใจ และการ

สร�างควัามร่วัมมือระหว่ัางเพื�อนในทีำม และทำำาควัาม

เข�าใจการนำาหลักฐานเชิีงประจักษ์มาใชี�ในการพยาบาล

          สำาหรับผู�สอนนอกจากจะทำำาหน�าทีำ�เป็นผู�อำานวัย

ควัามสะดวัก (facilitator) หรอืผู�ให�คำาแนะนำา (guide) 

แก่ผู�เรียนในระหว่ัางทีำ�ผู�เรียนลงมือเรียนรู�ด�วัยตนเอง

แล�วั ผู�สอนยังทำำาหน�าทีำ�เป็นเสมือนผู�ดำาเนินรายการ 

กำาหนดเวัลาในการนำาเสนอ สามารถควับคุมสวิัตช์ี

ไมโครโฟนของโปรแกรม Zoom ซัึ่กถาม ต้ังคำาถามทีำ�

จะกระตุ�นให�ผู�เรียนเกิดกระบวันการคิดวิัเคราะห์ อีก
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ท้ัำงสร�างสื�อการเรียนรู�ผ่านสื�อมัลติมีเดียต่างๆ เช่ีน วีัดีโอ

ประกอบเน้ือหาแต่ละหัวัข�อ เลือกใชี�สื�อทีำ�จะมาสร�าง

แรงบันดาลใจในการออกแบบการนำาเสนอ สร�างกรณี

ศึกษาเพื�อใชี�ในการเรียนรู�ในสถานการณ์เสมือนจริง 

และออกแบบเกมส์เพื�อสร�างควัามสนุกสนานและ

ทำบทำวันบทำเรียนให�แก่ผู�เรียน มีการนัดหมายควัาม

ก�าวัหน�าของโครงงานผ่านทำางออนไลน์ โดยในระหว่ัาง

การรายงานควัามก�าวัหน�าก็จะต�องมีการเก็บข�อมูล 

เพื�อทำำาการประเมินผลในลักษณะการประเมินตาม

สภาพจริง Formative Assessment โดยอยู่ในรูป

แบบของการประเมินแบบ 360 องศา กล่าวัคือ ผู�เรียน

ประเมินตนเอง ประเมินเพื�อนในกลุ่ม ประเมินเพื�อน

ต่างกลุ่ม และผู�สอนประเมินผู�เรียน ในรูปแบบของแบบ

ประเมินออนไลน์ เพื�อให�ง่ายต่อการประเมิน อีกท้ัำง

เน้ือหาทีำ�เกี�ยวัข�องท้ัำงหมดในรายวิัชีาน้ี ได�รวับรวัมลง

ไปในโปรแกรม KC-moodle ซึึ่�งทำำาให�ผู�เรียนสามารถ

เรียนรู�และทำบทำวันเน้ือหาได�ไม่จำากัด เรียนรู�ได�ทุำกทีำ� ทุำก

เวัลา เกิดกระบวันการทีำ�สร�างทัำกษะการเรียนรู�ตลอด

ชีีวิัตให�กับผู�เรียน (Lifelong learning)  มีกระดาน

ถาม-ตอบ เพิ�มการสื�อสารระหวัา่งผู�เรียนและผู�สอนใน

ประเด็นทีำ�ผู�เรียนเกิดข�อสงสัย อีกท้ัำงผู�เรียนสามารถเกิด

การแลกเปลี�ยนเรียนรู�การนำาเสนอผลงานต่างๆจากผู�

เรียนกลุ่มอื�นๆ และได�เห็นตัวัอย่างการนำาเสนอทีำ�ถูก

ต�องและใชี�สื�อเทำคโนโลยีทีำ�น่าสนใจ

4. วิธี์การประเมินผลการเรียนรู้

          การประเมินผลการจัดการเรียนรู�แบบ Active 

learning สามารถประเมินได�ท้ัำงกระบวันการในการ

จัดกิจกรรม ประเมินคุณภาพของผู�เรียน ทุำกคนได�มี

โอกาสในการประเมิน ซึึ่�งในกระบวันวิัชีาน้ีจะมีช้ิีนงาน

ตามกิจกรรมการเรียนรู� ดังน้ี 1) การเรียนรู�ผ่านโครง

งาน (Project-based Learning) มี 1 ช้ิีนงาน ได�แก่ 

แนวัปฏิิบัติทำางคลินิก (รายงานและการนำาเสนอ) 2) 

การเรียนรู�ผ่านกิจกรรม (Activity-based Learning) 

มี 2 ช้ิีนงาน ได�แก่ การนำาเสนอการประเมินพัฒนาการ

และการส่งเสริมพัฒนาการตามช่ีวังวััย และการนำา

เสนอบทำบาทำสมมติในการป้องกันอุบตัเิหตุและสารพิษ 

3) การเรียนรู�ผ่านกรณีศึกษา (Case-based Learning) 

5 หัวัข�อ 5 สถานการณ์ ได�แก่ การนำาเสนอการ

วิัเคราะห์กรณีศึกษา ซึึ่�งรูปแบบในการประเมินและวิัธีิ

การประเมิน มีดังน้ี

 1. การประเมินตามสภาพจริง 

 1.1 การประเมินการนำาเสนอรูปแบบการ

ประเมินพัฒนาการ และการส่งเสริมพัฒนาการและ

แสดงบทำบาทำสมมติกิจกรรมการป้องกันอุบัติเหตุและ

สารพิษ โดยแบบประเมินเป็น rubics ผู�สอนประเมิน

ผู�เรียน 

 1.2 การประเมินการนำาเสนอโครงงานจากการ

สังเกตพฤติกรรม รูปแบบการนำาเสนอ โดยมีแบบ

ประเมินโครงงานและรูปแบบการนำาเสนอเป็นแบบ 

rubics ผู�สอนประเมินกลุ่มผู�เรียน ผู�เรียนประเมิน

ตนเอง ประเมินเพื�อนในกลุ่ม และประเมินเพื�อนต่าง

กลุ่ม

 1.3 การประเมินการวิัเคราะห์กรณีศึกษา Case-

based learning โดยใชี�แบบประเมนิการนำาเสนอการ

วิัเคราะห์กรณีศึกษาเป็นแบบ rubics ผู�สอนประเมิน

กลุ่มผู�เรียน 

          2. การประเมินโดยการใชี�คำาถาม กระตุ�นให�ผู�

เรียนแสดงออกถึงพัฒนาการการเรียนรู� ในกิจกรรม 

Case-based learning โดยใชี�แบบประเมินร่วัมกับ

การนำาเสนอการวิัเคราะห์กรณีศึกษาเป็นแบบ rubics 

ผู�สอนประเมินกลุ่มผู�เรียน

ตารางท่ี 2 ช้ิีนงานตามรูปแบบการเรียนรู�

กิจกรรมการเรียนรู� ช้ิีนงาน
Project-based 

Learning 

- แนวัปฏิิบัติทำางคลินิก 

(รายงานและการนำา

เสนอ)
Activity-based 

Learning

- การนำาเสนอการ

ประเมินพัฒนาการและ

การส่งเสริมพัฒนาการ 

ตามช่ีวังวััย
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- การนำาเสนอบทำบาทำ

สมมติการป้องกัน

อุบัติเหตุและสารพิษ
Case-based Learning - การนำาเสนอการ

วิัเคราะห์กรณีศึกษา 5 

สถานการณ์

5. สรุป

 การจัดการเรียนการสอนโดยเน�นผู�เรียนมีส่วัน

ร่วัม (Active Learning) ในรายวิัชีาการพยาบาลเด็ก

และวััยรุ่น ทำำาให�ผู�เรียนเกิดการเรียนรู�ทีำ�หลากหลาย 

เกิดการเรียนรู�ด�วัยตนเองผา่นสื�อมัลติมีเดียในหลายรูป

แบบ และหลากหลายวิัธีิการซึึ่�งแตกต่างจากการเรียน

การสอนแบบเดิมทีำ�เน�นการบรรยายเป็นหลัก ผู�เรียน

เกิดทัำกษะการเรียนรู�ในศตวัรรษทีำ� 21 ทีำ�มากข้ึน โดย

สามารถประเมนิได�จากช้ิีนงานทีำ�ผู�เรียนนำาเสนอ แสดง

ถึงการมีควัามคิดสร�างสรรค์ สามารถเลือกใชี�เทำคโนโลยี

ต่างๆได�เหมาะสม เกิดทัำกษะการสื�อสาร การทำำางาน

ร่วัมกันแม�ว่ัาจะเป็นการสื�อสารแบบออนไลน์ นอกจาก

น้ีผู�เรียนยังเกิดทัำกษะการคิดวิัเคราะห์สถานการณ์

ปัญหาเกี�ยวักับเด็กและวััยรุ่นทีำ�มีควัามแตกต่างในชี่วัง

วััยและควัามผิดปกติในแต่ละโรค มีควัามคิดเชิีงวิัพากษ์

เกี�ยวักับหลักฐานเชิีงประจักษ์ทีำ�นำามาใชี�ทำางการ

พยาบาล และสามารถสืบค�นข�อมูลจากแหล่งข�อมูล

ต่างๆได�ด�วัยตนเอง บทำเรียนทีำ�ได�รับจากการจัดการ

เรียนการสอนแบบ online active learning ในช่ีวัง

ทีำ�มีการระบาดของโรคโควิัด 19 คือการปรับตัวัท้ัำงผู�

เรียนและผู�สอนอย่างกะทัำนหัน ในช่ีวังระยะเวัลาทีำ�มี

อยา่งกำาจัด ผู�สอนต�องเตรียมสื�อการเรียนการสอนแบบ

ออนไลน์ อัดวีัดีโอสอน และนำาชุีดควัามรู�ต่างๆ ลง 

KC-moodle เพื�อให�ผู�เรียนสามารถเข�ามาศกึษาเน้ือหา

ทีำ�เรียนได�อย่างครบถ�วัน สำาหรับผู�เรียนต�องมีการเตรี

ยมตัวัในการเรียนทีำ�มากข้ึน เกิดการเรียนรู�ด�วัยตนเอง

ทีำ�มากข้ึน และต�องคอยจัดการและบริหารเวัลาในการ

เรียนให�มีประสิทำธิิภาพ เนื�องจากผู�เรียนอยูค่นละทีำ� ไม่

สามารถมาพบปะพูดคุยกันได� จึงต�องมีควัามรับผิด

ชีอบในงานทีำ�ได�รับมอบหมาย และใชี�เทำคโนโลยีต่างๆ 

ให�เกิดประโยชีน์ต่อการเรียนมากทีำ�สุด ปัญหาและ

อุปสรรคทีำ�พบช่ีวังระหว่ัางการเรียนการสอนมีหลาย

ปัจจัย ยกตัวัอยา่งเช่ีน การเรียนการสอนทีำ�ต�องใชี�ระบบ

ออนไลน์ท้ัำงหมด บางคร้ังสัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่

เสถียร ฝึนตก ไฟดับ ทำำาให�การเรียนการสอนติดขัด 

หรือผู�เรียนบางรายไม่สามารถเข�าร่วัมแลกเปลี�ยนเรียน

รู�ได�บางชี่วังเวัลา มีการปรับการเรียนรู�ผ่านกิจกรรม 

(Activity-based Learning) จากเดมิทีำ�จะให�ผู�เรียนได�

ฝึึกประเมินพัฒนาการจากเครื�องมือพัฒนาการและผู�

สอนประเมินและแนะนำา เป็นการนำาเสนอการประเมิน

พัฒนาการและการส่งเสริมพัฒนาการผ่านโปรแกรม

การนำาเสนอทีำ�ง่ายแทำน เนื�องจากผู�เรียนไม่สามารถมา

เข�าฝึึกหรือยืมอุปกรณ์ไปฝึึกเองได� ดังน้ันก่อนการฝึึก

ปฏิิบัติจริงในรายวิัชีาฝึึกปฏิิบัติการพยาบาลเด็กและ

วััยรุ่นภายหลังการระบาดของโรคโควิัด 19 จึงให�ผู�เรียน

สามารถยืมอุปกรณ์การประเมินพัฒนาการไปฝึึก

ปฏิิบัติทีำ�บ�านหรือทีำ�หอพักก่อนได� นอกจากน้ีการเรียน

การสอนแบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์

ท้ัำงหมดทุำกรายวัิชีาในช่ีวังทีำ�มีการระบาดของโรคโควิัด 

19 ทำำาให�ผู�เรียนต�องปรับตัวัมาก และช้ิีนงานทีำ�ได�รับ

มอบหมายในแต่ละวิัชีา เมื�อรวัมกันแล�วัมีปริมาณทีำ�

มากเมื�อเทีำยบกับระยะเวัลาในการเรียนทีำ�ส้ัน ในส่วัน

ของแนวัทำางการแก�ปัญหาต่อไป ประธิานรายวิัชีาทุำก

รายวิัชีาอาจต�องรว่ัมกนัพิจารณาช้ิีนงานเพื�อให�เหมาะ

สมกบัเวัลา รวัมท้ัำงลดการสอบปรนยัเพื�อให�ผู�เรียนเกิด

การเรียนรู�สอดคล�องกับการเรียนในศตวัรรษทีำ� 21 

มากกว่ัาการอ่านทำบทำวันเน้ือหาเพื�อใชี�สำาหรับสอบ

วััดผลการเรียน อย่างไรก็ตาม ผู�เรียนใน Gen Z มักมี

ควัามต�องการของตนเองสูง ไม่ชีอบอะไรทีำ�มีข้ันตอนยุง่

ยาก ไม่ชีอบการทำำางานเอกสาร ดังน้ันการปรับการ

เรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ให�สามารถเข�าถึงได�

ง่าย ใชี�ได�ง่ายยิ�งข้ึน หรือพัฒนาระบบการเรียนออนไลน์

ให�มีประสิทำธิิภาพมากยิ�งข้ึน น่าจะเป็นสิ�งทีำ�ผู�สอน
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รายวิัชีาการพยาบาลเด็กและวััยรุ่นต�องพัฒนาต่อไป

กิตติกรรมประกาศ

 ขอขอบคุณศูนย์นวััตกรรมการสอนและการ

เ รี ยน รู�  สำา นักบ ริหาร เทำคโน โลยี ส ารสน เทำศ 

มหาวิัทำยาลัยเชีียงใหม่ทีำ�สนับสนุนท้ัำงด�านทุำนทำรัพย์

แนวัทำางการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนกลยุทำธ์ิ

ต่างๆให�แก่อาจารย์ประจำา และอาจารย์ใหม่ของคณะ

พยาบาลศาสตร์ ได�พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให�

ทัำนยุคทัำนสมัย สอดคล�องกับการเรียนการสอนใน

ศตวัรรษทีำ� 21 ขอขอบคุณอาจารย์ประจำากลุ่มวิัชีาการ

พยาบาลกุมารเวัชีศาสตร์ มหาวิัทำยาลัยเชีียงใหม่ทุำก

ท่ำาน ทีำ�เป็นผู�อยูเ่บ้ืองหลงัเน้ือหาทีำ�ใชี�ประกอบการเรียน

การสอน อาจารย์อาวุัโสทีำ�ช่ีวัยเป็นผู�ทำรงคุณวุัฒิ ให�คำา

แนะนำาเกี�ยวักับสถานการณ์จำาลองเด็กปกติและเด็ก

ป่วัย เพื�อให�ผู�เรียนได�เกิดกระบวันการคิดวิัเคราะห์ 

และสามารถนำาไปประยุกต์ในการดูแลเด็กและวััยรุ่น

ในวิัชีาฝึึกปฏิิบัติต่อไปได�  และขอขอบคุณรอง

ศาสตราจารย์ ดร.พัชีรี วัรกิจพูนผล และผู�ช่ีวัย

ศาสตราจารย์ ดร.เนตรทำอง นามพรม อาจารย์ประจำา

ก ลุ่ม วิัชีาการพยาบาล กุมาร เวัชีศาสต ร์  ผู� มี

ประสบการณ์ในการเข�าร่วัมโครงการส่งเสริมการ

จัดการเรียนรู�แบบใหม่ทีำ�สอดคล�องกับศตวัรรษทีำ� 21 

ในปี 2562 ทีำ�ช่ีวัยช้ีีแนะแนวัทำางการเขียนขอโครงการ 
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บทคัดย่อ

 โรคติดเช้ืีอไวัรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคระบาดทีำ�เกิดข้ึนทัำ�วัโลก องค์การอนามัยโลก จึงได�ประกาศให�การ

แพร่ระบาดของโรคเป็นการระบาดใหญ่ หรือ pandemic และเป็นภาวัะฉุกเฉินทำางสาธิารณสุขระหว่ัางประเทำศ 

การระบาดของการตดิเช้ืีอส่งผลให�มกีารปรับการเรียนการสอนในระดบัอุดมศึกษา ตลอดจนหาแนวัทำางใหม่ๆ  ใน

การจัดการเรียนการสอนเพื�อให�เกิดผลลัพธ์ิในการเรียนรู�ของนักศึกษาจากเดิมทีำ�เน�นการบรรยาย กระบวันวิัชีา 

Concepts and Theories in Nursing เป็นกระบวันวิัชีาทีำ�มีจัดการเรียนการสอนโดยใชี�ภาษาอังกฤษ สำาหรับ

หลักสูตรนานาชีาติ สำาหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทำ และจากการมีการระบาดของโรคโควิัด-19 ส่งผลให�นักศึกษา

ส่วันหนึ�ง ทีำ�หลังเปิดภาคการศึกษาไม่สามารถเดินทำางมายังประเทำศไทำยได�จากนโยบายlock down ของ

ประเทำศไทำย และนอกจากน้ันยังไม่มีการบริการการเดินทำางโดยเครื�องบินระหว่ัางประเทำศ การจัดการเรียนการ

สอนตามกำาหนดการ จึงเป็นสิ�งทีำ�ทำ�าทำาย ทำางผู�สอนกระบวันวิัชีาดังกล่าวัจึงได�มีการริเริ�มพัฒนารูปแบบการเรียน

การสอนโดยยดึหลักแนวัคิดการจัดการเรียนรู�ทีำ�เน�น Active learning หรอืการเรียนรู�เชิีงรุก และ Adult learning 

โดยเน�นการมีส่วันร่วัมของผู�เรียนและการส่งเสริมให�เกิดการเรียนรู�ด�วัยตนเองเป็นหลัก รวัมท้ัำงได�เน�นการจัดการ

เรียนการสอนแบบ flipped classroom โดยรูปแบบการเรียนการสอนดังกล่าวัส่งผลให�เกิดการเรียนรู�และมี

ประสบการณที์ำ�ดีของนักศึกษา และนอกจากน้ันยงัก่อให�เกิดการพัฒนาศักยภาพของผู�สอนในการนำาแนวัคดิทำฤษฎีี

ทีำ�เกี�ยวัข�องมาปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนตลอดจนสร�างทัำกษะในการพัฒนาสื�อต่าง ๆเพื�อใชี�ประกอบการ

เรียนการสอน จนนำาไปสู่การพฒันาสถาบนัทีำ�มีการจัดการเรียนการสอนได�อยา่งมีประสิทำธิิภาพแม�วัา่ จะมอุีปสรรค

ด�านต่าง ๆ เช่ีน การระบาดของโรค เป็นต�น โดยผู�เรียนไม่จำาเป็นต�องอยู่ในห�องเรียนแบบเดิม ก็สามารถดำาเนิน

กิจกรรมการเรียนการสอนได�อย่างมีประสิทำธิิภาพ

คำาสำาคัญ:  การจัดการเรียนรู�แบบ Active learning, Adult learning, international course 
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1. บทนำา

 โรคติดเช้ืีอไวัรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคติดเช้ืีอใน

ระบบทำางเดินหายใจ [1] สามารถแพร่กระจายเช้ืีอจาก

คนสู่คนโดยผ่านทำางละอองเสมหะ จากการไอ จาม

ของผู�ทีำ�มีเช้ืีอ และจากการสัมผัสสิ�งของทีำ�เป้�อนสารคัด

หลั�งทีำ�ปนเป้�อนเช้ืีอ แล�วัมาสัมผัสบริเวัณ จมูก ปาก [2] 

การระบาดของโรค เริ�มต�นเมื�อปลายเดือนพฤศจิกายน 

พ.ศ. 2562 ทีำ�ประเทำศจีน และมีการระบาดอย่าง

รวัดเร็วัไปทุำกภูมิภาคทัำ�วัโลก  องค์การอนามัยโลก จึง

ได�ประกาศให�การแพร่ระบาดของโรคเป็นการระบาด

ใหญ่ หรือ pandemic และเป็นภาวัะฉุกเฉินทำาง

สาธิารณสุขระหว่ัางประเทำศ ณ วัันทีำ� 28 มีนาคม พ.ศ. 

2564 พบผู�ติดเช้ืีอทัำ�วัโลก 126,359,540  ราย เสยีชีีวิัต  

2,769,473  คน [3] สำาหรับประเทำศไทำยพบ มีการเฝ้ึา

ระวัังและคัดกรองผู�ทีำ�อยู่ในกลุ่มเสี�ยงทีำ�อาจติดเช้ืีอโรค 

ต้ังแต่เดือนมกราคม พ.ศ 2563 และประกาศให�เป็น

โรคติดต่ออันตรายตามพระราชีบัญญัติโรคติดต่อ 

พ.ศ.2558 [4] โดยต้ังแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึง

วัันทีำ� 28 มีนาคม พ.ศ. 2564 พบรายงานจำานวันผู�ติด

เช้ืีอ 28,734 ราย  เสียชีีวิัต 94 คน [5] สำาหรับในภาค

เหนือของประเทำศไทำย จังหวััดเชีียงใหมนั่บเป็นจังหวััด

ทีำ�มีผู�คนเดินทำางไปมาเพื�อดำาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ท้ัำง

จากในประเทำศและต่างประเทำศ ข�อมูลรายงานผู�ติด

เช้ืีอ ณ วัันทีำ� 28 มีนาคม พ.ศ. 2564 พบว่ัา จังหวััด

เชีียงใหม่เป็นจังหวััดทีำ�มีผู�ติดเช้ืีอสูงสุด คือมีผู�ติดเช้ืีอ 

69 ราย [6] การระบาดของการติดเช้ืีอ ส่งผลให�มีการ

ปรับการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา โดยนับถึง

วัันทีำ� 20 เมษายน 2564 ทำางสถาบันการศึกษายังมีน

โยบายในการจดัการเรียนการสอนทีำ�เน�นการเรียนการ

สอนออนไลน์ ดังประกาศของกระทำรวังอุดมศึกษาฯ มี

การประกาศเรื�องมาตรการและการเฝึ้าระวัังการ

ระบาดของโรคติดเช้ืีอ COVID-19 ฉบับทีำ� 11 ลงวัันทีำ� 

17 เมษายน 2564 ให�มีการจัดการเรียนการสอนเป็น

แบบออนไลน์ และปรับวิัธีิการวััดประเมินผลให�

สอดคล�องกับสถานการณ์ หลีกเลี�ยงการจัดกิจกรรมทีำ�

มีคนเข�าร่วัมมากกว่ัา 50 คน และใชี�มาตรการการ

ทำำางานทีำ�บ�าน [7] คณะพยาบาลศาสตร์ ได�มีการจัดการ

เรียนการสอน หลักสูตรนานาชีาติ ระดับปริญญาตรี 

โทำ และ เอก โดยมีนักศึกษาทีำ�มาจากหลากหลาย

ประเทำศ เช่ีน ประเทำศจีน พม่า เป็นต�น สำาหรับการ

สอนระดับปริญญาโทำหลักสูตรนานาชีาติ โดยปกติมี

การเรียนการสอนในห�องเรียนโดยเน�นการบรรยาย 

และการฝึึกปฎิีบัติในห�องปฎิีบัติการและการฝึึกใน

หน่วัยงานทีำ�เป็นสถานการณ์จริง เมื�อมีสถานการณ์การ

ระบาดของโควัดิ-19 ทำำาให�ผู�สอนต�องมกีารปรบัเปลี�ยน

การเรียนการสอนทีำ�เอ้ือต่อการเรียนรู�ของนักศึกษา 

ตลอดจนหาแนวัทำางใหม่ๆ ในการจัดการเรียนการสอน

เพื�อให�เกิดผลลัพธ์ิในการเรียนรู�ของนักศึกษา 

 กระบวันวัิชีา Concepts and Theories in 

Nursing เป็นกระบวันวิัชีาทีำ�มีจัดการเรียนการสอนโดย

ใชี�ภาษาอังกฤษ สำาหรับหลักสูตรนานาชีาติ สำาหรับ

นักศึกษาระดับปริญญาโทำ โดยทีำ�ผ่านมาเน�นการ

บรรยายเป็นส่วันใหญ่ และจากการมีการระบาดของ

โรคโควิัด-19 ส่งผลให�นักศึกษาส่วันหนึ�ง ทีำ�หลังเปิด

ภาคการศึกษาไม่สามารถเดินทำางมายังประเทำศไทำยได�

จากนโยบาย lock downของประเทำศไทำย และ

นอกจากน้ัน ไม่มีการบริการเดินทำางโดยเครื�องบิน

ระหว่ัางประเทำศ การจัดการเรียนการสอนตาม

กำาหนดการจึงเป็นสิ�งทีำ�ทำ�าทำาย ตลอดจนมีอุปสรรคใน

การจัดการเรียนการสอนประการหนึ�ง คือ หากมีการ

เรียนการสอนแบบออนไลน์จะไม่สามารถใชี�ระบบและ

โปรแกรมคอมพิวัเตอร์บางรายการได� ยกตัวัอย่างเช่ีน 

นักศึกษาจากประเทำศจนี ไมส่ามารถเข�าถึงระบบอเีมล

ล์ หรือบริการต่าง ๆจากบริษัทำ Google  Facebook 

Line เป็นต�น เนื�องจากเป็นนโยบายของประเทำศต�น

สังกัดทีำ�เน�นการใชี�โปรแกรมทีำ�กำาหนดใชี�ของประเทำศ

เท่ำาน้ัน เช่ีน ประเทำศจีน มีการใชี�โปรแกรม Wechat 

สำาหรับการติดต่อสื�อสาร 

 จากการระบาดของโรคดังกล่าวั ตลอดจนข�อ

จำากัดของการเรียนการสอน จึงมีการริเริ�มพัฒนารูป
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แบบการเรียนการสอนกระบวันวิัชีา Concepts and 

Theories in Nursing ทีำ�ก่อให�เกิดการเรียนรู�ของ

นักศึกษาในรูปแบบใหม่ๆ โดยเน�นการเรียนการสอน

ผ่านระบบออนไลน์ การใชี�แนวัคิดการเรียนรู�แบบ

ผู�ใหญ่ และการมีส่วันร่วัมแบบ active learning 

2. หลักการและหรือทฤษฎีีท่ีนำามาใช้้ 

 แนวัคิดการจัดการเรียนรู�แบบใหม่ทีำ�นำาเสนอใน

คร้ังน้ี มีควัามแตกต่างกับแบบเดิมทีำ�เน�นการบรรยาย 

ในการเรียนแบบใหม่ ดังน้ี 1) เน�น Active learning 

และadult learning โดยแนวัคิด active learning  

ยดึตาม Bonwell and Eisen (1991) ทีำ�เน�นการจัดการ

เรียนการสอนทีำ�ให�นักศึกษามีกิจกรรมร่วัมในการเรียน

รู�ในการดำาเนินกิจกรรมทีำ�มีส่วันร่วัมของนักศึกษา          

ใชี�สถานการณ์จริงหรือ ใกล�เคียงควัามจริงให�มากทีำ�สุด 

มีการคิดพิจารณาไตร่ตรอง ตลอดจน มีการสะทำ�อน

คิดถึงสิ�งทีำ�ได�เรียนรู� [8] แนวัคิด Adult learning  

ยึดตามแนวัคิดของ Rothwell (2020) [9] ประกอบ

ไปด�วัย การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีำ�เน�นการมี

ส่วันร่วัมเพื�อให�เกิดการเรียนรู�  มีระบบการสะทำ�อนคิด

และการให�ข�อมูลย�อนกลับเป็นระยะ ๆ จากผู�เรียน  

จัดกำาหนดการทีำ�เอ้ือต่อการเรียนรู� การได�พักหยุดและ

การได�มีโอกาสทำำากิจกรรมอื�น ๆ ตามควัามเหมาะสม  

จัดกิจกรรมทีำ�ให�ผู�เรียนมีกิจกรรมกลุ่ม มีการแลก

เปลี�ยนเรียนรู�และใชี�ทำรัพยากรตา่ง ๆ  ตลอดจนสื�อการ

เรียนการสอนร่วัมกันเพื�อการเรียนรู�และเกิดประโยชีน์

สูงสุด และ จัดรูปแบบการเรียนการสอนทีำ�มีการ

ประเมินการเรียนรู�ของตนเองและเพื�อนร่วัมช้ัีนเรียน

เป็นระยะ ๆ  เพื�อให�เกิดการเรียนรู�และการมีปฎิีสัมพันธ์ิ

ร่วัมกัน 2) การจัดกิจกรรมผ่านระบบ online โดยการ

มอบหมายงานให�นักศึกษาได�มีโอกาสแลกเปลี�ยนเรียน

รู�ในลักษณะงานกลุ่มผ่านทำาง forum ของระบบ CMU 

Online KC-Moodle โดยในกระบวันวัิชีาน้ีจะมีการ

จัดการเรียนการสอนสำาหรับนักศึกษาปริญญาโทำ ทีำ�

ปรับรูปแบบจากเดิมทีำ�เรียนในห�องเรียน เป็นการเรียน

โดยผ่านระบบ CMU Online KC-Moodle โดยผู�สอน

จะมีการ upload handouts, video clip รวัมท้ัำง

เอกสาร/งานวิัจัยทีำ�เกี�ยวัข�องกับการเรียนการสอนใน

แต่ละประเด็น เพื�อให�ผู�เรียนสามารถศึกษาเน้ือหาดัง

กล่าวัได�ล่วังหน�าด�วัยตนเอง และ 3)มีการเรียนการ

สอนทีำ�เน�น flipped classroom ตามแนวัคิดของ 

Abeysekera and Dawson (2015) [9] ซึึ่�งเป็นกระ

บวันการเรียนรู�ทีำ�ปรับเปลี�ยนจากการเรียนในห�องเรียน

เป็นการเรียนรู�ผ่านสื�อออนไลน์ โดยทีำ�ผู�เรียนจะต�องมี

การเรียนรู�แบบมีส่วันร่วัม เน�นการแก�ไขปัญหาจาก

โจทำน์ทีำ�กำาหนด การระดมสมอง การอภิปรายร่วัมกัน 

และการเน�นการเตรียมตัวัก่อนเรียนโดยศึกษาเน้ือหา

มาล่วังหน�าและมกีารอภิปรายร่วัมกันในการเรียนผ่าน

สื�อออนไลน์ โดยอาจารยมี์บทำบาทำในการจัดกิจกรรม

ทีำ�เอ้ือต่อการมีส่วันร่วัมของนักศึกษาในการเรียนรู�ผ่าน

การอภิปราย โดยการมอบหมายงานให�ผู�เรียนแต่ละ

คนรับผิดชีอบในการศึกษาค�นควั�าด�วัยตนเองมาก่อน

และอภิปรายร่วัมกันกับผู�เรียนและอาจารย์โดยใชี� 

Zoom หลังจากน้ันผู�สอนจะสรุปเพิ�มเติมในประเด็น

เน้ือหาทีำ�สำาคัญ

3. กระบวนการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึึ้นในกระบวนวิช้า

กระบวันวัิชีาน้ีเดิมเป็นการเรียนบรรยายในห�องเรียน 

โดยผู�สอนเน�นสอนโดยใชี�พาวัเวัอร์พอยต์เป็นหลัก 

นักศึกษาเรียนและฟังเน้ือหาการเรียน แต่การจัดการ

เรียนการสอนแบบใหม่ทุำกหัวัข�อ เน�น active learning 

และ adult learning ทีำ�มีกิจกรรมทีำ�หลากหลาย ทีำ�

นักศึกษามีส่วันร่วัมในกจิกรรมการเรียนการสอน ดังน้ี 

 3.1 การติดต่อสื�อสาร การประสานงาน ระหวัา่ง

นักศึกษาและผู�สอน ใชี�วิัธีิการติดต่อสื�อสารผ่าน

โปรแกรม Wechat ซึ่ึ�งเป็นโปรแกรมสำาเร็จรูปทีำ�เน�น

การพิมพ์ข�อควัามสื�อสารรายบุคคลและรายกลุ่ม 

ตลอดจนมีการรับส่งไฟล์ระหว่ัางสมาชิีกอย่างสะดวัก 

เนื�องจากนักศึกษาส่วันหนึ�งยังอยู่ทีำ�ประเทำศจีน ซึึ่�งไม่

สามารถติดต่อสื�อสารผ่านโปรแกรมคอมพิวัเตอร์ทีำ�มีใชี�

โดยทัำ�วัไป 

 3.2 ผู�สอนมีการพัฒนาสื�อการสอนทีำ�เป็น video 
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clip ทีำ�เป็นภาษาอังกฤษ และมี เอกสารประกอบการ

สอนเป็นภาษาอังกฤษ ทีำ�ให�ไปศึกษาล่วังหน�าในแต่ละ

สัปดาห์  โดยการนำาสื�อต่าง ๆ ไปไวั�ผ่านระบบ CMU 

Online KC-Moodle โดยผู�สอนมีการ upload 

handouts, video clip รวัมท้ัำงเอกสาร/งานวิัจัยทีำ�

เกี�ยวัข�องกับการเรียนการสอนในแต่ละประเด็น เพื�อ

ให�ผู�เรียนสามารถศกึษาเน้ือหาดงักล่าวัได�ลว่ังหน�าด�วัย

ตนเอง  โดยสื�อดังกล่าวัส่วันใหญ่พัฒนาโดยผู�สอนท้ัำง

ทีำ�เป็นเป็น video clip ตลอดจนเอกสารประกอบการ

สอนตา่ง ๆ  และมเีพียงบางหวััข�อทีำ�ใชี�สื�อจากสาธิารณะ 

เช่ีน video clip จาก YouTube เป็นต�น ทีำ�เป็นบริบทำ

ของต่างประเทำศเพื�อให�นักศึกษาได�เรียนรู�ในบริบทำ

แตกต่างออกไปจากในประเทำศไทำย หรือ ในประเทำศ

ของตนเอง

 3.3 ผู�สอนมีการเรียนการสอนทีำ�เน�น flipped 

classroom โดยการมอบหมายให�ผู�เรียนแต่ละคนทีำ�รับ

ผิดชีอบในการศึกษาค�นควั�าด�วัยตนเองมาก่อน โดยมา

นำาเสนอ/อภิปรายร่วัมกันกับผู�เรียนและอาจารย์โดย

ใชี� Zoom หลังจากน้ันผู�สอนจะสรุปเพิ�มเติมใน

ประเด็นเน้ือหาทีำ�สำาคัญ 

 3.4 ผู�สอนมีการนัดหมาย เพื�อให�ผู�เรียนได�ฝึึก

การเป็นผู�นำาสัมมนาและผู�ร่วัมสัมมนาในประเดน็ทีำ�น่า

สนใจทีำ�เกี�ยวัข�องกับแต่ละหัวัข�อ  

 3.5 ผู�สอนมอบหมายงานให�นักศึกษาทำำา

รายงานและมกีารนำาเสนอตลอดจนอภปิราย เกี�ยวักับ

การประยกุต์ใชี�ทำฤษฎีีในการปฎีบัิติการดูแลผู�ป่วัย และ

การวัิพากษ์บทำควัามทีำ�มีการประยุกต์ใชี�ทำฤษฎีี  โดย

เน�นให�มีโอกาสแลกเปลี�ยนเรียนรู� การวัพิากษ์ผ่านทำาง 

Zoom โดยการมอบหมายให�นักศึกษาทำำางานกลุ่ม 

สมาชิีกกลุ่มละ 3-5 คนในการทำำาการวิัเคราะห์และ

วิัพากษ์ทำฤษฎีีและมีการนำาเสนอต่อกลุ่มและให�กลุ่ม

ท้ัำงช้ัีนเรียนได�แสดงควัามคิดเห็น

4. ผลท่ีได้รับ

 กระบวันวิัชีาน้ี จัดสำาหรับนักศึกษาต่างชีาติ มี

การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ โดยมีการประเมิน

ผลจาก 1) การนำาเสนอการวิัพากษ์บทำควัามการใชี�

ทำฤษฎีีในการพยาบาล 2) การนำาสนอและอภิปรายการ

ประยุกต์ใชี�ทำฤษฎีีในการพยาบาล 3)การมีกิจกรรม

กลุ่มการนำาสัมมนา และ การร่วัมอภิปรายแต่ละหัวัข�อ

ในการเรียนการสอน และ 3)รายงานการนำาเสนอการ

วิัพากษ์บทำควัามและการประยุกต์ใชี� โดยการให�

นักศึกษามีการทำำางานแบ่งเป็น 4 กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่ม

มีสมาชิีกจำานวัน 4-5 คน โดยมีการนำาเสนอกรณีศึกษา

และทำำาเป็นรายงาน และการวิัพากษ์การนำาทำฤษฎีีไป

ใชี�ในการปฎิีบัติ และจัดทำำาเป็นรายงานส่งเช่ีนกัน

 4.1 ผลการประเมินกระบวันวิัชีา เมื�อมีการ

ประเมินโดยให� นักศึกษาให�ข�อคิดเห็นระดับควัามคิด

เห็น 5 ระดับต้ังแต่ระดับ ควัรปรับปรุง (1) พอใชี� (2) 

ปานกลาง (3) ดี (4) และ ดีมาก (5) ผลการประเมิน

รายการทีำ�สำาคัญ มีดังน้ี

 1) Explains the relationship of the 

subject studied with other related subjects or 

the application of the subject ข�อคิดเห็นอยู่ใน

ระดับเฉลี�ย 4.85

 2) Encourages students to think and 

research on their own and encourages them 

to practice critical thinking ข�อคิดเห็นอยู่ในระดับ

เฉลี�ย 4.92 

 3) Teaching media and materials support 

the students' learning ข�อคิดเห็นอยู่ในระดับเฉลี�ย 

4.62

 นอกจากน้ัน นักศึกษายังมีข�อคิดเห็นเพิ�มเติม 

ดังต่อไปน้ี  “After attending this course, I 've 

learned many things related to theories in 

nursing. I think that teaching content is 

consistent with the course outline”. “The 

course is very interesting”. “Ajarn is very good 

and he is very smart in teaching”.

 ท้ัำงน้ีภายหลังการจัดการเรียนการสอน นักศึกษา

มีควัามรอบรู�ควัามเข�าใจอย่างถ่องแทำ�ในเน้ือหาสาระ
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ของศาสตร์และทำฤษฎีีทำางการพยาบาลและทำาง

พฤติกรรมศาสตร์และแนวัคิดทำฤษฎีีทีำ� เกี�ยวัข�อง

สามารถนำาการปฏิิบัติการพยาบาล และเกิดการ

วิัเคราะห์ สังเคราะห์สาระควัามรู�ทีำ�ได�แต่ละหัวัข�อไป

ประยุกต์ใชี�สำาหรับการนำาแนวัคิดทำฤษฎีีทำางการ

พยาบาลไปปรับใชี�กับผู�รับบริการได�โดยพิจารณาจาก

การนำาเสนอและการทำำารายงานของนักศึกษาซึึ่�ง

นักศึกษามีการนำาเสนอและจัดทำำารายงานได�บรรลุตาม

ผลลัพธ์ิทีำ�กำาหนดในกระบวันวิัชีา

5. สรุป

 การจัดการเรียนการสอนแบบใหม่น้ี ได�รูปแบบ

การจัดการเรียนการสอน online ทีำ�เน�นกิจกรรม 

interactive ระหวั่างผู�เรียนและผู�สอนโดยยึดหลัก 

Adult learning อีกท้ัำงผู�เรียนได�เรียนรู�การนำาเสนอ

และการมีส่วันร่วัมในการอภิปรายในระบบ online 

(CMU Online KC-Moodle และ Zoom) และการทีำ�

ผู� เรียนได� มีโอกาสเรียนรู�และฝึึกทำำาวิัพากษ์และ

วิัเคราะห์ทำฤษฎีี การประยุกต์ใชี�ทำฤษฎีีทำางการ

พยาบาลในการปฎิีบัติงานในอนาคตต่อไป 

 5.1 บทำเรียนทีำ�ได�รับ การจัดการเรียนการสอน

ทีำ�ไร�พรมแดนทำางภูมิศาสตร์ ทีำ�ไม่ว่ัาผู�เรียนหรือผู�สอน

จะอยู่แห่งใด ก็ไม่เป็นอุปสรรค แต่กลับเป็นสิ�งทำ�าทำาย

ให�มีการพัฒนาสื�อและรูปแบบการเรียนการสอนใหม่ๆ  

5.2 ปัญหาและอุปสรรค มีอุปสรรคช่ีวังแรกทีำ�นักศึกษา

อยู่ ต่ างประเทำศ และไม่สามารถใชี� โปรแกรม

คอมพิวัเตอร์ ตลอดจนไม่สามารถเข�าถึงโปรแกรม

คอมพิวัเตอร์บางโปรแกรม เช่ีน Facebook, Line 

เป็นต�น ซึึ่�งได�แก�ไขโดยการใชี�โปรแกรมอื�น ๆ ทีำ�นักศึกษา

สามารถเข�าถึงได�สะดวัก
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บทคัดย่อ

  ทีำ�ผ่านมากระบวันวิัชีาบรรยายวิัทำยาเอ็นโดดอนต์มีรูปแบบหลักเป็นการบรรยายหน�าช้ัีนเรียนในหัวัข�อต่างๆ

ตามลำาดับ ปัญหาหนึ�งทีำ�พบคือควัามสนใจภายในห�องเรียนยังมีน�อย และเมื�อมีการมอบหมายกรณีศึกษาเพื�อทำำา

รายงานหรอืการสอบทีำ�เป็นลักษณะประยกุต์เน้ือหาสู่การปฏิิบัติงานจริงทำางคลินิก ยงัคงพบว่ัานักศึกษาไม่สามารถ

นำาควัามรู�เหล่าน้ันไปต่อยอดสู่การปฏิิบัติจริงได�อยา่งมีประสิทำธิิภาพ ท้ัำงน้ีอาจเนื�องจากในห�องเรียนเป็นการบรรยาย

ทีำ�ผู�สอนถ่ายทำอดข�อมูลสู่นักศึกษาเพียงฝ่ึายเดียวั ขาดการฝึึกคิด วิัเคราะห์ และให�คำาแนะนำาร่วัมกัน ทำำาให�เมื�อถึง

สถานการณ์จริงนักศึกษาจึงไม่สามารถพัฒนาหรือประยุกต์องค์ควัามรู�ในภาพรวัมได�        ปีการศึกษาน้ีทำางสาขา

วิัชีาจึงมีการปรับเปลี�ยนการจัดการเรียนการสอน โดยยดึการจัดการเรียนรู�แบบห�องเรียนกลับด�าน ให�นักศึกษาได�

มีโอกาสศึกษาเน้ือหาหลักๆทีำ�จำาเป็นตามคำาแนะนำาของผู�สอนก่อนเข�าช้ัีนเรียน ในห�องเรียนจึงเป็นการจัดกิจกรรม

ในรูปแบบต่างๆเพื�อพัฒนาทัำกษะและองค์ควัามรู�ต่างๆทีำ�จำาเป็น บนพ้ืนฐานของเน้ือหาทีำ�นักศึกษาได�เรียนมาก่อน

หน�า โดยมีการประยุกต์ใชี�เทำคโนโลยีทำางการศึกษาและสื�ออิเล็กทำรอนิกส์ออนไลน์ทีำ�เป็นประโยชีน์ ร่วัมกับการจัด

กิจกรรมทีำ�มีควัามหลากหลาย สร�างบรรยากาศการเรียนรู�ร่วัมกันอย่างมีควัามสุข

คำาสำาคัญ:  การจัดการเรียนรู�แบบห�องเรียนกลับด�าน, เทำคโนโลยีทำางการศึกษา, สื�ออิเล็กทำรอนิกส์ออนไลน์ 

1. บทนำา

 กระบวันวัิชีาบรรยายวิัทำยาเอ็นโดดอนต์ หรือ

การรักษาคลองรากฟันน้ัน เป็นกระบวันวิัชีาสำาหรับ

นักศึกษาทัำนตแพทำย์ช้ัีนปีทีำ� 4 ในปีการศึกษา 2563 น้ัน

มีผู�ลงทำะเบียน 63 คน เดิมเป็นกระบวันวิัชีารายปีทีำ�ใชี�

วิัธีิบรรยายในช้ัีนเรียน 1 ชัี�วัโมงต่อสัปดาห์ ในช่ีวังสอง

ปีทีำ�ผ่านมามีการปรับรายละเอียดการจัดการเรียน โดย

ในบางคาบเรียนมีการเพิ�มกิจกรรมเพื�อส่งเสริมการ

เรียนรู� ให�นักศึกษาได�ฝึึกวิัธีิคิดและการวิัเคราะห์กรณี

ศึกษาผู�ป่วัยต่างๆ ในรูปแบบการจัดการเรียนรู�เชิีงรุก 

(active learning) ซึึ่�งได�ผลการประเมินในหลายด�าน

ดีข้ึน อย่างไรก็ตาม ด�วัยข�อจำากัดของเวัลาในการจัด

กิจกรรม ทำำาให�การฝึึกกระบวันการคิดวิัเคราะห์เพื�อ

ประยุกต์ใชี�กับกรณีผู�ป่วัยยังมีน�อย ซึึ่�งประเมินได�จาก

การทำำางานเมื�อพบผู�ป่วัยจริงในช้ัีนปีถัดมา อีกท้ัำงใน

คาบเรียนส่วันใหญ่ทีำ�ยังคงวิัธีิการบรรยาย มีนักศึกษา

ให�ควัามสนใจน�อย อาจเนื�องจากเวัลาเข�าช้ัีนเรียนเชี�า 

8 นาฬิิกา อีกท้ัำงนักศึกษายังไม่มีโอกาสได�แสดงควัาม
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คิดเห็นหรือการคิดเชิีงวิัเคราะห์อย่างเต็มทีำ� ทำางสาขา

วิัชีาจึงมีควัามคิดทีำ�จะปรับรูปแบบการเรียนการสอน

ของท้ัำงกระบวันวิัชีาใหม่ เพื�อให�เกิดประโยชีน์แก่

นักศึกษาทีำ�จำาเป็นจะต�องเตรียมตัวัพบสถานการณ์ผู�

ป่วัยจริงในอนาคต โดยการปรับลดชัี�วัโมงการบรรยาย

ในช้ัีนเรียน รวัมถึงปรับไปสู่ระบบออนไลน์ สำาหรับใน

ห�องเรียนได�ปรับเป็นการทำำากิจกรรมรูปแบบต่างๆ เพื�อ

ให�นักศึกษามีควัามสนใจ สนุกและเกิดการเรียนรู�ร่วัม

กันระหว่ัางเพื�อนร่วัมช้ัีนอย่างสมดุล สอดคล�องกับหลัก

การจัดการเรียนรู�ในศตวัรรษทีำ� 21 [1]

2. หลักการและหรือทฤษฎีีท่ีนำามาใช้้

 รูปแบบการสอนบรรยายหน�าช้ัีนเรียนใน

ลักษณะเดิมน้ัน นักศึกษาให�ควัามสนใจน�อย และเมื�อ

ผู�สอนมอบหมายงานเพื�อนำาเน้ือหาทีำ�เรียนรู�ไปประยุกต์

ใชี�กับโจทำย์หรือสถานการณ์ของกรณีศึกษาทีำ�ได�รับมอบ

หมาย ทำำาให�ประสิทำธิิผลของงานมีน�อย เนื�องจากช่ีวัง

เวัลาของการทำำาแบบฝึึกหัดหรือผลงานดังกล่าวัเป็น

ช่ีวังทีำ�นักศึกษาต�องการควัามชีว่ัยเหลอืและคำาแนะนำา

จากผู�สอน ทำางสาขาวิัชีาจึงต�องการปรับเปลี�ยนรูป

แบบการสอนในปีการศึกษา 2563 น้ี โดยเลือกใชี�รูป

แบบการจัดการเรียนการสอนตามแนวัคิดห�องเรียน

กลับด�าน (flipped classroom) ซึึ่�งเน้ือหาหลักๆใน

ลักษณะการบรรยายหรือแหล่งเรียนรู�ทีำ�เป็นประโยชีน์ 

ผู�สอนจะมอบให�นักศึกษาได�ศึกษาก่อนเข�าห�องเรียน 

ส่วันในคาบเรียนน้ันมีการเปลี�ยนรูปแบบเป็นการทำำา

กิจกรรมรูปแบบต่างๆเพื�อส่งเสริมผลการเรียนรู� ซึึ่�งเป็น

ช่ีวังเวัลาทีำ�นักศึกษาต�องการควัามช่ีวัยเหลือท้ัำงจากผู�

สอนหรือเพื�อนร่วัมช้ัีน เกิดเป็นการเรียนรู�แบบร่วัมมือ 

(collaborative learning group) ช่ีวัยให�เกิด

ประสิทำธิิผลการเรียนรู� ในด�านต่างๆอย่างเ ต็ม

ประสิทำธิิภาพ [2]

3. การจัดการเรียนการสอน

 การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาทีำ�ผ่าน

มามีรายละเอียดดังน้ี

3.1. ช่ีองทำางการติดต่อสื�อสารและแหล่ง

เน้ือหาบรรยายหลัก

 ผู�สอนเลือกใชี�การสร�างกลุ่มห�องเรียนออนไลน์ 

Microsoft Teams เป็นฐานช่ีองทำางหลักในการสื�อสาร

และช้ีีแจงรายละเอียดต่างๆแก่นักศึกษา (ภาพทีำ� 1ก) 

รวัมไปถึงเป็นช่ีองทำางในการส่งลิงก์ (link) สำาหรับวีัดิ

ทัำศน์บรรยายออนไลน์ (ภาพทีำ� 1ข) และแหล่งเรียนรู�

เพิ�มเติม เพื�อให�นักศึกษาได�เรียนรู�และศึกษาก่อนเข�า

ห�องเรียน 

 กรณีทีำ�นักศึกษามีข�อสงสัยส่วันใด ท้ัำงในส่วัน

ประเด็นรายละเอียดการจัดการเรียนการสอนหรือ

เน้ือหาการบรรยาย สามารถพิมพ์คำาถามไวั� โดยจะมี

ตัวัแทำนของอาจารย์ตอบคำาถามดังกล่าวัอย่าง

สมำ�าเสมอ

ภาพทีำ� 1 แสดง (ก) Microsoft Teams ทีำ�ใชี�เป็นช่ีอง

ทำางหลักในการสื�อสาร (ข) แหล่งวีัดิทัำศน์เน้ือหา

บรรยายหลักผ่าน Microsoft Stream

 ผู�สอนมีแนวัทำางในการกระตุ�นเพื�อให�นักศึกษา

ได�ทำำาการศึกษาเน้ือหาก่อนเข�าสู่กิจกรรมในห�องเรียน

หลากหลายวิัธีิ เช่ีน การทำำาแบบฝึึกหัดออนไลน์ การ

ทำำาใบงาน หรือการทำำาช้ิีนงานเพื�อมานำาเสนอใน

ห�องเรียน เป็นต�น

3.2. กิจกรรมในห�องเรียน

  รูปแบบกิจกรรมเพื�อสนับสนุนการเรียนรู�ใน

ห�องเรียนมีควัามหลากหลาย ข้ึนกับดุลยพินิจของผู�

สอนแต่ละท่ำาน โดยมีการนำาเทำคโนโลยีสารสนเทำศ

ต่างๆมาร่วัมสนับสนุน ตัวัอย่างของกิจกรรม ได�แก่

  3.2.1 กิจกรรมการแลกเปลี�ยน Discussion 

day ในรูปแบบการเรียนรู�โดยใชี�ปัญหาเป็นฐาน 

(problem-based learning) ซึึ่�งจัดในลักษณะ

กิจกรรมกลุ่ม 

 

 

   

 

 

ขอจำกัดของเวลาในการจัดกิจกรรม ทำใหการฝก

กระบวนการคิดวิเคราะหเพ่ือประยุกตใชกับกรณี

ผูปวยยังมีนอย ซึ่งประเมินไดจากการทำงานเมื่อพบ

ผูปวยจริงในชั้นปถัดมา อีกท้ังในคาบเรียนสวนใหญท่ี

ยังคงวิธีการบรรยาย มีนักศึกษาใหความสนใจนอย 

อาจเนื่องจากเวลาเขาชั้นเรียนเชา 8 นาิกา อีกท้ัง

นักศึกษายังไมมีโอกาสไดแสดงความคิดเห็นหรือการ

คิดเช ิงว ิเคราะหอยางเต็มท่ี ทางสาขาวิชาจึงมี

ความคิดที่จะปรับรูปแบบการเรียนการสอนของท้ัง

กระบวนวิชาใหม เพ่ือใหเกิดประโยชนแกนักศึกษาท่ี

จำเปนจะตองเตรียมตัวพบสถานการณผูปวยจริงใน

อนาคต โดยการปรับลดชั ่วโมงการบรรยายในชั้น

เรียน รวมถึงปรับไปสู ระบบออนไลน สำหรับใน

หองเรียนไดปรับเปนการทำกิจกรรมรูปแบบตางๆ 

เพ่ือใหนักศึกษามีความสนใจ สนุกและเกิดการเรียนรู

รวมกันระหวางเพื่อนรวมชั้นอยางสมดุล สอดคลอง

กับหลักการจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 [1] 

2 หลักการและหรือทฤษฎีท่ีนำมาใช 

รูปแบบการสอนบรรยายหนาชั้นเรียนในลักษณะ

เดิมนั้น นักศึกษาใหความสนใจนอย และเมื่อผูสอน

มอบหมายงานเพื่อนำเนื้อหาที่เรียนรูไปประยุกตใช

กับโจทยหรือสถานการณของกรณีศึกษาที ่ไดรับ

มอบหมาย ทำให ประส ิทธ ิผลของงานมีน อย 

เนื่องจากชวงเวลาของการทำแบบฝกหัดหรือผลงาน

ดังกลาวเปนชวงที่นักศึกษาตองการความชวยเหลือ

และคำแนะนำจากผูสอน ทางสาขาวิชาจึงตองการ

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนในปการศึกษา 2563 นี้ 

โดยเลือกใชรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตาม

แนวคิดหองเรียนกลับดาน (flipped classroom) 

ซึ่งเนื้อหาหลักๆในลักษณะการบรรยายหรือแหลง

เรียนรูที่เปนประโยชน ผูสอนจะมอบใหนักศึกษาได

ศึกษากอนเขาหองเรียน สวนในคาบเรียนนั้นมีการ

เปลี่ยนรูปแบบเปนการทำกิจกรรมรูปแบบตางๆเพ่ือ

สงเสริมผลการเรียนรู ซึ ่งเปนชวงเวลาที่นักศึกษา

ตองการความชวยเหลือทั้งจากผูสอนหรือเพื่อนรวม

ชั้น เกิดเปนการเรียนรูแบบรวมมือ (collaborative 

learning group) ชวยใหเกิดประสิทธิผลการเรียนรู

ในดานตางๆอยางเต็มประสิทธิภาพ [2] 

3 การจัดการเรียนการสอน 

การจัดการเรียนการสอนในปการศึกษาที่ผานมา

มีรายละเอียดดังนี้ 

3.1 ชองทางการต ิดต อส ื ่อสารและแหลง

เนื้อหาบรรยายหลัก 

ผูสอนเลือกใชการสรางกลุมหองเรียนออนไลน 

Microsoft Teams เป นฐานช องทางหลักในการ

สื ่อสารและชี ้แจงรายละเอียดตางๆแกน ักศึกษา 

(ภาพที่ 1ก) รวมไปถึงเปนชองทางในการสงลิงก 

(link) สำหรับวีดิทัศนบรรยายออนไลน (ภาพที่ 1ข) 

และแหลงเรียนรูเพิ่มเติม เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรู

และศึกษากอนเขาหองเรียน  

กรณีที ่น ักศึกษามีขอสงสัยสวนใด ทั ้งในสวน

ประเด็นรายละเอียดการจัดการเรียนการสอนหรือ

เนื้อหาการบรรยาย สามารถพิมพคำถามไว โดยจะมี

ต ัวแทนของอาจารย ตอบคำถามดังกล าวอย าง

สม่ำเสมอ 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 แสดง (ก) Microsoft Teams ท่ีใชเปน

ชองทางหลักในการสื่อสาร (ข) แหลงวีดิทัศนเนื้อหา

บรรยายหลักผาน Microsoft Stream 
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 หลังจากทีำ�นักศึกษาได�ศึกษาเน้ือหาบางส่วัน

ก่อนเข�าช้ัีนเรียน ในห�องเรียนจะมีการยกตัวัอย่าง

สถานการณ์หรือกรณีศึกษาต่างๆเพื�อร่วัมแลกเปลี�ยน 

ให�นักศึกษาแต่ละกลุ่มช่ีวัยกันคิด อภิปราย หรือตอบ

คำาถาม (ภาพทีำ� 2ก-ข) เพื�อให�นักศึกษาได�ฝึึกประยุกต์

ควัามรู�สู่การนำาไปใชี�ในทำางคลินิก ซึึ่�งอาจารย์ผู�สอนมี

ภาพทีำ� 2 แสดงบรรยากาศในห�องเรียน

 บทำบาทำในการกระตุ�นให�นักศึกษาได�คิดและ

แสดงควัามคิดเห็น เน�นคำาถามปลายเปิด การแสดง

ควัามคิดเห็นมีท้ัำงการยกมอืของตวััแทำนกลุ่ม การเขียน

คำาตอบบนกระดานอิเล็กทำรอนิกส์ หรือการส่งตัวัแทำน

ไปหน�าห�องเรียนเพื�อตอบคำาถาม เป็นต�น

 นอกจากน้ีในบางหัวัข�อยังมีอาจารย์ทีำ�กำาลังลา

ศึกษาต่อต่างประเทำศ ร่วัมจัดกิจกรรมลักษณะดังกล่าวั

ผ่านระบบออนไลน์ Zoom ซึึ่�งทำำาให�นักศึกษาได�เรียน

รู�จากอาจารย์ท่ำานอื�นๆ นอกไปจากอาจารย์ประจำาทีำ�

อยู่ในคณะ (ภาพทีำ� 2ค) 

 จอมอนิเตอร์ระบบสัมผัสเป็นหนึ�งในเครื�องมือ

ทีำ� ถูกนำามาใชี�สนับสนุนการเรียนการสอน ทำำาให�

นักศึกษามีควัามสนใจ สนุก และเห็นภาพได�ชีัดเจน 

(ภาพทีำ� 2ง)

 3.2.2 ฝึึกค�นควั�าข�อมูล โดยผู�สอนมอบหมาย

หัวัข�อทีำ�น่าสนใจ ให�นักศึกษาค�นควั�าหาข�อมูลและนำา

เสนอในรูปแบบวีัดิทัำศน์เพื�ออัพโหลดออนไลน์ผ่าน 

Youtube.com (ภาพทีำ� 3) โดยเพื�อนกลุ่มอื�นๆสามารถ

ดูและนำามาแลกเปลี�ยน แสดงควัามเห็นประเด็นต่างๆ

ในช้ัีนเรียน

ภาพทีำ� 3 แสดงช่ีองทำางอัพโหลดผลงาน

 นอกจาก น้ียั ง มีการจั ดทำำา สื� อ ในรูปแบบ 

infographic หรือใบงานเพื�อสรุปเน้ือหาการเรียนรู�

ต่างๆ ทีำ�สามารถนำาไปเผยแพร่หรือใชี�เป็นแหล่ง
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ภาพทีำ� 4 แสดงผลงานสื�อการสอนโดยนักศึกษา

 3.2.3 กิจกรรมการเรียนรู�โดยใชี�สถานการณ์

จำาลองเสมือนจริง (situation-based learning) 

เป็นการฝึึกซึ่ักประวััติ รวับรวัมข�อมูลผู�ป่วัยเพื�อนำาไป

วัางแผนการรักษา

 ในปีการศึกษาก่อนหน�า มีการจัดเตรียมผู�ป่วัย

จำาลองต่างชีาติเพื�อให�นักศึกษาได�ฝึึกการซัึ่กประวััติ 
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แบบเล็กน�อยเพื�อให�เหมาะสม มีรายละเอียดดังน้ี

(ก) การจัดเตรียมข�อมูลผู�ป่วัยจำาลองให�กับอาสาสมัคร 

เช่ีน ประวััติส่วันตัวั ประวััติควัามเจ็บป่วัย เป็นต�น 

ทำำาการซัึ่กซึ่�อมและวัางแผนการตอบคำาถามผ่านระบบ

ออนไลน์ให�กบัผู�ปว่ัยจำาลอง โดยกิจกรรมน้ีจะใชี�ภาษา

อังกฤษในการดำาเนินเรื�อง

 ในห�องกิจกรรม นักศึกษาทำำาการซึ่ักประวััติผู�

ป่วัยผ่านทำางออนไลน์ http://www.chatzy.com 

(ภาพทีำ� 5ก-ง) เพื�อรวับรวัมข�อมูลของผู�ป่วัย

   

 

 

ผูสอนมีแนวทางในการกระตุนเพื่อใหนักศึกษาได

ทำการศึกษาเนื้อหากอนเขาสูกิจกรรมในหองเรียน

หลากหลายวิธี เชน การทำแบบฝกหัดออนไลน การ

ทำใบงาน หรือการทำชิ ้นงานเพื ่อมานำเสนอใน

หองเรียน เปนตน 

3.2 กิจกรรมในหองเรียน 

 รูปแบบกิจกรรมเพื ่อสนับสนุนการเรียนรู ใน

หองเรียนมีความหลากหลาย ขึ้นกับดุลยพินิจของ

ผูสอนแตละทาน โดยมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตางๆมารวมสนับสนุน ตัวอยางของกิจกรรม ไดแก 

3.2.1 กิจกรรมการแลกเปลี่ยน Discussion day 

ในร ูปแบบการเร ียนร ู  โดยใช ป ญหาเป นฐาน 

(problem-based learning) ซ ึ ่ ง จ ั ด ใ นล ั กษณ ะ

กิจกรรมกลุม  

หลังจากที่นักศึกษาไดศึกษาเนื้อหาบางสวนกอน

เข าช ั ้นเร ียน ในหองเร ียนจะมีการยกตัวอย าง

สถานการณหรือกรณีศึกษาตางๆเพ่ือรวมแลกเปลี่ยน 

ใหนักศึกษาแตละกลุมชวยกันคิด อภิปราย หรือตอบ

คำถาม (ภาพท่ี 2ก-ข) เพ่ือใหนักศึกษาไดฝกประยุกต

ความรูสูการนำไปใชในทางคลินิก ซ่ึงอาจารยผูสอนมี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 แสดงบรรยากาศในหองเรียน 

บทบาทในการกระตุนใหนักศึกษาไดคิดและแสดง

ความคิดเห็น เนนคำถามปลายเปด การแสดงความ

คิดเห็นมีทั้งการยกมือของตัวแทนกลุ ม การเขียน

คำตอบบนกระดานอิเล ็กทรอนิกส หรือการสง

ตัวแทนไปหนาหองเรียนเพ่ือตอบคำถาม เปนตน 

นอกจากนี้ในบางหัวขอยังมีอาจารยที่กำลังลา

ศึกษาตอตางประเทศ ร วมจัดกิจกรรมลักษณะ

ด ังกล าวผ านระบบออนไลน   Zoom ซ ึ ่ งทำให

นักศึกษาไดเรียนรูจากอาจารยทานอื่นๆ นอกไปจาก

อาจารยประจำท่ีอยูในคณะ (ภาพท่ี 2ค)  

จอมอนิเตอรระบบสัมผัสเปนหนึ่งในเครื่องมือท่ี

ถ ูกนำมาใช สน ับสนุนการเร ียนการสอน ทำให

นักศึกษามีความสนใจ สนุก และเห็นภาพไดชัดเจน 

(ภาพท่ี 2ง) 

3.2.2 ฝกคนควาขอมูล โดยผู สอนมอบหมาย

หัวขอที่นาสนใจ ใหนักศึกษาคนควาหาขอมูลและ

นำเสนอในรูปแบบวีดิทัศนเพ่ืออัพโหลดออนไลนผาน 

Youtube.com (ภาพที ่  3) โดยเพ ื ่อนกล ุ มอ ื ่นๆ

สามารถดูและนำมาแลกเปลี ่ยน แสดงความเห็น

ประเด็นตางๆในชั้นเรียน 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3 แสดงชองทางอัพโหลดผลงาน 

 

 นอกจากนี ้ย ังมีการจัดทำสื ่อในรูปแบบ 

infographic หรือใบงานเพื่อสรุปเนื้อหาการเรียนรู
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ตางๆ ที ่สามารถนำไปเผยแพรหรือใชเปนแหลง

ทรัพยากรความรูแกรุนพ่ีหรือรุนนองได (ภาพท่ี 4) 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4 แสดงผลงานสื่อการสอนโดยนักศึกษา 

 

3.2.3 กิจกรรมการเร ียนรู โดยใชสถานการณ

จำลองเสมือนจริง (situation-based learning) เปน

การฝกซักประวัติ รวบรวมขอมูลผูปวยเพื่อนำไปวาง

แผนการรักษา 

ในปการศึกษากอนหนา มีการจัดเตรียมผูปวย

จำลองตางชาติเพื่อใหนักศึกษาไดฝกการซักประวัติ 

และการตรวจ กอนนำขอมูลที่ไดไปรวบรวมเพื่อวาง

แผนการรักษาที่เหมาะสม แตเนื่องจากสถานการณ

โรคระบาดในชวงที ่ผานมา ผู สอนจึงปรับเปลี ่ยน

รูปแบบเล็กนอยเพ่ือใหเหมาะสม มีรายละเอียดดังนี้ 

(ก) การจ ัดเตร ียมขอมูลผ ู ป วยจำลองให กับ

อาสาสมัคร เช น ประวัต ิส วนตัว ประวัต ิความ

เจ็บปวย เปนตน ทำการซักซอมและวางแผนการ

ตอบคำถามผานระบบออนไลนใหกับผูปวยจำลอง 

โดยกิจกรรมนี้จะใชภาษาอังกฤษในการดำเนินเรื่อง 

 ในหองกิจกรรม นักศึกษาทำการซักประวัติ

ผูปวยผานทางออนไลน http://www.chatzy.com 

(ภาพท่ี 5ก-ง) เพ่ือรวบรวมขอมูลของผูปวย 

(ข) สำหรับผลการตรวจทางคลินิกตางๆ ผูสอนได

จัดทำ interactive application เพ่ือเปนระบบตอบ

อัตโนมัติ ผาน https://twinery.org เพ่ือใหนักศึกษา

ฝกลำดับขั้นตอนการตรวจทางคลินิกและการตรวจ

ภาพรังสีอยางเหมาะสม โดยนักศึกษาสามารถกรอก

ขอมูลสิ่งที่ตองการตรวจผานลิงก ขอมูลจะแสดงให

นักศึกษานำไปใชประโยชนในการวางแผนการรักษา

ตอไปได (ภาพท่ี 6)  

(ค) หลังจากที่ไดขอมูลอยางครบถวน ทั้งในสวน

ของขอมูลผู ปวย (subjectives) และผลการตรวจ

ทางคลินิกหรือภาพรังสี (objectives) นักศึกษาแต

ละกลุมจะทำการรวบรวมขอมูล เพื่อใหไดผลการ 

วินิจฉัย และแผนการรักษาที่ครอบคลุมทั้งหมด โดย

นักศึกษาสามารถปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาประจำ

กลุมได (นักศึกษาหลังปริญญาที่ไดรับมอบหมาย) 

นำเสนอในรูปแบบวีดีทัศนความยาวไมเกิน 7 นาที 

อัพโหลดผ านช อง EndoCMU Online Learning 

ทา ง  Youtube.com (ภ าพท ี ่  3) หล ั ง จ า ก นั้ น

นักศึกษาทุกกลุ มสามารถเขาไปดูผลงานของกลุม

ตางๆ เพ่ือนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรูกันในชั้นเรียน  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5 แสดงการซักประวัติออนไลน 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6 แสดงการจัดทำ interactive app. 
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 (ข) สำาหรับผลการตรวัจทำางคลินิกต่างๆ ผู�สอน

ได�จัดทำำา interactive application เพื�อเป็นระบบตอบ

อัตโนมัติ ผ่าน https://twinery.org เพื�อให�นักศึกษา

ฝึึกลำาดับข้ันตอนการตรวัจทำางคลินิกและการตรวัจ

ภาพรังสีอย่างเหมาะสม โดยนักศึกษาสามารถกรอก

ข�อมูลสิ�งทีำ�ต�องการตรวัจผ่านลิงก์ ข�อมูลจะแสดงให�

นักศึกษานำาไปใชี�ประโยชีน์ในการวัางแผนการรักษา

ต่อไปได� (ภาพทีำ� 6) 

 (ค) หลังจากทีำ�ได�ข�อมูลอย่างครบถ�วัน ท้ัำงในส่วัน

ของข�อมูลผู�ป่วัย (subjectives) และผลการตรวัจทำาง

คลินิกหรือภาพรังสี (objectives) นักศึกษาแต่ละกลุ่ม

จะทำำาการรวับรวัมข�อมูล เพื�อให�ได�ผลการ วิันิจฉัย และ

แผนการรักษาทีำ�ครอบคลุมท้ัำงหมด โดยนักศึกษา

สามารถปรึกษาอาจารย์ทีำ�ปรึกษาประจำากลุ่มได� 

(นักศึกษาหลังปริญญาทีำ�ได�รับมอบหมาย) นำาเสนอใน

รูปแบบวีัดีทัำศน์ควัามยาวัไม่เกิน 7 นาทีำ อัพโหลดผ่าน

ช่ีอง EndoCMU Online Learning ทำาง Youtube.

com (ภาพทีำ� 3) หลังจากน้ันนักศึกษาทุำกกลุ่มสามารถ

เข�าไปดูผลงานของกลุ่มต่างๆ เพื�อนำามาแลกเปลี�ยน

เรียนรู�กันในช้ัีนเรียน 

 3.2.4 กิจกรรมการนำาบทำเรียนสู่การฝึึกปฏิิบัติ 

เนื�องจากการบรรยายบางหัวัข�อเป็นควัามรู�พ้ืนฐาน

สำาหรับการฝึึกปฏิิบัติในห�องปฏิิบัติการก่อนนำาไปสู่การ

รักษาจริงทำางคลินิก ผู�สอนในบางหัวัข�อน้ันได�มีการ

ปรับกิจกรรมในห�องเรียนเปน็การฝึึกปฏิิบัติรักษาคลอง

รากฟันควับคู่ เพื�อเรียนรู�ทำฤษฎีีไปพร�อมกับการฝึึก

ปฏิิบัติจริง (ภาพทีำ� 7ก-ข)

ภาพทีำ� 7 แสดงการเรียนทำฤษฎีีควับคู่การฝึึกปฏิิบัติ

 3.2.5 กิจกรรม Integrated knowledge for 

endodontic treatment ก่อนการปิดกระบวันวิัชีา 

สาขาจัดกิจกรรมการแลกเปลี�ยนคร้ังสุดทำ�าย เพื�อเป็น

การบูรณาการควัามรู�ตลอดกระบวันวัิชีา โดยได�รับ

ควัามร่วัมมือจากอาจารย์ของสำา นัก วิัชีาทัำนต

แพทำยศาสตร์ มหาวิัทำยาลัยแม่ฟ้าหลวัง ทีำ�จัดการ

 เรียนการสอนในกระบวันวิัชีาเดียวักัน เพื�อทำำา

กิจกรรมในรูปแบบแข่งขันตอบปัญหาเป็นกลุ่ม (ผ่าน 

Zoom application) โดยยกตัวัอย่างเคสผู�ป่วัยหลาก

หลายรูปแบบ เชืี�อมโยงคำาถามทีำ�น่าสนใจ ให�นักศึกษา

ทุำกกลุ่มของท้ัำงสองมหาวิัทำยาลัย ได�ร่วัมแข่งขันตอบ

ปัญหา (ภาพทีำ� 8ก-ฉ) ซึึ่�งกิจกรรมน้ีได�รับผลตอบรับทีำ�

ดี นักศึกษามีควัามสนุกในการเรียนรู�ร่วัมกัน มีการแลก

เปลี�ยนควัามรู�กันของท้ัำงสองมหาวัิทำยาลัย อีกท้ัำง

เป็นการสานสัมพันธ์ิของนักศึกษาทัำนตแพทำย์จากท้ัำง

สองสถาบันอีกด�วัย 

4. ผลการจัดการเรียนการสอน

4.1. ผลงานทีำ�ได�จากการดำาเนินโครงการ

 ได�สื�อการเรียนการสอนท้ัำงในรูปแบบออนไลน์ 

(ภาพทีำ� 3) และแผน่ภาพสารสนเทำศ (ภาพทีำ� 4) ซึึ่�งเป็น

ประโยชีน์แก่นักศึกษา และสามารถนำามาเป็นสื�อใน

การเรียนรู�ของรุ่นถัดมาได�

 

 

   

 

 

ตางๆ ที ่สามารถนำไปเผยแพรหรือใชเปนแหลง

ทรัพยากรความรูแกรุนพ่ีหรือรุนนองได (ภาพท่ี 4) 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4 แสดงผลงานสื่อการสอนโดยนักศึกษา 

 

3.2.3 กิจกรรมการเร ียนรู โดยใชสถานการณ

จำลองเสมือนจริง (situation-based learning) เปน

การฝกซักประวัติ รวบรวมขอมูลผูปวยเพื่อนำไปวาง

แผนการรักษา 

ในปการศึกษากอนหนา มีการจัดเตรียมผูปวย

จำลองตางชาติเพื่อใหนักศึกษาไดฝกการซักประวัติ 

และการตรวจ กอนนำขอมูลที่ไดไปรวบรวมเพื่อวาง

แผนการรักษาที่เหมาะสม แตเนื่องจากสถานการณ

โรคระบาดในชวงที ่ผานมา ผู สอนจึงปรับเปลี ่ยน

รูปแบบเล็กนอยเพ่ือใหเหมาะสม มีรายละเอียดดังนี้ 

(ก) การจ ัดเตร ียมขอมูลผ ู ป วยจำลองให กับ

อาสาสมัคร เช น ประวัต ิส วนตัว ประวัต ิความ

เจ็บปวย เปนตน ทำการซักซอมและวางแผนการ

ตอบคำถามผานระบบออนไลนใหกับผูปวยจำลอง 

โดยกิจกรรมนี้จะใชภาษาอังกฤษในการดำเนินเรื่อง 

 ในหองกิจกรรม นักศึกษาทำการซักประวัติ

ผูปวยผานทางออนไลน http://www.chatzy.com 

(ภาพท่ี 5ก-ง) เพ่ือรวบรวมขอมูลของผูปวย 

(ข) สำหรับผลการตรวจทางคลินิกตางๆ ผูสอนได

จัดทำ interactive application เพ่ือเปนระบบตอบ

อัตโนมัติ ผาน https://twinery.org เพ่ือใหนักศึกษา

ฝกลำดับขั้นตอนการตรวจทางคลินิกและการตรวจ

ภาพรังสีอยางเหมาะสม โดยนักศึกษาสามารถกรอก

ขอมูลสิ่งที่ตองการตรวจผานลิงก ขอมูลจะแสดงให

นักศึกษานำไปใชประโยชนในการวางแผนการรักษา

ตอไปได (ภาพท่ี 6)  

(ค) หลังจากที่ไดขอมูลอยางครบถวน ทั้งในสวน

ของขอมูลผู ปวย (subjectives) และผลการตรวจ

ทางคลินิกหรือภาพรังสี (objectives) นักศึกษาแต

ละกลุมจะทำการรวบรวมขอมูล เพื่อใหไดผลการ 

วินิจฉัย และแผนการรักษาที่ครอบคลุมทั้งหมด โดย

นักศึกษาสามารถปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาประจำ

กลุมได (นักศึกษาหลังปริญญาที่ไดรับมอบหมาย) 

นำเสนอในรูปแบบวีดีทัศนความยาวไมเกิน 7 นาที 

อัพโหลดผ านช อง EndoCMU Online Learning 

ทา ง  Youtube.com (ภ าพท ี ่  3) หล ั ง จ า ก นั้ น

นักศึกษาทุกกลุ มสามารถเขาไปดูผลงานของกลุม

ตางๆ เพ่ือนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรูกันในชั้นเรียน  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5 แสดงการซักประวัติออนไลน 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6 แสดงการจัดทำ interactive app. 

 
   

 

 

3.2.4 กิจกรรมการนำบทเรียนสู การฝกปฏิบัติ 

เนื่องจากการบรรยายบางหัวขอเปนความรูพื้นฐาน

สำหรับการฝกปฏิบัติในหองปฏิบัติการกอนนำไปสู

การรักษาจริงทางคลินิก ผูสอนในบางหัวขอนั้นไดมี

การปรับกิจกรรมในหองเรียนเปนการฝกปฏิบัติรักษา

คลองรากฟนควบคู เพื่อเรียนรูทฤษฎีไปพรอมกับ

การฝกปฏิบัติจริง (ภาพท่ี 7ก-ข) 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 7 แสดงการเรียนทฤษฎคีวบคูการฝกปฏิบัติ 

 

3.2.5 ก ิ จ ก ร รม  Integrated knowledge for 

endodontic treatment กอนการปดกระบวนวิชา 

สาขาจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนครั้งสุดทาย เพ่ือ

เปนการบูรณาการความรูตลอดกระบวนวิชา โดย

ไดรับความรวมมือจากอาจารยของสำนักวิชาทันต

แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ท่ีจัดการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เร ียนการสอนในกระบวนว ิชาเด ียวกัน เพื ่อทำ

กิจกรรมในรูปแบบแขงขันตอบปญหาเปนกลุม (ผาน 

Zoom application) โดยยกต ัวอย างเคสผ ู ป วย

หลากหลายรูปแบบ เชื่อมโยงคำถามที่นาสนใจ ให

นักศึกษาทุกกลุมของทั้งสองมหาวิทยาลัย ไดรวม

แขงขันตอบปญหา (ภาพท่ี 8ก-ฉ) ซ่ึงกิจกรรมนี้ไดรับ

ผลตอบรับที่ดี นักศึกษามีความสนุกในการเรียนรู

ร วมกัน มีการแลกเปลี ่ยนความรู กันของทั ้งสอง

มหาว ิทยาล ัย อ ีกทั ้งเป นการสานสัมพันธ ของ

นักศึกษาทันตแพทยจากท้ังสองสถาบันอีกดวย  

4 ผลการจัดการเรียนการสอน 

4.1 ผลงานท่ีไดจากการดำเนินโครงการ 

ไดสื ่อการเรียนการสอนทั้งในรูปแบบออนไลน 

(ภาพที่ 3) และแผนภาพสารสนเทศ (ภาพที่ 4) ซ่ึง

เปนประโยชนแกนักศึกษา และสามารถนำมาเปนสื่อ

ในการเรียนรูของรุนถัดมาได 

4.2 การประเมินผลการเรียนรู  

ผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาวิทยา

เอ็นโดดอนตในปการศึกษาท่ีผานมา มีดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 8 แสดงกิจกรรม Last discussion day 
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4.2. การประเมินผลการเรียนรู� 

 ผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิัชีาวิัทำยา

เอ็นโดดอนต์ในปีการศึกษาทีำ�ผ่านมา มีดังน้ี

 (1) ผลการเปรยีบเทำยีบผลสมัฤทำธิิ�ทำางการเรียน

ของนักศึกษาก่อนและภายหลังปิดกระบวันวิัชีา

สาขาวัิชีาได�ทำำาแบบทำดสอบออนไลน์เพื�อเป็นการ

ประเมินผลการเรียนรู�ของนักศึกษา ท้ัำงก่อนเริ�ม

กระบวันวิัชีา เปรียบเทีำยบกับเมื�อเสร็จส้ินกระบวันวิัชีา 

(20 คะแนน) วิัเคราะห์ด�วัยสถิติ Wilcoxon signed-

rank test ดังตารางทีำ� 1 พบว่ัา นักศึกษามีผลสัมฤทำธิิ�

ทำางการเรียนหลังเรียนสูงกว่ัาอยา่งมีนัยสำาคัญทำางสถิติ 

(p<0.01)

ตารางท่ี 1 เปรียบเทีำยบผลสมัฤทำธิิ�ทำางการเรียนของผู�

เรียนเมื�อใชี�กระบวันการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่

ผลคะแนน N Mean S.D. Sig.

(2-tailed)
ก่อนเรียน 63 6.13 1.65 0.0000*
หลังเรียน 16.43 1.96

หมายเหตุ  *มีนัยสำาคัญทีำ� 0.01

 (2) การสำารวัจและประเมินผลการจัดกิจกรรม

โดยนักศึกษา

 ให�นักศึกษาตอบแบบประเมินการจัดการเรียน

การสอนและประเมินควัามพึงพอใจผ่านช่ีองทำาง

ออนไลน์ (Google Forms) ได�ผลการประเมินสรุปได�

ดังน้ี

   

 

 

3.2.4 กิจกรรมการนำบทเรียนสู การฝกปฏิบัติ 

เนื่องจากการบรรยายบางหัวขอเปนความรูพื้นฐาน

สำหรับการฝกปฏิบัติในหองปฏิบัติการกอนนำไปสู

การรักษาจริงทางคลินิก ผูสอนในบางหัวขอนั้นไดมี

การปรับกิจกรรมในหองเรียนเปนการฝกปฏบิัติรักษา

คลองรากฟนควบคู เพื่อเรียนรูทฤษฎีไปพรอมกับ

การฝกปฏิบัติจริง (ภาพท่ี 7ก-ข) 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 7 แสดงการเรียนทฤษฎคีวบคูการฝกปฏิบัติ 

 

3.2.5 ก ิ จ ก ร รม  Integrated knowledge for 

endodontic treatment กอนการปดกระบวนวิชา 

สาขาจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนครั้งสุดทาย เพ่ือ

เปนการบูรณาการความรูตลอดกระบวนวิชา โดย

ไดรับความรวมมือจากอาจารยของสำนักวิชาทันต

แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ท่ีจัดการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เร ียนการสอนในกระบวนว ิชาเด ียวกัน เพื ่อทำ

กิจกรรมในรูปแบบแขงขันตอบปญหาเปนกลุม (ผาน 

Zoom application) โดยยกต ัวอย างเคสผ ู ป วย

หลากหลายรูปแบบ เชื่อมโยงคำถามที่นาสนใจ ให

นักศึกษาทุกกลุมของทั้งสองมหาวิทยาลัย ไดรวม

แขงขันตอบปญหา (ภาพท่ี 8ก-ฉ) ซ่ึงกิจกรรมนี้ไดรับ

ผลตอบรับที่ดี นักศึกษามีความสนุกในการเรียนรู

ร วมกัน มีการแลกเปลี ่ยนความรู กันของทั ้งสอง

มหาว ิทยาล ัย อ ีกทั ้งเป นการสานสัมพันธ ของ

นักศึกษาทันตแพทยจากท้ังสองสถาบันอีกดวย  

4 ผลการจัดการเรียนการสอน 

4.1 ผลงานท่ีไดจากการดำเนินโครงการ 

ไดสื ่อการเรียนการสอนทั้งในรูปแบบออนไลน 

(ภาพที่ 3) และแผนภาพสารสนเทศ (ภาพที่ 4) ซ่ึง

เปนประโยชนแกนักศึกษา และสามารถนำมาเปนสื่อ

ในการเรียนรูของรุนถัดมาได 

4.2 การประเมินผลการเรียนรู  

ผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาวิทยา

เอ็นโดดอนตในปการศึกษาท่ีผานมา มีดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 8 แสดงกิจกรรม Last discussion day 

 

 

   

 

 

(1) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักศึกษากอนและภายหลังปดกระบวนวิชา 

สาขาวิชาไดทำแบบทดสอบออนไลนเพื่อเปนการ

ประเมินผลการเรียนรู ของนักศึกษา ทั ้งกอนเริ่ม

กระบวนวิชา เปรียบเทียบกับเมื่อเสร็จสิ้นกระบวน

วิชา (20 คะแนน) วิเคราะหดวยสถิติ Wilcoxon 

signed-rank test ดังตารางที่ 1 พบวา นักศึกษามี

ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวาอยางมี

นัยสำคัญทางสถิติ (p<0.01) 

 

ตารางที ่ 1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ทางการ

เรียนของผูเรียนเมื่อใชกระบวนการจัดการเรียนการ

สอนแบบใหม 

ผลคะแนน N Mean S.D. Sig.(2-tailed) 

กอนเรียน 63 6.13 1.65 0.0000* 

หลังเรียน  16.43 1.96  

หมายเหตุ  *มีนยัสำคัญที่ 0.01   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) การสำรวจและประเมินผลการจัดกิจกรรม

โดยนักศึกษา 

ใหนักศึกษาตอบแบบประเมินการจัดการเรียน

การสอนและประเมินความพึงพอใจผานชองทาง

ออนไลน (Google Forms) ไดผลการประเมินสรุป

ไดดังนี้ 

  (ก) การประเมินผลการจัดการเร ียนรู แบบ

หองเรียนกลับดาน พบวา นักศึกษามีความพึงพอใจ

ในการอัพโหลดวดีิทัศนบรรยายออนไลน รวมถึงการ

นำเสนอแหลงขอมูลท่ีเปนประโยชนสำหรับการเรียน

ในระดับมากถึงมากที่สุด (รอยละ 93.5 และ 89.1 

ตามลำดับ) (ภาพที ่  9) ทั ้งน ี ้น ักศ ึกษาได แสดง

ความเห็นเพิ ่มเติมถึงประเด็นดังกลาววาสามารถ

เลือกเวลาในการเรียนรูไดสะดวก สามารถจัดสรร

เวลาไดดวยตัวเอง อีกทั้งสามารถเลือกที่จะเรียนซ้ำ

ผานวีดิทัศนออนไลนไดในกรณีท่ีไมเขาใจเนื้อหาสวน

ใด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 9 แสดงผลการประเมินการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน 
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  (ก) การประเมินผลการจัดการเรียนรู�แบบห�องเรียน

กลับด�าน พบวั่า นักศึกษามีควัามพึงพอใจในการ

อัพโหลดวีัดิทัำศน์บรรยายออนไลน์ รวัมถึงการนำาเสนอ

แหล่งข�อมูลทีำ�เป็นประโยชีน์สำาหรับการเรียนในระดับ

มากถึงมากทีำ�สุด (ร�อยละ 93.5 และ 89.1 ตามลำาดับ) 

(ภาพทีำ� 9) ท้ัำงน้ีนักศึกษาได�แสดงควัามเห็นเพิ�มเติมถึง

ประเด็นดังกล่าวัว่ัาสามารถเลือกเวัลาในการเรียนรู�ได�

สะดวัก สามารถจัดสรรเวัลาได�ด�วัยตัวัเอง อีกท้ัำง

สามารถเลือกทีำ�จะเรียนซึ่ำ้าผ่านวีัดิทัำศน์ออนไลน์ได�ใน

กรณีทีำ�ไม่เข�าใจเน้ือหาส่วันใด 

  (ข) การประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู�ในรูป

แบบต่างๆในช้ัีนเรียน พบว่ัา ร�อยละ 98 ของนักศึกษา

มีควัามเห็นว่ัารูปแบบและสื�อทีำ�ใชี�ในการดำาเนิน

กิจกรรมมีควัามเหมาะสมระดับมากถึงมากทีำ�สุด ได�รับ

ควัามรู�และประสบการณ์ในการวัางแผนการรักษาใน

ระดับมากถึงมากทีำ�สุด (ร�อยละ 95.7) และในภาพรวัม

นักศึกษามีควัามพึงพอใจในการจัดกิจกรรมมากถึงมาก

ทีำ�สุด (ร�อยละ 89.1)  (ภาพทีำ� 10) 

 ส่วันหนึ�งของนักศึกษามีควัามเห็นว่ัามีกิจกรรม

หลากหลาย อาจารย์ผู�สอนเปิดโอกาสให�นักศึกษาได�

ต้ังคำาถาม ฝึึกคิดและมีส่วันร่วัมในการทำำากิจกรรมท้ัำง

ในรูปแบบเดี�ยวัและกลุ่ม กิจกรรมการแลกเปลี�ยนทำำา

ให�นักศึกษาเข�าใจเน้ือหาทีำ�เรียนมากข้ึน รวัมถึงมองเห็น

ภาพชัีดมากข้ึนในการนำาควัามรู�ไปประยกุต์ใชี�กับกรณี

ผู�ป่วัย บรรยากาศกิจกรรมในช้ัีนเรียนสนุก ไม่น่าเบื�อ 

ได�แลกเปลี�ยนเรียนรู�ระหว่ัางเพื�อนท้ัำงในกลุ่มและต่าง

กลุ่ม อีกท้ัำงได�ใชี�สื�อและเทำคโนโลยีทีำ�น่าสนใจมา

ประยุกต์ใชี�ให�เกิดประโยชีน์ทำางการศึกษาอย่างมาก

ควัามเห็นเพิ�มเติมคือ จำานวันงานทีำ�ได�รับมอบหมาย

ตลอดกระบวันวิัชีาค่อนข�างมาก ทำำาให�เป็นภาระแก่

นักศึกษามาก เนื�องจากหลายกระบวันวัชิีามกีารสั�งงาน

พร�อมกันท้ัำงในส่วันวิัชีาบรรยาย ปฏิิบัติการ หรือวิัชีา

คลินิก 

   

 

 

  (ข) การประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูใน

รูปแบบตางๆในชั ้นเรียน พบวา รอยละ 98 ของ

นักศึกษามีความเห็นวารูปแบบและสื่อที่ใชในการ

ดำเนินกิจกรรมมีความเหมาะสมระดับมากถึงมาก

ที ่ส ุด ไดร ับความรู และประสบการณในการวาง

แผนการรักษาในระดับมากถึงมากที ่สุด (รอยละ 

95.7) และในภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจใน

การจัดกิจกรรมมากถึงมากที ่ส ุด (รอยละ 89.1)  

(ภาพท่ี 10)  

สวนหนึ่งของนักศึกษามีความเห็นวามีกิจกรรม

หลากหลาย อาจารยผูสอนเปดโอกาสใหนกัศึกษาได

ตั้งคำถาม ฝกคิดและมีสวนรวมในการทำกิจกรรมท้ัง

ในรูปแบบเด่ียวและกลุม กิจกรรมการแลกเปลี่ยนทำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใหนักศึกษาเขาใจเนื ้อหาที ่เร ียนมากขึ ้น รวมถึง

มองเห ็นภาพช ัดมากข ึ ้น ในการนำความร ู  ไป

ประยุกตใชกับกรณีผูปวย บรรยากาศกิจกรรมในชั้น

เรียนสนุก ไมนาเบื่อ ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง

เพื ่อนทั ้งในกลุ มและตางกลุ ม อีกทั ้งไดใชสื ่อและ

เทคโนโลยีที่นาสนใจมาประยุกตใชใหเกิดประโยชน

ทางการศึกษาอยางมาก 

ความเห ็นเพ ิ ่มเต ิมค ือ จำนวนงานท ี ่ ได รับ

มอบหมายตลอดกระบวนวิชาคอนขางมาก ทำให

เปนภาระแกนักศึกษามาก เนื่องจากหลายกระบวน

วิชามีการสั ่งงานพรอมกันทั ้งในสวนวิชาบรรยาย 

ปฏิบัติการ หรือวิชาคลินิก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 10 แสดงผลการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู    

 

 

  (ข) การประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูใน

รูปแบบตางๆในชั ้นเรียน พบวา รอยละ 98 ของ

นักศึกษามีความเห็นวารูปแบบและสื่อที่ใชในการ

ดำเนินกิจกรรมมีความเหมาะสมระดับมากถึงมาก

ที ่ส ุด ไดร ับความรู และประสบการณในการวาง

แผนการรักษาในระดับมากถึงมากที ่สุด (รอยละ 

95.7) และในภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจใน

การจัดกิจกรรมมากถึงมากที ่ส ุด (รอยละ 89.1)  

(ภาพท่ี 10)  

สวนหนึ่งของนักศึกษามีความเห็นวามีกิจกรรม

หลากหลาย อาจารยผูสอนเปดโอกาสใหนกัศึกษาได

ตั้งคำถาม ฝกคิดและมีสวนรวมในการทำกิจกรรมท้ัง

ในรูปแบบเด่ียวและกลุม กิจกรรมการแลกเปลี่ยนทำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใหนักศึกษาเขาใจเนื ้อหาที ่เร ียนมากขึ ้น รวมถึง

มองเห ็นภาพช ัดมากข ึ ้น ในการนำความร ู  ไป

ประยุกตใชกับกรณีผูปวย บรรยากาศกิจกรรมในชั้น

เรียนสนุก ไมนาเบื่อ ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง

เพื ่อนทั ้งในกลุ มและตางกลุ ม อีกทั ้งไดใชสื ่อและ

เทคโนโลยีที่นาสนใจมาประยุกตใชใหเกิดประโยชน

ทางการศึกษาอยางมาก 

ความเห ็นเพ ิ ่มเต ิมค ือ จำนวนงานท ี ่ ได รับ

มอบหมายตลอดกระบวนวิชาคอนขางมาก ทำให

เปนภาระแกนักศึกษามาก เนื่องจากหลายกระบวน

วิชามีการสั ่งงานพรอมกันทั ้งในสวนวิชาบรรยาย 

ปฏิบัติการ หรือวิชาคลินิก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 10 แสดงผลการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
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 (3) การสำารวัจและประเมินผลการจัดกิจกรรม

โดยคณะผู�สอน

จากการรวับรวัมข�อมูลถึงควัามเห็นในการจัดการเรียน

การสอนรวัมถึงผลลัพธ์ิทีำ�ได� พบว่ัา สิ�งหนึ�งทีำ�ทำำาให�ผู�

สอนทุำกคนมีควัามพึงพอใจคือ การมีส่วันร่วัมและการ

แสดงออกในทุำกๆกิจกรรมของนักศึกษาเป็นไปอย่างดี

เยี�ยม นับได�ว่ัาการออกแบบกิจกรรมต่างๆตอบโจทำย์

ตามเป้าหมายทีำ�ต้ังไวั� นักศึกษาได�ฝึึกคิดและแสดง

ควัามคิดเห็นร่วัมกัน ได�เห็นควัามสามารถของนักศึกษา

มากไปกว่ัาการเห็นผลคะแนนสอบกลางภาคหรือ

ปลายภาค อยา่งไรกต็าม ยงัคงพบปญัหาหรอือุปสรรค

อยู่บางประเด็น สรุปได�ดังน้ี

 ก. ผู�สอนมีภาระงานมากข้ึน เพราะนอกจาก

จำาเป็นจะต�องมีการคัดเน้ือหาบางส่วันและจัดทำำาวีัดิ

ทัำศน์บรรยายออนไลน์แล�วั ยังจำาเป็นจะต�องมีการ

วัางแผนในส่วันของกิจกรรมในห�องเรียนเพื�อให�น่า

สนใจ เป็นกิจกรรมทีำ�สามารถฝึึกคิด วิัเคราะห์ และ

ประยุกต์ใชี�องค์ควัามรู�ได�อย่างเหมาะสม ซึึ่�งเป็นภาระ

งานทีำ�เพิ�มมากข้ึนจากรูปแบบการบรรยายในช้ัีนเรียน

ตามเดิม 

 ข. ผู�สอนต�องใชี�พลังงานในการจัดกิจกรรมอย่าง

มาก เพื�อทำำาให�กิจกรรมสนุกและน่าสนใจ สามารถ

กระตุ�นให�นักศึกษามีสว่ันร่วัมท้ัำงรูปแบบเดี�ยวัและกลุ่ม 

4.3. ผลลัพธ์ิต่อนักศึกษาในโครงการ

 4.3.1 เกิดการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตทีำ�

พึงประสงค์ ตามหลักทัำกษะการเรียนรู�ตลอดชีีวิัต [3] 

ดังน้ี

 ด�านคุณธิรรม จริยธิรรม  นักศึกษาได�ฝึึกการ

ทำำางานเป็นทีำม ฝึึกคิด วิัเคราะห์ร่วัมกัน มีโอกาสแสดง

ควัามคิดเห็นของตนเองต่อผู�อื�นเพื�อแลกเปลี�ยน ฝึึก

ภาวัะควัามเป็นผู�นำาและผู�ตามอย่างสมดุล 

 ด�านควัามรู�  เกิดประสิทำธิิผลในด�านการเรียนรู�

ของนักศึกษา ดังตารางทีำ� 1 ได�ฝึึกวิัเคราะห์รวัมท้ัำง

ประยุกต์ควัามรู�ให�เหมาะสมกับสถานการณ์ผู�ป่วัยรูป

แบบต่างๆได�

 ด�านทัำกษะทำางปัญญา  นักศึกษาได�ฝึึกคิดอยา่ง

เป็นระบบ ฝึึกการสืบค�น รวับรวัมและสรุปประเด็น

ปัญหา เพื�อนำามาประยุกต์ใชี�ในการแก�ไขสถานการณ์

ต่างๆอย่างสร�างสรรค์

 ทัำกษะการวิัเคราะห์เชิีงตัวัเลข การสื�อสารและ

การใชี�เทำคโนโลยีสารสนเทำศ  นักศึกษาสามารถนำา

เทำคโนโลยีมาปรับใชี�ให�เกิดการเรียนรู�อย่างเหมาะสม 

เช่ีน การนำาเสนอในรูปแบบวีัดิทัำศน์ออนไลน์ได�อย่าง

น่าสนใจ รวัมถึงได�ฝึึกทัำกษะการใชี�ภาษาอังกฤษกับการ

สื�อสารในกรณีการฝึึกซัึ่กประวััติผู�ป่วัยอีกด�วัย 

 4.3.2 กิจกรรมในช้ัีนเรียนไม่น่าเบื�อ ทำำาให�

นักศึกษาได�แสดงออกและมีส่วันร่วัม เกิดปฏิิสัมพันธ์ิ

ทีำ�ดีต่อกัน

4.4. ผลลัพธ์ิต่อคณาจารย์ทีำ�เข�าร่วัมโครงการ

 ผู�สอนลดบทำบาทำการให�ควัามรู�เพียงฝ่ึายเดียวั 

เป็นผู�กระตุ�นให�นักศึกษาเกิดการเรียนรู� ทำำาให�นักศึกษา

มีควัามใฝึรู่�และฝึึกทำกัษะการเรียนรู�ด�วัยตนเอง ซึ่ึ�งเป็น

ทัำกษะทีำ�สำาคัญและเป็นประโยชีน์แก่นักศึกษาในการ

ดำารงชีีพต่อไปในอนาคต [3] เกดิปฏิิสัมพันธ์ิทีำ�ดีระหว่ัาง

ผู�สอนและนกัศึกษา รวัมถงึได�เห็นควัามสามารถในการ

แสดงออกทีำ�หลากหลายของนักศึกษา นอกไปจากการ

วััดผลคะแนนสอบเท่ำาน้ัน

5. สรุปผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

 การจัดการเรียนการสอนโดยใชี� รูปแบบ

ห�องเรียนกลับด�านในปีการศึกษาน้ี พบว่ัา เป็นรูปแบบ

ทีำ�ทำำาให�ได�ผลลัพธ์ิต่างไปจากการบรรยายปกติ โดย

นักศึกษาสามารถเลอืกเวัลาในการเรียนนอกห�องเรียน

ได�ตามสะดวัก สามารถบริหารจัดสรรเวัลาได�ด�วัย

ตนเอง กรณีการศึกษาสื�อวีัดิทัำศน์ต่างๆ นักศึกษา

สามารถดูซึ่ำ้าในส่วันทีำ�ไม่เข�าใจได�ไม่จำากัด สามารถหยุด

หรือพักได� สำาหรับในห�องเรียนถูกเปลี�ยนเป็นสถานทีำ�

แลกเปลี� ยนเ พื� อนำาควัาม รู� มาประยุก ต์ ใชี�ตาม

สถานการณ์หรือกรณีศึกษาทีำ�ผู�สอนยกมา ทำำาให�ได�

เรียนรู�ในส่วันเน้ือหาทีำ�ลึกข้ึนไปจากเน้ือหาพ้ืนฐานทีำ�

เรียนมาก่อนหน�า ซึึ่�งช่ีวังเวัลาดังกล่าวันักศึกษา
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ต�องการคำาแนะนำาจากท้ัำงเพื�อนและผู�สอน การจัดการ

สอนรูปแบบน้ีผู�สอนจำาเป็นต�องเพิ�มบทำบาทำจาก 

ผู�บรรยายเพียงอย่างเดียวั เป็นผู�อำานวัยการสอนและ

สร�างบรรยากาศในการเรียนรู� โดยกิจกรรมทีำ�จัดข้ึนใน

ช้ัีนเรียนมีควัามหลากหลาย เพื�อไม่ให�น่าเบื�อ และสร�าง

บรรยากาศทีำ�สนุก น่าเรียนรู� โดยประยุกต์ใชี�เทำคโนโลยี

สารสนเทำศรูปแบบต่างๆ เช่ีน วีัดิทัำศน์ทีำ�น่าสนใจ

ออนไลน์ การเล่นเกมส์ การทำำาแบบทำดสอบออนไลน์ 

จอมอนิเตอร์สัมผัสได� หรือช่ีองทำางการติดต่อสื�อสาร

ผ่าน Zoom application เป็นต�น ซึึ่�งสิ�งต่างๆเหล่าน้ี

ช่ีวัยทำำาให�นักศึกษามีควัามสนใจและสนุกไปกับการ

เรียน อย่างไรก็ตามจากการดำาเนินงานมาตลอดปีน้ัน

ยังคงพบปัญหาและอุปสรรคบางประการ ทำางผู�สอน

จึงมีแนวัทำางในการพัฒนาเพื�อปรับปรุงรูปแบบการเรียน

การสอนให�ดียิ�งข้ึนในปีการศึกษาถัดไป ดังต่อไปน้ี 

 ก. มีนักศึกษาบางส่วันไม่ให�ควัามสนใจในการ

เรียนผ่านวีัดิทัำศน์ออนไลน์นอกช้ัีนเรียน รวัมถึงการซัึ่ก

ถามผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์นอกช้ัีนเรียนมีน�อย

 แนวัทำางปรับปรุง ประการหนึ�งทีำ�สำาคัญคือ    

วีัดิทัำศน์ของผู�สอนควัรมีควัามน่าสนใจ มีการจัดทำำาใน

รูปแบบทีำ�หลากหลาย อาจมีการแทำรกประเด็นคำาถาม

ต่างๆค�างไวั�เพื�อมาต่อยอดในช้ัีนเรียน การมีแบบ

ทำดสอบก่อนกิจกรรมในห�องเรียน รวัมถึงอาจมีการต้ัง

คำาถามท้ิำงไวั�ในคอมเม�นต์ของวีัดิทัำศน์ออนไลน์เพื�อให�

นักศึกษาได�ร่วัมกันตอบคำาถาม อาจช่ีวัยกระตุ�นให�

นักศึกษาได�ศึกษาแหล่งเรียนรู�ต่างๆเหล่าน้ีก่อนเข�า

ห�องเรียนเพื�อทำำากิจกรรมได�

 ข. นักศึกษาบางส่วันมีควัามเห็นว่ัาปริมาณงาน

ทีำ�ได�รับมอบหมายค่อนข�างมาก เป็นภาระทีำ�มากข้ึน

แนวัทำางปรับปรุง การทำำางานเป็นกลุ่มอาจช่ีวัยแบ่งเบา

ภาระของนักศึกษาได� นอกจากน้ีอาจปรับรูปแบบงาน

ทีำ�นักศึกษาต�องทำำานอกเวัลาเป็นการทำำากิจกรรมอื�น 

ตัวัอย่างเช่ีน การทำำาผลงานร่วัมกันในช้ัีนเรียน โดยอาจ

มีการเตรียมเน้ือหาทีำ�จำาเป็นบางส่วันจากนอกห�องเรียน

มาร่วัมสร�างผลงานในห�อง ซึึ่�งทำำาให�ลดภาระงานนอก

ห�องเรียนบางส่วันลงได�  

 ค. ผู�สอนแต่ละท่ำานมีควัามสามารถในการ

พัฒนาสื�อการเรียนการสอน ร่วัมถึงการสร�างสรรค์

กิจกรรมการสอนทีำ�ไม่เท่ำากัน จำาเป็นต�องมีการพัฒนา

ควัามสามารถดังกล่าวั 

 แนวัทำางปรับปรุง อาจมีการพัฒนาผู�สอนผ่าน

การเข�าร่วัมการอบรมเพื�อพัฒนาสื�อรูปแบบตา่งๆ เพื�อ

ให�เกิดควัามน่าสนใจและมคีวัามเชืี�อมโยงกับการใชี�งาน

จริง อาจมีการเปิดโอกาสให�นักศึกษาได�ร่วัมสร�างเน้ือ

หาดิจิตัลและจัดทำำาสื�อ ซึึ่�งตัวันักศึกษาเองมีควัามเข�าใจ

ถึงควัามต�องการพ้ืนฐานของสื�อการสอนทีำ�ตนอยาก

เรียนมากทีำ�สุดอยู่แล�วั 

 จากการทีำ�ผู�สอนถูกเพิ�มบทำบาทำในการกระตุ�

นการฝึึกคิด วิัเคราะห์ผ่านกิจกรรมรูปแบบต่างๆทีำ�จัด

ข้ึนในห�องเรียน มีควัามจำาเป็นต�องเพิ�มประสิทำธิิภาพ

ของผู�สอนให�สอดคล�องกับแนวัคิดครูยุคใหม่ [4] โดย

สาขาวิัชีามีแนวัทำางการส่งเสริมการเข�าร่วัมอบรมเพื�อ

พัฒนาบุคลากรเมื�อมีโอกาส เพื�อให�เกิดการพัฒนา

ทัำกษะการสอน เช่ีน การพัฒนาสื�อวีัดิทัำศน์บรรยายทีำ�

น่าใจ ทัำกษะการใชี�คำาถามในห�องเรียน รวัมไปถึงการ

ออกแบบการเรียนรู�ให�เหมาะสมกับบริบทำต่างๆของผู�

เรียน เป็นต�น [5]

 โดยสรุป การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ

ห�องเรียนกลับด�านร่วัมกับการใชี�เทำคโนโลยีสารสนเทำศ

อย่างเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนทำำาให�เกิด

ผลลัพธ์ิทำางการเรียนทีำ�น่าสนใจ ไม่ว่ัาจะเป็นผลการ

สอบทีำ�มีการพัฒนาสูงข้ึน นักศึกษามีควัามสุขกับ

บรรยากาศทีำ�เอ้ือให�เกิดการเรียนรู� ฝึึกการทำำางานเป็น

ทีำม มีโอกาสได�แลกเปลี�ยนเรียนรู�ท้ัำงระหว่ัางเพื�อนร่วัม

ช้ัีนและผู�สอน นอกจากน้ีผู�สอนยังได�เห็นมุมมองทีำ�

หลากหลายของนักศึกษามากข้ึน ต่างไปจากรูปแบบ

การบรรยายเดิมซึึ่�งเป็นการสื�อสารทำางเดียวัอีกด�วัย

6. กิตติกรรมประกาศึ

 ขอขอบคุณคณาจารย์และนักศึกษาผู�เข�าร่วัม

โครงการน้ี ขอขอบคุณคณะทัำนตแพทำยศาสตร์ 

มหาวิัทำยาลัยเชีียงใหม่ทีำ�ให�ควัามอนุเคราะห์ในการใชี�
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ห�องเรียน เครื�องมือและอุปกรณ์ทีำ�จำาเป็น ขอขอบคุณ 

อ.ทำพ.ชีวัิน อุปรา สำานักวิัชีาทำันตแพทำยศาสตร์ 

มหาวิัทำยาลัยแม่ฟ้าหลวัง ทีำ�ให�ควัามร่วัมมือในการ

จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ต่าง

มหาวิัทำยาลัย และขอขอบคุณสำานักบริการเทำคโนโลยี

สารสนเทำศ มหาวิัทำยาลัยเชีียงใหม่ ทีำ�สนับสนุนการ

จัดการเรียนการสอนในโครงการน้ีอย่างดี 
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