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เกี่่� ย วกัั บ โครงการส่่ ง เสริิ ม การจัั ด การเรีี ย นรู้้� แ บบใหม่่ ที่่� ส อดคล้้องกัั บ
ศตวรรษที่่� 21
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ได้้ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญในการพััฒนานัักศึึกษา ให้้เป็็นบััณฑิิตที่่�มีีความพร้้อมต่่อ
โลกของการทำำ�งาน เพื่่�อตอบรัับกัับสิ่่�งที่่�จำำ�เป็็นต่่อศตวรรษที่่� 21 ทั้้�งแนวคิิด ความรู้้� และทัักษะในด้้านต่่าง ๆ โดย
ตระหนัักในการเปลี่่ย� นแปลงรููปแบบการจััดการเรีียนการสอน ซึ่ง่� ที่่�ผ่า่ นมาได้้มีีการออกแบบกรอบแนวคิิด สำำ�หรัับ
การพััฒนาอาจารย์์เพื่่�อการจััดการเรีียนการสอนรููปแบบใหม่่ ผ่่านทางหลัักสููตรต่่าง ๆ ได้้มีีการมอบทุุน ในการ
ดำำ�เนิินการพััฒนากระบวนวิิชาอย่่างต่่อเนื่่�อง ซึ่่�งได้้มุ่่�งเน้้นในการจััดการเรีียนรู้้�แนวใหม่่ในศตวรรษที่่� 21 ได้้แก่่ (1)
วิิธีีการจััดการเรีียนรู้้�ที่่�เน้้นการบรรยายที่่�ลดลง (2) วิิธีีการจััดการเรีียนรู้้�ที่่�ให้้ผู้้�เรีียนเป็็นศููนย์์กลาง (3) การใช้้ ICT
ในการเรีียนการสอน และ (4) การวััดประเมิินการเรีียนรู้้�ของผู้้�เรีียนตามสภาพจริิง
การจััดกิิจกรรมแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�วิิธีีปฏิิบััติิที่่�ดีีด้้านการจััดการเรีียนรู้้�แบบใหม่่ในศตวรรษที่่� 21 และการ
สนัับสนุุนด้้านนวััตกรรมการเรีียนการสอนสำำ�หรัับอาจารย์์มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ในปีีการศึึกษาที่่� 2562ซึ่่�ง
มหาวิิทยาลััยมีีโครงการรวมทั้้�งหมด 5 รููปแบบ ได้้แก่่ โครงการ Type A เป็็นการเรีียนการสอนในรููปแบบ Active
Learning ที่่�ส่่งเสริิมให้้อาจารย์์ลดการบรรยายหน้้าชั้้�นเรีียน Type B เป็็นการเรีียนการสอนแบบ Flippedclassroom ที่่�เน้้นส่่งเสริิมให้้อาจารย์์นำำ�เนื้้�อหาส่่วนบรรยายของตนสร้้างเป็็นสื่่�อในรููปแบบ Online โครงการ
Type C เป็็นทุุนส่่งเสริิมการสอนแบบบููรณาการข้้ามกระบวนวิิชา โดยเป็็นจุุดเริ่่�มต้้นของการมอง ภาพรวมของ
การศึึกษาอัันเป็็นหััวใจสำำ�คััญของการเรีียนการสอนแบบ Outcome-based Education (OBE) โครงการ Type
X: CMU MOOC เป็็นทุุนส่่งเสริิมให้้อาจารย์์ร่ว่ มผลิิตสื่่อ� ออนไลน์์ในระบบเปิิด และโครงการ Type X: Innovation
เป็็นทุุนหััวข้้อเปิิดสำำ�หรัับอาจารย์์ที่่ต้้� องการนำำ�นวััตกรรมการเรีียนรู้้ใ� หม่่มาทดลองใช้้ และมีีศักั ยภาพในการเป็็นต้้น
แบบที่่�สามารถนำำ�ไปขยายผลให้้กัับมหาวิิทยาลััยได้้ในวงกว้้าง
เกี่่�ยวกัับศููนย์์นวััตกรรมการสอนและการเรีียนรู้้�
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ได้้มีีนโยบายในการจััดตั้้�งศููนย์์ TLIC (Teaching & Learning Innovation Center)
เพื่่�อส่่งเสริิมและสนัับสนุุนอาจารย์์ในการพััฒนาทัักษะด้้านการเรีียนการสอนในศตวรรษที่่� 21 เพื่่�อตอบสนอง
นโยบายการพััฒนาคุุณภาพการศึึกษาของมหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ โดยพัันธกิิจหลัักของ TLIC มีี ทั้้�งหมด 3 ด้้าน
ได้้แก่่ ด้้านที่่� 1 พััฒนา ค้้นคว้้า ทดลอง และเผยแพร่่ต้้นแบบนวััตกรรมการเรีียนรู้้�ที่่�ขับั เคลื่่อ� น ด้้วยเทคโนโลยีี ด้้าน
ที่่� 2 พััฒนาเทคโนโลยีีและบริิการ เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ ลดขั้้�นตอน สร้้างความโปร่่งใสใน การบริิหารการเรีียน
การสอน และด้้านที่่� 3 พััฒนาอาจารย์์ เสริิมสร้้างทัักษะการเรีียนการสอนในศตวรรษที่่� 21 โดยใช้้เทคโนโลยีีเป็็น
เครื่่�องมืือสำำ�คััญ ประสานความร่่วมมืือกัับส่่วนงานที่่�เกี่่�ยวข้้องเดิิม ได้้แก่่ สำำ�นัักพััฒนาคุุณภาพการศึึกษา และกอง
บริิหารงานบุุคคล เพื่่�อให้้การพััฒนาอาจารย์์เกิิดผลก้้าวหน้้าอย่่างชััดเจนและเป็็นรููปธรรม
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บทคัดย่อ
การจััดการเรีียนการสอนนัักศึึกษาพยาบาลในการฝึึกปฏิิบััติิการพยาบาลเพื่่�อส่่งเสริิมสุุขภาพผู้้�ใหญ่่และ
ผู้้�สููงอายุุ กระบวนวิิชา 561391 ภาคการศึึกษาที่่� 2 ปีีการศึึกษา 2563 ได้้มีีการจััดกิิจกรรมการเรีียนรู้้�แบบ active
learning และแนวคิิดห้้องเรีียนกลัับด้้าน (Flipped classroom) เพื่่�อเสริิมสร้้างศัักยภาพผู้้�เรีียนตามทัักษะการ
เรีียนรู้้แ� ห่่งศตวรรษที่่� 21 รวมไปถึึงการใช้้เครื่่อ� งมืือออนไลน์์ ได้้แก่่ ระบบบริิหารการจััดการเรีียนการสอนออนไลน์์
(KC-Moodle) ไลน์์แอพพลิิเคชััน (line application) สื่่�อวิิดิิโอ และสถานการณ์์จำำ�ลองเสมืือนจริิง (simulation
lab) ซึ่่�งทัักษะต่่างๆเหล่่านี้้�จะช่่วยส่่งเสริิมให้้ผู้้�เรีียนเกิิดทัักษะการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต ได้้แก่่ ทัักษะการคิิดแก้้ปััญหา
(problem solving thinking skills) ทัักษะการใช้้เทคโนโลยีีสารสนเทศ (information technology skills)
ทัักษะการคิิดวิิเคราะห์์ (critical thinking) ทัักษะการคิิดอย่่างสร้้างสรรค์์ (creativity) และทัักษะการทำำ�งานเป็็น
ทีีม (collaboration) ซึ่่ง� เป็็นทัักษะที่่�ตอบสนองความต้้องการของสัังคมในปััจจุุบันั ได้้เป็็นอย่่างดีี อีีกทั้้�งยัังสอดคล้้อง
กัับการพััฒนาคุุณลัักษณะของบััณฑิิตที่่�พึึงประสงค์์ของคณะพยาบาลศาสตร์์ ได้้แก่่ ด้้านความรู้้� ด้้านทัักษะทาง
ปััญญา ด้้านทัักษะความสััมพัันธ์์ระหว่่างบุุคคลและความรัับผิิดชอบ และด้้านการสื่่�อสารและการใช้้เทคโนโลยีี
สารสนเทศ เนื่่�องจากผู้้�เรีียนจะต้้องใช้้ความรู้้�และสติิปััญญาของตนเองในการค้้นหาความรู้้�ด้้วยตนเอง สื่่�อสารกัับ
ผู้้�สอน ผ่่านการใช้้เทคโนโลยีี สารสนเทศที่่�ทัันสมััย ผลการจััดการเรีียนการสอนในรููปแบบใหม่่นี้้� ผู้้�สอนได้้สำำ�รวจ
ความคิิดเห็็นของนัักศึึกษาในประเด็็น ดัังนี้้� 1) ด้้านการเรีียนการสอน 2) ด้้านรููปแบบการเรีียนการสอน 3) ด้้าน
บรรยากาศการเรีียนการสอน 4) ด้้านกิิจกรรมการเรีียนรู้้� 5) ประโยชน์์ที่่ไ� ด้้รัับจากการเรีียนรู้้� และ 6) ข้้อเสนอแนะ
ในการพััฒนาเรีียนการสอน พบว่่า การจััดกิิจกรรมการเรีียนรู้้�แบบ active learning โดยการประยุุกต์์ใช้้
กระบวนการสืืบเสาะหาความรู้้�และแนวคิิดห้้องเรีียนกลัับด้้าน มีีส่่วนช่่วยฝึึกให้้ตััวผู้้�เรีียนรู้้�จัักการค้้นคว้้าหาความ
รู้้จ� ากแหล่่งข้้อมููลต่่างๆ เกิิดการเรีียนรู้้ด้้ว
� ยตนเอง มีีความรัับผิิดชอบ และเกิิดการวางแผนการทำำ�งานทั้้�งของตนเอง
และการทำำ�งานเป็็นทีีม อีีกทั้้�งผู้้�เรีียนรู้้�สึึกสนุุกกัับการเรีียนมากยิ่่�งขึ้้�น
คำำ�สำำ�คััญ: การจััดการเรีียนการสอน, active learning, inquiry-based learning, flipped classroom
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1. บทนำำ�
	ทัักษะศตวรรษที่่� 21 ที่่�เป็็นแกนหลัักที่่�ผู้้�สอน
และผู้้�เรีียนต้้องเรีียนรู้้�ร่่วมกัันในห้้องเรีียนแห่่งอนาคต
คืือ ชุุดทัักษะที่่�จะช่่วยให้้ผู้้�เรีียนสามารถเรีียนรู้้�และ
ปรัับตััว เพื่่�อรัับมืือกัับความเปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดขึ้้�น
ตลอดเวลา ผู้้�เรีียนควรได้้รัับการพััฒนาให้้มีีทัักษะ
สำำ�คััญ ได้้แก่่ ทัักษะการเรีียนรู้้�และสร้้างนวััตกรรม
(Learning & Innovation Skills) ทัั ก ษะด้้าน
สารสนเทศ สื่่อ� และเทคโนโลยีี (Information, Media,
and Technology Skills) และทัักษะชีีวิิต และอาชีีพ
(Life & Career Skills) และเพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนได้้มีีทัักษะ
สำำ�คััญดัังกล่่าว การเรีียนการสอนในศตวรรษใหม่่จึึง
ต้้องก้้าวข้้ามการเรีียนการสอนรููปแบบเดิิม ที่่�ผู้้�เรีียน
เป็็นผู้้�รอรัับความรู้้� (Passive Learning) ไปสู่่�การใช้้
กระบวนการเรีียนรู้้�แบบผู้้�เรีียนมีีส่่วนร่่วม (Active
Learning) นอกเหนืือจากนี้้� การนำำ�เทคโนโลยีีมา
ประยุุกต์์ใช้้ในการเรีียนการสอน ทำำ�ให้้ผู้้�เรีียนสามารถ
เข้้าถึึงข้้อมููลความรู้้ต่� า่ ง ๆ ได้้ง่่ายและไม่่ได้้จำำ�กัดั เฉพาะ
การเรีียนรู้้�ในชั้้�นเรีียน และทำำ�ให้้การจััดการเรีียนการ
สอนมีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น
แต่่อย่่างไรก็็ตามกระบวนการการจััดการเรีียน
การสอนทางการพยาบาลภาคปฏิิบัติั แิ ต่่เดิิม ผู้้ส� อนจะ
เน้้นการอภิิปรายกลุ่่�ม และสอนโดยเน้้นการป้้อนความ
รู้้�ให้้แก่่ผู้้�เรีียนมากกว่่าการกระตุ้้�นผู้้�เรีียนโดยการตั้้�ง
คำำ�ถาม เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนเกิิดความคิิดหรืือแรงจููงใจในการ
เรีียนรู้้ด้้ว
� ยตนเอง ส่่งผลให้้ผู้้�เรีียนไม่่สามารถแก้้ปััญหา
ต่่างๆ ได้้ด้้วยตนเอง ไม่่ว่า่ จะเป็็นปััญหาทางการปฏิิบัติั ิ
งานพยาบาล และปััญหาการทำำ�งานร่่วมกัันเป็็นทีีม
หรืือความสััมพัันธ์์ระหว่่างบุุคคล รวมทั้้�งผู้้�เรีียนใน
ปััจจุุบัันอยู่่�ในช่่วงยุุคเจนเนอเรชั่่�นซีี (generation z)
ซึ่่� ง เติิ บ โตมาในสัั ง คมที่่� แวดล้้อมไปด้้วยเทคโนโลยีี
จะเห็็นได้้ว่่าผู้้�สอนจำำ�เป็็นต้้องมีีการปรัับปรุุงรููปแบบ
การเรีียนการสอนให้้สอดคล้้องกัับลัักษณะของผู้้�เรีียน
เพื่่�อส่่งเสริิมศัักยภาพของผู้้�เรีียนในการแก้้ไขปััญหา
อย่่างสร้้างสรรค์์ ซึ่่�งเป็็นทัักษะที่่�จำำ�เป็็นในอนาคต
10

จากสถานการณ์์ดัังกล่่าว ผู้้�สอนจึึงเห็็นความ
สำำ�คัญ
ั ของการพััฒนารููปแบบการจััดการเรีียนการสอน
ให้้สอดคล้้องกัับลัักษณะของผู้้เ� รีียนในยุุคปััจจุุบันั และ
เพื่่�อส่่งเสริิมให้้ผู้้�เรีียนเกิิดทัักษะการเรีียนรู้้แ� ห่่งศตวรรษ
ที่่� 21 จึึงได้้มีีการประยุุกต์์ใช้้กระบวนการสืืบเสาะ
หาความรู้้� (Inquiry-based learning) และแนวคิิด
ห้้องเรีียนกลัับด้้าน (Flipped classroom) ในกระบวน
วิิชาการฝึึกปฏิิบััติิการพยาบาลเพื่่�อส่่งเสริิมสุุขภาพ
ผู้้ใ� หญ่่และผู้้สู� งู อายุุ กระบวนวิิชา 561391 เพื่่�อส่่งเสริิม
ให้้เกิิดการเรีียนการสอนแบบ active learning และ
และส่่งเสริิมให้้เกิิดกระบวนการที่่�สร้้างทัักษะการเรีียน
รู้้�ตลอดชีีวิิตให้้กัับนัักศึึกษา (Lifelong Learning) ต่่อ
ไปได้้
2. หลัักการที่่�นำำ�มาใช้้
การจััดการเรีียนการสอนในกระบวนวิิชาฝึึก
ปฏิิบัติั กิ ารพยาบาลเพื่่�อส่่งเสริิมสุุขภาพผู้้ใ� หญ่่และผู้้สู� งู
อายุุ ได้้มีีการนำำ�การเรีียนรู้้แ� บบ Active Learning โดย
ประยุุกต์์ใช้้กระบวนการสืืบเสาะหาความรู้้� (Inquirybased learning) และแนวคิิดห้้องเรีียนกลัับด้้าน
(Flipped classroom) มาใช้้ในการจััดการเรีียนการสอน
เพื่่อ� สร้้างเสริิมศัักยภาพผู้้เ� รีียนตามศตวรรษที่่� 21 ดัังนี้้�
2.1. การเรีียนรู้้�แบบ Active Learning
Active Learning เป็็นกระบวนการจััดการเรีียน
รู้้� ต า ม แ น วคิิ ด ก า ร ส ร้้ า ง ส ร ร ค์์ ท า ง ปัั ญ ญ า
(Constructivism) ที่่�เน้้นกระบวนการเรีียนรู้้�มากกว่่า
เนื้้�อหาวิิชา เพื่่�อช่่วยให้้ผู้้�เรีียนสามารถเชื่่อ� มโยงความรู้้�
หรืือสร้้างความรู้้�ให้้เกิิดขึ้้�นในตนเอง ด้้วยการลงมืือ
ปฏิิบัติั จิ ริิงผ่่านสื่่อ� หรืือกิิจกรรมการเรีียนรู้้ที่่� มี� คี รููผู้้ส� อน
เป็็ น ผู้้� แ นะนำำ� กระตุ้้� น หรืื อ อำำ� นวยความสะดวก
ให้้ผู้้�เรีียนเกิิดการเรีียนรู้้�ขึ้้�น โดยกระบวนการคิิดขั้้�นสููง
(Higher order thinking) กล่่าวคืือ ผู้้�เรีียนมีีการ
วิิเคราะห์์สังั เคราะห์์ และการประเมิินค่่าจากสิ่่ง� ที่่�ได้้รัับ
จากกิิจกรรมการเรีียนรู้้� ทำำ�ให้้การเรีียนรู้้เ� ป็็นไปอย่่างมีี
ความหมาย และนำำ�ไปใช้้ในในสถานการณ์์ ต่่าง ๆ
ทั้้�งในห้้องเรีียนและสถานการณ์์จริิง [1]
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การจััดการเรีียนการสอนแบบสืืบเสาะหาความ
รู้้� (Inquiry – based learning) เป็็นการจััดการเรีียน
การสอนโดยใช้้ทฤษฎีี ก ารสร้้างความรู้้� ด้้ว ยตนเอง
(Constructivism) เป็็นพื้้�นฐาน ที่่�ผู้้�เรีียนสร้้างความรู้้�
ในขณะที่่�ได้้รัับประสบการณ์์ในสถานการณ์์ต่า่ ง ๆ โดย
จััดให้้ผู้้�เรีียนได้้มีีปฏิิสััมพัันธ์์แบบต่่าง ๆ กัับสิ่่�งเร้้า โดย
ใช้้ประสาทสััมผััสทั้้�งห้้า ในการสัังเกตการเก็็บข้้อมููลที่่�
เรีียนรู้้�อย่่างมีีส่่วนร่่วมแบบตื่่�นตััวกัับสถานการณ์์จริิง
ในชีีวิิต ผู้้�เรีียนจะเกิิดความเข้้าใจอย่่างท่่องแท้้ เมื่่�อได้้
มีีการจััดการให้้มีีการเชื่่อ� มโยงของข้้อมููลความรู้้ใ� หม่่กับั
ความรู้้�เดิิมที่่�มีีอยู่่� [2]
2.2. การจััดการเรีียนการสอนแบบห้้องเรีียน
กลัับด้้าน (Flipped classroom)
การจััดการเรีียนการสอนแบบห้้องเรีียนกลัับ
ด้้าน (Flipped classroom) มุ่่�งเน้้นการสร้้างสรรค์์
องค์์ความรู้้�ด้้วยตััวผู้้�เรีียนเองตามทัักษะ ความรู้้�ความ
สามารถและสติิ ปัั ญ ญาตามอัั ต ราความสามารถ
ทางการเรีียนแต่่ละคน (Self-Paced) จากกิิจกรรมทั้้�ง
ในห้้องเรีียนที่่�เกิิดจากการเรีียนการสอนทางตรงจากผู้้�
สอน และกิิจกรรมนอกห้้องเรีียนจากผ่่านสื่่อ� เทคโนโลยีี
ICT ซึ่่�งผู้้�เรีียนต้้องใช้้กระบวนการคิิดวิิเคราะห์์ในการ
ศึึกษาข้้อมููลจากแหล่่งสารสนเทศ ผ่่านสื่่�อเทคโนโลยีี
ICT เพื่่�อให้้เกิิดมโนทััศน์์รวบยอดของเนื้้�อหา ทั้้�งยัังให้้
อิิ ส ระกัั บ ผู้้� เรีี ย นในด้้านความคิิ ด และรูู ป แบบการ
แสวงหาความรู้้�จากแหล่่งเรีียนรู้้�นอกชั้้�นเรีียน [3]
กระบวนการเรีียนการสอนเหล่่านี้้� เหมาะสมอ
ย่่างยิ่่�งในการนำำ�มาประยุุกต์์ใช้้ในการเรีียนการสอน
ทางการพยาบาล ซึ่่�งจะฝึึกให้้ผู้้�เรีียนได้้ใช้้การคิิดอย่่าง
เป็็ น ระบบตามขั้้�นตอนของการแก้้ปัั ญ หา และได้้
ทำำ�ความเข้้าใจความสััมพัันธ์์ของข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องเกิิด
เป็็นความรู้้แ� ละนำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้ในสถานการณ์์จริิง ใน
การให้้การดููแลผู้้ป่� ว่ ยด้้วยความเข้้าใจอย่่างท่่องแท้้ อีีก
ทั้้�งยัังสามารถนำำ�ไปใช้้ในการทำำ�งานในอนาคตได้้อีีก
ด้้วย

3. กระบวนการเรีียนรู้้�ที่่�เกิิดขึ้น้� ในกระบวนวิิชา
การจััดการเรีียนการสอนในกระบวนวิิชาการฝึึก
ปฏิิบัติั กิ ารพยาบาลเพื่่�อส่่งเสริิมสุุขภาพผู้้ใ� หญ่่และผู้้สู� งู
อายุุ ผู้้�สอนได้้มีีการประยุุกต์์ใช้้กระบวนการสืืบเสาะ
หาความรู้้� (Inquiry-based learning) และแนวคิิด
ห้้องเรีียนกลัับด้้าน (Flipped classroom) มาใช้้ใน
การจัั ด การเรีี ย นการสอนเพื่่� อ สร้้างเสริิ ม ศัั ก ยภาพ
ผู้้�เรีียนตามศตวรรษที่่� 21 ดัังนี้้�
1) นัักศึึกษาศึึกษาวิิดีีโอต่่าง ๆ ที่่�เป็็นทัักษะที่่�
จำำ�เป็็นในการใช้้ฝึึกปฏิิบัติั กิ ารดููแลผู้้ป่� ว่ ยทางอายุุกรรม
โดยนัั ก ศึึ ก ษาจะต้้องเรีี ย นนรู้้� ด้้ว ยตนเอง (selfdirected learning) จากที่่�บ้้านหรืือหอพัักผ่่านระบบ
KC-Moodle โดยนัักศึึกษาสามารถเรีียนตามความเร็็ว
ของตััวเอง และพููดคุุยกัับนัักศึึกษาคนอื่่น� หรืือสอบถาม
ข้้อสงสััยผ่่าน chat board ใน KC-Moodle หรืือไลน์์
กลุ่่�มได้้ โดยผู้้�สอนมีีบทบาทในการแจ้้งนัักศึึกษาในวััน
ปฐมนิิเทศกระบวนวิิชาฯ และเตรีียมความรู้้แ� ละทัักษะ
เกี่่�ยวกัับการประเมิินและส่่งเสริิมสุุขภาพผู้้�ใหญ่่และ
ผู้้สู� งู อายุุแก่่นักั ศึึกษา อีีกทั้้�งสร้้างความสนใจ (Engage)
โดยทำำ�ให้้นัักศึึกษาสนใจ ใคร่่รู้้ใ� นกิิจกรรมที่่�จะนำำ�เข้้าสู่่�
บทเรีียน เป็็นการเชื่่อ� มโยงประสบการณ์์การเรีียนรู้้เ� ดิิม
จากที่่�เรีียนในชั้้�นปีีที่่� 2 กัับวิิชาที่่�จะต้้องเรีียนในเพื่่�อ
ทำำ�ให้้นัักศึึกษาสนใจจดจ่่อที่่�จะศึึกษาความคิิดรวบยอด
กระบวนการ หรืือทัักษะ และเริ่่ม� คิิดเชื่่อ� มโยงความคิิด
รวบยอด กระบวนการ หรืือทัักษะกัับประสบการณ์์เดิิม
2) ระหว่่างการฝึึกปฏิิบััติิ ผู้้�สอนตั้้�งคำำ�ถามเกี่่�ยว
กัับปััญหาสุุขภาพที่่�พบบ่่อยในผู้้ใ� หญ่่และผู้้สู� งู อายุุ รวม
ทั้้�งการพยาบาลที่่�เหมาะสมกัับผู้้�ป่่วยแต่่ละราย เพื่่�อ
กระตุ้้�นให้้นัักศึึกษาเกิิดข้้อสงสััยและต้้องการสืืบเสาะ
หาความรู้้ด้้ว
� ยตนเอง บนพื้้�นฐานของการปฏิิบัติั โิ ดยอิิง
หลัักฐานเชิิงประจัักษ์์ (Evidence-based practiceEBP) โดยนัักศึึกษาต้้องศึึกษานอกชั้้�นเรีียน และนำำ�มา
อภิิปรายร่่วมกัับผู้้ส� อนและเพื่่�อนร่่วมชั้้�น กิิจกรรมนี้้�จะ
ทำำ�ให้้นัักศึึกษามีีประสบการณ์์ร่ว่ มกัันในการสร้้างและ
พััฒนาความคิิดรวบยอด กระบวนการ และทัักษะ โดย
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
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การให้้เวลาและโอกาสแก่่นัักศึึกษาในการทำำ�กิิจกรรม
การสำำ�รวจและค้้นหาสิ่่ง� ที่่�นักั ศึึกษาต้้องการเรีียนรู้้ต� าม
ความคิิดเห็็นนัักศึึกษาแต่่ละคน และนัักศึึกษาในกลุ่่�ม
ได้้อภิิปรายแลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็นเกี่่�ยวกัับการคิิด
รวบยอด กระบวนการ และทัักษะที่่�ควรนำำ�ไปประยุุกต์์
ในการดููแลผู้้�ป่่วยอีีกด้้วย
3) นัักศึึกษาจััดกิิจกรรม เพื่่�อส่่งเสริิมสุุขภาพ
ผู้้�ใหญ่่และผู้้�สููงอายุุ เนื่่�องด้้วยสถานการณ์์แพร่่ระบาด
ของโรคไวรัั ส โคโรน่่ า -19 จึึ ง ทำำ� ให้้ไม่่ ส ามารถจัั ด
กิิจกรรมให้้กัับผู้้สู� งู อายุุได้้ เนื่่�องจากกลุ่่�มผู้้สู� งู อายุุเป็็นก
ลุ่่�มที่่�มีคี วามเสี่่ย� งในการเจ็็บป่่วยรุุนแรงหลัังจากติิดเชื้้�อ
ไวรััสได้้ ดัังนั้้�นจึึงจััดให้้นัักศึึกษาให้้ความรู้้�แก่่เพื่่�อนใน
กลุ่่�ม โดยจััดเป็็นฐานต่่าง ๆ เพื่่�อให้้ความรู้้�แก่่ผู้้�สููงอายุุ
เสมืือนจริิง และมีีการดำำ�เนิินกิิจกรรมเป็็นภาษาอัังกฤษ
เพื่่� อ เพิ่่� ม พูู น ทัั ก ษะทางภาษาไปพร้้อมกัั บ การทำำ�
กิิจกรรม เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนไม่่เกิิดความเบื่่�อหน่่ายและสนุุก
กัับการเรีียนรู้้ม� ากยิ่่ง� ขึ้้�น ก่่อนการจััดกิิจกรรมนัักศึึกษา
แต่่ละกลุ่่�มต้้องค้้นคว้้าข้้อมููลมาส่่งผู้้�สอนตรวจสอบ
ความเหมาะสมก่่อนนำำ�ไปทำำ�สื่่อ� ในกิิจกรรมต่่าง ๆ ภาย
หลัังจากเสร็็จกิิจกรรมแล้้ว ผู้้�สอนได้้นำำ�อภิิปราย โดย
ให้้นัักศึึกษาสะท้้อนคิิดเกี่่�ยวกัับปััญหาและอุุปสรรค/
ข้้อจำำ�กัดั จากการจััดกิิจกรรมร่่วมกััน ซึ่ง่� เป็็นการกระตุ้้น�
ให้้นัักศึึกษาเกิิดข้้อสงสััย แล้้วร่่วมกัันคิิดวิิเคราะห์์เพื่่�อ
แก้้ไขปัั ญ หาอื่่� น ๆ ต่่ อ ไป ส่่ ง ผลให้้นัั ก ศึึ ก ษาเกิิ ด
กระบวนการเรีียนรู้้�อย่่างต่่อเนื่่�อง (inquiry cycle)
4) มอบหมายให้้นัักศึึกษาได้้ทำำ�ความเข้้าใจและ
ศึึ ก ษากรณีี ศึึ ก ษาของผู้้� ป่่ ว ยก่่ อ นการเข้้าฝึึ ก ปฏิิ บัั ติิ
สถานการณ์์จำำ�ลองเสมืือนจริิง (simulation lab) โดย
เป็็นการทบทวนเรื่่อ� ง ความรู้้ข� องโรค การประเมิินโดย
การตรวจร่่างกาย รวมไปถึึงการให้้การพยาบาลตาม
เหมาะสมดัังสถานการณ์์จำำ�ลองที่่�กำำ�หนดไว้้ ภายหลััง
จากเสร็็ จ กิิ จ กรรม ผู้้� ส อนได้้นำำ� อภิิ ป ราย โดยให้้
นัักศึึกษาสะท้้อนคิิดเกี่่ย� วกัับการให้้การพยาบาลผู้้ป่� ว่ ย
เสมืื อ นจริิ ง ร่่ ว มกัั น ภายในห้้องสถานการณ์์ จำำ� ลอง
ขั้้�นตอนนี้้�ทำ�ำ ให้้นัักศึึกษาได้้ยืืนยัันและขยายหรืือเพิ่่�ม
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เติิมความรู้้�ความเข้้าใจในความคิิดรวบยอดให้้กว้้าง
ขวางและลึึกซึ้้�งยิ่่�งขึ้้�น กรณีีที่่�นัักศึึกษาไม่่เข้้าใจหรืือยััง
ให้้การดููแลผู้้�ป่่วยที่่�ไม่่ถูกู ต้้อง ผู้้ส� อนได้้อธิิบายเพิ่่�มเติิม
ให้้นัักศึึกษาหรืือขยายความรู้้� (Elaborate) เพื่่�อให้้
นัั ก ศึึ ก ษาได้้นำำ� ไปประยุุ ก ต์์ ใช้้ในการฝึึ ก ปฏิิ บัั ติิ จ ริิ ง
อีี ก ทั้้� ง ทำำ� ใ ห้้นัั ก ศึึ ก ษ า เ กิิ ด ค ว า ม คิิ ด ร ว บ ย อ ด
กระบวนการ มีีทัักษะเพิ่่�มขึ้้�น และส่่งเสริิมให้้เกิิด
กระบวนการที่่�สร้้างทัักษะการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิตให้้กัับ
นัักศึึกษา (Lifelong Learning) ต่่อไปได้้
5) สื่่�อและนวััตกรรมในการจััดการเรีียนการ
สอนแบบใหม่่ มีีดัังนี้้�
- วิิดีีโอประกอบการเรีียนการสอนสำำ�หรัับการ
เตรีียมความพร้้อมของนัักศึึกษา เพื่่�อทบทวนความรู้้�
พื้้�นฐานของนัักศึึกษาก่่อนการขึ้้�นฝึึกปฏิิบััติิงานจริิง
ได้้แก่่ การดููดเสมหะในผู้้�ป่่วยที่่�คาท่่อช่่วยหายใจ และ
สื่่อ� วิิดิโิ อเกี่่ย� วกัับการให้้ความรู้้ใ� นการป้้องกัันตนเองต่่อ
โรคไวรััสโควิิด-19 เป็็นภาษานานาชาติิ
- สื่่�อ/กิิจกรรมของโครงการสร้้างเสริิมสุุขภาพ
ผู้้�ใหญ่่และผู้้�สููงอายุุ
4. ผลที่่�ได้้รัับ
4.1. วิิธีกี ารประเมิินผลการเรีียนรู้้ข� องนัักศึึกษา
แนวคิิดการประเมิินผลส่่วน Active Learning
และ Flipped-Classroom โดยมีีการประเมิินตลอด
ช่่วงการฝึึกปฏิิบััติิได้้แก่่ ก่่อนการฝึึกปฏิิบััติิ ระหว่่าง
การฝึึกปฏิิบััติิ และวัันสุุดท้้ายของการฝึึกปฏิิบััติิ ดัังนี้้�
1) ก่่อนการฝึึกปฏิิบััติิ จะมีีการประเมิินผลการ
เรีียนรู้้�ของนัักศึึกษา เพื่่�อประเมิินระดัับความรู้้�และ
ทัั ก ษะของนัั ก ศึึ ก ษา โดยการให้้นัั ก ศึึ ก ษาทำำ� แบบ
ทดสอบก่่อนเรีียน ซึ่ง่� นัักศึึกษาจะทราบผลคะแนนทัันทีี
หลัังทำำ�แบบทดสอบเสร็็จสิ้้�น
2) ระหว่่างการฝึึกปฏิิบััติิ จะมีีการประเมิินผล
การเรีียนรู้้ข� องนัักศึึกษาเป็็นระยะ ๆ ของการฝึึกปฏิิบัติั ิ
โดยการประเมิินจากรายงานปััญหาทางด้้านสุุขภาพ
ของผู้้� ใ หญ่่ แ ละผู้้� สูู ง อายุุ การนำำ� เสนอแผนการจัั ด
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กิิ จ กรรมเพื่่� อ ส่่ ง เสริิ ม สุุ ข ภาพผู้้� ใ หญ่่ แ ละผู้้� สูู ง อายุุ
การประยุุ ก ต์์ ก ระบวนการพยาบาลตามแนวคิิ ด ที่่�
เกี่่�ยวข้้องและหลัักฐานเชิิงประจัักษ์์ และรวมทั้้�งการ
conference ผ่่าน zoom ซึ่่�งจะประเมิินตามเกณฑ์์
การประเมิินผลภาคปฏิิบััติิของคณะพยาบาลศาสตร์์
3) วัันสุุดท้้ายของการฝึึกปฏิิบััติิ ในวัันสุุดท้้าย
ของการฝึึกปฏิิบััติิ ได้้จััดให้้นัักศึึกษาทุุกคนร่่วมกััน
อภิิปรายผลการจััดกิิจกรรม รวมทั้้�งประเมิินผล ปััญหา
และอุุปสรรคการเรีียนรู้้�ด้้วยตนเองของนัักศึึกษา และ
ทำำ�แบบทดสอบหลัังเรีียนในระบบ google form นอก
เหนืือจากนี้้� ผู้้ส� อนทำำ�การอภิิปรายร่่วมและสรุุปผลการ
เรีียนรู้้�ในห้้องเรีียนกัับนัักศึึกษา (post conference)
เพื่่�อเป็็นประเมิินข้้อมููลเชิิงคุุณภาพ
4.2. ข้้อมููลที่่�นำำ�มาใช้้ในการประเมิินผล
4.2.1 ข้้อมููลเชิิงปริิมาณ
ข้้อมููลพื้้�นฐานของผู้้�เรีียน
	ผู้้�เรีียนเป็็นนัักศึึกษาพยาบาลชั้้�นปีีที่่� 3 ที่่�ได้้ขึ้้�น
ฝึึกปฏิิบััติิในกระบวนวิิชา 561391 การฝึึกปฏิิบััติิการ
พยาบาลผู้้�ใหญ่่และผู้้�สููงอายุุ ภาคการศึึกษาที่่� 2 ปีีการ
ศึึกษา 2563 จำำ�นวน 35 คน แบ่่งเป็็นเพศหญิิง 33 คน
และเพศชาย 2 คน ซึ่่�งแสดงดัังตารางที่่� 1 ดัังนี้้�
เพศ
จำำ�นวน (คน)
ร้้อยละ
หญิิง
33
94.3
ชาย
2
5.7
ตารางที่่� 1 แสดงจำำ�นวนนัักศึึกษาและร้้อยละ โดยแบ่่ง
เป็็นเพศหญิิงและชาย
ข้้อคิิดเห็็นของนัักศึึกษา
1. ด้้านการจััดการเรีียนการสอน
ประเด็็น

1. ผู้้�เรีียนได้้ทำำ�
กิิจกรรมอย่่าง
อิิสระ

มาก มาก
ที่่�สุุด

37.10 60.00

ร้้อยละ
ปาน น้้อย น้้อย
กลาง
ที่่�สุุด
2.90

-

-

2.ผู้้�เรีียนมีีความรัับ 57.10 40.00
ผิิดชอบต่่อกลุ่่�ม
และตนเอง
3.ใช้้สื่่�อและแหล่่ง 11.40 62.90
เรีียนรู้้�ที่่�เร้้าความ
สนใจและส่่งเสริิม
การเรีียนรู้้�
4.ผู้้�เรีียนนำำ�วิิธีีการ 25.70 57.10
เรีียนรู้้�ไปใช้้ในวิิชา
อื่่�น ๆได้้

2.90

-

-

25.70

-

-

14.30

2.90

-

ตารางที่่� 2 แสดงจำำ�นวนร้้อยละของความคิิดเห็็น
นัักศึึกษาด้้านการจััดการเรีียนการสอน
จากตารางที่่� 2 พบว่่าในด้้านการจััดการเรีียน
การสอนผู้้�เรีียนสามารถใช้้สื่่�อและแหล่่งเรีียนรู้้�ที่่�เร้้า
ความสนใจและส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�ได้้มาก คิิดเป็็นร้้อย
ละ 62.90 รองลงมาคืือ ผู้้�เรีียนได้้ทำำ�กิิจกรรมอย่่าง
อิิสระ คิิดเป็็นร้้อยละ 60.00
2. ด้้านรููปแบบการเรีียนการสอน
ประเด็็น

1. ส่่งเสริิมให้้ผู้้�
เรีียนได้้แลกเปลี่่�ยน
ความรู้้�ความคิิด
ระหว่่างผู้้�เรีียนกัับผู้้�
เรีียน และผู้้�เรีียน
กัับผู้้�สอน
2. ฝึึกให้้ผู้้�เรีียน
สามารถแก้้ไข
ปััญหาได้้ด้้วย
ตนเอง
3. ช่่วยให้้ผู้้�เรีียน
สร้้างความรู้้� ความ
เข้้าใจด้้วยตนเองได้้
4. ฝึึกทัักษะการ
ติิดต่่อสื่่�อสาร
ระหว่่างผู้้�เรีียนกัับผู้้�
อื่่�น
5. การเรีียนการ
สอนนี้้�ฝึึกความรัับ
ผิิดชอบความ
ซื่่�อสััตย์์ และความ
มีีระเบีียบวิินััย

ร้้อยละ
มาก มาก ปาน น้้อย น้้อย
ที่่�สุุด
กลาง
ที่่�สุุด

42.90 57.10

-

-

-

28.60 60.00

11.40

-

-

71.40 20.00

8.60

-

-

40.00 48.60

8.60

2.90

-

42.90 48.60

8.60

-

-

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
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6. การเรีี ย นการ 37.10 54.30 5.70
สอนนี้้�ช่่ ว ยฝึึ ก ให้้
ตัั วผู้้� เรีี ย นเองรู้้� จัั ก
การค้้นคว้้าหาความ
รู้้� จ ากสื่่� อ รวมถึึ ง
แหล่่ ง ข้้อมูู ล ต่่ า งๆ
ก่่ อ น ก า ร ขึ้้� น ฝึึ ก
ปฏิิบััติิ

2.90

-

ตารางที่่� 3 แสดงจำำ�นวนร้้อยละของความคิิดเห็็น
นัักศึึกษาด้้านรููปแบบการเรีียนการสอน
จากตารางที่่� 3 พบว่่าผู้้�เรีียนเห็็นด้้วยมากที่่�สุุด
กัับรููปแบบการจััดการเรีียนการสอนที่่�ช่่วยให้้ผู้้�เรีียน
สร้้างความรู้้� ความเข้้าใจด้้วยตนเองได้้ คิิดเป็็นร้้อยละ
71.40 รองลงมาคืือช่่วยฝึึกให้้ผู้้�เรีียนสามารถแก้้ไข
ปััญหาได้้ด้้วยตนเองได้้มาก คิิดเป็็นร้้อยละ 60.00
3. ด้้านบรรยากาศการเรีียนการสอน
ประเด็็น

ร้้อยละ
มาก มาก ปาน น้้อย น้้อย
ที่่�สุุด
กลาง
ที่่�สุุด

1. ผู้้� เรีี ย นเกิิ ด การ 25.70
เรีี ย นรู้้� การคิิ ด ที่่�
หลากหลาย
2. ผู้้� เ รีี ย นได้้รัั บ 45.70
การกระตุ้้� น ให้้เกิิ ด
กระบวนการเรีียนรู้้�
ด้้วยตนเอง (Active
learner)
3. ผู้้� เรีี ย นรู้้� สึึ ก ถึึ ง 25.70
ความง่่ า ยในการ
ติิดต่่อสื่่�อสาร การ
แลกเปลี่่�ยนความรู้้�
ปรึึกษาหารืือ การ
อภิิปรายการปฏิิบัติั ิ
งานระหว่่างผู้้�เรีียน
กัับผู้้�เรีียน
4. ผู้้� เรีี ย นมีี ค วาม 25.70
กระตืือรืือร้้นในการ
ศึึกษาค้้นคว้้าข้้อมููล
บ น พื้้� น ฐ า น ข อ ง
แหล่่ ง ข้้อมูู ล ที่่� น่่ า
เชื่่�อถืือและสร้้างผล
งานออกมาได้้อย่่าง
สร้้างสรรค์์
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71.40 -

2.90

-

51.40 2.90

-

-

68.60 5.70

62.90 11.40

-

-

-

-

3.5 ผู้้เ� รีียนรู้้สึ� กึ สนุุก 37.10 54.30 8.60
กัับการเรีียนมากยิ่่�ง
ขึ้้� น เ มื่่� อ ไ ด้้รัั บ
บทบาทในการมีี
ส่่วนร่่วมในการจััด
กิิจกรรมการเรีียน

-

-

ตารางที่่� 4 แสดงจำำ�นวนร้้อยละของความคิิดเห็็น
นัักศึึกษาด้้านบรรยากาศการเรีียนการสอน
จากตารางที่่� 4 พบว่่าผู้้เ� รีียนร้้อยละ 71.40 เห็็น
ด้้วยมากกัับบรรยากาศการเรีียนการสอนช่่วยส่่งเสริิม
ให้้ผู้้�เรีียนเกิิดการเรีียนรู้้� การคิิดที่่�หลากหลาย และร้้อย
ละ 68.60 ของผู้้�เรีียนรู้้�สึึกถึึงความง่่ายในการติิดต่่อ
สื่่� อ สาร การแลกเปลี่่� ย นความรู้้� ปรึึ ก ษาหารืื อ
การอภิิปรายการปฏิิบััติิงานระหว่่างผู้้�เรีียนกัับผู้้�เรีียน
อีีกด้้วย
4. ด้้านกิิจกรรมการเรีียนรู้้�
ประเด็็น

ร้้อยละ
มาก มาก ปาน น้้อย น้้อย
ที่่�สุุด
กลาง
ที่่�สุุด

1. ส่่งเสริิมการคิิด 22.90 68.60 8.60
วิิเคราะห์์และตััดสิิน
ใจ กล้้าคิิดกล้้าตอบ
ของผู้้�เรีียน
2. ผู้้�เรีียนมีีโอกาส 42.90 51.40 5.70
แสดงความคิิดเห็็น
และแลกเปลี่่� ย น
ความคิิ ด เห็็ น กัั บ ผู้้�
อื่่�น
3. ผู้้� เ รีี ย นเข้้าใจ 34.30 60.00 5.70
เนื้้�อหาของกระบวน
วิิชาการฝึึกปฏิิบััติินี้้�
มากขึ้้�น

-

-

-

-

-

-

ตารางที่่� 5 แสดงจำำ�นวนร้้อยละของความคิิดเห็็น
นัักศึึกษาด้้านกิิจกรรมการเรีียนรู้้�
จากตารางที่่� 5 พบว่่าผู้้�เรีียนเห็็นด้้วยมากกัับ
แนวทางการจััดกิิจกรรมการเรีียนรู้้�ที่่�สามารถส่่งเสริิม
การคิิด วิิเคราะห์์และตััดสิินใจ กล้้าคิิดกล้้าตอบของ
ผู้้�เรีียน และช่่วยผู้้�เรีียนมีีความกระตืือรืือร้้นในการ
ศึึกษาค้้นคว้้าข้้อมููลบนพื้้�นฐานของแหล่่งข้้อมููลที่่�น่่า

ผลการจัดการเรียนรู้ 21st Century Learning ประจำ�ปีการศึกษา 2563

คิคิดดเปเปนนรรออยละ
ยละ68.60
68.60และ
และ60.00
60.00ตามลำดั
ตามลำดับบ
4.3
พพธธตตออนันักกศึศึกกษาที
4.3ผลลั
ผลลั
ษาที่เ่เปปนนเปเปาาหมาย/เข
หมาย/เขาารรววมม
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(2021)
Chiang Mai University, Thailand
ในโครงการ
ในโครงการ
4.3.1
4.3.1ดดาานความรู
นความรู 
เชื่่�อถืือ--และสร้้างผลงานออกมาได้้อย่่
างสร้้างสรรค์์
นันักกศึศึกกษาเกิ
ยยนรู
ษาเกิดดกระบวนการการเรี
กระบวนการการเรี
นรู ด ดคิว วิยดย
เป็็นร้้อยละ
68.60 และ 60.00
ตามลำำ�ดัับฝ กความคิด
ตนเอง
ตนเอง (Active
(Activelearner)
learner) เนืเนื่ อ่ องจากได
งจากได ฝ  กความคิด
4.3.
ผลลัั
พ
ธ์์
ต่
่
อ
นัั
ก
ศึึ
ก
ษาที่่�
เป็็นเป้้าฒหมาย/เข้้า
และลงมื
และลงมืออทำด
ทำดววยตนเอง
ยตนเองทำให
ทำใหเเกิกิดดการพั
การพัฒนาระบบ
นาระบบ
ร่่วมในโครงการ
ความคิ
ดดและกระตื
ออรืรืออรรนนทีที่จ่จะแสวงหาความรู
ความคิ4.3.1
และกระตื
ะแสวงหาความรูดดววยย
ด้้านความรู้้
�
ตนเอง
ตนเอง- นัักศึึกษาเกิิดกระบวนการการเรีียนรู้้�ด้้วย
คความคุ
นนเคยกั
บบเทคโนโลยี
นักกศึศึกกษามี
ษามี
วามคุเนื่่�
เทคโนโลยี
ตนเอง--นั(Active
learner)
อเคยกั
งจากได้้ฝึึ
กความคิิแและสื
ดละสื
และ่อ่อ
ทีลงมืื
ยยเปเป
นนอย
ยูยู แ แลลดวการพัั
ที่ ท่ ทั นอั นสมั
อยาางดี
งดี
ว จึจึงงชชฒววยให
ยใหนนั กักศึศึกกษา
ษา
ทำำสมั
�ด้้ว
ยตนเอง
ทำำ�ออให้้เกิิ
นาระบบความ
สามารถเรี
ยยนรู
่ย่ยวกั
การสร
ใใหญ
คิิสามารถเรี
ดและกระตืื
อรืืเกีเอกีร้้นที่่�
ยตนเอง
นรู
วกับจบะแสวงหาความรู้้
การสราางเสริ
งเสริมมสุสุข�ด้้ว
ขภาพผู
ภาพผู
หญ
และผู
กศึึไกไดษามีี
�นเคยกัับนเทคโนโลยีี
และสื่่�อ
และผูสส-ูงูงนััอายุ
อายุ
ดดดียียิ่งคิ่งขึวามคุ้้
ขึ้น้นโดยประเมิ
โดยประเมิ
นจากคะแนนของ
จากคะแนนของ
ที่่�แบบทดสอบก
ทัั น สมัั ย เป็็ นออย่่
า งดีี
อ ยู่่�แล้้ว งงจึึเรีเรีงยช่่ยนวนยให้้นัั
ก ศึึ ก ษา
แบบทดสอบก
ยยนและหลั
และการตอบ
อนเรี
นเรี
นและหลั
และการตอบ
สามารถเรีี
ยอนนรู้้การอภิ
�เกี่่�ยวกััปปบรายได
การสร้้างเสริิ
มสุุขผภาพผู้้
�ใหญ่่
คำถามผู
ออยยาางสมเหตุ
าางง
คำถามผูสสอน
การอภิ
รายได
งสมเหตุ
ผลระหว
ลระหว
และผู้้
งนการสอน
อายุุได้้ดีียิ่่�งขึ้้�น โดยประเมิินจากคะแนนของ
การเรี
การเรี�สูยยูนการสอน
แบบทดสอบก่่
อนเรีียนและหลัังเรีียน และการตอบ
4.3.2
4.3.2ดดาานทั
นทักกษะ
ษะ
คำำ�ถามผู้้
ส
�
อน
การอภิิ
างสมเหตุุผนลระหว่่
าง
-- นันักกศึศึกกษามี
ททปั กั กรายได้้อย่่
ษะในการประเมิ
ปปญญหา
ษามี
ษะในการประเมิ
น
หา
การเรีียนการสอน
ทางด
นสุ
ใหญและผูสูงอายุ ปฏิบัติการ
ทางดาา4.3.2
นสุขขภาพของผู
ภาพของผู
ด้้านทัักษะใหญและผูสูงอายุ ปฏิบัติการ
พยาบาลแบบองค
ร วมแก ผผู  รู  รั บั บบริ
ออยยาางง
พยาบาลแบบองค
บริกกนารได
ารได
- นัักศึึกษามีีทัรักวมแก
ษะในการประเมิิ
ปััญหาทาง
เหมาะสม
โดยประเมิ
กกษาค
เหมาะสม
โดยประเมิ
จากการศึ
ษาค
คว
หา
ด้้านสุุ
ข ภาพของผู้้
� ใ หญ่่นนแจากการศึ
ละผู้้� สูู ง อายุุ
ปฏิินนบัคว
ั ติาิ กาหา
าร
ขพยาบาลแบบองค์์
ใใชชใในการดู
ปปววยยาบนพื
้น้นฐาน
ขออมูมูลลมาประยุ
มาประยุกกตรตวมแก่่
นการดู
ลผู
บนพื
ฐาน
ผู้้รั� บั บริิแแกลผู
ารได้้อย่่
งเหมาะสม
ของหลั
งงประจั
กกษษ การตั
ไไขป
โดยประเมิิ
นจากการศึึ
กษาค้้นคว้้าหาข้้อมูู
ลมาประยุุ
กหา
ต์์
ของหลักกฐานเชิ
ฐานเชิ
ประจั
การตัดดสิสินนใจแก
ใจแก
ขปญญหา
เฉพาะหน
การทำงานร
ววมกั
ใช้้ในการดูู
� ป่่ ว ย บนพื้้�นฐานของหลัั
ก ฐานเชิิ ง
เฉพาะหนาแา ลผู้้
การทำงานร
มกับบผูผู อ อื ่ นื ่ น การทำงาน
การทำงาน
ประจัั
ดสิินเปใจแก้้ไขปัั
สำเร็
สำเร็จจกไดไดษ์์ดดวการตัั
วยตนเอง
ยตนเอง
เปนนตตนน ญหาเฉพาะหน้้า การ
ทำำ4.3.3
�งานร่่ดดาวานทั
มกัั
ผู้้นคติ
�อื่่�น การทำำ�งานสำำ�เร็็จได้้ด้้วยตนเอง
4.3.3
นทัศบศนคติ
เป็็นต้้น
--นันักกศึศึกกษามี
ษามีททักักษะในการติ
ษะในการติดดตตออสืสื่อ่อสารกั
สารกับบผูผูออื่นื่น
4.3.3 ด้้านทััศนคติิ
โดยประเมิ
โดยประเมินนจากทั
จากทักกษะการติ
ษะการติดดตตออสืสื่ อ่ อสารกั
สารกับบผูผู 
นัักศึึบกแหล
ษามีีงทัฝกั กษะในการติิ
ดต่่อสื่่อ� สารกัับผู้้อื่่� น�
ปฏิ
บบัตัติก-ิการกั
และผู
สสอน
ปฏิ
ารกั
บ
แหล
ง
ฝ
ก
และผู
อน
โดยประเมิินจากทัักษะการติิดต่่อสื่่�อสารกัับผู้้�ปฏิิบััติิ

ซืซื่ อ่ อสัสัตตยย และความมี
และความมีรระเบี
ะเบียยบวิ
บวินนั ยั ยในตนเอง
ในตนเอง โดย
โดย
ประเมิ
ประเมินนจากการเข
จากการเขาาเรีเรียยนน และส
และสงงงานในระบบ
งานในระบบ
ออนไลน
ออนไลนทที่ตี่ตรงต
รงตออเวลา
เวลา
ภาพกิ
จกรรมการจัดดการเรี
ยนการสอน
ภาพกิ
ภาพกิิจจกรรมการจั
กรรมการจััดการเรี
การเรีียยนการสอน
นการสอน

รูรูปปทีที่ ่1-2
1-2การผลิ
การผลิตตสืสื่อ่อวิวิดดิโิโอให
อใหคความรู
วามรูเรืเรื่อ่องการ
งการ
รููปที่่�ปอ1-2
การผลิิ
ต
สื่่
อ
�
วิิ
ดิ
โ
ิ
อให้้ความรู้้
เ
�
รื่่
อ
�
งการป้้
องกััน
ปองกังกันนการแพร
การแพรรระบาดของเชื
ะบาดของเชื้อ้อไวรั
ไวรัสสโควิ
โควิดด-19
-19
การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19

รูปที่ 7 ออ

การกัับแหล่่งฝึึกและผู้้�สอน
- ช่่วยให้้นัักศึึกษาฝึึกความรัับผิิดชอบ ความ
ซื่่� อ สัั ต ย์์ และความมีี ร ะเบีี ย บวิิ นัั ย ในตนเอง โดย
ประเมิินจากการเข้้าเรีียน และส่่งงานในระบบออนไลน์์
ที่่�ตรงต่่อเวลา

รูรููปที่่�ที่ 3-4 การเล่่
การเลนเกมส์์
เกมสเพื่่�พือ่ ป้้ปองกัั
งกันภาวะสมองเสื่่
ภาวะสมองเสื�อ่ ม
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
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4.4 ประโยช
จากผลก
สอดคลองก
จัดการเรียน
รูจักการคนค
ตาง ๆ กอน
ดวยตนเอง
และการทำง
ปฏิบัติงานม
การนำเทคโ

CMU21 (2021)
Chiang Mai University, Thailand

รูรูปปทีที่่ 3-4
3-4 การเล
การเลนนเกมส
เกมสเเพืพื่่ออปปอองกั
งกันนภาวะสมองเสื
ภาวะสมองเสื่่ออมม

ทีที่่ 5-6
ลลปะป
นนภาวะสมองเสื
รููปที่่�รูรูปป5-6
งานศิิงานศิ
ลปะป้้
องกัันอองกั
ภาวะสมองเสื่่
�อม ่่ออมม
5-6
งานศิ
ปะป
งกั
ภาวะสมองเสื

รููปที่่� 7 ออกกำำ�ลัังกายเพื่่�อป้้องกัันภาวะสมองเสื่่�อม
4.4. ประโยชน์์ที่่�ได้้รัับจากการเรีียนการสอน
จากผลการประเมิินผลการจััดการเรีียนการสอน
ที่่�สอดคล้้องกัับศตวรรษที่่� 21 โดยผู้้�เรีียนพบว่่า การ
จััดการเรีียนการสอนมีีส่ว่ นช่่วยฝึึกให้้ตััวผู้้เ� รีียนเองรู้้จั� กั
การค้้นคว้้าหาความรู้้�จากสื่่�อ รวมถึึงแหล่่งข้้อมููลต่่าง
ๆ ก่่อนการขึ้้�นฝึึกปฏิิบััติิ ฝึึกให้้เกิิดการเรีียนรู้้�ด้้วย
ตนเอง ฝึึกการวางแผนการทำำ�งานทั้้�งของตนเอง และ
การทำำ�งานเป็็นทีีม มีีความรัับผิิดชอบในการฝึึกปฏิิบัติั ิ
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จัจัดดการเรี
การเรียยนการสอนมี
นการสอนมีสสววนช
นชววยฝ
ยฝกกให
ใหตตััววผูผูเเรีรียย นเอง
นเอง
รูรูจจัักกการค
การคนนคว
ควาาหาความรู
หาความรูจจากสื
ากสื่่ออ รวมถึ
รวมถึงงแหล
แหลงงขขออมูมูลล
ตตาางง ๆๆ กกออนการขึ
นการขึ้้นนฝฝกกปฏิ
ปฏิบบััตติิ ฝฝกกให
ใหเเกิกิดดการเรี
การเรียย นรู
นรู
ดดววยตนเอง
ยตนเอง ฝฝกกการวางแผนการทำงานทั
การวางแผนการทำงานทั้้งงของตนเอง
ของตนเอง
งานมากขึ้้�น อีีกทั้้�นนงการเรีี
และการทำงานเป
ทีทีมม มีมียคคนการสอนแบบโดยการนำำ
วามรั
และการทำงานเป
วามรับบผิผิดดชอบในการฝ
ชอบในการฝกก�
เทคโนโลยีี
และสื่่้้นน�อออนไลน์์
มาใช้้ยยนการสอนแบบโดย
ทำำ�ให้้ผู้้�เรีียนรู้้�สึึกถึึง
ปฏิ
บบัตัติงิงานมากขึ
อีอีกกทัทั้ง้งการเรี
ปฏิ
านมากขึ
การเรี
นการสอนแบบโดย
ความทัันสมััยของกระบวนการจัั
ดการเรีีทำให
ยนการสอน
การนำเทคโนโลยี
การนำเทคโนโลยีแและสื
ละสื่่ออออนไลน
ออนไลนมมาใช
าใช ทำใหผผููเเรีรียยนน
ายในการติิดยต่่ของกระบวนการจั
อสื่่�อสาร การแลกเปลี่่�ยนความ
รูรูมีีสสคึึกกวามง่่
ถึถึงงความทั
ความทันนสมั
สมัยของกระบวนการจัดดการเรี
การเรียยนน
รู้้� ปรึึกษาหารืื
การอภิิ
ปรายการปฏิิ
าง
การสอน
มีมี คคอวามง
าา ยในการติ
ดด ตต ออบัสืสืัติ่่ิงออานระหว่่
สาร
การ
การสอน
วามง
ยในการติ
สาร
การ
ผู้้�เรีียนกัับผู้้�เรีียน และผู้้�เรีียนกัับ ลดระยะเวลาในการ
แลกเปลี
่่ยยนความรู
 ปรึ
ออ การอภิ
ปรายการ
แลกเปลี
นความรู
ปรึกกษาหารื
ษาหารื
การอภิ
รายการ
ทำำ�รายงาน
มีีความสะดวก
สามารถเรีี
ยนรู้้�ไปด้้ทุุ
กที่่�ทุุก
ปฏิ
บบััตติิงงานระหว
าางผู
เเรีรียยนกั
บบผูผูเเรีรียยนน และผู
เเรีรียยนกั
ปฏิ
านระหว
งผู
นกั
และผู
นกับบา
เวลา นอกจากนี้้�การนำำ�กิิจกรรมโดยผู้้�เรีียน พบว่่
ลดระยะเวลาในการทำรายงาน
มีมี คค วามสะดวก
ลดระยะเวลาในการทำรายงาน
วามสะดวก
นัักศึึกษามีีความกระตืือรืือร้้นในการศึึ
กษาค้้นคว้้า
สามารถเรี
นรู
เวลา
้้กการนำ
ข้้อมููลบนพื้้�นยยฐานของแหล่่
ลที่่�นอกจากนี
น่า่ เชื่่อ� ถืือและสร้้าง
สามารถเรี
นรูไไดดททุุกกทีที่่ททงุุกกข้้อมูู
เวลา
นอกจากนี
ารนำ
กิกิผลงานออกมาได้้อย่่
จจ กรรมโดยผู
พบว
กก ษามี
กรรมโดยผู  เเ รีรี ยย านนงสร้้างสรรค์์
พบว าา นันั กก ศึศึสอดคล้้องกัั
ษามี คค วาม
วามบ
กระตื
รืรืออรรนนในการศึ
กกษาค
วััตถุุปออระสงค์์
และตอบสนองความต้้องการของผู้้
�รัับ
กระตื
ในการศึ
ษาคนนคว
ควาาขขออมูมูลลบนพื
บนพื้้นน ฐาน
ฐาน
บริิการได้้อย่่
ของแหล
งงขขออามูมูงดีีลลทีที่่นนาาเชื
ของแหล
เชื่่ออถืถืออและสร
และสราางผลงานออกมา
งผลงานออกมา
4.5.
ผลลัั
พ
ธ์์
ต่
อ
่
คณาจารย์์
ที่่
เ
�
ข้้าร่่
ได
ระสงค
ไดออยยาางสร
งสราางสรรค
งสรรค สอดคล
สอดคลอองกั
งกับบวัวัตตถุถุปปวมโครงการ
ระสงคแและ
ละ
	ผู้้�
ส
อนเกิิ
ด
การพัั
ฒ
นาทัั
ก
ษะในการใช้้เทคโนโลยีี
ตอบสนองความต
ตอบสนองความตอองการของผู
งการของผูรรับับบริ
บริกการได
ารไดออยยาางดี
งดี
สารสนเทศในการจััดการเรีียนการสอน และสามารถ
4.5
ผลลั
ตตออคณาจารย
ทที่เี่เขขาารรววมโครงการ
4.5
ผลลัพพธีีกธธารสื่่
คณาจารย
มโครงการ
เลืือกใช้้วิิ
�อสารที่่�เหมาะสมกัั
บผู้้�เรีียนได้้มากยิ่่�ง
ผู

ส
อนเกิ
ด
การพั
ฒ
นาทั
ก
ษะในการใช
ทคโนโลยี
ขึ้้�น ผูสอนเกิดการพัฒนาทักษะในการใชเเทคโนโลยี
สารสนเทศในการจั
ดดการเรี
สารสนเทศในการจั
การเรียยนการสอน
นการสอน และสามารถ
และสามารถ
5. สรุุป
เลื
ววิิธธีีกกบทเรีี
ารสื
บบผูผูเเรีรียยนได
เลืออกใช
กใช5.1.
ารสื่่ออยสารที
สารที
หมาะสมกั
นได มมาก
าก
นที่่�ได้้รัั่่เเหมาะสมกั
บ
ยิยิ	ผู้้�
่ง่งขึขึ้น้น ส อนได้้พัั ฒ นาการจัั ด การเรีี ย นการสอนที่่�
5.
สรุ
5.สอดคล้้องกัั
สรุปป บศตวรรษที่่� 21 โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งการ
5.1
บทเรี
นที
จััดการเรีี
ทำำ�ให้้ผู้้�สอนเรีียน
5.1
บทเรียยยนการสอนแบบออนไลน์์
นที่ไ่ไดดรรับับ
รู้้จ� ากสถานการณ์์ ปััญหา และอุุปสรรคจากการจััดการ
เรีียนการสอน แล้้วต้้องคิิดวิิเคราะห์์เพื่่�อแก้้ไขปััญหา
นั้้�น ๆ จนเกิิดความเข้้าใจอย่่างถ่่องแท้้ และเกิิดความ
เชี่่� ย วชาญ อีี ก ทั้้�งองค์์ ค วามรู้้� ใ นปัั จ จุุ บัั น นัั ก ศึึ ก ษา
สามารถเข้้าถึึงแหล่่งข้้อมููลความรู้้ไ� ด้้ง่่าย ทุุกที่่� ทุุกเวลา
ผู้้�สอนควรพััฒนาตนเองให้้มีีความรู้้�เพิ่่�มมากขึ้้�นและ
ปรัับปรุุงความรู้้�ให้้ทัันสมััยอยู่่�เสมอ
5.2. แนวทางในการขยายผล
การจััดการเรีียนการสอนนัักศึึกษาพยาบาลใน
การฝึึกปฏิิบััติิการพยาบาลเพื่่�อส่่งเสริิมสุุขภาพผู้้�ใหญ่่
และผู้้�สููงอายุุ กระบวนวิิชา 561391 โดยการประยุุกต์์
ใช้้กระบวนการสืืบเสาะหาความรู้้� (Inquiry-based
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learning) และแนวคิิดห้้องเรีียนกลัับด้้าน (Flipped
classroom) สามารถเป็็นต้้นแบบของการจััดการเรีียน
การสอนแบบออนไลน์์ในกระบวนวิิชาอื่่�น ๆ ของกลุ่่�ม
วิิชาการพยาบาลอายุุรศาสตร์์ เพื่่�อส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�
แห่่งศตวรรษที่่� 21 ต่่อไป
5.3. ปััญหาและอุุปสรรค
	ปััญหาและอุุปสรรคในการจััดการเรีียนการสอน
แบบใหม่่นี้้� พบว่่า มีีนัักศึึกษาบางส่่วนยัังไม่่ค่่อยกล้้า
แสดงออกทางความคิิดผ่่านข้้อความในไลน์์หรืือการ
แสดงความคิิดเห็็นในกลุ่่�มเพื่่�อน ซึ่่�งผู้้�สอนจำำ�เป็็นต้้อง
กระตุ้้�นให้้ตอบคำำ�ถาม โดยใช้้คำำ�ถามที่่�ไม่่ซัับซ้้อนและ
สร้้างบรรยากาศให้้ผ่่อนคลาย เพื่่�อให้้นัักศึึกษามีีความ

กล้้าในการแสดงความคิิดเห็็นในที่่�สาธารณะมากยิ่่ง� ขึ้้�น
นอกเหนืือจากนี้้� การจััดกิิจกรรมส่่งเสริิมสุุขภาพผู้้�สููง
อายุุอาจไม่่ได้้ฝึึกปฏิิบัติั กัิ บั ผู้้สู� งู อายุุในสถานการณ์์จริิง
ได้้ เนื่่�องจากเป็็นช่่วงมีีการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด19 ระรอกใหม่่ จึึงทำำ�ให้้นัักศึึกษาไม่่ได้้มีีปฏิิสัมั พัันธ์์กับั
ผู้้�สููงอายุุที่่�มีีบริิบทที่่�แตกต่่างจากช่่วงวััยอื่่�น ๆ ทั้้�งนี้้�
ผู้้�สอนจึึงได้้มอบหมายให้้นัักศึึกษาจััดกิิจกรรมสร้้าง
เสริิ ม สุุ ข ภาพผู้้� สูู ง อายุุ แ บบจำำ� ลองให้้เหมืื อ น
สถานการณ์์ จ ริิ ง มากที่่� สุุ ด และแลกเปลี่่� ย น
ประสบการณ์์ของผู้้�สอนในการให้้ความรู้้�แก่่ผู้้�สููงอายุุ
ให้้กัับนัักศึึกษาเพิ่่�มเติิม เพื่่�อเป็็นแนวทางในการนำำ�ไป
ประยุุกต์์ใช้้ในอนาคตได้้
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สระแก้้ว: คณะเทคโนโลยีีการเกษตร มหาวิิทยาลััยบููรพา วิิทยาเขตสระแก้้ว; 2558.
[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
บทความนี้้�นำำ�เสนอเพื่่�อแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�ของรููปแบบการเรีียนการสอนในกระบวนวิิชาบทนำำ�สู่่�วิิชาชีีพ
กิิจกรรมบำำ�บััด โดยมีีจััดการเรีียนการสอนในลัักษณะ Activities-based learning ที่่�ผสมผสานแนวคิิด Creative
Thinking Critical Thinking Collaboration และ Communication skills ผ่่านการใช้้กิิจกรรมเป็็นฐาน มา
บููรณาการร่่วมกัับเนื้้�อหาบทเรีียน ร่่วมกัับการใช้้ ICT เพื่่�อเสริิมสร้้างทัักษะการเรีียนรู้้�ของผู้้�เรีียนยุุคใหม่่ สนัับสนุุน
ให้้ผู้้�เรีียนได้้รัับประสบการณ์์การเรีียนรู้้�ผ่่านกิิจกรรมในห้้องเรีียนและนอกห้้องเรีียน เชื่่�อมโลกในห้้องเรีียนสู่่�โลก
ภายนอกแห่่งวิิชาชีีพ โดยมีีกิิจกรรมการศึึกษาดููงานวิิชาชีีพกิิจกรรมบำำ�บััดในบริิบทจริิงของนัักวิิชาชีีพ เพื่่�อเสริิม
สร้้างแรงบัันดาลใจและความเข้้าใจสู่่�การเป็็นนัักวิิชาชีีพ ทั้้�งนี้้�การจััดการเรีียนการสอนในรููปแบบศตวรรษที่่� 21 พบ
ว่่าก่่อเกิิดผลลััพธ์์ที่่ดี� ต่ี อ่ ผู้้เ� รีียนสอดคล้้องกัับวััตถุุประสงค์์ของกระบวนวิิชา รวมไปถึึงเกิิดคุุณลัักษณะที่่�พึงึ ประสงค์์
หลายประการอัันเป็็นคุุณลัักษณะของผู้้�เรีียนยุุคใหม่่ที่่�มุ่่�งสู่่�อนาคตเพื่่�อเป็็นบััณฑิิตที่่� สามารถเรีียนรู้้�ได้้อย่่างไม่่สิ้้�น
สุุดในโลกที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงอย่่างต่่อเนื่่�องตลอดชีีวิิต
คำำ�สำำ�คััญ: Activities-based Learning, การเรีียนรู้้�ในศตวรรษที่่� 21, กิิจกรรมบำำ�บััด
1. บทนำำ�
โลกได้้ก้้าวเข้้าสู่่�ศตวรรษที่่� 21 วิิทยาศาสตร์์และ
เทคโนโลยีีการมีีพััฒนาอย่่างรวดเร็็ว เกิิดการค้้นพบ
องค์์ ค วามรู้้� ใ หม่่ ต ลอดเวลาต่่ อ เนื่่� อ งในลัั ก ษณะ
ทวีีคูณ
ู [1] รวมไปถึึงเครื่่อ� งมืือและเทคโนโลยีีการเรีียน
รู้้�อัันหลากหลายที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงไปอย่่างรวดเร็็ว
และต่่อเนื่่�องหนึ่่�งในกรอบแนวคิิดที่่�มีีการพััฒนาให้้
เหมาะสมกัับโลกของการเปลี่่�ยนแปลงดัังกล่่าวนั่่�นคืือ
การเรีียนรู้้�ในศตวรรษที่่� 21 หรืือ Learning 21st
Century ซึ่่�งเริ่่�มต้้นจากสิ่่�งที่่�ผู้้�เรีียน หรืือนัักศึึกษาควร
ได้้รัับ (Student outcomes) ก่่อนที่่�จะก้้าวออกจาก
รั้้�วสถาบัันการศึึกษาสู่่�ชีีวิิตการทำำ�งาน ประกอบด้้วย
18

ความเชี่่�ยวชาญในวิิชาแกน (Core subjects) แนวคิิด
และทัักษะที่่�ในศตวรรษที่่� 21 ได้้แก่่ ทัักษะการเรีียนรู้้�
และนวััตกรรม ทัักษะสารสนเทศ สื่่�อและเทคโนโลยีี
ทัักษะชีีวิิตและการทำำ�งาน โดยมีีโครงสร้้างพื้้�นฐานที่่�
เป็็นระบบสนัับสนุุนการศึึกษา (Support System) ให้้
เป็็นไปตามเป้้าหมายที่่�ต้้องการ[2]
กระบวนวิิ ช าบทนำำ�สู่่�วิิ ช าชีี พ กิิ จ กรรมบำำ�บัั ด
(Introduction to Occupational Therapy 513111) ในหลัักสููตรวิิทยาศาสตรบััณฑิิต สาขาวิิชา
กิิจกรรมบำำ�บััด มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนสามารถ
อธิิบายความหมาย ความเป็็นมา และปรััชญาของ
วิิชาชีีพ ความสััมพัันธ์์ของกิิจกรรมบำำ�บััดกัับภาวะ
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สุุขภาพ บทบาทของนัักกิิจกรรมบำำ�บััดในด้้านต่่างๆ
และสภาพงานของกิิจกรรมบำำ�บัดั ในปััจจุุบันั และแนว
โน้้มในอนาคตได้้ จากเดิิมเป็็นวิิชาที่่�เน้้นถ่่ายทอดองค์์
ความรู้้� ทัักษะตามกระบวนวิิชา มีีการวััดผลจากการ
สอบเนื้้�อหาภาคทฤษฎีีแบบปรนััย รวมทั้้�งการมอบ
หมายงานที่่�ให้้ผู้้�เรีียนทำำ� ซึ่ง่� กำำ�หนดโดยผู้้ส� อนเป็็นหลััก
จากมุุมมองของผู้้ส� อนมองว่่าแบบเดิิมนั้้�น ผู้้เ� รีียนมีีการ
เรีียนรู้้�แบบรอรัับความรู้้�เพีียงอย่่างเดีียว (Passive
learner) ปฏิิสัมั พัันธ์์น้้อยกัับผู้้ส� อน ท่่องจำำ�เนื้้�อหาเพื่่�อ
ไปกลางภาคและปลายภาคเท่่านั้้�น มิิได้้เป็็นความรู้้�
ติิดตััว สื่่�อการสอนไม่่ทัันสมััย ไม่่จููงใจ และบรรยากาศ
ในห้้องเรีียนเป็็นไปอย่่างตึึงเครีียด รวมไปถึึงเล็็งเห็็น
ความสำำ�คััญของการเป็็น Active learner ของผู้้�เรีียน
เพื่่�อเป็็นการต่่อยอดกิิจกรรมการเรีียนรู้้�ที่่�ดีีขึ้้�น จึึงเป็็น
แรงบัั น ดาลใจให้้ผู้้� ส อนพัั ฒ นา ปรัั บ ปรุุ ง วิิ ธีี แ ละ
กระบวนการสอนในรููปแบบการเรีียนรู้้ใ� นแบบศตวรรษ
ที่่� 21 ที่่�เน้้นผู้้เ� รีียนเป็็นศููนย์์กลาง มีีบทบาทร่่วมในการ
เรีียนรู้้�และใช้้เทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร
(Information and Communication Technology:
ICT) ในการเรีียนการสอนมากขึ้้�น ตั้้�งแต่่การเลืือกสื่่�อ
และกิิจกรรมที่่�จะนำำ�มาใช้้แลกเปลี่่ย� นเรีียนรู้้ใ� นชั้้�นเรีียน
สร้้างสรรค์์สื่่�อขึ้้�นใหม่่เพื่่�อประกอบการทำำ�กิิจกรรมใน
ชั้้�นเรีียน เช่่น คลิิปวิิดิิโอทััศน์์ สื่่�อนำำ�เสนอต่่างๆ การ
เขีียนสะท้้อนคิิดผ่่านบัันทึึกการเรีียนรู้้�ของผู้้�เรีียน(โดย
ใช้้ MS teams) ไปจนถึึงการนำำ�เสนอผลงานจากการ
ศึึกษาดููงานวิิชาชีีพในบริิบทจริิง ทั้้�งนี้้�ผู้้ส� อนจะมีีหน้้าที่่�
ในการให้้คำำ�แนะนำำ� (coaching) อำำ�นวยความสะดวก
(facilitator) และสร้้างบรรยากาศเพื่่�อให้้เอื้้�อต่่อการ
เรีี ย นรู้้� โดยมีี จัั ด การเรีี ย นการสอนในลัั ก ษณะ
Activities-based learning ซึ่่�งรวมไปถึึงการผสม
ผสานแนวคิิด Creative Thinking Critical Thinking
Collaboration และ Communication skills ร่่วม
กัับการใช้้ ICT เพื่่�อเสริิมสร้้างทัักษะการเรีียนรู้้�ของผู้้�
เรีี ย นยุุ ค ใหม่่ [ 3] โดยสนัั บ สนุุ น ให้้ผู้้� เ รีี ย นได้้รัั บ
ประสบการณ์์การเรีียนรู้้ผ่� า่ นกิิจกรรมในห้้องเรีียนและ

นอกห้้องเรีียน เพื่่�อเชื่่�อมโยงบริิบทในชั้้�นเรีียนกัับโลก
จริิง มุ่่�งหวัังให้้ผู้้�เรีียนมีีการพััฒนาตนเองให้้พร้้อมเรีียน
รู้้�ในศตวรรษที่่� 21 อัันเป็็นคุุณลัักษณะของผู้้�เรีียนยุุค
ใหม่่ที่่มุ่่�� งสู่่�อนาคตเพื่่�อเป็็นบััณฑิิตที่่�มีคี วามเป็็น Global
Citizens สามารถเรีียนรู้้�ได้้อย่่างไม่่สิ้้�นสุุดในโลกที่่�มีี
การเปลี่่�ยนแปลงอย่่างต่่อเนื่่�องตลอดชีีวิิต[4]
2. หลัักการหรืือทฤษฎีีที่่�นำำ�มาใช้้
Activity-based learning หรืือการใช้้กิิจกรรม
เป็็นฐาน เป็็นการเรีียนรู้้�ผ่่านกิิจกรรมต่่างๆ ไม่่เน้้นให้้
ผู้้�เรีียนท่่องจำำ� แต่่ให้้ผู้้�เรีียนลงมืือปฏิิบััติิจริิง และมีี
บทบาทในการค้้นคว้้าหาความรู้้ด้้ว
� ยตนเอง โดยเน้้นให้้
ผู้้�เรีียนรู้้�จัักการคิิดวิิเคราะห์์และเรีียนรู้้�จากกิิจกรรมที่่�
ได้้ทำำ�จริิง (Learning by doing ) โดยเปิิดโอกาสให้้
ผู้้�เรีี ย นมีี ส่่ ว นร่่ ว ม การสร้้างองค์์ ความรู้้� การสร้้าง
ปฏิิสััมพัันธ์์ และการร่่วมมืือกััน เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนได้้เรีียน
รู้้�การรัับผิิดชอบร่่วมกััน มีีวิินััยในการทำำ�งาน และการ
แบ่่ ง หน้้าที่่� รัั บ ผิิ ด ชอบร่่ ว มกัั น โดยผู้้� ส อนจะเป็็ น
ผู้้�อำำ�นวยความสะดวกในการจััดการเรีียนรู้้� เพื่่�อให้้ผู้้�
เรีียนเป็็นผู้้�ปฏิิบััติิด้้วยตนเอง โดยการใช้้วิิธีีการสอน
ด้้วยกิิจกรรมเป็็นฐาน มาบููรณาการร่่วมกัับเนื้้�อหาบท
เรีียน เพื่่�อการส่่งเสริิมคุุณธรรมและจริิยธรรมได้้[5]
โดยสามารถสรุุปหลัักการพื้้�นฐานของ “การศึึกษาที่่�มุ่่�ง
ผลลััพธ์์” (Outcome-based Education) ที่่�เป็็น
“การเรีียนรู้้โ� ดยใช้้กิิจกรรมเป็็นฐาน” (Activity-based
Learning) [6] ได้้ดัังต่่อไปนี้้�
1.การศึึกษาที่่�มุ่่�งผลลััพธ์์ ไม่่ใช่่การศึึกษาที่่�มุ่่�งใส่่
ความรู้้� (Input-based Education) โดยก่่อนอื่่น� ผู้้ส� อน
จะต้้องตั้้�งผลลััพธ์์ที่่�ผู้้�เรีียนควรจะได้้หรืือควรจะเป็็น
หลัั ง จากเสร็็ จ สิ้้�นการเรีี ย น จากนั้้�นจึึ ง ออกแบบ
“กิิจกรรมการเรีียนรู้้�” เพื่่�อมุ่่�งไปสู่่�ผลลััพธ์์ ขณะที่่�การ
ศึึกษาที่่�มุ่่�งใส่่ความรู้้� จะคู่่�กัับการเรีียนรู้้�โดยการฟััง
บรรยาย ส่่วนการศึึกษาที่่�มุ่่�งผลลััพธ์์จะคู่่�กัันกัับการ
เรีียนรู้้�โดยใช้้กิิจกรรม
2. ผู้้�ที่่�จะพััฒนาผู้้�เรีียน ไม่่ใช่่ผู้้�สอน แต่่คืือตััว
ผู้้� เ รีี ย นเอง โดยผู้้� ส อนทำำ� หน้้าที่่� เ ป็็ น “วิิ ท ยากร
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
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กระบวนการ” (facilitator) ในการจััดกระบวนการ
เรีียนรู้้�ให้้ผู้้�เรีียนคิิดได้้และเรีียนรู้้�ด้้วยตนเอง ดัังนั้้�น
ผู้้�เรีียนจึึงเป็็น “ศููนย์์กลาง” ของการเรีียน (studentcentered)
3. การศึึกษาที่่�มุ่่�งผลลััพธ์์จึงึ เป็็นแนวระนาบมิิใช่่
แนวดิ่่�ง ที่่�อาจารย์์มีีอำำ�นาจและเป็็นผู้้�ผููกขาดความรู้้�
โดยผู้้�เรีียนมีีหน้้าที่่�ต้้องจดจำำ�ต้้องทำำ�ตามอาจารย์์บอก
และวััดผลว่่าถ้้าใครจำำ�และตอบตามที่่�อาจารย์์สอนได้้
มากเท่่าไร ยิ่่�งได้้คะแนนดีีมากเท่่านั้้�น หากเป็็นการ
เรีียนการสอนแนวระนาบที่่�ครููหรืืออาจารย์์จะเรีียนรู้้�
ร่่วมกัับนัักเรีียนนัักศึึกษา และเรีียนรู้้�จากนัักเรีียนสััก
ศึึกษาได้้ด้้วย
4. การศึึกษาที่่�มุ่่�งผลลััพธ์์ไม่่ใช้้วิิธีกี ารเรีียนรู้้โ� ดย
การฟัังบรรยาย (Lecture-based Learning) แต่่ใช้้วิิธีี
การเรีียนรู้้�โดยการใช้้กิิจกรรมและการลงมืือปฏิิบััติิ
(Activity-based Learning) ซึ่่�งได้้แก่่ การเรีียนรู้้�จาก
ปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�นจริิง (Problem-based learning) การ
เรีียนรู้้โ� ดยการทำำ�โครงงาน (Project-based Learning)
และการเรีี ย นรู้้� โ ดยการบริิ ก ารสัั ง คม (Service
Learning) ซึ่่�งก็็คืือการให้้โครงงานที่่�ทำำ�เป็็นโครงงาน
ไปบริิการสัังคมหรืือชุุมชน จะทำำ�ให้้ได้้เรีียนรู้้�เรื่่�องการ
ใช้้ความรู้้�โดยรัับผิิดชอบต่่อสัังคมด้้วย
5. ต้้องมีีการให้้ผู้้�เรีียนได้้สรุุปบทเรีียนการเรีียน
รู้้� (reflection) อย่่างสม่ำำ��เสมอ เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนได้้แลก
เปลี่่�ยนเรีียนรู้้�ซึ่่�งกัันและกััน และต้้องมีีการประเมิินผล
หรืือประเมิินผลลััพธ์์ เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนได้้เกิิดการพััฒนา
ตนเอง และเพื่่�อให้้อาจารย์์ผู้้�สอนได้้ทราบว่่าวิิธีีการที่่�
ใช้้นั้้�นได้้ผลหรืือไม่่ ถ้้าไม่่ได้้ผลหรืือได้้ผลน้้อย ก็็ต้้อง
ปรัับวิิธีีการให้้ได้้ผลมากขึ้้�นในครั้้�งต่่อไป
3. กระบวนการเรีียนรู้้�ที่่�เกิิดขึ้้�นในกระบวนวิิชา
ในที่่�นี้้�จะขออธิิบายตามขั้้�นตอนต่่อไปนี้้�
3.1. การเตรีียมการสอน
- อาจารย์์ จ ะทำำ� การสร้้างแพลทฟอร์์ ม เพื่่� อ
อััพโหลดเอกสารและเป็็นกระดานแลกเปลี่่ย� นความคิิด
เห็็นในการเรีียนการสอน รวมถึึงเป็็นช่่องทางของการ
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มาใชนส่่เปวน
หนึ่่�งของกิิสวจนหนึ
กรรมก่่
อนเข้้าสู่่�
บทเรีีอยนเข
น าสูบทเรียน
่งของกิ
จกรรมก
เนื่่�เนือ่ องด้้วยกระบวนวิิ
ชานี้้�ช านี
วััตถุุ้ วัปตระสงค์์
หนึ่่�งเพื่่�หอนึ่ ง
งด ว ยกระบวนวิ
ถุ ป ระสงค
ให้้นัั
ศึึ กนษาได้้ทราบและอธิิ
บ ายบทบาทของนัั
เพื่อกให
ักศึกษาไดทราบและอธิ
บายบทบาทของนัก ก
กิิ จกิกรรมบำำ
�บัั ด ในด้้านต่่
า งๆา งๆและสภาพงานของ
จ กรรมบำบั
ด ในด า นต
และสภาพงานของ
กิิจกรรมบำำ�บัดั ในปััจจุุบันั จึึงได้้มีีการปรัับเปลี่่ย� นสถาน
กิจกรรมบำบัด ในปจจุ บั น จึงไดมีการปรั บเปลี ่ ย น
ที่่�จากในห้้องเรีียนไปนอกห้้องเรีียนในบรรยากาศการ
่ จ ากในหจอริงงเรี
ย นไปนอกห
อ งเรี
เรียนรูจสถานที
ากสถานการณ
ของวิ
ชาชีพในบริ
บทตย นใน
างๆ
อาจารย จากนั้นแบงกลุมเพื่อใหผูเรียนไดสรุป การ เรีียนรู้้�ที่่�เหมาะสมและในสถานการณ์์จริิง โดยมีีการ
่ีเหมาะสมและในสถานการณ
มี การรวมเอาหั
ว ข อทีย่ นรู
มี คทวามเชื
การ
ศึึ กบรรยากาศการเรี
ษาดูู ง านนอกสถานที่่�
ซึ่่� ง เป็็่ อนมโยงกั
การเรีี ยนนรู้้จั� จดาก
เรียนรูเปนแผนผังมโนทัศน หรือ concept map
ง โดยมี
นกการ
จกริิารศึ
งของวิิ
าชีีงพานนอกสถานที
ในบริิบทต่่างๆ ่ซมีีึก่ งเป
ารรวม
เรียนรูสถานการณ์์
 จริ
และใช
เวลา
1 กวัษาดู
นชในการนำเสนอผลการศึ
ษา

รููปที่่�รูป4ทีบรรยากาศกิิ
จกรรมกลุ่่�
มในชั้้�มในชั
นเรีีย้นนเรียน
่ 4 บรรยากาศกิ
จกรรมกลุ

เอาหัั
วข้้อที่่�มีีความเชื่่�อมโยงกัั
ดการเรีีกยศึนรู้้
� และใช้้
ดูงานช
วงปลายภาคการศึ
กษานจััโดยนั
กษามี
ส วน
เวลา 1 วัันในการนำำ�เสนอผลการศึึกษาดููงานช่่วงปลาย
ร ว มสืภาคการศึึ
บ ค น /จักษา
ด ทำสื
อ ออกแบบกิ
จ กรรมที
โดยนัั่ อกศึึหรื
กษามีี
ส่่วนร่่วมสืืบค้้น/จัั
ดทำำ� ่
สอดคล
หัว ข อเนื
้ อหาจสริและนำมาแลกเปลี
่ ย นางๆ
ยงกั
นรู
จบากสถานการณ
งของวิชาชีบหััพวข้้ในบริ
ทต
สื่่อ�เรีอหรืื
อออกแบบกิิ
จกรรมที่่�
อดคล้้องกัั
อเนื้้�อบหา
�มาแลกเปลี่่
นในชั้้�่ อนมโยงกั
เรีียน น จั ด การ
ารรวมเอาหั
วามเชื
เรียนรูและนำำ
รมีวกมกั
นในชั้นเรี�ยยวนเรีี
นข อยทีนรู้้่ ม�ร่ี ค่วมกัั

รูปนทีให่ 5 การนำเสนอการสรุปการเรียนรู (Concept
กระตุ
map ) โดยตัรูปวทีแทนผู
เรียนแตลจะกลุ
ม มในชั้นเรียน
นวิชา
่ 4 บรรยากาศกิ
กรรมกลุ

เรียนรู และใชเวลา 1 วันในการนำเสนอผลการศึกษา
ดูงานชวงปลายภาคการศึกษา โดยนักศึกษามีส วน
ร ว มสื บ ค น /จั ด ทำสื ่ อ หรื อ ออกแบบกิ จ กรรมที่
สอดคลองกั บหัว ข อเนื้ อหา และนำมาแลกเปลี ่ ย น
เรียนรูรวมกันในชั้นเรียน

้ยังมีการใชสื่อ ICT ในระดับเสริมเพื่อ
เพื่อกระตุนอกจากนี
นให
บวนวิ
เปนชชา องทางในการสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
การนำำ�เสนอการสรุุปปการเรี
การเรีียนรู
นรู้้ � (Concept
(Concept
รูปรููปทีที่่�่ 5 5การนำเสนอการสรุ
ผูส อนและผูmap
เรีย น) โดยตัั
นำ Mobile
Application
มาใช
รูปรููทีป่ ที่่�7 7การแบ
กรรมการศึกษาดูู
กษาดู
งานวิ
การแบ่่งงกิกิิจจกรรมการศึึ
งานวิิ
ชาชีีชพาชีพ
แทนผู้้ว�เรีีแทนผู
ยนแต่่เลรีะกลุ่่�
ม ละกลุม
map )วโดยตั
ยนแต
จัดกิจกรรมการสอนรวมไปถึงการตอบคำถามเพื่ อ
นำเขาสูบทเรียนนอกจากนี
อาทิ Kahoot
้ยังมีการใชสื่อ ICT ในระดับเสริมเพื่อ

เปนชองทางในการสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง

รูปที่ 7

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
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รูปท
กิจก

นรูระหวาง
ดัion
บเสริมาใช
มเพื่อ
ยนรู
ระหว่ อาง
ำถามเพื
ation มาใช
คำถามเพื่ อ

มาใชเปน
รียน
มาใชหเปนึน่ ง
ะสงค
ทเรี
ยน ก
าทของนั
ระสงค ห นึ่ ง
พงานของ
รับาทของนั
บเปลี ่ ย น ก
าพงานของ
งเรี
ย นใน
ปรั
บเปลี ่ ย น
ถานการณ
องเรี
นใน
งเป นยการ
สถานการณ
ซึ่ งเป น การ

รูปที่ 7 การแบงกิจกรรมการศึกษาดูงานวิชาชีพ

CMU21 (2021)
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รูปที่ 7 การแบงกิจกรรมการศึกษาดูงานวิชาชีพ

รูปที่ 8 กิจกรรมการศึกษาดูงานวิชาชีพ
กิรููจปกรรมบำบั
ด ณ ศูนยกฟษาดูู
นฟูสงานวิิ
มรรถภาพคนงานภาค
ที่่� 8 กิิจกรรมการศึึ
ชาชีีพกิิจกรรมบำำ�บัดั
รูปที่ 8 3กิจ(จักรรมการศึ
ก
ษาดู
งหวัดเชียงใหม) งานวิช3าชี(จััพ ง หวัั ด
ณ ศูู น ย์์ ฟื้้� น ฟูู ส มรรถภาพคนงานภาค
เชีีกิจยกรรมบำบั
งใหม่่) ด ณ ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานภาค
3 (จังหวัดเชียงใหม)

- คะแนนรายงานนำำ�เสนอศึึกษาดููงานวิิชาชีีพ
กิิจกรรมบำำ�บััด ร้้อยละ 20
- คะแนนสอบข้้อเขีียนกลางภาค ร้้อยละ 30
- คะแนนสอบข้้อเขีียนปลายภาค ร้้อยละ 30
6. ผลที่่�ได้้รัับ
กระบวนวิิ ช านี้้�มีี ก ารออกแบบในการใช้้
Activity-based Learning โดยการผสมผสานแนวคิิด
Creative Thinking และ Critical Thinking โดยปรัับ
ให้้สอดคล้้องกัับทิิศทางของมหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ 4
นอกจากนี้ยังมีการใชสื่อการเรียนการสอนที่ไดสืบคน
ด้้านคืือ การลดการสอนบรรยายให้้น้้อยลง การเน้้น
จากสื่อออนไลนตางๆอยางหลากหลาย รวมไปถึง
ผู้้เ� รีียนเป็็นศููนย์์กลาง การใช้้ ICT และการประเมิินตาม
การส รงา งส
รรค ข ึ ้ นงใหม
โ ดยนั
ก ศึยกนการสอน
ษา เพื่ อ
สภาพจริิ
นอกจากนี้้�ยัั
มีีการใช้้สื่่�
อการเรีี
จกรรมในชั
้นเรียานงหลากหลาย
ตามโครงการที
ที่่�ประกอบการทำกิ
ได้้สืืบค้้นจากสื่่อ� ออนไลน์์
ต่า่ งๆอย่่
รวม ่
ไดนงำเสนอดั
ขางตนขึ้้�นกใหม่่
อใหโเดยนัั
กิดผลลั
ธดเพื่่�
ังตอประกอบ
ไปนี้
ไปถึึ
การสร้้างงสรรค์์
กศึึกพษา
1.4 �กิผลลั
พธตอนันกเรีีศึยกนษา(ผู
เรียน)กลุมไเป
การทำำ
ิจกรรมในชั้้�
ตามโครงการที่่�
ด้้นำำา�หมาย
เสนอ
ดัังข้้างต้้น
ก่่อให้้เกิิดผลลััพธ์์ดัังต่่อไปนี้้�
ในโครงการ
ผลลัักิพ้ยจังธ์์มีต่กรรมการเรี
นัักศึึสกื่อษา(ผู้้
น)กลุ่่�
มเป้้าหมายใน
4.1.1
ย�เรีีนรู
 ใ นกระบวนวิ
นอกจากนี
ก่อารใช
การเรี
ยยนการสอนที
่ไดสืบชคาน
โครงการ
สง่อเสริ
มใหนักตศึากงๆอย
ษามีกาารใช
ทักษะคิดวิรวมไปถึ
เคราะหง
จากสื
ออนไลน
งหลากหลาย
5.1.1
กิิจกรรมการเรีี
นรู้้บ�ในกระบวนวิิ
ชา ส่่้นง
จากสื
่องส
และกิ
จกรรม
รวยมกั
การอภิ
ปกรายในชั
การส
ร
า
รรค
ข
ึ
้
น
ใหม
โ
ดยนั
ก
ศึ
ษา
เพื�อ่ อ
เสริิมเรีให้้นัั
ก
ศึึ
ก
ษามีี
ก
ารใช้้ทัั
ก
ษะคิิ
ด
วิิ
เ
คราะห์์
จ
ากสื่่
ย น การแสดงความคิด้นเห็เรีนยผนาตามโครงการที
น MS teams
ประกอบการทำกิ
และกิิ
จกรรม ร่่วมกััจกรรมในชั
บการอภิิปรายในชั้้�นเรีียน การ ่
งาบรรยายหลั
กจากผู
งอย้ าง
ไดนแทนการฟ
ำเสนอดังดขเห็็
งตนผ่่นากนอให
ผลลัพสธอนเพี
ดแทนการฟัั
ังตอยไปนี
แสดงความคิิ
MSเกิดteams
ง
เดี
ย
ว
1.4 ผลลักพจากผู้้
ธตอ�สนัอนเพีี
กศึกยษา(ผู
รียน)กลุ
บรรยายหลัั
งอย่่าเงเดีี
ยว มเปาหมาย
ในโครงการ
4.1.1 กิ จ กรรมการเรี ย นรู  ใ นกระบวนวิ ช า
สงเสริมใหนักศึกษามีการใชทักษะคิดวิเคราะห
จากสื่อ และกิจกรรม รวมกับการอภิปรายในชั้น
เรีย น การแสดงความคิดเห็น ผาน MS teams
แทนการฟงบรรยายหลักจากผูสอนเพียงอย าง
เดียว
รููรูปปที่่�ที11
เพื่่�อเพืช่่ว่อยในการกระตุ้้
น� การน
่ 11การใช้้
การใชMSMSTeams
Teams
ชวยในการกระตุ
แสดงความคิิ
ดเห็็นและแลกเปลี่่
�ยนเรีียนรู้้่ย� นเรียนรู
การแสดงความคิ
ดเห็นและแลกเปลี

รูปที่ 9 กิจกรรมการศึกษาดูงานวิชาชีพ
รููปที่่� 9 กิิจกรรมการศึึกษาดููงานวิิชาชีีพกิิจกรรมบำำ�บัดั
กรรมบำบั
ด ณ โรงพยาบาลสวนปรุ
ง ชาชีพ
ทีกิ่ จ10
นักศึกษานำเสนอการศึ
กษาดูงานวิ
ณรูปโรงพยาบาลสวนปรุุ
ง
รูปที่ 9 กิจกรรมการศึกษาดูงานวิชาชีพ
กิจกรรมบำบัด
กิจกรรมบำบัด ณ โรงพยาบาลสวนปรุง
1.3 การประเมินผลเพื่อการเรียนรู
ใช ก ารประเมิ น ตามสภาพจริ ง ด ว ยวิ ธ ี ก าร
หลากหลายในทุกครั้งของคาบเรียน รวมกับการให
นักศึกษาประเมิน ตนเองสะท อนบัน ทึกการเรี ย นรู
รวมถึงลดการสอบเนื้อหาสวนของความจำลดลง โดย
รููปที่่� 10 นัักศึึกษานำำ�เสนอการศึึกษาดููงานวิิชาชีีพ
ปรับปมาจากการวิ
ความตองการของผู
นใน
ที่ 10�บันััดกศึกเคราะห
ษานำเสนอการศึ
กษาดูงานวิเรีชยาชี
พ
กิิจรูกรรมบำำ
ดานการวัดและประเมินผล แบงดรายละเอียดเกณฑ
5. การประเมิินผลเพื่่�กิจอกรรมบำบั
การเรีียนรู้้�
การพิ
จ
ารณา
ดั
ง
นี
้
1.3 ใช้้การประเมิิ
การประเมินนผลเพื
่อการเรียงด้้วยวิิ
นรู ธีีการหลาก
ตามสภาพจริิ
- คะแนนการเข
าชั้นเรีนยนตามสภาพจริ
ใช กการประเมิ
ง ด ว ยวิ
หลายในทุุ
ครั้้�งของคาบเรีี
ยรนอยละ
ร่่วมกัั5บการให้้นัั
กศึึธกี กษาาร
-หลากหลายในทุ
คะแนนการเขี
ยนสะท
รอยละ
กครั้งอของคาบเรี
น 15
วมกังบลดการ
การให
ประเมิิ
นตนเองสะท้้อนบัั
นนคิ
ทึึกดการเรีี
ยยนรู้้
� รรวมถึึ
-นัคะแนนรายงานนำเสนอศึ
ษาดู
ช าชีย นรู
พ
สอบเนื้้�
หาส่่วนของความจำำ
�ลดลงอกนบั
โดยปรัั
มาจากการ
กศึกอษาประเมิ
น ตนเองสะท
น ทึงบกานวิ
การเรี
กรรมบำบั
ด รอยละ้อหาส
20 ว�เนของความจำลดลง
วิิกิรวมถึ
เจคราะห์์
ความต้้องการของผู้้
รีียนในด้้านการวััดและ
งลดการสอบเนื
โดย
-ประเมิิ
คะแนนสอบข
อ
เขี
ย
นกลางภาค
ร
อ
ยละ
30
นผล แบ่่งรายละเอีี
ารพิิจารณาเรียดัันใน
งนี้้�
ปรับมาจากการวิ
เคราะหยคดเกณฑ์์
วามตอกงการของผู
- คะแนนการเข้้าชั้้�
เรีียแบ
น ร้้อยละ
-ดคะแนนสอบข
อเขียนปลายภาค
อยละ530ยดเกณฑ
านการวั
ดและประเมิ
นนผล
งรรายละเอี
- คะแนนการเขีียนสะท้้อนคิิด ร้้อยละ 15
การพิจารณา ดังนี้ ผลที่ไดรับ
กระบวนวิาชชั้นานี
- คะแนนการเข
เรีย้ มนี กรารออกแบบในการใช
อยละ 5
Activity-based
Learning
ก า ร 15
ผ ส ม ผ สประจำ
า น �ปีการศึกษา 2563
22- คะแนนการเขี
ผลการจัดยการเรี
ยนรูอ้นคิ
21stดโ ดCentury
Learning
นสะท
รยอยละ
แนวคิ
ด Creative Thinking และกCritical
Thinking
- คะแนนรายงานนำเสนอศึ
ษาดู ง านวิ
ช าชี พ
โกิดจยกรรมบำบั
ป ร ั บ ใ ดห ร สออยละ
ด ค20ล  อ ง ก ั บ ท ิ ศ ท า ง ข อ ง
รูปที่ 11 การใช MS Teams เพื่อชวยในการกระตุน
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ในการใช
สมผสาน
l Thinking
ทางของ
ดการสอน
ศู น ยกลาง
สภาพจริ ง

รูปที่ 11 การใช MS Teams เพื่อชวยในการกระตุน
4.1.2 ฝกการใช
ดรวบยอด่ยนเรี
วิเคราะห
การแสดงความคิ
ดเห็ความคิ
นและแลกเปลี
ยนรู
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ก ษาดู ง านวิ ช าชี พ จาก
ChiangขMai
สถานการณ
งของวิคชวามคิ
าชีพในบริ
บทตางๆ
4.1.2 ฝจกริการใช
ดรวบยอด
วิเคราะห
4.1.3ข อเกิมูดลการแลกเปลี
นความคิ
น ใน
จากการศึ ก่ยษาดู
ง านวิดชเห็าชี
พ จาก
ชั้นเรีสถานการณ
ยน กลาแสดงออก
นทีามงๆ
จริงของวิการทำงานเป
ชาชีพในบริบทต
ฝกการสื
างสรางสรรค่ยนความคิ
ผานกิจกรรม
4.1.3่อสารอย
เกิดการแลกเปลี
ดเห็ น ใน
4.1.2 ฝกการใชความคิดรวบยอด วิเคราะห
กลุมชัตามที
ับมอบหมาย
้นเรีย่ไนดรกล
าแสดงออก การทำงานเปนทีม
ข อ มู ลฝกจากการศึ
ก ษาดู
ง านวิ ช าชี
พ จาก
4.1.2
การใช
ดรวบยอด
วิเคราะห
4.1.4ฝกนัการสื
กศึก่อษามี
สคววามคิ
นร
วมในการออกแบบ
สารอย
างสร
างสรรค ผานกิจกรรม
สถานการณ
จริงของวิ
ชาชีพในบริชบาชีทตพาจาก
งๆ
อ มู ล จากการศึ
ก ษาดู
กิจขกรรมที
่ ส อดคล
งกั
บเนื้งอานวิ
หา ตลอดจน
กลุมตามที
่ไดรับอมอบหมาย
4.1.3 เกิปรายร่่
ดการแลกเปลี
รููปที่่� 12
การอภิิ
วงของวิ
มกััานงสรรค
ในชั้้�
เรีีผในบริ
ยน บทตดเห็
สถานการณ
จนริสร
ชาชี่นยพนความคิ
างๆน ใน
วนัมกั
ลงานโดยใช
รูสามารถร
ปที่ 4.1.4
12 การอภิ
ปกรายร
วมกั
นในชั
้นเรียน
ก
ศึ
ษามี
ส

ว
นร
ว
มในการออกแบบ
5.1.2
ด่ยรวบยอด
วิิดเเห็
คราะห์์
ชั้นเรีฝึึยเกิกนการใช้้ความคิิ
กล
าแสดงออก
การทำงานเป
นทีม
4.1.3
การแลกเปลี
นความคิ
เทคโนโลยี
แดละสารสนเทศ
และการสื
บคนใน
กิ
จ
กรรมที
่
ส
อดคล
อ
งกั
บ
เนื
้
อ
หา
ตลอดจน
ข้้อมููลจากการศึึ
กษาดูู
งแสดงออก
านวิิาชงสร
าชีีพางสรรค
จากสถานการณ์์
จทีริิมง
ฝกเรีการสื
่อสารอย
ผานกิจนกรรม
การทำงานเป
ขอชัมู้นสามารถร
ลตายงๆน กล
เพื่อวามกั
นำเสนอ
แลกเปลี
ย
่
นความรู

รูปที่ 15 ตัวอยางผลงานนักศึกษาโดยออกแบบคลิป
น สร า งสรรค ผ ลงานโดยใช
ของวิิชาชีีฝกลุ
พกในบริิ
บ่อทต่่
มตามที
่ไดารงๆ
ับมอบหมาย
การสื
สารอย
า
งสร
า
งสรรค
ผ
า
นกิ
จ
กรรม
กั5.1.3
บกลุเทคโนโลยี
มเพื
้นเรียน �ยนความคิิ
Tik Tok เพื่อประชาสัมพันธวิชาชีพ
และสารสนเทศ
และการสื
เกิินั่อดกนในชั
การแลกเปลี่่
ดเห็็นในชั้้�บนคน
4.1.4
ศึ่ไดกรษามี
สวนรวมในการออกแบบ
กลุ
มตามที
ับมอบหมาย
ขอมูลตางๆการทำำ
เพื่อ�นำเสนอ
่ยนความรู
รูปที่ 15 ตัวอยางผลงานนักศึกษาโดยออกแบบคลิป
เรีียน กล้้าแสดงออก
งานเป็็
ทีีแลกเปลี
ม้อฝึึหา
กการสื่่
อ� สาร 
กิจกรรมที
อดคล
งกัวบนมในการออกแบบ
เนื
ตลอดจน
4.1.4
นักศึก่ สษามี
สวอนร
งผลงานนัั
กษาโดยออกแบบคลิิ
มีTok
กาารฝ
ทั ก ศึึษะวิ
4.1.5ตััTikวอย่่
อย่่ า งสร้้างสรรค์์
นกิิ จ้นกรรมกลุ่่�มตามที่่�
ไ ด้้รัั บ รููปที่่� 15
กับกลุมเพืผ่่่อานในชั
เรียน
เพื่อกประชาสั
มพัเ นคราะห
ธวิชาชีพแ ล ะ ป
สามารถร
ว
มกั
น
สร
า
งสรรค
ผ
ลงานโดยใช
กิจกรรมที่ ส อดคล องกั บเนื้ อหา ตลอดจน Tik Tok
เพื่่�อประชาสัั
วิิชาชีีพ ยนสะทอนคิด
สังเคราะห
ขอมูมลพััผนาธ์์นการเขี
มอบหมาย
เทคโนโลยีว มกั
และสารสนเทศ
บคน
สามารถร
น สร
ผและการสื
ลงานโดยใช
5.1.5 มีีการฝึึเพื
กทัั่อกทบทวนและเข
ษะวิิเคราะห์์และสัั
งเคราะห์์
5.1.4
นัั ก ศึึ ก ษามีี
ส่่ วานร่่งสรรค
ว มในการออกแบบ
(Reflection)
ใจตนเอง
มี ก ารฝ
ก ทั ก ษะวิ เาคราะห
และ
4.1.5
ข
อ
มู
ล
ต
า
งๆ
เพื
อ
่
นำเสนอ
แลกเปลี
ย
่
นความรู

รู
ป
ที
่
15
ตั
ว
อย
า
งผลงานนั
ก
ศึ
ก
ษาโดยออกแบบคลิ
ป
ข้้อมูู
ล
ผ่่
า
นการเขีี
ย
นสะท้้อนคิิ
ด
(Reflection)
เพื่่�
เทคโนโลยี
แ
ละสารสนเทศ
และการสื
บ
ค
น
กิิจกรรมที่่�สอดคล้้องกัับเนื้้�อหา ตลอดจนสามารถร่่วม
อันจะนำไปสู
การต
อมูยอดการเรี
ยนรูยในสะท
หมและอนคิอด
สั
ง
เคราะห
ข

อ
ล
ผ
า
นการเขี
อัันกจะนำำ
�พัไปสู่่�
มาเพื
นในชั
้นเรียน แลกเปลี
Tik
Tok
เพื่อประชาสั
นธวกิชารต่่
าชีอพยอดการ
ขกัอบมูกลุ
ลผตลงานโดยใช้้เทคโนโลยีี
งๆ่อเพื
่อนำเสนอ
่ยนความรู ทบทวนและเข้้าใจตนเอง
รูปที่ 15
ตัวอย
ากงผลงานนั
ศึกมษาโดยออกแบบคลิ
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กัันสร้้างสรรค์์
และสารสนเทศ
การประยุ
ตใชกับตนเอง
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เพื
่
อ
ทบทวนและเข
า
ใจตนเอง
กต์์ใช้้กััมบพัตนเอง
กลุมเพื่อลนในชั
เรียอนนำำ�เสนอ แลกเปลี่่�ยน เรีียนรู้้�ใหม่่
Tikและการประยุุ
Tok เพื่อประชาสั
นธวิชาชีพ
และการสืืกับค้้นข้้อมูู
ต่่างๆ้นเพื่่�
อันจะนำไปสูการตอยอดการเรียนรูใหมและ
4.1.5 มี ก ารฝ ก ทั ก ษะวิ เ คราะห แ ล ะ
อนในชั้้�นกเรีีศึยกนษาจากการศึกษาดู
รูความรู้้
ปที่ 13�กัตัับวกลุ่่�
อยมาเพื่่�
งผลงานนั
การประยุกตใชกับตนเอง
สังเคราะห
ขอมูกลทัผากนการเขี
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มี ก ารฝ
ษะวิ เ คราะห
ล ะด
4.1.5
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งเคราะหขอมูเพืล่อผทบทวนและเข
านการเขียนสะท
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ปรุง) กศึกษาจากการศึกษาดู
รูปที่ 13 ตัวอยางผลงานนั
อันจะนำไปสูกเพืารต
อยอดการเรียนรู
ใหมและ
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่อทบทวนและเข
าใจตนเอง
งานวิชาชีพกิจกรรมบำบัด (กลุมโรงพยาบาลสวน
กตกใชารต
กับอตนเอง
อัการประยุ
นจะนำไปสู
ยอดการเรียนรูใหมและ
ปรุง)
การประยุกตใชกับตนเอง
รูปที่ 13 ตัวอยางผลงานนักศึกษาจากการศึกษาดู
งานวิชาชีพวอย
กิจากรรมบำบั
ด (กลุ
มโรงพยาบาลสวน
งผลงานนั
กษาจากการศึ
กษาดู
รููปรูปที่่�ที13่ 13ตััวตัอย่่
างผลงานนัั
กศึึกกศึษาจากการศึึ
กษาดูู
งาน
ปรุดมงโรงพยาบาลสวนปรุุ
)(กลุมโรงพยาบาลสวน
รููปที่่� 16 ตััวอย่่างบัันทึึกการเรีียนรู้้�สะท้้อนคิิดจาก
พกิจกรรมบำบั
วิิชงานวิ
าชีีพชกิิาชี
จกรรมบำำ
�บััด (กลุ่่�
ง)
รูปที่ 16 ตัวอยางบันทึกการเรียนรูสะทอนคิดจาก
นัักศึึกษา (reflection)
นักศึกษา (reflection)
รูปที่ 14 ตัวอยางผลงานนัปรุกศึง)กษาจากการศึกษาดู
งานวิชาชีพกิจกรรมบำบัด (กลุมโรงเรียนศรีสังวาลย)
รูปที่ 14 ตัวอยางผลงานนักศึกษาจากการศึกษาดู
งานวิชาชีพกิจกรรมบำบัด (กลุมโรงเรียนศรีสังวาลย)

รููปรูที่่�ปที14่ 14
ตััวอย่่
างผลงานนัั
กศึึกกศึษาจากการศึึ
กษาดูู
งาน
ตัวอย
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กษาจากการศึ
กษาดู
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โรงเรีีโรงเรี
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ังวาลย์์
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สกังษาดู
วาลย
รูปที่ 14 พตักิวจอยกรรมบำบั
างผลงานนั
กศึกมษาจากการศึ
งานวิชาชีพกิจกรรมบำบัด (กลุมโรงเรียนศรีสังวาลย)

รูปที่ 16 ตัวอยางบันทึกการเรียนรูสะทอนคิดจาก
นักศึกษา (reflection)
รูปที่ 16 ตัวอยางบันทึกการเรียนรูสะทอนคิดจาก
ศึกนษา
รูปที่ 16 ตัวอยนัากงบั
ทึก(reflection)
การเรียนรูสะทอนคิดจาก
นักศึกษา (reflection)
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
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่ 17 ตััตัววอย่่
อยาางบัั
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ใหมที่สอดคล
งกับศตวรรษที
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ของผูเรียนใหมากขึ้น และเพิ่มแรงจูงใจในการ
5.2.2 คณาจารย์์ผู้้ส� อนมีีความเข้้าใจความหลาก
เรียนรู
มกันผานกิ
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เห็็นร่่วม
กศึกษามากขึ
้นผ�าเสนอจาก
นกิจกรรม
กััน เปิิหลากหลายของนั
ดโอกาสในการสร้้างสรรค์์
งานนำำ
การเรี
ยนรู ซึ่งมีการเป
โอกาสให
ักศึกษาได
เทคโนโลยีี
และสารสนเทศ
นำำ�ดไปสู่่�
การพััฒนนากลยุุ
ทธ์์
และวิิธีกี แสดงความคิ
ารสื่่อ� สารในการเรีี
ดเห็นยรนการสอนให้้เหมาะสมกัั
วมกัน เปดโอกาสในการบ
นัั ก ศึึ ก ษาโดยยัั
ง คงไว้้ซึ่
่� ง วัั ต ถุุ ป ระสงค์์ ก ารเรีี ยแนรู้้
สร างสรรค
งานนำเสนอจากเทคโนโลยี
ละ�
นอกจากนี้้�ยัั
งทำำ�ให้้คณาจารย์์
มีีความยืื
ดหยุ่่�นทในการ
สารสนเทศ
นำไปสู  การพั
ฒ นากลยุ
ธ แ ละ
จััดการเรีีวิยธนรู้้
� และสร้้างบรรยากาศในการเรีี
ยนให้้เอื้้�อ
ี ก ารสื
่ อ สารในการเรี ย นการสอนให
ต่่อการเรีีเหมาะสมกั
ยนรู้้�มากที่่�สุุดบ นั ก ศึ ก ษาโดยยั ง คงไว ซึ่ ง
5.2.3 คณาจารย์์มีคี วามชำำ�นาญขึ้้�นเกี่่ย� วกัับการ
วัตถุประสงคการเรียนรู นอกจากนี้ยังทำให
ใช้้แพลทฟอร์์ม MS Teams เพื่่�อเป็็นช่่องทางการ
คณาจารยมีความยืดหยุนในการจัดการเรียนรู
สื่่�อสารและจััดการเรีียนการสอน และเป็็นแนวทางใน
และสร าต่งบรรยากาศในการเรี
ย นให
เอื้อยตนอ
การใช้้เทคโนโลยีี
า่ งๆมาช่่วยในระบบการจัั
ดการเรีี
การเรี
การสอนต่่
อไปยนรูมากที่สุด
7. สรุุป4.2.3 คณาจารยมีความชำนาญขึ้นเกี่ ย วกั บ
การใช
แพลทฟอรม MS Teams เพื่อเปนชอง
7.1.
แนวทางการขยายผล

กระบวนวิิชาบทนำำ�สู่่�วิชิ าชีีพกิิจกรรมบำำ�บัดั ที่่�มีี
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การจััดการเรีียนรู้้รู� ปู แบบใหม่่ที่่ส� อดคล้้องกัับศตวรรษ
ทางการสื่อสารและจัดการเรียนการสอน และ
ที่่� 21 โดยคณาจารย์์ผู้้ส� อนสามารถนำำ�ไปปรัับประยุุกต์์
เปนแนวทางในการใชเทคโนโลยีตางๆมาชวย
ใช้้ได้้ในกระบวนวิิชาอื่่น� ๆที่่�รับั ผิิดชอบ รวมถึึงสามารถ
ดการเรียนการสอนต
อไป ดการ
แลกเปลี่่ในระบบการจั
�ยนเรีียนรู้้�ประสบการณ์์
ในด้้านการจัั
เรีียนการสอน อาทิิ การใช้้สื่่�สรุอปและเทคโนโลยีีที่่�หลาก
1.6 แนวทางการขยายผล
หลายและทัั
นสมััยเพื่่�อกระตุ้้�นความสนใจของผู้้�เรีียน
กระบวนวิ
พกิจกรรมบำบั
ด ที่มี
รููปแบบการจัั
ดกิิชจาบทนำสู
กรรมที่่�เวปิิิชดาชีโอกาสให้้ผู้้�
เรีียนแสดง
ความคิิ
เห็็นและมีี
การทำำ
งานร่่วมกัันท ี รวมไปถึึ
การจั ดดการเรี
ย นรู
 ร ู ป�แบบใหม
่ ส อดคลงอการใช้้
งกั บ
plat
form MS
ที่่�ใช้้สื่่�อสารระหว่่
างคณาจารย์์
ศตวรรษที
่ 21 Teams
โดยคณาจารย
ผูสอนสามารถนำไป
ผู้้ปรัส� อนด้้วยกัั
รีียน นอกจากนี้้�ยัั
สามารถนำำ
�มา
บประยุกนตใและผู้้
ชไดใเ� นกระบวนวิ
ชาอื่นงๆที
่รับผิดชอบ
เผยแพร่่
ในส่่วนของทั้้�งภาควิิ
จกรรมบำำ
�บััด และ
รวมถึงสามารถแลกเปลี
่ยนเรีชากิิ
ยนรู
ประสบการณ
ใน
คณะเทคนิิ
เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�อาทิ
การพััการใช
ฒนาคุุสณื่อภาพ
ดานการจัคดการแพทย์์
การเรียนการสอน
และ
การจััดการเรีียนการสอนที่่�เหมาะสมกัับผู้้เ� รีียน และส่่ง
เทคโนโลยี ที่ ห ลากหลายและทั น สมั ย เพื ่ อ กระตุน
เสริิมความเป็็น active learner ได้้อย่่างยั่่�งยืืน
ความสนใจของผูเรียน รูปแบบการจัดกิจกรรมที่เปด
8. ปััญหาและอุุปสรรค
โอกาสใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นและมีการทำงาน
เนื่่�องด้้วยกระบวนวิิชาบทนำำ�สู่่�วิิชาชีีพกิิจกรรม
รวมกัน รวมไปถึงการใช plat form MS Teams ที่
บำำ�บััดเป็็นวิิชาแรกสำำ�หรัับนัักศึึกษากิิจกรรมบำำ�บััดชั้้�น
า งคณาจารย
ผ ู  ส อนด ว ยกั น และที่่�
ปีีใชที่่ส� ื ่1อ สารระหว
และมีี ก ารจัั
ด การเรีี ย นการสอนแบบใหม่่
ผูเรียน นอกจากนี
้ยังสามารถนำมาเผยแพร
ในสวน
สอดคล้้องกัั
บศตวรรษที่่�
21 โดยมีีจัดั การเรีียนการสอน
ของทั
้ ง ภาควิ
ช ากิ จ กรรมบำบั
ด และคณะเทคนิ
ในลัั
กษณะ
Activities-based
learning
ซึ่่ง� อาจมีีความค
การแพทย
เพื่อนำไปสู
การพัฒนาคุณภาพการจั
ดการ
แตกต่่
างจากการเรีี
ยนในระบบโรงเรีี
ยน (บางแห่่
ง)
ทำำเรี�ยให้้นัั
กศึึกษาบางส่่
วนยัังไม่่กบล้้าแสดงความคิิ
เห็็นม
นการสอนที
่เหมาะสมกั
ผูเรีย น และสงดเสริ
และมีี
ส่ว่ นนร่่active
วมในการเรีี
ยนรู้้ชั้้�� ไดนอเรีียยานเท่่
ความเป
learner
งยั่งายืที่่�นควร อย่่างไร
ก็็1.7
ตามผู้้ป�สอนจึึ
งต้้องมีีปกสรรค
ารชี้้�แนะให้้ผู้้�เรีียนมีีความเข้้าใจ
ญหาและอุ
ลัักษณะโครงการ
วิิธีกี ารจััดนว
การเรีี
ยนการสอนแบบใหม่่
เนื ่ อ งด ว ยกระบว
ิ ช าบทนำส
ู  ว ิ ช าชี พ
เกณฑ์์
การให้้คะแนน
score) และเล็็
ถึึง
กิ จ กรรมบำบั
ด เป(Rubrics
น วิ ช าแรกสำหรั
บ นั กงเห็็
ศึ กนษา
ประโยชน์์ของการเรีียนการสอนดัังกล่่าวด้้วย รวมไป
กิจกรรมบำบัดชั้นปที่ 1 และมีการจัดการเรียนการ
ถึึ ง กระตุ้้� น แรงจูู ง ใจด้้วยของรางวัั ล ที่่� ม าจากการ
สอนแบบใหมที่ส อดคลองกั บศตวรรษที่ 21 โดยมี
กิิจกรรมการตอบคำำ�ถามในชั้้�นเรีียน การตอบคำำ�ถาม
จัดอการเรี
ยนการสอนในลั
ษณะteams
Activities-based
หรืื
แสดงความคิิ
ดเห็็นผ่่านกMS
และจำำ�นวน
learning
ซึ่ง�กิ
อาจมี
ความแตกต
นในน
ครั้้�
งของการทำำ
จิ กรรมการเรีี
ยนรู้้าใ� งจากการเรี
นชั้้�นเรีียนที่่�มยากขึ้้�
ระบบโรงเรี
ยนงใจให้้นัั
(บางแหกศึึงก) ษากล้้าแสดงความคิิ
ทำใหนักศึกษาบางสดวเห็็
นยันง
สามารถช่่
วยจูู
ไม ก ลส่า่ วแสดงความคิ
ด เห็อนบรรลุุ
และมีวัั ตสถุุ วปนรระสงค์์
ว มในการ
และมีี
นร่่ ว มมากขึ้้�นเพื่่�
ข อง
กระบวนการเรีี
ยนรู้้า�ตทีามวิิ
ีการเรีี
ยนการสอนแบบใหม่่
เรียนรูชั้นเรียนเท
่ควรธีอย
างไรก็
ตามผูสอนจึงตอง
อีีกด้้วย
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นอกจากนี้้�คณาจารย์์ผู้้�สอน และนัักศึึกษา ยััง
ได้้พบกัั บ ปัั ญ หาการใช้้ MS Teams ในการเป็็ น
กระดานและช่่องทางในการสื่่�อสาร แลกเปลี่่�ยนเรีียน
รู้้�ระหว่่างผู้้�สอนกัับผู้้�เรีียน รวมไปถึึงการจััดการการส่่ง
assignment เนื่่�องจากเป็็นระบบการจััดการการเรีียน
รู้้�แบบใหม่่ จึึงได้้มีีการจััดประชุุมชั่่�วโมงพิิเศษ (online
ผ่่านระบบ MS Teams) เพื่่�อชี้้�แจงการใช้้ระบบดัังกล่่าว
ทดลองใช้้ แนะนำำ�คู่่�มือื ในการใช้้เพิ่่�มเติิม และคณาจารย์์
ได้้ฝึึกใช้้จนชำำ�นาญขึ้้�น ศึึกษาเพิ่่�มเติิม และเข้้าร่่วม
โครงการฝึึกอบรมจากทางมหาวิิทยาลััยเพื่่�อนำำ�มา
อธิิบายกัับผู้้�เรีียนได้้อย่่างเข้้าใจและใช้้งานได้้อย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพ ตรงตามวััตถุุประสงค์์ของการเรีียนรู้้�
9. บทเรีียนที่่�ได้้รัับ
โครงการส่่งเสริิมการจััดการเรีียนรู้้�แบบใหม่่ที่่�
สอดคล้้องกัับศตวรรษที่่� 21 นัับเป็็นโครงการที่่�เปิิด
โอกาสให้้อาจารย์์ใหม่่ได้้เรีียนรู้้�ทั้้�งการจััดทำำ�โครงการ
และพััฒนาศัักยภาพตนเองด้้านการสอน แสวงหา
ความรู้้�ใหม่่ๆ และการใช้้เทคโนโลยีีเพื่่�อให้้ทัันสมััย
เหมาะสมกัับผู้้เ� รีียน ทั้้�งนี้้� ควรมีีการพิิจารณาให้้มีีความ
ต่่อเนื่่�องเชื่่อ� มโยงลัักษณะการเรีียนรู้้นี้้�กั
� บั กระบวนวิิชา
อื่่�นๆที่่�เกี่่�ยวข้้อง และมีีการสนัับสนุุนจากภาควิิชาและ
คณะ เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนมีีความ Active learner ที่่�ต่อ่ เนื่่�อง
และได้้รัั บ ประโยชน์์ ใ นการเรีี ย นรู้้� ใ นรูู ป แบบของ

ศตวรรษที่่� 21 อย่่างแท้้จริิง และสามารถเรีียนรู้้ไ� ด้้อย่่าง
ไม่่สิ้้�นสุุดต่่อเนื่่�องตลอดชีีวิิต
10. กิิตติิกรรมประกาศ
ขอขอบคุุณนัักศึึกษากิิจกรรมบำำ�บััดปีี 1 ที่่�ให้้
ความร่่วมมืือด้้วยกายและใจเป็็นอย่่างดีี รวมถึึงความ
ตั้้�งใจและพยายามในทุุกกิิจกรรมการเรีียนรู้้�
ขอขอบพระคุุ ณ คุุ ณ ภาควิิ ช ากิิ จ กรรมบำำ�บัั ด
คณะเทคนิิ ค การแพทย์์ มหาวิิ ท ยาลัั ย เชีี ย งใหม่่
คณาจารย์์ผู้้�สอนในกระบวนวิิชา และคณาจารย์์ทุุก
ท่่านที่่�ให้้คำำ�แนะนำำ� พานัักศึึกษาเข้้าศึึกษาดููงานวิิชาชีีพ
กิิจกรรมบำำ�บััด รวมถึึงนัักกิิจกรรมและบุุคลากรที่่�
เกี่่ย� วข้้องในกิิจกรรมดัังกล่่าวที่่�ช่ว่ ยเอื้้�อเฟื้้อ� และอำำ�นวย
ความสะดวกให้้กิิจกรรมดัังกล่่าวบรรลุุวััตถุุประสงค์์
เป็็นอย่่างดีี คืือ โรงเรีียนศรีีสังั วาลย์์ ศููนย์์พัฒ
ั นาการจััด
สวััสดิิการสัังคมผู้้�สููงอายุุบ้้านธรรมปกรณ์์(เชีียงใหม่่)
โรงพยาบาลสวนปรุุง โรงพยาบาลธััญญารัักษ์์ และศููนย์์
ฟื้้�นฟููสมรรถภาพคนงานภาค 3 (จ.เชีียงใหม่่)
ขอขอบพระคุุณศููนย์์นวััตกรรมการสอนและ
การเรีียนรู้้�สำำ�นัักบริิการเทคโนโลยีีและสารสนเทศ
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ในการสนัับสนุุนงบประมาณใน
โครงการส่่ ง เสริิ ม การจัั ด การเรีี ย นรู้้� แ บบใหม่่ ที่่�
สอดคล้้องกัับศตวรรษที่่� 21 และให้้โอกาสอาจารย์์ใหม่่
ได้้พััฒนารููปแบบกระบวนการเรีียนการสอน และ
พััฒนาตนเองในการเป็็นผู้้�สอนในยุุคใหม่่
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บทคัดย่อ
การจััดการเรีียนการสอนเชิิงรุุก (active learning) เป็็นการส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�ของผู้้�เรีียนรููปแบบหนึ่่�งที่่�
สามารถนำำ�มาใช้้ได้้นอกเหนืือจากรููปแบบการจััดเรีียนการสอนในชั้้�นเรีียนแบบเดิิม เพื่่�อส่่งเสริิมความเข้้าใจและ
ความพึึงพอใจในการเรีียนรู้้�ของผู้้�เรีียนมากยิ่่�งขึ้้�น ดัังนั้้�น การจััดการเรีียนการสอนเชิิงรุุก จึึงเป็็นทางเลืือกหนึ่่�งให้้
นัักศึึกษาพยาบาลได้้มีีความพร้้อมและสามารถมีีปฏิิสััมพัันธ์์ผ่่านการเรีียนรู้้�ในรููปแบบที่่�หลากหลาย เพื่่�อพััฒนา
ศัักยภาพในด้้านการคิิด แก้้ไขปััญหา การบููรณาการ และการนำำ�ความรู้้�ที่่�ได้้ไปประยุุกต์์ใช้้ ให้้เกิิดการเรีียนรู้้�แห่่ง
ศตวรราที่่� 21 ที่่�เกิิดจากผลของโครงการนำำ�ร่่องการจััดการเรีียนรู้้�แบบใหม่่ที่่�สอดคล้้องกัับศตวรรษที่่� 21 type A
ที่่�ได้้รัับการสนัับสนุุนของมหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่และนำำ�มาต่่อยอดพััฒนาในการสอนวิิชาการพยาบาลเด็็กและวััย
รุ่่�นเพื่่�อพััฒนาคุุณลัักษณะพิิเศษของนัักศึึกษาพยาบาลให้้มีีความสามารถในการใช้้หลัักฐานเชิิงประจัักษ์์ในการ
พยาบาลเด็็กและวััยรุ่่�น สามารถมีีส่่วนร่่วมในการเรีียนรู้้�และแลกเปลี่่�ยนความคิิด ตลอดจนมีีการเชื่่�อมโยง
สถานการณ์์ปััญหาแต่่ละประเทศตามภููมิิลำำ�เนาของผู้้�เรีียนให้้สอดคล้้องกัับผลลััพธ์์การเรีียนรู้้� นำำ�ไปใช้้ประโยชน์์
ได้้จริิงของผู้้�เรีียนตลอดจนข้้อเสนอแนะจากนัักศึึกษาเพื่่�อนำำ�ไปปรัับปรุุงการเรีียนการสอนในปีีการศึึกษาต่่อไป
คำำ�สำำ�คััญ: จััดการเรีียนการสอนเชิิงรุุก การพยาบาลเด็็กและวััยรุ่่�น นัักศึึกษาพยาบาล การจััดการเรีียนรู้้� กรอบ
มาตรฐานการเรีียนรู้้�
1. บทนำำ�
การเรีียนการสอนเชิิงรุุก (Active Learning)
เป็็นวิิธีีการจััดการเรีียนการสอนโดยเน้้นให้้ผู้้�เรีียนมีี
ส่่วนร่่วม มีีปฏิิสััมพัันธ์์ผ่่านการเรีียนรู้้�ในรููปแบบที่่�
หลากหลาย เพื่่�อพััฒนาศัักยภาพในด้้านการคิิด แก้้ไข
ปัั ญ หา การบูู ร ณาการ และการนำำ� ความรู้้� ที่่� ไ ด้้ไป
ประยุุกต์์ใช้้ ซึ่่�งสอดคล้้องกัับการจััดการเรีียนการสอน
เพื่่�อให้้เกิิดการเรีียนรู้้�แห่่งศตวรรษที่่� 21 ครอบคลุุม
ทัั ก ษะการเรีี ย นรู้้� แ ละนวัั ต กรรม รวมความคิิ ด
สร้้างสรรค์์ ความคิิดเชิิงวิิพากษ์์ ทัักษะการสื่่อ� สารและ
การทำำ�งานร่่วมกััน ดัังนั้้�นการศึึกษาพยาบาลจึึงต้้องมีี

ประสบการณ์์ให้้ผู้้�เรีียนมีีการจััดประสบการณ์์การเรีียน
รู้้�ให้้ได้้มีีโอกาสร่่วมอภิิปรายให้้มีีโอกาสฝึึกทัักษะการ
สื่่�อสาร ทำำ�ให้้ผลการเรีียนรู้้�เพิ่่�มขึ้้�นในการพยาบาลที่่�
จำำ�เป็็นสำำ�หรัับวิิชาชีีพในสถานการณ์์จริิงด้้วย [1]
การเรีียนทฤษฎีีบรรยายในรายวิิชาการพยาบาล
เด็็กและวััยรุ่่�น (555313) [1-2] ซึ่่�งหลัักสููตรพยาบาล
ศาสตรบััณฑิิต คณะพยาบาลศาสตร์์ มหาวิิทยาลััย
เชีียงใหม่่ประกอบไปด้้วยหลัักสููตรปกติิและนานาชาติิ
โดยกลุ่่�มวิิชาการพยาบาลกุุมาร
เวชศาสตร์์รัับผิิดชอบและดููแลกระบวนวิิชา
สำำ�หรัับนัักศึึกษาพยาบาลหลัักสููตรนานาชาติิ โดย
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
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โครงการนี้้�ได้้นำำ�ร่่องกัับนัักศึึกษาหลัักสููตรนานาชาติิ
ที่่�มาจากหลากประเทศ ชั้้�นปีี 3 จำำ�นวน 36 คน ได้้รัับ
การสนัับสนุุนจากโครงการนำำ�ร่่องการจััดการเรีียนรู้้�
แบบใหม่่ที่่�สอดคล้้องกัับศตวรรษที่่� 21 type A ผู้้�สอน
จึึงต้้องการบููรณาการและขยายข้้ามไปยัังหลัักสููตร
นานาชาติิ สื่่�อและวิิธีีการ รููปแบบในการจััดการเรีียน
การสอนในหลัักสููตรให้้แตกต่่างจากการเรีียนการสอน
ที่่�ผ่่านมา
การเรีียนการสอนวิิชานี้้�ที่่�ผ่่านมาส่่วนใหญ่่จะ
เน้้นบรรยายในห้้องเรีียน การยกตััวอย่่างกรณีีศึึกษา
และการมอบหมายงานให้้นัักศึึกษาไปค้้นคว้้าและ
การนำำ�เสนอ โดยไม่่เน้้นการแลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็น
ระหว่่างนัักศึึกษาด้้วยกัันหรืือนัักศึึกษากัับอาจารย์์
ผู้้�สอน นอกจากนี้้�นัักศึึกษาขาดการเตรีียมเนื้้�อหาก่่อน
การเรีียนบรรยาย ไม่่มีีการทบทวนเนื้้�อหาหลัังสิ้้�นสุุด
บทเรีียน อีีกทั้้�งระหว่่างการบรรยาย นัักศึึกษาขาด
ความกระตืือรืือร้้นในการเรีียนรู้้� ไม่่มีีการซัักถามข้้อ
สงสััย เล่่นโทรศััพท์์มือื ถืือหรืือหลัับในชั้้�นเรีียน ทั้้�งนี้้�อาจ
เนื่่�องมาจากการขาดแรงจููงใจและการมีีปฏิิสััมพัันธ์์
ระหว่่างกระบวนการเรีียนการสอบ เทคนิิคการสอน
โดยการบรรยายอาจไม่่น่า่ สนใจ ทั้้�งนี้้�อาจเนื่่�องจากขาด
แรงจููงใจและการมีีปฏิิสััมพัันธ์์ระหว่่างกระบวนการ
เรีียนรู้้� ทำำ�ให้้ผู้้�เรีียนขาดความกระตืือรืือร้้นในการเรีียน
รู้้� เพื่่�อให้้เกิิดการเรีียนรู้้�นั้้�นสำำ�คััญมา จึึงจำำ�เป็็นอย่่าง
ยิ่่�งที่่�ผู้้�สอนต้้องมีีการออกแบบโดยเน้้นให้้ผู้้�เรีียนมีีส่่วน
ร่่วม มีีปฏิิสััมพัันธ์์ผ่่านการเรีียนรู้้�ในรููปแบบที่่�หลาก
หลาย เพื่่�อพััฒนาศัักยภาพในด้้านการคิิด แก้้ไขปััญหา
การบููรณาการ และการนำำ�ความรู้้�ที่่�ได้้ไปประยุุกต์์ใช้้
ซึ่่�งสอดคล้้องกัับการจััดการเรีียนการสอนเพื่่�อให้้เกิิด
การเรีียนรู้้�แห่่งศตวรรษที่่� 21 ดัังนั้้�นเพื่่�อให้้การจััดการ
เรีียนการสอนรายวิิชา 555313 หลัักสููตรนานาชาติิ ให้้
เกิิ ดการเรีี ย นรู้้�ตามผลลััพ ธ์์การเรีียนรู้้�และสามารถ
ประเมิินผลได้้ตามผลลััพธ์์การเรีียนรู้้�
2. หลัักการการจััดการเรีียนรู้้�
การจััดการเรีียนการสอนแบบ Active Learning
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ในรายวิิชานี้้� จำำ�นวน 23 ชั่่�วโมง และประเมิินผลผ่่าน
กิิจกรรมการเรีียนรู้้� 35 % ประกอบไปด้้วยกิิจกรรม
ดัังนี้้�
1) การเรีียนรู้้�ผ่่านการใช้้หลัักฐานเชิิงประจัักษ์์
(Evidence-based Learning) การเรีียนรู้้ด้้ว
� ยกิิจกรรม
นี้้�เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนได้้ใช้้กระบวนการทางวิิทยาศาสตร์์หรืือ
วิิธีวิี จัิ ยั โดยผู้้เ� รีียนได้้ใช้้ทัักษะการสืืบค้้นแนวปฏิิบัติั ทิ าง
คลิินิิก หรืือแนวปฏิิบััติิการพยาบาลตามหลัักฐานเชิิง
ประจัักษ์์ในการพยาบาลเด็็กที่่�มีคี วามผิิดปกติิในระบบ
ต่่าง ๆ ของร่่างกาย โดยทำำ�กิิจกรรมเป็็นกลุ่่�มละ 6-8
คน ต่่อผู้้�สอน 1 คน ผู้้�สอนมีีหน้้าที่่�เป็็นผู้้�อำำ�นวยความ
สะดวก (facilitator) หรืือผู้้�ให้้คำำ�แนะนำำ� (guide) ทำำ�
หน้้าที่่�กระตุ้้�น แนะนำำ� และให้้คำำ�ปรึึกษา ผู้้�เรีียนจะได้้
พััฒนาทัักษะการเรีียนรู้้แ� ละนวััตกรรม (learning and
innovation skills) ผ่่านการอ่่านภาษาอัังกฤษและ
ทำำ�ความเข้้าใจ วิิเคราะห์์งานวิิจััยต่่างๆ ฝึึกทัักษะด้้าน
ข้้อมูู ล ข่่ า วสาร การสื่่� อ สารและเทคโนโลยีี
(Information Media and Technology Skills) ผ่่าน
การใช้้สื่่�อเทคโนโลยีีในการสืืบค้้นข้้อมููลต่่างๆ การแลก
เปลี่่�ยนความคิิดเห็็นผ่่านช่่องทางออนไลน์์ และนำำ�
เสนอโครงงานภายใต้้การเลืือกใช้้เทคโนโลยีีที่่�เหมาะ
สมและน่่าสนใจ ได้้ฝึึกการใช้้ทัักษะการคิิดเชิิงวิิพากษ์์
และแก้้ปัั ญ หา (critical thinking & problem
solving) จากการวิิเคราะห์์งานวิิจััยและแนวปฏิิบััติิ
ต่่างๆ ฝึึกทัักษะการสื่่�อสาร (communicating) ผ่่าน
การนำำ�เสนอเป็็นภาษาอัังกฤษ และฝึึกทัักษะการสร้้าง
ความร่่วมมืือ (collaboration) ระหว่่างเพื่่�อนและ
ผู้้�สอน ผ่่านการทำำ�งานร่่วมกััน
2) การเรีียนรู้้�ผ่่านกิิจกรรม (Activity-based
Learning) (ผลลััพธ์์การเรีียนรู้้�ข้้อ 1.1 และ 2.1 การ
ประเมิินผล 5 % ระยะเวลาในการเรีียน 10 ชั่่�วโมง)
การเรีียนโดยการปฏิิบััติิจริิง Learning by Doing ใน
เนื้้�อหาที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการประเมิินพััฒนาการและการ
ส่่งเสริิมพััฒนาการ การสร้้างเสริิมภููมิิคุ้้�มกััน อุุบััติิเหตุุ
และสารพิิษ ผู้้เ� รีียนจะได้้เรีียนรู้้ด้้ว
� ยตนเองผ่่านสื่่อ� การ
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สอนในรููปแบบวีีดีโี อ power point เอกสารและตำำ�รา
การเรีียนการสอนต่่างๆในหลายช่่องทาง แบ่่งผู้้�เรีียน
เป็็นกลุ่่�มทำำ�หน้้าที่่�เป็็นผู้้�ปฏิิบััติิ กลุ่่�มละ 6-8 คน ต่่อผู้้�
สอน 1 คน ผู้้�สอนเป็็นพี่่�เลี้้�ยงและเทรนเนอร์์ จััดฐาน
การประเมิินพััฒนาการตามช่่วงวััยที่่�หลากหลาย ให้้ผู้้�
เรีียนเกิิดความสนุุกและน่่าสนใจ แสดงบทบาทสมมติิ
เรื่่อ� งอุุบัติั เิ หตุุและสารพิิษ และทำำ�กิจิ กรรมผ่่านการเล่่น
เกมส์์ตอบคำำ�ถาม
3) การเรีียนรู้้�ผ่่านการแก้้ปััญหา (Problembased Learning/Case-based Learning) ผู้้�เรีียน
จะได้้รัับกรณีีศึึกษาเด็็กที่่�มีีปััญหาโภชนาการ เด็็กที่่�มีี
การติิดเชื้้�อ เด็็กโรคมะเร็็ง และเด็็กที่่�มีีความต้้องการ
พิิเศษ โดยใช้้ปััญหาเป็็นฐาน และจะจััดผู้้เ� รีียนเป็็นกลุ่่�ม
ย่่อย ขนาดประมาณ 8 -10 คน โดยผู้้�สอนทำำ�หน้้าที่่�
เป็็นผู้้�สนัับสนุุนการเรีียนรู้้� (facilitator)
3. กระบวนการเรีียนรู้้�ที่่�เกิิดขึ้้�นในกระบวนวิิชา
3.1. การออกแบบการจััดกิิจกรรมการเรีียนรู้้�
	วิิธีีการจััดการเรีียนการสอนในกระบวนวิิชา
5553313 หลัักสููตรนานาชาติิ ในภาคการศึึกษาที่่� 1
ผู้้ส� อนชี้้�แจ้้งให้้นัักศึึกษาทราบถึึง timeline การจััดการ
สอนของกิิจกรรมการสอนบรรยายแบบออนไลน์์ของ
แต่่ละหััวข้้อให้้ทราบและนำำ�เสนอในโปรแกรม KC
Moodle โดยเน้้นกิิจกรรมดัังนี้้�
1.กิิจกรรมการเรีียนและนำำ�เสนอ (Activebased learning) โดยเน้้นการสอนบรรยายออนไลน์์
โดยผู้้�สอนจััดทำำ�สื่่�อการสอนวิิดิิโอและนำำ�เสนอใน KC
Moodle แจ้้งให้้นัักศึึกษาได้้ศึึกษาหรืือทบทวนสื่่อ� ก่่อน
เข้้าเรีียน ในชั่่�วโมงบรรยายออนไลน์์มีีการใช้้สื่่�อการ
สอน เช่่น วิิดิิโอสื่่�อออนไลน์์ (online video) หนัังสั้้�น
(case study short film) เกมส์์เอนิิเมชั่่�น(game
animation) ที่่�ให้้ทบทวนบทเรีียนโดยการตอบคำำ�ถาม
เพื่่�อชิิงรางวััลจากผู้้�สอน ซึ่่�งจะเป็็นในกิิจกรรมกลุ่่�ม/
เดี่่�ยว ผ่่านทาง KC Moodle (รููปที่่� 1)
2.การเรีียนรู้้�ผ่่านการแก้้ปััญหาจากกรณีีศึึกษา
(Case based learning) หลัังจากที่่�นัักศึึกษาศึึกษา

จากสื่่อ� การสอนวิิดิโิ อที่่�ผู้้ส� อนนำำ�เสนอใน KC Moodle
ตามภู
ม ิ ล ำเนามาแชร
ร  ว มกัแนละนำำ
ทาง�เสนอ
KC
ผู้้ส� อนใช้้กรณีี
ศึกึ ษาให้้ผู้้�วเรีีิ เ คราะห
ยนได้้วิิเคราะห์์
Moodle
(รูปทีน่ 2)กิิจกรรมกลุ่่�ม/เดี่่ย� วผ่่านทางกระทู้้�ถาม
กรณีีศึกึ ษาเป็็
หลัก�อฐาน
ตอบ3.การทำโครงการการพยาบาลโดยใช
เพื่่�อให้้แลกเปลี่่�ยนการเรีียนรู้้�ตลอดจนเชื่่
มโยง
เชิสถานการณ์์
งประจักษ (Evidence
based learning)
หลังจาก
ปัญ
ั หาแต่่ละปะรเทศตามภูู
มิลำิ ำ�เนามาแชร์์
ทีวิิ่ ผเคราะห์์
ู  เ รี ย นเรีร่่วยมกัั
นบรรายาครบทุ
ก หั ว(รููขปอที่่� ผู2) ส อนใช
นทาง KC Moodle
3.การทำำ
โครงการการพยาบาลโดยใช้้หลัั
กฐาน
โครงการให
ผูเรีย�นสื
บคนแนวปฏิบัติการพยาบาลตาม
รู ป ที ่ 1
(Evidence
based learning)
งจาก
หลัเชิิกงประจัั
ฐานเชิกงษ์์ประจั
กษในการพยาบาลเด็
กที่มหลัั
ีความ
ผู้้เ� รีียนเรีี
ยนบรรายาครบทุุ
หััวข้้อ โครงการนี
ผู้้ส� อนใช้้โครงการ
ผิดที่่�ปกติ
ในระบบต
างๆของรกางกาย
้เปน เนื้อหาและตอ
เรีียนสืืนบกลุค้้นแนวปฏิิ
บััติอิกผูารพยาบาลตามหลัั
กฐาน
กิจให้้ผู้้�
กรรมเป
ม 6-8 คนต
สอน 1 คน ผูสอนเป
น จะเปนในกิจก
เชิิงประจัักษ์์ในการพยาบาลเด็็กที่่�มีีความผิิดปกติิใน
ผูอำนวยความสะดวก (รูปที่ 3)
ระบบต่่างๆของร่่างกาย โครงการนี้้�เป็็นกิิจกรรมเป็็นก
4. การเสนอโครงการการพยาบาลโดยใช
ลุ่่�ม 6-8 คนต่่อผู้้�สอน 1 คน ผู้้�สอนเป็็นผู้้�อำำ�นวยความ
หลัสะดวก
กฐานเชิ(รููงปประจั
ที่่� 3) กษ (Evidence based learning)
ผู  ส อนจั4.ด เวที
ก ารนำเสนอออนไลน ใ ห ผ ู  เ รี ย นได ก
การเสนอโครงการการพยาบาลโดยใช้้หลัั
สื่อฐานเชิิ
สารผงาประจัั
นการนำเสนอเป
นภาษาอั
งกฤษและฝ
กษ์์ (Evidence
based
learning)กผู้้การ
ส� อน
รู ป ที ่ 2
ทำงานร
นกลุม ฝกการวิให้้ผู้้�
เคราะห
และประเมิ
จััดเวทีีวกมกั
ารนำำนเป
�เสนอออนไลน์์
เรีียนได้้สื่่�
อสารผ่่นาน
เพืการนำำ
่ อ น�เสนอเป็็
(Peer assessment)
ผ า นการทำ
Peerวม กรณีศึกษา (C
นภาษาอัังกฤษและฝึึ
กการทำำ�งานร่่
กัันเป็็นcontest
กลุ่่�ม ฝึึกการวิิ
นเพื่่�อน เ(Peer
review
เพื่อเชิคราะห์์
งรางวัและประเมิิ
ล การนำเสนอดี
ด น
ผ่่านการทำำ� Peer review contest
(รูassessment)
ปที่ 4 )
เพื่่�อ5.สรุ
ชิิงรางวัั
ลการนำำ�เสนอดีี
เด่่น (รููย นรู
ปที่่� ผ4 า)นทาง KC
ป และสะท
อ นการเรี
สรุุปกและสะท้้อนการเรีี
Moodle5.ของนั
ศึกษาพยาบาล ยนรู้้�ผ่่านทาง KC
Moodle ของนัักศึึกษาพยาบาล (รููปที่่� 1-4)
(รูปที่ 1-4)

รูปที่ 3
หลักฐานเชิงป
โดยผูสอนโด
เรียนรู (facilit

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
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าง
KC
ง KC
าง KC

ลักฐาน
กฐาน
ลักฐาน
ลังจาก
งจาก
ลังจาก
อนใช
อนใช
สอนใช
าลตาม
ลตาม
าลตาม
มีความ
ความ
มีความ
นีนี้เ้เปปนน
รนี้เปน
อนเป
นเปนน
อนเปน

ดยใช
ดยใช
โดยใช
rning)
ning)
arning)
ยนได
ยนได
รี ย นได
ฝกการ
กการ
ฝกการ
ระเมิ
ะเมินน
ประเมิน
Peer
Peer
ำ Peer
ดีดีเเดดนน
อดี เ ด น

าง
KC
ง KC
าง KC

การใชสสื ่ อื ่ อออนไลน
ออนไลนใในการทบทวน
นการทบทวน
รูรูปปทีที่ ่ 11 การใช
การใชอสออนไลน์์
ื ่ อ ออนไลน
ใ นการทบทวน
รููรูปปที่่�ที1่ 1การใช้้สื่่�
ในการทบทวนเนื้้�
อหาและ
หาและตอบคำถามเพื่อ่อชิชิงงรางวั
รางวัลลจากผู
จากผูสสอน
อน ซึซึ่ง่ง
เนืเนื้อ้อหาและตอบคำถามเพื
ตอบคำำ� ถามเพื่่� อ ชิิ ง รางวัั
จากผู้้ล�จากผู
ส อน สซึ่่อน
� ง จะเป็็
เนื้อหาและตอบคำถามเพื
่อชิงลรางวั
ซึ่ง น ใน
จะเปนนในกิ
ในกิจจกรรมกลุ
กรรมกลุมม/เดี
/เดี่ย่ยววผผาานทาง
นทางKC
KCMoodle
Moodle
จะเป
กรรมกลุ่่�
ม/เดี่่ม�ย/เดี
ว ผ่่่ยาวนทาง
KC Moodle
จะเปกิินจในกิ
จกรรมกลุ
ผานทาง
KC Moodle

เอื ้ อ อำนว
ทฤษฎีที่คร
ตางๆ กรณ
การคิดวิเคร
สามารถติด
โดยระบบ K
การกระตุน
ซึ่งการเรียน

รููปที่่� 4 การทำำ� Peer review contest เพื่่�อชิิงรางวััล
การนำำ�เสนอดีีเด่่น
3.2. กระบวนการเรีียนรู้้�ที่่�จะเปลี่่�ยนนัักศึึกษา
รูปที่ 4 การทำ
Peer review
เป็็น Active
Learnercontest เพื่อชิง
การจััดการเรีี
รางวัลการนำเสนอดี
เดน ยนการสอนโดยการเรีียนรู้้�สู่่�การ
active learning จะเน้้นกระบวนการคิิดวิิเคราะห์์ คิิด
อย่่างมีีวิิจารณญาณและคิิดอย่่างเป็็นระบบเพื่่�อการ
3.2
กระบวนการเรียนรูที่จะเปลี่ยนนักศึกษา
แก้้ไขปััญหาอย่่างสร้้างสรรค์์ เช่่น โครงการการเรีียนรู้้�
Learner
การเรียยนรู
นรู ผ ผ า านการแก
นการแกปป ญ ญหาจาก
หาจาก เปน Active
ผ่่านการใช้้หลัั
กฐานเชิิงประจัักษ์์ ผู้้�เรีียนได้้พััฒนา
รูรูปปทีที่ ่ 22 การเรี
รู ป ที ่ 2 การเรี ย นรู  ผ  า นการแก ป  ญ หาจาก
ทัักษะการอ่่
านและวิิ
เคราะห์์งานวิิจัยั ต่่างๆที่่�
สอดคล้้อง
ปษาที่่�(Case
2 การเรีี
ยนรู้้�ผ่learning)
่าlearning)
นการแก้้ปััญหาจากกรณีีศึึกษา การจั
ดการเรี
ยนการสอนโดยการเรี
ยนรู
สู การ
กรณีศศึกึกรููษา
(Case
based
กรณี
based
กรณีศึกษา (Case (Case
basedbased
learning)
learning)
นการใช้้สื่่�อจะเน
เทคโนโลยีี
ในการสืืบค้้นข้้อมูู
ต่่าง ได้้
activeผ่่าlearning
น กระบวนการคิ
ด วิ เลคราะห
นความคิิดเห็็น และนำำ�เสนอโครงการ ฝึึกการ
คิดอยแลกเปลี่่
างมีวิจย� ารณญาณและคิ
ดอยางเปนระบบเพื่อ
คิิดวิิพากษ์์และแก้้ปััญหาจากการวิิเคราะห์์แนวปฏิิบัติั ิ
การแกต่่ไาขป
หาอยางสร
งที่่�สญอดคล้้อง
และางสรรค
ฝึึกการร่่เชวนมมืืโครงการการ
อกัับเพื่่�อนเพื่่�อ
เรียนรูประเมิิ
ผานการใช
กฐานเชิ
งประจั
กษยผูนรู้้เรีแ� ยบบรวม
นได
นเพื่่�อน หทำำลั�ให้้ผู้้�
เรีียนเองเกิิ
ดการเรีี
พลัักงเป็็
นกลุ่่�มกัันานและวิ
ด้้วย เคราะหงานวิจัยตางๆที่
พัฒนาทั
ษะการอ
รูปที่
โดยผู้้
ส
�
อนจะเอื้้�
อ
อำำ
�
นวยสถานการณ์์
แ
ละสิ่่
ง
�
แวดล้้อมที่่�
สอดคล องผ า นการใช ส ื ่ อ เทคโนโลยี ในการสื บ ค น จั ด การเรี ย
เหมาะแก่่การเรีียนรู้้�ให้้มากที่่�สุุด โดยการเอื้้�ออำำ�นวย
การทำโครงการการพยาบาลโดยใช ขอมูลตาง ไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และนำเสนอ
รูรูปรููปปทีทีที่่�่ ่ 333การทำโครงการการพยาบาลโดยใช
เนื้้�อหาที่่�เชื่่อ� มโยงมาจากความรู้้ท� างทฤษฎีีที่่ค� รอบคลุุม learning
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หลักฐานเชิ
งประจั
ษ (Evidence
based learning)
โดยผูสสอนโดยผู
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คำำ�ถามที่่�น่่าสนใจกระตุ้้�นให้้เกิิดการคิิดวิิเคราะห์์ รวม
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นการเรีี
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อนทำหน
าทีเป็็่เปนนผู้้�สผูนััสบนัสนุุ
บสนุ
น การยนรู้้�
นรู (facilitator)
 (facilitator)
โครงการ
ดวิพกากษ
และแกปญดหาจากการ
เรีเรียยนรู
(facilitator)
ทั้้�งการเปิิฝดกช่่การคิ
องทางให้้นัั
ศึึกษาสามารถติิ
ต่่อและ
เรียนรู (facilitator)
ทั้้�งในกลุ่่�มเพื่่�
อครูู โดยระบบ
วิเถาม-ตอบ
คราะหแนวปฏิ
บัติตาองทีนหรืื
่สอดคล
อง และ ฝKC
กการ
และ่อนเพื
line่อapplication
รวMoodle
มมือกับเพื
ประเมินเพื่อและการกระตุ้้
น ทำใหผูเรี�นยให้้
นเอง
ผู้้�เรีียนได้้รู้้�จัักทบทวน กำำ�กัับตนเอง ซึ่่�งการเรีียนรู้้�โดย
เกิ ด การเรี ย นรู  แ บบรวมพลั ง เป น กลุ  ม กั น ด ว ย
การได้้ลงมืือปฏิิบััติิเอง (รููปที่่� 4)
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โดยผูสอนจะเอื้ออำนวยสถานการณและสิ่งแวดลอม
ที ่ เ หมาะแก ก ารเรี ย นรู ใ ห ม ากที ่ ส ุ ด โดยการ
เอื ้ อ อำนวยเนื ้ อ หาที ่ เ ชื ่ อ มโยงมาจากความรู  ท าง
ผลการจัดการเรียนรู้ 21st Century Learning ประจำ�ปีทฤษฎี
การศึกษาที่ค2563
รอบคลุมและกระชับ การมีสื่อเทคโนโลยี
ตางๆ กรณีศึกษาหรือคำถามที่นาสนใจกระตุนใหเกิด
การคิดวิเคราะห รวมทั้งการเปดชองทางใหนักศึกษา

การกระตุนใหผูเรียนไดรูจักทบทวน กำกับตนเอง

การกระตุ
นใหผูเรียนไดรูจักทบทวน กำกับตนเอง
ซึ่งการเรียนรูโดยการไดลงมือปฏิบัติเอง (รูปที่ 4)
(2021) ลงมือปฏิบัติเอง (รูปที่ 4)
ซึ่งการเรียนรูCMU21
โดยการได
Chiang Mai University, Thailand
ในการฝึึกทัักษะเหล่่านี้้�ในสถานการณ์์จริิงนำำ�ไปสู่่�การ
ขาดความสนใจ กระตืือรืือร้้นในการฝึึกปฏิิบััติงิ าน ดััง
นั้้�นการปรัับเปลี่่ย� นการเรีียนการสอนแบบเดิิมเป็็นการ
จััดการเรีียนการสอนแบบ active learning ที่่�มากขึ้้�น
น่่าจะทำำ�ให้้ผู้้�เรีียนเกิิดการเรีียนรู้้ที่่� ม� ากขึ้้�นและสามารถ
นำำ�ความรู้้ที่่� ไ� ด้้ไปต่่อยอดและประยุุกต์์ใช้้ในรายวิิชาต่่อ
ไป (ตารางที่่� 1)

เพื่อชิง

ศึกษา

รูสู การ
คราะห
บบเพื่อ
ารการ
รียนได
ตางๆที่
สื บ ค น
ำเสนอ

รูปที่ 4 ผลงานจากผูเรียนที่มีการประมวลการ
รููปที่่� 5 ผลงานจากผู้้�เรีียนที่่�มีีการประมวลการจััดการ
จัดการเรี ย นการสอนโดยการเรี ย นรู  ส ู  การ active
เรีียนการสอนโดยการเรีียนรู้้�สู่่�การ active learning
learning 3.3. การเปรีียบเทีียบกระบวนการเรีียนรู้้�แบบ

เดิิมและแบบใหม่่
การเรีียนการสอนในรายวิิชาการพยาบาลเด็็กและ
รูปที่ 4วััยรุ่่�ผลงานจากผู
เรียมนที
ีการประมวลการ
น (555313)แบบเดิิ
เป็็น่มการจัั
ดการเรีียนการสอน
เน้้นการบรรยายในชั้้�นเรีียนเป็็
นหลัั
(ร้้อยละ
70)
จัด การเรียที่่�นการสอนโดยการเรี
ย นรู
 สกู  การ
active
เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนได้้รัับความรู้้�จากเนื้้�อหารายวิิชา และ
learning ประเมิินผลในด้้านความรู้้� ความเข้้าใจ การนำำ�ไปใช้้
และการวิิเคราะห์์ในการทำำ�ข้้อสอบปรนััย ซึ่่�งรายวิิชา
นี้้�เป็็นรายวิิชาที่่�ต้้องเรีียนก่่อนการฝึึกปฏิิบััติิรายวิิชา
การฝึึกปฏิิบััติิการพยาบาลเด็็กและวััยรุ่่�น
การจัั ด การเรีี ย นการสอนแบบเดิิ ม ทำำ� ให้้พบ
ปััญหาจากการประเมิินของผู้้�เรีียนและผู้้�สอน เช่่น ผู้้�
เรีียนไม่่เข้้าใจในเนื้้�อหาที่่�เรีียนเนื่่�องจากไม่่เคยเห็็นเด็็ก
ป่่วยมาก่่อน จึึงทำำ�ให้้วิิเคราะห์์ปััญหาเด็็กป่่วยและ
ให้้การพยาบาลไม่่ได้้ เนื้้�อหาในการเรีียนค่่อนข้้างยาก
และต้้องใช้้การจำำ�เนื้้�อหาจึึงอาจจะเชื่่อ� มโยงความรู้้จ� าก
ทฤษฎีีสู่่�การปฏิิบััติิในสถานการณ์์จริิงที่่�หอผู้้�ป่่วยที่่�มีี
ภาวะที่่�ซับั ซ้้อนของโรคได้้ไม่่ครบถ้้วน ถึึงแม้้ว่่าได้้เรีียน
รู้้�เนื้้�อหาจากทฤษฎีีบรรยายยัังพบว่่าขณะฝึึกปฏิิบััติิ
นัักศึึกษาพยาบาลยัังคงมีีความวิิตกกัังวล ไม่่มั่่�นใจว่่า

ตารางที่่� 1 เปรีียบเทีียบการออกแบบการเรีียนรู้้�
แบบเดิิมแบบใหม่่
แบบเดิิม
แบบใหม่่
บรรยายในชั้้�นเรีี ย นเป็็ น บรรยายร่่วมกัับกิิจกรรมให้้
หลััก
ผู้้� เรีี ย นฝึึ ก วิิ เ คราะห์์ ก รณีี
ศึึกษา โครงการ
การอภิิปรายกลุ่่�มย่่อยและ รูู ป แบบโครงการและ
ส่่งรายงาน
การนำำ� เสนอโครงการ
(Evidence based
learning) และการ
อภิิปรายกลุ่่�มย่่อย ร่่วมกัับ
คิิดแก้้ปััญหา และทำำ�งาน
เป็็นทีีมร่่วมกัันโหวต peer
review
สื่่อ� การสอน power point สื่่�อการสอนวิิดิิโอ ร่่วมกัับ
ใช้้ กรณีีศึกึ ษา case based
learning
4. อธิิบายผลที่่�ได้้รัับ ผลลััพธ์์
4.1. ผลลััพธ์์ต่่อนัักศึึกษา
ได้้รัั บ ความรู้้� แ ละเข้้าใจในสาระสำำ�คัั ญ ของ
ศาสตร์์ทางวิิชาชีีพการพยาบาลโดยได้้เรีียนรู้้�เนื้้�อหา
ตามวััตถุุประสงค์์ มีีประสบการณ์์การเรีียนรู้้�ที่่�ทำ�ำ ให้้
สามารถแสวงหาความรู้้�เพิ่่�มเติิมได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง เช่่น
โครงการและฝึึกเสนอโครงการ ผู้้เ� รีียนได้้ฝึึกวิิพากษ์์ผล
งานผู้้�อื่่�นผ่่าน peer review ได้้กำำ�ลัังใจจากรางวััลที่่�ได้้
และฝึึกการทำำ�งานแบบรวมพลััง ทำำ�งานเป็็นทีีม เรีียน
รู้้�ทัักษะจากการนำำ�เสนอผลงานให้้เป็็นวิิชาชีีพ
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
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การเรียนรูผานการแก ป ญหาจากกรณี ศึ ก ษา
(Case based learning) ทำใหผูเรียนไดทักษะการ
CMU21 (2021)
คิ ด และวิ
ก รณี ศ ึ กThailand
ษาได ล ึ ก ซึ ้ ง และเข า ใจ
Chiangเ คราะห
Mai University,
ประยุกตเนื้อหาการสอนใหสอดคลองกับสถานการณ
กรณีศึกษาได
ลึกซึย้งนรู้้�ผ่่านการแก้้ปััญหาจากกรณีีศึึกษา
การเรีี
(Case
based learning)เชทำำน�วิให้้ผู้้�
นได้้ทัักเหมาะ
ษะการคิิด
สื่อการสอนออนไลน
ดิโเอรีียเกมส
กรณีีมศึีโกึ อกาสได
ษาได้้ลึึกศซึ้้�ึกงษาก
และเข้้าใจ
สำหรัและวิิ
บผู เรีคราะห์์
ยน ทำให
อนเขาเรีประยุุ
ยน กต์์
เนื้้�อหาการสอนให้้สอดคล้้องกัั
บสถานการณ์์
และทบทวนได
ทุกที่ ทุกสถานการณ
เขาใจเนืกรณีี
้อหาศึกึ ษา
ได้้ลึึบกประเด็
ซึ้้�ง น เนื ้ อ หาที ่ ส ำคั ญ สามารถทำบท
และจั
	สื่่�อการสอนออนไลน์์
เช่่น วิิดินิโผลลั
อ เกมส์์
ทดสอบและผ
า นเกณฑ ก ารประเมิ
พ ธ ใเหมาะ
น
สำำ�หรัับผู้้เ� รีียน ทำำ�ให้้มีีโอกาสได้้ศึึกษาก่่อนเข้้าเรีียนและ
ศตวรรษที่ 21 ได
ทบทวนได้้ทุุกที่่� ทุุกสถานการณ์์ เข้้าใจเนื้้�อหาและจัับ
ประเด็็นเนื้้�อ5หาที่่�
สำำ�คัพัญ
ผลลั
ธตอสามารถทำำ
ผูสอน �บททดสอบและ
ผ่่าไดนเกณฑ์์
การประเมิิ
นผลลััยพนรู
ธ์์ในศตวรรษที่่�
ร ู ป แบบการจั
ดการเรี
 ที ่ ส อดคล อ21
งกั บได้้
พธ์์ต่่อผู้้�สบอน
ธรรมชาติข4.2.
องผูเผลลัั
รียนและบริ
ทโลกที่เปลี่ยนแปลงไป
ได้้รูู ป แบบการจััดการเรีีย นรู้้�ที่่�สอดคล้้องกัั บ
อีกทั้งยังสนับสนุนผูเรียนใหสามารถแสวงหาความรู
ธรรมชาติิของผู้้�เรีียนและบริิบทโลกที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป
เพิ่มเติมไดอยางตอเนื่องและมีที่สิ้นสุด (รูปที่ 5)
อีีกทั้้�งยัังสนัับสนุุนผู้้�เรีียนให้้สามารถแสวงหาความรู้้�
เพิ่่�มเติิมได้้อย่่างต่่อเนื่่�องและมีีที่่�สิ้้�นสุุด (รููปที่่� 5)
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รููปที่่� 6 รููปแบบการเรีียนรู้้�ที่่�ผู้้�เรีียนมีีความสุุข
บธรรมชาติิ
ของผู้้
บทโลกที่่�
รูปสอดคล้้องกัั
ที่ 5 รูปแบบการเรี
ยนรู
ที่ผ�เูเรีีรียยนและบริิ
นมีความสุ
ข
เปลี่่�ยนแปลงไป

การออกแบบการจััดการเรีียนรู้้�ที่่�หลากหลายช่่วย
ให้้ผู้้�เรีียนได้้ค้้นพบศัักยภาพด้้านต่่างๆ ของตนเองใน
การสืืบค้้น สัังเคราะห์์ข้้อมููลและความคิิดสร้้างสรรค์์
ได้้ฝึึกคิิดวิิเคราะห์์ อ่่านวิิเคราะห์์และถ่่ายทอดข้้อมููล
ข่่าวสารแก่่ผู้้อื่่� น� ได้้อย่่างเข้้าใจ ในกิิจกรรมการอภิิปราย
กลุ่่�มย่่อย ได้้ฝึึกทัักษะการพููด อ่่านและเขีียนภาษา
ที่ 5 ได้้ฝึึ
รูปกแบบการเรี
ยนรูที่ผูเรียนมีความสุ
ข น
อััรูงปกฤษ
ทัักษะการวางแผนและการทำำ
�งานเป็็
ของผูเรียกนและบริ
บท ยน
ทีีสอดคล
ม ได้้เรีีอยงกั
นรู้้บ�ภธรรมชาติ
ายใต้้สิ่่�งแวดล้้อมที่่�
ว้้างกว่่าห้้องเรีี
โลกทีเช่่่เปลี
่ยนแปลงไป �ยนเรีียนรู้้�ระหว่่างนัักศึึกษา ผู้้�สอน
น การแลกเปลี่่
และผู้้�เการออกแบบการจั
ชี่่�ยวชาญฯ ผ่่าน application
น Zoom
ด การเรี เช่่
ย นรู
 ที่
meeting ว ยใหผ ูเรีย นไดคน พบศักยภาพดาน
หลากหลายช
ตางๆ5.ของตนเองในการสื
บคน สังเคราะหขอมูลและ
สรุุป
การจัั
ดการเรีีไดยฝนการสอนเชิิ
งรุุกอเป็็านวิ
นวิิเธีคราะห
ีการสอนที่่�
ความคิดสร
างสรรค
กคิดวิเคราะห
มสร้้างทัั
างๆให้้กััผูอบื่นผู้้ได
�เรีีอยยนได้้บรรลุุ
และถเสริิ
ายทอดข
อมูกลษะต่่
ขาวสารแก
างเขาใจ ใในนการ
จััดการศึึกษาแผนการศึึ
ละทัักษะการ
กิจกรรมการอภิ
ปรายกลุมยกอษาแห่่
ย ไดฝงกชาติิ
ทักแษะการพู
ด
เรีียนรู้้�ใยนศตวรรษที่่�
21 ได
โดยเนื้้�
ยนการสอน
อานและเขี
นภาษาอังกฤษ
ฝกทัอกหาการเรีี
ษะการวางแผน
กิิจกรรม ผลงานต่่างๆของนัักศึึกษาจะถููกออกแบบการ
และการทำงานเปนทีม ไดเรียนรูภายใตสิ่งแวดลอม
เรีียนรู้้�เชิิงรุุก (active learning) ช่่วยให้้นัักศึึกษาได้้
ที่กวางกวาห องเรี ยน เชน การแลกเปลี ่ยนเรี ย นรู
กลัับมาทบทวนและนำำ�ไปใช้้ต่่อในรายวิิชาต่่อไป
ระหว า งนั ก ศึ ก ษา ผู  ส อนและผู  เ ชี ่ ย วชาญฯ ผ า น
6. กิิตติิกรรมประกาศ
application เชน Zoom meeting
ขอบคุุณคณะทำำ�งานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับโครงการ
นำำ�ร่่ อ งการจัั ด การเรีี ย นรู้้� แ บบใหม่่ ที่่� ส อดคล้้องกัั บ
ศตวรรษที่่� 21 type A ที่่�ให้้การสนัับสนุุนในทุุกส่่วน
และขอขอบคุุ ณ มหาวิิ ท ยาลัั ย เชีี ย งใหม่่ สำำ� หรัั บ ทุุ น
สนัับสนุุน

สอดคลองกับธรรมชาติของผูเรียนและบริ บท
โลกที่เปลี32่ยนแปลงไป
ผลการจัดการเรียนรู้ 21st Century Learning ประจำ�ปีการศึกษา 2563
การออกแบบการจั ด การเรี ย นรู  ที่
หลากหลายชว ยใหผ ูเรีย นไดคน พบศักยภาพดาน
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การเรียนการสอนออนไลน์ยุคใหม่ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21: เรียนรู้-สู้วิกฤติ
โควิด-19 สําหรับนักศึกษาปริญญาโท คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นงค์คราญ วิเศษกุล และ อารีวรรณ กลั่นกลิ่น

กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่อยู่ 110/406 ถนนอินทวโรรส ตำ�บลสุเทพ อำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
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บทคัดย่อ
การพััฒนาการเรีียนการสอนออนไลน์์ยุุคใหม่่ เรีียนรู้้�-สู้้�วิิกฤติิโควิิด-19 ของกระบวนวิิชาการเรีียนการสอน
ทางการพยาบาล (562711) มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อพััฒนาการเรีียนการสอนรููปแบบออนไลน์์ให้้มีีประสิิทธิิภาพ ภาย
ใต้้สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 ซึ่ง่� กระบวนวิิชานี้้�ได้้เน้้นการเตรีียมพยาบาลวิิชาชีีพเพื่่�อให้้มีีความ
รู้้ค� วามสามารถอย่่างเต็็มศัักยภาพในการให้้ความรู้้ด้้� านสุุขภาพ ซึ่ง่� เป็็นบทบาทที่่�สำำ�คัญ
ั สำำ�หรัับพยาบาลทุุกคน โดย
สามารถประยุุกต์์ใช้้ในการสอนผู้้�ป่่วยหรืือญาติิ บุุคลากรสุุขภาพ และประชาชนทั่่�วไป ซึ่�ง่ ผู้้�เรีียนในกระบวนวิิชานี้้�
เป็็นนัักศึึกษาปริิญญาโท คณะพยาบาลศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ จำำ�นวน 23 คน ขั้้�นตอนการพััฒนาการเรีียน
การสอนออนไลน์์ยุุคใหม่่ เรีียนรู้้�-สู้้�วิิกฤติิโควิิด-19 ประกอบด้้วย 3 ระยะ คืือ 1) ระยะเตรีียมการ โดยออกแบบ
การเรีียนการสอนออนไลน์์ที่่เ� น้้นทั้้�งรููปแบบซิิงโครนััส (synchronous) และรููปแบบ อะซิิงโครนััส (asynchronous)
2) ระยะดำำ�เนิินการ มีีการดำำ�เนิินการเรีียนการสอนโดยใช้้หลากหลายวิิธีีเพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับการพััฒนาทัักษะผู้้�
เรีียนในยุุคศตวรรษที่่� 21 และเปิิดโอกาสให้้ผู้้�เรีียนและผู้้�สอนมีีปฏิิสััมพัันธ์์ร่่วมกัันโดยใช้้ระบบออนไลน์์ภายใต้้
สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 และ 3) ระยะประเมิินผล มีีการประเมิินผลลััพธ์์ของการเรีียนรู้้�
(learning outcomes) ตามมาตรฐานผลการเรีียนรู้้ข� องกระบวนวิิชานี้้� และการประเมิินความพึึงพอใจของนัักศึึกษา
ต่่อการจััดการเรีียนการสอน
ผลการประเมิิน พบว่่า นัักศึึกษามีีการเรีียนรู้้�ตามมาตรฐานผลการเรีียนรู้้�ที่่�กำำ�หนดไว้้ทั้้�งด้้านความรู้้�และ
ทัักษะทางปััญญา นอกจากนั้้�นยัังพบว่่านัักศึึกษามีีคะแนนเฉลี่่ย� ความพึึงพอใจต่่อการจััดการเรีียนการสอนในระดัับ
มากที่่�สุุดทั้้�งในด้้านเนื้้�อหา (X = 4.52-4.61) ด้้านการออกแบบการเรีียนการสอน ( x= 4.57-4.83) ด้้านประโยชน์์
ที่่�ได้้รัับ ( X = 4.65-4.70) และด้้านความพึึงพอใจในภาพรวมต่่อการจััดการเรีียนการสอนและผู้้�สอนในกระบวน
วิิชานี้้� (X = 4.83-4.96)
ความสำำ�เร็็จในการจััดการเรีียนการสอนออนไลน์์ยุุคใหม่่ เรีียนรู้้�-สู้้�วิิกฤติิโควิิด-19 ต้้องอาศััยรููปแบบการ
เรีียนการสอนที่่�มีหี ลากหลายวิิธีี เน้้นการมีีปฏิิสัมั พัันธ์์ร่ว่ มกัันระหว่่างผู้้ส� อนและผู้้เ� รีียน มีีการติิดตามความก้้าวหน้้า
ในการเรีียนของผู้้�เรีียน และต้้องมีีความยืืดหยุ่่�นด้้านเวลาและวิิธีีการเรีียนรู้้�ตามบริิบทของผู้้�เรีียน รวมทั้้�งต้้องเน้้น
สิ่่�งที่่�เป็็นสาระสำำ�คััญที่่�ผู้้�เรีียนสามารถนำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้ในการทำำ�งานได้้จริิง
คำำ�สำำ�คััญ: การสอนออนไลน์์, ยุุคใหม่่, ศตวรรษที่่� 21, การสอนทางการพยาบาล
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1. บทนำำ�
การพััฒนาการเรีียนการสอนออนไลน์์ยุุคใหม่่
เรีียนรู้้-� สู้้วิ� กิ ฤติิโควิิด-19 ของกระบวนวิิชาการเรีียนการ
สอนทางการพยาบาล (562711) ซึ่่�งเป็็นกระบวนวิิชา
เลืื อ กสำำ� หรัั บ นัั ก ศึึ ก ษาหลัั ก สูู ต รพยาบาลศาสตร
มหาบััณฑิิต มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อให้้นัักศึึกษามีีความรู้้�
ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับแนวคิิด หลัักการ ทฤษฎีีการเรีียน
รู้้เ� กี่่ย� วกัับการเรีียนการสอนทางการพยาบาล สามารถ
ออกแบบการเรีียนการสอนทางการพยาบาลโดยเน้้น
ทัักษะการเรีียนรู้้�ในศตวรรษที่่� 21 ได้้ รวมทั้้�งสามารถ
วางแผนการสอนและเขีี ย นแผนการสอนทางการ
พยาบาลที่่�เน้้นพััฒนาคุุณภาพการพยาบาลได้้อย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพ
ในปััจจุุบัันระบบเทคโนโลยีีและสารสนเทศมีี
ความสำำ�คัญ
ั อย่่างยิ่่ง� สำำ�หรัับการเรีียนรู้้ใ� นศตวรรษที่่� 21
ซึ่ง่� แตกต่่างจากการจััดการเรีียนการสอนในอดีีตที่่�เน้้น
ให้้ผู้้�สอนเป็็นผู้้�กำำ�หนดเนื้้�อหา (teacher-centered
learning) มากกว่่าการจััดการเรีียนการสอนโดยเน้้นผู้้�
เรีียนเป็็นศููนย์์กลาง (student-centered learning)
ทำำ� ให้้ผู้้� เรีี ย นขาดการเรีี ย นรู้้� อ ย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ งและไม่่
สามารถนำำ�ความรู้้�มาประยุุกต์์ใช้้ในการปฎิิบััติิการ
พยาบาลได้้อย่่างมีีคุุณภาพและทัันสมััย จึึงมีีความ
จำำ�เป็็นที่่�ต้้องพััฒนาการเรีียนการสอนโดยมุ่่�งเน้้นการ
พััฒนาผู้้�เรีียนให้้มีีทัักษะในศตวรรษที่่� 21 ซึ่่�งวิิธีีการ
จััดการเรีียนการสอนที่่�ส่่งเสริิมทัักษะดัังกล่่าวมีีหลาก
หลายวิิธีี ทั้้�งนี้้�การจััดการเรีียนการสอนผ่่านระบบ
อิินเทอร์์เน็็ตในรููปแบบออนไลน์์ (online learning)
เป็็นวิิธีหี นึ่่�งที่่�เน้้นให้้ผู้้�เรีียนสามารถเรีียนรู้้ไ� ด้้ด้้วยตนเอง
สนัั บ สนุุ น การเรีี ย นในลัั ก ษณะที่่� เ น้้นผู้้� เ รีี ย นเป็็ น
ศููนย์์กลางและส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต ซึ่่�งผู้้�เรีียน
สามารถเรีียนรู้้ไ� ด้้ตลอดเวลาและไม่่จำำ�กัดั สถานที่่� [1-4]
เป็็ น การประหยัั ด ทรัั พ ยากรและค่่ า ใช้้จ่่ า ยในการ
จััดการเรีียนการสอน อีีกทั้้�งสอดคล้้องกัับการพััฒนาที่่�
รวดเร็็วด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่อ� สารของ
ประเทศ [1,5]

จากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด19 (Covid-19) ได้้ส่่งผลกระทบในด้้านต่่าง ๆ ให้้
แก่่ผู้้�คนทั่่�วโลกจนกลายเป็็นวิิกฤติิการณ์์ที่่�ส่่งผลให้้
สถาบัั น การศึึ ก ษาทั่่� ว โลกต้้องปรัั บ ตัั ว ใช้้เครื่่� อ งมืื อ
สื่่�อสารและเทคโนโลยีีอย่่างรวดเร็็ว การจััดการเรีียน
การสอนในรููปแบบออนไลน์์จึงึ ถืือว่่าเป็็นการศึึกษายุุค
ใหม่่ โดยอาจเป็็นการเปลี่่ย� นวิิกฤติิให้้เป็็นโอกาสในการ
พััฒนาคุุณภาพการเรีียนการสอนให้้ดีีกว่่าเดิิมได้้
จากความสำำ�คััญดัังกล่่าวข้้างต้้น ผู้้�สอนจึึงได้้
พััฒนาการเรีียนการสอนออนไลน์์ยุุคใหม่่ เรีียนรู้้�-สู้้�
วิิกฤติิโควิิด-19 สำำ�หรัับกระบวนวิิชาการเรีียนการสอน
ทางการพยาบาล เพื่่�อให้้นัักศึึกษาพยาบาลเกิิดการ
เรีียนรู้้ไ� ด้้อย่่างเต็็มศัักยภาพและสามารถนำำ�ความรู้้ที่่� ไ� ด้้
ไปประยุุกต์์ใช้้ในการทำำ�งาน เนื่่�องจากกระบวนวิิชานี้้�
ได้้เน้้นการเตรีียมพยาบาลวิิชาชีีพให้้มีีศักั ยภาพในการ
ให้้ความรู้้�ด้้านสุุขภาพ (health education) โดย
สามารถประยุุ ก ต์์ ใช้้ในการสอนผู้้� ป่่ ว ยหรืื อ ญาติิ
ประชาชนทั่่�วไป และบุุคลากรสุุขภาพ ซึ่่�งการจััดการ
เรีียนการสอนออนไลน์์ยุคุ ใหม่่ เรีียนรู้้-� สู้้วิ� กิ ฤติิโควิิด-19
นั้้�น มีีวิธีิ กี ารสอนที่่�หลากหลายรููปแบบ เอื้้�อให้้นัักศึึกษา
เกิิดการเรีียนรู้้� และมีีความเหมาะสมกัับนัักศึึกษา
ปริิญญาโท ซึ่่�งส่่วนใหญ่่ต้้องทำำ�งานและไม่่สามารถลา
เรีียนได้้
2. หลัักการและแนวคิิดทฤษฎีีที่่�นํํามาใช้้
การจััดการเรีียนการสอนออนไลน์์ยุคุ ใหม่่ เรีียน
รู้้�-สู้้�วิิกฤติิโควิิด-19 มีีการพััฒนาอยู่่�บนพื้้�นฐานของ
แนวคิิดที่่�เกี่่�ยวข้้อง ดัังต่่อไปนี้้�
2.1 แนวคิิดการจััดการเรีียนการสอนที่่�มุ่่�งเน้้น
ทัักษะของผู้้�เรีียนในศตวรรษที่่� 21 (21st century
skills) ซึ่่�งได้้ให้้ความสำำ�คััญกัับการเรีียนรู้้�โดยผู้้�เรีียน
ต้้องมีี ทัั ก ษะการเรีี ย นรู้้� แ ละสร้้างนวัั ต กรรมใหม่่
(learning and innovation skills) มุ่่�งมั่่�นฝึึกฝน
พััฒนาตััวเองให้้เกิิดทัักษะ (learning by doing) การ
คิิ ด วิิ เ คราะห์์ เรีี ย นรู้้� วิิ ธีี ก ารแก้้ปัั ญ หา มีี ค วามคิิ ด
สร้้างสรรค์์ มีีทักั ษะในการสื่่อ� สารและทัักษะความร่่วม
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
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มืือ อีีกทั้้�งทัักษะที่่�จำำ�เป็็น คืือ ทัักษะด้้านสารสนเทศ
สื่่�อ และเทคโนโลยีี (information, media, and
technology skills) ดัังนั้้�นจึึงจำำ�เป็็นอย่่างยิ่่�งสำำ�หรัับ
การเรีียนรู้้�ในยุุคปััจจุุบัันที่่�ต้้องมุ่่�งพััฒนาทัักษะการ
เรีียนรู้้แ� ละนวััตกรรม ทัักษะด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ
เน้้นการคิิดริิเริ่่�มสร้้างสรรค์์และการเรีียนรู้้�ด้้วยตนเอง
ซึ่่�งการจััดการเรีียนการสอนในรููปแบบออนไลน์์ นัับ
เป็็ น วิิ ธีี ก ารหนึ่่� ง ที่่� จ ะมุ่่�งพัั ฒ นาทัั ก ษะการเรีี ย นรู้้� ใ น
ศตวรรษที่่� 21 ได้้เป็็นอย่่างดีี [1-4,6]
2.2 แนวคิิดการเรีียนรู้้เ� ชิิงรุุก (active learning)
เป็็ น กระบวนการจัั ด การเรีี ย นรู้้� ต ามแนวคิิ ด การ
สร้้างสรรค์์ทางปััญญาหรืือการสร้้างความรู้้ด้้ว
� ยตนเอง
(constructivism) ที่่�เน้้นกระบวนการเรีียนรู้้�มากกว่่า
เนื้้�อหาวิิชา เพื่่�อช่่วยให้้ผู้้�เรีียนสามารถเชื่่อ� มโยงความรู้้�
หรืือสร้้างความรู้้�ให้้เกิิดขึ้้�นในตนเอง เน้้นให้้ผู้้�เรีียนมีี
ส่่วนร่่วมและมีีปฏิิสััมพัันธ์์กัับกิิจกรรมการเรีียนรู้้�ผ่่าน
การปฏิิบััติิที่่�หลากหลายรููปแบบ เช่่น การวิิเคราะห์์
การสัังเคราะห์์ การระดมสมอง และการแลกเปลี่่�ยน
ความคิิดเห็็น เป็็นต้้น [7-8] การสอนด้้วยวิิธีกี าร active
learning จะทำำ�ให้้ผู้้�เรีียนเกิิดแรงจููงใจในการเรีียน
รู้้ม� ากขึ้้�น ส่่งผลทำำ�ให้้เกิิดบรรยากาศการเรีียนการสอน
ที่่�ดีขึ้้�ี น ช่่วยให้้ผู้้�เรีียนเข้้าใจบทเรีียน สนใจ และเพิ่่�มแรง
จููงใจให้้กัับผู้้เ� รีียน โดยกิิจกรรมที่่�นำำ�มาใช้้จะช่่วยพััฒนา
ทัักษะการคิิดวิิเคราะห์์ การคิิดอย่่างมีีวิิจารณญาณ
การสื่่� อ สาร การนำำ� เสนอ และการใช้้เทคโนโลยีี
สารสนเทศอย่่างเหมาะสม [7]
2.3 แนวคิิ ด การจัั ด การเรีี ย นการสอนแบบ
ออนไลน์์ (online learning) เป็็นการจััดการเรีียนรู้้�ที่่�
ผสมผสานองค์์ความรู้้ร่� ว่ มกัับนวััตกรรมการเรีียนรู้้แ� ละ
เทคโนโลยีีที่่�ทัันสมััย มีีรููปแบบการสอนที่่�หลากหลาย
การจัั ด การเรีี ย นการสอนภายใต้้สถานการณ์์ ก าร
ระบาดของโรคโควิิด-19 ที่่�เกิิดขึ้้�น ทำำ�ให้้ไม่่สามารถ
จััดการเรีียนการสอนในห้้องได้้ตามปกติิ ผู้้�สอนจึึงต้้อง
มีีการปรัับตััวเข้้ากัับการเปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดขึ้้�น เพื่่�อส่่ง
เสริิ ม และพัั ฒ นาการเรีี ย นรู้้� ข องผู้้� เรีี ย นอย่่ า งเต็็ ม
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ศัักยภาพ โดยผู้้�สอนควรคำำ�นึึงถึึงวิิธีีการจััดการเรีียน
การสอนออนไลน์์ที่่�ครอบคลุุมทั้้�งรููปแบบซิิงโครนััส
(synchronous learning) และอะซิิ ง โครนัั ส
(asynchronous learning) [9-13]
	รููปแบบซิิงโครนััส (synchronous learning)
เป็็นรููปแบบที่่�ต้้องการการเข้้าร่่วมพร้้อมกัันทั้้�งผู้้�สอน
และผู้้�เรีียน ต้้องมีีการนััดหมายเวลา ประโยชน์์ของรููป
แบบซิิงโครนััสก็็คืือ ผู้้�เรีียนและผู้้�สอนมีีปฏิิสััมพัันธ์์ที่่�
เกิิดขึ้้�นในเวลาเดีียวกััน ผู้้�เรีียนสามารถอภิิปราย ซััก
ถามข้้อสงสััยได้้ ผู้้ส� อนสามารถสัังเกตและประเมิินการ
มีีส่ว่ นร่่วมและติิดตามความก้้าวหน้้าของผู้้เ� รีียนได้้ แต่่
รููปแบบนี้้�มีีข้้อจำำ�กััดคืือ ผู้้�เรีียนต้้องเข้้าเรีียนเนื้้�อหา
พร้้อมกัันตามตารางนััดหมาย [10] อาจไม่่สะดวก
สำำ�หรัับผู้้�เรีียนที่่�ต้้องทำำ�งานและไม่่ได้้ลาเรีียน ตััวอย่่าง
รููปแบบซิิงโครนััส เช่่น ห้้องสนทนา (chat room) และ
การเรีียนผ่่าน Zoom เป็็นต้้น
	รูู ป แบบอะซิิ ง โครนัั ส (asynchronous
learning) เป็็นรููปแบบที่่�ผู้้�สอนและผู้้�เรีียนไม่่ต้้องเข้้า
ร่่วมการเรีียนการสอนพร้้อมกััน ผู้้�เรีียนสามารถเลืือก
ช่่วงเวลาที่่�จะเรีียนรู้้�ด้้วยตนเอง มีีความยืืดหยุ่่�นด้้าน
การจััดสรรเวลาของผู้้�เรีียนได้้มากกว่่ารููปแบบซิิงโค
รนััส อีีกทั้้�งผู้้�เรีียนสามารถย้้อนกลัับมาทบทวนเนื้้�อหา
ได้้หลายครั้้�ง แต่่รูปู แบบนี้้�มีีข้้อจำำ�กัดั คืือผู้้เ� รีียนอาจรู้้สึ� กึ
โดดเดี่่�ยว ผู้้�เรีียนไม่่ได้้รัับการตอบสนองจากผู้้�สอนได้้
ทัันทีี และผู้้�เรีียนต้้องมีีความรัับผิิดชอบและวิินััยใน
ตนเองเพื่่� อ ให้้เกิิ ด การเรีี ย นรู้้� ด้้ว ยตนเองได้้ [10]
ตััวอย่่างรููปแบบอะซิิงโครนััส เช่่น บทเรีียนออนไลน์์
บทเรีียนวีีดิทัิ ศั น์์ และการอภิิปรายใน webboard หรืือ
forum เป็็นต้้น
การจััดการเรีียนการสอนออนไลน์์ยุคุ ใหม่่ เรีียน
รู้้�-สู้้�วิิกฤติิโควิิด-19 ครั้้�งนี้้� ผู้้�สอนได้้ประยุุกต์์ใช้้แนวคิิด
การจััดการเรีียนการสอนทั้้�ง 3 แนวคิิดข้้างต้้น เพื่่�อให้้
นัักศึึกษาเกิิดการเรีียนรู้้�อย่่างเต็็มศัักยภาพของแต่่ละ
คน และสามารถนำำ�ความรู้้�ที่่�ได้้รัับจากกระบวนวิิชานี้้�
ไปใช้้ในการทำำ�งานในบทบาทพยาบาลวิิชาชีีพในการ
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ให้้ความรู้้� ด้้ านสุุ ข ภาพแก่่ ป ระชาชน ผู้้� ป่่ ว ย และ
บุุคลากรสุุขภาพได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพต่่อไป
3. กระบวนการจัั ด การเรีี ย นการสอนออนไลน์์
ยุุคใหม่่ เรีียนรู้้�-สู้้�วิิกฤติิโควิิด-19
การจััดการเรีียนการสอนออนไลน์์ยุคุ ใหม่่ เรีียน
รู้้�-สู้้�วิิกฤติิโควิิด-19 ครั้้�งนี้้� ผู้้�สอนได้้ประยุุกต์์ใช้้แนวคิิด
การจััดการเรีียนการสอนที่่�มุ่่�งเน้้นทัักษะของผู้้�เรีียนใน
ศตวรรษที่่� 21 แนวคิิดการเรีียนรู้้�เชิิงรุุก และแนวคิิด
การจััดการเรีียนการสอนแบบออนไลน์์ที่่ไ� ด้้กล่่าวไว้้ข้้าง
ต้้น โดยแบ่่งการดำำ�เนิินการเป็็น 3 ระยะ ดัังนี้้�
3.1. ระยะเตรีียมการ
	ผู้้�สอนได้้ออกแบบวิิธีีการจััดการเรีียนการสอน
ออนไลน์์ให้้สอดคล้้องกัับผู้้เ� รีียน โดยได้้วิิเคราะห์์เนื้้�อหา
วิิชา วััตถุุประสงค์์การเรีียนรู้้� และผลลััพธ์์การเรีียนรู้้�
ของกระบวนวิิชา พิิจารณารููปแบบการเรีียนการสอน
ให้้เหมาะสมและคำำ�นึงึ ถึึงความแตกต่่างของผู้้เ� รีียน ซึ่่ง�
ส่่วนใหญ่่ต้้องทำำ�งานและไม่่ได้้ลาเรีียน และออกแบบ
การเรีียนการสอนออนไลน์์ให้้ครอบคลุุมทั้้�งรููปแบบซิิง
โครนัั ส และอะซิิ ง โครนัั ส ดัั ง นี้้� รูู ป แบบซิิ ง โครนัั ส
(synchronous) ได้้แก่่ จััดการเรีียนการสอนผ่่าน
Zoom โดยมีีการ assign งานให้้ผู้้�เรีียนแต่่ละคนรัับผิิด
ชอบในการศึึกษาค้้นคว้้าด้้วยตนเองมาก่่อนและนำำ�
เสนอ/นำำ�สัมั มนาในประเด็็นที่่�น่า่ สนใจผ่่าน zoom โดย
ผู้้�สอนจะมีีการกระตุ้้�นให้้มีีการอภิิปราย ซัักถาม และ
สรุุปประเด็็นสำำ�คััญเพิ่่�มเติิม สำำ�หรัับรููปแบบอะซิิงโค
รนััส (asynchronous) ได้้แก่่ 1) การเรีียนรู้้เ� นื้้�อหาผ่่าน
ระบบ CMU Online KC-Moodle โดยผู้้ส� อนจะมีีการ
upload handouts รวมทั้้�งเอกสารหรืืองานวิิจััยที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับการเรีียนการสอนในแต่่ละประเด็็น เพื่่�อ
ให้้ผู้้�เรีียนสามารถศึึกษาเนื้้�อหาดัังกล่่าวล่่วงหน้้าได้้ด้้วย
ตนเอง 2) ผู้้�สอนจััดทำำ� Clip VDO สั้้�นๆ เพื่่�อแนะนำำ�
กระบวนวิิชาและกระตุ้้�นความสนใจของผู้้�เรีียน และ
จััดทำำ� Clip VDO เพื่่�อสรุุปเนื้้�อหาสาระที่่�สำำ�คััญใน
แต่่ ล ะหัั วข้้ อของกระบวนวิิ ช านี้้� ซึ่่� ง ช่่ ว ยให้้ผู้้� เรีี ย น
สามารถเรีียนรู้้�เพิ่่�มเติิมและทบทวนความรู้้�จากสื่่�อ

VDO ที่่�ผู้้�สอนได้้วางแผนจััดทำำ� และ 3) การ assign
ประเด็็นสำำ�หรัับ discussion ไว้้ล่่วงหน้้า โดยนัักศึึกษา
จะมีีโอกาสแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�ทั้้�งในลัักษณะงานกลุ่่�ม
และการฝึึก response ประเด็็นของกลุ่่�มอื่่�น ผ่่านทาง
Forum ของระบบ CMU Online KC-Moodle
3.2. ระยะดำำ�เนิินการ
การจััดการเรีียนการสอนในกระบวนวิิชานี้้�เน้้น
การเรีียนการสอน online 100% โดยผ่่านระบบ
CMU Online KC-Moodle, Zoom, และ Line
application รวมทั้้�งมีีการผลิิตสื่่�อ online เพื่่�อให้้ผู้้�
เรีียนสามารถเรีียนรู้้�ได้้ด้้วยตนเอง และมีีการแลก
เปลี่่�ยนเรีียนรู้้�แบบ interactive ระหว่่างผู้้�สอนและผู้้�
เรีียนโดยใช้้ Zoom ซึ่่�งเป็็นรููปแบบการเรีียนการสอน
ที่่�มีีความเหมาะสมกัับสถานการณ์์การระบาดของโรค
โควิิด-19 และเป็็นการปรัับเปลี่่ย� นที่่�จะนำำ�ไปสู่่�การเรีียน
การสอนในอนาคตที่่�มีีความเหมาะสมกัับนัักศึึกษาที่่�
ต้้องทำำ�งานและไม่่ได้้ลาเรีียน ในระยะดำำ�เนิินการได้้รัับ
การตอบรัับที่่�ดีีจากนัักศึึกษา โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
		 3.2.1 Clip VDO ผู้้�สอนได้้จััดทำำ� Clip VDO
แนะนำำ�กระบวนวิิชา เพื่่�อกระตุ้้น� ความสนใจของผู้้เ� รีียน
และ Clip VDO สรุุปเนื้้�อหาสาระที่่�สำำ�คััญในแต่่ละ
หััวข้้อของกระบวนวิิชานี้้� เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนมีีโอกาสได้้เรีียน
รู้้� ล่่ ว งหน้้าและสามารถใช้้ในการทบทวนความรู้้� ไ ด้้
ดัังรููปที่่� 1
การตอบรัับของผู้้�เรีียน นัักศึึกษาสามารถเรีียน
รู้้�เพิ่่�มเติิมและทบทวนความรู้้�จากสื่่�อ VDO ที่่�ผู้้�สอนได้้
จััดทำำ�ขึ้้�น ซึ่่�งนัักศึึกษาให้้ข้้อคิิดเห็็นว่่า VDO ดัังกล่่าว
ทำำ�ให้้เข้้าใจเนื้้�อหาได้้มากขึ้้�นและผู้้�สอนสรุุปเนื้้�อหา
สาระในประเด็็นต่่าง ๆ ได้้กระชัับและตรงประเด็็นตาม
ความต้้องการของนัักศึึกษา

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
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เนื ้ อหาสาระในประเด็ นตา ง ๆ ได กระชั บ และตรง
จากการที ่ ต  อ งไปค น คว า ประเด็ น ที ่ ผ ู  ส อน
ประเด็นตามความตองการของนักศึกษา
CMU21 (2021)
เนืChiang
้ อหาสาระในประเด็
ตา ง ๆ ได กระชั บ และตรง
Mai University, นThailand

ประเด็นตามความตองการของนักศึกษา

รู ป ที ่ 1 Clip VDO แนะนำกระบวนวิ ช าและสรุ ป
เนื้อหาสาระที่สำคัญ
รููปที่่� 1 Clip
VDOการใช
แนะนำำ�กระบวนวิิ
ชาและสรุุ
ปเนื้้�อหา
3.2.2
ร ะบบ CMU
รู ป ที ่ 1 Clip
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าและสรุKCป
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�คั
ำ
ญ
ั
Moodle
สำหรั
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เนื		
้อหาสาระที
่สำคัการใช้้ระบบ
3.2.2
CMU Online KCเอกสารวิ ช าการ เอกสารประกอบการสอน และ
OnlineสำKCMoodle3.2.2
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share files ที่่�ในระบบ
ได้้ค้้นคว้้าเพิ่่�
คนควงานััเพิ
ม โดยการupload
CMUม
ศึ ก ษาเนื ้ อ หาของกระบวนวิ ช านี ้ ก  อ นเรี ย นผ า น
เติิOnline
ม โดย KC-Moodle
upload filesเพืในระบบ
CMUยOnline
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รวมทั
้
ง
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ก
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share
files
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Moodle เพื่่�อให้้เกิิดการเรีียนรู้้�ร่่วมกััน
คนควาเพิ่มเติม โดย upload files ในระบบ CMU
Online KC-Moodle เพื่อใหเกิดการเรียนรูรวมกัน

รููปที่่� 2 การใช้้ระบบ CMU Online KC-Moodle
CMU
สำำรู�ปหรััทีบ่ 2จััดการใช
เก็็บข้้อมููร ะบบ
ลและเนื้้�
อหาที่่�Online
สำ�คั
ำ ัญ KC-Moodle
สำหรับจั3.2.3
ดเก็บขอการใช้้ระบบ
มูลและเนื้อหาที
่สำคัญOnline KC		
CMU
Moodle สำำ�หรัับการอภิิปราย โดยให้้นัักศึึกษาแต่่ละ
รู ป ที ่ 2 การใช ร ะบบ CMU Online KC-Moodle
กลุ่่�มเลืือกประเด็็นที่่�สนใจและอภิิปรายกลุ่่�มใน Forum
สำหรั
ดเก็บขอกมูศึึลกและเนื
ำคัญ ความคิิด
และกำำบ�จัหนดให้้นัั
ษาแต่่้อลหาที
ะคน่สresponse
เห็็น/ประเด็็นของกลุ่่�มอื่่�นด้้วย ดัังรููปที่่� 3
การตอบรัับของผู้้เ� รีียน นัักศึึกษาได้้มีีโอกาสแลก
เปลี่่ย� นเรีียนรู้้แ� บบ asynchronous learning จากการ
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assignments ไว ล  ว งหน า ใน CMU Online KCMoodle และไดฝกทำงานกลุมหรือการทำงานเปน
ทีที่่�มต้้องไปค้้นคว้้าประเด็็
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ทำlearning
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แลกเปลี่ยนความคิด เห็น
และได้้แลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็นกัับ
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รูรููปปทีที่่� ่ 33 การใช้้ระบบ
การใช ร ะบบ
Online
KC-Moodle
CMUCMU
Online
KC-Moodle
สำำ�หรัับบการอภิ
การอภิิปปราย
สำหรั
ราย
		 3.2.4 การเรีียนการสอนโดยใช้้ Zoom โดย
ให้้นัักศึึกษาได้้มีีโอกาสฝึึกการนำำ�เสนอและการนำำ�
สััมมนาในประเด็็นที่่�ได้้ศึึกษาค้้นคว้้า และผู้้ส� อนมีีการก
ระตุ้้�นให้้นัักศึึกษาร่่วมอภิิปราย ซัักถาม รวมทั้้�งผู้้�สอน
มีีการสรุุปประเด็็นสำำ�คััญเพิ่่�มเติิม ดัังรููปที่่� 4
การตอบรัับของผู้้�เรีียน นัักศึึกษาได้้มีีโอกาสนำำ�
เสนอ อภิิปราย ซัักถามผู้้�สอน เนื่่�องจากการเรีียนผ่่าน
zoom เป็็ น ลัั ก ษณะการเรีี ย นรู้้� synchronous
learning นัักศึึกษาได้้ฝึึกการนำำ�เสนอ การเป็็นผู้้�นำำ�
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ในการเขาไป
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และสถานที่

KC-Moodle

นำเสนอ อภิปราย ซักถามผูสอน เนื่องจากการเรียน
ผาน zoom
CMU21
(2021)เปนลักษณะการเรียนรู synchronous
Chiang
Mai
learning นัUniversity,
กศึกษาไดฝThailand
กการนำเสนอ การเปนผูนำ
สัมมนาและผูรวมสัมมนาในประเด็นที่นาสนใจและ
สััทัมนมนาและผู้้
มนาในประเด็็
สนใจและ
สมัย ซึ่งนัร่� ว่ กมสัั
ศึกมษามี
ขอคิดเห็นนที่่�วน่าา่การเรี
ยนผทััานน
สมัั
ย ซึ่่�งนััทำให
กศึึกษามีี
อคิิดเห็็นว่่าการเรีี
ยนผ่่าน Zoom
Zoom
เ กิ ดข้้การแลกเปลี
่ ย นความรู
 แ ละ
ทำำ�ให้้เกิิดการแลกเปลี่่�ยนความรู้้�และประสบการณ์์
ประสบการณ เ นื ่ องจากนั ก ศึ ก ษาได ม ี ป ฏิ ส ั ม พั น ธ
เนื่่�องจากนัักศึึกษาได้้มีีปฏิิสััมพัันธ์์ระหว่่างผู้้�สอนและ
ระหว
ไม น  า เบื่อ สนุ
เพื่่�
อน าๆงผูทำำส�อนและเพื
ให้้ไม่่น่่าเบื่่�่ออนสนุุๆกทำให
และเข้้าใจประเด็็
นที่่�ก
ศึึและเข
กษาเพิ่่�าใจประเด็
มขึ้้�น นที่ศึกษาเพิ่มขึ้น

รููปที่่� 4 การเรีียนการสอนโดยใช้้ Zoom
รูปที่ 4 การเรียนการสอนโดยใช Zoom
3.3. ระยะประเมิินผล
	มีีการประเมิินผลลััพธ์์ของการเรีียนรู้้� (learning
outcomes) ตามมาตรฐานผลการเรีียนรู้้ข� องกระบวน
วิิชานี้้� ซึ่่ง� พบว่่านัักศึึกษาได้้บรรลุุผลลััพธ์์ของการเรีียน
รู้้�ของกระบวนวิิชาที่่�กำำ�หนดไว้้ทั้้�งในด้้านความรู้้�และ
ด้้านทัักษะทางปััญญา อีีกทั้้�งได้้ประเมิินความพึึงพอใจ
ของนัั ก ศึึ ก ษาต่่ อการจัั ดการเรีี ย นการสอนรูู ปแบบ
ออนไลน์์หลัังสิ้้�นสุุดการเรีียนการสอน ซึ่่�งรายละเอีียด
ได้้นำำ�เสนอในส่่วนของผลการจััดการเรีียนการสอน
4. ผลการจััดการเรีียนการสอน
4.1. ข้้อมููลทั่่�วไป
	ผู้้�เรีียนเป็็นนัักศึึกษาปริิญญาโท มีีอายุุระหว่่าง

25-30 ปีี ร้้อยละ 43.48 รองลงมา คืือ อายุุระหว่่าง
31-35 ปีี ร้้อยละ 30.43 โดยมีีอายุุเฉลี่่ย� 31.74 ปีี แบ่่ง
เป็็นนัักศึึกษาสาขาวิิชาการพยาบาลผู้้�ป่่วยโรค ติิดเชื้้�อ
และการควบคุุมการติิดเชื้้�อร้้อยละ 73.91 และสาขา
วิิชาการพยาบาลจิิตเวชและสุุขภาพจิิต ร้้อยละ 26.09
นัักศึึกษาส่่วนใหญ่่ไม่่ได้้ลาเรีียนและต้้องปฏิิบัติั งิ านเป็็น
พยาบาลเวร 8 ชั่่ว� โมงหรืือเวร 12 ชั่่ว� โมงร้้อยละ 69.56
รองลงมา คืือ ลาเรีียนได้้ ร้้อยละ 21.74 และไม่่ได้้ลา
เรีี ย นและทำำ� งานในวัั น เวลาราชการร้้อยละ 8.70
(ตารางที่่� 1)
ตารางที่่� 1 จำำ�นวนและร้้อยละของนัักศึึกษา จำำ�แนก
ตามอายุุ สาขาวิิชา และลัักษณะการเรีียน/การปฏิิบััติิ
งาน (n=23)
ข้้อมููลทั่่�วไป จำำ�นวน (คน)
ร้้อยละ
อายุุ (ปีี)
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
กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่�ในระดัับปริิญญาโท
สาขาวิิชาการ
17
73.91
พยาบาลผู้้�ป่่วย
โรคติิดเชื้้�อและ
การควบคุุมการ
ติิดเชื้้�อ
สาขาวิิชาการ
6
26.09
พยาบาล
จิิตเวชและ
สุุขภาพจิิต
ลัักษณะการเรีียน/การปฏิิบััติิงาน
ลาเรีียน
5
21.74
ไม่่ได้้ลาเรีียน
2
8.70
และทำำ�งานในวััน
เวลาราชการ
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ไม่่ได้้ลาเรีียน
16
69.56
และทำำ�งานเวร 8
ชั่่�วโมงหรืือเวร
12 ชั่่�วโมง
4.2 ความพึึงพอใจต่่อการจััดการเรีียนการสอน
ออนไลน์์ยุุคใหม่่ เรีียนรู้้�-สู้้�วิิกฤติิโควิิด-19
	นัั ก ศึึ ก ษาส่่ ว นใหญ่่ มีี ค วามพึึ ง พอใจต่่ อ การ
จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์ยุุคใหม่่ เรีียนรู้้�-สู้้�วิิกฤติิ
โควิิด-19 ในระดัับมากที่่�สุุด โดยเมื่่�อพิิจารณาด้้าน
เนื้้�อหาพบว่่า นัักศึึกษามีีความพึึงพอใจในระดัับมาก
ที่่�สุุดในประเด็็นเนื้้�อหามีีความชััดเจนและเข้้าใจง่่าย
(X = 4.61, S.D. = 0.59) รองลงมา คืือ เนื้้�อหามีีความ
เหมาะสมกัับระดัับผู้้�เรีียน (X= 4.52, S.D. = 0.73)
สำำ�หรัับด้้านการออกแบบการเรีียนการสอน พบว่่า
นัักศึึกษามีีคะแนนความพึึงพอใจในระดัับมากที่่�สุุดใน
ประเด็็นมีีความยืืดหยุ่่�น สามารถทบทวนเนื้้�อหาเดิิมได้้
(X = 4.83, S.D. = 0.49) รองลงมา คืือ การจััดการ
เรีียนการสอนโดยใช้้ CMU KC Online เช่่น การ
อภิิปราย การส่่งงาน และการ share files ข้้อมููล มีี
ความเหมาะสม (X = 4.70, S.D. = 0.56) และวีีดิิโอ
สรุุปสาระสำำ�คััญของผู้้�สอนมีีความเหมาะสม (X =
4.70, S.D. = 0.47) โดยมีีคะแนนความพึึงพอใจเฉลี่่�ย
อยู่่�ระหว่่าง 4.57-4.83 คะแนน สำำ�หรัับด้้านประโยชน์์
ที่่�ได้้รัับ นัักศึึกษามีีความพึึงพอใจในระดัับมากที่่�สุุดใน
ประเด็็นสามารถเรีียนรู้้ไ� ด้้อย่่างอิิสระ ไม่่จำำ�กัดั เวลาและ
สถานที่่� (X= 4.70, S.D. = 0.63) รองลงมา คืือ มีีความ
รู้้�เกี่่�ยวกัับการเรีียนการสอนทางพยาบาลเพิ่่�มมากขึ้้�น
(X = 4.65, S.D. = 0.49) สำำ�หรัับด้้านความพึึงพอใจ
ในภาพรวม พบว่่า นัักศึึกษามีีความพึึงพอใจในภาพ
รวมระดัั บ มากที่่� สุุ ด ต่่ อ การจัั ด การเรีี ย นการสอน
กระบวนวิิชานี้้� (X = 4.96, S.D. = 0.21) รองลงมา คืือ
มีีความพึึงพอใจในภาพรวมต่่อผู้้ส� อนกระบวนวิิชานี้้� (X
= 4.83, S.D. = 0.39) (ตารางที่่� 2)
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ตารางที่่� 2 จำำ�นวน ร้้อยละ ค่่าเฉลี่่ย� และส่่วนเบี่่�ยงเบน
มาตรฐานของนัักศึึกษา จำำ�แนกตามความพึึงพอใจต่่อ
การจััดการเรีียนการสอนการจััดการเรีียนการสอน
ออนไลน์์ยุุคใหม่่ เรีียนรู้้�-สู้้�วิิกฤติิโควิิด-19 (n=23)
ข้้อความ
1. ด้้านเนื้้�อหา
1.1 เนื้้�อหามีีความ
ชััดเจนและเข้้าใจง่่าย
1.2 เนื้้�อหามีีความ
เหมาะสมกัับระดัับผู้้�
เรีียน
2. ด้้านการออกแบบ
การเรีียนการสอน
2.1 การจััดการเรีียนการ
สอนโดยใช้้ Zoom มีี
ความเหมาะสม
2.2 การจััดการเรีียนการ
สอนโดยใช้้ CMU KC
Online เช่่น การ
อภิิปราย การส่่งงาน
และการ share files
ข้้อมููล มีีความเหมาะสม
2.3 วีีดีีโอสรุุปสาระ
สำำ�คััญของผู้้�สอนมีีความ
เหมาะสม
2.4 มีีความยืืดหยุ่่�น
สามารถทบทวนเนื้้�อหา
เดิิมได้้
2.5 จำำ�นวนชิ้้�นงานหรืือ
assignment มีีความ
เหมาะสม
2.6 การอภิิปรายและ
สััมมนาช่่วยให้้ผู้้�เรีียนมีี
ความรู้้�ความเข้้าใจมาก
ยิ่่�งขึ้้�น

ผลการจัดการเรียนรู้ 21st Century Learning ประจำ�ปีการศึกษา 2563

X

S.D.

ระดัับ

4.61 .59 มากที่่�สุุด
4.52 .73 มากที่่�สุุด

4.61 .58 มากที่่�สุุด
4.70 .56 มากที่่�สุุด

4.70 .47 มากที่่�สุุด
4.83 .49 มากที่่�สุุด
4.61 .50 มากที่่�สุุด
4.57 .51 มากที่่�สุุด
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3. ด้้านประโยชน์์ที่่�ได้้รัับ
3.1 มีีความรู้้�เกี่่�ยวกัับ 4.65 .49 มากที่่�สุุด
การเรีียนการสอนทาง
พยาบาลเพิ่่�มมากขึ้้�น
3.2 สามารถเรีียนรู้้�ได้้ 4.70 .63 มากที่่�สุุด
อย่่างอิิสระ ไม่่จำำ�กััด
เวลาและสถานที่่�
4. ความพึึงพอใจในภาพ
รวม
4.1 ความพึึงพอใจของ 4.83 .39 มากที่่�สุุด
นัักศึึกษาในภาพรวมต่่อ
ผู้้�สอนกระบวนวิิชานี้้�
4.2 ความพึึงพอใจของ 4.96 .21 มากที่่�สุุด
นัักศึึกษาในภาพรวมต่่อ
การจััดการเรีียนการ
สอนกระบวนวิิชานี้้�
หมายเหตุุ คะแนนเต็็มในแต่่ละข้้อเท่่ากัับ 5 คะแนน
4.2. ความประทัับใจ: ด้้านผู้้�สอน
	ข้้อมููลจากการสััมภาษณ์์นักั ศึึกษาเกี่่ย� วกัับความ
ประทัับใจผู้้�สอน สรุุปได้้ดัังนี้้�
	นัักศึึกษามีีความคิิดเห็็นว่่า อาจารย์์มีีเทคนิิค
การสอนที่่�ช่่วยให้้นัักศึึกษาเกิิดการเรีียนรู้้�ที่่�ดีี อาจารย์์
สอนสนุุก ใช้้ภาษาที่่�เข้้าใจง่่าย มีีความยืืดหยุ่่�น อบอุ่่�น
เป็็นกัันเอง ใส่่ใจนัักศึึกษา กระตุ้้�นให้้นัักศึึกษามีีส่่วน
ร่่วมในกระบวนการเรีียนการสอน เน้้น student
center เป็็นตััวอย่่างที่่�ดีใี นการเป็็นผู้้ส� อน การให้้ข้้อมููล
ของอาจารย์์มีคี วามเหมาะสม สามารถตอบคำำ�ถามข้้อ
สงสัั ย ได้้อย่่ า งชัั ด เจน และมีี ค วามเข้้าใจลูู ก ศิิ ษ ย์์
เนื่่�องจากนัักศึึกษาหลายคนต้้องทำำ�งาน ไม่่ได้้ลาเรีียน
และเครีียดจากการทำำ�งานโดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� นัักศึึกษา
ที่่�ทำ�ำ งานในบทบาทพยาบาลป้้องกัันและควบคุุมการ
ติิดเชื้้�อที่่�ต้้องรัับมืือกัับสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ
โรคโควิิด-19 อาจารย์์มีีการสื่่�อสารกัับนัักศึึกษาเป็็น
ระยะ ไม่่ทิ้้�งนัักศึึกษา ทำำ�ให้้การเรีียนมีีความต่่อเนื่่�อง
และไม่่เครีียด อาจารย์์มีีการปรัับการเรีียนการสอนที่่�

ยืื ด หยุ่่�นและเข้้ากัั บ สถานการณ์์ โ ควิิ ด -19 ทำำ� ให้้
นัักศึึกษาทุุกคนได้้มีีโอกาสเรีียนรู้้ไ� ด้้อย่่างเต็็มศัักยภาพ
4.3. ความประทัับใจ: ด้้านการจััดการเรีียนการ
สอนออนไลน์์
	ข้้อมููลจากการสััมภาษณ์์นักั ศึึกษาเกี่่ย� วกัับความ
ประทัับใจด้้านการจััดการเรีียนการสอนออนไลน์์ สรุุป
ได้้ดัังนี้้�
	นัักศึึกษามีีความคิิดเห็็นว่่า การจััดการเรีียนการ
สอนออนไลน์์มีีความยืืดหยุ่่�น เป็็นวิิชาที่่�เอื้้�อต่่อการ
เรีียนรู้้� ไม่่เครีียด และสนุุก ช่่วยให้้นัักศึึกษาเข้้าถึึง
เนื้้�อหาทุุกที่่�ทุุกเวลา สื่่�อการสอนกัับเนื้้�อหามีีความ
เหมาะสม การจััดสรรเวลาในการเรีียนการสอนเอื้้�อต่่อ
การเรีียนรู้้ข� องนัักศึึกษา จำำ�นวนชิ้้�นงานและระยะเวลา
ในการกำำ�หนดส่่งงานมีีความเหมาะสม การเรีียนการ
สอนมีี ห ลากหลายรูู ป แบบและชอบการเรีี ย นผ่่ า น
zoom เพราะทำำ�ให้้มีีความรู้้สึ� กึ เสมืือนเรีียนในชั้้�นเรีียน
ได้้มีีโอกาสนำำ�เสนอ สััมมนา ร่่วมอภิิปราย และซัักถาม
อีีกทั้้�งชอบ clip video การสอนของอาจารย์์ที่่�มีีการ
สรุุปเนื้้�อหาสำำ�คัญ
ั สั้้�น ๆ ซึ่ง�่ ช่่วยให้้ผู้้�เรีียนสามารถเรีียน
รู้้�ได้้ล่่วงหน้้าและทบทวนเนื้้�อหาในส่่วนที่่�ไม่่เข้้าใจได้้
รวมทั้้�งนัักศึึกษาสามารถเข้้าถึึงเนื้้�อหาวิิชาได้้ง่่ายทาง
CMU KC online โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� ในช่่วงสถานการณ์์
ที่่�รุนุ แรงของโรคโควิิด-19 การจััดการเรีียนการสอนดััง
กล่่าวเอื้้�อต่่อการเรีียนของนัักศึึกษาที่่�เรีียนออนไลน์์
อย่่างมาก และอยากให้้มีีการเรีียนการสอนในลัักษณะ
นี้้�ต่่อไปเพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกแก่่นัักศึึกษาที่่�อยู่่�ต่่าง
จัังหวััดและไม่่สะดวกในการเดิินทางมาเรีียน นอกจาก
นี้้�การเรีียนการสอนกระบวนวิิชานี้้�ยัังเหมาะสมกัับผู้้�
เรีียนที่่�ต้้องทำำ�งานและไม่่สามารถลาเรีียนได้้
4.4. ประโยชน์์ที่่�ได้้รัับ
	ข้้อมูู ล จากการสัั ม ภาษณ์์ นัั ก ศึึ ก ษาเกี่่� ย วกัั บ
ประโยชน์์ที่่�ได้้รัับ สรุุปได้้ดัังนี้้�
1) สามารถนำำ�ความรู้้�ที่่�ได้้รัับไปประยุุกต์์ใช้้กัับ
การทำำ�งานในการให้้ความรู้้�แก่่ประชาชน ผู้้�ป่่วยหรืือ
ญาติิ การสอนและการอบรมแก่่พยาบาลและบุุคลากร
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
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สุุขภาพ โดยประยุุกต์์ใช้้เทคนิิคและวิิธีกี ารที่่�สอดคล้้อง
กัับการเรีียนรู้้�ในศตวรรษที่่� 21 และในยุุค social
distancing
2) สามารถนำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้เป็็นแนวทางในการ
สอนนัักศึึกษาเมื่่�อได้้รัับมอบหมายให้้เป็็นครููพี่่�เลี้้�ยงได้้
เป็็นอย่่างดีี และนำำ�ความรู้้�ที่่�ได้้ไปพััฒนาการสอนทาง
คลิินิิกในโรงพยาบาลได้้
3) ได้้องค์์ความรู้้ที่่� ใ� หม่่และการเรีียนรู้้ใ� นรููปแบบ
ใหม่่ มีีความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับทฤษฎีีการเรีียนรู้้� สื่่�อการ
สอน การทำำ� แผนการสอน และเทคนิิ ค การสอน
สามารถนำำ�ไปใช้้ประโยชน์์ในการทำำ�งานในบทบาท
หน้้าที่่�พยาบาลได้้จริิง
4) สามารถใช้้เทคโนโลยีี ใ นการเรีี ย นได้้
คล่่องแคล่่วมากขึ้้�น และได้้ฝึึกการทำำ�งานเดี่่ย� วและการ
ทำำ�งานกลุ่่�ม
4.5. ปััญหาหรืืออุุปสรรค
	ข้้อมูู ล จากการสัั ม ภาษณ์์ นัั ก ศึึ ก ษาเกี่่� ย วกัั บ
ปััญหาหรืืออุุปสรรคในการเรีียนการสอนออนไลน์์ครั้้�ง
นี้้� สรุุปได้้ดัังนี้้�
1) ปััญหาขััดข้้องของระบบอิินเทอร์์เน็็ต บาง
ครั้้�งสััญญาณอิินเทอร์์เน็็ตที่่�บ้้านหรืือสถานที่่�ทำ�ำ งาน
ของนัักศึึกษาบางคนไม่่เสถีียร
2) การติิดต่่อกัับเพื่่�อนในการทำำ�งานกลุ่่�มอาจ
ล่่าช้้าไปบ้้างเล็็กน้้อย เนื่่�องจากการติิดต่่อส่่วนใหญ่่ผ่า่ น
ทาง Line เมื่่อ� นัักศึึกษาว่่างจากงานจึึงจะสามารถอ่่าน
Line และโต้้ตอบกัันได้้ แต่่ก็็เป็็นช่่องทางที่่�เหมาะสม
ที่่� จะช่่ วยให้้การทำำ�งานกลุ่่�มเกิิ ดความต่่ อเนื่่� องและ
ประสบความสำำ� เร็็ จ ถึึ ง แม้้จะไม่่ ไ ด้้อยู่่�ในสถานที่่�
เดีียวกััน
3) นัักศึึกษาส่่วนใหญ่่ไม่่ได้้ลาเรีียนและทำำ�งาน
ค่่อนข้้างหนัักในช่่วงที่่�มีีการระบาดของโรคโควิิด-19
ทำำ�ให้้บางครั้้�งนัักศึึกษาบางคนไม่่สามารถส่่งงานได้้ทััน
ตามกำำ�หนดเวลา แต่่อาจารย์์พยายามจะเข้้าใจและ
ยืืดหยุ่่�นให้้นัักศึึกษาตามความเหมาะสม
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5. ข้้อสรุุปและข้้อเสนอแนะ
การจััดการเรีียนการสอนออนไลน์์ยุคุ ใหม่่ เรีียน
รู้้-� สู้้วิ� กิ ฤติิโควิิด-19 ของกระบวนวิิชานี้้�ได้้ประยุุกต์์ใช้้วิิธีี
การเรีี ย นการสอนในหลากหลายรูู ป แบบทั้้�งแบบ
synchronous learning และแบบ asynchronous
learning กิิจกรรมการเรีียนการสอนในกระบวนวิิชานี้้�
ได้้แก่่ การฝึึกเขีียนแผนการสอน การนำำ�เสนอแผนการ
สอนและรายงานแผนการสอน การนำำ�สัมั มนา รายงาน
การสััมมนา และการร่่วมอภิิปราย โดยการจััดการเรีียน
การสอนผ่่านระบบ CMU Online KC-Moodle และ
Zoom ร่่วมกัับการใช้้สื่่�อ online ที่่�มีีความเหมาะสม
และยืืดหยุ่่�นสำำ�หรัับผู้้�เรีียน ซึ่่�งเป็็นจุุดเด่่นที่่�กระตุ้้�นให้้
นัักศึึกษาเกิิดการเรีียนรู้้� นำำ�ไปสู่่�ผลลััพธ์์การเรีียนรู้้�
(learning outcomes) ตามที่่�กำำ�หนดไว้้ในกระบวน
วิิชา และนัักศึึกษาสามารถประยุุกต์์ใช้้ความรู้้�ในการ
สอนหรืือให้้ความรู้้�แก่่ผู้้�ป่่วย ญาติิผู้้�ดููแล บุุคลากร
สุุขภาพ และประชาชนทั่่�วไปได้้อย่่างถููกต้้องและมีี
ประสิิทธิิภาพ ดัังนั้้�นการจััดการเรีียนการสอนในรููป
แบบดัังกล่่าวจึึงควรมีีการนำำ�ไปใช้้ในอนาคต เนื่่�องจาก
มีีการยืืดหยุ่่�นในรููปแบบการเรีียนการสอน เหมาะ
สำำ�หรัับนัักศึึกษาที่่�ต้้องการเรีียนออนไลน์์ โดยเฉพาะ
อย่่างยิ่่�งนัักศึึกษาที่่�ต้้องทำำ�งานและไม่่ได้้ลาเรีียน
6. กิิตติิกรรมประกาศ
	ผู้้�เขีียนขอขอบคุุณนัักศึึกษากลุ่่�มตััวอย่่างสำำ�หรัับ
ข้้อมููลทั้้�งเชิิงปริิมาณและเชิิงคุุณภาพ ขอขอบพระคุุณ
คณาจารย์์ผู้้�ร่่วมสอนกระบวนวิิชานี้้�สํําหรัับความร่่วม
มืื อ ในการปรัั บ ปรุุ ง การเรีี ย นการสอนเพื่่� อ พัั ฒ นา
นัักศึึกษา และขอขอบพระคุุณ คณะพยาบาลศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ที่่�สนัับสนุุนการจััดการเรีียนการ
สอนออนไลน์์ รวมทั้้�งขอขอบพระคุุณศููนย์์นวััตกรรม
การสอนและการเรีี ย นรู้้� สำำ�นัั ก บริิ ก ารเทคโนโลยีี
สารสนเทศ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ สำำ�หรัับงบประมาณ
ในการสนัับสนุุนการพััฒนาการเรีียนการสอนออนไลน์์
ในครั้้�งนี้้�

ผลการจัดการเรียนรู้ 21st Century Learning ประจำ�ปีการศึกษา 2563

CMU21 (2021)
Chiang Mai University, Thailand

7. เอกสารอ้างอิิง
[1] ถนอมพร เลาหจรััสแสง (2561). นวััตกรรมเทคโนโลยีีสารสนเทศเพื่่�อการศึึกษาในยุุคการเรีียนรู้้� 4.0,
เชีียงใหม่่: ตองสาม ดีีไซด์์.
[2] ชโรชีีนีีย์์ ชััยมิินทร์์ (2562). MOOC: เพื่่�อการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิตในศตวรรษที่่� 21, วารสารมนุุษยศาสตร์์
และสัังคมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยราชภััฏเชีียงใหม่่, 1(1), หน้้า 46-70.
[3]ศราวุุธ เรืืองสวััสดิ์์� ปภาสิินีี แซ่่ติ๋๋�ว และ ปิิยะรััตน์์ ชููมีี (2563). ผลการจััดการเรีียนรู้้�แบบผสมผสานต่่อ
ทัักษะการเรีียนรู้้แ� ห่่งศตวรรษที่่� 21 สำำ�หรัับนัักศึึกษาพยาบาลศาสตร์์ วิิทยาลััยพยาบาลบรมราชชนนีี สุุราษฎร์์ธานีี,
วารสารพยาบาลทหารบก, 21(1), หน้้า 235-244.
[4] วิิจารณ์์ พานิิช (2558). วิิถีีสร้้างการเรีียนรู้้�เพื่่�อศิิษย์์ ในศตวรรษที่่� 21, วารสารนวััตกรรมการเรีียนรู้้�,
1(2), หน้้า 1-14.
[5] Sadykova, G. and Meskill, C. (2019). Interculturality in online learning: Instructor and
student accommodations, Online Learning Journal, vol. 23(1), March 2019, pp. 5-21.
[6] The Partnership for 21st Century Learning (2015). Framework for 21st century learning,
available online: http://www.p21.org/storage/documents/docs/P21_Framework_ Definitions_
New_Logo_2015.pdf
[7] Abdullah, Zeb, A. Ullah, H. and Bano, N. (2017). Effectiveness of active learning in
nursing education, available online: http://www.ijsrp.org/research-paper-0617.php?rp=P666527
[8] Rao, B.J. (2019). Innovative teaching pedagogy in nursing education, International Journal
of Nursing Education, vol. 11(4), January 2019, pp. 176–180.
[9] Bradshaw, M. (2018). Innovative teaching strategies in nursing and related health
professions, 7th edition, Jones and Bartlett, Massachusetts.
[10] Hrastinski, S. (2008). Asynchronous & synchronous E-learning, EDUCAUSE Quarterly,
vol. 31(4), November 2008, pp. 51-55.
[11] Hussin, W.N.T.W., Shukor, H.J. and Shukor, N.A. (2019). Online interaction in social
learning environment towards critical thinking skill: A framework, Journal of Technology and
Science Education, vol. 9(1), December 2019, pp. 4-12.
[12] Voutilainen, A., Saaranen, T. and Sormunen, M. (2017). Conventional vs. E-learning in
nursing education: A systematic review and meta-analysis, Nurse Education Today, vol. 50, March
2017, pp. 97-103.
[13] McDonald, W.E., Boulton, L.J. and Davis, L.J. (2018). E-learning and nursing assessment
skills and knowledge - An integrative, Nurse Education Today, vol. 66, July 2018, pp. 166-174.

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

43

CMU21 (2021)
Chiang Mai University, Thailand

การเรียนรู้แบบผสมผสานผ่านการบูรณาการโดยใช้เทคโนโลยีใน
การฝึกปฏิบัติผู้นำ�ทีมการพยาบาลชุมชน
นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี, ศิวพร อึ้งวัฒนา, วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์,
ภทพร บวรทิพย์, อนนท์ วิสุทธิธนานนท์, รังสิมา โตสงวน
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่อยู่ 110/406 ถนนอินทวโรรส ตำ�บลสุเทพ อำ�เภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
E-mail noppamas.p@cmu.ac.th

บทคัดย่อ

กระบวนวิิชา การฝึึกปฏิิบััติิผู้้�นำำ�ทีีมการพยาบาลชุุมชน (551481) เป็็นการฝึึกปฏิิบััติิการบริิหารงานการ
พยาบาลชุุมชน การเป็็นผู้้�นำำ�ทีีมการพยาบาล การทำำ�งานร่่วมกัับทีีม เพื่่�อเตรีียมพร้้อมในการเข้้าสู่่�วิิชาชีีพของ
นัักศึึกษาพยาบาล ในปีีการศึึกษา 2563 ได้้มีีการเรีียนการสอนแบบผสมผสานผ่่านการบููรณาการโดยใช้้เทคโนโลยีี
ซึ่ง่� ประกอบด้้วย การเรีียนแบบออนไลน์์ (Online Learning) การเรีียนในแหล่่งทรััพยากรการเรีียนรู้้� (Resources
Learning) รวมถึึงการเรีียนแบบโครงงาน (Project-based Learning) ซึ่่�งเป็็นการส่่งเสริิมให้้ผู้้�เรีียนมีีการพััฒนา
ทัักษะการเรีียนรู้้�ในศตวรรษที่่� 21 และบรรลุุวััตถุุประสงค์์ของกระบวนวิิชา ผลการจััดการเรีียนการสอน พบว่่า
นัักศึึกษาทุุกคนมีีผลสััมฤทธิ์์�ในการเรีียนด้้านพุุทธิิพิิสััย ด้้านจิิตพิิสััย และด้้านทัักษะพิิสััย ในระดัับดีียอดเยี่่�ยม เกิิด
โครงการส่่งเสริิมสุุขภาพตำำ�บลจำำ�นวน 6 โครงการ และนัักศึึกษามีีความประทัับใจในการเรีียนการสอนในรููปแบบ
ดัังกล่่าว
คำำ�สำำ�คััญ: Blended Learning, เทคโนโลยีีสารสนเทศ, การฝึึกปฏิิบััติิผู้้�นำำ�ทีีมการพยาบาล
1. บทนำำ�
การจัั ด การเรีี ย นการสอนในศตวรรษที่่� 21
ประกอบด้้วยการพััฒนาให้้ผู้้�เรีียนมีีทัักษะ 3R ได้้แก่่
Reading (อ่่ า นออก) (W)Riting (เขีี ย นได้้) (A)
Rithemetics (คิิดเลขเป็็น) และ 7C ได้้แก่่ Critical
Thinking and Problem Solving (ทัักษะด้้านการ
คิิดอย่่างมีีวิิจารณญาณ และทัักษะในการแก้้ปััญหา)
Creativity and Innovation (ทัั ก ษะด้้านการ
สร้้างสรรค์์ และนวัั ต กรรม) Cross-cultural
Understanding (ทัักษะด้้านความเข้้าใจความต่่าง
วัั ฒ นธรรม ต่่ า งกระบวนทัั ศ น์์ ) Collaboration,
Teamwork and Leadership (ทัักษะด้้านความร่่วม
มืื อ ก า ร ทำำ� ง า น เ ป็็ น ทีี ม แ ล ะ ภ า ว ะ ผู้้� นำำ� )
Communications, Information, and Media
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Literacy (ทัักษะด้้านการสื่่อ� สารสารสนเทศ และรู้้เ� ท่่า
ทัันสื่่�อ) Computing and ICT Literacy (ทัักษะด้้าน
คอมพิิ ว เตอร์์ และเทคโนโลยีี ส ารสนเทศและการ
สื่่�อสาร) Career and Learning Skills (ทัักษะอาชีีพ
และทัักษะการเรีียนรู้้�) โดยผู้้�สอนต้้องยึึดหลััก “สอน
น้้อย เรีี ย นมาก” และคอยอำำ� นวยความสะดวก
(Facilitate) ในการเรีียนรู้้�ให้้แก่่ผู้้�เรีียน
แนวคิิ ด การเรีี ย นการสอนแบบผสมผสาน
(Blended Learning) เป็็นการเรีียนการสอนที่่�มีหี ลาก
หลายรููปแบบ ทั้้�งในลัักษณะของการเรีียนแบบเชิิญ
หน้้า (Face to face Learning) การเรีียนแบบออนไลน์์
(Online Learning) การเรีียนในแหล่่งทรพยากรการ
เรีียนรู้้� (Resources Learning) รวมถึึงการเรีียนแบบ
โครงงาน (Project-based Learning) ซึ่่�งรููปแบบการ
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ของผู
 ใ ช บกษ์์ริ กมาใช้้ในการตัั
าร การใช ยดาอย
า งสมเหตุ ส มผล
เชิิงประจัั
สิินใจทางการพยาบาล
จริการประเมิิ
ยธรรมทางการพยาบาล
และความหลากหลาย
น การวางแผน การมอบหมายงาน
การ
ทางวั
ฒ
นธรรม
เพื
่
อ
เป
น
การเตรี
ย
มความพร
อ
มของ
สอน/นิิเทศงาน และการประสานงาน และปฏิิบััติิ
นัทัักกศึษะการพยาบาลชุุ
กษาพยาบาลในการก
วิชาชีพนพยาบาลอย
าง
ม ชนาวสูประเมิิ
ผลงานโดยใช้้
เต็กระบวนการพยาบาล
มตัว โดยปการศึกษาแนวคิิ
2563
ัดใหนักศึกษาฝ
ก
ดที่่�เได
กี่่ย� จวข้้องและหลัั
กฐาน
เชิิงบประจัั
ตลอดจนการคำำ
�นึมึงถึึสุงขสิิภาพตำบลยาง
ทธิิผู้้�ใช้้บริิการ
ปฏิ
ัติงานกณษ์์ โรงพยาบาลส
งเสริ
ยของผู้้�ใงช้้บริิ
างสมเหตุุ
เนิความปลอดภัั
้ ง , โรงพยาบาลส
เสริกมารสุ ขการใช้้ยาอย่่
ภาพตำบลขั
ว มุ ง ,
สมผล จริิยธรรมทางการพยาบาล และความหลาก
หลายทางวััฒนธรรม เพื่่�อเป็็นการเตรีียมความพร้้อม
ของนัักศึึกษาพยาบาลในการก้้าวสู่่�วิิชาชีีพพยาบาล
อย่่างเต็็มตััว โดยปีีการศึึกษา 2563 ได้้จััดให้้นัักศึึกษา
ฝึึกปฏิิบัติั งิ าน ณ โรงพยาบาลส่่งเสริิมสุุขภาพตำำ�บลยาง
เนิ้้�ง, โรงพยาบาลส่่งเสริิมสุุขภาพตำำ�บลขััวมุุง, โรง
พยาบาลส่่งเสริิมสุุขภาพตำำ�บลดอนแก้้ว, โรงพยาบาล
ส่่งเสริิมสุุขภาพตำำ�บลกว้้าง, โรงพยาบาลส่่งเสริิมสุุข
ภาพตำำ�บลท่่าต้้นกวาว, โรงพยาบาลส่่งเสริิมสุุขภาพ
ตำำ�บลท่่าวัังตาล อำำ�เภอสารภีี จัังหวััดเชีียงใหม่่
	ดัั ง นั้้�นเพื่่� อ ให้้นัั ก ศึึ ก ษาเกิิ ด การเรีี ย นรู้้� ต าม
วััตถุุประสงค์์ของกระบวนวิิชาและสร้้างเสริิมทัักษะ
สำำ�หรัับศตวรรษที่่� 21 จึึงได้้มีีการนำำ�แนวคิิดการเรีียน
การสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) มา
ประยุุกต์์ใช้้ในการจััดการเรีียนการสอนในครั้้�งนี้้�
2. วััตถุุประสงค์์
1.เพื่่�อศึึกษาการเรีียนการสอนแบบผสมผสาน
(Blended Learning) ในกระบวนวิิชา การฝึึกปฏิิบััติิ

วัตถุประสงค
1.เพื ่ อ ศึ ก ษาการเรี ย นการสอนแบบผสมผสาน
(Blended Learning) ในกระบวนวิชา การฝกปฏิบัติ
ผูนำทีมการพยาบาลชุมชน (551481) ปการศึกษา
2563
ผู้้�นำำ�ทีีมการพยาบาลชุุมชน (551481) ปีีการศึึกษา
2563
กรอบแนวคิ
ด ด
3. กรอบแนวคิิ

กระบวนการเรียนรู
การจัดการเรียนการสอนโดยใชการเรี ยนรู
รูรููแบบผสมผสาน
ปปทีที่่�่ 11กรอบแนวคิ
ดดการจั
(Blended
Learning)
โดยออกแบบ
กรอบแนวคิิ
การจััดดการเรี
การเรีียยนการสอน
นการสอน
ร เ รี ย น ก า ร สยอนรู้้�น ต า ม ม า ต ร ฐ า น ค ุ ณ ว ุ ฒิ
4.ก ากระบวนการเรีี
ระดับอุการจัั
ดมศึดกการเรีี
ษาแหยนการสอนโดยใช้้การเรีี
งชาติ (มคอ.) ใหสอดคล
ยนรู้้อแ� งกับบบ
ผลลั พ ธ ก ารเรี
ย นรู  Learning)
(Learning Outcome)
ของ
ผสมผสาน
(Blended
โดยออกแบบการ
เรีีกระบวนวิ
ยนการสอนตามมาตรฐานคุุ
ณวุุฒิิระดัับยอุุนการสอน
ดมศึึกษา
ชาที่กำหนด มีกิจกรรมการเรี
แห่่
ดังนีงชาติิ
้ (มคอ.) ให้้สอดคล้้องกัับผลลััพธ์์การเรีียนรู้้�
(Learning Outcome) ของกระบวนวิิชาที่่�กำำ�หนด มีี
กิิกิจจกรรมการเรีี
กรรมการเรียยนการสอน
นการสอนดัังนี้้�
5.ขั้นกิิเตรี
จกรรมการเรีี
ยนการสอน
ยม
5.1. ขั้้�นมเตรีี
ยม
1.การประชุ
วางแผนการจั
ด การเรี ย นการสอน
มวางแผนการจัั
รวมกับ1.การประชุุ
พี่เลี้ยงประจำแหล
งฝกปฏิบดัตการเรีี
ิงาน ยนการสอน
ร่่วมกัับพี่่�เลี้้�ยงประจำำ�แหล่่งฝึึกปฏิิบััติิงาน

รููปที่่� 2 การประชุุมวางแผนร่่วมกัับพี่่�เลี้้�ยงประจำำ�แหล่่ง
ฝึึก
กลุ่มมสาขาวิ
ชาวิทยาศาสตร์
45
รูปที่ 2 การประชุ
วางแผนร
วมกับ พีส่ เุขลีภาพ
้ย งประจำ
แหลงฝก

รูปที่ 3 คูมือ

3.จั ด ทำสื ่ อ
พยาบาลชุม
การฝกปฏิบ

รูปที่ 4 สื่อว

ขั้นดำเนินก
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การเรี ยนรู
ยออกแบบ
การเรี ยนรู
น ค ุ ณ ว ุ ฒิ
ยออกแบบ
ดคลองกับ
ค ุ ณ ว ุ ฒิ
ome) ของ
ดคลองกับ
นการสอน
me) ของ
นการสอน

นการสอน

นการสอน

2.จััดทำำ�คู่่�มืือการฝึึกปฏิิบััติิงานในกระบวนวิิชา
การฝึึกปฏิิบัติั ผู้้ิ นำ� ำ�ทีมี การพยาบาลชุุมชน (551481) ปีี
การศึึกษา 2563

รูปที่ 3 คูมือการฝกปฏิบัติงาน

สุขภาพ ปองกันโรค และรักษาโรคเบื้องตน
สัปดาหที่ 3 ประกอบดวยกิจกรรม ฝกปฏิบัติงานการ
เยี่ยมบาน ครั้งที่ 2 จัดโครงการสงเสริมสุขภาพ และ
ประเมินผลโครงการ
	สัั
ฝึึกปฏิิบััติิ
สัปดาหปทดาห์์
ี่ 4 คืที่่น� ข3อประกอบด้้วยกิิ
มูลการเยี่ย มบจากรรม
นและโครงการ
งานการเยี่่
ครั้้�แงกที่่� 2รพ.สต.
จััดโครงการส่่
งเสริิมสุุตขกรรม
ภาพ
สงเสริมสุย� ขมบ้้าน
ภาพให
นำเสนอนวั
และประเมิิ
นผลโครงการ
กลุมเพื่ อแลกเปลี
่ย นเรี ยนรู ผ านโปรแกรม Zoom
สััปดาห์์ที่่� 4 คืืนข้้อมููลการเยี่่�ยมบ้้านและโครงการส่่ง
(Webinar)
เสริิมสุุขภาพให้้แก่่ รพ.สต. นำำ�เสนอนวััตกรรมกลุ่่�มเพื่่�อ
แลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�ผ่่านโปรแกรม Zoom (Webinar)
ผลที่ไดรับ
6. ผลที่่�ได้้รัับ
1.กิจกรรมการนำเสนอ Topic conference เพื่อนำ
1.กิิจกรรมการนำำ�เสนอ Topic conference
ขเพื่่�ออมูนำำล�ข้้มาประกอบการพั
ฒ นาโครงการส
ง เสริ มง
อมูู ล มาประกอบการพัั
ฒ นาโครงการส่่
สุขภาพ
เสริิ
มสุุขภาพ

ไดแก
2.1 โครงกา
ตำบลขั ว ม
ประกอบด ว
ปองกันการ
ไทยกับ อส
ในการปองก
ความรูในรูป
โดยการรับช

อการฝึึกปฏิ
กปฏิิบัตบัิงัติาน
ิงาน
รูปรููทีป่ ที่่�3 3คูมคู่่�มืืือการฝ
3.จั ด ทำสื
่
อ
วิ
ด
ิ
โ
อทบทวนสาระของกระบวนการ
3.จััดทำำ�สื่่อ� วิิดิโิ อทบทวนสาระของกระบวนการ
พยาบาลชุ
และแนวคิดดทฤษฎีี
ทฤษฎีที่่ทจำ� ำ�ี่จเป็็
ำเปนสำำน�สำหรั
บ
พยาบาลชุุมมชน
ชน และแนวคิิ
หรัับการ
3.จั ด ทำสื ่ อ วิ ด ิ โ อทบทวนสาระของกระบวนการ
ฝึึกปฏิิ
บััติบิงานไว้้ในระบบ
KC-Moodle
การฝ
กปฏิ
ัติงานไวในระบบ
KC-Moodle
พยาบาลชุมชน และแนวคิดทฤษฎีที่จำเปนสำหรับ
การฝกปฏิบัติงานไวในระบบ KC-Moodle

รูปที่ 7 กิจก

2.2 โครงกา
ได งายนิดเ
ผานสื่อวิดีท
ความรูเกี่ยว
ี้ย งประจำ

ยงประจำ

นวิชา การ
51481) ป
นวิชา การ
51481) ป

รูรููปปทีที่่�่ 44สืสื่่่อ�อวิวิิดดิิโอในระบบ
ิโอในระบบKC-Moodle
KC-Moodle
นดำำ�เนิินการ
รูปที่ 4 สื5.2.
่อวิดิโขั้้�อในระบบ
KC-Moodle
ขั	สัั
้นดำเนินปการ
ดาห์์ที่่� 1 ประกอบด้้วยกิิจกรรม ปฐมนิิเทศ
สัร่่ปวดาห
ี่ 1 ประกอบด
ยกิจกรรม
มกับ
มกัับทแหล่่
งฝึึก เขีียวนแผนดำำ
�เนิิปฐมนิ
นงานเทศร
เขีียวนแผน
ขั้นดำเนินการ
แหล
เขียนแผนดำเนิ
นแผนปฏิ
บัติงาน
ปฏิิบังฝัติกิงานประจำำ
�สััปดาห์์นงาน
เตรีียเขี
ม ยtopic
conference
สัปและสอบถามข้้อมูู
ดาหที่ 1 ประกอบด
ว
ยกิ
จ
กรรม
ปฐมนิ
เ
ทศร
วมกับ
ลเยี่่ย� มมบ้้าน
ประจำสั ป ดาห เตรี
topic conference และ
แหล
งฝก เขีปดาห์์
ยนแผนดำเนินงาน เขียนแผนปฏิ
ิงานบััติิ
	สัั
จกรรม ฝึึบกัตปฏิิ
สอบถามข
อมูลเยีที่่่ย� 2มบประกอบด้้วยกิิ
าน
ประจำสั
ป ดาห เตรีครั้้�ยงมที่่� topic
conferenceงเสริิ
และ
1 เขีีจยกรรม
นโครงการส่่
สังานการเยี่่
ปดาหที่ 2�ยมบ้้าน
ประกอบดวยกิ
ฝกปฏิบัติงมานสุุข
สอบถามข
อเสนอโครงการส่่
มูลเยี่ยมบาน งเสริิมสุุขภาพ พััฒนาสื่่�อนว
ภาพ นำำ่ ย�มบ
การเยี
า น ครั ้ ง ที ่ 1 เขี ย นโครงการส ง เสริ ม
สัปตกรรม
ดาหที่ ฝึึ2กปฏิิ
ประกอบด
วยกิจกรรม
ฝกงปฏิ
บััติิงานการให้้บริิ
การส่่
เสริิบมัตสุุิงขาน
ภาพ
สุ ขภาพ นำเสนอโครงการส งเสริ มสุ ขภาพ พัฒ นา
ป้้องกัั่ ยนมบ
โรคาและรัั
การเยี
น ครัก้ งษาโรคเบื้้�
ที ่ 1 เขีอยงต้้น
นโครงการส ง เสริ ม
สุ ขภาพ นำเสนอโครงการส งเสริ มสุ ขภาพ พัฒ นา
46

รููรูปที่่�ที่ 55 กิิกิจจกรรมการนำำ
�เสนอ Topic
กรรมการนำเสนอ
Topic conference
conference
2. โครงการส่่งเสริิมสุุขภาพตำำ�บล จำำ�นวน 6
โครงการ ได้้แก่่
2.1 โครงการ คู่่�หููสุุขภาพปลอดภััยห่่างไกล
โควิิด-19 ตำำ�บลขััวมุุง อำำ�เภอสารภีี จัังหวััดเชีียงใหม่่
ประกอบด้้วยกิิ จ กรรมการให้้ความรู้้� เ กี่่� ย วกัั บ การ
ป้้องกัันการติิดเชื้้�อโควิิด-19 ซึ่ง่� เป็็นการจัับคู่่� อสม.ไทย
กัับ อสม.ต่่างด้้าว ในตำำ�บลขััวมุุง เพื่่�อให้้ความรู้้�ในการ
ป้้องกัันโรคโควิิด-19 มีีการนำำ�เสนอสื่่อ� การให้้ความรู้้ใ� น
รููปทั้้�งแบบภาษาไทยใหญ่่ และภาษาพม่่า โดยการรัับ
ชม VDO

ผลการจัดการเรียนรู้ 21st Century Learning ประจำ�ปีการศึกษา 2563

แกรม Zoom

ในการปองกันโรคโควิด-19 มีการนำเสนอสื่อการให
ความรู(2021)
ในรูปทั้งแบบภาษาไทยใหญ และภาษาพมา
CMU21
Chiang
MaiบUniversity,
โดยการรั
ชม VDO Thailand

ence เพื่อนำ
การส ง เสริ ม

รููปรูปที่่�ที7่ 7กิิจกิกรรมการให้้ความรู้้
�บลขััวมุวุงมุง
จกรรมการใหความรู�ของตำำ
ของตำบลขั
2.2 โครงการ อสม. ท่่าต้้นกวาว มั่่�นใจตรวจ
น้ำำ2.2
��ตาลได้้
ง่่ายนิิดอสม.
เดีียว ทประกอบด้้วยกิิ
ให้้ความ
โครงการ
าตนกวาว มั่นจกรรม
ใจตรวจน้
ำตาล
รู้้�ผ่่านสื่่�อวิิดีีทััศน์์สาธิิตวิิธีีการเจาะน้ำำ��ตาลปลายนิ้้�ว ให้้
ได งายนิดเดียว ประกอบดวยกิจ กรรม ใหความรู
ความรู้้�เกี่่�ยวกัับการให้้คำำ�แนะนำำ�แก่่ผู้้�ป่่วยเบาหวาน
ผานสื่อวิดีทัศนสาธิตวิธีการเจาะน้ำตาลปลายนิ้ว ให
ความรูเกี่ยวกับการใหคำแนะนำแกผูปวยเบาหวาน

onference

รูปที่ 8 กิจกรรมการใหความรูของตำบลบานทาตน
กวาว
2.3
ทากวางปลอดโควิ
ชีว�ิตบลบ้้านท่่
ปลอดภั
่ 88 กิกิิจจกรรมการให
ความรูข�ขดองตำบลบ
านทยาาต้้น
ตใสน
รููรูปปที่่�ทีโครงการ
กรรมการให้้ความรู้้
องตำำ
ใจกั
กวาวนและกัน ประกอบดวยกิจกรรมการใหความรู
เรื่องโรคติ
เชื้อไวรัสโคโรนาสายพั
นธุใหม
การย
2.3ดโครงการ
ท่่ากว้้างปลอดโควิิ
ด ชีีวิ2019
ติ ปลอดภัั
ทดสอบประสิ
างมือจดดกรรมการให�
วชียตู
องไฟ คและ
ใส่่
นและกััทนทธิาภประกอบด้้วยกิิ
2.3ใจกัั
โครงการ
กวาพการล
างปลอดโควิ
วิตสปลอดภั
ยวาม
ใส
การสวมและถอดหน
กากอนามั
และแอปพลิ
เคคชั
น” 
รููใจกั
�เรื่่�อนงโรคติิ
ไวรััสาโคโรนาสายพัั
นธุุ์ใหม่ 2019
การ
และกัดนเชื้้�อประกอบด
วยกิจยกรรมการให
วามรู
เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 การ
ทดสอบประสิทธิภาพการลางมือดวยตูสองไฟ และ
การสวมและถอดหนากากอนามัยและแอปพลิเคชัน”

2.3 โครงการ ทากวางปลอดโควิด ชีวิตปลอดภัย ใส
ใจกันและกัน ประกอบดวยกิจกรรมการใหความรู
เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 การ
ทดสอบประสิททธิิธิภภาพการล�
าพการลาางมืื
งมืออดวยตูู
ดวยตู�สส่อองไฟ
งไฟ และ
และ
ทดสอบประสิิ
การสวมและถอดหนาากากอนามัั
กากอนามัยยและแอปพลิิ
และแอปพลิเเคชัั
คชันน””
การสวมและถอดหน�

กรรมการใหความรู�ขของตำำ
องตำบลท
กวาง
รููรูปปที่่�ที่ 99กิิกิจจกรรมการให้้ความรู้้
�บลท่่าากว้้าง
2.4 โครงการ อสม.ยางเนิ้ง มั่นใจ (เลือก) ซื้อ ใช ใส
2.4 โครงการ อสม.ยางเนิ้้�ง มั่่�นใจ (เลืือก) ซื้้�อ
ถอด
ทิ
้งหนทิ้้�างกากอนามั
ย ปลอดภั
ย จากโควิ
ใช้้ ใส่่ ถอด
หน้้ากากอนามัั
ย ปลอดภัั
ยจากโควิิดด19
19
ประกอบด
ว ยกิจจกรรมส่่
กรรมสงคลิิ
ง คลิ
ด ี โ อโดยมี
นื ้ อหา
ประกอบด้้วยกิิ
ปวิิปดีวิีโอโดยมีี
เนื้้�อเหาเกี่่
�ยว
เกี
วกั บอการเลื
อ กซื ้ อ้งหน
ยใชทีการ
่ ใส
มี
กัั2.4
บ่ ยการเลืื
กซื้้�ออสม.ยางเนิ
หน้้ากากอนามัั
มีปี (เลืระสิิ
โครงการ
มั่นยาที่่�ใจกากอนามั
อก)ทธิิซืภ้อาพ
ประสิ
ภ าพากากอนามั
การเลื อ กใช
ป ระเภทของหน
เลืื
อกใช้้ประเภทของหน้้ากากอนามัั
ยให้้เหมาะสม
การ
ถอด
ทิท้ธิงหน
ย ปลอดภั
ย จากโควิาดกาก
19
สวมใส่่
ยที่่�ถููกง คลิ
วิิธีี ปหการถอดเก็็
บหน้้ากาก
อนามั
ยหใหน้้ากากอนามัั
เหมาะสม
การสวมใส
ูก
ประกอบด
ว ยกิ จ กรรมส
วินดากากอนามั
ี โ อโดยมี
เยนืที้ อ่ถหา
ยที่่�บถููกการเลื
วิิธีี บการทิ้้�งหน้้ากากอนามัั
วิอนามัั
หนอากซื
กากอนามั
ย ที ่ถ ู กยวิที่่�ธเหมาะสม
ี การทิ
เกีธ ี ่ ยการถอดเก็
วกั
้ อ หน า กากอนามั
ย ที ่ ม้ ง ี
และแบบประเมิิ
นทีผล
google
form ผ่่าน กลุ่่�ามนกาก
ไลน์์
หน
ากากอนามั
่เหมาะสม
ผล
ประสิ
ท ธิ ภ าพ ยการเลื
อ กใช ปและแบบประเมิ
ระเภทของหน
อสม.ยางเนิ้้�
ง ผาน กลุมไลน อสม.ยางเนิ้ง
google
อนามัยใหform
เหมาะสม
การสวมใสหนากากอนามัยที่ถูก
วิธ ี การถอดเก็ บ หนา กากอนามัย ที ่ถ ู กวิธ ี การทิ้ ง
หนากากอนามัย ที ่เหมาะสม และแบบประเมิ น ผล
google form ผาน กลุมไลน อสม.ยางเนิ้ง
รูปที่ 10 กิจกรรมการใหความรูของตำบลยางเนิ้ง
รููปที่่� 10 กิิจกรรมการให้้ความรู้้�ของตำำ�บลยางเนิ้้�ง
2.5 โครงการพัั ฒ นาศัั ก ยภาพอาสาสมัั ค ร
2.5
โครงการพั
ฒนาศั
กยภาพอาสาสมั
สาธารณสุุขประจำำ
�หมู่่�บ้้านรอบรู้้
�การดููครสาธารณสุ
แลผู้้�ป่่วยเบาข
ประจำหมู
การดูความรู
แลผู
ปขวองตำบลยางเนิ
มที่
รูปที่ 10มกิบที่่�จาไกรรมการให
หวานกลุ่่�
ม่่นรอบรู
สามารถควบคุุ
มระดัั
บยเบาหวานกลุ
น้ำำ��ตาลในเลืือ้งดได้้
ไม
ามารถควบคุ
ระดับน้ำจััตาลในเลื
อดไดประกอบ
ตำบล
ตำำ�สบลดอนแก้้ว
อำำ�มเภอสารภีี
งหวััดเชีียงใหม่่
ดอนแก
ว อำเภ
อสกเ� รื่่ารภ
ี จั ง หว ั ดครสาธารณสุ
เช
ี ย ง�ใเสนอ
ห มข
ด้้วยกิิ
จกรรมให้้ความรู้้
อ� งโรคเบาหวาน
และนำำ
2.5 โครงการพั
ฒนาศั
ยภาพอาสาสมั
นวัั
ตกรรม บว“กล่่
อจงสกรีี
ตีีนคแชา”
ประกอบด
ยกิ
กรรมให
วามรู
่องโรคเบาหวาน
ประจำหมู
านรอบรู
กนารดู
ลผูปเวรืยเบาหวานกลุ
มที่
และนำเสนอนวั
ตกรรม
นตีนชา”
ไมสามารถควบคุ
มระดั“กล
บน้อำงสกรี
ตาลในเลื
อดได ตำบล
ดอนแก ว อำเภ อส ารภ ี จั ง หว ั ด เช ี ย ง ใ ห ม
ประกอบดวยกิจกรรมใหความรูเรื่องโรคเบาหวาน
่มสาขาวิ
ชาวิอทงสกรี
ยาศาสตร์
ุขภาพ 47
และนำเสนอนวัตกลุกรรม
“กล
นตีนสชา”

ประจำหมูบ
ไมสามารถ
ดอนแก ว
ประกอบดว
และนำเสนอ

รูปที่ 11 กิจ

ปลอดภัย ใส
ารใหความรู
ม 2019 การ
สองไฟ และ
อปพลิเคชัน”

ทากวาง

ไมสามารถควบคุ มระดับน้ำตาลในเลือดได ตำบล
ดอนแก
ว อำเภ อส ารภ ี จั ง หว ั ด เช ี ย ง ใ ห ม
CMU21
(2021)
Chiang
Mai University,
Thailand
ประกอบด
วยกิจกรรมให
ความรูเรื่องโรคเบาหวาน
และนำเสนอนวัตกรรม “กลองสกรีนตีนชา”
2.6 โครงการ อสม. ทาวังตาลใส ใจ รวมกัน ลดค า
น้ำตาลสะสม หางไกลจากภัยเบาหวาน ตำบล ทาวัง
ตาล
อำเภอ สารภี
เชียงใหม
2.6 โครงการ
อสม.จังทหวั
าวัดงตาลใส
ใจ รประกอบด
วมกัน ลดควยา
กิน้ำจตาลสะสม
กรรม กิ นหลดโรคและผลไม
ส ามสี ตำบล
แกว งทแขน
างไกลจากภัยเบาหวาน
าวัง
หรรษา
เฮฮาลดระดั
น้าำวัตาลสะสม
างไกลภั
ตาล
สารภี
ดงเชี
ยงใหม
ประกอบด
วยยา
2.6 อำเภอ
โครงการ
อสม.จับงทหวั
ตาลใส
ใจและห
รวมกั
น ลดค
เบาหวานด
างแรงจูงยใจเบาหวาน
กิน้จำกรรม
กิวยการสร
น ลดโรคและผลไม
ส ามสี ตำบล
แกว ง แขน
ตาลสะสม
หางไกลจากภั
ทาวัง
หรรษา
เฮฮาลดระดั
ำตาลสะสม
างไกลภัวยย
ตาล อำเภอ
สารภี บจังน้หวั
ด เชียงใหมและห
ประกอบด
เบาหวานด
างแรงจูงใจ ส ามสี แกว ง แขน
กิ จ กรรม วกิยการสร
น ลดโรคและผลไม
หรรษา เฮฮาลดระดับ น้ำตาลสะสม และหางไกลภัย
่ 11กิิกิจจวกรรมการให้้ความรู้้
กรรมการให
ความรู
องตำบลดอนแก
ยการสรางแรงจู
งใจ�ขของตำำ
รููรูเบาหวานด
ปปที่่�ที11
�บลดอนแก้้วว
2.6 โครงการ อสม. ทาวังตาลใส ใจ รวมกัน ลดค า
2.6 โครงการ อสม. ท่่าวัังตาลใส่่ใจ ร่่วมกัันลดค่่าน้ำำ��
น้ำตาลสะสม
หางไกลจากภั
ยเบาหวาน
าวัง
ตาลสะสม
ห่่างไกลจากภัั
ยเบาหวาน
ตำำ�บลตำบล
ท่่าวัังทตาล
ด เชีประกอบด้้วยกิิ
ยงใหม ประกอบด
วย
อำำตาล
�เภออำเภอ
สารภีี จััสารภี
งหวััดจัเชีีงหวั
ยงใหม่่
จกรรม
กรรม กิ น ลดโรคและผลไม
ส ามสี แกวเฮฮาลด
ง แขน
กิิกินจลดโรคและผลไม้้สามสีี
แกว่่งแขนหรรษา
หรรษา
บ น้ำาตาลสะสม
และหางไกลภัย
ระดัั
บ น้ำำ��เฮฮาลดระดั
ตาลสะสม และห่่
งไกลภััยเบาหวานด้้วยการ
เบาหวานดงใจ
วยการสรางแรงจูงใจ
สร้้างแรงจูู

รูปที่ 12 กิจกรรมการใหความรูของตำบลทาวังตาล

มีีผลสััมฤทธิ์์�ทางการเรีียนในระดัับดีียอดเยี่่�ยม
2. นวััตกรรมในโครงการส่่งเสริิมสุุขภาพตำำ�บล
จำำ�นวน 7 ชิ้้�นงาน ได้้แก่่
1.คู่่�มืือการป้้องกัันการติิดเชื้้�อโควิิด-19 ในรููปแบบสื่่�อ
อิิเล็็กทรอนิิกส์์ภาษาไทยใหญ่่ และภาษาพม่่า

รูปที่ 13 คูมือการปองกันการติดเชื้อโควิด-19
อเซีคูยมมซีือการป
ดวง(สุองกั
ขภาพ)
อยดา-19
งไร
รู2.วงล
ปที่ 13
นการติวันดนีเชื้เป้อนโควิ
2.วงล่ อ13เซียคูมซี
ดวง(สุอขงกัภาพ)
วันดนีเชื้เป้อนโควิ
อยางไร
การป
การติ
-19
รููรูปปที่่�ที13
คู่่�มืืมอือการป้้
องกัันนการติิ
ดเชื้้�อโควิิดด-19
2.วงล้้อเซีียมซีี ดวง(สุุขภาพ) วัันนี้้�เป็็นอย่่างไร
2.วงลอเซียมซี ดวง(สุขภาพ) วันนี้เปนอยางไร

รูปที่ 13 คูมือการปองกันการติดเชื้อโควิด-19

2.วงลอเซียมซี ดวง(สุขภาพ) วันนี้เปนอยางไร
สรุ
ป
รูปที่ 12 กิจกรรมการใหความรูของตำบลทาวังตาล
รูปที่ 14 วงลอเซียมซี ดวง(สุขภาพ) วันนี้เปนอยางไร
1.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
นัรูกปปศึทีก่ ษาที
ยนในกระบวนวิ
ชา 551481
ทุก รููปที่่� 14 วงล้้อเซีียมซีี ดวง(สุุขภาพ) วัันนี้้�เป็็นอย่่างไร
สรุ
12 กิ่ลจงทะเบี
กรรมการให
ความรูของตำบลท
าวังตาล
3.มื
ตาลดวง(สุขภาพ) วันนี้เปนอยางไร
คนมีผลสั
มฤทธิ
์ทางการเรี
รูปทีออ่ จำำจำลองเจาะน้
14
วงลอเซีย��ำมซี
3.มืื
�ลองเจาะน้ำำ
ตาล
1.ผลสั
มฤทธิ
์ทางการเรี
ยนยนในระดับดียอดเยี่ยม
2.
กรรมในโครงการส
งเสริมสุขภาพตำบล
นัสรุกนวั
ศึปกตษาที
่ลงทะเบียนในกระบวนวิ
ชา 551481 ทุก
จำนวน
้น์ทงาน
ไดแกยนยนในระดับดียอดเยี่ยม
3.มื
ตาลดวง(สุขภาพ) วันนี้เปนอยางไร
รูปอทีจำลองเจาะน้
่ 14 วงลอเซียำมซี
คนมี
ผลสัม7ฤทธิ
มชิฤทธิ
์ทางการเรี
1.ผลสั
างการเรี
1.คู
มศึือกตการป
งกันการติ
ดเชืงเสริ
้อโควิ
ปแบบสืทุ่อก
2.นักนวั
กรรมในโครงการส
มสุดข-19
ภาพตำบล
ษาที
่ลองทะเบี
ยนในกระบวนวิ
ชาในรู
551481
อิจำนวน
เล็กทรอนิ
ภ์ทาษาไทยใหญ
และภาษาพม
า ่ยม
3.มือจำลองเจาะน้ำตาล
้นสงาน
ไดแก ยนในระดั
คนมี
ผลสั7 มชิกฤทธิ
างการเรี
บดียอดเยี
รููรูปปที่่�ที่ 12
�บลท่่าาวััวังงตาล
12 กิิกิจจกรรมการให้้ความรู้้
กรรมการใหความรู�ขของตำำ
องตำบลท
ตาล
1.คู
องกันการติดเชืง้อเสริ
โควิมสุดข-19
ในรูปแบบสื่อ
2. มนวัือตการป
กรรมในโครงการส
ภาพตำบล
อิจำนวน
เล็กทรอนิ
ภาษาไทยใหญ
7 ชิก้นสงาน
ไดแก และภาษาพมา
7.สรุปสรุุป
1.คูมือการปอมงกั
นการติ
ดเชื้อโควิด-19 ในรูปแบบสื่อ รููรูรูปปที่่�ทีที่ ่ 15
ออจำำจำลองเจาะน้
�อลองเจาะน้ำำ
��ำตาล
15
ตาล
ฤทธิ์์�
ทางการเรีี
14 มืืมืวงล
เซียมซี ดวง(สุ
ขภาพ) วันนี้เปนอยางไร
1.ผลสั1.ผลสัั
มฤทธิ์ทางการเรี
ยน ยน
ทรอนิลงทะเบีี
กสภาษาไทยใหญ และภาษาพม
า ทุุกคน 4.สื่่�อวิิดิิโอประกอบเพลงพลิิกล็็อคโควิิด
นัันัอิกกเศึึล็ศึกกกษาที่่�
ชาช551481
ษาที่ลงทะเบียยนในกระบวนวิิ
นในกระบวนวิ
า 551481
ทุก
ำตาล ำตาล
รู3.มื
ปทีอ่ จำลองเจาะน้
15 มือจำลองเจาะน้
คนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดั
บดียอดเยี่ยม
st
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2. นวัตกรรมในโครงการสงเสริมสุขภาพตำบล
รูปที่ 15 มือจำลองเจาะน้ำตาล
จำนวน 7 ชิ้นงาน ไดแก

คโควิด

“อสม. ยาง
ากากอนามัย
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วิดิโสือประกอบเพลงพลิ
กล็อคโควิ
รู4.สื
ปที่อ่ 16
่อวิดิโอประกอบเพลงพลิ
กล็อดคโควิด
5.คลิปวิดีโอการใหความรูแกอสม. เรื่อง “อสม. ยาง
เนิ้งมั่นใจ (เลือก) ซื้อ ใช ใส ถอด ทิ้งหนากากอนามัย
รูปที่ 16ยจากโควิ
สื่อวิดิโอประกอบเพลงพลิ
กล็อคโควิด
ปลอดภั
ด 19”
รูปที่ 16 สื่อวิดิโอประกอบเพลงพลิกล็อคโควิด
5.คลิปวิดีโอการใหความรูแกอสม. เรื่อง “อสม. ยาง
รููเนิ
ปที่่�้งมั16
สื่่�อวิิดิอิโก)อประกอบเพลงพลิิ
กล็็อคโควิิ
ด
ใช ใสแกถอด
กากอนามั
5.คลิ
ป่นวิใจดีโ(เลื
อการใหซืค้อวามรู
อสม.ทิเรื้งหน
่องา“อสม.
ยางย
5.คลิิปวิิดีโี อการให้้ความรู้้แ� ก่่อสม. เรื่่อ� ง “อสม. ยางเนิ้้�
ปลอดภัใจยจากโควิ
ด 19” ถอด ทิ้งหนากากอนามัย
เนิ
รูป้ง�นทีมัใจ่่น16
ล็อคโควิด ย
งมั่่
(เลืืสื(เลื
อ่อก)วิอดก)ิโซื้้�อประกอบเพลงพลิ
อซื้อใช้้ใชใส่่ใส ถอด
ทิ้้�งกหน้้ากากอนามัั
ปลอดภัยยจากโควิิ
จากโควิดด 19”
19”
ปลอดภัั
5.คลิปวิดีโอการใหความรูแกอสม. เรื่อง “อสม. ยาง
รูปที่ 17 คลิปวิดีโอการ (เลือก) ซื้อ ใช ใส ถอด ทิ้ง
เนิ้งมั่นใจ (เลือก) ซื้อ ใช ใส ถอด ทิ้งหนากากอนามัย
หนากากอนามัย ปลอดภัยจากโควิด 19”
ปลอดภัยจากโควิด 19”
6.กลองสกรีนตีนชา
รูปที่ 17 คลิปวิดีโอการ (เลือก) ซื้อ ใช ใส ถอด ทิ้ง
ยจากโควิ
19”ใส่่ใส ถอด
รููรูหน
ปปที่่�ทีา่ กากอนามั
17
ออก)ก) ซื้้�ซือ้อด ใช้้ใช
17 คลิิ
คลิปปวิิวิยดีดีโปลอดภั
ีโอการ
อการ (เลืื
(เลื
ถอด ทิ้้�ทิง้
หน้้ากากอนามัั
หนากากอนามัยย ปลอดภัั
ปลอดภัยยจากโควิิ
จากโควิดด 19”
19”
6.กล่่
6.กลอองสกรีี
งสกรีนนตีีตีนนชาชา
6.กล
งสกรีคลินปตีวินดชาีโอการ (เลือก) ซื้อ ใช ใส ถอด ทิ้ง
รูปทีอ่ 17
หนากากอนามัย ปลอดภัยจากโควิด 19”
รูปที่ 18 กลองสกรีนตีนชา
6.กลองสกรีนตีนชา
สามสีนตีีเพืน่อชาควบคุมระดับ HbA1C
รูู7.โมเดลผลไม
ปที่่� 18 กล่่องสกรีี
รูปที่ 18 กลองสกรีนตีนชา
7.โมเดลผลไม้้สามสีี เพื่่�อควบคุุมระดัับ HbA1C
รูปที่ 18 กลองสกรีนตีนชา

รูปที่ 18 กลองสกรีนตีนชา

รููปที่่� 19 โมเดลผลไม้้สามสีี
รูปที่ 19 โมเดลผลไมสามสี
3.การสะทอนคิด

7.โมเดลผลไมสามสี เพื่อควบคุมระดับ HbA1C

รู7.โมเดลผลไม
ปที่ 19 โมเดลผลไม
สามสี
สามสี เพื
่อควบคุมระดับ HbA1C

3.การสะท้้อนคิิด
3.การสะทอนคิด
รูปที่ 19 โมเดลผลไมสามสี
รูปที่ 19 โมเดลผลไมสามสี
3.การสะทอนคิด
3.การสะทอนคิด
รูปที่ 19 โมเดลผลไมสามสี
3.การสะทอนคิด

รูรููปปทีที่่�่ 20
20 การสะท้้อนคิิ
การสะทอนคิดดของนัั
ของนักกศึึศึกกษา
ษา
8. บทสรุุป
บทสรุปการจััดการเรีียนการสอนโดยใช้้การเรีียนรู้้แ� บบ
การจัดการเรี�องมืื
ยนการสอนโดยใช
การเรี ยนรูน
ผสมผสานโดยใช้้เครื่่
อเทคโนโลยีีสารสนเทศเป็็
ปที่ว่ ยอำำ
20�นวยความสะดวก
การสะทอนคิ
กให้้นัั
ศึกษา
แบบผสมผสานโดยใช
เครืด่อของนั
งมืทำำอ�เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ตััรูวช่
กศึึกษาพยาบาล
ชั้้�รูนปนปีีทีตัที่่่ 20
ดภาวะผู้้อนคิ
นำ� ำ�ที่่ดส�ของนั
ามารถรัั
ผิิทำให
ดชอบต่่
เป
ว� 4ชเกิิวการสะท
ยอำนวยความสะดวก
น ั กอศึตนเอง
ก ษา
กศึกบษา
บทสรุบปผิิด้นชอบการทำำ
และรัั
บสมาชิิ
กในทีีบมผิดได้้ชอบ
จึึง
พยาบาลชั
ปที่ 4 เกิด�งานร่่
ภาวะผูวมกัั
นำที
่สามารถรั
ผลให้้นัั
กศึึกดษาบรรลุุ
ตั ถุุประสงค์์ของกระบวนวิิ
ยวันการสอนโดยใช
ยชนรู
ตเป็็
อนตนเอง
และรั
บการเรี
ผิดชอบการทำงานร
วมกักบารเรี
สมาชิ
กา 
บทสรุ
ป การจั
และสร้้างเสริิ
มให้้ทัั
กษะการเรีี
�แห่่งศตวรรษที่่�
21
แบบผสมผสานโดยใช
เครื่องมืยอนรู้้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ดการเรี
รูปที่ 20การจั
การสะท
อนคิยดนการสอนโดยใช
ของนักศึกษา การเรี ยนรู
9.แบบผสมผสานโดยใช
เปกิินตตัติิวกชรรมประกาศ
ว ยอำนวยความสะดวก
ทำใหสารสนเทศ
น ั ก ศึ ก ษา
เครื่องมือเทคโนโลยี
ขอขอบคุุ
ศููปนทย์์ี่ น4 วััเกิตดกรรมการสอนและการเรีี
นรู้้
พยาบาลชั
ภาวะผูนำที่สามารถรั
เป
น ตั วปชณว้นยอำนวยความสะดวก
ทำให นบั กผิศึดกยชอบ
ษา�
บทสรุ
สำำต�นั
ั ก บริิ ก ารเทคโนโลยีี
ส ารสนเทศ มหาวิิ
ยาลัั ยก
อตนเอง
บเกิผิดดชอบการทำงานร
วมกับบทผิสมาชิ
พยาบาลชั
้นและรั
ปทดี่ 4การเรี
ภาวะผู
นำที่สามารถรั
ดชอบ
การจั
ย
นการสอนโดยใช
ก
ารเรี
นรู� 
เชีียงใหม่่ ที่่�ได้้จััดโครงการส่่งเสริิมการจััดการเรีียยนรู้้
ตแบบผสมผสานโดยใช
อตนเอง และรับผิดชอบการทำงานร
วมกัสารสนเทศ
บสมาชิก
่องมือเทคโนโลยี
แบบใหม่่
ที่่�สอดคล้้องกััเบครืศตวรรษที่่�
21 ประจำำ
�ปีีการ
น ตั ว2563
ช ว ยอำนวยความสะดวก
ทำให นขอบคุุ
ั ก ศึ ก ษา
ศึึเปกษา
ในการสนัับสนุุนงบประมาณ
ณ
พยาบาลชั้นปที่ 4 เกิดมหาวิิ
ภาวะผู
นำทีย่สเชีีามารถรั
คณะพยาบาลศาสตร์์
ทยาลัั
ยงใหม่่ที่่บเ� ผิอื้้�ดอชอบ
เฟื้้อ�
สถานที่่�
ผู้้�สอนกระบวนวิิวชมกั
า บ551481
ตอตนเองและคณาจารย์์
และรับผิดชอบการทำงานร
สมาชิก
ทุุกท่่าน ที่่�ร่่วมกัันพััฒนาการจััดการเรีียนการสอนจน
สำำ�เร็็จลุุล่่วงไปได้้ด้้วยดีี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
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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,
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
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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
52

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=PXuZYkWcNk
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).
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Among medical students, 58% perceived
as very helpful for their career, 40 % perceived
it somewhat useful, 2% responded that not
beneficial and more suitable to be a selective
rather than core course. Meanwhile, among
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

53

Which
Which part
part of
of
you
like
the
Which
part
you like theofm
m
Which
you likepart
theofm
you like the m

CMU21 (2021)
Chiang Mai University, Thailand

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
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?
Expected career
after graduate
Working in
government sector
Self-employed
Do the students
perceive this
activity as relevant
or valuable to
their profession?
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Medical
students
(N=40)
23 (22-24)

23 (57.5%)

4 (33.3 %)
22 (55 %)

Technological
student
(N=12)
21 (19-24)

6 (50%)

8 (66.7%)
18 (45%)

Very useful
Somewhat
useful
Not useful
Do this activity
inspired students
to develop their
prototype after
the course
Interest to pursue
the project
No interest
Is the
programming
assignment
optimum to the
students'
capacity?
Too difficult
Optimal
Too easy

23 (58%)
16 (40%)
1 (2%)

10 (95%)
2 (5%)

12 (30%)

7 (60%)

28 (70%)

5 (40%)

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
Which part of -Storytelling
an activity that persona
you like the
formation that
most and why? provided a new
experience and
different point
of viewing humancentered rather
than
epidemiologic
centered as
usual evidencebased medicine
approach

Technological
student
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 -Workshop part -this activity
the activity that in limited time. should be
you think needs - Introduction: increased
improvement, may provide duration if I
have more
and in what
more
way?
information that time; the
relates to the opinion and
workshop since thought maybe
it is a very new shown and
exchanged for
kind of for
medical student planning and
- Should be a improving a
particular
persona.
course rather - The project
than a core
could not
pursue the
course.
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 coproject 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
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
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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 mid2020 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
56

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=PXuZYkWcNk
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การจัดการกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการศาสตร์ทางการพยาบาล
: Novices สู่ Experts
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พัชรี วรกิจพูนผล1 และ เนตรทอง นามพรม1

กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110 อินทวโรรส อำ�เภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
E-mail patcharee.w@cmu.ac.th

บทคัดย่อ
การจััดการเรีียนรู้้�ศาสตร์์ทางการพยาบาลมีีความละเอีียดซัับซ้้อน โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งการพยาบาลกุุมาร
เวชศาสตร์์ซึ่ง่� ต้้องดููแลทารกและเด็็กป่่วยในช่่วงวััยต่่างๆ เป็็นงานที่่�ต้้องการพยาบาลที่่�มีคี วามเชี่่ย� วชาญเฉพาะทาง
ร่่วมกัับการดููแลที่่�เน้้นให้้ครอบครััวเข้้ามามีีส่่วนร่่วมในการดููแลบุุตร การที่่�จะให้้นัักศึึกษาพยาบาลที่่�เป็็นผู้้�เรีียนรู้้�
ในระดัับเริ่่ม� ต้้นนำำ�ความรู้้จ� ากการเรีียนจากทฤษฎีีมาสู่่�การลงมืือปฏิิบัติั นั้้�ิ นจึึงเป็็นเรื่่อ� งที่่�มีคี วามท้้าทายอย่่างยิ่่ง� ดััง
นั้้�นโครงการ Type C เพื่่�อพััฒนาการเรีียนการสอน โดยมุ่่�งเน้้นการจััดการเรีียนรู้้�แบบใหม่่ที่่�สอดคล้้องกัับศตวรรษ
ที่่� 21 สนัับสนุุนโดยศููนย์์นวััตกรรมการสอนและการเรีียนรู้้�จึึงมุ่่�งเน้้นการออกแบบการจััดการเรีียนรู้้�แบบบููรณา
การที่่�จะทำำ�ให้้เกิิดนวััตกรรมทางการพยาบาล โดยใช้้รููปแบบการศึึกษาแบบอุุทิศิ ตนในการออกแบบเพื่่�อให้้เกิิดการ
เรีียนรู้้�ร่่วมระหว่่างนัักศึึกษาพยาบาลในระดัับปริิญญาชั้้�นปีีที่่� 3 ปีีที่่� 4 และนัักศึึกษาพยาบาลในระดัับปริิญญาโท
ตลอดจนพยาบาลวิิชาชีีพซึ่่�งสามารถพััฒนาผู้้�เรีียนให้้สามารถปรัับตััวในการเป็็นพยาบาลวิิชาชีีพได้้อย่่างรวดเร็็ว
และมั่่�นใจ
คำำ�สำำ�คััญ: นัักศึึกษาพยาบาล, กิิจกรรมการเรีียนรู้้�, นวััตกรรม, การศึึกษาแบบอุุทิิศตน, บููรณศาสตร์์
1. บทนำำ�
	ปัั จ จุุ บัั น หลัั ก สูู ต รพยาบาลศาสตรบัั ณ ฑิิ ต
(พย.บ.) และชื่่�อปริิญญาภาษาอัังกฤษคืือ Bachelor
of Nursing Science Program (B.S.N.)เป็็นหลัักสููตร
ปรัับปรุุง พ.ศ. 2561 โดยกำำ�หนดจำำ�นวนหน่่วยกิิตที่่�
เรีียนตลอดหลัักสููตรไม่่น้้อยกว่่า 145 หน่่วยกิิต ที่่�ผ่่าน
มาคณะพยาบาลศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ได้้เปิิด
สอนระดัับปริิญญาตรีีมาตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2509 และมุ่่�ง
เน้้นการจััดการศึึกษาเพื่่�อผลิิตบััณฑิิตพยาบาลที่่�จะ
สามารถปฏิิบััติิงานในการดููแลประชาชนและพััฒนา
งานวิิชาชีีพการพยาบาลของประเทศไทยต่่อไป
การจััดการศึึกษาหลัักสููตร พย.บ. และหลัักสููตร
ในทางสายวิิทยาศาสตร์์สุุขภาพนั้้�นมีีความท้้าทาย
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เนื่่�องจากผู้้�สอนต้้องทำำ�ให้้ผู้้�รัับบริิการมั่่�นใจว่่าเมื่่�อจบ
การศึึกษาแล้้วบััณฑิิตพยาบาลจะสามารถดููแลชีีวิิต
และสุุขภาพของประชาชนได้้อย่่างปลอดภััย ความรู้้�
ทัักษะ ทััศนคติิในการการพยาบาลที่่�สะสมตลอดช่่วง
เวลา 4 ปีีนั้้�น จะต้้องมีีการออกแบบและวางแผนอย่่าง
ดีี โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� การพยาบาลกุุมารเวชศาสตร์์เป็็น
ศาสตร์์ที่่เ� กี่่ย� วกัับการดููแลเด็็กและครอบครััวตั้้�งแต่่แรก
เกิิดจนถึึงวััยรุ่่�น ทั้้�งในภาวะสุุขภาพปกติิ เจ็็บป่่วยทั้้�ง
แบบเฉีียบพลััน ฉุุกเฉิิน วิิกฤตและเรื้้�อรััง เนื่่�องจาก
เป็็นกลุ่่�มเปราะบางดัังนั้้�นทัักษะการดููแลหลายอย่่าง
ต้้องใช้้ประสบการณ์์ในการคิิดวิิเคราะห์์และตััดสิินใจ
อย่่างละเอีียดและรอบคอบ
	ดัังนั้้�นโครงการ Type C นี้้�จึึงออกแบบบููรณา

ผลการจัดการเรียนรู้ 21st Century Learning ประจำ�ปีการศึกษา 2563

บัณฑิตชั้นปที่ 3 และป 4 ที่เปนเสมือนผูเรียนรูใน
ระดั บ เริ ่ มตน หรื อผู  เรีย นรู ห น า ใหม (Novices) ได
CMU21 (2021)
Chiang
Thailand
เรียนรูMai
กับพีUniversity,
่นั กศึ กษาพยาบาลในระดั
บปริญญาโท
และพยาบาลวิชาชีพ ผานกิจกรรมการเรียนรูของ 3
การจัั
ดการเรีีชยาได
นรู้้โ� ดยใช้้รูู
ปแบบการศึึกษาแบบอุุ
กระบวนวิ
แ ก การพยาบาลเด็
ก และวัทิศิ ยตน
รุ น
ให้้แก่่
นัั ก ศึึ กการฝ
ษาพยาบาลหลัั
ก สูู ต รพยาบาลศาสตร
(555313)
กปฏิบัติการพยาบาลเด็
กและวัยรุน
บัั(555394)
ณฑิิตชั้้�นปีีและการฝ
ที่่� 3 และปีีก4ปฏิ
ที่่�เป็็บนัตเสมืื
อนผู้้เ� รีียนรู้้ใ� นระดัั
บ
ิการพยาบาลกุ
มารเวช
เริ่่ศาสตร
ม� ต้้นหรืืเพือผู้้่อเ� เตรี
รีียนรู้้ยมเข
ห� น้้าใหม่่
ได้้เรีียนรู้้จึงกั� เป
บั พี่่�น
า สู  วิ ช(Novices)
าชี พ (555482)
นััเหมื
กศึึอกนทางลั
ษาพยาบาลในระดัั
ปริิหญนญาโทและพยาบาล
ดสำหรับผูเรียบนรู
าใหมคือ การเรียนรู
วิิชาชีีพ ผ่่านกิิจกรรมการเรีียนรู้้�ของ 3 กระบวนวิิชา
โดยตรงจากผูที่มีประสบการณ (Experts) ซึ่งคาดวา
ได้้แก่่ การพยาบาลเด็็กและวััยรุ่่�น (555313) การฝึึก
จะทำให
ผูเรียนสามารถปรั
ปฏิิ
บััติิการพยาบาลเด็็
กและวัับยตัรุ่่�วนในการเป
(555394)นพยาบาล
และการ
าชีพบัได
ยางรวดเร็วและมั
่นใจ เพื่่�อเตรีียมเข้้า
ฝึึวิกชปฏิิ
ัติิกอารพยาบาลกุุ
มารเวชศาสตร์์

สู่่�วิิ
าชีีพ (555482)
จึึงเป็็นเหมืื
อนทางลััดสำำ�หรัับผู้้�
2 ชกรอบแนวคิ
ดในการดำเนิ
นการ
เรีี ย นรู้้� ห น้้าใหม่่ คืื อ การเรีี ย นรู้้� โ ดยตรงจากผู้้� ที่่� มีี
รู ป แบบการศึ กษาแบบอุ ท ิ ศตน (Dedicated
ประสบการณ์์ (Experts) ซึ่่�งคาดว่่าจะทำำ�ให้้ผู้้�เรีียน
educationบmodel)
เป นนแนวคิ
ด ที ่ ไชมาชีีไ ดพถได้้อย่่
ู ก นำมา
สามารถปรัั
ตััวในการเป็็
พยาบาลวิิ
าง
ศึ ก ษาอย
า งท
รวดเร็็
วและมั่่
�นใจอ งแท ใ นประเทศไทยจึ ง ยั ง ไม พ บ
บทความวิ ช าการที ่ เ กี ่ ย วข อ งมากนั ก แต ทั ้ ง นี ้ เ ป น
2. กรอบแนวคิิดในการดำำ�เนิินการ
แนวคิ ดปทีแบบการศึึ
่ กลื น ไปกั บกษาแบบอุุ
วั ฒ นธรรมและธรรมชาติ
ของ
	รูู
ทิิศตน (Dedicated
พยาบาลไทยมาตลอด
แนวคิดที่่�ดไรูม่่ปได้้ถูู
แบบการศึ
ษา
education
model) เป็็นแนวคิิ
กนำำ�มาศึึกกษา
แบบอุ
ตนเปนความรวมมือระหว
างฝพาบบทความ
ยการศึกษา
อย่่
า งท่่ทอิศงแท้้ในประเทศไทยจึึ
ง ยัั ง ไม่่
ก ารด
ว ยงาดนหรื
วิิและฝ
ชาการที่่�า ยการบริ
เกี่่�ยวข้้องมากนัั
กแต่่า นในหน
ทั้้�งนี้้�เป็็นแนวคิิ
ที่่�กลืืนอ
ไปกัั
บวััฒนธรรมและธรรมชาติิ
โรงพยาบาลที
่สนับสนุนและเอื้อขใหองพยาบาลไทยมา
เกิดการเรียนรูการ
ตลอด แนวคิิดรููปแบบการศึึกษาแบบอุุทิศิ ตนเป็็นความ
ร่่วมมืือระหว่่างฝ่่ายการศึึกษาและฝ่่ายการบริิการด้้าน
ในหน่่วยงานหรืือโรงพยาบาลที่่�สนัับสนุุนและเอื้้�อให้้
เกิิดการเรีียนรู้้ก� ารปฏิิบัติั ริ ะหว่่างพยาบาลวิิชาชีีพและ
นัักศึึกษาพยาบาล1 ทั้้�งนี้้�นัักศึึกษาพยาบาลจะสััมผััส
ได้้ถึึ ง การเป็็ น ส่่ ว นหนึ่่� ง ของทีี ม สหวิิ ช าชีี พ ของโรง
พยาบาลนั้้�นๆ ซึ่่�งความร่่วมมืือดัังกล่่าวจะก่่อให้้เกิิด
ประโยชน์์ต่อ่ ทั้้�งฝ่่ายการศึึกษาและฝ่่ายการบริิการ เช่่น
ลดการขาดแคลนบุุคลาการฝ่่ายการศึึกษา การคงอยู่่�
ของงานในพยาบาลวิิชาชีีพ เป็็นต้้น
อาจารย์์ จ ากกลุ่่�มวิิ ช าการพยาบาลกุุ ม าร
เวชศาสตร์์และฝ่่ายการพยาบาลกุุมารเวชกรรม คณะ
แพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ มีีความร่่วมมืือ
และความสััมพัันธ์์อัันดีีมาอย่่างต่่อเนื่่�อง ในทุุกปีีจะมีี
การสััมมนาร่่วมกััน (รููปที่่� 1) เพื่่�อสรุุปกิิจกรรมการ

แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีความรวมมือ
และความสัมพันธอันดีมาอยางตอเนื่อง ในทุกปจะมี
การสัมมนารวมกัน (รูปที่ 1) เพื่อสรุป กิจกรรมการ
จัดการเรียนรูและแลกเปลี่ยนขอมูล และจากขั้นตอน
จััการออกแบบการจั
ดการเรีียนรู้้�และแลกเปลี่่
�ยนข้้อมูู
ล และจากขั้้�วนยการ
ตอน
ด การศึ
ก ษาประกอบด
การออกแบบการจัั ด การศึึ ก ษาประกอบด้้วยการ
ออกแบบ (forming) การพุงเปา (storming) การ
ออกแบบ (forming) การพุ่่�งเป้้า (storming) การ
กำหนดการปฏิบ ัติ (norming) และการแสดงออก
กำำ�หนดการปฏิิบัติั ิ (norming) และการแสดงออกและ
และแลกเปลี
นรู (performingand
andlessons
lessons
แลกเปลี่่
� ย นเรีี่ยยนเรี
นรู้้�ย(performing
้น การออกแบบบู
ร ณาการจั
ด การ
learned)2 ดััดังนั้้�งนันการออกแบบบูู
learned)2
รณาการจัั
ดการเรีี
ยน
ยนรูโดยใช
รูปแบบการศึ
กษาแบบอุ
ทิศนัตนให
แ ก
รู้้เรี�โดยใช้้รูู
ปแบบการศึึ
กษาแบบอุุ
ทิิศตนให้้แก่่
ักศึึกษา
นักศึกษาพยาบาลหลั
กสูตรพยาบาลศาสตรบั
พยาบาลหลัั
กสููตรพยาบาลศาสตรบัั
ณฑิิต ร่่วมกััณบทีีฑิมต
มกับทีมฝายการพยาบาลจึ
นเรื่องทีดดำำ่ส�ามารถจั
ฝ่่ราวยการพยาบาลจึึ
งเป็็นเรื่่�องที่่�งสเปามารถจัั
เนิินการด
ได้้จนเกิิ
ดผลลััพจนเกิ
ธ์์ที่่�ดีดีดัผลลั
ังต่่อพไปนี้้�
ดำเนินการได
ธที่ดีดังตอไปนี้

รูปทีม่1มนาประจำำ
การสัมมนาประจำป
ง
รููปที่่�1 การสัั
�ปีีระหว่่างฝ่่ราะหว
ยวิิชาาการและ
ฝายวิชาการและฝายการพยาบาล
ฝ่่ายการพยาบาล
3. ขั้้�นตอนวางแผนการดำำ�เนิินการ
การกำำ�หนดระดัับของการมีีส่ว่ นร่่วมในกิิจกรรม
การเรีี ย นรู้้�มีีค วามสำำ�คััญ อย่่ า งยิ่่�ง เพื่่�อ ให้้ได้้กำำ� หนด
ขอบเขตและบทบาทหน้้าที่่ข� องแต่่ละฝ่่าย การออกแบบ
การจััดการเรีียนรู้้เ� ริ่่ม� ต้้นจากการเชิิญผู้้ที่่� มี� ส่ี ว่ นเกี่่ย� วข้้อง
ทั้้�งหมดมาร่่วมประชุุมได้้แก่่ หััวหน้้างานการพยาบาล
กุุมารเวชศาสตร์์และหััวหน้้าหอผู้้�ป่่วยทุุกหอผู้้�ป่่วยที่่�
นัักศึึกษาไปฝึึกได้้แก่่ หอผู้้ป่� ว่ ยทารกแรกเกิิด 2 (Nursey
2) หอผู้้ป่� ว่ ยทารกแรกเกิิดวิิกฤต (Neonatal critical
care unit: NCCU) และหอผู้้�ป่่วยกุุมารเวชกรรม 4
(Pediatric ward 4) ร่่วมกัับอาจารย์์ผู้้นิ� เิ ทศวิิชาการฝึึก
ปฏิิบััติิการพยาบาลกุุมารเวชศาสตร์์เพื่่�อเตรีียมเข้้าสู่่�
วิิชาชีีพ (555482) ซึ่ง�่ เป็็นกระบวนวิิชาที่่เ� ปิิดสอนครั้้�ง
แรกในหลัักสููตร พย.บ.ปรัับปรุุง พ.ศ. 2561
ประธานกระบวนวิิชา 555482 ได้้นำำ�เสนอราย
ละเอีียดของกระบวนวิิชาและผลลััพธ์์การเรีียนรู้้ใ� ห้้แก่่
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
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มในกิจกรรม
หไดกำหนด
ะฝ า ย การ
ารเชิญผูที่มี
แก หัวหนา
ะหัว หน า หอ
ก หอผูปวย
ารกแรกเกิด
NCCU) และ
ric ward 4)
ปฏิ บ ั ต ิ ก าร
ข าสูวิชาชีพ
นครั้งแรกใน

ได น ำเสนอ
ธการเรียนรู
ะเปดโอกาส
ดการเรีย นรู
ลการสำรวจ
ชาชีพอยาก
การสั ม มนา
มีสวนไดสวน
ผลลัพธการ

(555482) ซึ่งเปนกระบวนวิชาที่เปดสอนครั้งแรกใน
หลักสูตร พย.บ.ปรับปรุง พ.ศ. 2561
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ประธานกระบวนวิ
ช า 555482 ได น ำเสนอ

รายละเอียดของกระบวนวิชาและผลลัพธการเรียนรู
(รููปที่่� 2)(รูและเปิิ
ย� น
ใหฝ่่าแยการพยาบาล
ก ฝ  า ยการพยาบาล
ป ที ่ 2)ดโอกาสแลกเปลี่่
และเป ดโอกาส
เพื่่�อร่่วมกัั
นออกแบบการจัั
ดการเรีียนรู้้�ดโดยจากการ
แลกเปลี
่ยนเพื
่อรวมกันออกแบบการจั
การเรีย นรู
อภิิปรายประกอบกัั
บข้้อมููลการสำำบ�รวจคุุ
ลัักษณะอััน
โดยจากการอภิ
ปรายประกอบกั
ขอมูลณการสำรวจ
ชาชีีที่พพยาบาลวิ
อยากเห็็นชาชี
จากบัั
ณฑิิต
คุพึึณงลัประสงค์์
กษณะอัที่่น�พพึยาบาลวิิ
งประสงค
พอยาก
พยาบาลจบใหม่่ในการสััมมนาประจำำ�ปีี ซึ่่�งถืือเป็็น
เห็ น จากบั ณ ฑิ ต พยาบาลจบใหม ใ นการสั ม มนา
ข้้อมููลที่่�สำำ�คััญจากผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียหลัักจึึงกำำ�หนด
ประจำป ซึ่งถือเปนขอมูลที่สำคัญจากผูมีสวนไดสวน
กิิจกรรมที่่�เน้้นให้้เกิิดผลลััพธ์์การเรีียนรู้้� ได้้แก่่ การใช้้
เสีหลัั
ยหลั
กจึงกำหนดกิ
่เนนใหเกิดผลลัพ(Using
ธการ
ก ฐานเชิิ
ง ประจััจกกรรมที
ษ์์ ใ นการพยาบาล
เรีevidence
ย นรู  ได แbased
ก การใช
ลั กฐานเชิ
งประจั กการพัั
ษ ในการ
inหnursing
practice)
ฒนา
พนวััย ตา กรรมทางการพยาบาล
บ า ล ( Using evidence(Nursing
based innovation
in nursing
practice)
การพั ฒ นานวั
ต กรรมทางการพยาบาล
development)
และการตัั
ด สิิ น ใจทางคลิิ นิิ ก ใน
3
(Nursing
innovation
development)
ะการ
ประเด็็นทางจริิ
ยธรรม (Clinical
decisionแ ลmaking
dilemma
(รููปที่่�น 3)
ด้้วยวััฒย ธรรม
นธรรม
ตัinดethical
สิ น ใจทางคลิ
น ิ กissues)
ในประเด็
ทางจริ
ฝองค์์
ายทีกรของทั้้�งสองฝ่่
่มีความเอื้ออาทรและช
ว
ยเหลื
อ
เกื
้
อ
กู
ล
กัน มา
ายที่่�มีีความเอื้้�ออาทรและช่่
(Clinical decision making
in ethical dilemmaวย
อยาองตเกื้้�ออเนื
่องจึงทำใหางต่่
เกิดเนื่่�
ขออตกลงที
่เปนดประโยชน
เหลืื
งจึึงทำำ�กให้้เกิิ
ข้้อตกลง
issues)
(รูกููปลทีกัั่ น3)มาอย่่
ดวยวัฒอนธรรมองค
รของทั
้งสอง
สูที่่�เงป็็สุนดประโยชน์์
ตอผูเรียนสูโดยฝ
า
ยการพยาบาลยิ
น
ดี
ร
ั
บ
เป
นผูที่
ูงสุุดต่่อผู้้�เรีียน โดยฝ่่ายการพยาบาล
ป 4 จำนวน น3ปีีกลุ4 มจำำในช
วง
ยิิดูนแดีีลนัรัับกเป็็ศึกนษาพยาบาลชั
ผู้้�ที่่�ดููแลนัักศึึก้นษาพยาบาลชั้้�
�นวน
3การฝ
กลุ่่�มกในช่่
กปฏิิาบับัติิทั้้�ายงเวรเช้้า
อให้้
ปฏิบวงการฝึึ
ัติทั้งเวรเช
ดึกเพื่อบ่่ใหายนักดึึศึกกเพื่่�ษาได
นัับรรลุ
ก ศึึ กผลลั
ษาได้้บรรลุุ
ผ ลลัั
พ ธ์์ กปารเรีี
ย นรู้้� แเละได้้
พธการเรียนรู
และได
ระสบการณ
หมือน
ประสบการณ์์
เหมืือนพยาบาลจบใหม่่
พยาบาลจบใหม

รููปที่่�รูป2ทีประธานวิิ
ชานำำช�านำเสนอผลลั
เสนอผลลััพธ์์กพารเรีี
ยนรู้้ย� นรู
่ 2 ประธานวิ
ธการเรี
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รูปที่ 2 ประธานวิชานำเสนอผลลัพธการเรียนรู

รููปรูปที่่�ที3่ 3การแลกเปลี่่
หนดกิิจกรรมการเรีี
การแลกเปลี�ยนเพื่่�
่ยนเพือกำำ่อ�กำหนดกิ
จกรรมการ ยน
รู้้�ใเรีห้้เกิิ
ดนวัั
สามารถนำำ
�ไปใช้้ได้้จริิง ไดจริง
ยนรู
ใหตเกิกรรมที่่�
ดนวัตกรรมที
่สามารถนำไปใช
4. ขั้้�นการดำำ�เนิินกิิจกรรมการเรีียนรู้้�
4	กิิ
ขั้นการดำเนิ
นกิจกรรมการเรี
นรู ยนรู้้�นัักศึึกษา
จกรรมการบูู
รณาการจััดยการเรีี
กิจกรรมการบู
รณาการจัดการเรี
ษา
พยาบาลหลัั
กสููตรพยาบาลศาสตรบัั
ณฑิิยตนรู
ชั้้�นนปีีักที่่ศึ� 3กและ
พยาบาลหลั
สูตรพยาบาลศาสตรบั
ณฑิญตญาโทและ
ชั้นปที่ 3
ปีี 4 นัั ก ศึึ ก ษาพยาบาลในระดัั
บ ปริิ
พยาบาลวิิ
พ ผ่่านกิิจกรรมการเรีี
�ของสาม
และป
4 นักชศึาชีีกษาพยาบาลในระดั
บปริยญนรู้้
ญาโทและ
กระบวนวิิ ช าของหลัั ก สูู ต รพยาบาลศาสตรบัั ณ ฑิิ ต
ได้้แก่่ ทฤษฎีี 555313 และการฝึึกปฏิิบััติิ 555394
และ 555482 และเพิ่่�มเติิมหนึ่่�งวิิชาของหลัักสููตร
พยาบาลศาสตรมหาบััณฑิิตได้้แก่่ การฝึึกปฏิิบััติิการ
พยาบาลเด็็กขั้้�นสููง 555733 มีีกิิจกรรมดัังต่่อไปนี้้�
4.1 การใช้้หลัักฐานเชิิงประจัักษ์์ในการพยาบาล
(Using evidence based in nursing practice)
	นัักศึึกษาพยาบาลชั้้�นปีีที่่� 3 ได้้เรีียนรู้้�เกี่่�ยวกัับ
แนวปฏิิบััติิทางคลิินิิก (clinical practice guideline;
CPG) และการสืืบค้้นหลัักฐานเชิิงประจัักษ์์ (evidence
based practice; EBP) การอ่่านหลัักฐานเชิิงประจัักษ์์
เพื่่�อนำำ�มาใช้้ทางการพยาบาลในวิิชาทฤษฎีีซึ่ง่� เป็็นกระ
บวนวิิชาที่่�ได้้รัับทุุนสนัับสนุุนศููนย์์นวััตกรรมการสอน
และการเรีียนรู้้�ในปีีการศึึกษา 2563 โครงการ Type
A และหลัังจากเรีียนจะได้้มีีโอกาสอ่่านและนำำ�ใช้้ข้้อมููล
ในการฝึึกปฏิิบััติิซึ่่�งปกติิจะอภิิปรายร่่วมกัับอาจารย์์
นิิเทศเท่่านั้้�น ผู้้ดำ� ำ�เนิินโครงการนี้้�จึึงจััดโอกาสให้้ได้้แลก
เปลี่่� ย นกัั บ นัั ก ศึึ ก ษาพยาบาลปริิ ญ ญาโทชั้้�นปีี ที่่� 1
(รููปที่่� 4) ซึ่�ง่ นัักศึึกษาปริิญญาตรีีชั้้�นปีีที่่� 3 เป็็นเสมืือน
ผู้้� เรีี ย นรู้้� ห น้้าใหม่่ เ มื่่� อ ต้้องนำำ� เสนอบทความภาษา
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อัั4งกฤษกัับผู้้ที่่� มี� คี วามรู้้ม� ากกว่่าก็็จะต้้องเตรีียมตััวและ
4.2 การพัั ฒนานวัั ตกรรมทางการพยาบาล
ค่่ อ นข้้างตื่่� น เต้้น (รูู ป ที่่� 5) แต่่ เ นื่่� อ งด้้วยเป็็ น รุ่่� น พี่่� (Nursing innovation development)
4 พยาบาลปริิญญาโทปีี 1 จึึงทำำ�ให้้เกิิดบรรยากาศที่่�ดีีมีี
หนึ่่�งในคุุณลัักษณะที่่�พึึงประสงค์์ของหลายๆ
ยนรู ของสาม 4
การแลกเปลี่่�ยนเชิิงประสบการณ์์ที่่�ประทัับใจของทั้้�ง สถาบัันการศึึกษาคืือ ความสามารถในการพััฒนา
าสตรบั ณฑิต
รู ของสาม
สองกลุ่่�ม (รููปที่่� 6)
นวััตกรรม กิิจกรรมที่่�จะพััฒนาให้้เกิิดนวััตกรรมที่่�
องสาม
ฏินรู
บัต ขิ 555394
สามารถนำำ� ไปใช้้ได้้จริิ ง และเกิิ ด การทำำ� งานร่่ ว มกัั น
ตรบั ณฑิต
สตรบั ณก สูฑิตตร
ของหลั
ระหว่่ า งนัั ก ศึึ ก ษาปีี ที่่� 4 นัั ก ศึึ ก ษาปริิ ญ ญาโทและ
ติ 555394
ิ 555394
ฝบักตปฏิ
บัติการ
พยาบาลวิิชาชีีพนั้้�นจึึงต้้องมีีการวิิเคราะห์์ปััญหา และ
หลัก สู ต ร
ก สู้ต ร
ดัองหลั
งตอไปนี
พััฒนาคุุณภาพการปฏิิบััติิการพยาบาล และใช้้ความรู้้�
ปฏิบัติการ
กปฏิบัติการ
การพยาบาล
ใหม่่และหลัักฐานเชิิงประจัักษ์์ที่่เ� กี่่ย� วข้้อง นัักศึึกษาจึึง
ตอไปนี้
งต
้
ต้้องรวบรวมข้้อมููล วิิเคราะห์์ประเด็็นปััญหาร่่วมกัับทีีม
inอไปนี
nursing
รพยาบาล
การพยาบาลซึ่่�งในขั้้�นตอนนี้้�นัักศึึกษาชั้้�นปีีที่่� 3 จะมีี
ารพยาบาล
รูปที่ 4 การนำเสนอ CPG และ EBP และ
nursing
โอกาสร่่วมเรีียนรู้้ใ� นเกืือบทุุกขั้้�นตอน (รููปที่่� 7)การเขีียน
รีnยนรูnursing
เกี่ยวกับ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
รูปที่ 4 การนำเสนอ
และ EBP
และ
เสนอ CPGCPG
และ
ที่ 4 �การนำเสนอ
CPGEBP
และและแลกเปลี่่
EBP และ �ยน โครงการ พััฒนานวััตกรรมนำำ�หลัักฐานเชิิงประจัักษ์์ที่่�
e guideline; รููปที่่� 4รูปการนำำ
นรูเกี่ยวกับ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี่่�ยวข้้องมาใช้้ร่่วมกัับอาจารย์์นิิเทศ (รููปที่่� 8) ผู้้�เรีียน
ยนรู
เกี่ยวกักบษ ความคิิดเห็็น แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
งประจั
uideline;
จึึงเป็็นเหมืือนสะพานเชื่่อ� มระหว่่างการทำำ�งานระหว่่าง
e guideline;
การอาน
ประจั ก ษ
ฝ่่ายวิิชาการและฝ่่ายการพยาบาล จากนั้้�นนัักศึึกษา
งประจั
ก ษ
การพยาบาล
แต่่ละกลุ่่�มนำำ�โครงการฯ กลัับไปเสนอยัังพยาบาล
ารอาน
กทีา่ ไ ดร รอั บ าทุนน
วิิ ช าชีี พ ในหอผู้้� ป่่ ว ยเพื่่� อ รัั บ ฟัั ง ความคิิ ด เห็็ น จากผู้้�
รพยาบาล
การพยาบาล
ารเรียนรูในป
เชี่่� ย วชาญที่่� มีี ส่่ ว นเกี่่� ย วข้้องกัั บ นวัั ต กรรมทั้้�งหมด
ได ร ั บ ทุ น
ทีและหลั
่ ไ ด ร ั บงทุจาก
น
จำำ�นวนหลายรอบจนกว่่าจะสมบููรณ์์ (รููปที่่� 9-10) แล้้ว
เรียนรูในป
รูปที่ 5 นักศึกษาชั้นปที่ 3 นำเสนอ CPG และ EBP นำำ�โครงการฯ ไปทดลองปฏิิบัติั ใิ นสถานการณ์์จริิงภาย
ารเรี
ยนรูในปก
มู ลในการฝ
ะหลังจาก
ศึกษาปริ
ญญาโทป
1
ละหลังนจาก
5 นันััอกกาจารย
ษาชั้้�น้นิเนทศและนั
�กเสนอ
CPG
าจารย
ิ เ ทศ รูรููปปทีที่่�่ 5แก
ศึศึึกกษาชั
ปปีีทที่่ี่ � 33 นำำนำเสนอ
CPG และ
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EBPแก่่ ใต้้การกำำ�กับั ดููแลจากพยาบาลวิิชาชีีพจากนั้้�นนำำ�เตรีียม
ในการฝก
รูปที่ 5นินัิเทศและนัั
กศึกษาชั้นกศึึปกทษาปริิ
ี่ 3 นำเสนอ
CPG1 และ EBP
ญญาโทปีี
การเผยแพร่่ผลลััพธ์์และแลกเปลี่่ย� นวัันสุุดท้้ายของการ
มูโอกาสให
ลในการฝไกด อาจารย์์
แก
อ
าจารย
น
เ
ิ
ทศและนั
ก
ศึ
ก
ษาปริ
ญ
ญาโทป 1
ารย น ิ เ ทศ
แกอาจารยนิเทศและนักศึกษาปริญญาโทป 1
ฝึึกปฏิิบััติิโดยมีีอาจารย์์ช่่วยตรวจสอบความถููกต้้อง
จารย้นปิ เ ทศ
ญาโทชั
ที่ 1
กาสให ไ ด
5(รููปที่่� 11) กิิจกรรมการนำำ�เสนอโครงการนวััตกรรมเป็็น
อกาสให
3 เปนเสมืไอดน
ทชั้นปที่ 1
กิิจกรรมใหม่่ที่่�ไม่่เคยเกิิดขึ้้�นมาก่่อน (รููปที่่� 12-13)
าโทชั้นปที่ 1
นอบทความ
ปนเสมือน
3จะต
เปนอเสมื
งเตรีอยนม 4.2 การพั ฒ นานวั ต กรรมทางการพยาบาล
บทความ
(Nursing innovation development)
อบทความ
องด
วยเปนรุน
ตองเตรียม
หนึ่งในคุณลักษณะที่พึงประสงคของหลายๆ
ะตองเตรียม่ดี
บรรยากาศที
ดวยเปนรุน
งด
วยเป
นรุน สถาบัน การศึ กษาคื อ ความสามารถในการพัฒนา
ระทั
บใจของ
ยากาศที่ดี
รรยากาศที่ดี นวัตกรรม กิจกรรมที่จะพัฒนาใหเกิดนวัตกรรมที่
ทับใจของ
ไดจญริญาโทปีี
งและเกิ1ดการทำงานร
น
ระทับใจของ สามารถนำไปใช
รููปที่่� 6 นัักศึึกษาปริิ
นำำ�เสนอ CPGว มกั
และ
รูปที่ 7 การนำเสนอการวิเคราะหประเด็นปญหา
ระหว
า่ งนั
นั กศึ ก1ษาปริ
ญ ญาโทและ
EBP
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นำเสนอ
CPG และ รููปที่่� 7 การนำำ�เสนอการวิิเคราะห์์ประเด็็นปััญหา
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รูรูปปรูปทีทีที่่ 77่ 7การนำเสนอการวิ
การนำเสนอการวิเเคราะห
เคราะหปปประเด็
ระเด็นนนปปปญ
การนำเสนอการวิ
คราะห
ระเด็
ญญหา
หาหา

รูรูปปทีที่ ่1111การเตรี
การเตรียยมการนำเสนอโครงการนวั
มการนำเสนอโครงการนวัตตกรรม
กรรม
รรววมกั
มกับบอาจารย
อาจารยนนิเทศ
ิเทศ(ฝ(ฝาายวิยวิชชาการ)
าการ)

และรู
และรูปปภาพ
ภาพ
ความรู
ความรู ส สึ กึ กข
ภายหลั
ภายหลังงการ
กา

รูรูปปทีที่ ่1144
รูปรูปทีที่ 88่ 8การประชุ
การประชุมมมกักักับบบผูผูผูสสสอนเพื
อนเพื่อ่อ่อเขี
เขียยยนโครงการ
นโครงการ
การประชุ
อนเพื
นโครงการ
รููปรูที่่�ปที8่ การประชุุ
มกัับผู้้�สอนเพื่่�
อเขีียเขีนโครงการ

งความคิดดดเห็
จากผูเเชีชีเชี่ย่ย่ยวชาญที
วชาญที่ม่ม่มีสีสีสววนนวน
รูรูปปรูปทีทีที่่ 99่ 9รัรับบรับฟฟฟงงความคิ
ความคิ
เห็เห็นนนจากผู
จากผู
วชาญที
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2
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กรรมและEBP
EBPที่่�ทีสทีามารถส่่
ามารถส
ตออความ
ความ
ไปยััอไปยั
งฝ่่ายงานการพยาบาลผู้้�ป่่วยกุุ ปมวารเวชศาสตร์์
รมืืรวอวมมื
มมือไปยังงฝฝาายงานการพยาบาลผู
ยงานการพยาบาลผู ปวยกุ
ยกุมมารเวช
ารเวช
คณะแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ขอขอบคุุณ
ศาสตร
ศาสตร คณะแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร มหาวิ
มหาวิททยาลั
ยาลัยยเชีเชียยงใหม
งใหม
ทุุกท่่านที่่�ช่่วยให้้กระบวนวิิชาระดัับปริิญญาตรีีและ
ขอขอบคุ
ณณทุทุกกททาานที
่ ช่ ช ว วยให
ช าระดั บบ
ขอขอบคุ
นที
ยใหกกระบวนวิ
ระบวนวิ
ปริิ
ญญาโทได้้แสดงศัั
กยภาพของนัั
กศึึกษา ทำำช�าระดั
ให้้เกิิด
ปริ
ญ
ญาตรี
แ
ละปริ
ญ
ญาโทได
แ
สดงศั
ก
ยภาพของ
ปริ
ญ
ญาตรี
แ
ละปริ
ญ
ญาโทได
แ
สดงศั
ก
ยภาพของ
6ความภาคภููมิิใจในการพััฒนางานในกระบวนวิิชาที่่�

สามารถพััฒนาวิิชาชีีพพยาบาลและพร้้อมจะทำำ�งาน
EBP แก่่ผู้้�ป่ม่วยเด็็
กอย่่างมีีฒคุนางาน
ุณภาพ
นัด้้วยนวัั
กศึกษาตกรรมและ
ทำใหเกิดความภาคภู
ิใจในการพั
ต่่อไป” ข้้อความดัั
กล่่าวข้้างต้้นและรูู
(รููปที่่� 14)
ในกระบวนวิ
ชาที่สงามารถพั
ฒนาวิชาชีปพภาพ
พยาบาลและ
ได้้รวบรวมจากการสะท้้อนความรู้้
ึกของประธาน
พร
อมจะทำงานดวยนวัตกรรมและ�สึEBP
แกผูปวย
สาขาการพยาบาลเด็็ก ภายหลัังการมาร่่วมกิิจกรรมวััน
เด็กอยางมีคุณภาพตอไป” ขอความดังกลาวขางตน
นำำ�เสนอนวััตกรรม
และรูปภาพ (รูปที่ 14) ไดรวบรวมจากการสะทอน
ความรู  ส ึ ก ของประธานสาขาการพยาบาลเด็ ก
ภายหลังการมารวมกิจกรรมวันนำเสนอนวัตกรรม
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4.3
4.3 การต
การ
จริ
จริยยธ
ethic
ethi
การฝ
การฝกก
เตรี
เตรียยมเข
มเขา
และการวิ
และการวเ
ของผู
ของผูปปววยยก
ทางการพย
ทางการพย
การประเม
การประเม
กักับบทีทีมมการพ
การ
ดำเนิ
ดำเนินนการค
การค
case
case และร
และ
ethical
ethicalmo
mo
ปฏิ
ปฏิบบัตัติมิมีกีกรณ
รณ
สามารถนำข
สามารถนำข
การอุ
การอุ ม มบุบุญญ
กฎหมายต
กฎหมายตอ

รนวัตกรรม
การ)

าธารณะ

รมรวมกับ
ยาบาล)
พแห ง ความ
รเวชศาสตร
ยงใหมที่ได
สงตอความ
วยกุมารเวช
ลัยเชียงใหม
นวิ ช าระดั บ
กยภาพของ

เด็กอยางมีคุณภาพตอไป” ขอความดังกลาวขางตน
และรูปภาพ (รูปที่ 14) ไดรวบรวมจากการสะทอน
CMU21 (2021)
ความรู
 ส ึ ก ของประธานสาขาการพยาบาลเด็ ก
Chiang Mai University, Thailand
ภายหลังการมารวมกิจกรรมวันนำเสนอนวัตกรรม

จะคั
ดตึงและมี
้ำนมไหลที่พรอมเปงนกล
อาหารสำหรั
ทารกแรกเกิ
ด นและหากทารกรายดั
าวแพนมวับว
ทารกแรกเกิ
ด และหากทารกรายดั
งกลกาารดั
วแพด แปลง
นมวัว
ทานจะดูแลทารกรายนี
้อยางไร ...(มี
ลทารกรายนี
างไร
ขทอามูนจะดู
ลเพื่อแการพิ
ทักษสิทธิ้อขยองผู
ปวย)...(มีการดัด แปลง
ขอมูลเพื่อการพิทักษสิทธิของผูปวย)

รูปที่ 14 เมล็ดพันธุของตนนวัตกรรมทางการ
รููปที่่� 14 เมล็็พยาบาลได
ดพัันธุ์์�ของต้้นนวัั
เริ่มเบตงกรรมทางการพยาบาล
บานแลว
ได้้เริ่่
ม
�
เบ่่
ง
บานแล้้ว
4.3 การตั ด สิ น ใจทางคลิ น ิ ก ในประเด็ น ทาง
4.3 การตััดสิินใจทางคลิินิิกในประเด็็นทาง
จริยธรรม (Clinical decision making in
จริิยธรรม (Clinical decision making in ethical
ethical dilemma issues)
dilemma issues)
การฝ
การฝึึกกปฏิ
ปฏิิบบััตติั ิกกิ ารพยาบาลกุ
ารพยาบาลกุุมมารเวชศาสตร
ารเวชศาสตร์์เเพืพื่่�่ออ
เตรียยมเข้้าสู่่�วิิ
มเข า สูชาชีี
 ว ิ ชพาชี
พ ครอบคลุ
ม การประเมิ
เตรีี
ครอบคลุุ
มการประเมิิ
น และการน
ป  ญ หาและความต
วิิและการวิ
เคราะห์์ปััญเ คราะห
หาและความต้้องการ
ของผู้้�ป่่วอยงการ
การ
ของผูปวย การวางแผนการพยาบาล
การตัดสินใจ
วางแผนการพยาบาล
การตััดสิินใจ ทางการพยาบาล
การปฏิิ
บััติิทัักษะการพยาบาล
นผลการ
ทางการพยาบาล
การปฏิ บ ั ต ิ ทการประเมิิ
ั ก ษะการพยาบาล
พยาบาลการทำำ
งานร่่วม กัับทีีมการพยาบาลและทีีว ม
การประเมิ น�ผลการพยาบาลการทำงานร
สุุกัขบภาพ
กิิจกรรมที่่�ดำำ�เนิินการคืื
และ่
ที ม การพยาบาลและที
ม สุอขการวิิ
ภาพ เคราะห์์
กิ จ กรรมที
เสนอ
riskเคราะห
case แและร่่
วมกัันethical
กัับฝ่่ายการ
ดำเนินethical
การคือการวิ
ละเสนอ
risk
พยาบาลโดยใช้้
ethical
model
(รูู
ป
ที่่�
15-16)
ซึ่�ง่
case และร ว มกั น กั บ ฝ า ยการพยาบาลโดยใช
ในระหว่่ า งการฝึึ ก ปฏิิ บััติิ มีี ก รณีี ที่่� เ ป็็ นประเด็็ นทาง
ethical model (รูปที่ 15-16) ซึ่งในระหวางการฝก
จริิยธรรมซึ่ง่� ผู้้เ� รีียนสามารถนำำ�ข้้อมููลประยุุกต์์ใช้้ได้้ เช่่น
ปฏิบัติมีกรณีดทมีีกี่เปารอุ้้
นประเด็
ทางจริยธรรมซึ
่งผูเรีและ
ยน
ทารกแรกเกิิ
�มบุุญ น(surrogate
child)
สามารถนำขอมูลประยุกตใชกไดหััดเชเลี้้�นยทารกแรกเกิ
มารดาทางกฎหมายต้้องมาฝึึ
งทารกแรกเกิิดมีด
การอุ  ม บุติญิความเป็็
(surrogate
และมารดาทางจิิ
โดยประวัั
นมาคืือchild)
ทารกคลอดมาจากอสุุ
กฎหมายต
งมาฝ ก หั ด เลี ้ ย งทารกแรกเกิหญิิ
ด โดย
ของบิิ
ดา ไข่่ขอองน้้องสาวมารดาตามกฎหมาย
งอุ้้�ม
ท้้องเป็็นญาติิของฝ่่ายบิิดา โดยบิิดาและมารดาทาง
กฎหมายไม่่ประสงค์์ให้้หญิิงอุ้้�มท้้องให้้นมทารก ให้้
เยี่่�ยมผ่่านกระจกเท่่านั้้�น จากหลัักการที่่�ว่่าอาหารที่่�ดีี
ที่่�สุดุ ของทารกแรกเกิิดคืือ นมแม่่ ในกรณีีเช่่นนี้้�ท่่านจะ
ให้้คำำ�แนะนำำ�แก่่หญิิงอุ้้�มท้้องซึ่่�งเต้้านมจะคััดตึึงและมีี
น้ำำ��นมไหลที่่�พร้้อมเป็็นอาหารสำำ�หรัับทารกแรกเกิิด
และหากทารกรายดัังกล่่าวแพ้้นมวััวท่า่ นจะดููแลทารก
รายนี้้�อย่่างไร ...(มีีการดััดแปลงข้้อมููลเพื่่�อการพิิทัักษ์์
สิิทธิิของผู้้�ป่่วย)

รูปที่ 15 การเรียนรูประเด็นทางจริยธรรม
รูปที่ 15 การเรียนรูประเด็นทางจริยธรรม
รููปที่่� 15 การเรีียนรู้้�ประเด็็นทางจริิยธรรม

การวิเคราะห์์
เคราะหและนำำ
และนำเสนอ
ethicalriskrisk
่ 16การวิิ
รููปรูปที่่�ที16
�เสนอ ethical
รูปที่ 16 การวิเคราะหและนำเสนอ ethical risk
5. สรุุปผลลััพธ์์และความสำำ�เร็็จที่่�เกิิดขึ้น้�
การจััดการเรีียนการสอนด้้วยรููปแบบการศึึกษา
แบบอุุ ทิิ ศ ตนทำำ� ให้้เกิิ ด ผลลัั พ ธ์์ ทั้้� งต่่ อ นัั ก ศึึ ก ษาทุุ ก
หลัักสููตร เกิิดการเรีียนรู้้�ที่่�เป็็นสหวิิชาและสหวิิชาชีีพ
ซึ่่� ง เป็็ น รูู ป แบบการศึึ ก ษาที่่� เ หมาะกัั บ สถานการณ์์
ปััจจุุบันั ที่่�จะทำำ�ให้้เกิิดความเชื่่อ� มโยงการเรีียนการสอน
กัั บ ผู้้� มีี ส่่ ว นเกี่่� ย วข้้องกัั บ นัั ก ศึึ ก ษาหรืื อ นายจ้้างใน
อนาคต ทำำ� ให้้สถาบัั น การศึึ ก ษาได้้พัั ฒ นาทัั ก ษะ
นัักศึึกษาได้้ตรงกัับความต้้องการของผู้้มี� ส่ี ว่ นเกี่่ย� วข้้อง
และที่่�สำำ�คััญผู้้�ที่่�ได้้รัับประโยชน์์สููงสุุดคืือผู้้�รัับบริิการที่่�
จะได้้รัับการบริิการที่่�ดีีจากพยาบาลวิิชาชีีพที่่�มีีความ
เชี่่�ยวชาญต่่อไป
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อนาคต
ทำ
นั ก ศึ ก ษาได
นัเกีก่ยศึวขกอษาได
งแล
ผูเกีร่ยับวข
บริอกงแล
าร
ผูวิชราชี
ับบริ
พทีก่มารีคว
วิชาชีพที่มีคว

รูปที่ 1
รูปที่ 1
โครงกา
โครงกา
กิ จ กรรมให
กิ จ กรรมให
ออกแบบการ
ออกแบบการ
ลงทะเบีย น
ลงทะเบี
กระบวนวิยชนา
กระบวนวิ
ไปยั
งป 4 ชแลา
ไปยัญงญาโทต
ป 4 แล
ปริ
ปริญวยงาน
ญาโทตซ
หน
หน
วยงาน
ในแต
ละวิชซา
ในแตละวิชา
ความคาดห
ลความคาดห
วนชื่นชมแ
ลวนชื่นชมแค
พยาบาลใช
พยาบาลใชค

ารดัด แปลง

เกี่ยวของและที่สำคัญผูที่ไดรับประโยชนสูงสุดคือ
ผูรับบริ(2021)
การที่จะไดรั บการบริ การที่ดี จากพยาบาล
CMU21
Chiang
Thailand
วิชาชีพทีMai่มีคUniversity,
วามเชี่ยวชาญต
อไป

ตารางที่่� 2 ผู้้�เข้้าร่่วมกิิจกรรมโครงการ Type C
กลุ่่�มผู้้�เข้้าร่่วมกิิจกรรม

ยธรรม

hical risk

รููปที่่� 17 กิิจกรรมวัันนำำ�เสนอนวััตกรรม
รูปที่ 17 กิจกรรมวันนำเสนอนวัตกรรม
โครงการ type C ครั้้�งนี้้�ทำ�ำ ให้้เกิิดโอกาสดำำ�เนิิน
โครงการ type C ครั้งนี้ทำใหเกิดโอกาสดำเนิน
กิิจกรรมใหม่่ๆ นอกกรอบการทำำ�งานและการออกแบบ
กิ จ กรรมใหม
ๆ นอกกรอบการทำงานและการ
การเรีี
ยนรู้้ใ� นแบบเดิิ
มๆ ที่่�เรีียนรู้้ภ� ายในผู้้ที่่� ล� งทะเบีียน
ออกแบบการเรี
ย
นรู
นแบบเดิ
มๆ ที่เรียนรูภายในผูชทา ี่
ในวิิชาเดีียวกัันแต่่กใารบูู
รณาการข้้ามกระบวนวิิ
ลงทะเบี
ช าเดี
วกั น แต
ณาการข
าม
ทฤษฎีี
ไปยััยงนในวิ
วิิชาปฏิิ
บัติั ิ ยข้้ามกลุ่่�
มชั้้�กนารบู
ปีี 3 รไปยัั
งปีี 4 และ
กระบวนวิ
าทฤษฎี
งวิชาปฏิ
ัติ ขญาญาโทต่่
มกลุมชัอ้นเนื่่�ปอ3ง
ข้้ามหลัั
กสููตชรระดัั
บปริิไปยั
ญญาตรีี
ไปยัับงปริิ
ไปยัั
ยงาน
ซึ่่�งอาจมีี
ไปยังพยาบาลในระดัั
ป 4 และขามหลับกหััสูวตหน้้าหน่่
รระดับวปริ
ญญาตรี
ไปยัง
สััปริดส่่ญวญาโทต
นคะแนนที่่�
างกัังพยาบาลในระดั
นไปในแต่่ละวิิชาบ(ตารางที่่�
อเนืแ่อตกต่่
งไปยั
หั ว หน า
1)หนจนทำำ
�เกิิดซึผลลัั
พธ์์สที่่ัด�เกิิสดวความคาดหมายผู้้
ข้้าร่่นวไปม
วยงาน
่งอาจมี
นคะแนนที่แตกต�ที่่า�เงกั
กิิในแต
จกรรม
2) ล้้วนชื่่
�นชมและเกิิ
ดความภาค
ละวิ(ตารางที่่�
ชา (ตารางที
่ 1) จนทำเกิ
ดผลลั
พธที่เกิด
ภููความคาดหมายผู
มิิ ใจ หัั ว หน้้าฝ่่ า ยการพยาบาลใช้้คำำ
�ว่
่
า
“พี่่� ซื้้� อ”
 ที ่ เ ข า ร วมกิ จ กรรม (ตารางที
่ 2)
(รููปที่่� 17) กัับทุุกผลงานของนัักศึึกษา และนอกจาก
ลวนชื่นชมและเกิดความภาคภูมิใจ หัวหนาฝายการ
ความร่่วมมืือที่่�เกิิดขึ้้�นจากฝ่่ายการพยาบาลและฝ่่าย
พยาบาลใชคำวา “พี่ซื้อ” (รูปที่ 17) กับทุกผลงาน
การวิิชาการแล้้ว ยัังเกิิดการต่่อยอดชิ้้�นงานนวััตกรรม
ในฝ่่ายวิิชาการที่่�เป็็นรููปธรรมดัังต่่อไปนี้้�
ตารางที่่� 1 ร้้อยละการประเมิินผลในกระบวนวิิชาที่่�มีี
การบููรณาการของระดัับปริิญญาตรีีและโท
กระบวนวิิชา
555313
555394
555482
555733
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การประเมิินผล
วิิธีีการ
กิิจกรรมการเรีียนการสอนโดยยึึดผู้้�
เรีียนเป็็นสำำ�คััญ
พฤติิกรรมการปฏิิบัติั ิ
การประชุุมกลุ่่�ม
Nursing podcast
โครงการนวััตกรรม
การประชุุมกลุ่่�ม
Topic conference
แนวปฏิิบััติทิ างคลิินิิก
โครงการนวััตกรรม

ร้้อยละ
35
50
10
5
15
10
10
20
15

อาจารย์์พยาบาล
พยาบาลวิิชาชีีพ
นัักศึึกษาพยาบาล
ปริิญญาตรีีชั้้�นปีีที่่� 3
ปริิญญาตรีีชั้้�นปีีที่่� 4
ปริิญญาโทชั้้�นปีีที่่� 1
รวม

ผู้้�เข้้าร่่วมกิิจกรรม
จำำ�นวน
ร้้อยละ
7
10.6
19
28.8
8
18
14
66

12.1
27.3
21.2
100

หมายเหตุุ ยัังไม่่ได้้รวมเจ้้าหน้้าที่่�ในหอผู้้�ป่่วยที่่�มีีส่่วน
ร่่วมในการแสดงความคิิดเห็็นต่่อนวััตกรรม
5.1. รวบรวมและเผยแพร่่ผลงานด้้วย E-Book
คณะกรรมการบริิหารหลัักสููตรพยาบาลศาสตร
บััณฑิิตเห็็นชอบให้้รวบรวมและเผยแพร่่โครงการเมล็็ด
พัั น ธุ์์�ต้้นนวัั ต กรรม: Innovation in Nursing
Education3 ซึ่่ง� ประกอบด้้วยตััวอย่่างนวััตกรรมและ
ผลลััพธ์์ทั้้�งหมด 9 เรื่่อ� ง จากกลุ่่�มวิิชาการพยาบาลกุุมาร
เวชศาสตร์์จำำ�นวน 3 เรื่่อ� ง ได้้แก่่ 1) การสื่่อ� สารเพื่่�อการ
การพยาบาลในทารกแรกเกิิดที่่�มีภี าวะเจ็็บป่่วย: ISBAR
และ IPASS the BATON 2) การประเมิินและติิดตาม
ตััวเหลืืองด้้วย Smartphone & Smart tone และ 3)
พวงกุุญแจนำำ�ทางสู่่�การส่่งตรวจ จากกลุ่่�มวิิชาการ
พยาบาลสาธารณสุุขจำำ�นวน 3 เรื่่อ� ง ได้้แก่่ 1) นวััตกรรม
สำำ� หรัั บ การส่่ ง เสริิ ม สมรรถภาพของสมอง Brain
Booster Box (BBB) 2) เครื่่อ� งกรอง HAPPY ด้้วยแผ่่น
HEPA และ 3) วงล้้อเมนููสุขุ ภาพสำำ�หรัับผู้้ป่� ว่ ยเบาหวาน
จากกลุ่่�มวิิชาการพยาบาลสููติินรีีเวชจำำ�นวน 2 เรื่่�อง
ได้้แก่่ 1) วััคซีีนวััยใส ผู้้�ปกครองใส่่ใจ ลููกห่่างไกลโรค
มะเร็็งและ 2) สื่่�อการให้้คำำ�แนะนำำ�เกี่่�ยวกัับการปฏิิบััติิ
ตััวของสตรีีตั้้�งครรภ์์ และจากกลุ่่�มวิิชาการพยาบาล
อายุุรศาสตร์์จำำ�นวน 1 เรื่่อ� งคืือ ตลัับยาว๊๊าวซ่่า E-book
นี้้�เกิิดผลประโยชน์์ต่อ่ ผู้้เ� รีียนเพื่่�อสามารถนำำ�ใช้้เป็็นส่่วน
หนึ่่�งของ portfolio ในการสมััครงานและผลต่่อผู้้ส� อน
คืือสามารถใช้้เป็็นตััวอย่่างเพื่่�อสร้้างแรงบัันดาลใจให้้
แก่่นัักศึึกษาพยาบาลในปีีต่่อไป
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6. สรุุป
การออกแบบบููรณาการจััดการเรีียนรู้้ข้้� ามกรอบ
9
แนวคิิดเดิิมๆ ทำำ�ให้้เกิิดการแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�ที่่�ดีีซึ่่�ง
ต้้องมีีการทำำ�งานร่่วมกัับใช้้เทคโนโนยีีต่า่ งๆ เข้้ามาช่่วย
เขามาชวยโดยเฉพาะอยางยิ่งในสถานการณที่มีการ
โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� ในสถานการณ์์ที่่มี� กี ารแพร่่ระบาดนี้้�
แพรระบาดนี้ ซึ่งทีมอาจารยในโครงการฯ ไดใชการ
ซึ่ง่� ทีีมอาจารย์์ในโครงการฯ ได้้ใช้้การสื่่อ� สารผ่่านระบบ
สื่อสารผหาลากหลาย
นระบบออนไลน
ห ลากหลาย
platform
ออนไลน์์
platform
ขึ้้�นอยู่่�กัับกลุ่่�
มผู้้�ที่่�เข้้า
ขึมามีี
้นอยู

ก
ั
บ
กลุ

ม
ผู

ท
ี
่
เ
ข
า
มามี
ส

ว
นร
ว
มซึ
่
ง
มี
ศ
ั
ก
ยภาพการ
ส่ว่ นร่่วมซึ่ง่� มีีศักั ยภาพการใช้้เทคโนโลยีีที่่ไ� ม่่เท่่ากััน
ใชนเ ทคโนโลยี
ท ี ่ ไ ม เ ท า กั นMicrosoft
เช น ในนัteam
ก ศึ กในการ
ษาใช
เช่่
ในนัักศึึกษาใช้้โปรแกรม
งเอกสาร
สง
ส่่โปรแกรม
งเอกสาร ส่่Microsoft
งงาน พููดคุุยteam
รวมทั้้�ในการส
งวางแผนจัั
ดลำำ�ดับั การ
ทำำงาน
�งานโดย
planner
โปรแกรม
Podcast
พูดคุย Tasks
รวมทั้งby
วางแผนจั
ดลำดั
บการทำงานโดย
ในการส่่
น CPG โโปรแกรม
groupในกา
ในการร
Tasks byงผ่่าplanner
ปรแกรมLine
Podcast
สื่่สอ� งผสารเร่่
งด่่วนและ
google
ในการทำำ
�งานกลุ่่�
าน CPG
โปรแกรม
Linedrive
group
ในการสื
่อสารม
ส่่เรวงนในกลุ่่�
พยาบาลใช้้โปรแกรม
Zoom มในการ
ดวนและมพี่่�google
drive ในการทำงานกลุ
สวน
conference
ซึ่่
�
ง
ข้้อจำำ
�กั
ั
ด
ที่่�
สำ
�คั
ำ
ั
ญ
ในการจัั
ด
กิิ
จ
กรรม
ในกลุ  ม พี ่ พ ยาบาลใช โ ปรแกรม Zoom ในการ
คืือ การแพร่่ระบาดของโควิิด 19 ทำำ�ให้้วิิชาการฝึึก
conference ซึ่งขอจำกัดที่สำคัญในการจัดกิจกรรม
ปฏิิบััติิไม่่ได้้ฝึึกปฏิิบััติิจากสถานการณ์์จริิงในบางช่่วง
การแพรระบาดของโควิด 19 ทำใหวิชาการฝก
มมนาหั
วขอพวินธ์์
ทยานิพนธ
่ 18 สัวข้้
ทำำคื�อให้้การติิ
ดต่่อสื่่อ� สาร การนำำ� CPG ของระดัับปริิญญา
รููปที่่� 18รูสััปมทีมนาหัั
อวิิทยานิิ
ปฏิบัติไมบัไติั ดไิ ฝม่่กสปฏิ
บัติจากสถานการณ
จริงในบางช
5.3 5.3.
พั ฒนาต
อยอดต
น กล านวั ตตกรรมเป
ามารถทำำ
�ได้้ การประสานกัั
บแหล่่งฝึึวกง
พััฒนาต่่
อยอดต้้นกล้้านวัั
กรรมเป็็นนแบบ
แบบ โทไปปฏิิ
ารติ ด ต อ สื ่ อวสาร
การนำ CPG
บันทึบัักนขทึึอกมูข้้อมูู
ลทารกป
วย วย
ซึ่ทำให
่� ง ค่่ อกนข้้างยุ่่�งในช่่
งสถานการณ์์
ดัั ง กล่่ของระดั
า วทำำ� ให้้บ
ลทารกป่่
ญญาโทไปปฏิมบยากและมีี
ัติไมสามารถทำได
การประสานม
โครงการนั
เวลาจำำ�กัดั ในการประชุุ
โครงการนััววตกรรมการสื
ตกรรมการสื่่่ออ� สารเพื
สารเพื่่�่ออการพยาบาล
การพยาบาล กำำปริ�หนดการประชุุ
กับาแหล
ซึ่งคอนขาที่่งยุ�ประชุุ
งในชมวคณะกรรมการบริิ
งสถานการณดังกลหาารว
งไรก็็งฝตกามจากมติิ
ในทารกแรกเกิิ
ดที่่�ดมีทีีภ่ มาวะเจ็็
บป่่วบย:ปISBAR
และ IPASS
ในทารกแรกเกิ
ี ภ าวะเจ็
ว ย: ISBAR
และ อย่่
the
ได้้รัับการนำำ
ไปต่่อยอดเป็็
นแบบบัันแบบ
นทึึก หลัั
ก สููกตำหนดการประชุ
รเห็็ น ควรให้้มีีมกยากและมี
ารขยายกิิเวลาจำกั
จ กรรมเป็็
น วัั น
ทำให
ดในการ
IPASSBATON
the BATON
ไดรับ�การนำไปต
อยอดเป
การส่่
อข้้อมููงตลอทารกป่่
ยในหอผู้้วยในหอผู
ป่� ว่ ยวิิกฤตทารกแรก
ตกรรมของทางคณะในปีี
ประชุ
ม อยางไรก็ตามจากมติต่ท่อี่ปไประชุมคณะกรรมการ
บันทึกงต่่การส
ขอมูลวทารกป
ปวยวิกฤต นวัั
เกิิ
ด โรงพยาบาลมหาราชนครเชีี
ยงใหม่่เพื่่�อให้้การดูู
แล 7.
ตติิกรรมประกาศ
บริหกิิารหลั
กสูตรเห็นควรใหมีการขยายกิจกรรมเปน
ทารกแรกเกิ
ด โรงพยาบาลมหาราชนครเชี
ย งใหม
อย่่
งต่่กอารดู
เนื่่�อแงระหว่่
แลเวรเช้้า
เวรบ่่าแยและ
หััวหน้้างานฝ่่ายการพยาบาลกุุ
วันนวัตณกรรมของทางคณะในป
ตอไป มารเวชกรรม
เพื่อาให
ลอยาางตงช่่อวเนืงการดูู
่องระหว
างชวงการดู
ลเวร ขอบคุุ
เวรดึึก สำำ�หรัับ IPASS the BATON ได้้รัับการต่่อยอด คณะแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่และหััวหน้้า
เชา เวรบายและเวรดึก สำหรับ IPASS the BATON
ในการเป็็นเครื่่�องมืือสื่่�อสารระหว่่างหอผู้้�ป่่วยระหว่่าง หอผู้้
6 กิป่� ตว่ ติยกพยาบาลและเจ้้าหน้้าที่่�
รรมประกาศ
ทีมี สุุขภาพที่่�เกี่่ย� วข้้อง
ได
ร
บ
ั
การต
อ
ยอดในการเป
น
เครื
่
อ
งมื
อ
สื
่
อ
สารระหว
า
ง
แผนกกุุ ม ารเวชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนคร ทุุกท่่าขอบคุ
ณหัวหน
นและขอบคุุ
ณทีีางานฝ
มงานายการพยาบาลกุ
Tlic, CMU. มารเวช
หอผู

ป

ว
ยระหว
า
งแผนกกุ
ม
ารเวชกรรม
โรงพยาบาล
เชีียงใหม่่
กรรม คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมและ
มหาราชนครเชียงใหม
หัวหนาหอผูปวย พยาบาลและเจาหนาที่ทีมสุขภาพ
สรุ
ป
8. เอกสารอ้้างอิิง
ที่เกี่ยวของทุกทานและขอบคุณทีมงาน Tlic, CMU.
การออกแบบบู
ร
ณาการจั
ด
การเรี
ย
นรู

ข

า
ม
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5 สิิงหาคม 2564, จาก https://cmu.to/httpcmutoinnovation
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การศึกษาผลลัพธ์การเรียนรู้และความพึงพอใจของโปรแกรมออกแบบฟันเทียม
บางส่วนถอดได้สามมิติและรูปแบบการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
สำ�หรับการสอนออกแบบฟันเทียมบางส่วนถอดได้
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
พิมพ์เดือน รังสิยากูล1 มาริสา สุขพัทธี1 อารีรัตน์ นิรันต์สิทธิรัชต์2
รดิศ จิตธรรม3 กีรติ กันตะกวาง3 ณัฐสิทธิ์ วงศ์ใหญ่3 ภัทรดนัย รัตนารักษ์3
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2

บทคัดย่อ
ในยุุคศตวรรษที่่� 21 การศึึกษามีีบทบาทสำำ�คัญ
ั ในการช่่วยเพิ่่�มพููนทัักษะการเรีียนรู้้แ� ละฝึึกฝนของผู้้เ� รีียนยุุค
ใหม่่ เพื่่�อเตรีียมความพร้้อมและเท่่าทัันกัับสถานการณ์์ที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงตลอดเวลา นวััตกรรมสื่่�อการสอน
“โปรแกรมออกแบบฟัันเทีียมบางส่่วนถอดได้้สามมิิติิ (CMU-3D RPD Design Program)” ถููกสร้้างและพััฒนา
ขึ้้�นเป็็นแห่่งแรกในประเทศไทย เพื่่�อให้้เกิิดการเรีียนรู้้�ครบวงจรในการออกแบบฟัันเทีียมรููปแบบสามมิิติิ และนำำ�
มาประยุุกต์์ใช้้ร่่วมกัับการจััดการเรีียนการสอนในรููปแบบศตวรรษที่่� 21 เพื่่�อเปิิดโอกาสให้้ผู้้�เรีียนมีีเวทีีแสดงในการ
แสดงออกมากขึ้้�น
โดยทำำ�การประเมิินผลลััพธ์์การเรีียนรู้้โ� ดยใช้้การประเมิินรููปแบบพุุทธิิพิสัิ ยั ร่่วมกัับการประเมิินความพึึงพอใจ
ของผู้้เ� รีียน เทีียบกัันระหว่่างนัักศึึกษาปีีการศึึกษา 2562 ที่่�จัดั การเรีียนการสอนในรููปแบบดั้้�งเดิิม และปีีการศึึกษา
2563 ที่่�เสริิมทัักษะการเรีียนรู้้�นอกชั้้�นเรีียนด้้วย CMU-3D RPD Design Program ร่่วมกัับการเรีียนการสอนแบบ
ศตวรรษที่่� 21 พบว่่านัักศึึกษาปีีการศึึกษา 2563 มีีผลลััพธ์์ด้้านการเรีียนรู้้�เพิ่่�มขึ้้�นจากนัักศึึกษาปีีการศึึกษา 2562
โดยเฉพาะผลลััพธ์์ด้้านความรู้้�และด้้านการวิิเคราะห์์ โดยค่่าเฉลี่่�ยของคะแนนรวมของการสอบวััดความรู้้�หลัังจบ
การเรีียนรู้้� เพิ่่�มขึ้้�นอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิจากคะแนนการสอบวััดความรู้้�ก่่อนเริ่่�มเรีียน ร้้อยละ 8.81 ในปีีการ
ศึึกษา 2562 และร้้อยละ 18.84 ปีีการศึึกษา 2563 (P ≤ 0.05) พบว่่าค่่าเฉลี่่�ยความพึึงพอใจของนัักศึึกษาทั้้�งสอง
ชั้้�นปีีอยู่่�ในเกณฑ์์ดีีมาก ทั้้�งนี้้� อาจเนื่่�องมาจากกระบวนการเรีียนรู้้�ที่่�เปลี่่�ยนผู้้�เรีียนเป็็น Active Learner ไม่่ว่่าจะ
เป็็นการเพิ่่�มทัักษะพิิเศษให้้กัับผู้้�เรีียนในการมองเห็็นภาพเสมืือนจริิงในมุุมมองสามมิิติิ การสร้้างรููปแบบการเรีียน
การสอนให้้มีีปฏิิสััมพัันธ์์ระหว่่างผู้้�สอนและผู้้�เรีียนให้้เกิิดการเรีียนรู้้�สองทิิศทาง การเสริิมให้้มีีช่่องทางของการคิิด
เชิิงวิิพากษ์์ของผู้้�เรีียนในช่่วงระหว่่างการสอนในชั้้�นเรีียน ผ่่านช่่องทางการทำำ�กิิจกรรมกลุ่่�มแบบ battle และการ
เสริิมให้้ผู้้�เรีียนสามารถเชื่่อ� มโยงศาสตร์์ความรู้้ท� างคลิินิกิ ในทุุกสาขาวิิชาทัันตแพทย์์เข้้าด้้วยกััน โดยความคาดหวััง
เพื่่�อสร้้างต้้นแบบการจััดการเรีียนการสอน และเป็็นแนวทางในการปรัับปรุุงวิิธีีการจััดการเรีียนการสอนที่่�เหมาะ
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
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สม ต่่อไปถึึงการขยายผลของการพััฒนาโปรแกรมออกแบบฟัันเทีียมเพื่่�อตอบโจทย์์การเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิตสำำ�หรัับผู้้�
เรีียนที่่�เป็็นทัันตแพทย์์ในอนาคต
คำำ�สำำ�คััญ : 21st century skills, RPD Design software, 3D learning resources, critical thinking
1. กรอบแนวคิิด บทบาทของเทคโนโลยีีต่อ่ การเรีียน
การสอนวิิชาทัันตแพทยศาสตร์์ในยุุคศตวรรษที่่� 21
ในยุุคศตวรรษที่่� 21 การศึึกษามีีบทบาทสำำ�คััญ
ในการช่่วยเพิ่่�มพููนทัักษะการเรีียนรู้้�และฝึึกฝนของผู้้�
เรีียนยุุคใหม่่ เพื่่�อเตรีียมความพร้้อมและเท่่าทัันกัับ
สถานการณ์์ที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงตลอดเวลา มีีความรู้้�
และเทคโนโลยีีใหม่่เกิิดขึ้้�นใหม่่มากมาย คุุณลัักษณะ
ของบัั ณ ฑิิ ต ที่่� ต้้ องการในโลกยุุ ค ใหม่่ เ ป็็ น คำำ� ถามที่่�
ท้้าทายต่่อผู้้�สอน คืือ รููปแบบการเรีียนการสอนหรืือ
นวััตกรรมการสอนใหม่่รููปแบบใด ที่่�ช่่วยส่่งเสริิมให้้ผู้้�
เรีียนมีีความพร้้อมในการทำำ�งาน ทำำ�ประโยชน์์ให้้กัับ
องค์์กรทั้้�งในระดัับชาติิและนานาชาติิ ตามคุุณลัักษณะ
บัั ณ ฑิิ ต ที่่� พึึ ง ประสงค์์ 6 ด้้านของ CMU Smart
Student ได้้แก่่ Smart IT, Smart English, Smart
Character, Smart Brain, Smart Heart และ Smart
Health
เทคโนโลยีี ยุุ ค ใหม่่ ส ามารถส่่ ง เสริิ ม ด้้านการ
พััฒนารููปแบบและวิิธีีการจััดการเรีียนการสอน ซึ่่�ง
สามารถเก็็บข้้อมููลเพื่่�อใช้้เป็็นคลัังความรู้้ด้้� านการสอน
สำำ�หรัับทั้้�งผู้้�สอนและผู้้�เรีียน โดย Goodacre ในปีี
2018[1] นำำ�เสนอ 4 ปััจจััยที่่�ควรนำำ�มาผสมผสานใน
การพััฒนาสื่่�อหรืือวิิธีีการสอนรููปแบบใหม่่ สำำ�หรัับ
นัักศึึกษาทัันตแพทย์์ในโลกเทคโนโลยีีดิจิิ ทัิ ลั เพื่่�อสร้้าง
ผู้้�เรีียนกลุ่่�มนี้้�ให้้เป็็นทัันตแพทย์์ที่่�มีีทัักษะการเรีียนรู้้�
ระยะยาว ได้้แก่่ 1) เพิ่่�มทัักษะพิิเศษ (Spatial ability)
ของผู้้�เรีียนในการมองเห็็นและรัับรู้้�ลัักษณะวััตถุุเชิิง
โครงสร้้าง แล้้วสามารถประมวลผลวิิเคราะห์์ออกมา
เป็็นรููปแบบเสมืือนจริิงในมุุมมองต่่างๆ ได้้ทัันทีี ดัังนั้้�น
สื่่อ� การสอนไม่่ว่า่ จะเป็็นสื่่อ� การสอนเสมืือนจริิงหรืือใน
โปรแกรมคอมพิิวเตอร์์ ควรมีีการพััฒนาในรููปแบบสาม
68

มิิติิ เพื่่�อสร้้างทุุกองค์์ประกอบของโครงสร้้างขากรรไกร
และใบหน้้า ไม่่ว่่าจะเป็็นโครงสร้้างฟััน กระดููกและ
เนื้้�อเยื่่อ� ในช่่องปาก ให้้เป็็นมุุมมองเสมืือนจริิง 2) สร้้าง
รูู ป แ บ บ ก า ร เรีี ย น ก า ร ส อ น ใ ห้้มีี ป ฏิิ สัั ม พัั น ธ์์
(interactivity) ระหว่่างผู้้�สอนและผู้้�เรีียน เพื่่�อกระตุ้้�น
ให้้เกิิดการเรีียนรู้้ส� องทิิศทาง 3) เสริิมให้้มีีช่อ่ งทางของ
การคิิดเชิิงวิิพากษ์์ (Critical thinking) ของผู้้�เรีียน
ระหว่่างช่่วงการสอนในชั้้�นเรีียน และ 4) เสริิมทัักษะ
ให้้ผู้้�เรีียนสามารถคิิดเชื่่อ� มโยงศาสตร์์ความรู้้ท� างคลิินิกิ
ในทุุ ก สาขาวิิ ช าทัั น ตแพทยศาสตร์์ (clinical
correlations with integration of multiple dental
disciplines) ให้้เป็็นมุุมมองแบบองค์์รวม เพื่่�อสร้้าง
ความสามารถในการวางแผนการรัักษาผู้้ป่� ว่ ยแบบบููรณ
าการแก่่ผู้้�เรีียน
จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่่า การนำำ�สื่่อ� การสอน
โดยนำำ�เทคโนโลยีีผสมผสานกัับการเรีียนการสอนแบบ
ดั้้�งเดิิมเพิ่่�มความพึึงพอใจกัับผู้้�เรีียน แต่่ผลลััพธ์์การ
เรีี ย นรู้้� ยัั ง มีี ค วามแตกต่่ า งระหว่่ า งการศึึ ก ษา[2-4]
Abdulhadi และคณะ ในปีี 2013[2] ศึึกษาวิิธีีการนำำ�
วิิธีีการวาดโครงโลหะฟัันเทีียมด้้วยเทคโนโลยีีดิิจิิทััล
เปรีียบเทีียบกัับรููปแบบการเรีียนการสอนแบบสััมมนา
และแบบบรรยาย พบว่่าไม่่มีีความแตกต่่างอย่่างมีีนััย
สำำ�คัญ
ั ของผลลััพธ์์การเรีียนรู้้ร� ะหว่่างรููปแบบการเรีียน
ที่่�นำำ�เทคโนโลยีีดิิจิิทััลเข้้ามาช่่วยวาดโครงโลหะฟััน
เทีียมและรููปแบบสััมมนา แต่่พบว่่าทั้้�งสองรููปแบบดีี
กว่่าแบบบรรยายเพีียงอย่่างเดีียว นอกจากนี้้� Mckerlie
และคณะ ในปีี 2006[3] นำำ�โปรแกรมออกแบบฟััน
เทีียมเข้้ามาช่่วยการเรีียนการสอน โดยแบ่่งผู้้เ� รีียนออก
เป็็น 2 กลุ่่�ม 2 ปีีการศึึกษา โดยวััดผลลััพธ์์การเรีียนรู้้�
และความพึึงพอใจของผู้้เ� รีียน พบว่่า มีีการเปลี่่ย� นแปลง
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ของผลลััพธ์์การเรีียนรู้้ที่่� ดี� ขึ้้�ี นหลัังใช้้โปรแกรมช่่วยการ
ออกแบบฟัันเทีียมบางส่่วนถอดได้้ แต่่อย่่างไรก็็ตาม ไม่่
พบว่่าโปรแกรมออกแบบฟัันเทีียมส่่งผลให้้ผลลััพธ์์การ
เรีียนรู้้�ดีีขึ้้�นในการศึึกษาของ Schneider และคณะ
ในปีี 2019[4] แต่่ผู้้�เรีียนมีีความพึึงพอใจมากขึ้้�นเมื่่�อ
เปรีียบเทีียบกัับการสอนในรููปแบบกระดาษ ทั้้�งนี้้�
ซอฟต์์แวร์์ที่่ถู� กู พััฒนาขึ้้�นดัังกล่่าว ยัังไม่่มีซี อฟต์์แวร์์ใด
ที่่�พััฒนาให้้สามารถโต้้ตอบในรููปแบบ interactive ได้้
ฟัั น เทีี ย มบางส่่ ว นถอดได้้ (Removable Partial
Denture: RPD) เป็็นหนึ่่�งในทางเลืือกของการรัักษา
ทางทัันตกรรมที่่�ได้้รัับความนิิยม เพื่่�อใส่่ฟัันเทีียมในผู้้�
ป่่ ว ยโดยเฉพาะในผู้้� สูู ง อายุุ ที่่� ฟัั น หายไปบางส่่ ว น
ไม่่สามารถบููรณะฟัันด้้วยทางเลืือกของการใส่่ฟันั แบบ
ติิดแน่่นหรืือรากเทีียมได้้ การออกแบบฟัันเทีียมบาง
ส่่ ว นถอดได้้เป็็ น ศาสตร์์ ที่่� อ ยู่่�บนพื้้�นฐานของการ
ออกแบบฟัันเทีียมบางส่่วนถอดได้้ตามหลัักการและ
ทฤษฎีีตามตำำ�รา ในขณะที่่�ผู้้�ป่่วยแต่่ละรายมีีความ
เฉพาะเจาะจงและมีีความระดัับความซัับซ้้อนต่่างกััน
ในแต่่ละเคส
กระบวนวิิชาออกแบบฟัันเทีียมบางส่่วนถอดได้้
ถูู ก บรรจุุ ใ นหลัั ก สูู ต รทัั น ตแพทยศาสตรบัั ณ ฑิิ ต
หลัักสููตรหลัังปริิญญาในสาขาทัันตกรรมประดิิษฐ์์ และ
หลัักสููตรวุุฒิิบััตรเพื่่�อความเชี่่�ยวชาญเฉพาะทางสาขา
ทัันตกรรมประดิิษฐ์์ เพื่่�อให้้นัักศึึกษาและทัันตแพทย์์
ได้้ฝึึกปฏิิบััติิและเรีียนรู้้�ทฤษฎีี แต่่การออกแบบฟััน
เทีียมเป็็นศาสตร์์ที่่�ปรัับเปลี่่�ยนได้้โดยอาศััยหลัักการ
ทฤษฎีีพื้้�นฐาน อีีกทั้้�งยัังสามารถประยุุกต์์ใช้้กัับวิิธีีการ
รัักษาแนวทางอื่่น� ๆ ดัังนั้้�น ทัันตแพทย์์ในระดัับปริิญญา
ตรีี หรืือแม้้กระทั่่�งทัันตแพทย์์หลัังปริิญญายัังมีีความ
ต้้องการอััพเดทความรู้้�ในด้้านการออกแบบฟัันเทีียม
อยู่่�เสมอ
นวััตกรรมสื่่่อ� การสอน “โปรแกรมออกแบบฟััน
เทีียมบางส่่วนถอดได้้แบบสามมิิติิ (CMU-3D RPD
Design Program)” ถููกสร้้างและพััฒนาขึ้้�นเป็็นแห่่ง
แรกในประเทศไทยภายใต้้ชื่่�อคณะทัันต-แพทยศาสตร์์

มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ เพื่่�อให้้เกิิดการเรีียนรู้้ค� รบวงจร
ตั้้�งแต่่ฝึึกการออกแบบฟัันเทีียมบางส่่วนถอดได้้ในรููป
แบบสามมิิติิ เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนเข้้าใจหลัักการและทฤษฎีี
โดยผู้้�เรีียนสามารถเขีียนอภิิปรายเคสในรููปแบบต่่างๆ
ที่่�อยู่่�ในโปรแกรม เมื่่�อนำำ�สื่่�อการสอน CMU-3D RPD
Design Program มาประยุุ ก ต์์ ใช้้ร่่ ว มกัั บ การจัั ด
กิิจกรรมการเรีียนการสอนในรููปแบบ interactive เพื่่�อ
เปิิดโอกาสให้้ผู้้�เรีียนมีีเวทีีแสดงความคิิดริิเริ่่�ม กล้้า
วิิพากษ์์ ทำำ�งานเป็็นทีีม และรัับฟัังความเห็็นของผู้้�อื่่�น
เพื่่�อสร้้างคุุณลัักษณะของผู้้�เรีียนที่่�พึึงประสงค์์ดัังที่่�
กล่่ า วไปข้้างต้้น ทางผู้้� จัั ด ทำำ� โครงการคาดหวัั ง ว่่ า
ผลลััพธ์์การเรีียนรู้้� และ/หรืือความพึึงพอใจของผู้้เ� รีียน
ในชั้้�นเรีียนจะเพิ่่�มขึ้้�น และคาดหวัังการขยายผลของ
การพััฒนาโปรแกรมออกแบบฟัันเทีียมเพื่่�อตอบโจทย์์
การเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิตสำำ�หรัับผู้้�เรีียนที่่�เป็็นทัันตแพทย์์
ในอนาคตต่่อไป
2. วััตถุุประสงค์์
1) สร้้างและพัั ฒ นาซอฟต์์ แ วร์์ โ ปรแกรม
ออกแบบฟัันเทีียมบางส่่วนถอดได้้แบบสามมิิติิ (CMU3D RPD Design Program)
2) เพื่่�อเปรีียบเทีียบผลลััพธ์์การเรีียนรู้้�ของผู้้�
เรีียน 2 ปีีการศึึกษา (ปีีการศึึกษา 2562 และ 2563)
ในกระบวนวิิชาฟัันเทีียมบางส่่วนถอดได้้ 2 ระหว่่าง
การสอนด้้วย CMU-3D RPD Design Program ร่่วม
กัับวิิธีีการจััดการเรีียนการสอนแบบศตวรรษที่่� 21 ต่่อ
การสอนด้้วยรููปแบบการเรีียนการสอนแบบดั้้�งเดิิม
3) เพื่่�อเปรีียบเทีียบความพึึงพอใจของผู้้�เรีียน
2 ปีีการศึึกษา (ปีีการศึึกษา 2562 และ 2563) ใน
กระบวนวิิชาฟัันเทีียมบางส่่วนถอดได้้ 2 ระหว่่างการ
สอนด้้วย CMU-3D RPD Design Program ร่่วมกัับ
วิิธีกี ารจััดการเรีียนการสอนแบบศตวรรษที่่� 21 ต่่อการ
สอนด้้วยรููปแบบการเรีียนการสอนแบบดั้้�งเดิิม
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สใหผูเรียนมี
ำงานเปนทีม
คุณลักษณะ
ขางตน ทาง
เรียนรู และ/
ยนจะเพิ่มขึ้น
นาโปรแกรม
รี ยนรู ต ลอด
นาคตตอไป

ร โ ปรแกรม
บบสามมิ ติ

รเรียนรูของ
2562 และ
วนถอดได 2
RPD Design
ารสอนแบบ
การเรียนการ

งพอใจของ
2562 และ
วนถอดได 2
RPD Design
ารสอนแบบ
การเรียนการ

CMU21 (2021)
Chiang
Thailand และคลิปวีดิโอสรุป
3 ขอมูMai
ลพืUniversity,
้นฐานของโครงการ

ภาพกิจกรรมการเรียนรูของกระบวนวิชา DPRO
3.421396
ข้้อมููลพื้้�(รูนปฐานของโครงการ
และคลิิปวีีดิิโอสรุุป
ที่ 1)
ภาพกิิจกรรมการเรีียนรู้้�ของกระบวนวิิชา DPRO
เปนโครงการประเภท Type B: Active
421396 (รููปที่่� 1)
Learning + Flipped-Classroom ดำเนินการโดย
เป็็ น โครงการประเภท Type B: Active
คณะทั
น
มหาวิทดำำยาลั
ยงใหม
Learningตแพทยศาสตร
+ Flipped-Classroom
�เนิิยนเชีการโดย
กระบวนวิ
ชาฟนเทียมบางสมหาวิิ
วนถอดได
คณะทัั
น ตแพทยศาสตร์์
ท ยาลัั ย2เชีี ย(DPRO
งใหม่่
421396) ชระยะเวลาดำเนิ
นโครงการ
สำหรับ
กระบวนวิิ
าฟัั น เทีี ย มบางส่่
ว นถอดได้้2 2ป (DPRO
นักศึกษาระดั
บปริญญาตรี
ชั้นปที่ 3 2 ปปีีการศึ
กษา
421396)
ระยะเวลาดำำ
�เนิินโครงการ
สำำ�หรัั
บ
นัั2562
กศึึกษาระดัั
บปริิญญาตรีี ชั้้�นปีีที่่� 3 ปีีการศึึกษา 2562
และ 2563
และ 2563

ในรู ป แบบสามมิ ติ ให น ั ก ศึ ก ษาและผู  ใ ช ง านฝ ก
ออกแบบฟนเทียมถอดไดในสันเหงือกวางที่มีระดับ
ความยากตั้ งแตร ะดั บงายไปจนถึ งระดับ ที่ มี ความ
ซั บ ซ อ น โปรแกรมจะถู ก ออกแบบให ส ามารถ
ปรับเปลี่ยนโจทยการหายของฟนในแตละรูปแบบ
ซ้้อน
โปรแกรมจะถูู
กออกแบบให้้สามารถปรัั
บเปลี่่
สามารถเพิ
่มขอความโจทย
เพิ่มภาพถายทางคลิ
นิก �ยน
โจทย์์
การหายของฟัั
ละรููปาแบบ
สามารถเพิ่่�
และภาพถ
า ยรั ง สี ไ ดนในแต่่
สามารถสร
งเฉลยโดยเพิ
่ม ม
ข้้อความโจทย์์
เพิ่่�มภาพถ่่าทยทางคลิิ
นิิกและภาพถ่่
คำอธิบ ายคำตอบในโจทย
ี ่ อ อกแบบมาในแต
ล ะ าย
รััรูงสีีปไแบบ
ด้้ สามารถสร้้างเฉลยโดยเพิ่่�
มคำำ่อ�สือธิิ่อสารโต
บายคำำ�ตตอบใน
มีช องแสดงความเห็น เพื
อบ
โจทย์์
อกแบบมาในแต่่
ละรููปแบบ มีีช่อ่ มงแสดงความ
นั ก ศึที่่กอ� ษาหรื
อ ผู  ใ ช ง านสามารถเพิ
หรื อ ลบ
เห็็องค
นเพื่่�ปอระกอบฟ
สื่่�อสารโต้้ตอบ
นัักศึึกษาหรืื
อผู้้�ใช้้งานสามารถ
นเทียมและสร
างมุมมองในรู
ป แบบ
เพิ่่�สามมิ
มหรืือตลบองค์์
ประกอบฟัั
นเทีียมและสร้้างมุุ
มมองใน
ิ (3D image)
และสามารถบั
น ทึกภาพการ
รููออกแบบสุ
ปแบบสามมิิ
และสามารถบัั
ดทติาิ ย(3D
เพื่อimage)
ใชในการอภิ
ปรายในชั้นนเรีทึึยกนภาพ
กับผูสอนตอไปดทัท้้าย
้งนี้ ตัเพื่่�วซอฟต
แวรจะมีปการพั
ฒนาให
การออกแบบสุุ
อใช้้ในการอภิิ
รายในชั้้�
นเรีียน
อุปกรณ
กทรอนิ
า
กััใชบผู้้งานได
�สอนต่่กอับไป
ทั้้�งนี้้�อิเตััล็วซ
อฟต์์กแสวร์์ทุกจรูะมีีปแบบ
การพััไมฒวนาให้้
จะเป น คอมพิ
เตอรอิเิ มืล็็กอทรอนิิ
ถื อและไอแพด
เพื ่อตอบ
ใช้้งานได้้กัั
บอุุปวกรณ์์
กส์์ทุกุ รููปแบบ
ไม่่ว่า่ จะ
ผูใชงวานให
าถึงงายมากขึเพื่่�
้น อและขยาย
เป็็โจทย
นคอมพิิ
เตอร์์สามารถเข
มืือถืือและไอแพด
ตอบโจทย์์ผู้้�
ขีดจำกัดการใชงานไดกงวง่่าางมากขึ
ใช้้งานให้้สามารถเข้้าถึึ
ยมากขึ้้�้นน และขยายขีีดจำำ�กัดั

4.2 วิ ธ ี ก ารหรื อ
ภาพรวม
4.2.1 สอนแบบ
วิชา พรอมทั้งอัด
เพื่อปูพื้นฐานความ
4.2.2 สอนในรูปแ
แบงกลุมยอย (อา
การสอนในรูปแบบ
การใช้้งานได้้กว้้างมากขึ้้�น
แบงกลุมเพื่อถกแ
จากโจทย อ ย า งน
ประจำกลุมตลอ
สถานการณโควิด
การแบงกลุมแบบ
ผานโปรแกรม
รูปที่ 2 แสดง QR Code คลิปวีดิโอตัวอยางของการ
รููปที่่� 2 แสดง QR Code คลิิปวีีดิิโอตััวอย่่างของการ แบ ง กลุ  ม ย อ ยอ
แสดงผลซอฟตแวร CMU-3D RPD Design
แสดงผลซอฟต์์แวร์์ CMU-3D RPD Design Program เพื่อใหนักศึกษานัด
Program
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A.
B.
QR Code
Code คลิิ
คลิปปวีีวีดิดิโิโอสรุุ
อสรุปปกิิกิจจกรรมการเรีี
กรรมการเรียยนรู้้
นรู� 
รููรูปปที่่�ที่ 11 QR
กษาB.2562
หน้้าชั้้�นเรีีหน
ยนาชัA.้นเรีปีียกนารศึึA.กปษาการศึ
2562
ปีีการศึึกษา
B. ปการศึกษา 2563
2563
คลิิปวีีดิโิ อสรุุปกิิจกรรมการเรีียนรู้้ทั้้�� งสองปีีการ
ศึึกษาคลิ(รููปที่่�วี ด1)ิ โ อสรุ
แสดงให้้เห็็
นถึึงคุุณลัักษณะของผู้้
เ� รีียน
ป กิ จ กรรมการเรี
ย นรู ท ั ้ ง สองป
ยุุการศึ
คใหม่่กษา
ที่่�มี(รูีความกระตืื
อรืือร้้นในการเรีี
� กล้้าคิิด
ปที่ 1) แสดงให
เห็นถึงคุณยลันรู้้
กษณะของ
กล้้าแสดงออกในเชิิ
ากษ์์ และยอมรัั
าง 
4 ขั้นทีตอนการดำเนิ
นงานโครงการ
ผูเรียนยุคใหม
่มงีควิิพวามกระตื
อรือรนบความเห็็
ในการเรีนยต่่นรู
ซึ่่กล
ง� เป็็านคิความท้้าทายของผู้้
�แอย่่
งไร ถึึงจะดึึRPD
สรางและพัส� ฒอนที่่�
นาซอฟต
วราCMU-3D
ด กล4.1าแสดงออกในเชิ
งจวิะทำำ
พากษ
และยอมรั
บง
ศัักยภาพสููDesign
งสุุดของผู้้�เรีียน (รูเพื่่�ปอทีเปิิ
เวทีีปให้้เกิิ
่ 2 ดและรู
ที่ 3)ด่จการ
ความเห็นตาง ซึ่งเปProgram
นความทาทายของผู
สอนที
ะทำ
แสดงออกทางความคิิ
ด
ริิ
เ
ริ่่
�
ม
กระตุ้้
�
น
ผู้้
�
เ
รีี
ย
นให้้มีี
ก
าร
ในการออกแบบฟ
อยางไร ถึงจะดึเพืงศั่อกใชยภาพสู
งสุดของผูนเทีเรียยมบางส
น เพื่อวนถอดได
เปด
ค้้นคว้้าหาข้้อมูู
ด้้วยตนเองติ ให
ผ่่านนการทำำ
�งานร่่ว ใมกัั
น ก
ในรู ปลแบบสามมิ
ั ก ศึ ก ษาและผู
ช ง านฝ
เวที
ใ
ห
เ
กิ
ด
การแสดงออกทางความคิ
ด
ริ
เ
ริ
่
ม
กระตุ
เป็็นทีีม ออกแบบฟนเทียมถอดไดในสันเหงือกวางที่มีรนะดับ
ผูเรียนใหมความยากตั
ีการคนคว้งาแต
หาข
อมูบลงาดยไปจนถึ
วยตนเอง
ผาบนการ
ร ะดั
งระดั
ที่ มี ความ
4. ขั้้�นตอนการดำำ
�เนิินงานโครงการ
ทำงานร4.1.
วมกัซัสร้้บนาซเปงและพัั
ม ฒนาซอฟต์์แกวร์์ออกแบบให
อนนทีโปรแกรมจะถู
ส ามารถ
CMU-3D RPD
ปรั
บเปลี่ยProgram
นโจทยการหายของฟ
นในแต
Design
(รููปที่่� 2 และรูู
ปที่่�ละรู3)ปแบบ
สามารถเพิ่มขอความโจทย
่มภาพถ
ายทางคลินิก
เพื่่�อใช้้ในการออกแบบฟัั
นเทีียเพิ
มบางส่่
วนถอดได้้
และภาพถ า ยรั ง สี ไ ด สามารถสร า งเฉลยโดยเพิ่ ม
ในรูู ป แบบสามมิิ
ติิ ให้้นัั ก ศึึ ก ษาและผู้้� ใช้้งานฝึึ ก
บ ายคำตอบในโจทย ที ่ อ อกแบบมาในแต ล ะ รููปที่่� 3 แสดงภาพตััวอย่่างการแสดงผลของหน้้าจอ
4ออกแบบฟััคำอธิ
นเทีียมถอดได้้ในสัันเหงืือกว่่างที่่�มีีระดัับ
รูปที่ 3 แสดงภาพตัวอยางการแสดงผลของหนาจอ
รู ป แบบ มี ช  องแสดงความเห็ น เพื ่ อสื ่ อสารโตตอบ ซอฟต์์
แซอฟต
วร์์ CMU-3D
RPD Design Program
ความยากตั้้�งแต่่ระดัับง่่ายไปจนถึึงระดัับที่่�มีีความซัับ
แวร CMU-3D RPD Design Program
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รูปที่ 3 แสดงภา
ซอฟตแวร CM

นั ก ศึ ก ษาหรื อ ผู  ใ ช ง านสามารถเพิ ่ ม หรื อ ลบ
องคประกอบฟนเทียstมและสรางมุมมองในรูป แบบ
ผลการจั
นรู้ 21 และสามารถบั
Century Learning
ประจำ�ปีการศึ4.2
กษา วิ2563
ธ ี ก ารหรื อ กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนใน
สามมิดตการเรี
ิ (3Dยimage)
น ทึกภาพการ
ออกแบบสุดทาย เพื่อใชในการอภิปรายในชั้นเรียน ภาพรวม
กับผูสอนตอไป ทั้งนี้ ตัวซอฟตแวรจะมีการพัฒนาให 4.2.1 สอนแบบบรรยาย 3 ชั่วโมงแรกของกระบวน
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4.2. วิิธีีการหรืือกิิจกรรมการเรีียนการสอนใน
ภาพรวม
4.2.1 สอนแบบบรรยาย 3 ชั่่�วโมงแรกของ
กระบวนวิิชา พร้้อมทั้้�งอััดคลิิปการบรรยายผ่่าน MS
teams เพื่่�อปููพื้้�นฐานความรู้้ท� างทฤษฎีีให้้กัับนัักศึึกษา
4.2.2 สอนในรููปแบบ Interactive แบบเจอตััว
โดยแบ่่งกลุ่่�มย่่อย (อาจารย์์:นัักศึึกษา = 6:1) เตรีียม
สื่่�อการสอนในรููปแบบเคสจริิงเพื่่�อการอภิิปรายกลุ่่�ม
ย่่อย แบ่่งกลุ่่�มเพื่่�อถกและอภิิปรายการออกแบบฟััน
เทีียมจากโจทย์์อย่่างน้้อย 4 รููปแบบร่่วมกัับอาจารย์์
ประจำำแ� กลุ่่�มตลอดภาคการศึึ
ก ษา ทั้้�งนี้้�
อ งด้้วย
4.2.3
จ ก application CMU-3D
RPD เนื่่�Design
สถานการณ์์ที โ่ สควิิร าดงขึ19้ นได้้ปรัั
Program
ให นบั กรููศึปแบบการสอนจากการ
ก ษาได ฝ  ก ทำโจทย
แบ่่งกลุ่่�มแบบเจอตััวเป็็นอภิิปรายแบบออนไลน์์ผ่่าน
เพิ่มเติมจากโปรแกรม ผานการเรียนรูนอกชั้นเรียน
โปรแกรม MS teams หรืือ ZOOM โดยแบ่่งกลุ่่�มย่่อย
คู  ข นานกั บ การเรี ย นรู  ใ นชั ้ น เรี ย น โดยนั ก ศึ ก ษา
อาจารย์์ใน channel MS teams เพื่่�อให้้นัักศึึกษานััด
สามารถฝ
ทำโจทย
ออนไลน์์แกละซัั
กถามผานทางโปรแกรมและหากมีขอ
ซักถาม 4.2.3
สามารถทำได
ผานการแบงกลุCMU-3D
มยอยระหวRPD
าง
แจก application
อาจารย
กศึกษาทาง
channel
Designและนั
Program
ที่่�สร้้างขึ้้�
น ให้้นััMS
กศึึกteams
ษาได้้ฝึึกทำำ�
4.2.4
Teamsผ่่าเปนการเรีี
นเครื่อยงมืนรู้้อ�นในการ
โจทย์์เพิ่่�ใชมเติิMicrosoft
มจากโปรแกรม
อกชั้้�น
นคู่่�ขนานกัับบการเรีี
นรู้้�ใโดยเตรี
นชั้้�นเรีียนมขโดยนัั
กศึึกษา
สืเรีี่อยสารโดยรวมกั
นักศึกยษา
อมูลและอั
พ
สามารถฝึึใกนรู
ทำำ�ปโจทย์์
ผ่า่ านทางโปรแกรมและหากมีี
โหลดไฟล
แบบต
งๆ เพื่อใหนักศึกษาไดเรีข้้ยอซัั
นรูก
สามารถทำำ
ดถาม
วยตนเอง
ดังนี้ �ได้้ผ่่ านการแบ่่ งกลุ่่�มย่่ อยระหว่่ าง
อาจารย์์และนัั
ศึึก่อษาทาง
channel
MSดีโteams
4.2.4.1
เตรียกมสื
การสอนในรู
ปแบบวี
อ
4.2.4
ใช้้
Microsoft
Teams
เป็็นเครื่่�อง
ประกอบการสอน
มืือในการสื่่อ� สารโดยรวมกัับนัักศึึกษา โดยเตรีียมข้้อมููล
4.2.4.2 เตรียมสื่อการนำเสนอ (presentation)
และอััพโหลดไฟล์์ในรููปแบบต่่างๆ เพื่่�อให้้นัักศึึกษาได้้
ผานโปรแกรมนำเสนอสำเร็จรูปและในรูปแบบไฟล
เรีียนรู้้�ด้้วยตนเอง ดัังนี้้�
(pdf)
ใหน4.2.4.1
ักศึกษาเขเตรีีาถึยงมสื่่
งายและดาวน
โหลดได
		
�อการสอนในรูู
ปแบบวีีดีีโอ
4.2.4.3
สรางรูปแบบการสื่อสารโดยทำเปน
ประกอบการสอน
ลั		
กษณะ board
4 . 2 . 4discussion
. 2 เ ต รีี ย ม สื่่� อ ก า ร นำำ� เ ส น อ
4.2.4.4
เตรียมไฟล
เอกสารประกอบการสอนและ
(presentation)
ผ่่านโปรแกรมนำำ
�เสนอสำำ�เร็็จรููปและ
ในรูู ป แบบไฟล์์
ให้้นัั ก ศึึ้งกหมด
ษาเข้้าถึึ งง่่ า ยและ
เอกสารชี
้แจงการเรี(pdf)
ยนการสอนทั
ดาวน์์โหลดได้้
กิ จ กรรมการเรี ย นรู ห น า ชั ้น เรี ยนเพื ่อสรุป
4.2.5
4.2.4.3ป รายร
สร้้างรููวปมกัแบบการสื่่
�เป็็น
เนื		
้ อหาและอภิ
น 2 ครั ้�อง สารโดยทำำ
โดยการแจก
ลัักษณะ
discussion นเทียม ไดออกแบบ
โจทย
เพื่อboard
ใชในการออกแบบฟ
กิจกรรมการเรียนรูที่แตกตางกันสองครั้ง ครั้งที่หนึ่ง
แจกโจทยเพื่อปูพื้นฐานทางทฤษฎี ครั้งที่สอง แจก
โจทยเพื่อการประยุกตทางคลินิก ทั้งนี้ กิจกรรมกลุม
ทั ้ ง สองครั ้ ง ใช ล ั ก ษณะการ battle ระหว า งกลุ ม

		 4.2.4.4 เตรีียมไฟล์์เอกสารประกอบการสอน
และเอกสารชี้้�แจงการเรีียนการสอนทั้้�งหมด
		 4.2.5 กิิจกรรมการเรีียนรู้้�หน้้าชั้้�นเรีียนเพื่่�อ
สรุุปเนื้้�อหาและอภิิปรายร่่วมกััน 2 ครั้้�ง โดยการแจก
โจทย์์เพื่่�อใช้้ในการออกแบบฟัันเทีียม ได้้ออกแบบ
กิิจกรรมการเรีียนรู้้�ที่่�แตกต่่างกัันสองครั้้�ง ครั้้�งที่่�หนึ่่�ง
แจกโจทย์์เพื่่�อปููพื้้�นฐานทางทฤษฎีี ครั้้�งที่่�สอง แจก
โจทย์์เพื่่�อการประยุุกต์์ทางคลิินิิก ทั้้�งนี้้� กิิจกรรมกลุ่่�ม
ทั้้�งสองครั้้�ง ใช้้ลัักษณะการ battle ระหว่่างกลุ่่�ม ผ่่าน
แอพพลิิเคชั่่น� Kahoot โดยใช้้ห้้อง smart classroom
งกลุ่่�ม วาดขีีนดเที
เขีียยนหน้้าจอเพื่่�
อเปิิดดโอกาส
โอกาส
เกีที่่�ส่ยามารถแบ่่
วกับการออกแบบฟ
ม เปนการเป
ให้้นััอ าจารย
กศึึกษาตััแ ละนั
วแทนกลุ่่�
คณาจารย์์
ศึึกษาใน
ให
ก ศึ กมษาทั
้ ง ชั ้ น เรีและนัั
ย นสื ่ อกสารกั
น
ชั้้�นเรีี ย นได้้แลกเปลี่่� ย นความคิิ ด เห็็ น เกี่่� ย วกัั บ การ
นอกเหนื อ ไปจากการแบ ง กลุ  ม ย อ ย อี ก ทั้ ง
ออกแบบฟัันเทีียม เป็็นการเปิิดโอกาสให้้อาจารย์์และ
ประสบการณของอาจารยสามารถกระตุนสงเสริ ม
นัักศึึกษาทั้้�งชั้้�นเรีียนสื่่�อสารกัันนอกเหนืือไปจากการ
นัแบ่่ก ศึงกลุ่่�
ก ษาให
ม มองทางเลืของอาจารย์์
อ กในการรั
ก ษา
มย่่อยเอีีปกดทั้้�มุงประสบการณ์์
สามารถ
แลกเปลี
นความคิ
ในการออกแบบฟ
นเทีอยกในการ
มและ
กระตุ้้น� ส่่่ยงเสริิ
มนัักศึึกดษาให้้เปิิ
ดมุุมมองทางเลืื
แนวคิ
ในการวางแผนการรั
ก ษาในรู ป แบบที
รัักษา ดแลกเปลี่่
�ยนความคิิดในการออกแบบฟัั
นเทีียม่
หลากหลายเพื
่อกระตุนการคิดวิเคราะห
ได (รูปทีแบบที่่�
่ 4)
และแนวคิิ ด ในการวางแผนการรัั
ก ษาในรูู
หลากหลายเพื่่�อกระตุ้้�นการคิิดวิิเคราะห์์ได้้ (รููปที่่� 4)

ภาพตััววอยอย่่าางกิงกิิจจกรรมการเรี
กรรมการเรีียยนรู
นรู้้ห�หนน้้าชั้้�
รูรููปปทีที่่�่ 44ภาพตั
าชั้นนเรีเรีียยนน
ในปีีการศึึกษา 2563
ในปการศึกษา 2563
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
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4.3 การออกแบบงานวิจัย
ศึกษาเปรียบเทียบผลลัพธการเรียนรูและ
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4.3. การออกแบบงานวิิจััย
	ศึึกษาเปรีียบเทีียบผลลััพธ์์การเรีียนรู้้แ� ละความ
พึึงพอใจของนัักศึึกษาทัันตแพทยศาสตร์์ ที่่�ลงทะเบีียน
เรีียนกระบวนวิิชาฟัันเทีียมบางส่่วนถอดได้้ 2 (DPRO
421396) ในสองปีีการศึึกษา โดยปีีการศึึกษา 2562
เป็็นกลุ่่�มควบคุุม และปีีการศึึกษา 2563 เป็็นกลุ่่�ม
ทดลอง โดยในปีีการศึึกษา 2563 มีีการปรัับรููปแบบ
การเรีียนการสอนเพิ่่�มเติิมจากปีีการศึึกษา 2562 โดย
มีีข้้อแตกต่่าง ดัังนี้้�
1. เสริิมการเรีียนรู้้�ของผู้้�เรีียนด้้วยโปรแกรม
CMU-3D RPD Design ให้้ผู้้�เรีียนมีีการฝึึกออกแบบ
ฟัันเทีียมนอกชั้้�นเรีียนผ่่าน application ที่่�สร้้างขึ้้�น
และเพิ่่�มช่่องทางการติิดต่่อสื่่�อสารกัับอาจารย์์ผู้้�สอน
กรณีีผู้้�เรีียนมีีข้้อซัักถามผ่่าน MS Teams โดยแบ่่ง
เป็็นกลุ่่�มย่่อย
2. จััดการเรีียนการสอนแบบออนไลน์์แบบแบ่่ง
กลุ่่�มย่่อยทดแทนการเรีียนการสอนแบบเจอตััว ผ่่าน
ช่่ อ งทาง ZOOM และ MS Teams เนื่่� อ งด้้วย
สถานการณ์์โควิิด 19
3. การจััดการเรีียนการสอนแบบกิิจกรรมการ
เรีียนรู้้�หน้้าชั้้�นเรีียนเพิ่่�มเติิม 2 ครั้้�ง และจััดในช่่วงท้้าย
ภาคการศึึกษา โดยเพิ่่�มโจทย์์ด้้านการประยุุกต์์ทาง
คลิินิกิ ในกิิจกรรมครั้้�งที่่� 2 เพื่่�อให้้นัักศึึกษาสามารถมอง
ภาพรวม วิิเคราะห์์และประยุุกต์์ทฤษฎีีการออกแบบ
ฟัันเทีียมที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับทางคลิินิิกได้้ ขณะที่่�ในปีีการ
ศึึกษา 2562 จััดกิิจกรรมกลุ่่�ม 1 ครั้้�งท้้ายคาบและมีี
โจทย์์ด้้านทฤษฎีีการออกแบบฟัันเทีียมเท่่านั้้�น
4.4. วิิธีกี ารวััดประเมิินผล และผลการประเมิิน
ผล
4.4.1 ประเมิินจากผลลััพธ์์การเรีียนรู้้� โดย
ใช้้การประเมิินรููปแบบพุุทธิิพิสัิ ยั (cognitive domain)
โดยประเมิินผล 2 ครั้้�ง เพื่่�อนำำ�ข้้อมููลมาวิิเคราะห์์เชิิง
สถิิติิเปรีียบเทีียบผลลััพธ์์ในชั้้�นปีีเดีียวกััน ได้้แก่่
1) วััดผลลััพธ์์การเรีียนรู้้�จากคะแนนสอบครั้้�งที่่�
หนึ่่�ง ก่่อนเริ่่�มเรีียน (baseline marks) เพื่่�อเก็็บ
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รวบรวมข้้อมููลคะแนนความรู้้�พื้้�นฐานของผู้้�เรีียน ก่่อน
การให้้ interventions โดยการเรีี ย นรู้้� ผ่่ า น
applications RPD design program และการเรีียน
การสอนแบบศตวรรษที่่� 21
2) วััดผลลััพธ์์การเรีียนรู้้�จากคะแนนสอบครั้้�งที่่�
สอง หลัังจบการเรีียนรู้้� (Final marks) โดยวััดผลใน
ชั่่�วโมงสุุดท้้ายของกระบวนวิิชา เพื่่�อประเมิินการเรีียน
รู้้�ของผู้้�เรีียนเปรีียบเทีียบสองชั้้�นปีี
โดยข้้อสอบเพื่่�อวััดการประเมิินผลในแต่่ละครั้้�งถููกแบ่่ง
เป็็ น สัั ด ส่่ ว นตามองค์์ ป ระกอบ ดัั ง นี้้� 1. ความรู้้�
(knowledge) 2.ความเข้้าใจแบบองค์์ ร วม
(comprehensive) 3. การประยุุกต์์ (application)
4. การวิิเคราะห์์ (analysis)
จากการประเมิิ น ผลลัั พ ธ์์ ก ารเรีี ย นรู้้� ข อง
นัักศึึกษาสองชั้้�นปีี พบว่่า ค่่าเฉลี่่ย� ของคะแนนรวมของ
การสอบวััดความรู้้ห� ลัังจบการเรีียนรู้้� เพิ่่�มขึ้้�นอย่่างมีีนัยั
สำำ�คัญ
ั ทางสถิิติจิ ากคะแนนการสอบวััดความรู้้ก่� อ่ นเริ่่ม�
เรีียน โดยเท่่ากัับร้้อยละ 8.81 ในปีีการศึึกษา 2562
และร้้อยละ 18.84 ปีีการศึึกษา 2563 (P ≤ 0.05)
โดยมีีสััดส่่วนองค์์ประกอบด้้านความรู้้� เพิ่่�มขึ้้�น โดย
เท่่ากัับร้้อยละ 2.12 ในปีีการศึึกษา 2562 และร้้อย
ละ 22.59 ในปีีการศึึกษา 2563 (P ≤ 0.05) สััดส่่วน
องค์์ประกอบด้้านความเข้้าใจแบบองค์์รวมเพิ่่�มขึ้้�น โดย
เท่่ากัับร้้อยละ 3.89 ในปีีการศึึกษา 2562 และร้้อย
ละ 4.00 ในปีีการศึึกษา 2563 สััดส่่วนองค์์ประกอบ
ด้้านการประยุุกต์์เพิ่่�มขึ้้�นโดยเท่่ากัับร้้อยละ 2.38 ใน
ปีีการศึึกษา 2562 และร้้อยละ 9.36 ในปีีการศึึกษา
2563 สััดส่่วนองค์์ประกอบด้้านวิิเคราะห์์เพิ่่�มขึ้้�น โดย
เท่่ากัับร้้อยละ 35.02 ในปีีการศึึกษา 2562 (P ≤ 0.05)
และร้้อยละ 28.57 ในปีีการศึึกษา 2563 (P ≤ 0.05)
4.4.2 ประเมิินผลลััพธ์์ด้้านความพึึงพอใจของผู้้�
เรีียนผ่่านแบบสอบถาม โดยประเมิินผู้้�เรีียนภายหลััง
กิิจกรรมการเรีียนรู้้�ที่่�จััดขึ้้�นช่่วงท้้ายโครงการ โดย
ทำำ�การประเมิินผลการจััดการเรีียนรู้้รู� ปู แบบใหม่่ที่่เ� กิิด
ขึ้้�นกัับผู้้�เรีียน ใน 4 ประเด็็น ได้้แก่่ ด้้านการมีีส่่วนร่่วม
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ของผู้้เ� รีียน ด้้านพฤติิกรรมการเรีียนรู้้� ด้้านแรงจููงใจของ
ผู้้�เรีียนและด้้านเจตคติิของผู้้�เรีียน
ผลการประเมิินผลลััพธ์์การเรีียนรู้้แ� ละความพึึง
พอใจของผู้้�เรีียน ในปีีการศึึกษา 2562 พบว่่าความพึึง
พอใจของผู้้�เรีียน อยู่่�ในเกณฑ์์ดีีมากถึึงดีีเยี่่�ยม โดยรวม
ผู้้เ� รีียนมีีความพึึงพอใจในระดัับมากถึึงมากที่่�สุดุ ร้้อยละ
84.01 แบ่่งเป็็นด้้านการมีีส่่วนร่่วมของผู้้�เรีียน มีีค่่า
เฉลี่่�ยร้้อยละ 76.56 ด้้านพฤติิกรรมการเรีียนรู้้�ของผู้้�
เรีียน มีีค่า่ เฉลี่่ย� ร้้อยละ 85.42 ด้้านแรงจููงใจของผู้้เ� รีียน
มีีค่่าเฉลี่่�ยร้้อยละ 83.59 และด้้านเจตคติิของผู้้�เรีียน มีี
ค่่าเฉลี่่�ย 88.02
ผลการประเมิินผลลััพธ์์การเรีียนรู้้แ� ละความพึึง
พอใจของผู้้�เรีียน ในปีีการศึึกษา 2563 พบว่่าความพึึง
พอใจของผู้้�เรีียน อยู่่�ในเกณฑ์์ดีีมากถึึงดีีเยี่่�ยม โดยรวม
ผู้้เ� รีียนมีีความพึึงพอใจในระดัับมากถึึงมากที่่�สุดุ ร้้อยละ
87.25 แบ่่งเป็็นด้้านการมีีส่่วนร่่วมของผู้้�เรีียน มีีค่่า
เฉลี่่�ยร้้อยละ 84.86 ด้้านพฤติิกรรมการเรีียนรู้้�ของผู้้�
เรีียน มีีค่า่ เฉลี่่ย� ร้้อยละ 90.39 ด้้านแรงจููงใจของผู้้เ� รีียน
มีีค่่าเฉลี่่�ยร้้อยละ 88.51 และด้้านเจตคติิของผู้้�เรีียน มีี
ค่่าเฉลี่่�ย 87.84
	ตััวอย่่างข้้อคิิดเห็็นของผู้้�เรีียนต่่อกระบวนวิิชา
ได้้แก่่ 1). อยากให้้มีีแบบคาบสุุดท้้ายมากๆ เพราะจริิงๆ
จนคาบสุุดท้้ายก็็ยัังมีีหลายเรื่่�องที่่�ไม่่เข้้าใจและขััดแย้้ง
อยู่่�มาก และชอบที่่�มีีอาจารย์์หลายๆ ท่่านมาสอนวิิธีี
การคิิดต่่างๆ ที่่�มีหี ลายมุุมมอง ทำำ�ให้้เข้้าใจมากขึ้้�นกว่่า
ที่่�เรีียนมาทั้้�งเทอม 2).ชอบกิิจกรรมนี้้� กล้้าถามข้้อสงสััย
บางทีีเรีียนไม่่เข้้าใจ ไม่่กล้้าถาม ได้้แนวคิิดหลากหลา
ยมากๆ จากหลายๆ อาจารย์์/กลุ่่�มอื่่�น 3). ตอบคำำ�ถาม
ที่่�สงสััยได้้มาก และบรรยากาศไม่่เครีียด กล้้าถาม
อาจารย์์มากขึ้้�น เวลาอยู่่�ใน Lab ต้้องรีีบ talk case
ทำำ�ให้้ไม่่มีีเวลา 4). อยากให้้ feedback กัับ design
ของเพื่่�อนกลุ่่�มอื่่�นได้้มากกว่่านี้้� เป็็นต้้น
5. กระบวนการเรีียนรู้้�ที่่�จะเปลี่่�ยนผู้้�เรีียนเป็็น Active
Learner
จากผลลััพธ์์การเรีียนรู้้� พบว่่านัักศึึกษาปีีการ

ศึึกษา 2563 มีีผลลััพธ์์ด้้านการเรีียนรู้้�เพิ่่�มขึ้้�นจาก
นัักศึึกษาปีีการศึึกษา 2562 อย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ
โดยเฉพาะผลลััพธ์์ด้้านความรู้้�และด้้านการวิิเคราะห์์
ทั้้�งนี้้�อาจเนื่่�องมาจากการส่่งเสริิมทัักษะด้้านการเรีียน
รู้้�ระยะยาวแก่่นัักศึึกษา ได้้แก่่
1) การเพิ่่�มทัักษะพิิเศษให้้กัับผู้้�เรีียน ให้้ผู้้�เรีียน
มองเห็็นภาพเสมืือนจริิงในมุุมมองสามมิิติิ ผ่่านสื่่อ� การ
สอน application RPD Design program ที่่�พััฒนา
ขึ้้�นเป็็นต้้นแบบ
2) การสร้้างรูู ปแบบการเรีี ย นการสอนให้้มีี
ปฏิิสััมพัันธ์์ระหว่่างผู้้�สอนและผู้้�เรีียน ให้้เกิิดการเรีียน
รู้้�สองทิิศทาง ผ่่านกิิจกรรมอภิิปรายกลุ่่�มย่่อย แม้้ว่่า
ด้้วยสถานการณ์์โควิิดส่่งผลให้้กิิจกรรมกลุ่่�มไม่่สามารถ
ดำำ�เนิินการแบบตััวต่่อตััวได้้ แต่่ได้้มีีการจััดกิิจกรรม
ทดแทน โดยใช้้ช่่องทางออนไลน์์ผ่า่ น MS Teams และ
ZOOM ซึ่่�งอาจารย์์ประจำำ�กลุ่่�มสามารถนััดเวลากัับ
นัักศึึกษาได้้ตามเวลาที่่�เหมาะสม นอกเหนืือจากเวลา
ในชั้้�นเรีียน ส่่งผลให้้ผู้้�เรีียนและผู้้�สอนมีีความสะดวก
และสามารถจััดสรรเวลาที่่�เหมาะสมกัับตนเอง ทำำ�ให้้
เกิิดช่่วงเวลาการเรีียนรู้้�ที่่�ดีี
3) การเสริิมให้้มีีช่อ่ งทางของการคิิดเชิิงวิิพากษ์์
ของผู้้เ� รีียนในช่่วงระหว่่างการสอนในชั้้�นเรีียน ผ่่านช่่อง
ทางการทำำ�กิจิ กรรมกลุ่่�มแบบ battle กิิจกรรมลัักษณะ
นี้้�ส่่งเสริิมให้้นัักศึึกษามองเห็็นวิิธีกี ารคิิดและออกแบบ
ฟัันเทีียมจากนัักศึึกษากลุ่่�มอื่่�นๆ นัักศึึกษาสามารถ
วิิพากษ์์และถกเพื่่�ออภิิปรายการออกแบบฟัันเทีียมของ
นัักศึึกษากลุ่่�มอื่่�นได้้ รวมทั้้�งนัักศึึกษาสามารถรัับรู้้�มุุม
มองจากผู้้�เชี่่�ยวชาญหรืืออาจารย์์ กระบวนการนี้้�ทำำ�ให้้
นัักศึึกษามีีทัักษะการวิิเคราะห์์และทัักษะเชิิงวิิพากษ์์
ได้้ดีีขึ้้�น
4) การเสริิมให้้ผู้้�เรีียนสามารถเชื่่�อมโยงศาสตร์์
ความรู้้�ทางคลิินิิกในทุุกสาขาวิิชาทัันตแพทย์์เข้้าด้้วย
กััน ทัักษะนี้้�นัักศึึกษาได้้ผ่่านการจััดกิิจกรรมการเรีียน
รู้้ห� น้้าชั้้�นเรีียนครั้้�งที่่�สอง ที่่�จัดั ให้้มีีการอภิิปรายเคสทาง
คลิินิิกและให้้โจทย์์แบบองค์์รวม การจััดการเรีียนการ
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
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สอนรููปแบบนี้้�ทำำ�ให้้นัักศึึกษาไม่่ท่อ่ งจำำ�ด้้านทฤษฎีีการ
ออกแบบฟัันเทีียมเพีียงอย่่างเดีียว แต่่ทำำ�ให้้นัักศึึกษา
เปิิดมุุมมองแบบองค์์รวมในการมองผู้้�ป่่วย วิิเคราะห์์
ปััญหาผู้้�ป่่วยแบบองค์์รวมจากข้้อมููลที่่�ได้้รัับจากโจทย์์
เพื่่�อสร้้างความสามารถในการวางแผนการรัักษาผู้้ป่� ว่ ย
แบบบููรณาการเบื้้�องต้้นให้้แก่่นัักศึึกษา
5) ผู้้�เรีียนพััฒนาทัักษะการเรีียนรู้้�ผ่่านรููปแบบ
problem-based learning โดยสร้้างสถานการณ์์
จำำ�ลองการหายไปของฟัันในรููปแบบต่่างๆ จากโมเดล
ฟัันของผู้้�ป่่วย ผู้้�เรีียนสามารถค้้นคว้้าข้้อมููลเพื่่�อใช้้ใน
การออกแบบฟัันเทีียมบางส่่วนถอดได้้ จากนั้้�นนำำ�มา
อภิิปรายกัับอาจารย์์ประจำำ�กลุ่่�มโดยอาศััยข้้อมููลในเชิิง
evidence-based practice นัักศึึกษาจะมีีโอกาสได้้
คิิ ด วิิ เ คราะห์์ สัั ง เคราะห์์ ข้้ อมูู ล พร้้อมทั้้�งเกิิ ด
กระบวนการเรีียนรู้้ไ� ด้้ด้้วยตนเองและจากการกระตุ้้น� ข
องอาจารย์์ประจำำ�กลุ่่�ม
6. ผลงานและผลลััพธ์์ที่่�ได้้จากโครงการ
6.1. ผลงานที่่�จะได้้จากโครงการ
6.1.1 สื่่� อ นวัั ต กรรมการสอนรูู ป แบบใหม่่
โปรแกรมการออกแบบฟัั น เทีี ย มถอดได้้สามมิิ ติิ
“CMU-3D RPD Design Program” กลุ่่�มเป้้าหมาย
คืือ ทัันตแพทย์์ นัักศึึกษาทัันตแพทย์์ระดัับปริิญญาตรีี
และหลัังปริิญญา
6.1.2 รููปแบบการจััดการเรีียนการสอนแบบ
ศตวรรษที่่� 21 ในระดัับปริิญญาตรีี วิิชาฟัันเทีียมบาง
ส่่วนถอดได้้ (DPRO 421396)
6.1.3 งานวิิจัยั ด้้านการเรีียนการสอนในรููปแบบ
ทัักษะศตวรรษที่่� 21
6.2. ผลลััพธ์์ต่่ออาจารย์์หรืือคณาจารย์์ที่่�เข้้า
ร่่วมในโครงการ
6.2.1 อาจารย์์ได้้เห็็นแนวทางในการปรัับปรุุง
การเรีียนการสอนโดยมุ่่�งเน้้นให้้นัักศึึกษาเป็็นศููนย์์กลาง
ของกระบวนการเรีียนรู้้�
6.2.2 เกิิดการกระตุ้้�นอาจารย์์ประจำำ�กระบวน
วิิชาและในคณะฯ ให้้เปิิดแนวคิิดเรื่่�องการเรีียนรู้้�ใน
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ศตวรรษที่่� 21 และเปิิดโอกาสพััฒนาสื่่�อการสอนที่่�
เหมาะสมกัับนัักศึึกษายุุคใหม่่
6.2.3 อาจารย์์ได้้เห็็นถึึงมุุมมองและความเข้้าใจ
เกี่่�ยวกัับการออกแบบฟัันเทีียมของนัักศึึกษามากขึ้้�น
ผ่่านกิิจกรรมการเรีียนรู้้ห� น้้าชั้้�นเรีียนซึ่่ง� เป็็นบรรยากาศ
การเรีียนรู้้�ที่่�ผ่่อนคลาย
6.2.4 อาจารย์์สามารถเข้้าถึึงนัักศึึกษา และนำำ�
ข้้อมููลดัังกล่่าวไปปรัับปรุุงการสอนให้้มีีประสิิทธิิภาพ
มากขึ้้�น เกิิดความกระตืือรืือร้้นที่่�จะแลกเปลี่่�ยนแง่่มุุม
การออกแบบฟัันเทีียมให้้กัับนัักศึึกษา เนื่่�องจากความ
สนใจของนัักศึึกษาในกิิจกรรมเรีียนรู้้�หน้้าชั้้�นเรีียน
6.3. ผลลััพธ์์ต่่อนัักศึึกษาที่่�เป็็นเป้้าหมาย/เข้้า
ร่่วมในโครงการ
6.3.1 นัักศึึกษาเกิิดการเรีียนรู้้�และค้้นคว้้าโดย
อาศััยข้้อมููลแบบ evidence-based practice โดย
ลัักษณะการเรีียนรู้้แ� นวนี้้�นัักศึึกษาจะมีีกระบวนการฝึึก
ความคิิดในเชิิงวิิเคราะห์์ทำ�ำ ให้้มีีการเรีียนรู้้�แบบ “รู้้�
จริิง” (Mastery learning) ไม่่ใช่่การท่่องจำำ� นอกจาก
นี้้�การได้้อภิิปรายร่่วมกัับอาจารย์์ประจำำ�กลุ่่�มยัังทำำ�ให้้
เกิิดการสื่่อ� สารสองทางซึ่ง่� จะมีีประสิิทธิิภาพกว่่าวิิธีกี าร
สอนแบบส่่งผ่่านทางเดีียว โดยจากกระบวนการเรีียน
รู้้ทั้้�� งหมดนี้้�จะทำำ�ให้้นัักศึึกษาในระดัับ pre-clinic ซึ่ง่� ไม่่
เคยสััมผััสกัับผู้้�ป่่วยจริิงมองภาพรวมของผู้้�ป่่วยก่่อน
การรัักษาได้้ง่่ายขึ้้�นผ่่านทางโมเดลจำำ�ลอง ซึ่ง่� นัักศึึกษา
สามารถนำำ�ความรู้้ไ� ปประยุุกต์์ใช้้การออกแบบฟัันเทีียม
บางส่่วนถอดได้้เมื่่อ� เจอผู้้ป่� ว่ ยจริิงในระดัับคลิินิกิ ต่่อไป
6.3.2 เน้้นให้้นัักศึึกษามีีทัักษะที่่�จำำ�เป็็นในการ
ทำำ�งานจริิงนอกเหนืือไปจากความรู้้�ทางวิิชาการ เช่่น
การคิิดเชิิงวิิพากษ์์ (critical thinking) และมีีทักั ษะพื้้�น
ฐานในการวางแผนการรัั ก ษาแบบบูู ร ณาการ
(comprehensive treatment planning) ซึ่่�งจำำ�เป็็น
ต้้องอาศััยการสื่่�อสารและความร่่วมมืือระหว่่างสาขา
วิิชา
6.3.3 จากกิิ จ กรรมเรีี ย นรู้้� ห น้้าชั้้�นเรีี ย นที่่� มีี
บรรยากาศผ่่อนคลาย นัักศึึกษามีีความกล้้าที่่�จะแสดง

ผลการจัดการเรียนรู้ 21st Century Learning ประจำ�ปีการศึกษา 2563

CMU21 (2021)
Chiang Mai University, Thailand

ความคิิดเห็็นมากขึ้้�น ทำำ�ให้้นัักศึึกษาได้้เรีียนรู้้�ถึึงหลััก
การและเหตุุผลในการออกแบบฟัันเทีียมที่่�แตกต่่างกััน
ไปในแต่่ ละกลุ่่�ม โดยอาจารย์์ทำำ�หน้้าที่่�เป็็นเพีี ย งผู้้�
ดำำ�เนิินรายการเท่่านั้้�น ซึ่่�งสอดคล้้องกัับการเรีียนการ
สอนที่่�มีนัี กั ศึึกษาเป็็นศููนย์์กลาง (student centered)
6.3.4 นัักศึึกษามีีความคุ้้น� เคยกัับการศึึกษานอก
ห้้องเรีี ย นโดยอาศัั ย สื่่� อ ดิิ จิิ ต อล เช่่ น โปรแกรม
interactive และ การค้้นคว้้าผ่่านอิินเทอร์์เน็็ตมากขึ้้�น
เป็็นการเตรีียมความพร้้อมสู่่�การเรีียนรู้้�ในศตวรรษ
ที่่� 21

6.4. ผลงานที่่�จะเป็็นแนวทางการจััดการเรีียน
การสอนแบบใหม่่ ข องมหาวิิ ท ยาลัั ย ใน
อนาคต
6.4.1 สร้้างต้้นแบบการจััดการเรีียนการสอน
เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับการเรีียนรู้้ใ� นศตวรรษที่่� 21 ทำำ�การ
วิิเคราะห์์และประเมิินผลรููปแบบการเรีียนการสอนที่่�
ใช้้สื่่�อ IT ร่่วมสอนอย่่างเป็็นระบบ เพื่่�อเป็็นแนวทางใน
การปรัับปรุุงวิิธีีการจััดการเรีียนการสอนที่่�เหมาะสม
เพื่่� อ นำำ� เสนอแก่่ ค ณะทัั น ตแพทยศาสตร์์ แ ละ
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ต่่อไป
6.4.2 ประเมิินสื่่�อนวััตกรรมการเรีียนรู้้�รููปแบบ
ใหม่่ เพื่่�อปรัับปรุุงและต่่อยอดการใช้้งานในอนาคตต่่อ
ไป

7. เอกสารอ้้างอิิง
[1] Goodacre CJ. Digital learning resources for prosthodontic education: The perspectives
of a long-term dental educator regarding 4 key factors. Journal of Prosthodontics 2018; 27(9):
791-797.
[2] Abdulhadi LM, Mohammed HA, Mahmoud AL, Mahmoud HL. A new digital system to
generate and draw framework design of removable partial dentures. Proceedings of ICERI 2013
Conference 18th-20th November 2013; 5814-5820.
[3] Mckerlie RA, Cameron DA, Matthew RGS. Evaluation of computer-assisted learning
courseware to reinforce the teaching of removable partial denture design theory. Practice and
Evidence of Scholarship of Teaching and Learning in Higher Education 2006; 1(1): 22-36.
[4] Mahrous A, Schneider GB, Holloway JA, Dawson DV. Enhancing student learning in removable
partial denture design by using virtual three-dimensional models versus traditional twodimensional drawings: A Comparative Study. Journal of Prosthodontics 2019; 28; 927–933.

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

75

CMU21 (2021)
Chiang Mai University, Thailand

การจัดการเรียนการสอนแบบ STEM education
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะศตวรรษที่ 21
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บทคัดย่อ
กระบวนวิิชา 551482 การฝึึกปฏิิบััติกิ ารพยาบาลชุุมชนเพื่่�อเตรีียมเข้้าสู่่�วิิชาชีีพ เป็็นวิิชาที่่�เน้้นให้้นัักศึึกษา
พยาบาลชั้้�นปีีที่่� 4 บููรณาการความรู้้�ที่่เ� รีียนมาตลอดระยะเวลา 4 ปีี ประยุุกต์์ใช้้ในการพยาบาล ร่่วมกัับการพััฒนา
นวััตกรรมสุุขภาพที่่�สอดคล้้องกัับปััญหาและวััฒนธรรมของผู้้�รัับบริิการในชุุมชน ประกอบกัับสถานการณ์์โรค
covid-19 กระบวนวิิชานี้้�จึึงนำำ�แนวคิิด STEM education ร่่วมกัับการใช้้เทคโนโลยีีอื่่�นๆ เช่่น KC-moodle,
Zoom, Line มาใช้้ในการจััดการเรีียนการสอน เพื่่�อตอบสนองนโยบายของมหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ที่่�ต้้องการพััฒนา
ให้้ผู้้�เรีียนมีีทัักษะการเรีีนนรู้้�แห่่งศตวรรษที่่� 21 ผลการจััดการเรีียนสอนพบว่่านัักศึึกษามีีความประทัับใจและ
สามารถผลิิตนวััตกรรมสุุขภาพจำำ�นวน 6 ชิ้้�นงาน ได้้แก่่ 1) นวััตกรรมนวััตกรรมเบาหวานน่่ารู้้�กัับ SDN 4 ในรููป
แบบไลน์์ออฟฟิิเชี่่�ยล 2) นวััตกรรมสำำ�หรัับการส่่งเสริิมสมรรถภาพของสมอง Brain Booster Box (BBB) 3)
นวััตกรรมอุุปกรณ์์ออกกำำ�ลัังกาย A exercise สำำ�หรัับผู้้�ป่่วยเบาหวาน 4) นวััตกรรม “ขวดเพิ่่�มพลัังปอด” 5)
นวััตกรรม “คุุมเบาหวานได้้ ห่่างไกลไตเสื่่�อม” และ 6) นวััตกรรมวงล้้อเมนููสุุขภาพสำำ�หรัับผู้้�ป่่วยเบาหวาน
คำำ�สำำ�คััญ: STEM education, ทัักษะศตวรรษที่่� 21, การพยาบาลชุุมชน
1. บทนำำ�
	ยุุทธศาสตร์์ชาติิ 20 ปีี (พ.ศ.2561-2580) มีีวิสัิ ยั
ทััศน์์ให้้ประเทศไทยมีีความมั่่�นคง มั่่�งคั่่�ง และยั่่�งยืืน
ต้้องการพััฒนาปะเทศในหลากหลายมิิติิ สำำ�หรัับด้้าน
การพััฒนาและเสริิมสร้้างทรััพยากรมนุุษย์์ ด้้านการ
ศึึกษามุ่่�งเน้้นให้้ผู้้�เรีียนมีีทักั ษะการเรีียนรู้้แ� ละใฝ่่รู้้ต� ลอด
เวลา โดยปรัับเปลี่่�ยนระบบการเรีียนรู้้�ให้้เอื้้�อต่่อการ
พััฒนาทัักษะสำำ�หรัับศตวรรษที่่� 21 การเปลี่่ย� นบทบาท
ครูู ใ ห้้เป็็ น ครูู ยุุ ค ใหม่่ การเพิ่่� ม ประสิิ ท ธิิ ภ าพระบบ
บริิหารจััดการศึึกษา การพััฒนาระบบการเรีียนรู้้ต� ลอด
ชีีวิิต การวางพื้้�นฐานระบบรองรัับการเรีียนรู้้�โดยใช้้
76

ดิิจิิทััลแพลตฟอร์์ม และการสร้้างระบบการศึึกษาเพื่่�อ
เป็็นเลิิศทางวิิชาการระดัับนานาชาติิ
การพััฒนาพััฒนาทัักษะสำำ�หรัับศตวรรษที่่� 21
ในการจััดการเรีียนการสอน ต้้องการพััฒนาให้้ผู้้�เรีียน
สามารถอ่่านออก เขีียนได้้ คิิดเลขเป็็น และมีีทัักษะ
การคิิดอย่่างมีีวิจิ ารณญาณ การแก้้ปััญหา มีีทักั ษะการ
สร้้างสรรค์์นวััตกรรม ทัักษะความเข้้าใจความต่่าง
วััฒนธรรม ทัักษะด้้านความร่่วมมืือ การทำำ�งานเป็็นทีีม
และภาวะผู้้�นำำ� ทัักษะด้้านการสื่่�อสารสารสนเทศ และ
รู้้�เท่่าทัันสื่่�อ ทัักษะด้้านคอมพิิวเตอร์์ และเทคโนโลยีี
สารสนเทศและการสื่่�อสาร ทัักษะอาชีีพ และทัักษะ
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การเรีียนรู้้� ซึ่ง่� แนวทางที่่�จะสร้้างเสริิมให้้ผู้้�เรีียนมีีทักั ษะ
ดัังที่่�กล่่าวมา แนวคิิด STEM education เป็็นแนวคิิด
ที่่�เน้้นการบููรณาการศาสตร์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องหลายสาขามา
แก้้ปััญหาเพื่่�อพััฒนาเป็็นนวััตกรรม
กระบวนวิิ ช า 551482 การฝึึ ก ปฏิิ บัั ติิ ก าร
พยาบาลชุุมชนเพื่่�อเตรีียมเข้้าสู่่�วิิชาชีีพ เป็็นวิิชาใน
หลัักสููตรใหม่่ที่่เ� ปิิดให้้นัักศึึกษาเข้้าลงทะเบีียนเป็็นครั้้�ง
แรก มีีวััตถุุประสงค์์รายวิิชาเพื่่�อให้้นัักศึึกษาสามารถ
ประเมิิน วิิเคราะห์์ปััญหา ความต้้องการของผู้้�รัับ
บริิการ วางแผนการพยาบาล และตััดสิินใจทางการ
พยาบาล ปฏิิบััติิทัักษะการพยาบาล ประเมิินผลการ
พยาบาล ทำำ� งานร่่ ว มกัั บ ทีี ม การพยาบาลและทีี ม
สุุขภาพ และพััฒนานวััตกรรมเพื่่�อพััฒนาคุุณภาพการ
ปฏิิบััติิการพยาบาลชุุมชน ปีีการศึึกษา 2563 ได้้จััดให้้
นัักศึึกษาฝึึกปฏิิบััติิงาน ณ แผนกบริิการด้้านปฐมภููมิิ
และองค์์ รพ.แม่่วาง รพ.ดอยหล่่อ รพ.สัันป่่าตอง รพ.
แม่่ออน รพ. สัันกำำ�แพง จัังหวััดเชีียงใหม่่ และรพ.แม่่ทา
จัังหวััดลำำ�พููน
	ดัั ง นั้้�นเพื่่� อ ให้้นัั ก ศึึ ก ษาเกิิ ด การเรีี ย นรู้้� ต าม
วััตถุุประสงค์์รายวิิชาและสร้้างเสริิมทัักษะสำำ�หรัับ
ศตวรรษที่่� 21 จึึงได้้มีีการนำำ�แนวคิิด STEM education
มาประยุุกต์์ใช้้ในการจััดการเรีียนการสอนในครั้้�งนี้้�ด้้วย
2. แนวคิิด ทฤษฎีีที่่�ใช้้ในการจััดการเรีียนการสอน
2.1 ทัักษะการเรีียนรู้้ทั� กั ษะศตวรรษที่่� 21 มีีองค์์
ประกอบของการเรีียนรู้้� 3Rs x 7Cs โดย 3R คืือ 1)
Reading (อ่่านออก) 2) (W)Riting (เขีียนได้้) 3) (A)
Rithemetics (คิิดเลขเป็็น) 7C ได้้แก่่ 1) Critical
Thinking and Problem Solving (ทัักษะด้้านการ
คิิดอย่่างมีีวิจิ ารณญาณ และทัักษะในการแก้้ปััญหา) 2)
Creativity and Innovation (ทัั ก ษะด้้านการ
สร้้างสรรค์์ และนวัั ต กรรม) 3) Cross-cultural
Understanding (ทัักษะด้้านความเข้้าใจความต่่าง
วััฒนธรรม ต่่างกระบวนทััศน์์) 4) Collaboration,
Teamwork and Leadership (ทัักษะด้้านความ
ร่่ ว มมืื อ การทำำ� งานเป็็ น ทีี ม และภาวะผู้้� นำำ� )

5) Communications, Information, and Media
Literacy (ทัักษะด้้านการสื่่อ� สารสารสนเทศ และรู้้เ� ท่่า
ทัันสื่่�อ) 6) Computing and ICT Literacy (ทัักษะ
ด้้านคอมพิิวเตอร์์ และเทคโนโลยีีสารสนเทศและการ
สื่่�อสาร) และ 7)Career and Learning Skills (ทัักษะ
อาชีีพ และทัักษะการเรีียนรู้้�)
2.2 STEM education (Science Technology
Engineering and Mathematics Education)
	คืือแนวทางการจััดการเรีียนการสอนที่่�บููรณา
การวิิทยาศาสตร์์ วิิศวกรรมศาสตร์์ เทคโนโลยีี และ
คณิิตศาสตร์์ไว้้ด้้วยกััน โดยเน้้นการนำำ�ความรู้้�ไปแก้้
ปััญหา และพััฒนากระบวนการหรืือผลผลิิตใหม่่ที่่เ� ป็็น
ประโยชน์์ต่อ่ การดำำ�เนิินชีีวิติ และทำำ�งาน ผ่่านกิิจกรรม
หรืือโครงงานที่่�มุ่่�งเน้้นการแก้้ไขปััญหาที่่�พบเห็็นในชีีวิติ
จริิงเพื่่�อสร้้างเสริิมประสบการณ์์ ทัักษะชีีวิิต ความคิิด
สร้้างสรรค์์นำำ�ไปสู่่�การสร้้างนวััตกรรม ซึ่่�งการเรีียนรู้้�
แบบสะเต็็มประกอบด้้วย 6 ขั้้�นตอน ดัังนี้้�
	ขั้้�นตอนที่่� 1 การระบุุ ปัั ญ หาในชีี วิิ ต จริิ ง /
นวััตกรรมที่่�ต้้องการพััฒนา
	ขั้้�นตอนที่่� 2 การรวบรวมข้้อมูู ล และค้้นหา
แนวคิิดที่่�เกี่่�ยวข้้อง
	ขั้้�นตอนที่่� 3 การออกแบบวิิธีีการแก้้ปััญหา
	ขั้้�นตอนที่่� 4 การวางแผนและดำำ�เนิินการแก้้
ปััญหา
	ขั้้�นตอนที่่� 5 ทดสอบ ประเมิินผล และปรัับปรุุง
ขั้้�นตอนที่่� 6 นำำ�เสนอวิิธีกี ารแก้้ปััญหา ผลการแก้้ปััญหา
หรืือผลการพััฒนานวััตกรรม
2.3 กระบวนการพััฒนานวััตกรรม ประกอบ
ด้้วย 6 ขั้้�นตอน
	ขั้้�นตอนที่่� 1 การระบุุปััญหา ได้้มาจากการ
วิิเคราะห์์สถานการณ์์ปััญหาสุุขภาพของประชาชนใน
พื้้�นที่่�ที่่ไ� ด้้รัับมอบหมาย โดยมีีการรวบรวมข้้อมููลทั้้�งจาก
ผู้้�รัับบริิการและผู้้�ให้้บริิการ แล้้วนำำ�ข้้อมููลมาวิิเคราะห์์
เพื่่�อสรุุปปััญหานำำ�ไปสู่่�การวางแผน หาแนวทางแก้้ไข
ร่่วมกัันต่่อไป
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
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	ขั้้�นตอนที่่� 2 การกำำ�หนดจุุดมุ่่�งหมาย หลัังจาก
ที่่�ได้้สรุุปปััญหาแล้้ว จะดำำ�เนิินการตั้้�งจุุดมุ่่�งหมายว่่า
ต้้องการพััฒนานวััตกรรมใด โดยต้้องศึึกษาจากหลััก
ฐานเชิิ ง ประจัั ก ษ์์ ต่่ า งๆ ที่่� ไ ด้้มาจากงานวิิ จัั ย ทั้้�งใน
ประเทศและต่่างประเทศ หรืือผลิิตภััณฑ์์ที่่จำ� ำ�หน่่ายใน
ท้้องตลาด
	ขั้้�นตอนที่่� 3 การศึึกษาข้้อจำำ�กััดต่่างๆ ผู้้�พััฒนา
นวััตกรรมต้้องศึึกษาข้้อมููลปััญหาและข้้อจำำ�กััดที่่�จะใช้้
นวััตกรรมนั้้�น เพื่่�อนำำ�มาต่่อยอดให้้นวััตกรรมที่่�ต้้องการ
สร้้างขึ้้�นมีีประสิิทธิิภาพ หรืือคุ้้�มค่่าคุ้้�มทุุนมากขึ้้�น
	ขั้้�นตอนที่่� 4 การประดิิษฐ์์นวััตกรรม ขั้้�นตอนนี้้�
อาจต้้องประสานความร่่วมมืือจากบุุคคลที่่�มีีความรู้้�
ความสามารถศาสตร์์วิิชาแขนงอื่่�นด้้วย เช่่น การออก
แบบกราฟฟิิค การถ่่ายวิิดีีโอ การตััดต่่อวิิดีีโอ เป็็นต้้น
	ขั้้�นตอนที่่� 5 การทดลองใช้้ เมื่่� อ ประดิิ ษ ฐ์์
นวััตกรรมเรีียบร้้อยแล้้ว ต้้องมีีการทดลองใช้้แล้้วนำำ�ผล
การประเมิินมาปรัับปรุุงและพััฒนานวััตกรรมต่่อไป
ส่่วนใหญ่่แล้้วจะมีีการประเมิินประสิิทธิิผลว่่าบรรลุุ
ตามวัั ต ถุุ ป ระสงค์์ ห รืื อ ไม่่ และมีี ก ารประเมิิ น
ประสิิทธิิภาพว่่ามีีความคุ้้�มค่่าคุ้้�มทุุนหรืือไม่่
	ขั้้�นตอนที่่� 6 การเผยแพร่่ หากนวััตกรรมที่่�
พััฒนาขึ้้�นมาได้้ทดสอบประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล
แล้้วสามารถนำำ�ไปเผยแพร่่ให้้องค์์กรอื่่�นไปใช้้ และนำำ�
ไปจดสิิทธิิบััตรได้้
ซึ่่ง� กระบวนวิิชานี้้�มีีการจััดการเรีียนการสอนเพื่่�อ
ส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�ทัักษะศตวรรษที่่� 21 ด้้วยวิิธีี STEM
education
3. กระบวนการเรีียนรู้้�ของผู้้�เรีียนในกระบวนวิิชา
	ขั้้�นตอนของการฝึึกปฏิิบััติิงาน ประกอบด้้วย
กิิจกรรม ดัังต่่อไปนี้้�
	สัั ป ดาห์์ ที่่� 1 ปฐมนิิ เ ทศกระบวนวิิ ช าและ
รวบรวมข้้อมููล
ปฐมนิิเทศกระบวนวิิชาผ่่านระบบ zoom และ
เตรีียมความพร้้อมนัักศึึกษาก่่อนฝึึกปฏิิบัติั งิ านโดยการ
อััพโหลดคลิิปวิิดีีโอทบทวนความรู้้� จำำ�นวน 5 หััวข้้อ
ได้้แก่่
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2. แนวคิ ด การพยาบาลชุ ม ชนในความ
บทบาทพยาบาลชุุ
มชน ม ชนในความ
2. 1.แนวคิ
ดฒการพยาบาลชุ
หลากหลายทางวั
นธรรม
2. แนวคิิฒดการพยาบาลชุุ
มชนในความหลาก
หลากหลายทางวั
นธรรม
3.
แนวทางการวิ
เ
คราะห
ป
ระเด็
นจริยธรรมที่
หลายทางวััฒนธรรม
3.
แนวทางการวิ
เ
คราะห
ป
ระเด็
นจริยธรรมที่
พบบอยของพยาบาลชุ
3. แนวทางการวิิมเชน
คราะห์์ประเด็็นจริิยธรรมที่่�พบ
พบบอ4.ยของพยาบาลชุ
การพยาบาลผู
ปมชน
วยอยางตอเนื่อง
บ่่อยของพยาบาลชุุ
มชน
4. 4.การพั
การพยาบาลผู
ว�ป่ยอย
าขงต
อเนือ่อเนื่่�งอง
5.
ฒนานวัตปกรรมสุ
ภาพ
การพยาบาลผู้้
่วยอย่่
างต่่
5. 5.การพั
ฒนานวั
การพัั
ฒ้ นนานวัั
ขภาพ  ม ื อ การฝ ก
นอกจากนั
ยั งตมีกรรมสุ
กตกรรมสุุ
ารอัขพภาพ
โหลดคู
นอกจากนั
้
น
ยั
ง
มี
ก
ารอั
พ
โหลดคู
 ม ื อมการฝ
นยัังมีีกนารอััขพอสอบวั
โหลดคู่่�มืื
อการฝึึ
กปฏิิ์ใบันกติั ิ
ปฏิบัติงนอกจากนั้้�
าน แบบประเมิ
ดผลสั
ฤทธิ
ปฏิ
ตไว
ิงาน
แบบประเมิ
น ขดอผลสัั
สอบวั
มฤทธิไว้้ใน
์ใน
งานบัแบบประเมิิ
น KC-Moodle
ข้้อสอบวัั
ใกนระบบ
ระบบ
ในระบบ
ใหมนฤทธิ์์�
ัดกศึผลสั
ษาทบทวน
ไวKC-Moodle
ในระบบ
นักศึกษาทบทวน
ระบบ
ษาทบทวนก่่
อนและ
กระบบ
อนและระหว
างฝกKC-Moodle
ปฏิบให้้นัั
ัติ กศึึกให
างฝึึกปฏิิาบังฝัติิ กปฏิบัติ
กระหว่่
อนและระหว

รู ป ที ่ 1 การปฐมนิ เ ทศกระบวนวิ ช าผ า นระบบ
รูรููปปทีที่่� ่ 11การปฐมนิิ
การปฐมนิ
เ ทศกระบวนวิ
าผ า นระบบ
เทศกระบวนวิิ
ชาผ่่าชนระบบ
Zoom
Zoom
Zoom

รูปที่ 2 คลิปวิดีโอทบทวนความรูอัพโหลดไวในระบบ
ีโอทบทวนความรู้้อ�อััพัพโหลดไว
โหลดไว้้ในระบบ
รูรููปปทีที่่�่ 22คลิคลิิปปวิวิิดดีีโอทบทวนความรู
ในระบบ
KC-Moodle
KC-Moodle
KC-Moodle
นักศึกกศึึษาฝ
กประเมิ
น นวิเวิิคราะห
ปปัญญ
หาและความ
	นัั
ก
ษาฝึึ
ก
ประเมิิ
เ
คราะห์์
ั
หาและความ
นั
ก
ศึ
ก
ษาฝ
ก
ประเมิ
น
วิ
เ
คราะห
ป
ญ

หาและความ
ตต้้องการของผู้้
องการของผูร�รัับับบริ
บริิกการารโดยการสั
โดยการสััมมภาษณ
ภาษณ์์แและศึ
ละศึึกกษา
ษา
ตองการของผูรับบริการ โดยการสัมภาษณและศึกษา
ข้้อมููล secondary data จากโรงพยาบาล หลัังจาก
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ขอมูล secon
นัขอ้นมูสรุลปseco
ปญห
นัพยาบาลและ
้นสรุปปญห
พยาบาลและ
หลั
กฐานเชิง
หลักฐานเชิ
อาจารย
นิเทง
อาจารยนิเท
ในประเทศแล
พีในประเทศแ
่เลี้ยงแหลงฝ
พี่เลี้ยงแหลงฝ

รูปที่ 3
ที่ 3
ระบบรูปZoom
ระบบ Zoom
สัปดาห
สัปดาห
พัฒนานวั
ตกร
พัฒนานวัตก
สรุ ป กา
สรุ ป กา
ทางการพยาบ
ทางการพยาบ
ยอดพั
ฒ นาเ
ยอดพั
ฒ นาเ
conference
conference
ระบบ
Zoom
ระบบ Zoom
สามารถปรึ
กษ
สามารถปรึก

น
1.1. นว
ในรูปปแบ
แบ
44ในรู
infograp
infograph
โรคเบาหว
โรคเบาหวา
ลเบื้อง
ดูดูแแลเบื
้ องต
สนทนาเพ
สนทนาเพื
ผานระบบ
ผานระบบ
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ขอมูล secondary data จากโรงพยาบาล หลังจาก
นั้้�นสรุุนัป้นปััสรุญปหาของผู้้
�รัับรบริิับบริ
การการพร้้อมทั้้�
ปญหาของผู
พรอมทัง้ วางแผนการ
วางแผนการ
สิ นใจทางการพยาบาลโดยใชก
ประเด็นจริยธรรมทีพยาบาลและการตัั
่ พยาบาลและการตั
ดสิินดใจทางการพยาบาลโดยใช้้หลัั
กฐานเชิ
ษที่เกี่ยบวข
องกัศึบกึ กรณี
ษา ซึ่ง
ฐานเชิิหลังประจัั
กษ์์งที่่ประจั
เ� กี่่ย� กวข้้องกัั
กรณีี
ษา ซึ่ศง่� ึกอาจารย์์
อาจารยนิเทศมอบหมายให
นักศึกษาค
จัยทั้ง
ตอเนื่อง
นิิเทศมอบหมายให้้นัั
กศึึกษาค้้นงานวิิ
จัยั ทั้้�นงงานวิ
ในประเทศ
างประเทศ นำเสนอให
และ ง
ภาพ
และต่่ในประเทศและต
างประเทศ นำำ�เสนอให้้อาจารย์์
และพี่่�อาจารย
เลี้้�ยงแหล่่
พโหลดคู  ม ื อ การฝ กฝึึกผ่่าพีนระบบ
่เลี้ยงแหลZoom
งฝกผานระบบ Zoom
อบวัดผลสัมฤทธิ์ใน
ใหนักศึกษาทบทวน

าลชุ ม ชนในความ

รูปที่ 4 การนำเสนอ topic conference ผาน
รููปที่่�รู4ปทีการนำำ
�เสนอ topictopic
conference
ผ่่านระบบ
่ 4 การนำเสนอ
conference
ผาน
ระบบ Zoom
ZoomZoom
ระบบ

บวนวิ ช าผ า นระบบ
รูปที่ 3 การสรุป ปญหาของผูร ับ บริการผ า น

รููปที่่� 3 การสรุุปปััญหาของผู้้�รัับบริิการผ่่านระบบ
ระบบ Zoom
Zoom
ปดาห
topic conference
conference และ
	สััปสัดาห์์
ที่่� ท2ี่ 2นำำ�นำเสนอ
เสนอ topic
และ
พั
ฒ
นานวั
ต
กรรม
พััฒนานวััตกรรม
สรุ ป การวางแผนพยาบาลและการตั
ด สิ น ใจ
สรุุปการวางแผนพยาบาลและการตัั
ดสิินใจทางการ
ทางการพยาบาลโดยใช
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4

นักศึกลษาแต
มพัฒตนานวั
รููปที่่� 5รูนััปกทีศึึ่ ก5ษาแต่่
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ออกกำลั
งกาย A exercise
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ังกายได้้ทั้้�งส่่
วนแขน
ออกกำลั
งกาย V-excercise
่งเป
นการออกกำลั
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ายและใช้้พื้้�นที่่�
กายโดยใช
าน สามารถออกกำลั
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นวัั
ต
กรรมนวัั
ต
กรรมเบาหวานน่่
า
รู้้
กั
�
SDN
ปที่ 6 นวัตกรรมนวัตกรรมเบาหวานนารูกบั
พื้นที่นอย
ออกจากโรงพยาบาล
ในรููปแบบไลน์์ออฟฟิิเชี่่�ยล
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รูปที่ 10 นวัตกรรมวงลอเมนูสุขภาพสำหรับผูปวย
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รูปที่ 10
นวัตนgoogle
กรรมวงล
อform
เมนู
สุขาภาพสำหรั
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ด
ส
ว
น
เสื่อม” 6. นวััตกรรมวงล้้อเมนููสุขุ ภาพสำำ�หรัับผู้้ป่� ว่ ยเบา
ของ plate
model
อาหารแลกเปลี ่ ย น และเป
น
หวาน
เน้้นการรัั
บประทานอาหารตามสัั
ดส่่วนของ
6. model
นวั่สอดคล
ต กรรมวงล
สุ ข�ยภาพสำหรั
ผูปวย
อาหารที
องกับวิถอีชเมนู
ีวิตและวั
plate
อาหารแลกเปลี่่
นฒนธรรมของคน
และเป็็นบอาหารที่่�
ภาคเหนือเนนการรับประทานอาหารตามสั ด ส ว น
เบาหวาน
สอดคล้้องกัั
บวิิถีีชีีวิิตและวััฒนธรรมของคนภาคเหนืือ
ของ plate model อาหารแลกเปลี ่ ย น และเป น
อาหารที่สอดคลองกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคน
ภาคเหนือ

รููปที่่� 11 นวััตกรรมวงล้้อเมนููสุุขภาพสำำ�หรัับผู้้�ป่่วยเบา
หวาน

หลัังจากนั้้�นมอบหมายให้้นัักศึึกษาส่่งไฟล์์งานทั้้�งหมด
ให้้อาจารย์์ผ่่านทาง line หรืือ KC-moodle
4. ผลงานและผลลััพธ์์ของนัักศึึกษา
1. คู่่�มืือการฝึึกปฏิิบััติิการพยาบาลชุุมชนเพื่่�อ
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
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เตรีียมเข้้าสู่่�วิิชาชีีพ โดยทำำ�การอััพโหลดไว้้ในระบบ
KC-Moodle ก่่อนเปิิดกระบวนวิิชา
2. สื่่อ� ทบทวนความรู้้ก่� อ่ นฝึึกปฏิิบัติั งิ าน จำำ�นวน
5 หััวข้้อ
3. นวััตกรรมสุุขภาพทั้้�งหมด 6 ชิ้้�นงาน
4. ผลการประเมิินกระบวนวิิชาออนไลน์์ โดย
ระบบ google form
สิ่่�งที่่�ประทัับใจ
1. ได้้เห็็นการดููแลผู้้�ป่่วยแบบต่่อเนื่่�อง และการ
ประสานงานจากโรงพยาบาลสู่่� รพ.สต อาจารย์์พี่่เ� ลี้้�ยง
แหล่่งฝึึกให้้ความร่่วมมืือและคอยให้้ข้้อมููลดีีมาก ได้้
เห็็นความหลากหลายของวิิถีีชีีวิิตผู้้�ป่่วยเนื่่�องจากได้้
เข้้าไปเยี่่�ยมบ้้านจริิง แล้้วทราบปััญหาของผู้้�ป่่วยเห็็น
สภาพปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�น และผู้้ป่� ว่ ย เจ้้าหน้้าที่่� รพสต อสม
ให้้ความร่่วมมืือดีีมาก เพื่่�อนๆ ในกลุ่่�มระดมความคิิด
ช่่วยกัันสร้้างนวััตกรรมเพื่่�อนำำ�ไปแก้้ปััญหาได้้ออกมา
เป็็นรููปธรรม อาจารย์์ช่่วยเติิมเต็็มและให้้คำำ�แนะนำำ�
ปรัับแก้้จนผลงานมีีความสมบููรณ์์มากยิ่่�งขึ้้�น
2. การทำำ�งานเป็็นกลุ่่�ม การได้้ร่่วมกัันพััฒนา
นวััตกรรมที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อคนไข้้โดยสอดคล้้องกัับ
ปััญหา และบริิบทของชุุมชนนั้้�นๆ ได้้เรีียนรู้้วั� ฒ
ั นธรรม
และความหลากหลาย
3. ได้้ใช้้จิินตนาการ ทัักษะเก่่าๆหลายๆด้้าน วิิชา
ความรู้้�ตั้้�งแต่่สมััยเด็็กๆ มารวมกัันเพื่่�อเป็็นนวััตกรรม
หนึ่่�งชิ้้�น
4. การพััฒนานวััตกรรมกลุ่่�มซึ่่�งต้้องนำำ�ไปใช้้กัับ
บุุคคลรายเดี่่ย� ว ทำำ�ให้้เกิิดความท้้าทาย ได้้ลงพื้้�นที่่� และ
ได้้พบผู้้�ป่่วยจริิง
อย่่างไรก็็ตามนัักศึึกษาได้้ให้้ข้้อเสนอแนะว่่า
อยากไปฝึึกปฏิิบััติิ ณ แหล่่งฝึึกเพิ่่�มขึ้้�น ในสััปดาห์์ที่่� 1
และ 3 เพื่่�อเสริิมสร้้างประสบการณ์์การเป็็นพยาบาล
ชุุมชนมากขึ้้�น
5. ผลลััพธ์์ต่่อคณาจารย์์ผู้้�ร่่วมสอน
อาจารย์์ ผู้้� ร่่ ว มสอนมีี ค วามพึึ ง พอใจในการ
จััดการเรีียนการสอน STEM education ร่่วมกัับการ
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ใช้้เทคโนโลยีีอื่่�นๆ เช่่น KC-moodle, Zoom, Line
เนื่่�องจากสอดรัับกัับนโยบายของมหาวิิทยาลััยและ
สถานการณ์์ที่่�เกิิดการระบาดของโรค covid-19 การ
นิิเทศนัักศึึกษาผ่่านการใช้้ Zoom หรืือ line ทำำ�ให้้
นัักศึึกษาได้้ฝึึกประสบการณ์์จนบรรลุุวัตั ถุุประสงค์์ของ
กระบวนวิิชา
6. ผลลััพธ์์ต่่อองค์์กร
	ค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหารจััดการกระบวนวิิชา
ลดลง
1) การผลิิตคู่่�มืือการฝึึกปฏิิบัติั งิ านแบบออนไลน์์
หากผลิิตเป็็นคู่่�มืือแจกให้้นัักศึึกษา และคณาจารย์์ผู้้�
สอนจะต้้องเสีียค่่าใช้้จ่่ายประมาณเล่่มละ 15 บาท (28
หน้้า) ซึ่่� ง นัั ก ศึึ ก ษาที่่� ล งทะเบีี ย น จำำ� นวน 36 คน
อาจารย์์นิเิ ทศ จำำ�นวน 7 ท่่าน รวมทั้้�งหมด 43 คน หาก
ต้้องผลิิตคู่่�มืือจะต้้องเสีียค่่าใช้้จ่่ายประมาณ 645 บาท
2) การเดิิ น ทางไปฝึึ ก ปฏิิ บัั ติิ ง านที่่� แ หล่่ ง ฝึึ ก
กระบวนวิิชานี้้�มีีการปรัับให้้มีีการเรีียนการสอนเป็็น
แบบออนไลน์์ร่ว่ มกัับการฝึึกปฏิิบัติั ิ ณ สถานที่่�จริิง หาก
ออกฝึึกปฏิิบััติิงานทุุกวััน (16 วััน) ทั้้�ง 6 แหล่่งฝึึก จะ
ต้้องเสีียค่่าจ้้างเหมารถประจำำ�ทางวัันละ 800 บาท คิิด
เป็็นค่่าใช้้จ่่าย 16 x 6 x 800 = 76,800 บาท แต่่มีีการ
ปรัับเปลี่่�ยนให้้มีีการฝึึกปฏิิบััติิออนไลน์์ ทำำ�ให้้มีีการลง
ไปณ แหล่่งฝึึก จำำ�นวน 2 วััน เสีียค่่าใช้้จ่่ายในการเดิิน
ทางเพีียง 9,600 บาท
กล่่าวโดยสรุุปวิิชานี้้�ทำำ�ให้้คณะพยาบาลศาสตร์์
ประหยััดค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหารกระบวนวิิชา จำำ�นวน
67,845 บาท
7. บทสรุุป
ผลการจัั ด การเรีี ย นการสอนโดยใช้้ STEM
education ร่่วมกัับการใช้้เทคโนโลยีีอื่่น� ๆ พบว่่าทำำ�ให้้
นัักศึึกษาได้้บรรลุุวััตถุุประสงค์์ของกระบวนวิิชา และ
สร้้างเสริิมให้้ทัักษะการเรีียนรู้้�แห่่งศตวรรษที่่� 21 3 Rs
x 7Cs กล่่าวคืือ สามารถสร้้างนวััตกรรมสุุขภาพ โดย
เริ่่�มตั้้�งแต่่การรวบรวมข้้อมููล การระบุุปััญหา การ
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รวบรวมแนวคิิดหรืือหลัักฐานเชิิงประจัักษ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
การออกแบบนวััตกรรม การวางแผนและดำำ�เนิินการ
แก้้ปััญหา การทดสอบ ประเมิินผล จนถึึงขั้้�นตอนการ
เสนอผลการใช้้นวััตกรรมโดยทุุกขั้้�นตอนมีีการประยุุกต์์
ใช้้ ศ า ส ต ร์์ ท า ง วิิ ท ย า ศ า ส ต ร์์ ค ณิิ ต ศ า ส ต ร์์
วิิ ศ วกรรมศาสตร์์ และเทคโนโลยีี เข้้ามาเกี่่� ย วข้้อง
นอกจากนั้้�นแล้้วนัักศึึกษายัังมีีการฝึึกการประสานงาน
การทำำ�งานร่่วมกัับทีีมการพยาบาลและทีีมสุุขภาพอีีก
ด้้วย

8. กิิตติิกรรมประกาศ
ขอขอบคุุณศููนย์์นวััตกรรมการสอนและการ
เรีี ย นรู้้� สำำ�นัั ก บริิ ก ารเทคโนโลยีี ส ารสนเทศ
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ที่่�ได้้จััดโครงการส่่งเสริิมการ
จััดการเรีียนรู้้�แบบใหม่่ที่่�สอดคล้้องกัับศตวรรษที่่� 21
ประจำำ�ปีกี ารศึึกษา 2563 ในการสนัับสนุุนงบประมาณ
ขอบคุุณคณะพยาบาลศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
ที่่�เอื้้�อเฟื้้�อสถานที่่� และคณาจารย์์ผู้้�สอนกระบวนวิิชา
551482 ทุุกท่่าน ที่่�ร่ว่ มกัันพััฒนาการจััดการเรีียนการ
สอนจนสำำ�เร็็จลุุล่่วงไปได้้ด้้วยดีี

9. เอกสารอ้้างอิิง
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วารสารศึึกษาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยนเรศวร, 18(4), 334-348.
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กระบวนวิชาวัตถุดิบในเครื่องสำ�อางและการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบใหม่
ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21
วรพรรณ ภู่มณี1*, กนกวรรณ เกียรติสิน1, วรรธิดา ชัยญาณะ1, ศศิธร ศิริลุน1 และ พิมพร ลีลาพรพิสิฐ1
1

ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ถนนสุเทพ ตำ�บลสุเทพ อำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
*E-mail: worrapan.p@cmu.ac.th

บทคัดย่อ
กระบวนวิิชาวััตถุุดิบิ ในเครื่่อ� งสำำ�อาง คณะเภสััชศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ เดิิมได้้จััดการเรีียนการสอน
แบบตั้้�งรัับ คืือ การสอนแบบบรรยายในห้้องเรีียน และวััดผลด้้วยการสอบ ส่่งผลให้้นัักศึึกษาขาดความสนใจใน
การเรีียน รวมทั้้�งไม่่สามารถบรรลุุวัตั ถุุประสงค์์ของกระบวนวิิชาได้้เท่่าที่่�ควร โครงการนี้้�จึึงมีีวัตั ถุุประสงค์์เพื่่�อพััฒนา
รููปแบบการเรีียนการสอนของกระบวนวิิชาวััตถุุดิิบในเครื่่�องสำำ�อางแบบใหม่่ โดยอาศััยกระบวนการเรีียนรู้้�เชิิงรุุก
ซึ่่�งได้้จััดกิิจกรรมส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�ที่่�หลากหลายในห้้องเรีียน เช่่น การเรีียนรู้้�โดยใช้้กรณีีศึึกษาเป็็นฐาน การเรีียน
รู้้�ผ่่านเกมส์์ การเรีียนรู้้�ผ่่านการอภิิปรายแบบกลุ่่�ม และการทำำ�งานมอบหมาย โดยก่่อนที่่�จะเข้้าร่่วมกิิจกรรมการ
เรีียนรู้้�ในห้้องเรีียนนั้้�น นัักศึึกษาจะต้้องศึึกษาองค์์ความรู้้�พื้้�นฐานในรููปแบบของ Flipped classroom และจะ
ทบทวนความรู้้ที่่� สำ� ำ�คัญ
ั ผ่่านทาง Quiz หรืือการถกแถลงในชั้้�นเรีียน จากนั้้�นจะเข้้าสู่่�กิิจกรรมการเรีียนรู้้ใ� นห้้องเรีียน
ที่่�จะสนัับสนุุนและส่่งเสริิมให้้นัักศึึกษาได้้เรีียนรู้้จ� ากประสบการณ์์จริิง เช่่น การทดลองเนื้้�อสััมผััสของวััตถุุดิบิ ที่่�แตก
ต่่างกััน การวิิเคราะห์์คุณ
ุ ลัักษณะสำำ�คัญ
ั ของวััตถุุดิบิ แต่่ละชนิิดตามโจทย์์ที่่ไ� ด้้รัับ การสััมผััสและทดสอบวััตถุุดิบิ ใน
เครื่่�องสำำ�อางจากเทคโนโลยีีชีีวภาพ เทคนิิคการแบ่่งประเภทของสีีและกลิ่่�นในเครื่่�องสำำ�อาง เป็็นต้้น นอกจากนี้้�
นัักศึึกษาจะได้้ค้้นคว้้าองค์์ความรู้้�ใหม่่จากแหล่่งข้้อมููลภายนอกตามความสนใจ รวมทั้้�งฝึึกทัักษะการนำำ�เสนอและ
ถกแถลงในห้้องเรีียน ซึ่่�งส่่งเสริิมการจดจำำ�องค์์ความรู้้�ในระยะยาว ผลลััพธ์์จากการพััฒนารููปแบบการเรีียนการ
สอนนี้้� ทำำ�ให้้นัักศึึกษาทุุกคนเกิิดความสนใจในกิิจกรรมการเรีียนรู้้�เป็็นอย่่างมาก ได้้ฝึึกทัักษะที่่�สำำ�คััญและส่่งเสริิม
การเรีียนรู้้ต� ลอดชีีวิติ อย่่างเป็็นรููปธรรม อีีกทั้้�งยัังมีีเจตคติิที่่�ดีีต่อ่ กระบวนวิิชาและศาสตร์์ด้้านเครื่่อ� งสำำ�อางมากขึ้้�น
องค์์ความรู้้ที่่� ไ� ด้้มีีความทัันสมััย ทัันต่่อความก้้าวหน้้าของเทคโนโลยีีด้้านวิิทยาศาสตร์์เครื่่อ� งสำำ�อางในยุุคโลกาภิิวัฒ
ั น์์
ช่่วยให้้ผู้้�เรีียนบรรลุุวััตถุุประสงค์์ของกระบวนวิิชาวััตถุุดิิบในเครื่่�องสำำ�อาง อีีกทั้้�งยัังส่่งเสริิมทัักษะการปฏิิบััติิงาน
ในฐานะเภสััชกรที่่�มีีคุุณภาพ สอดคล้้องกัับวิิสััยทััศน์์ของคณะเภสััชศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
คำำ�สำำ�คััญ: วััตถุุดิิบในเครื่่�องสำำ�อาง, การเรีียนรู้้�เชิิงรุุก, Case-based learning, Group discussion, Gamesbased learning
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1. บทนำำ�
คณะเภสััชศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ มีีวิสัิ ยั
ทััศน์์ในการเป็็นผู้้�นำำ�ในการผลิิตบััณฑิิตที่่�มีีคุุณธรรม
และคุุ ณ ภาพ สร้้างและเผยแพร่่ อ งค์์ ค วามรู้้� ด้้ าน
เภสััชกรรม เพื่่�อรัับใช้้สัังคม จากวิิสััยทััศน์์ดัังกล่่าวนั้้�น
การผลิิตบััณฑิิตที่่�มีคุี ณ
ุ ธรรมและมีีคุณ
ุ ภาพนั้้�น จำำ�เป็็น
อย่่างยิ่่�งที่่�ต้้องอาศััยกระบวนการเรีียนการสอน ที่่�มีี
ศัักยภาพในการเสริิมสร้้างองค์์ความรู้้�ให้้กัับนัักศึึกษา
ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ กระบวนวิิชาวััตถุุดิิบในเครื่่�อง
สำำ�อาง (461471) จััดอยู่่�ในกระบวนวิิชาเลืือก-เสรีี
หลัักสููตรเภสััชศาสตรบััณฑิิต พ.ศ.2558 มีีวัตั ถุุประสงค์์
เพื่่�อให้้นัักศึึกษามีีความรู้้� ความเข้้าใจ สามารถอธิิบาย
หน้้าที่่� การออกฤทธิ์์� ข้้อดีีและข้้อเสีีย ของวััตถุุดิิบที่่�ใช้้
ในเครื่่�องสำำ�อาง และ สามารถเลืือกใช้้วััตถุุดิิบต่่าง ๆ
ในผลิิตภััณฑ์์เครื่่อ� งสำำ�อางได้้อย่่างเหมาะสม ซึ่ง่� ถืือเป็็น
อีีกบทบาทหนึ่่�งที่่�สำำ�คัญ
ั ของวิิชาชีีพเภสััชกรรม ในอดีีต
วิิ ธีี จัั ด การเรีี ย นการสอนของกระบวนวิิ ช านี้้� เป็็ น
ลัักษณะการบรรยายเป็็นหลัักและอาศััยการวััดผลการ
เรีี ย นรู้้� จ ากการสอบกลางภาคและสอบปลายภาค
ทำำ�ให้้นัักศึึกษาที่่�เรีียนได้้รัับความรู้้�ผ่่านกระบวนการ
passive learning หรืือการเรีียนรู้้�แบบตั้้�งรัับ[1] เป็็น
หลััก ส่่งผลให้้นัักศึึกษาขาดทัักษะและการเรีียนรู้้�จาก
ประสบการณ์์จริิง รวมทั้้�งขาดความกระตืือรืือร้้นในการ
ค้้นคว้้าความรู้้ด้้ว
� ยตนเอง นอกจากนี้้�กระบวนการผลิิต
หรืื อ ออกแบบสูู ต รตำำ�รัั บ เครื่่� อ งสำำ� อางเพื่่� อ ให้้ได้้
ผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีประสิิทธิิภาพตามต้้องการนั้้�น มีีความ
จำำ�เป็็นอย่่างยิ่่�งที่่�เภสััชกรต้้องสััมผััส หรืือได้้ทดลอง
วัั ต ถุุ ดิิ บ ที่่� ใช้้ผลิิ ต เครื่่� อ งสำำ� อางนั้้�น ๆ จริิ ง ดัั ง นั้้�น
กระบวนการ passive learning แบบเดิิมนั้้�น ทำำ�ให้้
ผลลัั พ ธ์์ ผู้้� เรีี ย นไม่่ ส อดคล้้องกัั บ วัั ต ถุุ ป ระสงค์์ ข อง
กระบวนวิิชาและจุุดประสงค์์ที่่�แท้้จริิงของการเรีียนรู้้�
เท่่าที่่�ควร กอปรกัับความก้้าวหน้้าทางเทคโนโลยีีด้้าน
เครื่่อ� งสำำ�อางและวััตถุุดิบิ ในเครื่่อ� งสำำ�อางในปััจจุุบันั ซึ่ง่�
มีีวััตถุุดิิบที่่�มีีนวััตกรรมที่่�หลากหลายและมีีพลวััตของ
การเปลี่่�ยนแปลงอย่่างต่่อเนื่่�อง องค์์ความรู้้�ที่่�ได้้จาก

ห้้องเรีียนรููปแบบบรรยายเพีียงอย่่างเดีียว ส่่งผลให้้
นัักศึึกษาขาดโอกาสในการเรีียนรู้้ด้้� านวััตถุุดิบิ ในเครื่่อ� ง
สำำ�อางที่่�มีีการพััฒนาอย่่างก้้าวกระโดด
	ด้้วยเหตุุนี้้�กลุ่่�มอาจารย์์ผู้้ส� อนจึึงเล็็งเห็็นถึึงความ
จำำ�เป็็นอย่่างยิ่่�ง ในการปรัับปรุุงเปลี่่�ยนแปลงรููปแบบ
การเรีียนการสอนจากเดิิม คืือ passive learning เป็็น
active learning หรืือ การเรีียนรู้้�เชิิงรุุก ที่่�มุ่่�งเน้้นการ
จััดการเรีียนรู้้�โดยเน้้นผู้้�เรีียนเป็็นศููนย์์กลาง และมีี
ศัั ก ยภาพในการตอบโจทย์์ outcome-based
learning อย่่างแท้้จริิง โดยอาศััยเทคนิิคการสอน รวม
ทั้้�งสร้้างสรรค์์กิจิ กรรมในชั้้�นเรีียนที่่�มีคี วามหลากหลาย
น่่าสนใจ และทัันสมััย ทำำ�ให้้ผู้้�เรีียนได้้รัับองค์์ความรู้้�
จากประสบการณ์์จริิง และการเรีียนรู้้�ด้้วยตนเองตาม
สิ่่�งที่่�สนใจ จากการมีีส่่วนร่่วมในทุุกกิิจกรรม ช่่วยส่่ง
เสริิมให้้ผู้้�เรีียนมีีความตื่่น� ตััวและกระตืือรืือร้้นด้้านการ
รู้้คิ� ดิ มากกว่่าการฟัังผู้้ส� อนในห้้องเรีียนและการท่่องจำำ�
อีีกทั้้�งยัังได้้ศึึกษาความก้้าวหน้้าและเทคโนโลยีีใหม่่ๆ
ด้้านวััตถุุดิิบในเครื่่�องสำำ�อาง และมีีการอััพเดทองค์์
ความรู้้�ในทุุกภาคการศึึกษา โดยเน้้นกิิจกรรมที่่�ทำ�ำ ใน
ห้้องเรีียนเป็็นหลััก ก่่อให้้เกิิดประสิิทธิิผลการเรีียนรู้้�
อย่่างสููงสุุด ทำำ�ให้้ผู้้�เรีียนมีีทััศนคติิที่่�ดีีต่่อวิิทยาศาสตร์์
เครื่่�องสำำ�อาง และกระบวนวิิชาที่่�เกี่่�ยวข้้อง เกิิดทัักษะ
การเรีี ย นรู้้� อ ย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ งตลอดชีี วิิ ต (life-long
learning) ช่่ ว ยให้้ผู้้� เรีี ย นบรรลุุ วัั ต ถุุ ป ระสงค์์ ข อง
กระบวนวิิชาวััตถุุดิิบในเครื่่�องสำำ�อาง อีีกทั้้�งยัังส่่งเสริิม
ทัั ก ษะการปฏิิบัั ติิ ง านในฐานะเภสัั ช กรที่่� มีี คุุ ณ ภาพ
สอดคล้้องกัั บ วิิ สัั ย ทัั ศ น์์ ข องคณะเภสัั ช ศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ รวมทั้้�งการเปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิด
ขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�องในยุุคโลกาภิิวััฒน์์
2. หลัักการและทฤษฎีีที่่�นำำ�มาใช้้
	รููปแบบการเรีียนการสอนใหม่่ในกระบวนวิิชา
นี้้�มุ่่�งเน้้นการเรีียนการสอนแบบ active learning โดย
ก่่อนเริ่่ม� กิิจกรรมการเรีียนรู้้ใ� นห้้องเรีียน อาจารย์์จะให้้
ความรู้้�พื้้�นฐานและหลัักการแก่่นัักศึึกษาในรููปแบบ
“Flipped classroom” ผ่่านสื่่อ� การสอนรููปแบบวีีดีโี อ
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
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จากนั้้�นจะทบทวนความรู้้�ของผู้้�เรีียนโดยใช้้เครื่่�องมืือ
ต่่าง ๆ เช่่น online quiz หรืือ การถามตอบในชั้้�นเรีียน
ก่่อนเข้้าสู่่�การเรีียนรู้้จ� ากกิิจกรรมในห้้องเรีียน ดัังต่่อไป
นี้้�
2.1. กิิจกรรมการเรีียนรู้้�โดยใช้้กรณีีศึึกษาเป็็น
ฐาน (Case-based learning)
กรณีีศึึกษาด้้านวััตถุุดิิบในเครื่่�องสำำ�อาง โดยให้้
นัักศึึกษาได้้สัังเกต สััมผััส หรืือทดสอบวััตถุุดิบิ ในเครื่่อ� ง
สำำ�อางจริิง วิิเคราะห์์การใช้้วััตถุุดิบิ ในเครื่่อ� งสำำ�อางนั้้�น ๆ
อย่่างเหมาะสมร่่วมกััน และยัังเปิิดโอกาสให้้นัักศึึกษา
ได้้แสดงความคิิดเห็็นของตนเอง และรัับฟัังความคิิด
เห็็นจากผู้้�อื่่�น ร่่วมกัันแก้้ไขปััญหาจากโจทย์์ที่่�อาจารย์์
ให้้ เช่่น หากต้้องการปรัับปรุุงเนื้้�อสััมผััสของผลิิตภััณฑ์์
บำำ�รุุงผิิวนี้้� ควรเลืือกใช้้วััตถุุดิิบชนิิดใดทดแทน เป็็นต้้น
ทำำ�ให้้นัักศึึกษาเห็็นความแตกต่่างที่่�ชัดั เจนในการเลืือก
ใช้้วััตถุุดิิบแต่่ละชนิิด นอกจากนี้้�การเรีียนรู้้�ผ่่าน case
study เกี่่�ยวข้้องกัับวััตถุุดิิบใหม่่ ๆ ในเครื่่�องสำำ�อาง ที่่�
นัักศึึกษาสนใจร่่วมกัับเพื่่�อน ๆ ในชั้้�นเรีียน เป็็นการ
สร้้างการเรีียนรู้้�ร่่วมกััน และก้้าวทัันเทคโนโลยีี[2]
2.2. กิิจกรรมการเรีียนรู้้�ผ่่านเกมส์์ (Gamesbased learning)
	กิิจกรรมในห้้องเรีียนโดยการใช้้เกมส์์เพื่่�อการ
เรีียนรู้้� ก่่อให้้เกิิดความสนุุกสนานไปพร้้อม ๆ กัับการ
สอดแทรกเนื้้�อหาที่่�สอดคล้้องกัับวััตถุุประสงค์์ของ
กระบวนวิิชา เช่่น การทายชนิิดวััตถุุดิิบทางเครื่่�อง
สำำ�อางสำำ�หรัับเส้้นผมและหนัังศีีรษะจากคุุณสมบััติเิ ด่่น
ของวััตถุุดิิบนั้้�น ๆ โดยสร้้างเกมส์์การแข่่งขัันเพื่่�อเก็็บ
คะแนนรายกลุ่่�ม เป็็นต้้น การใช้้เกมส์์มาช่่วยในการ
เรีียนรู้้�นั้้�น จะสามารถสร้้างแรงจููงใจ อารมณ์์เชิิงบวก
และกระตุ้้น� ทัักษะการเข้้าสัังคมให้้กัับนัักศึึกษาด้้วย[4]
2.3. กิิจกรรมการเรีียนรู้้�ผ่่านการอภิิปรายแบบ
กลุ่่�ม (Group discussion)
	นัักศึึกษาได้้จะฝึึกทัักษะการอภิิปรายและถก
แถลงรายกลุ่่�มในกิิจกรรม “group discussion” เพื่่�อ
แลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็นกัับเพื่่�อนร่่วมชั้้�นเรีียนและ
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อาจารย์์ เกี่่ย� วกัับการเลืือกใช้้วััตถุุดิบิ ในเครื่่อ� งสำำ�อางที่่�
เหมาะสม กัับแต่่ละรููปแบบผลิิตภััณฑ์์ เป็็นต้้น โดยจะ
มีีการนำำ�เสนอข้้อมููล หรืือจััดทำำ�สื่่�อการนำำ�เสนอองค์์
ความรู้้�ที่่�ตนเองสนใจให้้กัับเพื่่�อนในชั้้�นเรีียน และจัับ
ประเด็็นสำำ�คััญในการถกแถลง กระตุ้้�นให้้เกิิดความ
สนใจในการเรีียนรู้้อ� ย่่างต่่อเนื่่�อง และอาจารย์์สามารถ
ได้้รัับ feedback จากนัักศึึกษาได้้ทัันทีี[4]
	ทั้้�งนี้้�ด้้วยกิิจกรรมการเรีียนการสอนแบบใหม่่
นอกจากจะช่่ ว ยให้้ผู้้� เรีี ย นบรรลุุ วัั ต ถุุ ป ระสงค์์ ข อง
กระบวนวิิชาวััตถุุดิบิ ในเครื่่อ� งสำำ�อางแล้้ว คณาจารย์์ยังั
มีีเป้้าหมายระยะยาว คืือ ให้้นัักศึึกษาเกิิดทัักษะการ
เรีียนรู้้�อย่่างต่่อเนื่่�องตลอดชีีวิิต (life-long learning)
ส่่ ง เสริิ ม ทัั ก ษะการปฏิิ บัั ติิ ง านในฐานะเภสัั ช กรที่่� มีี
คุุณภาพในอนาคต
3. กระบวนการเรีียนรู้้�ที่่�เกิิดขึ้น้�
กระบวนวิิชานี้้�แบ่่งกิิจกรรมตามหััวข้้อเป็็น 9
หััวข้้อ ได้้แก่่ หััวข้้อที่่� 1 บทนำำ� (1 ชม.), หััวข้้อที่่� 2
วััตถุุดิบิ ที่่�ใช้้ในผลิิตภััณฑ์์ดูแู ลผิิวพรรณ (3 ชม.), หััวข้้อ
ที่่� 3 วััตถุุดิิบที่่�ใช้้ในผลิิตภััณฑ์์ดููแลเส้้นผม (3 ชม.),
หััวข้้อที่่� 4 พอลิิเมอร์์ (1 ชม.), หััวข้้อที่่� 5 วััตถุุดิิบที่่�ใช้้
ในผลิิตภััณฑ์์อื่่�นๆ ทางเครื่่�องสำำ�อาง (1 ชม.), หััวข้้อที่่�
6 สารลดแรงตึึงผิิว (1 ชม.), หััวข้้อที่่� 7 สารเสริิมใน
ผลิิตภััณฑ์์ (1 ชม.), หััวข้้อที่่� 8 วััตถุุดิิบทางเทคโนโลยีี
ชีีวภาพ (2 ชม.) และ หััวข้้อที่่� 9 วััตถุุดิิบจากนาโน
เทคโนโลยีี (2 ชม.) คิิดเป็็น 15 ชั่่�วโมงการเรีียนการ
สอน (100%) โดยมีีรายละเอีียดรููปแบบการเรีียนการ
สอนและสััดส่่วนคะแนนในการวััดผลประเมิินผลดััง
แสดงในรููปที่่� 1
3.1. สื่่�อและนวััตกรรมในการจััดการเรีียนการ
สอน
จะเห็็นได้้ว่่าการเรีียนการสอนในกระบวนวิิชา
นี้้�ได้้จัั ด การเรีี ย นการสอนรูู ป แบบ case-based
learning ในหลากหลายหัั วข้้ อ การสร้้างสื่่� อและ
นวััตกรรมการเรีียนรู้้�จึึงเป็็นเครื่่�องมืือที่่�สำำ�คััญในการก
ระตุ้้� นการเรีี ย นรู้้� ข องนัั ก ศึึ ก ษา รวมถึึ ง การจัั ดหา
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วััตถุุดิบิ ทางเครื่่อ� งสำำ�อางในท้้องตลาด เพื่่�อให้้นัักศึึกษา
ได้้ทดสอบ และวิิ เ คราะห์์ เ นื้้�อสัั มผัั ส หรืื อทดสอบ
คุุณลัักษณะเด่่นของวััตถุุดิิบนั้้�น ๆ ในคาบเรีียน ใน
หััวข้้อที่่� 1, 6, 7 และ 8 คณาจารย์์ได้้จััดทำำ�สื่่�อการสอน
ได้้แก่่ The Box of Natural Cosmetic Raw

Materials (รููปที่่� 2(ก)), Cosmetic Surfactants (รููป
ที่่� 2(ข)), The Box of Cosmetic Additives (รููปที่่�
2(ค)) และ Biotechnology in Cosmetic Products
(รููปที่่� 2(ง))

รูปที่ 1 แผนผังกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลในกระบวนวิชาวัตถุดิบในเครื่องสำอาง

รูปที่ 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 ้ ห ั ว ข อที ่ 2 ได จ ั ดหาวั ตถุดิ บ ใน
ผลิ ต ภั ณ ฑ ด ู แ ลผิ ว พรรณที ่ ห ลากหลาย เพื ่ อ ให
นักศึกษาไดทดลองจริงในหองเรียน และสามารถ
แยกแยะชนิ ด ของวั ต ถุ ด ิ บ จากคุ ณ สมบั ต ิ เ ด น ได

จากใบงานการเรียนรูในหองเรียนที่สอดคลองกั บ
วัตถุประสงคของกระบวนวิชา
่มสาขาวิชDigital
าวิทยาศาสตร์
สุขภาพ
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tools
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นอกจากนี้้�หัั วข้้ อที่่� 2 ได้้จัั ด หาวัั ต ถุุ ดิิ บ ใน
ผลิิตภััณฑ์์ดูแู ลผิิวพรรณที่่�หลากหลาย เพื่่�อให้้นัักศึึกษา
ได้้ทดลองจริิงในห้้องเรีียน และสามารถแยกแยะชนิิด
ของวััตถุุดิิบจากคุุณสมบััติิเด่่นได้้ กอปรกัับการจััด
อภิิปรายและตอบคำำ�ถามซึ่่ง� อ้้างอิิงจากใบงานการเรีียน
รู้้ใ� นห้้องเรีียนที่่�สอดคล้้องกัับวััตถุุประสงค์์ของกระบวน
วิิชา
3.2. การใช้้เทคโนโลยีี Digital tools ใน
กิิจกรรมการเรีียน
Digital tools มีีความสำำ�คััญอย่่างยิ่่�งต่่อการ
จััดการเรีียนการสอนในกระบวนวิิชานี้้� โดยเฉพาะอย่่าง
ยิ่่�งในช่่วงเวลาที่่�มีีการระบาดของโควิิท-19 ทั้้�ง 2 ภาค
เรีียน ในปีีการศึึกษา 2563 ที่่�ผ่า่ นมา การติิดต่่อสื่่อ� สาร
กัับนัักศึึกษาจะอาศััยช่่องทาง Line group และ CMU
Online KC Moodle ของกระบวนวิิชาเป็็นหลััก จะ
เห็็นได้้ว่่าการใช้้ Flipped classroom เป็็นรููปแบบ
หลัั ก ในการให้้ความรู้้� พื้้� นฐานแก่่ นัั ก ศึึ ก ษา ฉะนั้้�น
คณาจารย์์จึึงจััดทำำ�วีีดีีโอสื่่�อการสอน รวมทั้้�งประเมิิน
ผลและทบทวนความรู้้�ของนัักศึึกษาผ่่านการทำำ� Quiz
ทั้้�งในช่่องทาง CMU Online KC Moodle และการ
ใช้้ Mentimeter Quiz application ในห้้องเรีียน
จากการใช้้ Digital tools นี้้�เอง ทำำ�ให้้นัักศึึกษาเกิิด
ความสนใจในการศึึกษาองค์์ความรู้้�จาก Flipped
classroom และการทำำ� Quiz ทบทวนความรู้้ก่� อ่ นเข้้า
ร่่ วมกิิจกรรมในห้้องเรีียน กระตุ้้�นให้้นัักศึึกษาเกิิด
ทัักษะการเรีียนรู้้�ด้้วยตนเอง และการตั้้�งคำำ�ถามใน
ประเด็็นที่่�นัักศึึกษาสนใจ
3.3. กิิจกรรมงานมอบหมาย
ในหััวข้้อที่่� 5 เรื่่อ� งวััตถุุดิบิ ที่่�ใช้้ในผลิิตภััณฑ์์อื่่น� ๆ
ทางเครื่่อ� งสำำ�อาง เช่่น ผลิิตภััณฑ์์ยาสีีฟันั น้ำำ��ยาบ้้วนปาก
ผลิิตภััณฑ์์ขจััดขน เครื่่อ� งสำำ�อางสำำ�หรัับเล็็บ เป็็นต้้น ซึ่ง่�
จะเป็็นหััวข้้อที่่�จััดให้้มีีงานมอบหมายแก่่นัักศึึกษาราย
กลุ่่�ม ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถเลืือกหััวข้้อตามความสนใจ
ได้้ โดยนัักศึึกษาจะได้้ฝึึกทัักษะการทำำ�งานร่่วมกัับผู้้อื่่� น�
และการค้้นคว้้าความรู้้ด้้ว
� ยตนเอง ซึ่ง่� จะมีีอาจารย์์เป็็น
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ผู้้�แนะนำำ� รวมทั้้�งตรวจสอบความถููกต้้องและความน่่า
เชื่่�อถืือของแหล่่งข้้อมููล หลัังจากนั้้�นนัักศึึกษาแต่่ละ
กลุ่่�มจะต้้องนำำ�เสนอข้้อมููลกัับเพื่่�อนร่่วมชั้้�นเรีียนและ
อาจารย์์ รวมทั้้�งอภิิปรายในประเด็็นสำำ�คััญร่่วมกััน
3.4. การวััดผลและประเมิินผล
เนื่่�องจากการเรีียนรู้้เ� ชิิงรุุกในกระบวนวิิชานี้้� เน้้น
การกระตุ้้�นให้้นัักศึึกษาเกิิดความสนใจในองค์์ความรู้้�
และกิิจกรรมในห้้องเรีียน ดัังนั้้�นการวััดผลและประเมิิน
ผลแบบการสอบจึึงไม่่สามารถสะท้้อนถึึงการมีีส่ว่ นร่่วม
ในกิิจกรรมของนัักศึึกษาได้้ การวััดผลประเมิินผลแบบ
ใหม่่ จึึงประเมิินจากประเด็็นสำำ�คัญ
ั ที่่�หลากหลาย ได้้แก่่
ความสนใจ และการมีี ส่่ ว นร่่ ว มในกิิ จ กรรมของ
นัักศึึกษารายบุุคคล ความตรงต่่อเวลา พฤติิกรรมใน
ชั้้�นเรีียน ทัักษะในการถกแถลง รวมทั้้�งการนำำ�เสนอ
ข้้อมููล ซึ่่�งจะสะท้้อนทัักษะการเรีียนรู้้�แบบใหม่่ของ
นัักศึึกษาได้้เป็็นอย่่างดีี โดยการแบ่่งสััดส่่วนคะแนน
ของแต่่ละหััวข้้อตามชั่่ว� โมงเรีียนรวมทั้้�งปริิมาณเนื้้�อหา
และกิิจกรรม อาศััยระบบรููบริิกส์์เป็็นเกณฑ์์การให้้
คะแนน ตััวอย่่างตารางการให้้คะแนนและระบบรูู
บริิกซ์์ดัังแสดงในตารางที่่� 1
ตารางที่่� 1 ตััวอย่่างตารางการให้้คะแนนและระบบรูู
บริิกซ์์ที่่�ใช้้ในการวััดผลและประเมิินผล
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2563 ด ผลและประเมิ น ผลในประเด็น องค

ความรูพื้นฐานของนักศึกษานั้น จะถูกใหสัดสวนที่
ลดลงหากเปรียบเทียบกับเรียนการสอนแบบเดิม

นักศึกษาแต
ทางเครื ่ อ งส
ทดสอบการ
ประเภทของ
การดมกลิ่นน
หรือ การทด
ซิลิโคน หรือ
วิเคราะหแน
จากวัตถุดิบต
ลื่นขึ้น ควรป
กิจก
กระบวนการ
ประมวลผลใ
ค น คว า ข อ ม
อาจารยเปน
รวมกัน
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การวััดผลและประเมิินผลในประเด็็นองค์์ความรู้้�พื้้�น
ฐานของนัักศึึกษานั้้�น จะถููกให้้สััดส่่วนที่่�ลดลงหาก
เปรีียบเทีียบกัับเรีีการวั
ยนการสอนแบบเดิิ
โดยใช้้เครื่่น�อองค
ง
ดผลและประเมิ นมผลในประเด็
มืือการประเมิิ
นแบบ
Quiz และจะประเมิิ
ความรู
พื้นฐานของนั
กศึกษานั้น จะถูนกหลัั
ใหงสจากที่่�
ัดสวนที่
นัั ก ศึึ ก ษาได้้เรีี
ย นรู้้� ด้้วยบเที
ยตนเองจาก
Flipped ม
ลดลงหากเปรี
ยบกับเรียนการสอนแบบเดิ
classroomโดยใช
ซึ่่�ง เQuiz
�ได้้มากกว่่
า 1และจะ
ครั้้�ง
ครื ่ องมืสามารถทำำ
อการประเมิ
น แบบ Quiz
นหลังจากที่นักศึกษาได
เรียอนรู
ดวยตนเอง
เพื่่�อให้้นัักศึึประเมิ
กษาได้้ทดสอบตนเอง
และก่่
ให้้เกิิ
ดการ
จาก Flipped
ตั้้�งคำำ�ถามในประเด็็
นที่่�ไclassroom
ม่่เข้้าใจ เพื่่�อซึนำำ่ง �Quiz
มาอภิิสามารถทำได
ปรายกัับ
มากกว
า 1วครั
นักศึกษาได
ทดสอบตนเอง
อาจารย์์และเพื่่�
อนร่่
มชั้้�้งนเพืเรีี่อยให
นในห้้องเรีี
ยนต่่
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4.1. ผลลััพธ์์ต่อ่ นัักศึึกษากลุ่่�มเป้้าหมาย
4.1 ผลลัพธตอนักศึกษากลุมเปาหมาย
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สิ่่�งที่่�สะท้้อนออกมาได้้อย่่างชััดเจนอีีกประการ
หนึ่่�ง คืือ การเรีียนรู้้�เชิิงรุุกจากกิิจกรรมต่่าง ๆ ทำำ�ให้้
นัั ก ศึึ ก ษาเกิิ ด ความประทัั บ ใจและมีี เจตคติิ ที่่� ดีี ต่่ อ
วิิทยาศาสตร์์เครื่่�องสำำ�อางเป็็นอย่่างมาก
การเปลี่่ย� นแปลงในด้้านผลลััพธ์์ต่อ่ นัักศึึกษาเป้้าหมาย
นี้้� เห็็นได้้อย่่างชััดเจนจากคะแนนประเมิินกระบวนการ
เรีียนการสอนของนัักศึึกษา (รููปที่่� 4) พบว่่ากิิจกรรม
การเรีียนรู้้เ� ชิิงรุุกของกระบวนวิิชานี้้� ทำำ�ให้้นัักศึึกษาเกิิด
ความประทัับใจในการเรีียนมากยิ่่ง� ขึ้้�น ได้้รัับองค์์ความ
รู้้�ที่่�หลากหลาย ทัันสมััย และเป็็นประเด็็นที่่�นัักศึึกษา
สนใจ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในด้้านการส่่งเสริิมให้้ผู้้�เรีียน
คิิด และค้้นคว้้าด้้วยตนเอง และรู้้�จัักวิิเคราะห์์ ที่่�ได้้
คะแนนเฉลี่่�ยเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างมากจากเดิิม 4.51 ± 0.34
คะแนน เป็็น 5 คะแนน รวมทั้้�งการใช้้เวลาในการเรีียน
รู้้อ� ย่่างเหมาะสม ซึ่่ง� กิิจกรรมต่่าง ๆ จะใช้้เวลาการเรีียน
รู้้�ในห้้องเรีียนเป็็นหลััก เพื่่�อไม่่เป็็นการเพิ่่�มภาระด้้าน
งานมอบหมายให้้กัับนัักศึึกษามากเกิินความจำำ�เป็็น
อย่่างไรก็็ตามกิิจกรรมต่่าง ๆ นั้้�น ต้้องส่่งเสริิมให้้
นัักศึึกษาได้้รัับองค์์ความรู้้ที่่� ส� อดคล้้องกัับวััตถุุประสงค์์
ของกระบวนวิิชาได้้อย่่างแท้้จริิง
4.2. ผลลััพธ์์ต่่อคณาจารย์์ที่่�เข้้าร่่วมโครงการ
กระบวนการเรีียนรู้้�เชิิงรุุกนั้้�น นอกจากจะส่่ง
เสริิมทัักษะการเรีียนรู้้�ให้้กัับนัักศึึกษาแล้้ว ยัังทำำ�ให้้
คณาจารย์์ได้้รัับองค์์ความรู้้�ใหม่่ที่่�ทัันสมััยอยู่่�เสมอ ซึ่่�ง
แหล่่งที่่�มาขององค์์ความรู้้�ใหม่่นั้้�น มาจากการค้้นคว้้า
ข้้อมูู ล เพิ่่� ม เติิ ม ของทั้้�งอาจารย์์ แ ละนัั ก ศึึ ก ษา ยก
ตััวอย่่างเช่่น วััตถุุดิบิ ในผลิิตภััณฑ์์บำำ�รุงุ เส้้นผมชนิิดใหม่่
ที่่�นักั ศึึกษาได้้นำำ�เสนอในชั้้�นเรีียน ซึ่่ง� ยัังไม่่มีกี ารบัันทึึก
ไว้้ในตำำ�ราเรีียนฉบัับล่่าสุุด แต่่เพิ่่�งได้้รัับการพััฒนาจาก
บริิษัทผู้้
ั �ผลิิตด้้วยเทคโนโลยีีใหม่่ล่่าสุุด เป็็นต้้น
นอกจากนี้้�คณาจารย์์ยังั ได้้พััฒนากิิจกรรม เกมส์์
สื่่�อการสอน และกระบวนการเรีียนรู้้�ให้้กัับนัักศึึกษา
อย่่างเหมาะสม เช่่น สร้้างสื่่อ� การสอนที่่�มีคี วามน่่าสนใจ
จุุดประเด็็นถกแถลงที่่�ทัันสมััยเพื่่�อฝึึกให้้นัักศึึกษาได้้
อภิิปรายร่่วมกััน สร้้างกรณีีศึกึ ษาที่่�สามารถตอบโจทย์์
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การเรีียนรู้้ไ� ด้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ สามารถเป็็นต้้นแบบ
ในการพััฒนาการเรีียนการสอนของกระบวนวิิชาอื่่น� ๆ
ที่่�เกี่่�ยวข้้องต่่อไปได้้ แม้้ว่่าการจััดเตรีียมสื่่�อการสอน
การเอาใจใส่่ในกระบวนการเรีียนรู้้�ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นนี้้� อาจ
ทำำ�ให้้ภาระงานของอาจารย์์ผู้้ส� อนเพิ่่�มมากขึ้้�น แต่่หาก
ผลลัั พ ธ์์ ด้้ านการพัั ฒ นาที่่� เ กิิ ด กัั บ ตัั วนัั ก ศึึ ก ษาอย่่ า ง
ชััดเจน สิ่่�งนี้้�ก็็เป็็นรางวััลแห่่งความสำำ�เร็็จที่่�ไม่่อาจมีีสิ่่�ง
ใดทดแทนได้้
5. สรุุปผลการดำำ�เนิินงาน
จากความสำำ�เร็็จก้้าวแรกของการพััฒนาการ
เรีียนการสอนของกระบวนวิิชาวััตถุุดิบิ ในเครื่่อ� งสำำ�อาง
นี้้� ทำำ� ให้้คณาจารย์์ ผู้้� ส อนเกิิ ด ความเชื่่� อ มั่่� น ใน
ประสิิทธิิภาพของการเรีียนรู้้�เชิิงรุุก ในด้้านการพััฒนา
ทัักษะการเรีียนรู้้�ของผู้้�เรีียน การเรีียนรู้้�แบบดั้้�งเดิิมที่่�
เกิิดจากการตั้้�งรัับเพีียงอย่่างเดีียว และพยายามท่่องจำำ�
เนื้้�อหาเพื่่�อสอบให้้ผ่่านเท่่านั้้�น ไม่่ได้้ส่่งเสริิมให้้ผู้้�เรีียน
เกิิดความสนใจและมีีเจตคติิที่่�ดีีต่่อการเรีียน อีีกทั้้�งยััง
ไม่่ส่ง่ เสริิมทัักษะการเรีียนรู้้ต่� อ่ เนื่่�องตลอดชีีวิติ ในขณะ
ที่่�การเรีียนรู้้จ� ากประสบการณ์์จริิง การเข้้าร่่วมกิิจกรรม
การถกแถลงร่่วมกััน การค้้นคว้้าองค์์ความรู้้�จากสิ่่�งที่่�
สนใจ ด้้วยรููปแบบเรีียนรู้้เ� ชิิงรุุกนั้้�น สามารถสร้้างความ
แตกต่่างและการพััฒนาให้้กัับนัักศึึกษาอย่่างชััดเจน
โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งทำำ�ให้้นัักศึึกษาเกิิดทัักษะในการ
วิิเคราะห์์ วิิจารณ์์ ถกแถลง และนำำ�เสนอ ซึ่่�งผลลััพธ์์
สุุดท้้ายคืือ ก่่อให้้เกิิดการจดจำำ�องค์์ความรู้้ใ� นระยะยาว
แม้้ว่่าการเรีียนรู้้�เชิิงรุุกนี้้� อาจจะมีีจำำ�นวนงานมอบ
หมายหรืือใบงานกิิจกรรมการเรีียนรู้้�ในชั้้�นเรีียนที่่�เพิ่่�ม
มากขึ้้�น แต่่หากโจทย์์เหล่่านั้้�นตรงประเด็็น สอดคล้้อง
กัับวััตถุุประสงค์์ นัักศึึกษาก็็จะเกิิดความสนใจ และ
สามารถบรรลุุวัตั ถุุประสงค์์ของกระบวนวิิชาได้้อย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพมากกว่่าการวััดผลจากการสอบแบบปกติิ
อย่่างไรก็็ตาม อุุปสรรคต่่อการจััดกิิจกรรมในปีีการ
ศึึกษา 2563 นี้้� คืือ สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ
เชื้้�อไวรััสโควิิท-19 ที่่�ทำำ�ให้้ในบางช่่วงเวลา จำำ�เป็็นต้้อง
มีีการปรัับเปลี่่�ยนเป็็นการเรีียนการสอนแบบออนไลน์์
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ซึ่่ง� อาจจะทำำ�ให้้ความตั้้�งใจของนัักศึึกษาในชั้้�นเรีียนลด
น้้อยลง อาจารย์์จึึงมีีบทบาทสำำ�คััญในการดึึงความ
สนใจของนัักศึึกษาในการเรีียนออนไลน์์เป็็นอย่่างมาก
ทั้้�งนี้้�คณาจารย์์ผู้้ส� อนมีีความตั้้�งใจว่่าในปีีการศึึกษาถััด
ไป หากสถานการณ์์กลัับมาเป็็นปกติิ จะดำำ�เนิินการ
เรีียนการสอนเชิิงรุุกนี้้�ต่่อไป และจะมีีการปรัับปรุุง
เนื้้�อหา และกิิจกรรมการเรีียนรู้้�ให้้มีีความทัันสมััยอยู่่�
เสมอ
6. กิิตติิกรรมประกาศ
โครงการนี้้�สามารถสำำ�เร็็จลุุล่ว่ งได้้เกิิดจากความ
ร่่วมมืือ ร่่วมใจของคณาจารย์์ผู้้�สอนในกระบวนวิิชา
วััตถุุดิบิ ในเครื่่อ� งสำำ�อางทุุกท่่าน ที่่�ได้้ทุ่่�มเท เอาใจใส่่ต่อ่
การเรีียนรู้้�ของนัักศึึกษา เสีียสละเวลา ในการพััฒนา
สื่่�อการสอน นวััตกรรมการเรีียนรู้้�เป็็นอย่่างดีี
ขอขอบคุุณ ภาควิิชาวิิทยาศาสตร์์เภสััชกรรม
คณะเภสััชศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ที่่�สนัับสนุุน
ให้้เกิิดการพััฒนาการเรีียนการสอนในทุุกมิิติิ รวมทั้้�ง

เจ้้าหน้้าที่่�ผู้้�เกี่่�ยวข้้องทุุกท่่านที่่�อำำ�นวยความสะดวกใน
การจััดห้้องเรีียน การขนย้้ายสื่่อ� การสอน และอุุปกรณ์์
ต่่าง ๆ จนสำำ�เร็็จลุุล่่วงไปได้้ด้้วยดีี
ขอขอบคุุณนัักศึึกษาทุุกคน ที่่�ตั้้�งใจเรีียนรู้้�และ
เข้้าร่่วมกิิจกรรมเป็็นอย่่างดีี อีีกทั้้�งยัังเปิิดรัับกัับวิิธีกี าร
เรีียนรู้้�แบบใหม่่ รวมทั้้�งให้้ข้้อเสนอแนะ feedback ที่่�
เป็็นประโยชน์์อย่่างยิ่่ง� ต่่อการพััฒนาการเรีียนการสอน
ต่่อไป ผลลััพธ์์แห่่งความสำำ�เร็็จที่่�เกิิดกัับนัักศึึกษา ถืือว่่า
เป็็นรางวััลที่่�ยิ่่ง� ใหญ่่และเป็็นกำำ�ลังั ใจสำำ�คัญ
ั ของอาจารย์์
ผู้้�สอนทุุกท่่าน ในการพััฒนาการเรีียนการสอนต่่อไป
และสุุดท้้ายนี้้�ขอขอบคุุณ ศููนย์์นวััตกรรมการ
สอนและการเรีียนรู้้สำ� ำ�นักั บริิการเทคโนโลยีีสารสนเทศ
(Teaching & Learning Innovation Center: TLIC)
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ที่่�ได้้มอบทุุนสนัับสนุุนในการ
พััฒนาการเรีียนการสอน ซึ่่�งมีีคุุณประโยชน์์อย่่างมาก
ทั้้�งในด้้านงบประมาณในการจััดทำำ�สื่่อ� การสอน การซื้้�อ
วััตถุุดิิบทางเครื่่�องสำำ�อาง และผลิิตภััณฑ์์เครื่่�องสำำ�อาง
ที่่�หลากหลายเพื่่�อให้้นัักศึึกษาได้้ทดลองจริิง
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บทคัดย่อ
รายวิิชาการพยาบาลเด็็กและวััยรุ่่�น เป็็นรายวิิชาหมวดวิิชาเฉพาะกลุ่่�มวิิชาชีีพ ของคณะพยาบาลศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ การจััดการเรีียนการสอนแบบเดิิมเน้้นการบรรยายในชั้้�นเรีียนเป็็นหลััก (ร้้อยละ 70) เพื่่�อ
ให้้ผู้้�เรีียนได้้รัับความรู้้�จากเนื้้�อหารายวิิชา และประเมิินผลการเรีียนการสอนโดยเน้้นการสอบวััดผลเป็็นหลััก ซึ่่�ง
พบว่่าผู้้�เรีียนร้้อยละ 30 สอบไม่่ผ่่านเกณฑ์์การประเมิินของรายวิิชา ที่่�ต้้องสอบผ่่านร้้อยละ 60 อีีกทั้้�งผู้้�เรีียนให้้
ข้้อคิิดเห็็นเกี่่�ยวกัับการเรีียนการเรีียนการสอนในปีีการศึึกษาที่่�ผ่่านมาว่่า รายวิิชานี้้�มีีเนื้้�อหาที่่�มากและซัับซ้้อน ไม่่
เคยพบเห็็นผู้้�ป่่วยมาก่่อนจึึงไม่่สามารถเข้้าใจเด็็กที่่�ป่่วยด้้วยโรคในระบบต่่างๆได้้ ดัังนั้้�นการปรัับเปลี่่�ยนการเรีียน
การสอนแบบเดิิมเป็็นการจััดการเรีียนการสอนโดยเน้้นผู้้เ� รีียนมีีส่ว่ นร่่วม (active learning) ที่่�มากขึ้้�น ผ่่านกิิจกรรม
การเรีียนรู้้� ได้้แก่่ 1) การเรีียนรู้้�ผ่่านโครงงาน (Project-based Learning) 2) การเรีียนรู้้�ผ่่านกิิจกรรม (Activitybased Learning) และ 3) การเรีียนรู้้�ผ่่านกรณีีศึึกษา (Case-based Learning) ซึ่่�งเป็็นกิิจกรรมที่่�ทำำ�ให้้ผู้้�เรีียน
เกิิดการเรีียนรู้้�ที่่�หลากหลาย เข้้าใจเนื้้�อหาที่่�ซัับซ้้อนได้้มากขึ้้�น สามารถคิิดวิิเคราะห์์และนำำ�ความรู้้�ที่่�ได้้ไปต่่อยอด
และประยุุกต์์ใช้้ในรายวิิชาฝึึกปฏิิบััติิได้้
คำำ�สำำ�คััญ: การเรีียนการสอนโดยเน้้นผู้้�เรีียนมีีส่่วนร่่วม 1, การพยาบาล 2, เด็็ก 3, วััยรุ่่�น 4
1. บทนำำ�
รายวิิชาการพยาบาลเด็็กและวััยรุ่่�น (555313)
หน่่วยกิิต 3 (3-0-6) 45 ชั่่�วโมง เป็็นรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหา
เกี่่ย� วกัับจิิตวิิทยาพััฒนาการ การสร้้างเสริิมสุุขภาพเด็็ก
และวััยรุ่่�น ครอบคลุุมการส่่งเสริิมพััฒนาการตามวััย
การส่่ ง เสริิ ม ภาวะโภชนาการ และการสร้้างเสริิ ม
ภููมิิคุ้้�มกัันโรค แนวโน้้มปััญหาทางสุุขภาพ ผลกระทบ
ของภาวะสุุขภาพต่่อเด็็กและครอบครััว การพยาบาล
เด็็กที่่�มีีความผิิดปกติิในระบบต่่าง ๆ ของร่่างกาย และ
ภาวะเจ็็บป่่วยอื่่�นๆ รวมถึึงการพยาบาลเด็็กป่่วยระยะ
สุุดท้้าย ซึ่่�งเนื้้�อหาบทเรีียนใช้้กระบวนการพยาบาล
92

ประยุุกต์์แนวคิิดที่่�เกี่่�ยวข้้องและอ้้างอิิงหลัักฐานเชิิง
ประจัั ก ษ์์ ใ นการให้้การพยาบาลที่่� เ หมาะสม โดย
รายวิิชานี้้�เน้้นผลลััพธ์์การเรีียนรู้้�หลัักในด้้านคุุณธรรม
จริิยธรรม ข้้อ 1.1 มีีความซื่่�อสััตย์์ มีีวินัิ ัย ตรงต่่อเวลา
ด้้านความรู้้� ข้้อ 2.1 แสดงออกถึึงการมีีความรอบรู้้แ� ละ
ความเข้้าใจในสาระสำำ�คััญของศาสตร์์ที่่�เป็็นพื้้�นฐาน
ชีีวิิตทั้้�งด้้านสัังคมศาสตร์์ มนุุษยศาสตร์์ วิิทยาศาสตร์์
คณิิตศาสตร์์ และวิิทยาศาสตร์์สุุขภาพ รวมถึึงศาสตร์์
อื่่น� ที่่�ส่ง่ เสริิมการพััฒนาทัักษะแห่่งศตวรรษที่่� 21 ตลอด
ถึึงความเป็็นมนุุษย์์ที่่�สมบููรณ์์และความเป็็นพลเมืือง
โลก และด้้านทัักษะการวิิเคราะห์์เชิิงตััวเลข การสื่่อ� สาร
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และการใช้้เทคโนโลยีีสารสนเทศ ข้้อ 5.2 สามารถ
สื่่� อ สารด้้วยภาษาไทย/หรืื อ ภาษาอัั ง กฤษได้้อย่่ า ง
เหมาะสมและมีีประสิิทธิิภาพ [1, 2]
การเรีียนการสอนในรายวิิชาการพยาบาลเด็็ก
และวััยรุ่่�น (555313) เดิิมเป็็นการจััดการเรีียนการสอน
ที่่�เน้้นการบรรยายในชั้้�นเรีียนเป็็นหลััก (ร้้อยละ 70)
เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนได้้รัับความรู้้�จากเนื้้�อหารายวิิชา และ
ประเมิินผลในด้้านความรู้้� ความเข้้าใจ การนำำ�ไปใช้้
และการวิิเคราะห์์ในการทำำ�ข้้อสอบปรนััย ซึ่่�งรายวิิชา
นี้้�เป็็นรายวิิชาที่่�ต้้องเรีียนก่่อนการฝึึกปฏิิบััติิรายวิิชา
การฝึึกปฏิิบััติิการพยาบาลเด็็กและวััยรุ่่�น การจััดการ
เรีี ย นการสอนแบบเดิิ ม ทำำ� ให้้พบปัั ญ หาจากการ
ประเมิินของผู้้�เรีียนและผู้้�สอน เช่่น ผู้้�เรีียนไม่่เข้้าใจใน
เนื้้�อหาที่่�เรีียนเนื่่�องจากไม่่เคยเห็็นเด็็กป่่วยมาก่่อน จึึง
ทำำ�ให้้วิิเคราะห์์ปััญหาเด็็กป่่วยและให้้การพยาบาลไม่่
ได้้ เนื้้�อหาในการเรีียนค่่อนข้้างยาก มีีความซัับซ้้อน มีี
เนื้้�อหาในแต่่ละบทที่่�ค่่อนข้้างมาก มีีคำำ�ศััพท์์เฉพาะ
ทางการแพทย์์ที่่�ต้้องสามารถจำำ�และเข้้าใจ ตลอดจน
ต้้องสามารถนำำ�ความรู้้�ไปประยุุกต์์ใช้้ในการวางแผน
การดููแลเด็็กและวััยรุ่่�นในภาวะปกติิตามช่่วงวััยและ
ให้้การพยาบาลเด็็กที่่�ป่ว่ ยด้้วยโรคในระบบต่่างๆได้้ถููก
ต้้อง ดัังนั้้�นเมื่่�อมีีการวััดและประเมิินผลการเรีียนของ
ผู้้�เรีียน จึึงพบว่่า ร้้อยละ 30 ของผู้้�เรีียนสอบไม่่ผ่่าน
เกณฑ์์การประเมิินของรายวิิชา ที่่�ต้้องสอบผ่่านร้้อยละ
60 และจากการประเมิินพฤติิกรรมของผู้้เ� รีียนในขณะ
สอนพบว่่ า มีีการหลัับในชั้้�นเรีีย น ดัังนั้้�นการปรัั บ
เปลี่่ย� นการเรีียนการสอนแบบเดิิมเป็็นการจััดการเรีียน
การสอนแบบ active learning ที่่�มากขึ้้�นน่่าจะทำำ�ให้้
ผู้้เ� รีียนเกิิดการเรีียนรู้้ที่่� ม� ากขึ้้�น สามารถทบทวนเนื้้�อหา
ของการเรีียนซ้ำำ��ๆได้้ และสามารถนำำ�ความรู้้ที่่� ไ� ด้้ไปต่่อย
อดและประยุุกต์์ใช้้ในรายวิิชาฝึึกปฏิิบััติิได้้
การเรีียนการสอนแบบ Active Learning เป็็น
วิิธีีการจััดการเรีียนการสอนโดยเน้้นให้้ผู้้�เรีียนมีีส่่วน
ร่่วม มีีปฏิิสััมพัันธ์์ผ่่านการเรีียนรู้้�ในรููปแบบที่่�หลาก
หลาย เพื่่�อพััฒนาศัักยภาพในด้้านการคิิด แก้้ไขปััญหา

การบููรณาการ และการนำำ�ความรู้้�ที่่�ได้้ไปประยุุกต์์ใช้้
ซึ่่�งสอดคล้้องกัับการจััดการเรีียนการสอนเพื่่�อให้้เกิิด
การเรีียนรู้้�แห่่งศตวรรษที่่� 21 ครอบคลุุมทัักษะการ
เรีียนรู้้�และนวััตกรรม รวมความคิิดสร้้างสรรค์์ ความ
คิิดเชิิงวิิพากษ์์ ทัักษะการสื่่�อสารและการทำำ�งานร่่วม
กััน [3] ดัังนั้้�นเพื่่�อให้้การจััดการเรีียนการสอนรายวิิชา
555313 เกิิดการเรีียนรู้้�ตามผลลััพธ์์การเรีียนรู้้�และ
สามารถประเมิินผลได้้ตามผลลััพธ์์การเรีียนรู้้� จึึงได้้มีี
การจััดการเรีียนการสอนแบบ Active Learning ใน
รายวิิชานี้้� จำำ�นวน 23 ชั่่�วโมงจาก 45 ชั่่�วโมง (ร้้อยละ
51.1) และประเมิินผลผ่่านกิิจกรรมการเรีียนรู้้�ร้้อยละ
35 ซึ่่�งประกอบไปด้้วยกิิจกรรมการเรีียนรู้้�ดัังนี้้�
1) การเรีียนรู้้�ผ่่านโครงงาน (Project-based
Learning) (ผลลััพธ์์การเรีียนรู้้�ข้้อ 1.1, 2.1 และ 5.2
การประเมิินผล ร้้อยละ 10 ระยะเวลาในการเรีียน 4
ชั่่ว� โมงและนำำ�เสนอ 2 ชั่่ว� โมง ) การเรีียนรู้้ด้้ว
� ยโครงงาน
เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนได้้ลงมืือปฏิิบััติิจริิงในลัักษณะของการ
ศึึกษา สำำ�รวจ ค้้นคว้้า แนวปฏิิบััติิทางคลิินิิก หรืือแนว
ปฏิิบััติิการพยาบาลตามหลัักฐานเชิิงประจัักษ์์ในการ
พยาบาลเด็็กที่่�มีีความผิิดปกติิในระบบต่่าง ๆ ของ
ร่่างกาย ได้้แก่่ ระบบทางเดิินหายใจ ระบบหััวใจและ
หลอดเลืือด ระบบทางเดิินปััสสาวะและมะเร็็ง แบ่่งผู้้�
เรีียนเป็็นกลุ่่�ม กลุ่่�มละ 6-8 ราย ต่่อผู้้�สอน 1 ราย ยก
ตัั ว อย่่ า งเช่่ น ระบบทางเดิิ นหายใจเนื้้�อหาใน KCmoodle จะประกอบไปด้้วยอาการ การวิินิิจฉััย การ
รัักษา ส่่วนการเรีียนรู้้�ผ่่านโครงงานนี้้�ผู้้�เรีียนได้้สืืบค้้น
แนวปฏิิบััติิการดููแลผู้้�ป่่วยโรคหอบหืืดในเด็็ก (ฉบัับ
ภาษาอัังกฤษในปีีล่า่ สุุด) และสืืบค้้นงานวิิจัยั ที่่�เกี่่ย� วข้้อง
เพิ่่�มเติิมอย่่างน้้อย 3 ฉบัับ (ทั้้�งภาษาไทยและภาษา
อัังกฤษ) คิิดวิิเคราะห์์และจััดทำำ�รายงานที่่�มีีเนื้้�อหา
ประกอบไปด้้วย ความสำำ�คัญ
ั ของแนวปฏิิบัติั ิ ผู้้นำ� ำ�แนว
ปฏิิบััติิไปใช้้ กลุ่่�มเป้้าหมาย สาระสำำ�คััญจากบทความ
ของแนวปฏิิบััติิและบทความที่่�อ่่านที่่�เพิ่่�มเติิม เป็็นต้้น
ซึ่่� ง ผู้้� ส อนทำำ� หน้้าที่่� เ ป็็ น ผู้้� อำำ� นวยความสะดวก
(facilitator) หรืือผู้้�ให้้คำำ�แนะนำำ� (guide) ทำำ�หน้้าที่่�
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
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กระตุ้้�น แนะนำำ� และให้้คำำ�ปรึึกษา ผ่่านการใช้้สื่่�อมีีเดีีย
ออนไลน์์ ได้้แก่่ โปรแกรม Zoom และ Line โดยผู้้�
เรีียนต้้องรายงานความก้้าวหน้้าให้้อาจารย์์ที่่�ปรึึกษา
สััปดาห์์ละ 1 ครั้้�ง ส่่งรายงานก่่อนการนำำ�เสนอ 1
สััปดาห์์ และนำำ�เสนอผ่่านโปรแกรม Zoom เป็็นภาษา
อัังกฤษโดยใช้้เวลากลุ่่�มละ 20 นาทีี (นำำ�เสนอด้้วย
โปรแกรม Power point ที่่�มีีเนื้้�อหาเป็็นภาษาอัังกฤษ
15 นาทีี และเปิิดโอกาสให้้แลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็น
ซัักถามเพิ่่�มเติิม 5 นาทีี)
2) การเรีียนรู้้�ผ่่านกิิจกรรม (Activity-based
Learning) (การประเมิินผล 5 % ระยะเวลาในการ
เรีียน 5 ชั่่ว� โมง) การเรีียนโดยการปฏิิบัติั จิ ริิง Learning
by Doing ในสถานการณ์์จำำ�ลอง ซึ่่�งประกอบไปด้้วย
หััวข้้อการประเมิินการเจริิญเติิบโตและพััฒนาการเด็็ก
การส่่งเสริิมการเจริิญเติิบโตและพััฒนาการตามวััย
และหััวข้้อการพยาบาลเด็็กที่่�ได้้รัับอุุบััติิเหตุุและสาร
พิิษ โดยผู้้เ� รีียนจะได้้เรีียนรู้้ด้้ว
� ยตนเองผ่่านสื่่อ� การสอน
ในรููปแบบวีีดีีโอ Power point เอกสารและตำำ�ราการ
เรีียนการสอนจาก KC-moodle หลัังจากนั้้�นแบ่่งผู้้�
เรีียนเป็็นกลุ่่�ม กลุ่่�มละ 6-8 ราย ต่่อผู้้�สอน 1 ราย ผู้้�
สอนเป็็ น ที่่� ป รึึ ก ษา และคอยชี้้�แนะให้้ผู้้� เรีี ย นคิิ ด
วิิเคราะห์์จากสถานการณ์์จำำ�ลองที่่�แต่่ละกลุ่่�มได้้รัับ นำำ�
เสนอการประเมิินพััฒนาการตามช่่วงวััยและการส่่ง
เสริิมพััฒนาการตามช่่วงวััยโดยผ่่านการสร้้างสื่่�อวีีดีีโอ
ด้้วยโปรแกรม my simple show ซึ่่�งผู้้�เรีียนจะต้้อง
วางแผน คิิดวิิเคราะห์์สถานการณ์์ที่่ไ� ด้้รัับและนำำ�เสนอ
ให้้อยู่่�ในรููปแบบวีีดีโี อที่่�เข้้าใจได้้ง่่ายขึ้้�นและน่่าสนใจ ใน
หัั วข้้ อเรื่่� อ งอุุ บัั ติิ เ หตุุ แ ละสารพิิ ษ ผู้้� เรีี ย นจะได้้รัั บ
สถานการณ์์เกี่่�ยวกัับเด็็กที่่�ได้้รัับอุุบััติิเหตุุและสารพิิษ
ผู้้�เรีียนช่่วยกัันคิิดวิิเคราะห์์ตามความรู้้�ที่่�ได้้รัับจากการ
เรีียนรู้้ด้้ว
� ยตนเอง นำำ�เสนอโดยการแสดงบทบาทสมมติิ
อััดเป็็นไฟล์์วีดีี โี อ โพสต์์คลิิปลงใน KC-moodle ผู้้ส� อน
ช่่วยชี้้�แนะและให้้ข้้อเสนอแนะในการดููแลที่่�ถููกต้้อง
และคััดเลืือกงานที่่�ถูกู ต้้อง น่่าสนใจ 3 ชิ้้�นงาน ให้้ผู้้�เรีียน
ทุุกคนมีีส่ว่ นร่่วมในการโหวดชิ้้�นงานยอดเยี่่ย� ม เพื่่�อรัับ
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รางวััลผลงานการนำำ�เสนอยอดเยี่่�ยม 30 นาทีีสุุดท้้าย
ของชั่่�วโมงที่่�เรีียนในหััวข้้อการพยาบาลเด็็กที่่�ได้้รัับ
อุุบัติั เิ หตุุและสารพิิษ จะเปิิดโอกาสให้้ผู้้�เรีียนเข้้ามาซััก
ถามแลกเปลี่่�ยนการเรีียนรู้้�และเล่่นเกมส์์ตอบคำำ�ถาม
เพื่่�อชิิงรางวััล
3) การเรีียนรู้้�ผ่่านกรณีีศึึกษา (Case-based
Learning) (การประเมิินผล 20% ระยะเวลาในการ
เรีียน 12 ชั่่ว� โมง) ผู้้เ� รีียนจะได้้รัับกรณีีศึกึ ษาหััวข้้อดัังนี้้�
การพยาบาลทารกแรกเกิิดที่่�มีภี าวะเสี่่ย� ง การพยาบาล
เด็็กที่่�มีีการติิดเชื้้�อ การพยาบาลเด็็กโรคมะเร็็ง การ
พยาบาลเด็็กที่่�มีปัี ญ
ั หาพิิเศษ และการพยาบาลเด็็กที่่�มีี
ความผิิดปกติิระบบโลหิิตวิิทยา โดยใช้้ปััญหาเป็็นฐาน
และจััดผู้้�เรีียนเป็็นกลุ่่�มย่่อย ประมาณ 8 -10 ราย โดย
ผู้้ส� อนทำำ�หน้้าที่่�เป็็นผู้้ส� นัับสนุุนการเรีียนรู้้� (facilitator)
และช่่วยชี้้�แนะประเด็็นสำำ�คััญที่่�ผู้้�เรีียนควรทราบ ผู้้�
เรีียนนำำ�เสนอปััญหาทางการพยาบาลและกิิจกรรม
ทางการพยาบาลที่่�สำำ�คััญของแต่่ละปััญหาผ่่านการใช้้
โปรแกรม Zoom
ตารางที่่� 1 จำำ�นวนชั่่�วโมงและร้้อยละในการประเมิิน
ผลตามกิิจกรรมการเรีียนรู้้�
กิิจกรรมการเรีียนรู้้�
Project-based
Learning
Activity-based
Learning)
Case-based Learning
รวม

จำำ�นวน ร้้อยละใน
ชั่่�วโมงที่่� การประเมิิน
เรีียน
ผล
6

10

5

5

12
23

20
35

2. หลัักการและหรืือทฤษฎีีที่่�นำำ�มาใช้้
	ทฤษฎีีเกี่่�ยวกัับการเรีียนรู้้�จากอดีีตสู่่�ปััจจุุบััน มีี
การเปลี่่� ย นแปลงไปจากเดิิ ม อย่่ า งมากจากสภาพ
แวดล้้อมที่่� เ ปลี่่� ย นแปลงไปตามความก้้าวหน้้าของ
เทคโนโลยีี และผู้้เ� รีียนในยุุคปััจจุุบันั ที่่�อยู่่�ในยุุค Gen Z
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ยาบาลเด็ ก
ศษ และการ
ตวิทยา โดย
นกลุ  ม ย อ ย
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ยนนำเสนอ
รมทางการ
ผ า นการใช

ละในการ
ะเมินผล
10
5
20
35

ะในการ
นรู

Gen Z ซึ่งมีคุณสมบัติที่แตกตางจากผูเรียนในยุคที่
ผานมา เกิดมาพรอมกับเทคโนโลยี เครื่องมือสื่อสาร
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จจุบันที� อ่
อิิเล็็นกทัทรอนิิ
กส์์ต่า่ งๆ
นรู้้สิ่่� ง� ต่่างๆม
เน
กษะการเรี
ยนรูมีีคแวามสนใจในการเรีี
หงศตวรรษที่ 21ยครอบคลุ
วได้้โดยง่่
ายผ่่
านช่่อตงทางออนไลน์์
มากกว่่้งา
ทัรอบตัั
กษะการเรี
ยนรู
และนวั
กรรม รวมถึงต่ทัา่ กงๆษะรวมทั
�จากผู้้�สอนแต่่สืเ่อพีียเทคโนโลยี
งอย่่างเดีียแวละการสื
[4] ประกอบ
ทัการเรีี
กษะดยนรู้้
านสารสนเทศ
่อสาร
กัับการศึึกษาในปััจจุุบัันที่่�เน้้นทัักษะการเรีียนรู้้�แห่่ง
การเรี ย นการสอนแบบ Active Learning จึ ง เป น
ศตวรรษที่่� 21 ครอบคลุุ ม ทัั ก ษะการเรีี ย นรู้้� แ ละ
รู ป แบบการจั ด การเรี ย นการสอนรู ป แบบหนึ ่ ง ที่
นวััตกรรม รวมถึึงทัักษะรวมทั้้�งทัักษะด้้านสารสนเทศ
สามารถทำให
ูเรียนเกิด�อการเรี
ยนรูยทนการสอนแบบ
ี่สอดคลองกับ
สื่่�อ เทคโนโลยีีแผละการสื่่
สาร การเรีี
การศึ
จจุบจึึันงเป็็
[5]นรููปแบบการจััดการเรีียนการ
Activeกษาในป
Learning

ให้้ทุุกคนสามารถเข้้าถึึง แลกเปลี่่�ยนข้้อมููล นำำ�เสนอ
ข้้อมููล สำำ�หรัับในรายวิิชานี้้�จะใช้้การเรีียนการสอนผ่่าน
โปรแกรม KC-moodle เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนสามารถเข้้าถึึง
ข้้อมููลต่่างๆจากผู้้�สอน (เนื้้�อหาประกอบการเรีียนการ
สอนทุุกหัั วข้้ อจะถููกจััดเตรีียมไว้้ในโปรแกรม KCmoodle) สามารถสืืบค้้นข้้อมููลต่่างๆ จากแหล่่งเรีียน
รู้้�ผ่่านเว็็บไซต์์ เช่่น Google, Youtube เป็็นต้้น อ่่าน
เพิ่่�มเติิมจากหนัังสืือและเอกสารตำำ�ราต่่างๆที่่�แนบไฟล์์
ไว้้ใน KC-moodle สืืบค้้นฐานข้้อมููลงานวิิจัยั และหลััก
ฐานเชิิงประจัักษ์์จาก Cochrane Database และ
สอนรููปแบบหนึ่่�งที่่�สามารถทำำ�ให้้ผู้้�เรีียนเกิิดการเรีียนรู้้� Joanna Briggs Database ใช้้โปรแกรม Zoom และ
ที่่�สอดคล้้องกัับการศึึกษาในปััจจุุบััน [5]
Line เพื่่� อ การแลกเปลี่่� ย นเรีี ย นรู้้� ก ารทำำ� โครงงาน
ระหว่่างผู้้เ� รีียนและผู้้ส� อนได้้ง่่าย สะดวกสบายทุุกที่่� ทุุก
เวลาติิดตามความก้้าวหน้้าของงานได้้โดยง่่าย นอกจาก
นี้้�กิิ จ กรรมไม่่ ว่่ า จะเป็็ น การ นำำ� เสนอกิิ จ กรรมตาม
สถานการณ์์ที่่�ได้้รัับมอบหมาย ผ่่านโปรแกรม my
รูปภาพที่ 1 หลักการจัดการเรียนการสอนแบบ
และการแสดงบทบาทสมมติ ข องผู  เ รี ย นผ า นการ
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เกิด21ความหมายกับผูเรียนเอง [6] เทคโนโลยีสำคัญ
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ว่่ า การเรีี ย นรู้้� เ กิิ ดจากการตัั ดสิิ นใจของผู้้�เรีี ย นที่่� จะ
ออนไลน ที ่ จ ะให ผ ู  ใช มี ส  ว นร ว มในการเป น ผู  ส ราง
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บภาวะวิิกฤตคืื
จั ด เตรี ย มไว ใ นโปรแกรม KC-moodle) สามารถ ปการศึกษา 2563 อยูในชวงของการเปดการเรียน
ชาวิทยาศาสตร์
ภาพ อมี 95
สืบคนขอมูลตางๆ จากแหลงเรียนรูผานเว็บไซต เชน การสอนในเทอมทีกลุ
่ 1่มซึสาขาวิ
่งประสบกั
บภาวะวิสกุขฤตคื
Google, Youtube เปนตน อานเพิ่มเติมจากหนังสือ การระบาดของโรคโควิด 19 ทำใหเกิดขอจำกัดใน
และเอกสารตำราตางๆที่แนบไฟลไวใน KC-moodle การทำกิจกรรมรวมกัน และไมสามารถรวมกลุมเรียน
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ระบาดของโรคโควิิด 19 ทำำ�ให้้เกิิดข้้อจำำ�กััดในการทำำ�
กิิ จ กรรมร่่ ว มกัั น และไม่่ ส ามารถรวมกลุ่่�มเรีี ย นใน
ห้้องเรีียนเหมืือนเช่่นเคย ดัังนั้้�นจึึงต้้องจััดการเรีียนการ
สอนในรููปแบบ Online Active Learning ให้้มีี
ลัั ก ษณะของการเรีี ย นที่่� ต้้ องมีี ป ระสิิ ท ธิิ ภ าพทั้้�ง
กระบวนการเรีียนและผลลััพธ์์ที่่�เกิิดขึ้้�น โดยคำำ�นึึงถึึง
ธรรมชาติิของผู้้�เรีียน ซึ่่�งเป็็นนัักศึึกษาพยาบาลศาสตร์์
ขั้้�นปีีที่่� 3 ยัังไม่่เคยฝึึกปฏิิบััติิการพยาบาลเด็็กและวััย
รุ่่�นมาก่่อน อีีกทั้้�งประธานกระบวนวิิชาและผู้้�ร่ว่ มสอน
ต้้องปรัับเปลี่่�ยนวิิธีีการเรีียนการสอนในชั้้�นเรีียนเป็็น
แบบออนไลน์์ทั้้�งหมด เรีียนและทำำ�กิิจกรรมต่่างๆผ่่าน
ห้้องเรีียนออนไลน์์ ด้้วยโปรแกรม Zoom ออกแบบ
โครงสร้้างเนื้้�อหาให้้สอดคล้้องสามารถนำำ�ไปใช้้ได้้จริิง
และสามารถบููรณาการไปกัับรายวิิชาฝึึกปฏิิบััติิการ
พยาบาลเด็็กและวััยรุ่่�น และการอ้้างอิิงหลัักฐานเชิิง
ประจัักษ์์ ซึ่่�งการเรีียนรู้้�และมอบหมายงานจะเป็็นราย
กลุ่่�ม ทำำ�ให้้ผู้้�เรีียนเกิิดการเรีียนรู้้ทั� กั ษะในศตวรรษที่่� 21
โดยแบ่่ ง การเรีี ย นรู้้� ต ามลัั ก ษณะของกิิ จ กรรมการ
เรีียนรู้้� ดัังนี้้�
1) การเรีียนรู้้�ผ่่านโครงงาน (Project-based
Learning) (ผลลััพธ์์การเรีียนรู้้�ข้้อ 1.1, 2.1 และ 5.2)
ผู้้�เรีียนจะได้้พััฒนาทัักษะในด้้านความมีีวิินััยและตรง
ต่่ อ เวลา จากการที่่� ผู้้� ส อนได้้นัั ด หมายเวลาในการ
ปรึึกษาโครงงานผ่่านช่่องทางต่่างๆ พััฒนาความรู้้แ� ละ
ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับการพััฒนาแนวปฏิิบััติิทางคลิินิิก
ร่่ ว มกัั บ การใช้้เทคโนโลยีี ส ารสนเทศในการสืื บ ค้้น
เอกสารงานวิิจััยที่่�เกี่่�ยวข้้อง ฝึึกทัักษะการคิิดเชิิง
วิิพากษ์์ (critical thinking) จากการวิิเคราะห์์งานวิิจัยั
และแนวปฏิิ บัั ติิ ต่่ า งๆ ฝึึ ก ทัั ก ษะการสื่่� อ สารภาษา
อัังกฤษจากการอ่่านแนวปฏิิบัติั แิ ละเอกสารงานวิิจัยั ที่่�
เกี่่�ยวข้้องและนำำ�เสนอผลสรุุปเป็็นภาษาอัังกฤษ ฝึึก
ทัักษะความคิิดสร้้างสรรค์์ในการออกแบบรููปแบบ
การนำำ� เสนอและฝึึ ก ทัั ก ษะการสร้้างความร่่ ว มมืื อ
(collaboration) ระหว่่างเพื่่�อนในทีีมและผู้้�สอน
2) การเรีียนรู้้�ผ่่านกิิจกรรม (Activity-based
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Learning) (ผลลััพธ์์การเรีียนรู้้ข้้� อ 1.1 และ 2.1) ผู้้เ� รีียน
จะได้้พััฒนาทัักษะในด้้านความมีีวินัิ ยั และตรงต่่อเวลา
จากการที่่�ผู้้�สอนได้้นััดหมายเวลาในการเรีียนรู้้�ผ่่าน
กิิจกรรม ความซื่่อ� สััตย์์และรัับผิิดชอบต่่อตนเองในการ
ศึึกษาเนื้้�อหาที่่�เรีียนมาล่่วงหน้้าก่่อนการเรีียนรู้้�ผ่่าน
กิิ จกรรม พัั ฒ นาความรู้้� ค วามเข้้าใจจากการลงมืื อ
ปฏิิ บัั ติิ จ ริิ ง ตามสถานการณ์์ ที่่� แ ตกต่่ า งกัั น ไป ฝึึ ก
วิิเคราะห์์การคิิดเชิิงตััวเลขในการคำำ�นวณอายุุเด็็กเพื่่�อ
ฝึึกประเมิินพััฒนาการและส่่งเสริิมพััฒนาการได้้เหมาะ
สมตามวัั ย ได้้พัั ฒ นาทัั ก ษะการคิิ ด วิิ เ คราะห์์ จ าก
สถานการณ์์ที่่�ได้้รัับ (critical thinking) คิิดสร้้างสรรค์์
เพื่่� อ วางแผนออกแบบการนำำ� เสนอผ่่ า นการแสดง
บทบาทสมมติิ (creativity) มีีการสื่่อ� สารร่่วมกัันในทีีม
( c o m m u n i c a t i o n ) แ ล ะ ทำำ� ง า น ร่่ ว ม กัั น
(collaboration) โดยแบ่่งหน้้าที่่�รับั ผิิดชอบในบทบาท
ต่่างๆที่่�ได้้รัับ อีีกทั้้�งใช้้สื่่�อและเทคโนโลยีีในการนำำ�เสนอ
งาน (information media and technology skills)
3) การเรีียนรู้้�ผ่่านกรณีีศึึกษา (Case-based
Learning) (ผลลััพธ์์การเรีียนรู้้�ข้้อ 1.1, 2.1 และ 5.2)
ผู้้�เรีียนจะได้้พััฒนาทัักษะในด้้านความมีีวิินััยและตรง
ต่่อเวลาในการวิิเคราะห์์กรณีีศึกึ ษาและนำำ�เสนอในช่่วง
เวลาที่่�กำำ�หนด ฝึึกการคิิดวิิเคราะห์์แก้้ไขปััญหาโดยใช้้
ทัักษะการคิิดเชิิงวิิพากษ์์ (critical thinking) ตาม
สถานการณ์์ต่า่ งๆที่่�ได้้รัับ ฝึึกทัักษะการสื่่อ� สารและแลก
เปลี่่ย� นเรีียนรู้้ร� ะหว่่างกลุ่่�มผู้้เ� รีียน (communication)
โดยการนำำ�เสนอให้้เพื่่�อนและผู้้�สอนเข้้าใจ และการ
สร้้างความร่่วมมืือระหว่่างเพื่่�อนในทีีม และทำำ�ความ
เข้้าใจการนำำ�หลัักฐานเชิิงประจัักษ์์มาใช้้ในการพยาบาล
สำำ�หรัับผู้้ส� อนนอกจากจะทำำ�หน้้าที่่�เป็็นผู้้อำ� ำ�นวย
ความสะดวก (facilitator) หรืือผู้้ใ� ห้้คำำ�แนะนำำ� (guide)
แก่่ผู้้�เรีียนในระหว่่างที่่�ผู้้�เรีียนลงมืือเรีียนรู้้�ด้้วยตนเอง
แล้้ว ผู้้�สอนยัังทำำ�หน้้าที่่�เป็็นเสมืือนผู้้�ดำำ�เนิินรายการ
กำำ�หนดเวลาในการนำำ�เสนอ สามารถควบคุุมสวิิตช์์
ไมโครโฟนของโปรแกรม Zoom ซัักถาม ตั้้�งคำำ�ถามที่่�
จะกระตุ้้�นให้้ผู้้�เรีียนเกิิดกระบวนการคิิดวิิเคราะห์์ อีีก
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ทั้้�งสร้้างสื่่อ� การเรีียนรู้้ผ่� า่ นสื่่อ� มััลติิมีเี ดีียต่่างๆ เช่่น วีีดีโี อ
ประกอบเนื้้�อหาแต่่ละหััวข้้อ เลืือกใช้้สื่่�อที่่�จะมาสร้้าง
แรงบัันดาลใจในการออกแบบการนำำ�เสนอ สร้้างกรณีี
ศึึกษาเพื่่�อใช้้ในการเรีียนรู้้�ในสถานการณ์์เสมืือนจริิง
และออกแบบเกมส์์เพื่่�อสร้้างความสนุุกสนานและ
ทบทวนบทเรีียนให้้แก่่ผู้้�เรีียน มีีการนััดหมายความ
ก้้าวหน้้าของโครงงานผ่่านทางออนไลน์์ โดยในระหว่่าง
การรายงานความก้้าวหน้้าก็็จะต้้องมีีการเก็็บข้้อมููล
เพื่่�อทำำ�การประเมิินผลในลัักษณะการประเมิินตาม
สภาพจริิง Formative Assessment โดยอยู่่�ในรููป
แบบของการประเมิินแบบ 360 องศา กล่่าวคืือ ผู้้เ� รีียน
ประเมิินตนเอง ประเมิินเพื่่�อนในกลุ่่�ม ประเมิินเพื่่�อน
ต่่างกลุ่่�ม และผู้้ส� อนประเมิินผู้้เ� รีียน ในรููปแบบของแบบ
ประเมิินออนไลน์์ เพื่่�อให้้ง่่ายต่่อการประเมิิน อีีกทั้้�ง
เนื้้�อหาที่่�เกี่่�ยวข้้องทั้้�งหมดในรายวิิชานี้้� ได้้รวบรวมลง
ไปในโปรแกรม KC-moodle ซึ่่�งทำำ�ให้้ผู้้�เรีียนสามารถ
เรีียนรู้้แ� ละทบทวนเนื้้�อหาได้้ไม่่จำำ�กัดั เรีียนรู้้ไ� ด้้ทุุกที่่� ทุุก
เวลา เกิิดกระบวนการที่่�สร้้างทัักษะการเรีียนรู้้�ตลอด
ชีีวิิตให้้กัับผู้้�เรีียน (Lifelong learning) มีีกระดาน
ถาม-ตอบ เพิ่่�มการสื่่อ� สารระหว่่างผู้้เ� รีียนและผู้้ส� อนใน
ประเด็็นที่่�ผู้้เ� รีียนเกิิดข้้อสงสััย อีีกทั้้�งผู้้เ� รีียนสามารถเกิิด
การแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�การนำำ�เสนอผลงานต่่างๆจากผู้้�
เรีียนกลุ่่�มอื่่�นๆ และได้้เห็็นตััวอย่่างการนำำ�เสนอที่่�ถููก
ต้้องและใช้้สื่่�อเทคโนโลยีีที่่�น่่าสนใจ
4. วิิธีีการประเมิินผลการเรีียนรู้้�
การประเมิินผลการจััดการเรีียนรู้้�แบบ Active
learning สามารถประเมิินได้้ทั้้�งกระบวนการในการ
จััดกิิจกรรม ประเมิินคุุณภาพของผู้้�เรีียน ทุุกคนได้้มีี
โอกาสในการประเมิิน ซึ่ง่� ในกระบวนวิิชานี้้�จะมีีชิ้้�นงาน
ตามกิิจกรรมการเรีียนรู้้� ดัังนี้้� 1) การเรีียนรู้้�ผ่่านโครง
งาน (Project-based Learning) มีี 1 ชิ้้�นงาน ได้้แก่่
แนวปฏิิบััติิทางคลิินิิก (รายงานและการนำำ�เสนอ) 2)
การเรีียนรู้้�ผ่่านกิิจกรรม (Activity-based Learning)
มีี 2 ชิ้้�นงาน ได้้แก่่ การนำำ�เสนอการประเมิินพััฒนาการ
และการส่่งเสริิมพััฒนาการตามช่่วงวััย และการนำำ�

เสนอบทบาทสมมติิในการป้้องกัันอุุบัติั เิ หตุุและสารพิิษ
3) การเรีียนรู้้ผ่� า่ นกรณีีศึกึ ษา (Case-based Learning)
5 หัั วข้้ อ 5 สถานการณ์์ ได้้แก่่ การนำำ�เสนอการ
วิิเคราะห์์กรณีีศึกึ ษา ซึ่่ง� รููปแบบในการประเมิินและวิิธีี
การประเมิิน มีีดัังนี้้�
1. การประเมิินตามสภาพจริิง
1.1 การประเมิิ น การนำำ� เสนอรูู ป แบบการ
ประเมิินพััฒนาการ และการส่่งเสริิมพััฒนาการและ
แสดงบทบาทสมมติิกิจิ กรรมการป้้องกัันอุุบััติเิ หตุุและ
สารพิิษ โดยแบบประเมิินเป็็น rubics ผู้้�สอนประเมิิน
ผู้้�เรีียน
1.2 การประเมิินการนำำ�เสนอโครงงานจากการ
สัังเกตพฤติิกรรม รููปแบบการนำำ�เสนอ โดยมีีแบบ
ประเมิินโครงงานและรููปแบบการนำำ�เสนอเป็็นแบบ
rubics ผู้้�สอนประเมิินกลุ่่�มผู้้�เรีียน ผู้้�เรีียนประเมิิน
ตนเอง ประเมิินเพื่่�อนในกลุ่่�ม และประเมิินเพื่่�อนต่่าง
กลุ่่�ม
1.3 การประเมิินการวิิเคราะห์์กรณีีศึกึ ษา Casebased learning โดยใช้้แบบประเมิินการนำำ�เสนอการ
วิิเคราะห์์กรณีีศึึกษาเป็็นแบบ rubics ผู้้�สอนประเมิิน
กลุ่่�มผู้้�เรีียน
2. การประเมิินโดยการใช้้คำำ�ถาม กระตุ้้�นให้้ผู้้�
เรีียนแสดงออกถึึงพััฒนาการการเรีียนรู้้� ในกิิจกรรม
Case-based learning โดยใช้้แบบประเมิินร่่วมกัับ
การนำำ�เสนอการวิิเคราะห์์กรณีีศึกึ ษาเป็็นแบบ rubics
ผู้้�สอนประเมิินกลุ่่�มผู้้�เรีียน
ตารางที่่� 2 ชิ้้�นงานตามรููปแบบการเรีียนรู้้�
กิิจกรรมการเรีียนรู้้�
Project-based
Learning
Activity-based
Learning

ชิ้้�นงาน
- แนวปฏิิบััติิทางคลิินิิก
(รายงานและการนำำ�
เสนอ)
- การนำำ�เสนอการ
ประเมิินพััฒนาการและ
การส่่งเสริิมพััฒนาการ
ตามช่่วงวััย
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- การนำำ�เสนอบทบาท
สมมติิการป้้องกััน
อุุบััติิเหตุุและสารพิิษ
Case-based Learning - การนำำ�เสนอการ
วิิเคราะห์์กรณีีศึึกษา 5
สถานการณ์์
5. สรุุป
การจััดการเรีียนการสอนโดยเน้้นผู้้�เรีียนมีีส่่วน
ร่่วม (Active Learning) ในรายวิิชาการพยาบาลเด็็ก
และวััยรุ่่�น ทำำ�ให้้ผู้้�เรีียนเกิิดการเรีียนรู้้�ที่่�หลากหลาย
เกิิดการเรีียนรู้้ด้้ว
� ยตนเองผ่่านสื่่อ� มััลติิมีเี ดีียในหลายรููป
แบบ และหลากหลายวิิธีีการซึ่่�งแตกต่่างจากการเรีียน
การสอนแบบเดิิมที่่�เน้้นการบรรยายเป็็นหลััก ผู้้�เรีียน
เกิิดทัักษะการเรีียนรู้้�ในศตวรรษที่่� 21 ที่่�มากขึ้้�น โดย
สามารถประเมิินได้้จากชิ้้�นงานที่่�ผู้้เ� รีียนนำำ�เสนอ แสดง
ถึึงการมีีความคิิดสร้้างสรรค์์ สามารถเลืือกใช้้เทคโนโลยีี
ต่่างๆได้้เหมาะสม เกิิดทัักษะการสื่่�อสาร การทำำ�งาน
ร่่วมกัันแม้้ว่่าจะเป็็นการสื่่อ� สารแบบออนไลน์์ นอกจาก
นี้้�ผู้้�เรีียนยัังเกิิดทัักษะการคิิดวิิเคราะห์์สถานการณ์์
ปััญหาเกี่่�ยวกัับเด็็กและวััยรุ่่�นที่่�มีีความแตกต่่างในช่่วง
วััยและความผิิดปกติิในแต่่ละโรค มีีความคิิดเชิิงวิิพากษ์์
เกี่่� ย วกัั บ หลัั ก ฐานเชิิ ง ประจัั ก ษ์์ ที่่� นำำ� มาใช้้ทางการ
พยาบาล และสามารถสืืบค้้นข้้อมููลจากแหล่่งข้้อมููล
ต่่างๆได้้ด้้วยตนเอง บทเรีียนที่่�ได้้รัับจากการจััดการ
เรีียนการสอนแบบ online active learning ในช่่วง
ที่่�มีีการระบาดของโรคโควิิด 19 คืือการปรัับตััวทั้้�งผู้้�
เรีียนและผู้้�สอนอย่่างกะทัันหััน ในช่่วงระยะเวลาที่่�มีี
อย่่างกำำ�จัดั ผู้้ส� อนต้้องเตรีียมสื่่อ� การเรีียนการสอนแบบ
ออนไลน์์ อััดวีีดีีโอสอน และนำำ�ชุุดความรู้้�ต่่างๆ ลง
KC-moodle เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนสามารถเข้้ามาศึึกษาเนื้้�อหา
ที่่�เรีียนได้้อย่่างครบถ้้วน สำำ�หรัับผู้้�เรีียนต้้องมีีการเตรีี
ยมตััวในการเรีียนที่่�มากขึ้้�น เกิิดการเรีียนรู้้�ด้้วยตนเอง
ที่่�มากขึ้้�น และต้้องคอยจััดการและบริิหารเวลาในการ
เรีียนให้้มีีประสิิทธิิภาพ เนื่่�องจากผู้้เ� รีียนอยู่่�คนละที่่� ไม่่
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สามารถมาพบปะพููดคุุยกัันได้้ จึึงต้้องมีีความรัับผิิด
ชอบในงานที่่�ได้้รัับมอบหมาย และใช้้เทคโนโลยีีต่่างๆ
ให้้เกิิดประโยชน์์ต่่อการเรีียนมากที่่�สุุด ปััญหาและ
อุุปสรรคที่่�พบช่่วงระหว่่างการเรีียนการสอนมีีหลาย
ปััจจััย ยกตััวอย่่างเช่่น การเรีียนการสอนที่่�ต้้องใช้้ระบบ
ออนไลน์์ทั้้�งหมด บางครั้้�งสััญญาณอิินเตอร์์เน็็ตไม่่
เสถีียร ฝนตก ไฟดัับ ทำำ�ให้้การเรีียนการสอนติิดขััด
หรืือผู้้เ� รีียนบางรายไม่่สามารถเข้้าร่่วมแลกเปลี่่ย� นเรีียน
รู้้�ได้้บางช่่วงเวลา มีีการปรัับการเรีียนรู้้�ผ่่านกิิจกรรม
(Activity-based Learning) จากเดิิมที่่�จะให้้ผู้้�เรีียนได้้
ฝึึกประเมิินพััฒนาการจากเครื่่�องมืือพััฒนาการและผู้้�
สอนประเมิินและแนะนำำ� เป็็นการนำำ�เสนอการประเมิิน
พััฒนาการและการส่่งเสริิมพััฒนาการผ่่านโปรแกรม
การนำำ�เสนอที่่�ง่่ายแทน เนื่่�องจากผู้้�เรีียนไม่่สามารถมา
เข้้าฝึึกหรืือยืืมอุุปกรณ์์ไปฝึึกเองได้้ ดัังนั้้�นก่่อนการฝึึก
ปฏิิบััติิจริิงในรายวิิชาฝึึกปฏิิบััติิการพยาบาลเด็็กและ
วััยรุ่่�นภายหลัังการระบาดของโรคโควิิด 19 จึึงให้้ผู้้�เรีียน
สามารถยืื ม อุุ ป กรณ์์ ก ารประเมิิ น พัั ฒ นาการไปฝึึ ก
ปฏิิบััติิที่่�บ้้านหรืือที่่�หอพัักก่่อนได้้ นอกจากนี้้�การเรีียน
การสอนแบบการจััดการเรีียนการสอนแบบออนไลน์์
ทั้้�งหมดทุุกรายวิิชาในช่่วงที่่�มีีการระบาดของโรคโควิิด
19 ทำำ�ให้้ผู้้�เรีียนต้้องปรัับตััวมาก และชิ้้�นงานที่่�ได้้รัับ
มอบหมายในแต่่ละวิิชา เมื่่�อรวมกัันแล้้วมีีปริิมาณที่่�
มากเมื่่�อเทีียบกัับระยะเวลาในการเรีียนที่่�สั้้�น ในส่่วน
ของแนวทางการแก้้ปััญหาต่่อไป ประธานรายวิิชาทุุก
รายวิิชาอาจต้้องร่่วมกัันพิิจารณาชิ้้�นงานเพื่่�อให้้เหมาะ
สมกัับเวลา รวมทั้้�งลดการสอบปรนััยเพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนเกิิด
การเรีียนรู้้�สอดคล้้องกัับการเรีียนในศตวรรษที่่� 21
มากกว่่าการอ่่านทบทวนเนื้้�อหาเพื่่�อใช้้สำำ�หรัับสอบ
วััดผลการเรีียน อย่่างไรก็็ตาม ผู้้�เรีียนใน Gen Z มัักมีี
ความต้้องการของตนเองสููง ไม่่ชอบอะไรที่่�มีขั้้�ี นตอนยุ่่�ง
ยาก ไม่่ชอบการทำำ�งานเอกสาร ดัังนั้้�นการปรัับการ
เรีียนการสอนผ่่านระบบออนไลน์์ให้้สามารถเข้้าถึึงได้้
ง่่าย ใช้้ได้้ง่่ายยิ่่ง� ขึ้้�น หรืือพััฒนาระบบการเรีียนออนไลน์์
ให้้มีีประสิิทธิิภาพมากยิ่่�งขึ้้�น น่่าจะเป็็นสิ่่�งที่่�ผู้้�สอน
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รายวิิชาการพยาบาลเด็็กและวััยรุ่่�นต้้องพััฒนาต่่อไป
กิิตติิกรรมประกาศ
ขอขอบคุุณศููนย์์นวััตกรรมการสอนและการ
เรีี ย นรู้้� สำำ�นัั ก บริิ ห ารเทคโนโลยีี ส ารสนเทศ
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ที่่�สนัับสนุุนทั้้�งด้้านทุุนทรััพย์์
แนวทางการจััดการเรีียนการสอน ตลอดจนกลยุุทธ์์
ต่่างๆให้้แก่่อาจารย์์ประจำำ� และอาจารย์์ใหม่่ของคณะ
พยาบาลศาสตร์์ ได้้พััฒนาการจััดการเรีียนการสอนให้้
ทัันยุุคทัันสมััย สอดคล้้องกัับการเรีียนการสอนใน
ศตวรรษที่่� 21 ขอขอบคุุณอาจารย์์ประจำำ�กลุ่่�มวิิชาการ
พยาบาลกุุมารเวชศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ทุุก
ท่่าน ที่่�เป็็นผู้้อ� ยู่่�เบื้้�องหลัังเนื้้�อหาที่่�ใช้้ประกอบการเรีียน

การสอน อาจารย์์อาวุุโสที่่�ช่่วยเป็็นผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ ให้้คำำ�
แนะนำำ�เกี่่�ยวกัับสถานการณ์์จำำ�ลองเด็็กปกติิและเด็็ก
ป่่วย เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนได้้เกิิดกระบวนการคิิดวิิเคราะห์์
และสามารถนำำ�ไปประยุุกต์์ในการดููแลเด็็กและวััยรุ่่�น
ในวิิ ช าฝึึ ก ปฏิิ บัั ติิ ต่่ อ ไปได้้ และขอขอบคุุ ณ รอง
ศาสตราจารย์์ ดร.พัั ชรีี วรกิิ จ พูู น ผล และผู้้� ช่่ ว ย
ศาสตราจารย์์ ดร.เนตรทอง นามพรม อาจารย์์ประจำำ�
กลุ่่�มวิิ ช าการพยาบาลกุุ ม ารเวชศาสตร์์ ผู้้� มีี
ประสบการณ์์ ใ นการเข้้าร่่ ว มโครงการส่่ ง เสริิ ม การ
จััดการเรีียนรู้้�แบบใหม่่ที่่�สอดคล้้องกัับศตวรรษที่่� 21
ในปีี 2562 ที่่�ช่่วยชี้้�แนะแนวทางการเขีียนขอโครงการ
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บทคัดย่อ
โรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 เป็็นโรคระบาดที่่�เกิิดขึ้้�นทั่่�วโลก องค์์การอนามััยโลก จึึงได้้ประกาศให้้การ
แพร่่ระบาดของโรคเป็็นการระบาดใหญ่่ หรืือ pandemic และเป็็นภาวะฉุุกเฉิินทางสาธารณสุุขระหว่่างประเทศ
การระบาดของการติิดเชื้้�อส่่งผลให้้มีีการปรัับการเรีียนการสอนในระดัับอุุดมศึึกษา ตลอดจนหาแนวทางใหม่่ๆ ใน
การจััดการเรีียนการสอนเพื่่�อให้้เกิิดผลลััพธ์์ในการเรีียนรู้้�ของนัักศึึกษาจากเดิิมที่่�เน้้นการบรรยาย กระบวนวิิชา
Concepts and Theories in Nursing เป็็นกระบวนวิิชาที่่�มีีจััดการเรีียนการสอนโดยใช้้ภาษาอัังกฤษ สำำ�หรัับ
หลัักสููตรนานาชาติิ สำำ�หรัับนัักศึึกษาระดัับปริิญญาโท และจากการมีีการระบาดของโรคโควิิด-19 ส่่งผลให้้นัักศึึกษา
ส่่วนหนึ่่�ง ที่่�หลัังเปิิดภาคการศึึกษาไม่่สามารถเดิินทางมายัังประเทศไทยได้้จากนโยบายlock down ของ
ประเทศไทย และนอกจากนั้้�นยัังไม่่มีีการบริิการการเดิินทางโดยเครื่่�องบิินระหว่่างประเทศ การจััดการเรีียนการ
สอนตามกำำ�หนดการ จึึงเป็็นสิ่่�งที่่�ท้้าทาย ทางผู้้�สอนกระบวนวิิชาดัังกล่่าวจึึงได้้มีีการริิเริ่่�มพััฒนารููปแบบการเรีียน
การสอนโดยยึึดหลัักแนวคิิดการจััดการเรีียนรู้้ที่่� เ� น้้น Active learning หรืือการเรีียนรู้้เ� ชิิงรุุก และ Adult learning
โดยเน้้นการมีีส่่วนร่่วมของผู้้�เรีียนและการส่่งเสริิมให้้เกิิดการเรีียนรู้้�ด้้วยตนเองเป็็นหลััก รวมทั้้�งได้้เน้้นการจััดการ
เรีียนการสอนแบบ flipped classroom โดยรููปแบบการเรีียนการสอนดัังกล่่าวส่่งผลให้้เกิิดการเรีียนรู้้�และมีี
ประสบการณ์์ที่่ดี� ขี องนัักศึึกษา และนอกจากนั้้�นยัังก่่อให้้เกิิดการพััฒนาศัักยภาพของผู้้ส� อนในการนำำ�แนวคิิดทฤษฎีี
ที่่�เกี่่�ยวข้้องมาปรัับปรุุงรููปแบบการเรีียนการสอนตลอดจนสร้้างทัักษะในการพััฒนาสื่่�อต่่าง ๆเพื่่�อใช้้ประกอบการ
เรีียนการสอน จนนำำ�ไปสู่่�การพััฒนาสถาบัันที่่�มีกี ารจััดการเรีียนการสอนได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพแม้้ว่่า จะมีีอุปุ สรรค
ด้้านต่่าง ๆ เช่่น การระบาดของโรค เป็็นต้้น โดยผู้้�เรีียนไม่่จำำ�เป็็นต้้องอยู่่�ในห้้องเรีียนแบบเดิิม ก็็สามารถดำำ�เนิิน
กิิจกรรมการเรีียนการสอนได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
คำำ�สำำ�คััญ: การจััดการเรีียนรู้้�แบบ Active learning, Adult learning, international course
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1. บทนำำ�
โรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 เป็็นโรคติิดเชื้้�อใน
ระบบทางเดิินหายใจ [1] สามารถแพร่่กระจายเชื้้�อจาก
คนสู่่�คนโดยผ่่านทางละอองเสมหะ จากการไอ จาม
ของผู้้�ที่่�มีเี ชื้้�อ และจากการสััมผััสสิ่่ง� ของที่่�เปื้้อ� นสารคััด
หลั่่ง� ที่่�ปนเปื้้อ� นเชื้้�อ แล้้วมาสััมผััสบริิเวณ จมููก ปาก [2]
การระบาดของโรค เริ่่ม� ต้้นเมื่่อ� ปลายเดืือนพฤศจิิกายน
พ.ศ. 2562 ที่่�ประเทศจีีน และมีีการระบาดอย่่าง
รวดเร็็วไปทุุกภููมิิภาคทั่่�วโลก องค์์การอนามััยโลก จึึง
ได้้ประกาศให้้การแพร่่ระบาดของโรคเป็็นการระบาด
ใหญ่่ หรืือ pandemic และเป็็นภาวะฉุุกเฉิินทาง
สาธารณสุุขระหว่่างประเทศ ณ วัันที่่� 28 มีีนาคม พ.ศ.
2564 พบผู้้ติ� ดิ เชื้้�อทั่่�วโลก 126,359,540 ราย เสีียชีีวิติ
2,769,473 คน [3] สำำ�หรัับประเทศไทยพบ มีีการเฝ้้า
ระวัังและคััดกรองผู้้�ที่่�อยู่่�ในกลุ่่�มเสี่่�ยงที่่�อาจติิดเชื้้�อโรค
ตั้้�งแต่่เดืือนมกราคม พ.ศ 2563 และประกาศให้้เป็็น
โรคติิ ด ต่่ อ อัั น ตรายตามพระราชบัั ญ ญัั ติิ โรคติิ ด ต่่ อ
พ.ศ.2558 [4] โดยตั้้�งแต่่เดืือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึึง
วัันที่่� 28 มีีนาคม พ.ศ. 2564 พบรายงานจำำ�นวนผู้้�ติิด
เชื้้�อ 28,734 ราย เสีียชีีวิิต 94 คน [5] สำำ�หรัับในภาค
เหนืือของประเทศไทย จัังหวััดเชีียงใหม่่นับั เป็็นจัังหวััด
ที่่�มีีผู้้�คนเดิินทางไปมาเพื่่�อดำำ�เนิินกิิจกรรมต่่าง ๆ ทั้้�ง
จากในประเทศและต่่างประเทศ ข้้อมููลรายงานผู้้�ติิด
เชื้้�อ ณ วัันที่่� 28 มีีนาคม พ.ศ. 2564 พบว่่า จัังหวััด
เชีียงใหม่่เป็็นจัังหวััดที่่�มีีผู้้�ติิดเชื้้�อสููงสุุด คืือมีีผู้้�ติิดเชื้้�อ
69 ราย [6] การระบาดของการติิดเชื้้�อ ส่่งผลให้้มีีการ
ปรัับการเรีียนการสอนในระดัับอุุดมศึึกษา โดยนัับถึึง
วัันที่่� 20 เมษายน 2564 ทางสถาบัันการศึึกษายัังมีีน
โยบายในการจััดการเรีียนการสอนที่่�เน้้นการเรีียนการ
สอนออนไลน์์ ดัังประกาศของกระทรวงอุุดมศึึกษาฯ มีี
การประกาศเรื่่� อ งมาตรการและการเฝ้้ า ระวัั ง การ
ระบาดของโรคติิดเชื้้�อ COVID-19 ฉบัับที่่� 11 ลงวัันที่่�
17 เมษายน 2564 ให้้มีีการจััดการเรีียนการสอนเป็็น
แบบออนไลน์์ และปรัั บ วิิ ธีี ก ารวัั ด ประเมิิ น ผลให้้
สอดคล้้องกัับสถานการณ์์ หลีีกเลี่่�ยงการจััดกิิจกรรมที่่�

มีีคนเข้้าร่่วมมากกว่่า 50 คน และใช้้มาตรการการ
ทำำ�งานที่่�บ้้าน [7] คณะพยาบาลศาสตร์์ ได้้มีีการจััดการ
เรีียนการสอน หลัักสููตรนานาชาติิ ระดัับปริิญญาตรีี
โท และ เอก โดยมีีนัักศึึกษาที่่�มาจากหลากหลาย
ประเทศ เช่่น ประเทศจีีน พม่่า เป็็นต้้น สำำ�หรัับการ
สอนระดัับปริิญญาโทหลัักสููตรนานาชาติิ โดยปกติิมีี
การเรีียนการสอนในห้้องเรีียนโดยเน้้นการบรรยาย
และการฝึึกปฎิิบััติิในห้้องปฎิิบััติิการและการฝึึกใน
หน่่วยงานที่่�เป็็นสถานการณ์์จริิง เมื่่อ� มีีสถานการณ์์การ
ระบาดของโควิิด-19 ทำำ�ให้้ผู้้�สอนต้้องมีีการปรัับเปลี่่ย� น
การเรีียนการสอนที่่�เอื้้�อต่่อการเรีียนรู้้�ของนัักศึึกษา
ตลอดจนหาแนวทางใหม่่ๆ ในการจััดการเรีียนการสอน
เพื่่�อให้้เกิิดผลลััพธ์์ในการเรีียนรู้้�ของนัักศึึกษา
กระบวนวิิชา Concepts and Theories in
Nursing เป็็นกระบวนวิิชาที่่�มีจัี ดั การเรีียนการสอนโดย
ใช้้ภาษาอัังกฤษ สำำ�หรัับหลัักสููตรนานาชาติิ สำำ�หรัับ
นัั ก ศึึ ก ษาระดัั บ ปริิ ญ ญาโท โดยที่่� ผ่่ า นมาเน้้นการ
บรรยายเป็็นส่่วนใหญ่่ และจากการมีีการระบาดของ
โรคโควิิด-19 ส่่งผลให้้นัักศึึกษาส่่วนหนึ่่�ง ที่่�หลัังเปิิด
ภาคการศึึกษาไม่่สามารถเดิินทางมายัังประเทศไทยได้้
จากนโยบาย lock downของประเทศไทย และ
นอกจากนั้้�น ไม่่มีีการบริิการเดิินทางโดยเครื่่�องบิิน
ระหว่่ า งประเทศ การจัั ด การเรีี ย นการสอนตาม
กำำ�หนดการจึึงเป็็นสิ่่�งที่่�ท้้าทาย ตลอดจนมีีอุุปสรรคใน
การจััดการเรีียนการสอนประการหนึ่่�ง คืือ หากมีีการ
เรีียนการสอนแบบออนไลน์์จะไม่่สามารถใช้้ระบบและ
โปรแกรมคอมพิิวเตอร์์บางรายการได้้ ยกตััวอย่่างเช่่น
นัักศึึกษาจากประเทศจีีน ไม่่สามารถเข้้าถึึงระบบอีีเมล
ล์์ หรืือบริิการต่่าง ๆจากบริิษััท Google Facebook
Line เป็็นต้้น เนื่่�องจากเป็็นนโยบายของประเทศต้้น
สัังกััดที่่�เน้้นการใช้้โปรแกรมที่่�กำำ�หนดใช้้ของประเทศ
เท่่านั้้�น เช่่น ประเทศจีีน มีีการใช้้โปรแกรม Wechat
สำำ�หรัับการติิดต่่อสื่่�อสาร
จากการระบาดของโรคดัังกล่่าว ตลอดจนข้้อ
จำำ�กััดของการเรีียนการสอน จึึงมีีการริิเริ่่�มพััฒนารููป
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
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แบบการเรีียนการสอนกระบวนวิิชา Concepts and
Theories in Nursing ที่่�ก่่อให้้เกิิดการเรีียนรู้้�ของ
นัักศึึกษาในรููปแบบใหม่่ๆ โดยเน้้นการเรีียนการสอน
ผ่่านระบบออนไลน์์ การใช้้แนวคิิดการเรีียนรู้้�แบบ
ผู้้�ใหญ่่ และการมีีส่่วนร่่วมแบบ active learning
2. หลัักการและหรืือทฤษฎีีที่่�นำำ�มาใช้้
แนวคิิดการจััดการเรีียนรู้้แ� บบใหม่่ที่่นำ� ำ�เสนอใน
ครั้้�งนี้้� มีีความแตกต่่างกัับแบบเดิิมที่่�เน้้นการบรรยาย
ในการเรีียนแบบใหม่่ ดัังนี้้� 1) เน้้น Active learning
และadult learning โดยแนวคิิด active learning
ยึึดตาม Bonwell and Eisen (1991) ที่่�เน้้นการจััดการ
เรีียนการสอนที่่�ให้้นัักศึึกษามีีกิจิ กรรมร่่วมในการเรีียน
รู้้� ใ นการดำำ� เนิิ น กิิ จ กรรมที่่� มีี ส่่ ว นร่่ ว มของนัั ก ศึึ ก ษา
ใช้้สถานการณ์์จริิงหรืือ ใกล้้เคีียงความจริิงให้้มากที่่�สุดุ
มีีการคิิดพิิจารณาไตร่่ตรอง ตลอดจน มีีการสะท้้อน
คิิดถึึงสิ่่�งที่่�ได้้เรีียนรู้้� [8] แนวคิิด Adult learning
ยึึดตามแนวคิิดของ Rothwell (2020) [9] ประกอบ
ไปด้้วย การจััดกิิจกรรมการเรีียนการสอนที่่�เน้้นการมีี
ส่่วนร่่วมเพื่่�อให้้เกิิดการเรีียนรู้้� มีีระบบการสะท้้อนคิิด
และการให้้ข้้อมููลย้้อนกลัับเป็็นระยะ ๆ จากผู้้�เรีียน
จััดกำำ�หนดการที่่�เอื้้�อต่่อการเรีียนรู้้� การได้้พัักหยุุดและ
การได้้มีีโอกาสทำำ�กิิจกรรมอื่่�น ๆ ตามความเหมาะสม
จัั ด กิิ จ กรรมที่่� ใ ห้้ผู้้� เรีี ย นมีี กิิ จ กรรมกลุ่่�ม มีี ก ารแลก
เปลี่่ย� นเรีียนรู้้แ� ละใช้้ทรััพยากรต่่าง ๆ ตลอดจนสื่่อ� การ
เรีียนการสอนร่่วมกัันเพื่่�อการเรีียนรู้้แ� ละเกิิดประโยชน์์
สูู ง สุุ ด และ จัั ด รูู ป แบบการเรีี ย นการสอนที่่� มีี ก าร
ประเมิินการเรีียนรู้้�ของตนเองและเพื่่�อนร่่วมชั้้�นเรีียน
เป็็นระยะ ๆ เพื่่�อให้้เกิิดการเรีียนรู้้แ� ละการมีีปฎิิสัมั พัันธ์์
ร่่วมกััน 2) การจััดกิิจกรรมผ่่านระบบ online โดยการ
มอบหมายงานให้้นัักศึึกษาได้้มีีโอกาสแลกเปลี่่ย� นเรีียน
รู้้ใ� นลัักษณะงานกลุ่่�มผ่่านทาง forum ของระบบ CMU
Online KC-Moodle โดยในกระบวนวิิชานี้้�จะมีีการ
จััดการเรีียนการสอนสำำ�หรัับนัักศึึกษาปริิญญาโท ที่่�
ปรัับรููปแบบจากเดิิมที่่�เรีียนในห้้องเรีียน เป็็นการเรีียน
โดยผ่่านระบบ CMU Online KC-Moodle โดยผู้้ส� อน
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จะมีีการ upload handouts, video clip รวมทั้้�ง
เอกสาร/งานวิิจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการเรีียนการสอนใน
แต่่ละประเด็็น เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนสามารถศึึกษาเนื้้�อหาดััง
กล่่าวได้้ล่่วงหน้้าด้้วยตนเอง และ 3)มีีการเรีียนการ
สอนที่่�เน้้น flipped classroom ตามแนวคิิดของ
Abeysekera and Dawson (2015) [9] ซึ่่�งเป็็นกระ
บวนการเรีียนรู้้ที่่� ป� รัับเปลี่่ย� นจากการเรีียนในห้้องเรีียน
เป็็นการเรีียนรู้้�ผ่่านสื่่�อออนไลน์์ โดยที่่�ผู้้�เรีียนจะต้้องมีี
การเรีียนรู้้�แบบมีีส่่วนร่่วม เน้้นการแก้้ไขปััญหาจาก
โจทน์์ที่่�กำำ�หนด การระดมสมอง การอภิิปรายร่่วมกััน
และการเน้้นการเตรีียมตััวก่่อนเรีียนโดยศึึกษาเนื้้�อหา
มาล่่วงหน้้าและมีีการอภิิปรายร่่วมกัันในการเรีียนผ่่าน
สื่่�อออนไลน์์ โดยอาจารย์์มีีบทบาทในการจััดกิิจกรรม
ที่่�เอื้้�อต่่อการมีีส่ว่ นร่่วมของนัักศึึกษาในการเรีียนรู้้ผ่� า่ น
การอภิิปราย โดยการมอบหมายงานให้้ผู้้�เรีียนแต่่ละ
คนรัับผิิดชอบในการศึึกษาค้้นคว้้าด้้วยตนเองมาก่่อน
และอภิิปรายร่่วมกัันกัับผู้้�เรีียนและอาจารย์์โดยใช้้
Zoom หลัังจากนั้้�นผู้้�สอนจะสรุุปเพิ่่�มเติิมในประเด็็น
เนื้้�อหาที่่�สำำ�คััญ
3. กระบวนการเรีียนรู้้�ที่่�เกิิดขึ้น้� ในกระบวนวิิชา
กระบวนวิิชานี้้�เดิิมเป็็นการเรีียนบรรยายในห้้องเรีียน
โดยผู้้�สอนเน้้นสอนโดยใช้้พาวเวอร์์พอยต์์เป็็นหลััก
นัักศึึกษาเรีียนและฟัังเนื้้�อหาการเรีียน แต่่การจััดการ
เรีียนการสอนแบบใหม่่ทุกุ หััวข้้อ เน้้น active learning
และ adult learning ที่่�มีีกิิจกรรมที่่�หลากหลาย ที่่�
นัักศึึกษามีีส่ว่ นร่่วมในกิิจกรรมการเรีียนการสอน ดัังนี้้�
3.1 การติิดต่่อสื่่อ� สาร การประสานงาน ระหว่่าง
นัั ก ศึึ ก ษาและผู้้� ส อน ใช้้วิิ ธีี ก ารติิ ด ต่่ อ สื่่� อ สารผ่่ า น
โปรแกรม Wechat ซึ่่�งเป็็นโปรแกรมสำำ�เร็็จรููปที่่�เน้้น
การพิิ ม พ์์ ข้้ อความสื่่� อ สารรายบุุ ค คลและรายกลุ่่�ม
ตลอดจนมีีการรัับส่่งไฟล์์ระหว่่างสมาชิิกอย่่างสะดวก
เนื่่�องจากนัักศึึกษาส่่วนหนึ่่�งยัังอยู่่�ที่่�ประเทศจีีน ซึ่่�งไม่่
สามารถติิดต่่อสื่่อ� สารผ่่านโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์ที่่มี� ใี ช้้
โดยทั่่�วไป
3.2 ผู้้ส� อนมีีการพััฒนาสื่่อ� การสอนที่่�เป็็น video
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clip ที่่�เป็็นภาษาอัังกฤษ และมีี เอกสารประกอบการ
สอนเป็็นภาษาอัังกฤษ ที่่�ให้้ไปศึึกษาล่่วงหน้้าในแต่่ละ
สััปดาห์์ โดยการนำำ�สื่่�อต่่าง ๆ ไปไว้้ผ่่านระบบ CMU
Online KC-Moodle โดยผู้้� ส อนมีี ก าร upload
handouts, video clip รวมทั้้�งเอกสาร/งานวิิจััยที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับการเรีียนการสอนในแต่่ละประเด็็น เพื่่�อ
ให้้ผู้้�เรีียนสามารถศึึกษาเนื้้�อหาดัังกล่่าวได้้ล่่วงหน้้าด้้วย
ตนเอง โดยสื่่�อดัังกล่่าวส่่วนใหญ่่พััฒนาโดยผู้้�สอนทั้้�ง
ที่่�เป็็นเป็็น video clip ตลอดจนเอกสารประกอบการ
สอนต่่าง ๆ และมีีเพีียงบางหััวข้้อที่่�ใช้้สื่่�อจากสาธารณะ
เช่่น video clip จาก YouTube เป็็นต้้น ที่่�เป็็นบริิบท
ของต่่างประเทศเพื่่�อให้้นัักศึึกษาได้้เรีียนรู้้�ในบริิบท
แตกต่่างออกไปจากในประเทศไทย หรืือ ในประเทศ
ของตนเอง
3.3 ผู้้�สอนมีีการเรีียนการสอนที่่�เน้้น flipped
classroom โดยการมอบหมายให้้ผู้้�เรีียนแต่่ละคนที่่�รับั
ผิิดชอบในการศึึกษาค้้นคว้้าด้้วยตนเองมาก่่อน โดยมา
นำำ�เสนอ/อภิิปรายร่่วมกัันกัับผู้้�เรีียนและอาจารย์์โดย
ใช้้ Zoom หลัั ง จากนั้้�นผู้้� ส อนจะสรุุ ป เพิ่่� ม เติิ ม ใน
ประเด็็นเนื้้�อหาที่่�สำำ�คััญ
3.4 ผู้้�สอนมีีการนััดหมาย เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนได้้ฝึึก
การเป็็นผู้้นำ� ำ�สัมั มนาและผู้้ร่� ว่ มสััมมนาในประเด็็นที่่�น่า่
สนใจที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับแต่่ละหััวข้้อ
3.5 ผู้้� ส อนมอบหมายงานให้้นัั ก ศึึ ก ษาทำำ�
รายงานและมีีการนำำ�เสนอตลอดจนอภิิปราย เกี่่ย� วกัับ
การประยุุกต์์ใช้้ทฤษฎีีในการปฎิิบัติั กิ ารดููแลผู้้ป่� ว่ ย และ
การวิิพากษ์์บทความที่่�มีีการประยุุกต์์ใช้้ทฤษฎีี โดย
เน้้นให้้มีีโอกาสแลกเปลี่่ย� นเรีียนรู้้� การวิิพากษ์์ผ่า่ นทาง
Zoom โดยการมอบหมายให้้นัักศึึกษาทำำ�งานกลุ่่�ม
สมาชิิกกลุ่่�มละ 3-5 คนในการทำำ�การวิิเคราะห์์และ
วิิพากษ์์ทฤษฎีีและมีีการนำำ�เสนอต่่อกลุ่่�มและให้้กลุ่่�ม
ทั้้�งชั้้�นเรีียนได้้แสดงความคิิดเห็็น
4. ผลที่่�ได้้รัับ
กระบวนวิิชานี้้� จััดสำำ�หรัับนัักศึึกษาต่่างชาติิ มีี
การเรีียนการสอนเป็็นภาษาอัังกฤษ โดยมีีการประเมิิน

ผลจาก 1) การนำำ�เสนอการวิิพากษ์์บทความการใช้้
ทฤษฎีีในการพยาบาล 2) การนำำ�สนอและอภิิปรายการ
ประยุุกต์์ใช้้ทฤษฎีีในการพยาบาล 3)การมีีกิิจกรรม
กลุ่่�มการนำำ�สัมั มนา และ การร่่วมอภิิปรายแต่่ละหััวข้้อ
ในการเรีียนการสอน และ 3)รายงานการนำำ�เสนอการ
วิิ พ ากษ์์ บ ทความและการประยุุ ก ต์์ ใช้้ โดยการให้้
นัักศึึกษามีีการทำำ�งานแบ่่งเป็็น 4 กลุ่่�ม โดยแต่่ละกลุ่่�ม
มีีสมาชิิกจำำ�นวน 4-5 คน โดยมีีการนำำ�เสนอกรณีีศึกึ ษา
และทำำ�เป็็นรายงาน และการวิิพากษ์์การนำำ�ทฤษฎีีไป
ใช้้ในการปฎิิบััติิ และจััดทำำ�เป็็นรายงานส่่งเช่่นกััน
4.1 ผลการประเมิินกระบวนวิิชา เมื่่�อมีีการ
ประเมิินโดยให้้ นัักศึึกษาให้้ข้้อคิิดเห็็นระดัับความคิิด
เห็็น 5 ระดัับตั้้�งแต่่ระดัับ ควรปรัับปรุุง (1) พอใช้้ (2)
ปานกลาง (3) ดีี (4) และ ดีีมาก (5) ผลการประเมิิน
รายการที่่�สำำ�คััญ มีีดัังนี้้�
1) Explains the relationship of the
subject studied with other related subjects or
the application of the subject ข้้อคิิดเห็็นอยู่่�ใน
ระดัับเฉลี่่�ย 4.85
2) Encourages students to think and
research on their own and encourages them
to practice critical thinking ข้้อคิิดเห็็นอยู่่�ในระดัับ
เฉลี่่�ย 4.92
3) Teaching media and materials support
the students' learning ข้้อคิิดเห็็นอยู่่�ในระดัับเฉลี่่�ย
4.62
นอกจากนั้้�น นัักศึึกษายัังมีีข้้อคิิดเห็็นเพิ่่�มเติิม
ดัังต่่อไปนี้้� “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”.
	ทั้้�งนี้้�ภายหลัังการจััดการเรีียนการสอน นัักศึึกษา
มีีความรอบรู้้�ความเข้้าใจอย่่างถ่่องแท้้ในเนื้้�อหาสาระ
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
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ของศาสตร์์ แ ละทฤษฎีี ท างการพยาบาลและทาง
พฤติิ ก รรมศาสตร์์ แ ละแนวคิิ ด ทฤษฎีี ที่่� เ กี่่� ย วข้้อง
สามารถนำำ� การปฏิิ บัั ติิ ก ารพยาบาล และเกิิ ด การ
วิิเคราะห์์ สัังเคราะห์์สาระความรู้้�ที่่�ได้้แต่่ละหััวข้้อไป
ประยุุ ก ต์์ ใช้้สำำ� หรัั บ การนำำ� แนวคิิ ด ทฤษฎีี ท างการ
พยาบาลไปปรัับใช้้กัับผู้้�รัับบริิการได้้โดยพิิจารณาจาก
การนำำ� เสนอและการทำำ� รายงานของนัั ก ศึึ ก ษาซึ่่� ง
นัักศึึกษามีีการนำำ�เสนอและจััดทำำ�รายงานได้้บรรลุุตาม
ผลลััพธ์์ที่่�กำำ�หนดในกระบวนวิิชา
5. สรุุป
การจััดการเรีียนการสอนแบบใหม่่นี้้� ได้้รููปแบบ
การจััดการเรีียนการสอน online ที่่�เน้้นกิิจกรรม
interactive ระหว่่างผู้้�เรีียนและผู้้�สอนโดยยึึดหลััก
Adult learning อีีกทั้้�งผู้้�เรีียนได้้เรีียนรู้้�การนำำ�เสนอ

และการมีีส่่วนร่่วมในการอภิิปรายในระบบ online
(CMU Online KC-Moodle และ Zoom) และการที่่�
ผู้้� เ รีี ย นได้้มีี โ อกาสเรีี ย นรู้้� แ ละฝึึ ก ทำำ�วิิ พ ากษ์์ แ ละ
วิิ เ คราะห์์ ท ฤษฎีี การประยุุ ก ต์์ ใช้้ทฤษฎีี ท างการ
พยาบาลในการปฎิิบััติิงานในอนาคตต่่อไป
5.1 บทเรีียนที่่�ได้้รัับ การจััดการเรีียนการสอน
ที่่�ไร้้พรมแดนทางภููมิิศาสตร์์ ที่่�ไม่่ว่่าผู้้�เรีียนหรืือผู้้�สอน
จะอยู่่�แห่่งใด ก็็ไม่่เป็็นอุุปสรรค แต่่กลัับเป็็นสิ่่�งท้้าทาย
ให้้มีีการพััฒนาสื่่อ� และรููปแบบการเรีียนการสอนใหม่่ๆ
5.2 ปััญหาและอุุปสรรค มีีอุปุ สรรคช่่วงแรกที่่�นักั ศึึกษา
อยู่่�ต่่ า งประเทศ และไม่่ ส ามารถใช้้โปรแกรม
คอมพิิวเตอร์์ ตลอดจนไม่่สามารถเข้้าถึึงโปรแกรม
คอมพิิวเตอร์์บางโปรแกรม เช่่น Facebook, Line
เป็็นต้้น ซึ่่ง� ได้้แก้้ไขโดยการใช้้โปรแกรมอื่่น� ๆที่่�นักั ศึึกษา
สามารถเข้้าถึึงได้้สะดวก
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1

บทคัดย่อ
	ที่่�ผ่า่ นมากระบวนวิิชาบรรยายวิิทยาเอ็็นโดดอนต์์มีรูี ปู แบบหลัักเป็็นการบรรยายหน้้าชั้้�นเรีียนในหััวข้้อต่่างๆ
ตามลำำ�ดัับ ปััญหาหนึ่่�งที่่�พบคืือความสนใจภายในห้้องเรีียนยัังมีีน้้อย และเมื่่�อมีีการมอบหมายกรณีีศึึกษาเพื่่�อทำำ�
รายงานหรืือการสอบที่่�เป็็นลัักษณะประยุุกต์์เนื้้�อหาสู่่�การปฏิิบัติั งิ านจริิงทางคลิินิกิ ยัังคงพบว่่านัักศึึกษาไม่่สามารถ
นำำ�ความรู้้เ� หล่่านั้้�นไปต่่อยอดสู่่�การปฏิิบัติั จิ ริิงได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ทั้้�งนี้้�อาจเนื่่�องจากในห้้องเรีียนเป็็นการบรรยาย
ที่่�ผู้้�สอนถ่่ายทอดข้้อมููลสู่่�นัักศึึกษาเพีียงฝ่่ายเดีียว ขาดการฝึึกคิิด วิิเคราะห์์ และให้้คำำ�แนะนำำ�ร่่วมกััน ทำำ�ให้้เมื่่�อถึึง
สถานการณ์์จริิงนัักศึึกษาจึึงไม่่สามารถพััฒนาหรืือประยุุกต์์องค์์ความรู้้�ในภาพรวมได้้ ปีีการศึึกษานี้้�ทางสาขา
วิิชาจึึงมีีการปรัับเปลี่่ย� นการจััดการเรีียนการสอน โดยยึึดการจััดการเรีียนรู้้แ� บบห้้องเรีียนกลัับด้้าน ให้้นัักศึึกษาได้้
มีีโอกาสศึึกษาเนื้้�อหาหลัักๆที่่�จำำ�เป็็นตามคำำ�แนะนำำ�ของผู้้ส� อนก่่อนเข้้าชั้้�นเรีียน ในห้้องเรีียนจึึงเป็็นการจััดกิิจกรรม
ในรููปแบบต่่างๆเพื่่�อพััฒนาทัักษะและองค์์ความรู้้�ต่่างๆที่่�จำำ�เป็็น บนพื้้�นฐานของเนื้้�อหาที่่�นัักศึึกษาได้้เรีียนมาก่่อน
หน้้า โดยมีีการประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีีทางการศึึกษาและสื่่อ� อิิเล็็กทรอนิิกส์์ออนไลน์์ที่่เ� ป็็นประโยชน์์ ร่่วมกัับการจััด
กิิจกรรมที่่�มีีความหลากหลาย สร้้างบรรยากาศการเรีียนรู้้�ร่ว่ มกัันอย่่างมีีความสุุข
คำำ�สำำ�คััญ: การจััดการเรีียนรู้้�แบบห้้องเรีียนกลัับด้้าน, เทคโนโลยีีทางการศึึกษา, สื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์ออนไลน์์
1. บทนำำ�
กระบวนวิิชาบรรยายวิิทยาเอ็็นโดดอนต์์ หรืือ
การรัักษาคลองรากฟัันนั้้�น เป็็นกระบวนวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาทัันตแพทย์์ชั้้�นปีีที่่� 4 ในปีีการศึึกษา 2563 นั้้�น
มีีผู้้�ลงทะเบีียน 63 คน เดิิมเป็็นกระบวนวิิชารายปีีที่่�ใช้้
วิิธีีบรรยายในชั้้�นเรีียน 1 ชั่่�วโมงต่่อสััปดาห์์ ในช่่วงสอง
ปีีที่่ผ่� า่ นมามีีการปรัับรายละเอีียดการจััดการเรีียน โดย
ในบางคาบเรีียนมีีการเพิ่่�มกิิจกรรมเพื่่�อส่่งเสริิมการ
เรีียนรู้้� ให้้นัักศึึกษาได้้ฝึึกวิิธีีคิิดและการวิิเคราะห์์กรณีี
106

ศึึกษาผู้้�ป่่วยต่่างๆ ในรููปแบบการจััดการเรีียนรู้้�เชิิงรุุก
(active learning) ซึ่่�งได้้ผลการประเมิินในหลายด้้าน
ดีีขึ้้�น อย่่างไรก็็ตาม ด้้วยข้้อจำำ�กััดของเวลาในการจััด
กิิจกรรม ทำำ�ให้้การฝึึกกระบวนการคิิดวิิเคราะห์์เพื่่�อ
ประยุุกต์์ใช้้กัับกรณีีผู้้�ป่่วยยัังมีีน้้อย ซึ่่�งประเมิินได้้จาก
การทำำ�งานเมื่่�อพบผู้้�ป่่วยจริิงในชั้้�นปีีถััดมา อีีกทั้้�งใน
คาบเรีียนส่่วนใหญ่่ที่่�ยัังคงวิิธีีการบรรยาย มีีนัักศึึกษา
ให้้ความสนใจน้้อย อาจเนื่่�องจากเวลาเข้้าชั้้�นเรีียนเช้้า
8 นาฬิิกา อีีกทั้้�งนัักศึึกษายัังไม่่มีีโอกาสได้้แสดงความ

ผลการจัดการเรียนรู้ 21st Century Learning ประจำ�ปีการศึกษา 2563

ความคิดที่จะปรับรูปแบบการเรียนการสอนของทั้ง
กระบวนวิ
ชาใหม เพื่อใหเกิดประโยชนแกนักศึกษาที่
CMU21
(2021)
Chiang
จำเปนMai
จะตUniversity,
องเตรียมตัThailand
วพบสถานการณผูปวยจริงใน
อนาคต โดยการปรั บ ลดชั่ ว โมงการบรรยายในชั้น
คิิเรีดเห็็
อการคิิ
งวิิเคราะห์์
อย่่างเต็็มที่่� สำหรั
ทางสาขา
ย นนหรืื
รวมถึ
ง ปรัดเชิิ
บ ไปสู
 ร ะบบออนไลน
บ ใน
วิิหชอาจึึงเรี
งมีียคนได
วามคิิปรัดบที่่�เป
จะปรัั
บรููปแบบการเรีี
นการทำกิ
จกรรมรูยปนการสอน
แบบตางๆ
ของทั้้�งกระบวนวิิ
ช
าใหม่่
เพื่่�
อ
ให้้เกิิ
ด
ประโยชน์์
ก่่ 
เพื่อใหนักศึกษามีความสนใจ สนุกและเกิดการเรียแนรู
นัักศึึกษาที่่�จำำ�เป็็นจะต้้องเตรีียมตััวพบสถานการณ์์ผู้้�
รวมกันระหวางเพื่อนรวมชั้นอยางสมดุล สอดคลอง
ป่่วยจริิงในอนาคต โดยการปรัับลดชั่่ว� โมงการบรรยาย
กับหลักการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 [1]
ในชั้้�นเรีียน รวมถึึงปรัับไปสู่่�ระบบออนไลน์์ สำำ�หรัับใน
ห้้องเรีี
บเป็็นการทำำ
�กิจิ ทกรรมรูู
ปแบบต่่างๆ เพื่่�อ
2 หลัยนได้้ปรัั
กการและหรื
อทฤษฎี
ี่นำมาใช
ให้้นัักรูปศึึกแบบการสอนบรรยายหน
ษามีีความสนใจ สนุุกและเกิิ
ยนรู้้กษณะ
�ร่ว่ ม
าชั้นดเรีการเรีี
ยนในลั
กัันระหว่่างเพื่่�อนร่่วมชั้้�นอย่่างสมดุุล สอดคล้้องกัับหลััก
เดิมนั้น นักศึกษาใหความสนใจนอย และเมื่อผูสอน
การจััดการเรีียนรู้้�ในศตวรรษที่่� 21 [1]
มอบหมายงานเพื่อนำเนื้อหาที่เรียนรูไปประยุกตใช
2. หลัักการและหรืือทฤษฎีีที่่�นำำ�มาใช้้
กั บ โจทย ห รื อ สถานการณ ข องกรณี ศ ึ ก ษาที่ ไ ดรับ
	รูู ป แบบการสอนบรรยายหน้้าชั้้�นเรีี ย นใน
มอบหมาย ทำให ป ระสิ ท ธิ ผ ลของงานมี น  อ ย
ลัักษณะเดิิมนั้้�น นัักศึึกษาให้้ความสนใจน้้อย และเมื่่�อ
่องจากชวงเวลาของการทำแบบฝ
หัดไ� หรื
อผลงาน
ผู้้เนื
ส� อนมอบหมายงานเพื่่�
อนำำ�เนื้้�อหาที่่�เรีีกยนรู้้
ปประยุุ
กต์์
ดังบกลโจทย์์
าวเปหนรืือชสถานการณ์์
วงที่นักศึกษาต
องการความช
ใช้้กัั
ของกรณีี
ศึกึ ษาที่่�ได้้รััวบยเหลื
มอบอ
และคำแนะนำจากผู
อน ทางสาขาวิ
งตองการ
หมาย
ทำำ�ให้้ประสิิทธิิผสลของงานมีี
น้้อย ชเนื่่�าจึองจากช่่
วง
ปรับเปลี่ยนรูป�แบบการสอนในป
การศึกษา
เวลาของการทำำ
แบบฝึึกหััดหรืือผลงานดัั
งกล่่2563
าวเป็็นนี้
ร ูป แบบการจัดการเรี
ช่่โดยเลื
วงที่่�นักั อศึึกใช
กษาต้้องการความช่่
วยเหลืืยอนการสอนตาม
และคำำ�แนะนำำ�
จากผู้้
เปลี่่�ยนรููป
แนวคิ�สดอนห อทางสาขาวิิ
งเรี ย นกลั บชาจึึ
ด างนต้้องการปรัั
(flipped บclassroom)
แบบการสอนในปีี
การศึึกกษณะการบรรยายหรื
ษา 2563 นี้้� โดยเลืืออกใช้้รูู
ซึ่งเนื้อหาหลักๆในลั
แหลปง
แบบการจัั
ยนการสอนตามแนวคิิ
ยน
เรียนรูที่เปดนการเรีี
ประโยชน
ผูสอนจะมอบใหดนห้้องเรีี
ักศึกษาได
กลัับด้้าน (flipped classroom) ซึ่่�งเนื้้�อหาหลัักๆใน
ลัักษณะการบรรยายหรืือแหล่่งเรีียนรู้้�ที่่�เป็็นประโยชน์์
ผู้้�สอนจะมอบให้้นัักศึึกษาได้้ศึึกษาก่่อนเข้้าห้้องเรีียน
ส่่วนในคาบเรีียนนั้้�นมีีการเปลี่่�ยนรููปแบบเป็็นการทำำ�
กิิจกรรมรููปแบบต่่างๆเพื่่�อส่่งเสริิมผลการเรีียนรู้้� ซึ่ง่� เป็็น
ช่่วงเวลาที่่�นัักศึึกษาต้้องการความช่่วยเหลืือทั้้�งจากผู้้�
สอนหรืือเพื่่�อนร่่วมชั้้�น เกิิดเป็็นการเรีียนรู้้แ� บบร่่วมมืือ
(collaborative learning group) ช่่ ว ยให้้เกิิ ด
ประสิิ ท ธิิ ผ ลการเรีี ย นรู้้� ใ นด้้านต่่ า งๆอย่่ า งเต็็ ม
ประสิิทธิิภาพ [2]
3. การจััดการเรีียนการสอน
การจััดการเรีียนการสอนในปีีการศึึกษาที่่�ผ่่าน
มามีีรายละเอีียดดัังนี้้�

3 การจัดการเรียนการสอน
การจัดการเรียนการสอนในปการศึกษาที่ผานมา
มีรายละเอียดดังนี้
3.1 ช อ งทางการติ ด ต อ สื ่ อ สารและแหล ง
เนื3.1.
้อหาบรรยายหลั
ก ด ต่่ อ สื่่� อ สารและแหล่่ ง
ช่่ อ งทางการติิ
ผูสอนเลืเนื้้�ออกใช
การสรางกลุ
หาบรรยายหลัั
ก มหองเรียนออนไลน
Microsoft
Teams
เป น ฐานช อมห้้องเรีี
งทางหลั
ก ในการ
	ผู้้�
สอนเลืื
อกใช้้การสร้้างกลุ่่�
ยนออนไลน์์
Microsoft
Teams
เป็็นฐานช่่องทางหลัั
กในการสื่่
สื ่ อ สารและชี
้ แ จงรายละเอี
ย ดต า งๆแก
น ั ก ศึอ� กสาร
ษา
และชี้้�
แจงรายละเอีี
ยดต่่างงๆแก่่
ศึึกษา (ภาพที่่�ง ลิ1ก)
(ภาพที
่ 1ก) รวมไปถึ
เป น ชนัอักงทางในการส
ง ก
รวมไปถึึ
งเป็็นบช่่อวีงทางในการส่่
งลิิงก์์ (link)(ภาพที
สำำ�หรัับ่ วีี1ข)
ดิิ
(link) สำหรั
ดิทัศนบรรยายออนไลน
ทััและแหล
ศน์์บรรยายออนไลน์์
(ภาพที่่�
งเรียนรูเพิ่มเติ
ม เพื่อ1ข)
ใหนและแหล่่
ักศึกษาไดงเรีีเรียยนรู้้
นรู� 
เพิ่่�และศึ
มเติิมกษาก
เพื่่�ออให้้นัั
นเขกาศึึหกอษาได้้เรีี
งเรียน ยนรู้้�และศึึกษาก่่อนเข้้า
ห้้องเรีียน
กรณี ท ี ่ น ั ก ศึ ก ษามี ข  อ สงสั ย ส ว นใด ทั ้ ง ในส ว น
กรณีีที่่�นัักศึึกษามีีข้้อสงสััยส่่วนใด ทั้้�งในส่่วน
ประเด็นรายละเอียดการจัดการเรียนการสอนหรือ
ประเด็็นรายละเอีียดการจััดการเรีียนการสอนหรืือ
หาการบรรยายสามารถพิิ
สามารถพิมมพ์์พคำคำ�ำถามไว
โดยจะมี
เนื้้�เนือ้อหาการบรรยาย
ถามไว้้ โดยจะมีี
แทนของอาจารยตตอบคำำ
อบคำถามดั
กลาาวอย่่
วอยาางง
ตััตัววแทนของอาจารย์์
� ถามดัั งงกล่่
สม่��ำเสมอ
เสมอ
สม่ำำ

ภาพที่ 1 แสดง (ก) Microsoft Teams ที่ใชเปน
ภาพที่่�
1 แสดง
(ก) Microsoft
ชองทางหลั
กในการสื
่อสาร (ข)Teams
แหลงวีดที่่�ิทใช้้เป็็
ัศนเนนืช่่้ออหาง
ทางหลัั ก ในการสื่่� อ สาร (ข) แหล่่ ง วีี ดิิ ทัั ศ น์์ เ นื้้�อหา
บรรยายหลักผาน Microsoft Stream
บรรยายหลัักผ่่าน Microsoft Stream
	ผู้้�สอนมีีแนวทางในการกระตุ้้�นเพื่่�อให้้นัักศึึกษา
ได้้ทำำ�การศึึกษาเนื้้�อหาก่่อนเข้้าสู่่�กิิจกรรมในห้้องเรีียน
หลากหลายวิิธีี เช่่น การทำำ�แบบฝึึกหััดออนไลน์์ การ
ทำำ� ใบงาน หรืื อ การทำำ�ชิ้้� นงานเพื่่� อ มานำำ� เสนอใน
ห้้องเรีียน เป็็นต้้น
3.2. กิิจกรรมในห้้องเรีียน
รููปแบบกิิจกรรมเพื่่�อสนัับสนุุนการเรีียนรู้้�ใน
ห้้องเรีียนมีีความหลากหลาย ขึ้้�นกัับดุุลยพิินิิจของผู้้�
สอนแต่่ละท่่าน โดยมีีการนำำ�เทคโนโลยีีสารสนเทศ
ต่่างๆมาร่่วมสนัับสนุุน ตััวอย่่างของกิิจกรรม ได้้แก่่
		 3.2.1 กิิจกรรมการแลกเปลี่่�ยน Discussion
day ในรูู ป แบบการเรีี ย นรู้้� โ ดยใช้้ปัั ญ หาเป็็ น ฐาน
(problem-based learning) ซึ่่� ง จัั ด ในลัั ก ษณะ
กิิจกรรมกลุ่่�ม
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
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สถานการณหรือกรณีศึกษาตางๆเพื่อรวมแลกเปลี่ยน
(problem-based learning) ซ ึ ่ ง จ ั ด ใ น ล ั ก ษ ณ ะ
ใหนักศึกษาแตละกลุมชวยกันคิด อภิปราย หรือตอบ
กิCMU21
จกรรมกลุ
ม
(2021) ่ 2ก-ข) เพื่อใหนักศึกษาไดฝกประยุกต
คำถาม (ภาพที
Chiang
Thailand
หลังMai
จากทีUniversity,
่นักศึกษาได
ศึกษาเนื้อหาบางสวนกอน
ความรูสูการนำไปใชในทางคลินิก ซึ่งอาจารยผูสอนมี
เข า ชั ้ น เรี ย น ในห อ งเรี ย นจะมี ก ารยกตั ว อย า ง
หลัังจากที่่�
นัักศศึึึกษาต
ษาได้้ศึึ
กษาเนื้้�อหาบางส่่
สถานการณ
หรือกรณี
างๆเพื
่อรวมแลกเปลี่ยวน
ก่่อนนเข้้าชั้้�นเรีี
าง
ให
ักศึกษาแตยลนะกลุในห้้องเรีี
มชวยกันยคินจะมีี
ด อภิกปารยกตัั
ราย หรืวออย่่
ตอบ
สถานการณ์์
หรืื่ อ2ก-ข)
กรณีีศึเพืึกษาต่่
อร่่วมแลกเปลี่่
คำถาม
(ภาพที
่อใหนางๆเพื่่�
ักศึกษาได
ฝกประยุก�ยตน
ให้้นัักศึึสกูกษาแต่่
ละกลุ่่�ใมนทางคลิ
ช่่วยกัันคิินดิก อภิิ
ปราย หรืืผูสออนมี
ตอบ
ความรู
ารนำไปใช
ซึ่งอาจารย
คำำ�ถาม (ภาพที่่� 2ก-ข) เพื่่�อให้้นัักศึึกษาได้้ฝึึกประยุุกต์์
ความรู้้�สู่่�การนำำ�ไปใช้้ในทางคลิินิิก ซึ่่�งอาจารย์์ผู้้�สอนมีี

ภาพที่ 2 แสดงบรรยากาศในหองเรียน

ภาพที่่�่ 22 แสดงบรรยากาศในห
แสดงบรรยากาศในห้้องเรีี
ภาพที
องเรียยนน
บทบาทในการกระตุ้้�นให้้นัักศึึกษาได้้คิิดและ
แสดงความคิิดเห็็น เน้้นคำำ�ถามปลายเปิิด การแสดง
ความคิิดเห็็นมีีทั้้�งการยกมืือของตััวแทนกลุ่่�ม การเขีียน
คำำ�ตอบบนกระดานอิิเล็็กทรอนิิกส์์ หรืือการส่่งตััวแทน
ไปหน้้าห้้องเรีียนเพื่่�อตอบคำำ�ถาม เป็็นต้้น
นอกจากนี้้�ในบางหััวข้้อยัังมีีอาจารย์์ที่่�กำำ�ลัังลา
ศึึกษาต่่อต่่างประเทศ ร่่วมจััดกิิจกรรมลัักษณะดัังกล่่าว
ผ่่านระบบออนไลน์์ Zoom ซึ่่�งทำำ�ให้้นัักศึึกษาได้้เรีียน
รู้้�จากอาจารย์์ท่่านอื่่�นๆ นอกไปจากอาจารย์์ประจำำ�ที่่�
อยู่่�ในคณะ (ภาพที่่� 2ค)
จอมอนิิเตอร์์ระบบสััมผััสเป็็นหนึ่่�งในเครื่่�องมืือ
ที่่� ถูู ก นำำ� มาใช้้สนัั บ สนุุ น การเรีี ย นการสอน ทำำ� ให้้
นัักศึึกษามีีความสนใจ สนุุก และเห็็นภาพได้้ชััดเจน
(ภาพที่่� 2ง)
3.2.2 ฝึึกค้้นคว้้าข้้อมููล โดยผู้้�สอนมอบหมาย
หััวข้้อที่่�น่่าสนใจ ให้้นัักศึึกษาค้้นคว้้าหาข้้อมููลและนำำ�
เสนอในรููปแบบวีีดิิทััศน์์เพื่่�ออััพโหลดออนไลน์์ผ่่าน
Youtube.com (ภาพที่่� 3) โดยเพื่่�อนกลุ่่�มอื่่น� ๆสามารถ
ดููและนำำ�มาแลกเปลี่่ย� น แสดงความเห็็นประเด็็นต่่างๆ
ในชั้้�นเรีียน
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นำเสนอในรูปแบบวีดิทัศนเพื่ออัพโหลดออนไลนผาน
นักศึกษามีความสนใจ สนุก และเห็นภาพไดชัดเจน
Youtube.com (ภาพที ่ 3) โดยเพื ่ อ นกลุ  ม อื ่ น ๆ
(ภาพที่ 2ง)
สามารถดู แ ละนำมาแลกเปลี ่ ย น แสดงความเห็ น
3.2.2 ฝ ก ค น คว า ข อ มู ล โดยผู  ส อนมอบหมาย
ประเด็นตางๆในชั้นเรียน
หัวขอที่นาสนใจ ใหนักศึกษาคนควาหาขอมูลและ
นำเสนอในรูปแบบวีดิทัศนเพื่ออัพโหลดออนไลนผาน
Youtube.com (ภาพที ่ 3) โดยเพื ่ อ นกลุ  ม อื ่ น ๆ
สามารถดู แ ละนำมาแลกเปลี ่ ย น แสดงความเห็ น
ประเด็นตางๆในชั้นเรียน

ภาพที่่�่ 3 แสดงช่่
ภาพที
แสดงชองทางอัั
งทางอัพโหลดผลงาน
นอกจากนี้้�ยัั ง มีี ก ารจัั ด ทำำ�สื่่� อ ในรูู ป แบบ
infographic
หรืือใบงานเพื่่�
อสรุุดปทำสื
เนื้้�อหาการเรีี
ยนรู้้�
้ ย ั ง มี ก ารจั
่ อ ในรู
แบบ
ต า งๆ ทีนอกจากนี
่ ส ามารถนำไปเผยแพร
ห รื อ ใช
เ ป นปแหล
ง
ต่่infographic
า งๆ ที่่� ส ามารถนำำ
�
ไปเผยแพร่่
ห
รืื
อ
ใช้้เป็็
น
แหล่่
ง
หรือแใบงานเพื
ทรัพยากรความรู
กรุนพี่หรือ่อรุสรุ
นนปอเนืงได้อหาการเรี
(ภาพที่ 4)ยนรู
ทรััพยากรความรู้้�แก่่รุ่่�นพี่่�หรืือรุ่่�นน้้องได้้ (ภาพที่่� 4)
ภาพที่ 3 แสดงชองทางอัพโหลดผลงาน
นอกจากนี ้ ย ั ง มี ก ารจั ด ทำสื ่ อ ในรู ป แบบ
infographic หรือใบงานเพื่อสรุปเนื้อหาการเรียนรู

ภาพที่่�่ 4 แสดงผลงานสื่่
ภาพที
แสดงผลงานสื�อ่ การสอนโดยนัั
การสอนโดยนักศึึศึกษา
3.2.3 กิิจกรรมการเรีียนรู้้�โดยใช้้สถานการณ์์
จำำ�ลองเสมืื
ง (situation-based
learning)
3.2.3 กิอจนจริิ
กรรมการเรี
ย นรู  โ ดยใช ส ถานการณ
เป็็
นการฝึึกอซัันจริ
กประวัั
ติิ รวบรวมข้้อมููลผู้้learning)
�ป่่วยเพื่่�อนำำเป
�ไปน
จำลองเสมื
ง (situation-based
วางแผนการรัักษา
การฝกซักประวัติ รวบรวมขอมูลผูปวยเพื่อนำไปวาง
ในปีีการศึึกษาก่่อนหน้้า มีีการจััดเตรีียมผู้้�ป่่วย
แผนการรักษา
จำำ�ลองต่่างชาติิเพื่่�อให้้นัักศึึกษาได้้ฝึึกการซัักประวััติิ
ในปการศึกษาก
อนหน
า มีล กที่่�ารจั
ดเตรียมผูป  วอย
และการตรวจ
ก่่ อ นนำำ
�ข้้ อมูู
ไ ด้้ไปรวบรวมเพื่่�
จำลองตางชาติ
เพื่อเหมาะสม
ใหนักศึกแต่่
ษาได
กการซักประวัติ
วางแผนการรัั
กษาที่่�
เนื่่�อฝงจากสถานการณ์์
และการตรวจ กวองที่่�นนำข
อมูลผู้้ที�ส่ไอนจึึ
ดไปรวบรวมเพื
วางป
โรคระบาดในช่่
ผ่่านมา
งปรัับเปลี่่�ย่อนรูู
แผนการรั
กษาทีอ่เให้้เหมาะสม
หมาะสม แตมีีเนืร่ายละเอีี
องจากสถานการณ
แบบเล็็
กน้้อยเพื่่�
ยดดัังนี้้�
โรคระบาดในช
ว งที่ผลาผู้้นมา
ส อนจึงบปรัอาสาสมัั
บ เปลี่ ยคนร
(ก)
การจััดเตรีียมข้้อมูู
ป่� ว่ ยจำำผู�ลองให้้กัั
เช่่
ประวัักตินิส่อ่วยเพื
นตัั่อวใหประวัั
ติิความเจ็็
บป่่วย ยเป็็
รูปนแบบเล็
เหมาะสม
มีรายละเอี
ดดันงต้้น
นี้
ทำำ�การซัั
กซ้้อมและวางแผนการตอบคำำ
�ถามผ่่านระบบ
(ก) การจั
ด เตรี ย มข อ มู ล ผู  ป  ว ยจำลองให
กั บ
ออนไลน์์
ผู้้ป่� นว่ ยจำำประวั
�ลองตโดยกิิ
จกรรมนี้้�
จะใช้้ภาษา
อาสาสมัให้้กัั
ค รบเช
ิ ส  ว นตั
ว ประวั
ต ิ ค วาม
อััเจ็งบกฤษในการดำำ
เรื่่�อง กซอมและวางแผนการ
ปว ย เปน ต�นเนิินทำการซั
ในห้้องกิิจกรรม นัักศึึกษาทำำ�การซัักประวััติิผู้้�
ตอบคำถามผานระบบออนไลนใหกับผูปวยจำลอง
ป่่วยผ่่านทางออนไลน์์ http://www.chatzy.com
โดยกิจกรรมนี้จะใชภาษาอังกฤษในการดำเนินเรื่อง
(ภาพที่่� 5ก-ง) เพื่่�อรวบรวมข้้อมููลของผู้้�ป่่วย
ในห อ งกิ จ กรรม นั ก ศึ ก ษาทำการซั ก ประวั ติ
ผูปวยผานทางออนไลน http://www.chatzy.com
ผลการจัดการเรียนรู้ 21st Century Learning ประจำ�ปีการศึกษา 2563
(ภาพที่ 5ก-ง) เพื่อรวบรวมขอมูลของผูปวย
(ข) สำหรับผลการตรวจทางคลินิกตางๆ ผูสอนได

ภาพรังสีอย
ขอมูลสิ่งที่ต
นักศึกษานำ
ตอไปได (ภา
(ค) หลัง
ของขอมูล ผ
ทางคลินิกห
ละกลุมจะท
วินิจฉัย และ
นักศึกษาสา
กลุมได (นัก
นำเสนอในร
อั พ โหลดผ
ท า ง Yout
นักศึกษาท
ตางๆ เพื่อน

ภาพ

เป น แหล ง
ภาพที่ 4)

นักศึกษา

ถานการณ
rning) เปน
พื่อนำไปวาง

รียมผูป  ว ย
รซักประวัติ
รวมเพื่อวาง
สถานการณ
รั บ เปลี่ ย น
ะเอียดดังนี้
ลองให กั บ
ะวั ต ิ ค วาม
างแผนการ
ปวยจำลอง
ำเนินเรื่อง
ซั ก ประวั ติ
hatzy.com
ย
ๆ ผูสอนได
นระบบตอบ
ใหนักศึกษา
ะการตรวจ
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(ข) สำำ�หรัับผลการตรวจทางคลิินิิกต่่างๆ ผู้้�สอน
ได้้จััดทำำ� interactive application เพื่่�อเป็็นระบบตอบ
ภาพรังสีอยางเหมาะสม โดยนักศึกษาสามารถกรอก
อััตโนมััติิ ผ่่าน https://twinery.org เพื่่�อให้้นัักศึึกษา
ขฝึึอกมูลำำล�ดัสิ่งับทีขั้้�่ตนอตอนการตรวจทางคลิิ
งการตรวจผานลิงก ขนิอิกมูและการตรวจ
ลจะแสดงให
นัภาพรัั
กศึกษานำไปใช
ประโยชนโดยนัั
ในการวางแผนการรั
กษา
งสีีอย่่างเหมาะสม
กศึึกษาสามารถกรอก
ตข้้อมูู
อไปได
่ 6)
ลสิ่่�ง(ภาพที
ที่่�ต้้องการตรวจผ่่
านลิิงก์์ ข้้อมููลจะแสดงให้้
หลัง�จากที
่ไดขอมูลอยในการวางแผนการรัั
างครบถวน ทั้งในสกวษา
น
นััก(ค)
ศึึกษานำำ
ไปใช้้ประโยชน์์
ของข
อมู ล(ภาพที่่�
ผู  ป  ว ย6)(subjectives) และผลการตรวจ
ต่่อไปได้้
หลััองจากที่่�
ลอย่่างครบถ้้วน
ในส่่วน
ทางคลิน(ค)ิกหรื
ภาพรัไงด้้ข้้อมูู
สี (objectives)
นักศึทั้้�กงษาแต
ของข้้อมูู
ลผู้้�ป่่วย (subjectives)
ละกลุ
มจะทำการรวบรวมข
อมูและผลการตรวจทาง
ล เพื่อใหไดผ ลการ
อภาพรัังสีี (objectives)
นัักศึึมกทัษาแต่่
วิคลิิ
นิจนิฉักิ ยหรืืและแผนการรั
กษาที่ครอบคลุ
้งหมดละกลุ่่�
โดยม
เพื่่�อให้้ได้้ผลการ
นิจิ ฉััย และ
นัจะทำำ
กศึ�กการรวบรวมข้้อมูู
ษาสามารถปรึกลษาอาจารย
ที่ ปรึกวิิษาประจำ
แผนการรัั
ค รอบคลุุ
ทั้้�งหมด
ก ศึึ ก ษา
กลุ
มได (นักกศึษาที่่�
กษาหลั
งปริญมญาที
่ไดรับโดยนัั
มอบหมาย)
สามารถปรึึ ก ษาอาจารย์์ ที่่� ป รึึ ก ษาประจำำ� กลุ่่�มได้้
นำเสนอในรูปแบบวีดีทัศนความยาวไมเกิน 7 นาที
(นัักศึึกษาหลัังปริิญญาที่่�ได้้รัับมอบหมาย) นำำ�เสนอใน
อัรููปพแบบวีี
โหลดผ
อ ง EndoCMU
ดีีทัาัศนช
น์์ความยาวไม่่
เกิิน 7Online
นาทีี อััพLearning
โหลดผ่่าน
ทช่่าองง EndoCMU
Youtube.com
(ภ
า
พ
ท
ี
่
3)
ห
ล
ั
ง
จ า ก นั้ น
Online Learning ทาง Youtube.
นัcom
กศึ ก(ภาพที่่�
ษาทุ กกลุ
 มสามารถเข
ผ ลงานของกลุ
ม
3) หลัั
งจากนั้้�นนัักาศึึไปดู
กษาทุุ
กกลุ่่�มสามารถ
ตเข้้าไปดูู
างๆ เพืผ่อลงานของกลุ่่�
นำมาแลกเปลีม่ยต่่นเรี
้นเรียน �ยน
างๆยนรู
เพื่่�กอันนำำในชั
�มาแลกเปลี่่
เรีียนรู้้�กัันในชั้้�นเรีียน

ภาพที่ 5 แสดงการซักประวัติออนไลน

ภาพที่ 6 แสดงการจัดทำ interactive app.

3.2.4 กิจ กรรมการนำบทเรีย นสูการฝกปฏิบัติ
เนื่องจากการบรรยายบางหั
วขอเป
นความรู
3.2.4 กิิจกรรมการนำำ�บทเรีี
ยนสู่่�
การฝึึกพปฏิิื้นฐาน
บััติิ
บการฝกปฏิบัติในหอวข้้
งปฏิอเป็็
บัตนิกความรู้้
ารกอนนำไปสู
เนื่่�สำหรั
องจากการบรรยายบางหัั
�พื้้�นฐาน 
สำำการรั
�หรัับกการฝึึ
บัติั ใิ นห้้องปฏิิ
บัติั กิ ารก่่อนนำำ
ษาจริกงปฏิิ
ทางคลิ
นิก ผูสอนในบางหั
วข�อไปสู่่�
นั้นกไดารมี
รััการปรั
กษาจริิบงกิทางคลิิ
นิิก ผู้้อ�สงเรี
อนในบางหัั
วข้้อนั้้�
จกรรมในห
ยนเปนการฝ
กปฏินได้้มีี
บัติรกัการ
ษา
ปรัั
บกิิจกรรมในห้้องเรีี
นเป็็่อนเรีการฝึึ
บัติั ไรัิ ปพร
กั ษาคลอง
คลองรากฟ
นควบคูยเพื
ยนรูกทปฏิิ
ฤษฎี
อมกั บ
รากฟัั
เรีียนรู้้�่ท7ก-ข)
ฤษฎีีไปพร้้อมกัับการฝึึก
การฝนกควบคู่่�
ปฏิบัติจเพื่่�
ริงอ(ภาพที
ปฏิิบััติิจริิง (ภาพที่่� 7ก-ข)

เรี ย นการส
กิจกรรมใน
Zoom app
หลากหลาย
นักศึกษาท
แขงขันตอบ
ผลตอบรับ
ร ว มกั น ม
มหาวิ ท ยา
นักศึกษาทัน

4 ผลการจ
4.1 ผลง
ไดสื่อก
(ภาพที่ 3)
เปนประโยช
ในการเรียน
4.2 การ
ผลการจ
เอ็นโดดอน

ภาพที7่ 7แสดงการเรีี
แสดงการเรี
ยนทฤษฎี
ควบคู
การฝ
กปฏิ
ภาพที่่�
ยนทฤษฎีี
ควบคู่่�
การฝึึ
กปฏิิ
บััติบิ ัติ
3.2.5 กิิจกรรม Integrated knowledge for
endodontic
ก่่อนการปิิknowledge
ดกระบวนวิิชfor
า
3.2.5 ก ิ จtreatment
ก ร ร ม Integrated
สาขาจัั
ดกิิจกรรมการแลกเปลี่่
งสุุดดท้้าย
เพื่่�อเป็็ชนา
endodontic
treatment ก�ยอนครั้้�
นการป
กระบวนวิ
การบูู
รณาการความรู้้
�ตลอดกระบวนวิิ
สาขาจั
ดกิจกรรมการแลกเปลี
่ยนครัช้งสุา ดโดยได้้รัั
ทาย เพืบ่ อ
ความร่่
ว มมืืรณาการความรู
อ จากอาจารย์์
ข องสำำ�นัั ก วิิ ชชาทััา นโดย
ต
เปนการบู
ตลอดกระบวนวิ
แพทยศาสตร์์
ยาลััยแม่่ฟ้้าหลวง
ที่่�จักัดวิการ
ไดรับความรวมหาวิิ
มมือทจากอาจารย
ของสำนั
ชาทันต
เรีียนการสอนในกระบวนวิิชาเดีียวกััน เพื่่�อทำำ�
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ที่จัดการ
กิิจกรรมในรููปแบบแข่่งขัันตอบปััญหาเป็็นกลุ่่�ม (ผ่่าน
Zoom application) โดยยกตััวอย่่างเคสผู้้�ป่่วยหลาก
หลายรููปแบบ เชื่่�อมโยงคำำ�ถามที่่�น่่าสนใจ ให้้นัักศึึกษา
ทุุกกลุ่่�มของทั้้�งสองมหาวิิทยาลััย ได้้ร่่วมแข่่งขัันตอบ
ปััญหา (ภาพที่่� 8ก-ฉ) ซึ่่�งกิิจกรรมนี้้�ได้้รัับผลตอบรัับที่่�
ดีี นัักศึึกษามีีความสนุุกในการเรีียนรู้้ร่� ว่ มกััน มีีการแลก
เปลี่่� ย นความรู้้� กัั น ของทั้้�งสองมหาวิิ ท ยาลัั ย อีี ก ทั้้�ง
เป็็นการสานสััมพัันธ์์ของนัักศึึกษาทัันตแพทย์์จากทั้้�ง
สองสถาบัันอีีกด้้วย
4. ผลการจััดการเรีียนการสอน
4.1. ผลงานที่่�ได้้จากการดำำ�เนิินโครงการ
ได้้สื่่�อการเรีียนการสอนทั้้�งในรููปแบบออนไลน์์
(ภาพที่่� 3) และแผ่่นภาพสารสนเทศ (ภาพที่่� 4) ซึ่่ง� เป็็น
ภาพที
่ 8 แสดงกิ
ประโยชน์์แก่่นัักศึึกษา และสามารถนำำ
�มาเป็็
นสื่่�อในจกรรม Last disc
การเรีียนรู้้�ของรุ่่�นถััดมาได้้
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
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(1) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
(2) การสำรวจและประเมินผลการจัดกิจกรรม
ของนักศึกษากอนและภายหลังปดกระบวนวิชา
โดยนักศึกษา
สาขาวิชาไดทำแบบทดสอบออนไลนเพื่อเปนการ
ใหนักศึกษาตอบแบบประเมินการจัดการเรีย น
ประเมิ น ผลการเรี ย นรู  ข องนั ก ศึ ก ษา ทั ้ ง ก อ นเริ่ ม การสอนและประเมิ น ความพึ ง พอใจผ านช อ งทาง
กระบวนวิชา เปรียบเทียบกับเมื่อเสร็จสิ้นกระบวน ออนไลน (Google Forms) ไดผลการประเมินสรุป
วิ ช า (20 คะแนน) วิ เ คราะห ด  ว ยสถิ ต ิ Wilcoxon ไดดังนี้
signed-rank test ดังตารางที่ 1 พบว
า ่ นั8กแสดงกิ
ศึกษามีจกรรม Last(ก)discussion
การประเมิ
ภาพที
dayน ผลการจั ด การเรี ย นรู  แ บบ
ผลสั ม4.2.
ฤทธิการประเมิิ
์ ท างการเรี
ย นหลั งยเรีนรู้้ย �นสู งกว า อยางมี ตารางที่่�
หองเรีย1นกลั
ดานยพบว
กศึกทษามี
ความพึ
งพอใจ�
นผลการเรีี
เปรีีบยบเทีี
บผลสััามนัฤทธิ์์�
างการเรีี
ยนของผู้้
นัยสำคั
ญทางสถิ
ติ (p<0.01)
พโหลดวีดิทัศนดบการเรีี
รรยายออนไลน
รวมถึงการ
ผลการจัั
ดการเรีี
ยนการสอนของรายวิิชาวิิทยา เรีีในการอั
ยนเมื่่อ� ใช้้กระบวนการจัั
ยนการสอนแบบใหม่่
นำเสนอแหลงขอมูลที่เปนประโยชนสำหรับการเรียน
เอ็็นโดดอนต์์ในปีีการศึึกษาที่่�ผ่่านมา มีีดัังนี้้�
ผลคะแนน
Mean
ตารางที
่ 1 เปรี
ย บเที
ย บผลสั
์ ทางการ
ในระดับมากถึNงมากที
่สุด (รอS.D.
ยละ 93.5Sig.
และ 89.1
(1)
ผลการเปรีี
ยบเทีี
ยบผลสัั
มฤทธิ์์�มทฤทธิ
างการเรีี
ยน
ของนัั
กศึึกษาก่่เรีอยนและภายหลัั
งปิิดกระบวนวิิ
ชา ยนการ ตามลำดั บ ) (ภาพที ่ 9) ทั ้ ง นี ้ น ั ก ศึ(2-tailed)
เรียนของผู
นเมื่อใชกระบวนการจั
ดการเรี
ก ษาได แ สดง
ก่่
อ
นเรีี
ย
น
63
6.13
1.65
0.0000*
สาขาวิิ
ช าได้้ทำำ� แบบทดสอบออนไลน์์ เ พื่่� อ เป็็ น การ
สอนแบบใหม
ความเห็น เพิ่มเติมถึงประเด็น ดังกลาววาสามารถ
หลัังเรีียน
16.43 1.96
ประเมิิ น ผลการเรีี ย นรู้้� ข องนัั ก ศึึ ก ษา ทั้้�งก่่ อ นเริ่่� ม
เลื
อ
กเวลาในการเรี
ไดสะดวก สามารถจัดสรร
ที่่� 0.01
ผลคะแนน N Mean S.D. Sig.(2-tailed) หมายเหตุุ *มีีนััยสำำ�คัยัญนรู
กระบวนวิิชา เปรีียบเทีียบกัับเมื่่อ� เสร็็จสิ้้�นกระบวนวิิชา
เวลาไดดวยตัวเอง อีกทั้งสามารถเลือกที่จะเรียนซ้ำ
(2) การสำำ�รวจและประเมิินผลการจััดกิิจกรรม
ก
อ
นเรี
ย
น
63
6.13
1.65
0.0000*
(20 คะแนน) วิิเคราะห์์ด้้วยสถิิติิ Wilcoxon signedผานวีดิทัศนออนไลนไดในกรณีที่ไมเขาใจเนื้อหาสวน
งเรียนดัังตารางที่่� 116.43
rankหลัtest
พบว่่า นัั1.96
กศึึกษามีีผลสััมฤทธิ์์� โดยนัักศึึกษา
ใด ให้้นัักศึึกษาตอบแบบประเมิินการจััดการเรีียน
หมายเหตุ ย*มีนหลัั
นยั สำคั
0.01งกว่่าอย่่างมีีนัย
ทางการเรีี
งเรีีญทีย่ นสูู
ั สำำ�คัญ
ั ทางสถิิติิ
การสอนและประเมิิ น ความพึึ ง พอใจผ่่ า นช่่ อ งทาง
(p<0.01)
ออนไลน์์ (Google Forms) ได้้ผลการประเมิินสรุุปได้้
ดัังนี้้�

ภาพที่ 9 แสดงผลการประเมินการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน
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การประเมิ
นผลการจั
ดกิจยกรรมการเรี
ยนรู
(ก)(ข)การประเมิิ
นผลการจัั
ดการเรีี
นรู้้�แบบห้้องเรีี
ยนใน
แบบตพบว่่
า งๆในชั
ย น พบว
า รงอพอใจในการ
ยละ 98 ของ
กลััรูบปด้้าน
า นััก้ นศึึเรีกษามีี
ความพึึ
กศึกษามี
นวารูปแบบและสื
่อที่ใช�เสนอ
ในการ
อััพนัโหลดวีี
ดิทัิ ศัคน์์วามเห็
บรรยายออนไลน์์
รวมถึึงการนำำ
(ข)
นคผลการจั
ยนรูใงนมาก
ดำเนิ
นการประเมิ
กิลจที่่�กรรมมี
วามเหมาะสมระดั
มากถึ
แหล่่
งข้้อมูู
เป็็นประโยชน์์
สำดำ�กิหรััจกรรมการเรี
บการเรีีบยนในระดัั
บ
้ น เรี แยละประสบการณ
น พบว
อ ยละตามลำำ
ของ
มากถึึ
ุดความรู
(ร้้อยละ
93.5
และา ร89.1
�ดัับ)
ทีรู่ สปุงแบบต
ดมากที่่�
ได ราสุั บงๆในชั
ใ98
นการวาง
นักศึก9)ษามี
วามเห็
นวาบรูปมากถึ
แบบและสื
่อทีน่ ส่เพิ่่�
ใชุ ดมในการ
(ภาพที่่�
ทั้้�งกคนี้้�นัั
กศึึกษาได้้แสดงความเห็็
ถึึง
แผนการรั
ษาในระดั
งมากที
(รเติิอมยละ
ดำเนินนดััและในภาพรวมนั
กิงกล่่
จกรรมมี
ความเหมาะสมระดั
บมากถึงพอใจใน
ประเด็็
าวว่่าสามารถเลืื
ยงมาก
นรู้้�ได้้
95.7)
กศึอกกเวลาในการเรีี
ษามีความพึ
ที ่ ส ุ ด ได
ความรู
 แ ละประสบการณวใเอง
สะดวก
ดสรรเวลาได้้ด้้วยตัั
ทั้้�ง
การจั
ดสามารถจัั
กิ รจั บกรรมมากถึ
ง มากที ่ ส ุ ด (ร อนการวาง
ยละอีีก89.1)
แผนการรั
ก ษาในระดั
ุ ด (ร อ ยละ
สามารถเลืื
อกที่่�
จะเรีียนซ้ำำบ��ผ่มากถึ
่านวีีงดิมากที
ิทััศน์์อ่ สอนไลน์์
ได้้ใน
(ภาพที่ 10)
95.7)
กศึกษามีความพึงพอใจใน
กรณีี
ที่่�ไม่่และในภาพรวมนั
เข้้าใจเนื้้�อหาส่่วนใด
สวนหนึ่งของนักศึกษามีความเห็นวามีกิจกรรม
การจั
ด กิ จ กรรมมากถึ
่ ส ุ ด (ร อ ยละ
(ข)
การประเมิิ
นผลการจััง มากที
ดกิิจกรรมการเรีี
ยนรู้้89.1)
�ในรููป
หลากหลาย
อาจารย
ผ
ู

ส
อนเป
ด
โอกาสให
น
ก
ั
ศึ
(ภาพที
่ 10) นเรีียน พบว่่า ร้้อยละ 98 ของนัักศึึกกษาได
แบบต่่
างๆในชั้้�
ษา
ตั
ง
้
คำถาม
ฝ
ก
คิ
ด
และมี
ส

ว
นร
ว
มในการทำกิ
จ
กรรมทั
สวนหนึ
กศึกษามีความเห็
นวามีกิจกรรม
มีี ค วามเห็็
น ว่่่งาของนั
รูู ป แบบและสื่่
� อ ที่่� ใช้้ในการดำำ
� เนิิ น ้ง
ปแบบเดี
่ยอาจารย
วและกลุ
กิจบกรรมการแลกเปลี
่ยนทำ
หลากหลาย
ผูสม อนเป
ดมากถึึ
โอกาสให
นกั ศึสุกดุ ษาได
กิิจในรู
กรรมมีี
ความเหมาะสมระดัั
งมากที่่�
ได้้รัั
บ
ตั้งคำถาม
ฝกคิดและมีสวในการวางแผนการรัั
นรวมในการทำกิจกรรมทั
้ง
ความรู้้
�และประสบการณ์์
กษาใน
ปแบบเดี
่ยวและกลุ
ม กิจกรรมการแลกเปลี
่ยนทำ
ระดััในรู
บมากถึึ
งมากที่่�
สุุด (ร้้อยละ
95.7) และในภาพรวม
นัักศึึกษามีีความพึึงพอใจในการจััดกิิจกรรมมากถึึงมาก

ั ก ศึ ก ษาเข
า ใจเนื
้ อ หาที
ที่่�สุใหุด น(ร้้อยละ
89.1)
(ภาพที่่�
10)่ เ รี ย นมากขึ ้ น รวมถึ ง
มองเห็วนหนึ่่�
น ภาพชั
	ส่่
งของนััด กมากขึ
ศึึกษามีี้ นคในการนำความรู
วามเห็็นว่่ามีีกิจิ กรรม ไ ป
ประยุกตใชอาจารย์์
กับกรณีผู้้ผ�สูปอนเปิิ
วย บรรยากาศกิ
หลากหลาย
ดโอกาสให้้นััจกกรรมในชั
ศึึกษาได้้ ้น
ใหตั้้�นงเรีั กคำำยศึ�ถาม
ก ษาเข
้ อ หาที
รีแยลกเปลี
งระหวงาง
นสนุ
กฝึึกาไมใจเนื
าเบื
่อส่ได
่ย้ นนเรีรวมถึ
คิิดนและมีี
่ว่ เนร่่
วนมากขึ
มในการทำำ
�กิยนรู
ิจกรรมทั้้�
มองเห็
นนทั
ภาพชั
ด มากขึ
้มน ในการนำความรู
ในรูู
�ยวและกลุ่่�
กิิาจงกลุ
กรรมการแลกเปลี่่
�
เพืป่อแบบเดี่่
้งในกลุ
มและต
ม อีกทั้งได ไใปช�ยสนทำำ
ื่อและ
ประยุ
กกตศึึใกชกษาเข้้าใจเนื้้�
ับกรณี
ูปวอยหาที่่�
บรรยากาศกิ
้น น
ให้้นัั
เรีียนมากขึ้้�
นชใรวมถึึ
มองเห็็
เทคโนโลยี
ที่นาผสนใจมาประยุ
กตจใกรรมในชั
หเกิดงประโยชน
เรีภาพชัั
ยนสนุ
กดมากขึ้้�
ไมนกาษาอย
่อ ได
แลกเปลี
่ยนเรี
ยนรูรกะหว
างบกรณีี
นเบืในการนำำ
�ความรู้้
ไ� ปประยุุ
ต์์ใช้้กัั
ทางการศึ
างมาก
เพืผู้้่อ�ป่นทั
้งในกลุ
มและตจากรรมในชั้้�
ใชส ื่กอและ
่วยความเห็
บรรยากาศกิิ
เรีี้งไดยนสนุุ
ไม่่น่่า่ ไเบื่่�ดอรั บ
น เพิ ่ มงกลุ
เติมม คือีกอนทัจำนวนงานที
เทคโนโลยี
ที่นา�ยสนใจมาประยุ
ใชใอหนทั้้�
เกิดงประโยชน
ได้้แลกเปลี่่
นเรีียนรู้้�ระหว่่กาตงเพื่่�
ในกลุ่่�มและต่่าง
มอบหมายตลอดกระบวนวิชาคอนขางมาก ทำให
ทางการศึ
างมาก อ และเทคโนโลยีี ที่่� น่่ า สนใจมา
กลุ่่�ม อีีกษาอย
ก ทั้้�งได้้ใช้้สื่่�
เปนภาระแกนักศึกษามาก เนื่องจากหลายกระบวน
ความเห็
น เพิ ่ มดเติ
ม คื อ จำนวนงานที
่ ไ ด ราั บงมาก
ประยุุ
กต์์ใช้้ให้้เกิิ
ประโยชน์์
ทางการศึึกษาอย่่
วิช ามีกนารสั
ว นวิ
ช าบรรยาย
มอบหมายตลอดกระบวนวิ
าคนอทันข้ ง ในส
างมาก
ความเห็็
เพิ่่�ม่งเติิงานพร
มคืือ จำำอ�ชมกั
นวนงานที่่�
ได้้รัั
บทำให
มอบหมาย
บัติการ
อชวิาค่่
ชาคลิ
เปตลอดกระบวนวิิ
นปฏิ
ภาระแก
นักศึหรืกษามาก
เนืน่อิกงจากหลายกระบวน
อนข้้างมาก
ทำำ�ให้้เป็็นภาระแก่่
วิชนััามี
่งงานพร
อมกัน ทั้งในสว นวิช าบรรยาย
กศึึกการสั
ษามาก
เนื่่�องจากหลายกระบวนวิิ
ชามีีการสั่่ง� งาน
ปฏิพร้้อมกัั
บัติการนหรื
วิชาคลิ
ทั้้�งอในส่่
วนวิินชิกาบรรยาย ปฏิิบััติิการ หรืือวิิชา

คลิินิิก

ภาพที่ 10่ 10แสดงผลการประเมิ
แสดงผลการประเมิ
นการจั
ดกิจกรรมการเรี
ภาพที
นการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู ยนรู
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
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(3) การสำำ�รวจและประเมิินผลการจััดกิิจกรรม
โดยคณะผู้้�สอน
จากการรวบรวมข้้อมููลถึึงความเห็็นในการจััดการเรีียน
การสอนรวมถึึงผลลััพธ์์ที่่�ได้้ พบว่่า สิ่่�งหนึ่่�งที่่�ทำ�ำ ให้้ผู้้�
สอนทุุกคนมีีความพึึงพอใจคืือ การมีีส่ว่ นร่่วมและการ
แสดงออกในทุุกๆกิิจกรรมของนัักศึึกษาเป็็นไปอย่่างดีี
เยี่่�ยม นัับได้้ว่่าการออกแบบกิิจกรรมต่่างๆตอบโจทย์์
ตามเป้้าหมายที่่�ตั้้�งไว้้ นัักศึึกษาได้้ฝึึกคิิดและแสดง
ความคิิดเห็็นร่่วมกััน ได้้เห็็นความสามารถของนัักศึึกษา
มากไปกว่่ า การเห็็ น ผลคะแนนสอบกลางภาคหรืื อ
ปลายภาค อย่่างไรก็็ตาม ยัังคงพบปััญหาหรืืออุุปสรรค
อยู่่�บางประเด็็น สรุุปได้้ดัังนี้้�
ก. ผู้้�สอนมีีภาระงานมากขึ้้�น เพราะนอกจาก
จำำ�เป็็นจะต้้องมีีการคััดเนื้้�อหาบางส่่วนและจััดทำำ�วีีดิิ
ทััศน์์บรรยายออนไลน์์แล้้ว ยัังจำำ�เป็็นจะต้้องมีีการ
วางแผนในส่่วนของกิิจกรรมในห้้องเรีียนเพื่่�อให้้น่่า
สนใจ เป็็นกิิจกรรมที่่�สามารถฝึึกคิิด วิิเคราะห์์ และ
ประยุุกต์์ใช้้องค์์ความรู้้�ได้้อย่่างเหมาะสม ซึ่่�งเป็็นภาระ
งานที่่�เพิ่่�มมากขึ้้�นจากรููปแบบการบรรยายในชั้้�นเรีียน
ตามเดิิม
ข. ผู้้ส� อนต้้องใช้้พลัังงานในการจััดกิิจกรรมอย่่าง
มาก เพื่่�อทำำ�ให้้กิิจกรรมสนุุกและน่่าสนใจ สามารถ
กระตุ้้น� ให้้นัักศึึกษามีีส่ว่ นร่่วมทั้้�งรููปแบบเดี่่ย� วและกลุ่่�ม
4.3. ผลลััพธ์์ต่่อนัักศึึกษาในโครงการ
4.3.1 เกิิดการพััฒนาคุุณลัักษณะของบััณฑิิตที่่�
พึึงประสงค์์ ตามหลัักทัักษะการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต [3]
ดัังนี้้�
	ด้้านคุุณธรรม จริิยธรรม นัักศึึกษาได้้ฝึึกการ
ทำำ�งานเป็็นทีีม ฝึึกคิิด วิิเคราะห์์ร่่วมกััน มีีโอกาสแสดง
ความคิิดเห็็นของตนเองต่่อผู้้�อื่่�นเพื่่�อแลกเปลี่่�ยน ฝึึก
ภาวะความเป็็นผู้้�นำ�ำ และผู้้�ตามอย่่างสมดุุล
	ด้้านความรู้้� เกิิดประสิิทธิิผลในด้้านการเรีียนรู้้�
ของนัักศึึกษา ดัังตารางที่่� 1 ได้้ฝึึกวิิเคราะห์์รวมทั้้�ง
ประยุุกต์์ความรู้้�ให้้เหมาะสมกัับสถานการณ์์ผู้้�ป่่วยรููป
แบบต่่างๆได้้
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	ด้้านทัักษะทางปััญญา นัักศึึกษาได้้ฝึึกคิิดอย่่าง
เป็็นระบบ ฝึึกการสืืบค้้น รวบรวมและสรุุปประเด็็น
ปััญหา เพื่่�อนำำ�มาประยุุกต์์ใช้้ในการแก้้ไขสถานการณ์์
ต่่างๆอย่่างสร้้างสรรค์์
	ทัักษะการวิิเคราะห์์เชิิงตััวเลข การสื่่�อสารและ
การใช้้เทคโนโลยีีสารสนเทศ นัักศึึกษาสามารถนำำ�
เทคโนโลยีีมาปรัับใช้้ให้้เกิิดการเรีียนรู้้�อย่่างเหมาะสม
เช่่น การนำำ�เสนอในรููปแบบวีีดิิทััศน์์ออนไลน์์ได้้อย่่าง
น่่าสนใจ รวมถึึงได้้ฝึึกทัักษะการใช้้ภาษาอัังกฤษกัับการ
สื่่�อสารในกรณีีการฝึึกซัักประวััติิผู้้�ป่่วยอีีกด้้วย
4.3.2 กิิ จกรรมในชั้้�นเรีี ย นไม่่ น่่าเบื่่� อ ทำำ�ให้้
นัักศึึกษาได้้แสดงออกและมีีส่่วนร่่วม เกิิดปฏิิสััมพัันธ์์
ที่่�ดีีต่่อกััน
4.4. ผลลััพธ์์ต่่อคณาจารย์์ที่่�เข้้าร่่วมโครงการ
	ผู้้�สอนลดบทบาทการให้้ความรู้้�เพีียงฝ่่ายเดีียว
เป็็นผู้้ก� ระตุ้้น� ให้้นัักศึึกษาเกิิดการเรีียนรู้้� ทำำ�ให้้นัักศึึกษา
มีีความใฝ่่รู้้แ� ละฝึึกทัักษะการเรีียนรู้้ด้้ว
� ยตนเอง ซึ่ง่� เป็็น
ทัักษะที่่�สำำ�คััญและเป็็นประโยชน์์แก่่นัักศึึกษาในการ
ดำำ�รงชีีพต่่อไปในอนาคต [3] เกิิดปฏิิสัมั พัันธ์์ที่่ดี� รี ะหว่่าง
ผู้้ส� อนและนัักศึึกษา รวมถึึงได้้เห็็นความสามารถในการ
แสดงออกที่่�หลากหลายของนัักศึึกษา นอกไปจากการ
วััดผลคะแนนสอบเท่่านั้้�น
5. สรุุปผลการจััดกิิจกรรมการเรีียนรู้้�
การจัั ด การเรีี ย นการสอนโดยใช้้รูู ป แบบ
ห้้องเรีียนกลัับด้้านในปีีการศึึกษานี้้� พบว่่า เป็็นรููปแบบ
ที่่�ทำ�ำ ให้้ได้้ผลลััพธ์์ต่่างไปจากการบรรยายปกติิ โดย
นัักศึึกษาสามารถเลืือกเวลาในการเรีียนนอกห้้องเรีียน
ได้้ตามสะดวก สามารถบริิหารจััดสรรเวลาได้้ด้้วย
ตนเอง กรณีีการศึึกษาสื่่�อวีีดิิทััศน์์ต่่างๆ นัักศึึกษา
สามารถดููซ้ำำ��ในส่่วนที่่�ไม่่เข้้าใจได้้ไม่่จำำ�กัดั สามารถหยุุด
หรืือพัักได้้ สำำ�หรัับในห้้องเรีียนถููกเปลี่่�ยนเป็็นสถานที่่�
แลกเปลี่่� ย นเพื่่� อ นำำ� ความรู้้� ม าประยุุ ก ต์์ ใ ช้้ตาม
สถานการณ์์หรืือกรณีีศึึกษาที่่�ผู้้�สอนยกมา ทำำ�ให้้ได้้
เรีียนรู้้�ในส่่วนเนื้้�อหาที่่�ลึึกขึ้้�นไปจากเนื้้�อหาพื้้�นฐานที่่�
เรีี ย นมาก่่ อ นหน้้า ซึ่่� ง ช่่ ว งเวลาดัั ง กล่่ า วนัั ก ศึึ ก ษา
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ต้้องการคำำ�แนะนำำ�จากทั้้�งเพื่่�อนและผู้้ส� อน การจััดการ
สอนรูู ป แบบนี้้�ผู้้� ส อนจำำ� เป็็ น ต้้องเพิ่่� ม บทบาทจาก
ผู้้�บรรยายเพีียงอย่่างเดีียว เป็็นผู้้�อำำ�นวยการสอนและ
สร้้างบรรยากาศในการเรีียนรู้้� โดยกิิจกรรมที่่�จััดขึ้้�นใน
ชั้้�นเรีียนมีีความหลากหลาย เพื่่�อไม่่ให้้น่่าเบื่่�อ และสร้้าง
บรรยากาศที่่�สนุุก น่่าเรีียนรู้้� โดยประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีี
สารสนเทศรูู ป แบบต่่ า งๆ เช่่ น วีี ดิิ ทัั ศ น์์ ที่่� น่่ า สนใจ
ออนไลน์์ การเล่่นเกมส์์ การทำำ�แบบทดสอบออนไลน์์
จอมอนิิเตอร์์สััมผััสได้้ หรืือช่่องทางการติิดต่่อสื่่�อสาร
ผ่่าน Zoom application เป็็นต้้น ซึ่่�งสิ่่�งต่่างๆเหล่่านี้้�
ช่่วยทำำ�ให้้นัักศึึกษามีีความสนใจและสนุุกไปกัับการ
เรีียน อย่่างไรก็็ตามจากการดำำ�เนิินงานมาตลอดปีีนั้้�น
ยัังคงพบปััญหาและอุุปสรรคบางประการ ทางผู้้�สอน
จึึงมีีแนวทางในการพััฒนาเพื่่อ� ปรัับปรุุงรููปแบบการเรีียน
การสอนให้้ดีียิ่่ง� ขึ้้�นในปีีการศึึกษาถััดไป ดัังต่่อไปนี้้�
ก. มีีนัักศึึกษาบางส่่วนไม่่ให้้ความสนใจในการ
เรีียนผ่่านวีีดิทัิ ศั น์์ออนไลน์์นอกชั้้�นเรีียน รวมถึึงการซััก
ถามผ่่านแพลตฟอร์์มออนไลน์์นอกชั้้�นเรีียนมีีน้้อย
แนวทางปรัั บ ปรุุ ง ประการหนึ่่� ง ที่่� สำำ�คัั ญ คืื อ
วีีดิิทััศน์์ของผู้้�สอนควรมีีความน่่าสนใจ มีีการจััดทำำ�ใน
รููปแบบที่่�หลากหลาย อาจมีีการแทรกประเด็็นคำำ�ถาม
ต่่ า งๆค้้างไว้้เพื่่� อ มาต่่ อ ยอดในชั้้�นเรีี ย น การมีี แ บบ
ทดสอบก่่อนกิิจกรรมในห้้องเรีียน รวมถึึงอาจมีีการตั้้�ง
คำำ�ถามทิ้้�งไว้้ในคอมเม้้นต์์ของวีีดิิทััศน์์ออนไลน์์เพื่่�อให้้
นัักศึึกษาได้้ร่่วมกัันตอบคำำ�ถาม อาจช่่วยกระตุ้้�นให้้
นัักศึึกษาได้้ศึึกษาแหล่่งเรีียนรู้้�ต่่างๆเหล่่านี้้�ก่่อนเข้้า
ห้้องเรีียนเพื่่�อทำำ�กิิจกรรมได้้
ข. นัักศึึกษาบางส่่วนมีีความเห็็นว่่าปริิมาณงาน
ที่่�ได้้รัับมอบหมายค่่อนข้้างมาก เป็็นภาระที่่�มากขึ้้�น
แนวทางปรัับปรุุง การทำำ�งานเป็็นกลุ่่�มอาจช่่วยแบ่่งเบา
ภาระของนัักศึึกษาได้้ นอกจากนี้้�อาจปรัับรููปแบบงาน
ที่่�นัักศึึกษาต้้องทำำ�นอกเวลาเป็็นการทำำ�กิิจกรรมอื่่�น
ตััวอย่่างเช่่น การทำำ�ผลงานร่่วมกัันในชั้้�นเรีียน โดยอาจ
มีีการเตรีียมเนื้้�อหาที่่�จำำ�เป็็นบางส่่วนจากนอกห้้องเรีียน
มาร่่วมสร้้างผลงานในห้้อง ซึ่่�งทำำ�ให้้ลดภาระงานนอก
ห้้องเรีียนบางส่่วนลงได้้

ค. ผู้้� ส อนแต่่ ล ะท่่ า นมีี ค วามสามารถในการ
พััฒนาสื่่�อการเรีียนการสอน ร่่วมถึึงการสร้้างสรรค์์
กิิจกรรมการสอนที่่�ไม่่เท่่ากััน จำำ�เป็็นต้้องมีีการพััฒนา
ความสามารถดัังกล่่าว
แนวทางปรัับปรุุง อาจมีีการพััฒนาผู้้�สอนผ่่าน
การเข้้าร่่วมการอบรมเพื่่�อพััฒนาสื่่อ� รููปแบบต่่างๆ เพื่่�อ
ให้้เกิิดความน่่าสนใจและมีีความเชื่่อ� มโยงกัับการใช้้งาน
จริิง อาจมีีการเปิิดโอกาสให้้นัักศึึกษาได้้ร่่วมสร้้างเนื้้�อ
หาดิิจิตัิ ลั และจััดทำำ�สื่่อ� ซึ่ง่� ตััวนักั ศึึกษาเองมีีความเข้้าใจ
ถึึงความต้้องการพื้้�นฐานของสื่่�อการสอนที่่�ตนอยาก
เรีียนมากที่่�สุุดอยู่่�แล้้ว
จากการที่่�ผู้้�สอนถููกเพิ่่�มบทบาทในการกระตุ้้�
นการฝึึกคิิด วิิเคราะห์์ผ่่านกิิจกรรมรููปแบบต่่างๆที่่�จััด
ขึ้้�นในห้้องเรีียน มีีความจำำ�เป็็นต้้องเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ
ของผู้้�สอนให้้สอดคล้้องกัับแนวคิิดครููยุุคใหม่่ [4] โดย
สาขาวิิชามีีแนวทางการส่่งเสริิมการเข้้าร่่วมอบรมเพื่่�อ
พััฒนาบุุคลากรเมื่่�อมีีโอกาส เพื่่�อให้้เกิิดการพััฒนา
ทัักษะการสอน เช่่น การพััฒนาสื่่�อวีีดิิทััศน์์บรรยายที่่�
น่่าใจ ทัักษะการใช้้คำำ�ถามในห้้องเรีียน รวมไปถึึงการ
ออกแบบการเรีียนรู้้�ให้้เหมาะสมกัับบริิบทต่่างๆของผู้้�
เรีียน เป็็นต้้น [5]
โดยสรุุป การจััดการเรีียนการสอนในรููปแบบ
ห้้องเรีียนกลัับด้้านร่่วมกัับการใช้้เทคโนโลยีีสารสนเทศ
อย่่างเหมาะสมในการจััดการเรีียนการสอนทำำ�ให้้เกิิด
ผลลััพธ์์ทางการเรีียนที่่�น่่าสนใจ ไม่่ว่่าจะเป็็นผลการ
สอบที่่� มีี ก ารพัั ฒ นาสูู ง ขึ้้�น นัั ก ศึึ ก ษามีี ค วามสุุ ข กัั บ
บรรยากาศที่่�เอื้้�อให้้เกิิดการเรีียนรู้้� ฝึึกการทำำ�งานเป็็น
ทีีม มีีโอกาสได้้แลกเปลี่่ย� นเรีียนรู้้ทั้้�� งระหว่่างเพื่่�อนร่่วม
ชั้้�นและผู้้�สอน นอกจากนี้้�ผู้้�สอนยัังได้้เห็็นมุุมมองที่่�
หลากหลายของนัักศึึกษามากขึ้้�น ต่่างไปจากรููปแบบ
การบรรยายเดิิมซึ่�ง่ เป็็นการสื่่�อสารทางเดีียวอีีกด้้วย
6. กิิตติิกรรมประกาศ
ขอขอบคุุณคณาจารย์์และนัักศึึกษาผู้้�เข้้าร่่วม
โครงการนี้้� ขอขอบคุุ ณ คณะทัั น ตแพทยศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ที่่�ให้้ความอนุุเคราะห์์ในการใช้้
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

113

CMU21 (2021)
Chiang Mai University, Thailand

ห้้องเรีียน เครื่่�องมืือและอุุปกรณ์์ที่่�จำำ�เป็็น ขอขอบคุุณ
อ.ทพ.ชวิิ น อุุ ป รา สำำ�นัั ก วิิ ช าทัั น ตแพทยศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยแม่่ฟ้้าหลวง ที่่�ให้้ความร่่วมมืือในการ
จัั ด การเรีี ย นการสอนในรูู ป แบบออนไลน์์ ต่่ า ง

มหาวิิทยาลััย และขอขอบคุุณสำำ�นัักบริิการเทคโนโลยีี
สารสนเทศ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ที่่�สนัับสนุุนการ
จััดการเรีียนการสอนในโครงการนี้้�อย่่างดีี
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