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เกี�ยวกับโครงการส่่งเส่ริมการจััดการเรียนร้�แบบใหม่ที่ี�ส่อดคล�องกับ
ศตวรรษที่ี� 21

 มหาวัิทยาลัยเชีียงใหม่ได�ตระหนักถึงควัามสำคัญในการพัฒนานักศึกษา ให�เป็นบัณฑิตที�มีควัามพร�อมต่อ

โลกของการทำงาน เพื�อตอบรับกับสิ�งที�จำเป็นต่อศตวัรรษที� 21 ทั้งแนวัคิด ควัามรู� และทักษะในด�านต่าง ๆ โดย

ตระหนกัในการเปลี�ยนแปลงรปูแบบการจดัการเรยีนการสอน ซึ่ึ�งที�ผา่นมาได�มกีารออกแบบกรอบแนวัคดิ สำหรบั

การพัฒนาอาจารย์เพื�อการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ ผ่านทางหลักสูตรต่าง ๆ ได�มีการมอบทุน ในการ

ดำเนินการพัฒนากระบวันวัิชีาอย่างต่อเนื�อง ซึ่ึ�งได�มุ่งเน�นในการจัดการเรียนรู�แนวัใหม่ในศตวัรรษที� 21 ได�แก่ (1) 

วัิธิีการจัดการเรียนรู�ที�เน�นการบรรยายที�ลดลง (2) วัิธิีการจัดการเรียนรู�ที�ให�ผู�เรียนเป็นศูนย์กลาง (3) การใชี� ICT 

ในการเรียนการสอน และ (4) การวััดประเมินการเรียนรู�ของผู�เรียนตามสภาพจริง 

 การจัดกิจกรรมแลกเปลี�ยนเรียนรู�วัิธิีปฏิิบัติที�ดีด�านการจัดการเรียนรู�แบบใหม่ในศตวัรรษที� 21 และการ

สนับสนุนด�านนวััตกรรมการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์มหาวัิทยาลัยเชีียงใหม่ในปีการศึกษาที� 2564  

ซึ่ึ�งมหาวัิทยาลัยมีโครงการรวัมท้ังหมด 5 รูปแบบ ได�แก่ โครงการ Type A เป็นการเรียนการสอนในรูปแบบ 

Active Learning ที�สง่เสริมให�อาจารย์ลดการบรรยายหน�าชีัน้เรยีน Type B เป็นการเรยีนการสอนแบบ Flipped-

classroom ที�เน�นส่งเสริมให�อาจารย์นำเนื้อหาส่วันบรรยายของตนสร�างเป็นสื�อในรูปแบบ Online โครงการ 

Type C เป็นทุนส่งเสริมการสอนแบบบูรณาการข�ามกระบวันวัิชีา โดยเป็นจุดเริ�มต�นของการมอง ภาพรวัมของ

การศึกษาอันเป็นหัวัใจสำคัญของการเรียนการสอนแบบ Outcome-based Education (OBE) โครงการ Type 

CMU MOOC เป็นทุนส่งเสริมให�อาจารย์ร่วัมผลิตสื�อออนไลน์ในระบบเปิด 

เกี�ยวกับศ้นย์นวัตกรรมการส่อนและการเรียนร้�

 มหาวัิทยาลัยเชีียงใหม่ได�มีนโยบายในการจัดตั้งศูนย์ TLIC (Teaching & Learning Innovation Center) 

เพื�อส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์ในการพัฒนาทักษะด�านการเรียนการสอนในศตวัรรษที� 21 เพื�อตอบสนอง

นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวัิทยาลัยเชีียงใหม่ โดยพันธิกิจหลักของ TLIC มี ทั้งหมด 4 ด�าน 

ได�แก่ ด�านที� 1. การผลักดันการจัดการเรียนรู�ดิจิทัล (Digital Learning) ด�านที� 2. การพัฒนาอาจารย์ด�านการ

จัดการเรียนรู�ที�สอดคล�องกับศตวัรรษที� 21 ด�านที� 3. การสร�างดิจิทัลเพลตฟอร์มเพื�อบริหารการจัดการเรียนรู� 

และ ด�านที� 4. การสนับสนนุการวัจิยัและสร�างนวัตักรรมการเรยีนรู� ซึึ่�งในพนัธิกจิที� 2 การพัฒนาอาจารยด์�านการ

จัดการเรียนรู�ที�สอดคล�องกับศตวัรรษที� 21 ศูนย์ได�ส่งเสริมและผลักดันการพัฒนาอาจารย์ เสริมสร�างทักษะการ

เรยีนการสอนในศตวัรรษที� 21 โดยใชี�เทคโนโลยีเป็นเครื�องมือสำคัญ ประสานควัามร่วัมมือกับส่วันงานที�เกี�ยวัข�อง

เดิม ได�แก่ สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา และกองบริหารงานบุคคล เพื�อให�การพัฒนาอาจารย์เกิดผลก�าวัหน�า

อย่างชีัดเจนและเป็นรูปธิรรม
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การเรียนการสอนแบับัห้้องเรียนกลัับัด้้าน (Flipped Classroom) ในกระบัวนวิชา 

รังสีกับัชีวิตประจำวัน สำห้รับัห้้องเรียนออนไลัน์ขนาด้ให้ญ่

ชญานิษฐ์ จำาปี 
ภาควัิชีารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย� มหาวัิทยาลัยเชีียงใหม�

110 ถนน อินทวัโรรส ตำาบล ศรีภูมิ อำาเภอ เมือง จังหวััด เชีียงใหม� รหัสไปรษณีย� 50200

E-mail chayanit.j@cmu.ac.th

บัทคัด้ย่อ

 การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนสำหรบัห�องเรยีนออนไลน์ขนาดใหญ่ในกระบวันวัชิีารงัสีกบัชีวีัติประจำวันั 

ที�ประกอบไปด�วัยควัามรู�เฉพาะทางด�านรังสีซึ่ึ�งมีวััตถุประสงค์ให�ผู�เรียนโดยทั�วัไปสามารถเรียนรู�ได�ร่วัมกัน มีการ

ออกแบบให�มีสดัสว่ันของการเรยีนแบบห�องเรยีนกลบัด�าน (Flipped classroom) ร�อยละ 80 ของเนือ้หาทัง้หมด 

เพื�อให�ผู�เรียนสามารถเรียนรู�ได�ด�วัยตัวัเองตามอัธิยาศัย ก่อนเข�ามาทำกิจกรรมในชีั้นเรียน พบวั่าการใชี�เทคโนโลยี

ดิจิทัลโดยการสร�าง Interactive VDO เป็นเนื้อหาหลักเพื�อให�ผู�เรียนศึกษาด�วัยตนเองร่วัมกับการเล่นเกมส์ด�วัย 

Interactive quiz ในชีั้นเรียนทำให�สามารถประเมินผลการเรียนรู�ของผู�เรียนได�ดีทั้งในชีั้นเรียนและนอกชีั้นเรียน 

โดยสามารถสังเกตุได�จากงานที�ได�รับมอบหมายและการมีปฏิิสัมพันธิ์ในชีั้นเรียนระหวั่างผู�สอนและผู�เรียน หากมี

การใชี�วัธิิกีารนีใ้นกจิกรรมการเรยีนการสอนมากขึน้นา่จะมสีว่ันชีว่ัยเพิ�มประสทิธิภิาพการเรยีนรู�ของผู�เรยีนในการ

เรียนการสอนออนไลน์ได�ดี

คำสำคัญ:  ห�องเรียนออนไลน์, Interactive VDO, ห�องเรียนกลับด�าน 

1. บัทนำ

 รงัสีถกูนำมาใชี�ใชี�ชีวีัติประจำวันัในหลากหลาย

ด�าน ทั้งในด�านการแพทย์ อุตสาหกรรม การเกษตร 

และพลังงาน นอกจากนั้นในสิ�งแวัดล�อมและกิจกรรม

ในชีวีัติประจำวันักท็ำให�มนษุยไ์ด�รบัรงัสเีชีน่กนั แม�วัา่

รงัสีจะมีประโยชีน์มากมายแต่กส็ามารถกอ่ให�เกิดโทษ

ได�หากนำไปใชี�งานอย่างไม่ถูกวิัธิี ปัจจุบันการเรียนรู�

เกี�ยวักับรังสีในชีีวิัตประจำจึงมีบทบาทมากยิ�งขึ้นเพื�อ

เป็นแนวัทางพื้นฐ์านในการใชี�ประโยชีน์จากรังสีอย่าง

ถกูวิัธิ ีรวัมถึงแนวัคิดในการสร�างนวัตักรรมต่าง ๆ  โดย

การใชี�รังสีเป็นองค์ประกอบร่วัม ภาควิัชีารังสีเทคนิค 

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวัิทยาลัยเชีียงใหม่ จึงได�

เปิดกระบวันรังสีกับชีีวิัตประจำวััน (Radiation in 

Everyday Life) รหัสกระบวันวัิชีา 515101 ซึ่ึ�งจัดอยู่

ในหมวัดวัิชีาศึกษาทั�วัไป ซึ่ึ�งมีวััตถุประสงค์เพื�อเปิด

โอกาสให�นักศึกษาจากทุกชีั้นปี และทุกคณะ สามารถ

เรยีนรู�พ้ืนฐ์านเกี�ยวักับรังสีที�ใชี�ในชีวิีัตประจำวันัเพื�อนำ

ไปประยุกต์ใชี�กับบริบทของตนเองได� ซึ่ึ�งเป็นกระบวัน

วัิชีาที� เปิดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ 

(Online) เต็มรูปแบบ (100%) และมีจำนวันนักศึกษา

ให�ควัามสนใจลงทะเบียนเป็นจำนวันมาก (1,164 คน; 

ภาคการศึกษาที� 2/2564) และเมื�ออ�างอิงแผนการ

ศึกษาแห่งชีาติ พ.ศ. 2560-2579 ในยุทธิศาสตร์ที� 3 

การพฒันาศักยภาพคนทุกชีว่ังวัยั และการสร�างสังคม

แห่งการเรียนรู�[1] ซึ่ึ�งกล่าวัโดยสรุปวั่า เป้าหมายของ

การจัดการศึกษาควัรเป็นไปเพื�อพัฒนาคนไทยให�เป็น

พลเมืองที�ดีมีคุณลักษณะ ทักษะ และสมรรถนะ

สอดคล�องกับทักษะการเรียนรู�ในศตวัรรษที� 21 และ

ยทุธิศาสตร์ประเทศไทย 4.0 โดยมีแนวัทางการพัฒนา

สำคัญประการหนึ�งที�วั่าด�วัยการส่งเสริมและพัฒนา
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แหล่งเรียนรู� สื�อตำราเรียน และสื�อการเรียนรู�ต่าง ๆ 

ให�มี คุณภาพมาตรฐ์าน และประชีาชีนสามารถเข�าถึง

แหล่งเรียนรู�ได�โดยไม่จำกัดเวัลาและสถานที� ส่งเสริม

สนับสนุนการจัดการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลและ

เครอืขา่ยสงัคม รปูแบบตา่ง ๆ  เพื�อสร�างสงัคมแหง่การ

เรียนรู�และการเรียนรู�ตลอดชีีวัิตของคนทุกชี่วังวััย 

อย่างไรก็ตามเมื�อกล่าวัถึงรังสี อาจมีรายละเอียดทาง

เทคนคิที�เฉพาะเจาะจง ดงันัน้การจดักจิกรรมการเรยีน

การสอนเพื�อให�ผู�เรียนเกิดผลลัพธิ์การเรียนรู�ตาม

วัตัถปุระสงค ์จงึมคีวัามจำเปน็อยา่งยิ�งที�ต�องออกแบบ

เนือ้หาและวัธิิกีารให�เหมาะกบัผู�เรยีนที�มพีืน้ฐ์านควัาม

รู�ที�แตกต่างกันสามารถเรียนรู�ร่วัมกันได�อย่างมี

ประสิทธิิภาพ และเนื�องจากเป็นกระบวันวัิชีาศึกษา

ทั�วัไป ซึ่ึ�งสว่ันใหญผู่�เรยีนมคีวัามคาดหวังัในการเพิ�มพนู

ควัามรู�รอบตัวัเท่านั้นโดยไม่มีส่วันได�ส่วันเสียหลัก

โดยตรงต่อการประกอบวิัชีาชีีพ จึงถือเป็นควัาม

ท�าทายอย่างยิ�งในการสร�างแรงจูงใจ (Engagement) 

ให�ผู�เรียนอยากเรียนรู�ในเนื้อหาที�ผู�เรียนอาจยังไม่เห็น

ควัามจำเป็นในการประกอบอาชีีพของตน 

 ดังน้ันผู�สอนจึงมีการปรับใชี�เทคโนโลยีดิจิทัล

เพื�อสร�างสื�อและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน

กระบวันวิัชีา รังสีกับชีีวิัตประจำวััน ในรูปแบบ

ห�องเรียนกลับด�าน (Flipped Classroom) เป็นรูป

แบบหลัก เพื�อกระตุ�นให�ผู�เรียนมีส่วันร่วัมในกิจกรรม

การเรียนมากยิ�งขึ้น ซึ่ึ�งถือเป็นควัามท�าทายอย่างมาก

สำหรับกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับ

ห�องเรียนขนาดใหญ่

2. การออกแบับักิจกรรมการเรียนการสอน

 เนื�องด�วัยกระบวันวัิชีา รังสีกับชีีวัิตประจำวััน 

เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านชี่องทาง

ออนไลนเ์ตม็รปูแบบผา่นโปรแกรม Microsoft Teams 

(MS Teams) และมีผู�สอนหลายคน จึงมีการแบ่งชี่อง 

(Channel) สำหรับบรรจุแหล่งข�อมูล เอกสารต่าง ๆ 

รวัมทัง้ช่ีองทางการสง่งานและตดิตอ่สื�อสาร แยกยอ่ย

ตามหัวัข�อการเรียนการสอน 

 ในคาบเรยีนแรกได�ทำการนัดหมายให�ผู�เรยีนเข�า

ประชีุมออนไลน์เพื�อรับทราบวััตถุประสงค์ของ

กระบวันวิัชีา วัิธิีการเรียนการสอน เกณฑ์การให�

คะแนน และเงื�อนไขต่าง ๆ รวัมทั้งชี่องทางการติดต่อ

สื�อสาร และแบ่งผู�เรียนออกเป็นกลุ่มย่อย (teams) 

กลุม่ละ 200 คน เนื�องด�วัยข�อจำกดัของระบบการมอบ

หมายงาน (Assignment) ในโปรแกรม MS Teams 

ที�มีควัามจุได�สูงสุดจำนวัน 200 คนต่อกลุ่ม โดยมีการ

แบ่งการเรียนการสอนออกเป็น 2 รูปแบบหลัก 

ประกอบด�วัย

2.1. การสอนแบบบรรยาย (ร�อยละ 20)

 ผู�สอนเตรียม วัิดีทัศน์ (VDO) สาธิิตการทำ

ปฏิบิติัการวัดัรงัสี และเอกสารประกอบการสอนในรูป

แบบ PowerPoint ให�ผู�เรียนได�ทำการศึกษาด�วัย

ตนเองใน Channel ประจำหวััข�อ และทำการบรรยาย

เนื้อหาหลักในชีั้นเรียน

2.2. ห�องเรยีนกลับด�าน (Flipped Classroom) 

(ร�อยละ 80) 

 การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ 

Flipped Classroom ผู�สอนได�นำแนวัคิด หลักใน

การนำเทคโนโลยีดจิทิลักับการจัดการเรยีนรู�เชีงิรุกเพื�อ

ส่งเสริมวัิถีแห่งการคิดทางคณิตศาสตร์

 ประกอบด�วัยหลกั 6 Ps จากการศกึษาของ อญั

ญาณี สุมน และอุทิศ บำารุงชีีพ [2] มาใชี�เป็นแนวัทาง

ในการออกแบบกิจกรรม  ประกอบด�วัย

 P1. Participatory Learning) การมีส่วันร่วัม 

โดยที�ผู�เรยีนมบีทบาทในการรว่ัมทำกจิกรรมการเรยีน

รู�ด�วัยตนเอง ท้ังในรูปแบบออนไลน์ และการทำ

กิจกรรมในชีั้นเรียน โดยมีการมอบหมายให�ผู�เรียน 

ทำการศึกษาเนื้อหาหลักด�วัยตนเอง ก่อนทำแบบ

ทดสอบเกบ็คะแนน และกจิกรรมการประกวัดผลงาน 

(infographic หรือ VDO ควัามยาวัไม่เกิน 3 นาที) ใน

หัวัข�อ “แนวัคิดในการนำควัามรู�จากวัิชีารังสีกับชีีวัิต

ประจำวันัไปใชี�ประโยชีน”์ เพื�อชีงิรางวัลั เพื�อให�ผู�เรยีน

สามารถสรุปควัามคิดจากการเรียนรู�ออกมาเป็นผล
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งานด�วัยตัวัเอง (ดูรายละเอียดผลงานได�จากการสแกน 

QR code (ก)

 P2. Pace Learning การเรียนรู�ตามควัาม

ก�าวัหน�าตามศกัยภาพ เป็นการออกแบบการเรยีนการ

สอนโดยใชี�เทคโนโลยีดิจิทัลให�ผู�เรียนตื�นรู�และเรียนรู�

ไปทลีะขัน้ ชี�าหรอืเรว็ัตามควัามสามารถและศักยภาพ

ของผู�เรียนแต่ละคนโดยสามารถเข�าถึงเนื้อหาได�ทุกที�

ทกุเวัลา โดยการออกแบบเนือ้หาหลักในรปูแบบ VDO 

ที�แบ่งเป็นเนื้อหาสั้นกระชีับ หลาย clip เพื�อให�ผู�เรียน

เรียนรู�ด�วัยตนเองทีละข้ันตามหัวัข�อย่อยที�กำหนด 

นอกจากนัน้ยังใชี� เวับ็ไซึ่ตแ์ละโปรแกรม H5P เพื�อสร�าง 

interactive VDO โดยมีการแทรกคำถามแบบหลาย

ตัวัเลือก (multiple choices) ดังแสดงตัวัอย่างใน 

รปูท่ี 1 ระหวัา่งเนือ้หาเพื�อทดสอบควัามเข�าใจกอ่นเริ�ม

เรียนรู�ในขั้นตอนต่อไปและมีการแสดงผลคะแนนการ

ตอบคำถามเพื�อให�ผู�เรียนสามารถประเมินตนเองได�

ขณะทำการเรียนรู�ด�วัยตนเองโดยทันที

 รปูที่ 1 ตัวัอย่างคำถามที�ปรากฏิขึ้นมาระหวั่าง 

Interactive VDO จากโปรแกรม H5P

 P3. Positive Reinforcement การเสริมแรง

ทางบวัก การให�สิ�งเร�าด�วัยรางวััลกับผู�เรียนที�สามารถ

ปฏิิบั ติ ต าม เ งื� อน ไขบรรลุ ต าม เป้ าหมายของ

กระบวันการคิด โดยมีการประกาศโฆษณาจูงใจด�วัย

ภาษาที�เข�าใจง่ายและน่าสนใจ ใน ชี่อง MS Teams 

ดังแสดงตัวัอย่างใน รูปที่ 2  โดยได�ทำการออกแบบ

ให�ในส่วันท�ายของเนือ้หาหลักใน interactive VDO มี 

QR code เพื�อให�ผู�เรียนสามารถลงทะเบียนรับรางวััล

ได� เมื�อถงึชีัน้เรยีน กอ่นเริ�มกจิกรรมการเรยีนการสอน 

ได�ทำการสุ่มรายชีื�อผู�ลงทะเบียน เพื�อรับรางวััลโดย

พร�อมเพรียงกันด�วัยโปรแกรมสุ่มรายชีื�อออนไลน์   

ส่งผลให�ผู�เรียนเกิดควัามตื�นตัวัและสนุกไปกับการลุ�น

รบัรางวัลั นอกจากนีใ้นช้ัีนเรยีนยงัมกีารดำเนินการเล่น

เกมส์โดยการสร�างชีุดคำถามด�วัย interactive quiz 

(Kahoot และ mentimeter) และให�รางวััลสำหรับ 

ผู�ที�ได�คะแนนสูงสุด 

 รูปที่ 2 ตัวัอย่างการประกาศโฆษณาจูงใจเพื�อ

รับรางวััล ใน ชี่อง MS Teams

 P4. Problem Based Learning การใชี�

สถานการณป์ญัหาเพื�อสร�างการคดิ โดยการสร�างควัาม

เชีื�อมโยงให�ผู� เรียนได� เ กิดกระบวันการคิดจาก

สถานการณ์ในชีวิีัตจริงนำไปสูก่ารคิดวัเิคราะห์ตอ่ยอด

เพื�อกระตุ�นให�เกิดแนวัทางการสร�างสรรค์นวััตกรรม 

โดยทำการยกตัวัอย่างปัญหาในชีีวัิตประจำวััน เชี่น 

หวััข�อการถนอมอาหารด�วัยรงัส ีในชีัน้เรยีนมกีารสร�าง

ประเด็นปัญหาวั่า “หากอยากรับประทานแหนมดิบ

อย่างปลอดภัยต�องทำอย่างไร” โดยให�ผู�เรียนแสดง

ควัามคดิเหน็ทัง้วัธิิกีารถนอมอาหารแบบด้ังเดมิและวัธิิี

ที�สร�างขึ้นมาใหม่ และนำไปสู่วัิธิีการที�ต�องการให�ผู�

เรียนได�เรียนรู�ได�แก่ การฉายรังสีอาหาร 

 P5. Peer teaching การแลกเปลี�ยนเรยีนรู�รว่ัม

กันของผู�เรียนในลักษณะเพื�อนสอนเพื�อน โดยเปิด

โอกาสให�ผู�เรยีนสามารถทำการเรยีนรู�เนือ้หาหลกันอก

ห�องเรียนร่วัมกัน นอกจากน้ันยังมีกิจกรรมการ

ประกวัดผลงาน ในหัวัข�อ “แนวัคิดในการนำควัามรู�

จากวัชิีารงัสกีบัชีวีัติประจำวันัไปใชี�ประโยชีน”์ เพื�อชีงิ

รางวััล โดยให�ผู�เรียนสามารถส่งผลงานได�ในลักษณะ
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ทั้งผลงานเดี�ยวัและกลุ่ม

 P6. Process, Progress and Performance 

Assessment การประเมินผลกระบวันการเรียนรู� 

ควัามก�าวัหน�า และสิ�งที�ผู�เรียนสามารถแสดงออกได� 

โดยทำการประเมินผลกระบวันการเรียนรู� (Process) 

ได�แก่ การประเมินการมีส่วันร่วัมในชีั้นเรียนและการ

แสดงควัามคิดเห็นทั้งจากการศึกษาด�วัยตนเองและ

การเข�าชีั้นเรียน เนื�องจากเป็นการเรียนการสอนแบบ

ออนไลน์จึงใชี�การสังเกตจากตัวัเลือก (option) 

Insights ในโปรแกรม MS Teams เพื�อตรวัจสอบ

ควัามถี�และระยะเวัลาของการเข�าร่วัมกิจกรรมต่าง ๆ 

ที�ผู�เรียนเข�าไปใชี�งานทำให�ทราบลักษณะวัิธิีการและ

กระบวันการเรียนรู�ของผู�เรียนโดยรวัม และ ประเมิน

ผลควัามก�าวัหน�าในการเรียนรู� (Progress) โดยการ

ประ เ มินแบบ ไ ม่ เ ก็ บคะแนน  ( Fo rma t i v e 

assessment )  จากแบบทดสอบในลักษณะ 

interactive quiz เพื�อทดสอบผลลัพธิ์การเรียนรู�หลัง

จากมอบหมายให�ผู�เรียนทำการศึกษาด�วัยตนเองและ

การแลกเปลี�ยนเรียนรู�ในชีั้นเรียน นอกจากนั้นยัง

ทำการประเมินระหวั่างเรียนเป็นระยะ ด�วัยการต้ัง

คำถามเชีงิรุก และให�รางวัลัสำหรบัผู�ที�ตอบคำถามเพื�อ

จูงใจให�มีการแสดงควัามคิดเห็นในชีั้นเรียนออนไลน์

มากยิ�งขึ้น และประเมินผลพฤติกรรมการแสดงออก 

(Performance) ได�แก่ การประเมินผลในสิ�งที�ผู�เรียน

แสดงออก โดยดูจากการสะท�อนคิดด�วัย

 ผลงานที�ผู�เรยีนสง่ประกวัด อยา่งไรกต็ามผู�เรยีน

สง่ผลงานเข�าร่วัมประกวัดเพียงประมาณ ร�อยละ 5  สง่

ผลให�การประเมนิจากผลงานนีเ้ปน็เพยีงสว่ันหนึ�งของ

ผลลัพธิ์การเรียนรู�ของผู� เรียนทั้งหมด จึงทำการ

ประเมนิจากผลการทดสอบเกบ็คะแนน (Summative 

assessment) ท�ายคาบเรียนในแต่ละหัวัข�อ ซึ่ึ�งเป็น

แบบทดสอบที�เปิดโอกาสให�ผู�เรียนมีเวัลาทำเป็นเวัลา 

1 สัปดาห์ทำให�สามารถกลับไปศึกษาเนื้อหาเพิ�มเติม

ได�ด�วัยตนเอง จาก VDO เนื้อหา และ บันทึกการสอน

และกิจกรรมในชีั้นเรียน

 รูปที่ 3 ตัวัอย่างหน�าต่างตัวัเลือก Insights ใน 

โปรแกรม MS teams เพื�อตดิตามการเข�ารว่ัมกจิกรรม

ในห�องเรียนออนไลน์

 การเรียนการสอนออนไลน์แบบ Flipped 

Classroom ในกระบวันวิัชีา รังสีกับชีีวัิตประจำวััน 

สำหรับห�องเรียนขนาดใหญ่ ดำเนินการโดยเตรียม

เนื้อหาหลักในรูปแบบ VDO โดยบรรจุไวั�ใน Class 

material ล่วังหน�าอย่างน�อย 2 สัปดาห์ ก่อนเข�าชีั้น

เรียน เพื�อให�ผู�เรียนทำการศึกษาด�วัยตนเองตาม

อัธิยาศัย โดยมีการแบ่งรูปแบบกิจกรรมการเรียนการ

สอนย่อยออกเป็น 2 แบบ ดังแสดงในตารางที� 1 

3. ผลัการด้ำเนินการจัด้การเรียนการสอน 

3.1. การสอนแบบบรรยาย

 ผู�สอนและผู�เรียนมีปฏิิสัมพันธิ์ร่วัมกันน�อย  

มีการถามและตอบในช้ัีนเรียนน�อยครั้ง แสดงให�เห็น

วัา่ในชีัน้เรยีนผู�สอนเปน็ผู�บรรยายและสง่สารเพยีงด�าน

เดียวัโดยไม่สามารถประเมินควัามรู�ควัามเข�าใจของผู�

เรียนระหวั่างชีั้นเรียนได� และเนื�องจากเป็นห�องเรียน

ออนไลน์และผู�เรียนไม่ได�เปิดกล�องตลอดเวัลาที�มีการ

เรยีนการสอนจึงทำให�ไม่สามารถรับรู�ถงึปฏิกิริยิาตอบ

สนองของผู�เรียนได� จึงเป็นการยากในการดึงควัาม

สนใจของผู�เรียนให�เข�ามาสู่กระบวันการเรียนรู�ได�

3.2. ห�องเรยีนกลับด�าน (Flipped Classroom)

 กิจกรรมแบับัที่ 1 จากการติดตามการเข�าร่วัม

กจิกรรมในห�องเรยีนออนไลน์ ได�แก่ จำนวันครัง้ในการ

ดาวัน์โหลดเอกสาร การรบัชีม  VDO รวัมทัง้ระยะเวัลา

ที�ใชี�ในการทำแบบทดสอบ ด�วัยตัวัเลือก Insights ใน 

โปรแกรม MS teams ดังแสดงตัวัอย่างในรูปที� 3 พบ

วั่าผู�เรียนเข�าไปดู VDO ต่าง ๆ และทำแบบทดสอบ 
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โดยมีควัามถี�ในชี่วัง 4 -61 ครั้ง อย่างไรก็ตาม หากผู�

เรียนทำการรับชีมเนื้อหาต่าง ๆ ในห�องเรียนเป็นกลุ่ม

โดยใชี�เครื�องมือเดียวัก็อาจทำให�ไม่สามารถติดตามการ

เข�ารว่ัมกิจกรรมเปน็รายบคุคลได�อยา่งถกูต�องแมน่ยำ

นกั นอกจากนัน้ ในชีัน้เรยีนที�จดัโดยให�ผู�สอนรอในห�อง

ประชุีมออนไลน์เพื�อรับฟังควัามคิดเห็นและตอบ

คำถามจากผู�เรียน พบวั่าไม่มีผู�เรียนเข�ามาสอบถามใน

ประเด็นเนื้อหาการเรียนรู�มากนัก มีเพียงการส่ง

ข�อควัามมาสอบถามเรื�องการทำแบบทดสอบและงาน

ที�ได�รับมอบหมายเท่านั้น แสดงให�เห็นวั่าในห�องเรียน

ออนไลน์ขนาดใหญ่ การจัดกิจกรรมเชีิงรับ (passive 

activity) ไม่สามารถประเมินผลลัพธิ์การเรียนรู�

ระหวั่างทางได�อย่างมีประสิทธิิภาพนัก 

 กิจกรรมแบับัที่ 2  การใชี� interactive VDO 

จำนวัน 2 หวััข�อ ได�แก ่การใชี�ประโยชีนร์งัสใีนทางการ

เกษตร และ การใชี�ประโยชีน์รังสีในทางอุตสาหกรรม 

โดยสร�างข�อมูลเน้ือหาหลักในรูปแบบของ แอนิเมชีั�น 

และภาพเคลื�อนไหวั และมีคำถามเพื�อทดสอบควัาม

เข�าใจแทรกไวั�ระหวัา่งเนือ้หา พบว่ัาผู�เรยีนให�การตอบ

รับที�ดี โดยได�ผลการประเมินควัามพึงพอใจ เท่ากับ 

4.97 และ 4.93 ตามลำดับจากคะแนนเต็ม 5 ซึึ่�ง

พิจารณาจากแบบแสดงควัามคิดเห็นในตอนท�ายที�ให�

ผู�เรียนสแกน QR code เพื�อรับรางวััลและมีการสอด

แทรกแบบประเมินควัามพึงพอใจร่วัมด�วัย และมีการ

แสดงควัามคิดเห็นในทางชืี�นชีมเน้ือหาและวัิธิีการ

สร�างสื�อการสอนลักษณะน้ี ดังแสดงรายละเอียดเพิ�ม

เติมใน QR code ในเอกสารแนบท�าย (ข) ทำให�ได�รับ

ทราบข�อมูลของรูปแบบการเรียนรู� (Learning style) 

ผู�เรยีนในยุคปจัจบัุนวัา่สว่ันใหญ่ เป็นผู�เป็นแบบชีอบดู 

(Visual Learner) ชีอบฟัง (Auditory Learner) แต่

ไม่ชีอบอ่านและเขียน (Read and Write Learner) 

สังเกตุได�จากตัวัเลือก Insights ที�มีผู�ดาวัน์โหลดและ

เข�าไปอ่านเอกสารประกอบการสอน เป็นจำนวันน�อย 

แตท่ี�นา่สนใจคือ ผู�เรยีนสว่ันใหญ่ชีอบการลงมอืทำ เชีน่

การทำแบบทดสอบหรือตอบคำถามที�มกีารปฏิิสัมพนัธิ์ 

(Interaction) กับเนื้อหาในบทเรียนซึ่ึ�งบ่งบอกได�วั่า 

สามารถเรียนรู�ได�ดีผ่านประสาทเกี�ยวักับการสัมผัส 

ห รื อ  K i ne s t he t i c  Lea rne r  และทำ ให� 

ผู�เรียนมีควัามจดจ่อกับการเรียนรู� (Engagement)  

ได�ดีขึ้น

ตารางที่ 1 รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ 

Flipped Classroom
ห้ัวข้อ รายลัะเอียด้

แบับัที่ 1  แบับัที่ 2
เนื้อหาหลัก VDO Interactive VDO
เอกสารที�

เกี�ยวัข�อง

- PowerPoint

- VDO 

- เวัปไซึ่ต์ที�แนะนำ

- PowerPoint

- VDO 

- เวัปไซึ่ต์ที�แนะนำ
กิจกรรมใน

ชีั้นเรียน

ผู�สอนรอในห�อง

ประชีุมออนไลน์

เพื�อรับฟังควัามคิด

เห็นและตอบ

คำถามจากผู�เรียน 

(Passive) 

- ประเมินโดยไม่

เก็บคะแนนด�วัย 

interactive Quiz 

(Kahoot, 

mentimeter)

- สร�างประเด็น

คำถามให�ผู�เรียน

แสดงควัามคิดเห็น

(Active)
การ

ประเมินผล

การเรียนรู�

- สอบเก็บคะแนนย่อยท�ายคาบเรียนใน

แต่ละหัวัข�อ (Summative 

assessment)

- การมีส่วันร่วัมในชีั้นเรียน

- ผลงานที�ผู�เรียนส่งประกวัด

 อย่างไรก็ตามมีประเด็นแนะนำจากผู�เรียนใน

เรื�องของเทคนคิการบนัทกึเสยีง และควัามสมบรูณข์อง

ผลงานที�ยงัมคีวัามบกพรอ่ง เนื�องจากผู�สอนเปน็ผู�สร�าง

สื�อด�วัยตนเองท้ังการทำ VDO การบันทึกเสียง และ

การตัดต่อ เพราะมีควัามซัึ่บซึ่�อนในเนือ้หาทางวิัชีาการ

ที�ยากตอ่การสื�อสารให�ผู�ผลิตสื�อมอือาชีพีเข�าใจได�ตรง

กันในระยะเวัลาที�จำกัด ซึ่ึ�งผู�สอนไม่ได�มีควัามชีำนาญ
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ในการผลิตสื�อจึงส่งผลให�ยังมีข�อบกพร่องทางเทคนิค 

หากมีทีมผู�ชี่วัยในการสร�างสื�อที�มีควัามรู�พื้นฐ์านด�าน

รังสีหรือวิัชีาการที�เกี�ยวัข�องน่าจะทำให�สามารถผลิต

สื�อที�มีควัามสมบูรณ์ทั้งด�านวิัชีาการและด�านเทคนิค

มากยิ�งขึ้น 

 เมื�อพิจารณากิจกรรมในชีั้นเรียนที�มีการใชี� 

interactive quiz เพื�อสร�างชีุดคำถาม ซึ่ึ�งมีการเฉลย

คำตอบในทนัทสีำหรบัคำถามแตล่ะข�อ ทำให�สามารถ

ประเมินควัามรู�ควัามเข�าใจของผู�เรียนได�เป็นอย่างดี 

สงัเกตจากผู�เรยีนส่วันใหญ่สามารถตอบคำถามได�อย่าง

ถูกต�อง และยังชี่วัยให�ผู�สอนสามารถยกตัวัอย่าง

ประกอบ และอธิิบายคำตอบได�อยา่งตรงประเดน็มาก

ขึ้น สำหรับการตั้งคำถามเชีิงรุกเพื�อกระตุ�นให�ผู�เรียน

แสดงควัามคิดเห็นเพื�อแลกเปลี�ยนเรียนรู�ร่วัมกัน พบ

วัา่ผู�เรยีนมปีฏิสิมัพนัธิใ์นชีัน้เรยีนมากยิ�งขึน้เมื�อเปรยีบ

เทียบกับกิจกรรมแบบที� 1 (ตั้งรับ) ดังแสดงภาพ

บรรยากาศในชีั้นเรียนใน QR code แนบท�าย (ค) ซึ่ึ�ง

ถือเป็นปัจจัยหลักในการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 

สอดคล�องกับบทควัามของ เจริญ ภูวัิจิตร์[3] ที�กล่าวั

โดยสรุปวั่าการจัดการเรียนรู�ทางออนไลน์อย่างมี

ประสิทธิิภาพในยุคดิจิทัลนั้น ครูผู�สอนจะต�องกำหนด

แนวัทางในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียน

การสอนโดยยดึผู�เรยีนเปน็สำคญั เพื�อสร�างจงูใจให�เกดิ

ปฏิิสัมพันธิ์ระหวั่างผู�เรียนด�วัยกันและครูผู�สอน และ

สิ�งสำคัญ Feedback จากผู�เรียนที�ป้อนกลับมาจาก

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์จะนำไปสู่การ

ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนรู�ของผู� เรียนให� มี

ประสิทธิิภาพมากยิ�งขึ้นต่อไป

 อย่างไรก็ตามในห�องเรียนออนไลน์ขนาดใหญ่

หากผู�เรียนมีการตอบคำถามพร�อมกันหลายคน อาจ

ทำให�ยากต่อการรับฟังและตอบสนองต่อผู�เรียน จึงใชี�

วัธิิกีารให�ผู�เรยีน แสดงสัญลักษณ์แทนคำตอบดังแสดง

ในรปูที� 4 เชีน่ ใครเหน็ด�วัยให�กด “หวััใจ  ” ใครไมเ่หน็

ด�วัยให�กด “ถกูใจ  ” เปน็ต�น นอกจากนัน้พบวัา่ผู�เรยีน

จำนวันประมาณร�อยละ 30 ไม่ได�เข�าร่วัมชีั้นเรียน 

เนื�องจากผู�เรียนสามาถเลือกรับชีมบันทึกกิจกรรมใน

ห�องเรยีนย�อนหลังได� จงึอาจทำให�ไม่สามารถประเมิน

ผู�เรยีนในชีัน้เรยีนได�อยา่งทั�วัถงึ จงึทำให�มคีวัามจำเปน็

ต�องใชี�วิัธิกีารหลกัในการประเมนิผลการเรยีนรู�โดยการ

ทำแบบทดสอบในแต่ละหัวัข�อการเรียนรู�

 รูปที่ 4 ตัวัเลือกสัญลักษณ์ต่าง ๆ ในห�องเรียน

ออนไลน์

 จากการดำเนนิกจิกรรมการเรยีนการสอนแบบ

ห�องเรยีนกลบัด�าน (Flipped Classroom) ในกระบวัน
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วัชิีา รงัสีกับชีวีัติประจำวันั สำหรบัห�องเรยีนออนไลนข์นาดใหญ ่สามารถแสดงวัธิิกีารดำเนนิการโดนรวัมดงัแสดง

ในแผนภาพ รูปที� 5

4. บัทสรุป

 การจัดทำเนื้อหาแบบ Interactive VDO และ

มีกิจกรรมตอบคำถามโดยใชี�เครื�องมือ Interactive 

quiz ในชีั้นเรียนร่วัมกับการจูงใจในการร่วัมกิจกรรม

ด�วัยรางวััล ทำให�การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

แบบห�องเรียนกลับด�าน (Flipped Classroom) ใน

กระบวันวัิชีา รังสีกับชีีวัิตประจำวััน สำหรับห�องเรียน

ออนไลนข์นาดใหญ ่ทำให�ผู�เรยีนมสีว่ันรว่ัมในชีัน้เรยีน

มากขึ้นและทำให�ผู�สอนสามารถประเมินผู� เรียน

ระหวัา่งทางได�ด ีซึึ่�งเป็นประโยชีนอ์ยา่งมากในการปรบั

เปลี�ยนกจิกรรมและวัธิิกีารเรยีนการสอนเพื�อให�เหมาะ

กับผู�เรียนตามบริบทที�เปลี�ยนแปลงไป

 

5. กิตติกรรมประกาศ

 ขอขอบพระคุณ ศูนย์นวััตกรรมการสอนและ

การเรียนรู�  มหาวัิทยาลัยเชีียงใหม่ที�สนับสนุน 

งบประมาณในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน

กระบวันวัชิีา 515101 ภาคการศกึษาที� 2/2564  และ

ขอบพระคุณคณาจารย์และบุคลากรภาควิัชีารังสี

เทคนคิ คณะเทคนคิการแพทย ์มหาวัทิยาลยัเชียีงใหม่

ที�สนับสนุนด�านวัิชีาการและสิ�งอำนวัยควัามสะดวัก 

ทุกประการ

รูปที่ 5 แผนภาพการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนแบบห�องเรียนกลับด�าน (Flipped Classroom) 

ในกระบวันวัิชีา รังสีกับชีีวัิตประจำวััน สำหรับห�องเรียนออนไลน์ขนาดใหญ่
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6. เอกสารแนบัท้ายสำห้รับัดู้รายลัะเอียด้กิจกรรม

 
(ก) ผลงานประกวัด ในหัวัข�อ “แนวัคิดในการนำควัามรู�จากวัิชีารังสีกับชีีวัิตประจำวัันไปใชี�

ประโยชีน์”

(ข) แบบประเมินควัามพึงพอใจ

(ค) บรรยากาศกิจกรรมการเรียนการสอนในชีั้นเรียน

7. เอกสารอ้างอิง

 [1] สำนักงานเลขาธิิการสภาการศึกษากระทรวังศึกษาธิิการ (2560). บทที� 5 ยุทธิศาสตร์ เป้าหมาย ตัวัชีี้

วััด และแนวัทางการพัฒนา, แผนการศึกษาแห่งชีาติ พ.ศ. 2560 - 2579, ก. รอดคล�าย, Editor. 2560, สำนักงาน 

เลขาธิิการสภาการศึกษากระทรวังศึกษาธิิการ: บริษัท พริกหวัาน ราฟฟิค จำกัด 90/6 ซึ่อยจรัญสนิทวังศ์ 34/1 

ถนนจรัญสนิทวังศ แขวังอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน�อยกรุงเทพฯ 10700. p. 226.

 [2] อัญญาณี สุมน และ อุทิศ บำรุงชีีพ (2560). วัิถีแห่งการคิดทางคณิตศาสตร์โดยประยุกต์ใชี�เทคโนโลยี

ดิจิทัลเพื�อการเรียนรู�เชีิงรุก สำหรับการศึกษาไทย 4.0, วัารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม. 13(2): p. 16.

 [3] เจริญ ภูวัิจิตร์ (2560). การจัดการเรียนรู�ทางออนไลน์อย่างมีประสิทธิิภาพในยุคดิจิทัล (Efficiency in 

Online Learning Management of Digital Age), สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

(สคบศ.), [ระบบออนไลน์], แหล่งที�มา http://www.nidtep.go.th/2017/publish/doc/20210827.pdf
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การจัด้การเรียนรู้ที่ทันสมัยในศตวรรษที่ 21 ด้้วยการเรียนรู้ในห้้องเรียน 

(แบับัรักษาระยะห้่าง) ควบัคู่ไปกับัการเรียนออนไลัน์แลัะการเรียนรู้แบับัผสมผสาน 

ในสถานการณ์์โควิด้-19 

Modern Learning Management for the 21 centuries with Hybrid and 

Blended Learning Approach for COVID-19
 

ชญาภา แสนห้ลัวง1 แลัะ เกศราภรณ์์ อุด้กันทา2

1, 2กลุ�มวัิชีาบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร� มหาวัิทยาลัยเชีียงใหม� 

คณะพยาบาลศาสตร� มหาวัิทยาลัยเชีียงใหม� 110/406 ถนนอินทวัโรรส ตำาบลสุเทพ อำาเภอเมือง

 จังหวััดเชีียงใหม� รหัสไปรษณีย� 50200

 E-mail1 cattaliya.s@cmu.ac.th, E-mail2  kedsaraporn.ud@cmu.ac.th 

บัทคัด้ย่อ

 การจัดการเรียนรู�ที�ทันสมัยในศตวัรรษที� 21 ด�วัยการเรียนรู�ในห�องเรียน (แบบรักษาระยะห่าง) ควับคู่ไป

กบัการเรยีนออนไลน์และการเรยีนรู�แบบผสมผสานในสถานการณ์โควิัด-19 มวีัตัถุประสงคเ์พื�อ 1) พฒันาโปรแกรม

การเรียนรู�ข�ามวััฒนธิรรม ผ่านสื�อและกระบวันการเรียนออนไลน์และการเรียนรู�แบบผสมผสานที�ส่งเสริมการ

จัดการเรียนการสอนวัิชีา 558101 ปฐ์มนิเทศวัิชีาชีีพการพยาบาล (นานาชีาติ) และ 2) ประเมินควัามรู�และควัาม

พงึพอใจในโปรแกรมการเรยีนรู�ข�ามวัฒันธิรรมดงักลา่วั โดยแบง่การทำงานเปน็ 3 ขัน้ตอนคอื 1) ขัน้เตรยีม เปน็การ

กำหนดวัตัถุประสงค์กบัออกแบบแผนการเรยีนรู�และชุีดสื�อการสอน โดยเริ�มจากทีมผู�สอนไทยวิัเคราะห์ข�อมูลพืน้

ฐ์านจากหลักสูตร   ประวััติและผลงานของวัิทยกรรับเชีิญและฐ์านข�อมูลนักศึกษาหลักสูตรนานาชีาติ 40 คน มา

วัางแผนโปรแกรมการเรยีนรู� กจิกรรมการเรยีนการสอนในแตล่ะสปัดาห ์รปูแบบสื�อนวัตักรรมที�พึงประสงค ์ รวัม

ทั้งการประเมินผลลัพธิ์การเรียนรู� แล�วันำข�อมูลที�วัิเคราะห์ มาจัดทำประมวัลการสอน ตารางสอนและนัดหมาย

ประสานงานกับวัิทยากรรับเชีิญจากต่างประเทศ (อเมริกาและญี�ปุ่น) 2) ขั้นดำเนินการสอน เป็นการถ่ายทอด

ควัามรู�ผา่นชุีดสื�อนวัตักรรมร่วัมกับการบรรยายโต�ตอบคำถามข�อสงสัยของนักศึกษาตามมาตรการการจัดการเรยีน

การสอนที�สอดคล�องกับสถานการณ์ COVID-19 จังหวััดเชีียงใหม่ ซึ่ึ�งชี่วังเวัลาดังกล่าวัได�มีการสอนแบบ Hybrid 

learning สลับกับแบบออนไลน์ 100% 3) ขั้นประเมิน เป็นการประเมินควัามรู�และควัามพึงพอใจในโปรแกรม

การเรยีนทัง้ในระหว่ัางและหลังดำเนินการจัดการเรยีนการสอน โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิิ�ทางการเรยีน ผลลัพธ์ิ

การเรียนรู� ร่วัมกับ ผลการประเมินกระบวันวัิชีาและการสอนของผู�สอนโดยนักศึกษา

 ผลการศึกษาพบวั่า นักศึกษาทั้งสิ้น 40 คน มีผลสัมฤทธิิ�ทางการเรียนโดยรวัมอยู่ในระดับดี (X̄  = 80.30, 

SD=5.15, Max=89.27, Min=67.77) ผลลัพธ์ิการเรยีนรู�สอดคล�องและบรรลุวัตัถุประสงค์ตามมาตรฐ์านการเรยีน

รู�ที�กำหนด ผลการประเมินการสอนโดยรวัมอยู่ระดับดีมาก (X̄ 4.59, คิดเป็นร�อยละ 91.85) มี 3 อันดับแรกของ

ข�อรายการการประเมนิที�อยู่ในระดบัดีมาก คอื 1) เปดิโอกาสรบัฟงัและตอบข�อซึ่กัถามของผู�เรยีนในชีั้นเรยีนหรอื

นอกช้ัีนเรยีน (X̄ =4.85, คดิเป็นร�อยละ 97.04) 2) อธิบิายให�นักศึกษาทราบเกี�ยวักับวัตัถุประสงค์ของหัวัข�อที�สอน 

(X̄ =4.67, คิดเป็นร�อยละ 93.33) และ3) สอนเนื้อหาครบถ�วันตามวััตถุประสงค์และใชี�เวัลาอย่างเหมาะสม  

(X̄ =4.67, คิดเป็นร�อยละ 93.33) ซึ่ึ�งสอดคล�องกับ ผลการประเมินกระบวันวัิชีาโดยรวัมอยู่ในระดับดีมาก  
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(X̄ 4.44, คิดเป็นร�อยละ 88.78) ซึ่ึ�งมี 3 อันดับแรกของข�อรายการการประเมินที�อยู่ในระดับดีมาก คือ 1) การแจ�ง

ให�นักศึกษาทราบอย่างชีัดเจนเกี�ยวักับวััตถุประสงค์ของกระบวันวัิชีาแผนการสอน วัิธิีการประเมินผลการเรียน

เกณฑ์การให�คะแนนและเอกสารประกอบ (X̄ =4.57, คิดเป็นร�อยละ 91.43) 2) การส่งเสริมให�ผู�เรียนคิดและ

ค�นควั�าด�วัยตัวัเอง และกระตุ�นให�ฝึึกการคิดวัิเคราะห์ (X̄=4.57, คิดเป็นร�อยละ 91.43) และ3) เนื้อหาในการสอน

สอดคล�องกับหัวัข�อที�สอนของกระบวันวัิชีา (X̄ =4.50, คิดเป็นร�อยละ 90.00) 

 ปัญหาอุปสรรคที�พบคือ การประสานงานกับทีมวัิทยากรซึ่ึ�งมีควัามเชีี�ยวัชีาญที�หลากหลาย ประสบการณ์ 

ต่างชีาติต่างภาษาที�ต�องใชี�และชี่วังเวัลา (time zone) แต่ละประเทศต่างกัน เชี่น ญี�ปุ่นเร็วักวั่าไทยประมาณสอง

ชีั�วัโมง ในขณะที�อเมริกาชี�ากวั่าไทยประมาณสิบเอ็ดชีั�วัโมง ผู�รับผิดชีอบโครงการจึงต�องจัดเตรียมข�อมูลการเรียน

การสอนประกอบการวัางแผนลว่ังหน�าอยา่งมากและสื�อสารการนดัหมายประชีมุที�ชีดัเจน  และต�องใชี�การประชีมุ

หลายครั้งในการเตรียมพัฒนาสื�อและแนวัทางการจัดการเรียนการสอนร่วัมกัน นักศึกษามีเวัลาน�อยในการศึกษา

ด�วัยตนเองชี่วังท�ายของกระบวันวัิชีาเนื�องจากมีงานที�ได�รับมอบหมายการนำเสนอการวัิเคราะห์งานในวัิชีาอื�นๆ

ด�วัย รวัมทัง้ต�องแบง่เวัลาอา่นหนงัสอืเตรยีมพร�อมในชีว่ังใกล�สอบ  อยา่งไรกต็ามควัามสำเรจ็ในการใชี�ในการเรยีน

การสอนในวิัชีาปฐ์มนิเทศวิัชีาชีพีการพยาบาลนีจ้ะเกิดขึน้ได�ต�องประกอบด�วัยปัจจยัหลัก 3 ประการคือ ทมีผู�สอน 

ผู�เรยีน และหนว่ัยงานในการกำหนดนโยบายและการบรหิารจดัการที�สง่เสรมิการพฒันาเทคโนโลยทีางการศกึษา

อย่างต่อเนื�องอย่างเป็นระบบ

คำสำคัญ:  การจัดการเรียนรู�ที�ทันสมัยในศตวัรรษที� 21  การเรียนรู�ในห�องเรียน (แบบรักษาระยะห่าง) ควับคู่ไป

กับการเรียนออนไลน์  การเรียนรู�แบบผสมผสาน   สถานการณ์ COVID-19 

1. บัทนำ

 การจดัการศกึษาที�ยดึหลกัผู�เรยีนทุกคนมคีวัาม

สามารถเรียนรู�และพัฒนาตนเองได� และถือวั่าผู�เรียน

มีควัามสำคัญที�สุดนั้น ในกระบวันการจัดการศึกษาก็

มคีวัามสำคญัยิ�งที�ต�องสง่เสรมิให�ผู�เรยีนสามารถพฒันา

ตามธิรรมชีาติและเต็มตามศักยภาพ [1]  นอกจากนี้

สถาบันการศึกษาไทยในระดับอุดมศึกษายังมุ่งเน�น

ผลิตผู�เรียนให�มีควัามรู� ทักษะ ควัามสามารถพร�อมที�

จะดำรงชีีวิัตอยูใ่นสงัคมทา่มกลางการเปลี�ยนแปลงใน

ตวัรรษที� 21 โดยเฉพาะอย่างยิ�งทักษะเกี�ยวักับ

คอมพิวัเตอร์ สารสนเทศ เทคโนโลยีและการสื�อสาร

 การนำเทคโนโลยีและการสื�อสารมาใชี�ในการ

พัฒนาการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาจึงเป็น

เรื�องที�มีควัามจำเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ�งใน

ปัจจุบันเนื�องจากควัามรู�มีการเปลี�ยนแปลงและเกิด

ควัามรู�ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวัลา และจากการแพร่ระบาด

ของโรคติดเชีื้อไวัรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผล

ให�มีมาตรการการเวั�นระยะห่างทางสังคม (Social 

Distancing) ที�เป็นแรงผลักดันเกิดการเปลี�ยนแปลง

อยา่งพลกิโฉม ให�มีการนำคอมพวิัเตอรแ์ละเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื�อสารมาใชี�ในการจัดการเรยีนการ

สอนแบบการสอนผ่านออนไลน์อย่างทั�วัถึงในทุก

สถาบนัและสาขาวัชิีาชีีพ เพื�อเอื้อให�ผู�เรยีนและผู�สอน

สามารถเรยีนรู�ได�จากบ�านพกัของตวััเอง [6] การจดัการ

เรยีนการสอนเฉพาะในห�องเรยีนเพยีงอยา่งเดยีวัจงึไม่

สามารถจัดขึ้นได� ดังนั้นผู�สอนจึงต�องปรับเปลี�ยน

เป็นการเรียนรู�ในห�องเรียน (แบบรักษาระยะห่าง) 

ควับคูไ่ปกบัการเรยีนออนไลนแ์ละการเรยีนรู�แบบผสม

ผสานในการสร�างและพัฒนาผู�เรียนให�เรียนรู�ใน

กระบวันวัิชีาปฐ์มนิเทศวัิชีาชีีพการพยาบาลได�อย่างมี

คุณภาพและมีควัามรู�รอบด�านอย่างต่อเนื�อง
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 การเรียนรู�ในห�องเรียน (แบบรักษาระยะห่าง)

ควับคูไ่ปกบัการเรยีนออนไลนแ์ละการเรยีนรู�แบบผสม

ผสาน (Hybrid and Blended Learning) เป็นรูป

แบบหนึ�งของการจัดการเรียนการสอน ที�อาศัย

โปรแกรมคอมพวิัเตอรท์ี�ได�รบัควัามนยิมมาประยกุต์ใชี�

ในด�านตา่ง ๆ  ตลอดจนด�านการเรยีนการสอนสมยัใหม่ 

ที�สามารถประยุกต์เข�ากับการเรียนการสอนสำหรับผู�

ที�มาเรยีนในช้ัีนเรยีน ไปพร�อมกับผู�ที�ไมส่ามารถเข�ามา

เรียนในชีั้นเรียนได�ในกรณีต่างๆ เชี่น ผู�เรียนที�อยู่ต่าง

พื้นที�ไม่วั่าจะเป็นต่างจังหวััด ต่างประเทศแต่ได�ลง

ทะเบียนเรยีนในกระบวันวิัชีาเดียวักันกับผู�เรยีนในชีัน้

เรียนในชี่วังสถานการณ์โควัิด เนื�องด�วัยเทคโนโลยีดัง

กล่าวัชี่วัยถ่ายทอดภาพ เสียงและบรรยากาศเสมือน

จริงมีการสื�อสารสองทางเหมือนเข�าเรียนในชีั้นเรียน

เดียวักันทั้งหมด และช่ีวัยให�ผู�สอนสามารถพัฒนารูป

แบบการเรยีนการสอนได�หลากหลายมากขึน้ [2] การจดั 

การเรยีนการสอนในระดับอดุมศึกษาไทยจึงมคีวัามตื�น

ตัวัและให�ควัามสนใจกับการเรียนรู�ในห�องเรียน (แบบ

รักษาระยะห่าง) ควับคู่ไปกับการเรียนออนไลน์เพื�อ

เปิดโอกาสให�ผู�เรียนได�เรียนรู�ตามควัามสามารถของ

ตนเองและเป็นธิรรมชีาติที�สุด [3,7]  

 กระบวันวิัชีา 558101 ปฐ์มนิเทศวัิชีาชีีพการ

พยาบาล เป็นหนึ�งในกระบวันวิัชีาภาคทฤษฎีีของ

หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิัทยาลัยเชีียงใหม่ (นานาชีาติ) โดยมุ่งให�ผู�เรียน

เกิดควัามรู�ควัามเข�าใจเกี�ยวักับแนวัคิดที�เกี�ยวักับการ

การพยาบาลและการผดุ งครรภ์  ประวััติและ

วัวิัฒันาการของวัชิีาชีพีการพยาบาลและการผดงุครรภ์ 

บทบาทหน�าที�และควัามรับผิดชีอบของพยาบาลและ

ผดุงครรภ์วัิชีาชีีพ คุณลักษณะที�พึงประสงค์ของ

พยาบาลและผดุงครรภ์วัชิีาชีพี การสร�างเสริมทัศนคติ

ที�ดีต่อวัิชีาชีีพ หลักคุณธิรรมและจริยธิรรมพื้นฐ์าน

 กระบวันวัชิีาดงักลา่วัได�มกีารปรบัปรงุมาระดบั

หนึ�งจากเดิมที�มกีารจัดการเรยีนการสอนในชีัน้เรยีนซึึ่�ง

มีผู�สอนเป็นจุดศูนย์กลาง และเน�นการบรรยายให�

ควัามรู�เต็ม 1 ชีั�วัโมงทั้งหมดรวัม 15 คาบเรียน โดยมี

วัิทยากรชีาวัต่างชีาติ (visiting scholar) มาบรรยาย

ในบางหัวัข�อประมาณ 2-3 คาบเรียน ซึึ่�งในช่ีวัง 

COVID-19 แตช่ี่วังปพี.ศ.2563-ปัจจุบนั  ไม่มี visiting 

scholar มาประจำพำนักที�คณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิัทยาลัยเชีียงใหม่เลย ซึึ่�งในการจัดการเรียนการ

สอนวิัชีาดังกล่าวั ที�ยงัคงกำหนดให�มีผลลัพธ์ิการเรยีน

รู�มีควัามเป็นนานาชีาติ โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการ

เรยีนรู�แบบตา่งๆ ทัง้การมอบหมายงานเดี�ยวัและกลุม่ 

การนำเสนอบทวัิเคราะห์กรณีศึกษาคุณลักษณะที� 

พึงประสงค์ การสะท�อนคิดการเรียนรู�บทบาทหน�าที�

ของพยาบาลวัิชีาชีีพ ประวััติและวัิวััฒนาการวิัชีาชีีพ

การพยาบาลในแต่ละประเทศ เป็นต�น โดยมีอาจารย์

ผู�สอนทัง้ 2 ทา่นประจำกลุม่ยอ่ยที�ให�คำปรกึษา ตรวัจ

ทานและคอยชีีแ้นะในการจดัทำรายงานที�นกัศกึษาได�

เรยีนรู�จากภาคทฤษฎีร่ีวัมกับการแสดงควัามคิดเห็นใน

คาบเรียน

 ผู�สอนจึงได�พัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียน

การสอนให�มีกิจกรรมที�น่าสนใจ สร�างแรงจูงใจในการ

เรยีนรู�และส่งเสริมทศันคตทิี�ดตีอ่วัชิีาชีพี รวัมทัง้ขยาย

ขอบเขตควัามรู�ข�ามวััฒนธิรรมในเรื�องจริยธิรรมพื้น

ฐ์านโดยร่วัมมือกับเครือข่ายวิัทยากรในสาขาวิัชีาชีีพ

การพยาบาลทั้งในและต่างประเทศ มาใชี�ในกระบวัน

วัิชีาดังกล่าวัขึ้น โดยมีวััตถุประสงค์เพื�อ

 1) พฒันาโปรแกรมการเรยีนรู�ที�ทนัสมัย ในการ

ส่งเสริมการเรียนการสอนปฐ์มนิเทศวัิชีาชีีพการ

พยาบาล

 2) ประเมินควัามสามารถในการใชี�งานของ 

โปรแกรมการเรียนรู�แบบใหม่

2. แนวคิด้ในการด้ำเนินโครงการ

 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบ

ใหมน่ี ้มกีารพฒันาอยูบ่นพ้ืนฐ์านของแนวัคดิ และหลกั

การดังต่อไปนี้

 2.1 การเรียนรู�ในห�องเรียน (แบบรักษาระยะ

หา่ง) ควับคูไ่ปกับการเรยีนออนไลน์ (Hybrid learning) 

คือ 
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 การที�มีเทคโนโลยี Hybrid learning เข�ามานี้

ชี่วัยสื�อสารและเข�ามามีส่วันร่วัมกับการจัดระบบการ

เรยีนการสอนได�ดีขึน้ เนื�องจากรองรับกลุ่มนักศกึษาที�

มีพฤติกรรมการเรียนรู�ที�ต่างกันทั้งกลุ่มที�ชีอบซึ่ักถาม 

มีการโต�ตอบสนทนากับผู�สอนและเพื�อนร่วัมชีั้นเรียน

แบบ real time กับนักศึกษากลุ่มที�เงียบ เป็นฝึ่ายรับ

รู�มากกว่ัาการเสนอควัามคิดเห็นซึ่ึ�งผู�เรยีนบางครัง้อาจ

จะไม่กล�าถามอาจารย์โดยตรง หรืออาจจะยังไม่มีข�อ

สงสยั แต่ผู�เรยีนรบัรู�วัา่ยงัสามารถเข�าถงึและเรยีนรู�บท

เรียนได�ด�วัยตนเองผ่านอินเทอร์เน็ตซึ่ึ�งสามารถเข�าถึง

บทเรียนได�ทุกเวัลาทุกสถานที�ที�สามารถเชีื�อมต่อเข�าสู่

เครือข่ายได� [4]  ดังนั้น ผู�เรียนสามารถเรียนรู�ด�วัยตัวั

เองตามควัามสามารถและควัามสนใจของตน โดยผู�

เรียนและผู�สอนทุกคน สามารถติดต่อ ปรึกษา แลก

เปลี�ยนควัามคิดเห็นระหว่ัางกันได�เชี่นเดียวักับการ

เรียนในชีั้นเรียนปกติ โดยอาศัยเครื�องมือการติดต่อ

สื�อสารที�ทันสมัยเชี่น e-mail,  line chat เป็นต�น [5]

 2.2 การจัดการเรยีนรู�แบบผสมผสาน (blended 

learning) เป็นการเรียนการสอนที�ผู�สอนใชี�หลักการ

ของการจดัห�องเรยีนกลบัด�านมาใชี�ในการจดัการเรยีน

การสอนครัง้นี ้ โดยเน�นงานกลุม่ให�มีการจดัทำการนำ

เสนอตามรปูแบบที�ได�อธิบิายในภาคการบรรยาย และ

ใชี�กระบวันการของการศกึษาด�วัยตนเองลว่ังหน�ากอ่น

มาร่วัมประชีุมพัฒนางานกลุ่มที�ได�มอบหมายไวั�  

โดยจัดเตรียมชีุดสื�อการสอนแต่ละบท กิจกรรมที�ให� 

ผู�เรียนทำควัามเข�าใจเนื้อหาตามที�ผู�สอนเตรียมไวั�ให� 

โดยผู�สอนเป็นผู�ชีี้แนะวัิธิีการเรียนรู�ให�กับผู�เรียน โดย

อาศัยวิัธิีการและกิจกรรมที�หลากหลาย รวัมทั้งใชี�สื�อ

หลายประเภท เพื�อให�ผู�เรยีนเปน็ผู�บรูณาการสร�างองค์ 

ควัามรู�จากการเรียนรู�ด�วัยตนเอง แล�วันำกลับมาทำ

กจิกรรมในห�องเรยีนรว่ัมกับเพื�อนและผู�สอนในการนำ

เสนอแลกเปลี�ยนเรยีนรู�รว่ัมกบัผู�เรยีนในประเทศญี�ปุน่

โดยเฉพาะในเรื�องคุณธิรรมและจริยธิรรมพื้นฐ์าน  

ซึ่ึ�งจะทำให�ผู�สอนมีปฏิิสัมพันธิ์กับผู�เรียนและระหวั่าง

ผู�เรียนมากขึ้นแทนการบรรยายหน�าช้ัีนเรียนเพียง

อย่างเดียวั ลักษณะการเรียนการสอนจึงเป็นการ 

“พลิกกลับ” คือสิ�งที�เคยเป็นกิจกรรมในชีั้นเรียน เชี่น 

การจดบันทึกจากการฟังบรรยายจะถูกทำที�บ�าน และ

สิ�งที�เคยต�องทำที�บ�าน เชี่น งานต่างๆ ได�รับมอบหมาย 

จะถูกนำมาทำในชีั้นเรียน 

 2.3 สถานการณ์โควัิด-19 การแพร่ระบาดของ

โรคติดเชีื้อไวัรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงมีอยู่

ในระหว่ัางเปิดเรยีนในปีการศึกษาที� 2/2564 โดยการ

ปอ้งกนัการแพรร่ะบาดอยา่งหนึ�งคอืมาตรการการเวั�น

ระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ได�มีผล 

กระทบคอ่นข�างสงูตอ่การประกาศและมคีวัามจำเปน็

ในการจัดการเรียนการสอนแบบด้ังเดิมในห�องเรียน 

(แบบรักษาระยะห่าง)ควับคู่ไปกับการเรียนออนไลน์

หรือให�เรียนในระบบออนไลน์ 100 % เนื�องจาก

นักศึกษาที�เรียนในกระบวันวัิชีานี้ มีทั้งที�เป็นคนไทย 

(28 คน) จีน (11คน) และสหรัฐ์อเมริกา (1 คน)  

ซึ่ึ�งนักศึกษาต่างชีาติจริงๆ ยังคงพำนักอยู่ในประเทศ

ของตน ดังนั้นการนำคอมพิวัเตอร์และเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื�อสารมาใชี� เพื�อเอือ้ให�ผู�เรยีนและ

ผู�สอนสามารถเรียนรู�ได�จากบ�านพักของตัวัเอง [6]  

จึงเป็นสิ�งจำเป็น  

 2.4 การเรียนรู�ข�ามผ่านวััฒนธิรรม

 เป็นการเรียนการสอนที�ส่งเสริมให�ผู�เรียนมี

ควัามเป็นผู�นำ  ที�สามารถทำงานกับกลุ่มคนต่าง

วััฒนธิรรมได� ซึ่ึ�ง ดูบริน (Dubrin, 2013) ได�แนะนำวั่า 

“การเข�าใจคุณค่าวััฒนธิรรม” มีควัามสำคัญที�จะชี่วัย 

ผู�นำในหน่วัยงานที�มีกลุ่มต่างวััฒนธิรรมสามารถ 

ทำงานให�บรรลุเป้าหมายร่วัมกันได� [12] ซึ่ึ�งประเด็น

ด�านคุณธิรรม จริยธิรรมพ้ืนฐ์านสำหรับพยาบาล

วัชิีาชีพี โดยเฉพาะเรื�องการเลอืกปฏิบิตั ิ(discriminant) 

ในการบริการสุขภาพและการพยาบาล 

3. กระบัวนการด้ำเนินโครงการ

 การจัดการเรียนการสอนคร้ังนี้แบ่งการดำเนิน

การ 3 ขั้นตอนดังนี้
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 ขั�นเตรียมการ

 ขั้นเตรียมการเป็นออกแบบและการกำหนด

วัตัถปุระสงคข์องการเรยีนทัง้ในภาพรวัมของกระบวัน

วัชิีาและวัตัถปุระสงคใ์นแตล่ะคาบเรยีน รวัมท้ังเนือ้หา

แต่ละส่วันและกิจกรรมให�เหมาะสม 

 โดยผู�สอนได�จัดทำ

 1. ตารางสอนที�มีกรอบสาระสำคัญ และ

กิจกรรมการสอนในแต่ละชีั�วัโมงบรรยาย 

 2. ชีุดสื�อสอนในแบบวัิดีโอคลิป power 

point presentation, canvas, และ แบบทดสอบ

ควัามรู�ท�ายบทพร�อมเฉลย  ตามหัวัข�อที�กำหนด 

 3. แบบประเมินควัามรู�ควัามเข�าใจ จากน้ัน

ทำการแขวันชีุดสื�อการเรียนรู�การบรรยาย/ทำลิ�งค์

แหล่งสื�อเข�ากับระบบการเรียน

   

1. สื�อสอนและการสื�อสารกับวัิทยากร :USA

   

2.สื�อสอนและการสื�อสารกับวัิทยากร: Japan

 

  

3.วัิดีโอคลิปรายการMorning talkวัิทยากร : ไทย

 รูปชุด้ที่ 1 ตัวัอย่างประมวัลกระบวันวัิชีา สื�อ

ประชีาสัมพันธิ์การบรรยายพิเศษของวัิทยากรรับเชีิญ

ทั้งในระบบKC Moodle และ Line group

 ขั�นด้ำเนินการ

 ผู�สอนและทีมดำเนินการในสองส่วันหลัก คือ 

สว่ันปฏิสิมัพนัธิก์บัผู�เรยีน  และส่วันสนบัสนนุด�วัยการ

จัดการกับโปรแกรม

 ส่วนปฏิิสัมพัันธ์์กับัผู้เรียน  เป็นกิจกรรม

ระหวั่างผู�สอนและผู�เรียนโดยตรงในการติดต่อ ให�คำ

ชีีแ้จง และการอธิบิายในประเด็นปญัหาที�ผู�เรยีนสงสยั 

ซึ่ึ�งผู�สอนมีดำเนินการตามลำดับดังนี้คือ

 1) ผู�สอนพบผู�เรยีนท้ังกลุม่ในชีัน้เรยีนควับคูกั่บ

ผู�ที�เข�าเรียนออนไลน์เพื�ออธิิบายโปรแกรมการเรียนรู� 

แนวัทางการเรียนรู�ข�ามวััฒนธิรรมที�จะมาส่งเสริมการ

เรียนรู�หลังแนะนำกระบวันวิัชีา วััตถุประสงค์ของ

กระบวันวัชิีา รปูแบบการเรยีนการสอน  วัตัถปุระสงค์

และวัิธิีการในการจัดการเรียนการสอน และเตรียม

ควัามพร�อมผู�เรียนในการใชี�สื�อ มัลติมีเดียและชีี้แจง

ระบบสนบัสนนุ ให�ควัามช่ีวัยเหลอืและสื�อสารผา่นไลน์

กรุ๊ปและเดี�ยวั (รูปชีุดที� 2) 

 รูปชุด้ที่  2 สื�อที� ผู�สอนใชี�ในวัันพบผู�เรียน 

Hybrid and Blended Learning
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 2) ผู�สอนดำเนินการจัดการเรียนการสอน 

ตามแผน โดยการสอน ผู�สอนส่งมอบสาระสำคัญ

เตรียมสื�อให�พร�อมใชี� ให�โพสต์เนื้อหาในการเรียนและ

สื�อประกอบ ก่อนชีั�วัโมงเรียนแบบปกติเป็นเวัลา 1-2 

สปัดาห ์โดยผู�เรยีนสามารถเลอืกเรยีนในเวัลาใดกไ็ด�ที�

สะดวัก มคีำอธิบิายวิัธิกีารเรยีนการสอนในแต่ละหวััข�อ

และแจ�งให�ผู�เรียนได�ทราบกิจกรรมล่วังหน�า

 จากนัน้ในชีั�วัโมงเรยีนผู�สอนดำเนินกิจกรรมการ

สอนแบบ face to face ผ่านการบรรยายและยก

ตัวัอย่างประกอบกับแบบการสอนตามแนวัคิด 

Blended learning ด�วัยการให�คำปรึกษาแบบกลุ่ม  

ในการดำเนินกิจกรรมแลกเปลี�ยนกับนักศึกษาญี�ปุ่น 

เพื�อวััดควัามรู�และเพื�อให�เกิดการเรียนรู�แบบรู�จริง 

ผู�สอนให�คำปรึกษา ชี่วัยเหลือและสนับสนุนเพื�อให� 

ผู� เรียนสามารถแสวังหาคำตอบและตอบคำถาม  

ข�อข�องใจต่าง ๆ สำหรับผู�เรียนหรือกลุ่มผู�เรียนที�ไม่

สามารถบรรลุวััตถุประสงค์ของการเรียน เชี่น  

ไม่สามารถตอบประเด็นปัญหาหรือหาคำตอบหรือ

วัเิคราะห์กรณีศกึษาไม่ถกูต�อง ผู�สอนให�เวัลาในการพูด

คยุและให�โอกาสผู�เรยีน หรือกลุม่ผู�เรยีนได�เลือกวิัธิกีาร

ที�จะสร�างควัามเข�าใจในบทเรียนที�อยู่ใน ระบบ  

KC Moodle ด�วัยตนเองเพิ�มเติม เชี่น การให�โอกาส

ในการทบทวันสาระสำ คัญจากการบรรยาย  

การอธิิบาย ยกตัวัอย่างฝึึกวัิเคราะห์เพิ�มเติม 

 ส่วนสนับัสนุนด้้วยการจัด้การกับัโปรแกรม

การเรียนการสอน

 1) ผู�สอนพบผู�พัฒนาโปรแกรมการเรียนรู�เพื�อ

วัางแผนและออกแบบ รวัมทั้งระบุชีนิดสื�อมัลติมีเดีย 

และการประเมินผลที�จะผสมผสานและเชีื�อมโยงให�เข�า

กับการใชี�โปรแกรมการเรียนรู�ที�พัฒนาขึ้น 

 2) ประชุีมวัางแผนร่วัมกับทีมผู�สอน วัิทยากร

และดำเนินการตามมติในการปรับปรุง 

 3) รวัมทัง้สื�อประสมที�เหมาะสม โดยดำเนนิการ

ปรับปรุงงานดังกล่าวัให�พร�อมใชี�อย่างน�อย สอง

สัปดาห์ก่อนถึงกำหนดการเรียนของแต่ละบท

 4) สรปุข�อมลูทั�วัไปและผลการเข�าใชี� เมื�อสิน้สดุ

การจดัการเรยีนการสอน เพื�อประกอบการรายงานผล

ดำเนนิโครงการรว่ัมกบัผู�สอนและเสนอแนวัทางพฒันา

โปรแกรมการเรียนรู�ในโอกาสต่อไป

 ขั�นประเมินผลั

 ภายหลังการเรียนการสอนแบบการสอนผ่าน 

และสิ้นสุดการเรียนการสอนทั้งหมด ผู�สอนพิจารณา

จากผลสัมฤทธิิ�ทางการเรียน ผลลัพธิ์การเรียนรู� ร่วัม

กับที�ให�ผู�เรียนประเมินกระบวันวัิชีาและการสอนของ

ผู�สอนด�วัย

4. ผลัการด้ำเนินโครงการ

 การดำเนินโครงการการ ได�ผลลัพธิ์ดังนี้

 4.1 ผลสัมฤทธิิ�ทางการเรียน ผลการประเมิน

พบวั่า นักศึกษามีผลสัมฤทธิิ�ทางการเรียนโดยรวัมอยู่

ในระดับสูงดังรายละเอียดตารางที� 1 

ตารางที ่1 จำนวันและร�อยละของกลุม่ตวััอยา่งจำแนก

ตามเพศและคะแนน (n=40 คน)

 4.2 ผลลัพธ์ิการเรยีนรู� ผลการประเมินนักศึกษา

โดยรวัมพบวั่า มีผลลัพธิ์การเรียนรู�สอดคล�องและ

บรรลุวััตถุประสงค์ตามมาตรฐ์านการเรียนรู�ที�กำหนด

ดังแผนภูมิเรดาร์ที� 1 ผลลัพธิ์การเรียนรู�
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 4.3 ผลการประเมินกระบวันวัชิีา โดยนักศกึษา 

พบวั่า โดยรวัมอยู่ในระดับดีมาก (X̄ =4.44, คิดเป็น

ร�อยละ 88.78)  ซึ่ึ�งมี 3 อันดับแรกของข�อรายการการ

ประเมนิที�อยูใ่นระดบัดมีาก คอื 1) การแจ�งให�นกัศกึษา

ทราบอย่างชีัดเจนเกี�ยวักับวััตถุประสงค์ของกระบวัน

วัิชีาแผนการสอน วัิธิีการประเมินผลการเรียนเกณฑ์

การให�คะแนนและเอกสารประกอบ (X̄=4.57, คดิเปน็

ร�อยละ 91.43) 2) การสง่เสรมิให�ผู�เรยีนคดิและค�นควั�า

ด�วัยตัวัเอง และกระตุ�นให�ฝึึกการคิดวัิ เคราะห์  

(X̄ =4.57, คิดเป็นร�อยละ 91.43) และ3) เนื้อหาใน

การสอนสอดคล�องกับหัวัข�อที�สอนของกระบวันวัิชีา 

(X̄ =4.50, คิดเป็นร�อยละ 90.00) ดังตารางที� 2

ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี�ยและร�อยละของกลุ่มตัวัอย่าง

จำแนกตามข�อรายการการประเมินกระบวันวัิชีา

 

 4.4 ผลการประเมินการสอนของผู�สอนโดย

นักศึกษา  พบวั่า โดยรวัมอยู่ระดับดีมาก (X̄ =4.59, 

คิดเป็นร�อยละ 91.85) มี 3 อันดับแรกของข�อรายการ

การประเมินที�อยู่ในระดับดีมาก คือ 1) เปิดโอกาสรับ

ฟงัและตอบข�อซัึ่กถามของผู�เรยีนในชีัน้เรยีนหรือนอก

ชีั้นเรียน (X̄ =4.85, คิดเป็นร�อยละ 97.04) 2) อธิิบาย 

ให�นักศึกษาทราบเกี�ยวักับวััตถุประสงค์ของหัวัข�อ 

ที�สอน (X̄ =4.67, คิดเป็นร�อยละ 93.33) และ3) สอน

เนื้อหาครบถ�วันตามวััตถุประสงค์และใชี�เวัลาอย่าง

เหมาะสม ( X̄ =4.67, คิดเป็นร�อยละ 93.33) 

รายละเอียดดังตารางที� 3

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี�ยและร�อยละของกลุ่มตัวัอย่าง

จำแนกตามข�อรายการการประเมินการสอน

 

5. สรุป

 โครงการจัดการเรียนรู�การจัดการเรียนรู�ที�ทัน

สมยัในศตวัรรษที� 21 ด�วัยการเรยีนรู�ในห�องเรยีน (แบบ

รักษาระยะห่าง) ควับคู่ไปกับการเรียนออนไลน์และ

การเรียนรู�แบบผสมผสานในสถานการณ์โควิัด-19 นี้

สำเร็จและมีผลการดำเนินที�บรรลุวััตถุประสงค์ของ

โครงการครบถ�วัน แม�นพบปัญหาอุปสรรคในการ

ดำเนนิตอนต�นทัง้ในส่วันการเตรยีมแผนการสอนและ

ชีุดสื�อการสอนร่วัมกับวัิทยากรต่างประเทศ เนื�องจาก

การออกแบบมีจุดเน�นในเนื้อหาและควัามลึกซึ่ึ้งของ

สาระในชีดุสื�อที�แตกตา่งกนั แตเ่มื�อได�มกีารนดัประชีมุ

สื�อสารสองทางอย่างต่อเนื�อง ก็สามารถหาจุดร่วัมที�

เข�าใจตรงกันได� และสถานการณ์โควัิด-19 ที�แต่ที�น่า

สนใจและได�ข�อมูลจากการสนทนกลุ่มกับนักศึกษาใน

การประเมินและขอข�อเสนอแนะจากนักศึกษาคือ 

นักศึกษาประทับใจที�มีการนำสื�อทันสมัยและหลาก

หลายรูปแบบมาใชี�ในการเรียนการสอน  มีการเตรียม

ควัามพร�อมชีี้แจงกิจกรรม เตือนการใชี�สื�อที�ง่ายและ

สะดวัก รวัมทั้งการมีคำชีี้แจง ที�ชีัดเจนก่อนเริ�มใชี�ใน

แต่ละบทเรียนมีการแจ�งแหล่งสนับสนุนหากมีปัญหา
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เชีิงเทคนิคให�ขอคำปรึกษาได�ตลอดผ่านระบบ กรุ๊ป

ไลน์ ชีื�อ “Intro Nurse/Inter 558101” ซึ่ึ�งเป็นชี่อง

ทางสื�อสารที�มีประโยชีน์มากในการจัดการเรียนการ

สอนและที�น่าสนใจคือได�เรียนรู�ข�ามวััฒนธิรรม ได�แง่

คิดดีๆ มุมมองของวัิทยากรในวัันที�สอนแบบ hybrid 

learning ครั้งที� 2 ตอนปิดท�ายคอร์ส

 ข�อสังเกตประการหนึ�งคือการใชี�โปรแกรมส่ง

เสริมจัดการเรียนการสอนดังกล่าวัในบทเรียน 2 ครั้ง

สดุท�ายเรื�อง คณุธิรรมจริยธิรรมพืน้ฐ์านสำหรับวิัชีาชีพี

พยาบาลได�มีการทำควับคู่ในการเรียนแบบออนไลน์

ผา่นระบบ KC Moodle กบัการสอนแบบ conference 

กับนักศึกษาญี�ปุ่นผ่านระบบ zoom แบบ real time 

ซึ่ึ�งทำให�เกิดผลดีแก่นักศึกษาคือ นักศึกษาได�มีการ

เรียนรู�ก่อนล่วังหน�า และสามารถมาซึ่ักถามข�อสงสัย 

และทำแบบฝึกึหดัเพื�อเพิ�มพนูควัามเข�าใจ ซึ่ึ�งทำให�การ

เรียนมีประสิทธิิภาพมากข้ึน ที�สำคัญมีรางวััลเป็น 

certificate of excellence ที�ระบุวั่าผ่านการอบรม

ด�านคุณธิรรมจริยธิรรม จากการลงนามร่วัมกัน 

ระหวั่างคณะพยาบาลศาสตร์ มชี. และของ Kakawa 

un ive r s i t y  นอกจาก น้ี ยั งพบ ว่ัา เพื� อ ให� เ กิด

ประสิทธิิภาพสูงสุดควัรบูรณาการการจัดทำสื�อสอน

อิเล็กทรอนิกส์ คู่กับการพัฒนาตำราหรือเอกสาร

ประกอบการสอนแบบบรรยาย  รวัมทั้งออกแบบการ

จัดการเรียนการสอน  ในลักษณะที�เป็นชีุดการเรียนรู�

ที�มีคำชีี้แจงและการเฉลยแบบฝึึกหัดที�มี เหตุผล

ประกอบตามหลักการในแต่ละหัวัข�อที�ละเอียดสำหรับ

ผู�เรียนอย่างครบถ�วัน ก่อนวัันที�กำหนดสอนในตาราง

เรียนจริงอย่างน�อย 1 สัปดาห์ เพื�อให�ผู�เรียนมีเวัลา

เตรียมตัวัและศึกษาเนื้อหาล่วังหน�า

6. ข้อเสนอแนะในการพััฒนาประสิทธิ์ผลัของ

โครงการ

 ข�อเสนอแนะเพื�อการดำเนินโครงการการ

จัดการเรียนการสอนให�มีประสิทธิิภาพมากขึ้นมีดังนี้ 

 1) ผู้สอน ควัรศึกษาทำควัามเข�าใจเกี�ยวักับ

สถานการณ์การควับคุมการระบาดของโควัิด-19  

ทั้งมาตรการ นโยบาย ควัามพร�อมของนักศึกษาต่าง

ชีาติที�เรียนในหลักสูตร ควัามสามารถในการทำงาน

หรือประสิทธิิภาพของเทคโนโลยีทางการศึกษาที�

สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื�อการเลือกใชี�

กิจกรรมและสื�อในการเรียนการสอนที�เหมาะสมและ

นา่สนใจ รวัมทัง้ต�องวัางแผนการจดัการเรยีนการสอน

แบบใชี�ล่วังหน�าและแผนรองรับควัามเปลี�ยนแปลงให�

ชีัดเจน  เพื�อควัามพร�อมในการผลิตสื�อ รวัมถึงการเต

รยีมบทสนทนาร่วัมกับการประยุกต์ใชี�สื�อมัลติมเีดียมา

ประกอบในการสอนให�สอดคล�องกับวัตัถุประสงค์ของ

แต่ละบทเรียน ธิรรมชีาติพฤติกรรม (จริต) ของผู�เรียน

ได�อย่างเหมาะสม

 นอกจากนีค้วัรพัฒนาสมรรถนะที�จำเปน็สำหรบั

การเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ เชี่น การ

ออกแบบการสอน การวัดัและประเมินผลการสอนและ

การมีส่วันร่วัม การส่งเสริมผู�เรียน การใชี�เทคโนโลยี

สารสนเทศ และเครื�องมือออนไลน์อื�นๆ เป็นต�น

 หากประสงค์ที�จะดำเนินการร่วัมกับนานาชีาติ

ควัรมกีารพัฒนาท้ังทักษะด�านภาษาอังกฤษและภาษา

เฉพาะที�แต่ละประเทศที�เราจะสร�างควัามร่วัมมือด�วัย

จะช่ีวัยให�เกิดควัามร่วัมมืออย่างเป็นธิรรมชีาติ  และ

ต�องพัฒนาเทคนิคที�ดีในการสื�อสารสองทางทั้งแบบ

เป็นทางการ และไม่เป็นทางการจะช่ีวัยสร�าง

บรรยากาศการทำงาน ประสานงานได�อย่างราบรื�น

 6.2 ผู้เรียน ควัรทำควัามเข�าใจเกี�ยวักับวัิธิีการ

จดัการเรยีนการสอนแบบ 21st century ฝึกึฝึนตนเอง

ในการใชี�อุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวัเตอร์ที�

เกี�ยวัข�อง  และแหล่งให�คำปรึกษาหรือสนับสนุนเชีิง

เทคนิคในการตั้งตอบคำถามของระบบ KC Moodle

หรอืการใชี�เทคโนโลยีที�เหมาะสม มวีันิยัในการเข�าเรยีน 

เตรียมควัามพร�อม [10] ในการนำเสนอบทวัิเคราะห์

กรณีศึกษาของงานกลุ่ม เป็นต�น

 6.3 คณ์ะแลัะมห้าวิทยาลััย ควัรคงไวั�ซึ่ึ�ง

นโยบายในการให�ทุนสนับสนุนการจัดการเรียนการ

สอนหรือยกระดับถึงขั้นการทำวิัจัยที�สามารถขยาย
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ควัามรว่ัมมอืกบัเครอืขา่ยผู�สอนในตา่งประเทศแบบกึ�ง

อิสระโดยให�ผู�วัิจัยฝึ่ายไทยเป็น correspondent  

author ไม่ผูกติดอยู่กับระเบียบด�านเอกสารมากเกิน

ไป เพื�อให�มีควัามยดืหยุน่ในประสานงาน การปรบัปรงุ

และพัฒนาการเรียนการสอนให�ดีขึ้นอย่างต่อเนื�องได�

สะดวัก  เชีน่ จดัการระบบเครอืขา่ยและบรหิารจดัการ

ให� สามารถสนับสนุนการ เรี ยนการสอนแบบ

อิเล็กทรอนิกส์หรือใชี�โปรแกรมสนับสนุนการเรียนได�

อย่างมีประสิทธิิภาพ  

 นอกจากนีย้งัควัรจดัอบรมให�ควัามรู�ตอ่เนื�องแก่

ผู�สอนและผู�ที�เกี�ยวัข�องเกี�ยวักับการจัดการเรยีนรู�แบบ

ใหม่ในศตวัรรษที� 21 ใน 3 ด�านหลัก ได�แก่ 1) แนวัคิด

และทฤษฏิกีารจดัการเรยีนรู�แบบใหมใ่นศตวัรรษที� 21  

2) รูปแบบและวัิธิีการการจัดการเรียนรู�แบบใหม่ใน

ศตวัรรษที� 21 ที�หลากหลาย เพื�อเป็นทางเลอืกที�ผู�สอน

ได�เลอืกนำไปประยุกตใ์ชี�ให�เหมาะกบัธิรรมชีาตผิู�เรยีน 

เน้ือหาบทเรียนในกระบวันวัิชีาต่างๆ 3) การวััด

ประเมินผล เชี่น การประเมินตามสภาพจริง การ

ประเมินผลลัพธิ์การเรียนรู� เครื�องมือประเมินผล

อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต�น  

 โดยสรปุ โครงการพฒันาการจดัการเรยีนรู�ที�ทนั

สมยัในศตวัรรษที� 21ด�วัยการใชี�การเรยีนรู�ในห�องเรยีน 

(แบบรักษาระยะห่าง) ควับคู่ไปกับการเรียนออนไลน์

และการเรียนรู�แบบผสมผสานในสถานการณ์โควิัด 

-19(Modern Learning Management for the 21 

centuries with Hybrid and Blended Learning 

Approach for COVID-19) นี้ได�พัฒนาโปรแกรมการ

เรียนรู� เพื�อใชี�ในการเรียนการสอนที�ส่งเสริมทักษะใน

ศตวัรรษที� 21 ยงัคงควัรได�รับการส่งเสริมให�พัฒนาตอ่

ในโอกาสถัดไปเนื�องจากมีควัามสอดคล�องกับควัาม

ต�องการของผู�เรยีนและสะดวัก เข�าถึงสื�อบทเรยีน และ

วัิถีเรียนรู�ด�วัยตนเอง อีกทั้งได�เรียนรู�ข�ามวััฒนธิรรม  

ที�แตกต่างไปจากวัิถีชีีวัิตประจำวัันของนักศึกษา

พยาบาล ซึึ่�งปัจจัยที�จะสามารถดำเนินการให�สำเร็จ

และควัรได�รับการสนับสนุน ได�แก่ ปัจจัยด�านจาก

องค์กรและหน่วัยงาน เชี่น นโยบายสนับสนุน  

การสนับสนุนทุนหรือเครื�องมือ วััส ดุอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ ปัจจัยด�านผู�สอน เชี่นการวัางแผนและ

เตรียมการ  การออกแบบวิัธิกีารสอนและการประเมิน

ผล และปัจจยัด�านนกัศกึษาเชีน่ ควัามรู�และทกัษะทาง

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร ควัามพร�อมและ

รางวััลหรือแรงจูงใจในการมีส่วันร่วัม เป็นต�น

7. กิตติกรรมประกาศ

 ขอขอบคุณ ศูนย์นวััตกรรมการสอนและการ

เรียนรู� มหาวัิทยาลัยเชีียงใหม่ ที�สนับสนุนทุนใน 

การดำเนินโครงการ และคณะพยาบาลศาสตร์

มหาวัิทยาลัยเชีียงใหม่ที�เอื้อเวัลา สถานที�และระบบ

สนับสนุนการใชี�เทคโนโลยีการเรียนการสอนที�ยอด

เยี�ยมในการดำเนินโครงการจนสำเรจ็  การให�ข�อเสนอ

แนะในการปรับการอธิิบายควัามเด่นของโครงการที�

สะท�อนการเรยีนรู�ข�ามวัฒันธิรรม จากทีมที�ปรึกษาจาก

คณะศึกษาศาสตร์ ภายใต�โครงการฯ type B + รวัม

ท้ังนายปฐ์มพงศ ์ขาวัออ่น นกัวัจัิยที�ชีว่ัยให�มมุมองการ

พัฒนาเป็นโครงการวิัจัยภายใต�ควัามร่วัมมือกับ  

ทีม Professors จาก kagawa university ในโอกาส

ต่อไป
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บัทคัด้ย่อ

 เดมิทกีระบวันวิัชีาพืน้ฐ์านทันตกรรมสำหรับเด็กเป็นวัชิีาบรรยายที�มรีปูแบบการเรยีนการสอนหลักคอืการ

บรรยายหน�าชีั้นเรียนซึ่ึ�งมีลักษณะเน�นให�ควัามรู�โดยอาจารย์ผู�สอนในรูปแบบการสื�อสารทางเดียวัส่งผลทำให�

บทบาทของนกัศกึษาในการมสีว่ันรว่ัมในชีัน้เรยีนคอ่นข�างน�อย เปน็การวัางรากฐ์านการเรยีนไปตามบทเรยีนหรอื

การเรยีนแบบจดจำมากกวัา่เรยีนเพื�อพฒันาทกัษะการคดิของตวััผู�เรยีนเอง เปน็เหตทุำให�นกัศกึษาไมส่ามารถนำ

ควัามรู�จากกระบวันวิัชีานี้ไปต่อยอดหรือประยุกต์ใชี�ในทางคลินิกได�อย่างถูกต�องและเหมาะสม อีกทั้งการใชี�สื�อ

การสอนด�วัยการฉายสไลด์ผ่านโปรแกรม PowerPoint เพียงอย่างเดียวัซึ่ึ�งขาดควัามทันสมัยมีผลทำให�ควัามน่า

สนใจของกระบวันวัิชีานี้ลดน�อยลง นอกจากนี้แล�วัในปีการศึกษา 2564 ที�จะถึงนี้การจัดการเรียนการสอนในรูป

แบบเข�าชีัน้เรยีนนัน้มขี�อจำกดัและเปน็ไปได�ยากอนัเนื�องจากสถานการณก์ารระบาดของโรคตดิเชีือ้ไวัรัส COVID-19 

ที�เกิดขึ้นในประเทศไทยและยังคงมีแนวัโน�มรุนแรงมากขึ้น ทำให�นักศึกษาไม่สามารถร่วัมกิจกรรมต่าง ๆ ในชีั้น

เรียนได�ตามปกติ ด�วัยเหตุน้ีทางคณาจารย์จึงมีควัามเห็นวั่าควัรมีการปรับเปลี�ยนการเรียนการสอนของกระบวัน

วัิชีานี้ใหม่โดยจัดให�อยู่ในรูปแบบออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบตามมาตรการป้องกันการติดเชีื้อ มีการใชี�สื�อ

อิเล็กทรอนิกส์เข�ามาช่ีวัยในการสร�างห�องเรียนออนไลน์ รวัมถึงมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู�เชีิงรุกผ่านห�องเรียน

ออนไลน์นอกเหนือจากการบรรยายหน�าชีั้นเรียนโดยอาจารย์ ได�แก่ การเล่นเกมตอบคำถามผ่านแพลตฟอร์ม 

การเรียนรู� การศึกษากรณีตัวัอย่างและอภิปรายร่วัมกัน เป็นต�น เพื�อให�สอดคล�องกับหลักการจัดการเรียนรู� 

ในศตวัรรษที� 21 

คำสำคัญ:  การจัดการเรียนรู�แบบเชีิงรุก, สื�ออิเล็กทรอนิกส์, ห�องเรียนออนไลน์ 

1. บัทนำ

 กระบวันวิัชีาพื้นฐ์านทันตกรรมสำหรับเด็ก 

(414482) เป็นวัิชีาภาคบรรยายสำหรับนักศึกษา

ทันตแพทย์ชีั้นปีที� 4 ในหลักสูตรทันตแพทยศาสตร

บณัฑติ กระบวันวัชิีานีมี้การเรยีนการสอนตลอดปกีาร

ศึกษา (Yearly) โดยรูปแบบการเรียนการสอนเดิมจะ

เปน็ลกัษณะการบรรยายหน�าชีัน้เรยีนโดยอาศัยสื�อการ

สอนหลัก คือ เอกสารประกอบคำบรรยายร่วัมกับ

โปรแกรมนำเสนอ PowerPoint ประกอบคำบรรยาย 

เปดิโอกาสให�นักศกึษาซัึ่กถามปัญหาและข�อสงสัยท�าย

ชีั�วัโมงการบรรยาย ในบางหัวัข�ออาจมีการสอบย่อย

ท�ายชีั�วัโมงการสอน (Post-quiz) จากที�กลา่วัมาจะเหน็

ได�วั่ากิจกรรมการเรียนการสอนในกระบวันวัิชีานี้มี

ลักษณะที�เน�นอาจารย์เป็นศูนย์กลางในห�องเรียนให�

ควัามรู�ในรูปแบบการสื�อสารทางเดียวั บทบาทของ

นักศึกษาในการมีส่วันร่วัมในชีั้นเรียนค่อนข�างน�อย

เนื�องจากมีการวัางรากฐ์านการเรียนไปตามบทเรียน

หรือการเรียนแบบจดจำมากกว่ัาเรียนเพื�อพัฒนา
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ทักษะการคิดของผู�เรียน เป็นเหตุทำให�นักศึกษาไม่

สามารถนำควัามรู�จากกระบวันวิัชีานี้ไปต่อยอดหรือ

ประยุกต์ใชี�ในวัิชีาคลินิกได�อย่างเหมาะสม อีกทั้งสื�อ

การสอนของอาจารย์ที�ไม่ค่อยทันสมัย และเน�นการ

บรรยายมากเกินไปเป็นเหตุทำให�นักศึกษาไม่ค่อยให�

ควัามสนใจในการเรียนมากนัก

 สำหรับในปีการศึกษา 2564 นี ้การจัดการเรยีน

การสอนในรูปแบบเข� า ชัี้น เรียนของนักศึกษา

ทันตแพทย์ระดับชีั้นคลินิกนั้นเป็นไปได�ยากเนื�องจาก

สถานการณ์การระบาดใหญ่ทั�วัโลกของเชีื้อไวัรัส 

COVID-19 เป็นเหตุทำให�ต�องมีการปรับเปลี�ยนการ

เรียนการสอนมาอยู่ในรูปแบบออนไลน์เต็มรูปแบบ

ตามมาตรการป้องการติดเชีื้อ [1, 2] แต่อย่างไรก็ตาม

ทางคณาจารย์มีควัามเห็นวั่าเราสามารถที�จะพลิก

วัิกฤตนี้ให�เป็นโอกาสได�โดยปรับเปลี�ยนรูปแบบการ

เรียนการสอนของกระบวันวิัชีานี้ใหม่โดยเน�นไปที�

ลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนรู�เชีิงรุกในรูปแบบ

ออนไลน์ (Online active learning) [3] ที�สอดคล�อง

กับหลักการจัดการเรียนรู�ในศตวัรรษที� 21

2. ห้ลัักการแลัะทฤษฎีีีีที่่นำมาใช้

 สำหรับในปีการศึกษา 2564 นี้ นอกเหนือจาก

การบรรยายหน�าชีั้นเรียนโดยอาจารย์ผู�สอนแล�วั ทาง

คณาจารยไ์ด�วัางแผนการจดัรปูแบบการเรยีนการสอน

ของกระบวันวัิชีานี้ใหม่โดยจะมุ่งเน�นให�นักศึกษาได�

เรียนรู�ผ่านการทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วัมกันในชีั้นเรียน

ออนไลน์แบบ active learning ซึึ่�งอยู่บนพื้นฐ์าน

ทฤษฎีีต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1) การเรียนรู�ผ่านการเกมส์ (Games-based 

learning) โดยการนำโปรแกรม Kahoot! (รูปที� 1)  

ซึ่ึ�งเป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู�ผ่านเกมส์มาใชี� [4, 5] 

โดยคณาจารย์จะทำการตั้งคำถามเกี�ยวักับเน้ือหาที�

บรรยายลงบนโปรแกรม Kahoot! เพื�อนำมาใชี�ทดสอบ

ควัามเข�าใจของผู�เรียนท�ายชีั�วัโมงบรรยาย ทำให�เกิด

บรรยากาศที�สนุกสนาน ตื�นเต�น และกระตุ�นควัาม

อยากเรียนรู�ของผู�เรียนให�มากยิ�งข้ึน นอกจากนี้เกมส์

ยังเป็นสื�อที�ชี่วัยส่งเสริมให�สมองได�เรียนรู�อย่าง

สนุกสนาน เกิดการหลั�งสารแห่งควัามสุขที�เรียกวั่า 

Endorphins ออกมาซึ่ึ�งส่งผลดีต่อผู�เรียนมากกวั่าเมื�อ

เทียบกับการทำ post-quiz เก็บคะแนนท�ายชีั�วัโมงที�

อาจสร�างควัามเครยีดและแรงกดดนัให�กบัผู�เรยีนแทน

รปูที ่1 แสดงการใชี�โปรแกรม Kahoot! ทดสอบควัาม

เข�าใจของนักศึกษาท�ายชีั�วัโมงเรียน

 2) การเรียนรู�ผ่านการใชี�หลักฐ์านเชีิงประจักษ์ 

(Evidence-based learning) ร่วัมกับการอภิปรายเป็น 

กลุม่ (Group discussion) เป็นกจิกรรมที�นกัศกึษาจะได�

ฝึึกการเรยีนรู�ด�วัยตนเอง (Self-learning) ผ่านการใชี�

ทกัษะการสบืค�นข�อมลูจากแหล่งฐ์านข�อมลูที�มหีลักฐ์าน

เชีงิประจกัษ์ ได�แก่ PubMed, Science Direct, Google 

Scholar เป็นต�น โดยคณาจารย์จะทำการแบ่งกลุ่ม

นกัศกึษาออกเป็นกลุม่ กลุม่ละประมาณ 7-8 คน หลงัจาก

นัน้จะมกีารกำหนด interesting topic ที�น่าสนใจเกี�ยวั

กบัการรกัษาทางทนัตกรรมสำหรบัเดก็เพื�อมอบหมายให�

นกัศกึษาไปทำการสบืค�นข�อมลูแล�วันำมาเสนอหน�าชีัน้

เรียน (รูปที� 2) ซึึ่�งเป็นการฝึึกทักษะควัามร่วัมมือ 

(Collaboration) ผ่านการทำงานร่วัมกัน อกีทัง้ยังเปิด

โอกาสให�นกัศกึษาแต่ละกลุม่ได�แลกเปลี�ยนข�อมลูและ

แสดงควัามคิดเห็นในประเด็นที�กำหนดให�ซึึ่�งเป็นการฝึึก

ทกัษะการคดิเชีงิวัพิากษ์อกีด�วัย (Critical thinking) [6]
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รูปที่ 2 แสดงบรรยากาศการนำเสนอ interesting 

topic เกี�ยวักับเรื�องการฉีดยาชีาเฉพาะที�ในผู�ป่วัยเด็ก

ผ่านทางโปรแกรม ZOOM

 3) การเรียนรู�ผ่านการใชี�รายงานผู�ป่วัย (Case-

based learning) ร่วัมกับการอภิปรายเป็นกลุ่ม 

(Group discussion) เป็นการจัดการเรียนการสอน

โดยใชี�กรณีศึกษาในคลินิกหรือรายงานผู�ป่วัยเพื�อส่ง

เสริมให�ผู�เรียนได�ฝึึกการวัางแผนและแก�ไขปัญหาจาก

สถานการณ์ที�เคยเกิดขึ้นจริงในคลินิกทันตกรรม [7] 

(รูปที� 3) โดยคณาจารย์จะให�นักศึกษาแบ่งกลุ่ม กลุ่ม

ละประมาณ 7-8 คน มอบหมายรายงานผู�ปว่ัยกลุ่มละ 

1 รายงานโดยกำหนดให�นักศึกษาจะต�องทำรวับรวัม

ข�อมูลผู�ป่วัย ตรวัจทางคลินิกและภาพถ่ายรังสีเพื�อนำ

มาใชี�สำหรับการวัินิจฉัยซึ่ี�ฟันที�มีพยาธิิสภาพ และ

วัางแผนการรักษาให�ถูกต�องและเหมาะสม ซึ่ึ�งในท�าย

ชีั�วัโมงจะเปิดโอกาสให�นักศึกษาแต่ละกลุ่มได�แลก

เปลี�ยนข�อมูลและแสดงควัามคิดเห็น รวัมถึงสรุปที�ได�

จากการเรียนรู�ผ่านรายงานผู�ป่วัยออกมา

รปูที ่3 แสดงบรรยากาศการเรยีนรู�แบบ Case-based 

learning ผ่านทางโปรแกรม ZOOM

 4) การเรียนการสอนแบบห�องเรียนกลับด�าน 

(Flipped classroom) เนื�องจากสถานการณ์การ

ระบาดของ COVID-19 ทำให�มีการเลื�อนกำหนดการ

พระราชีปริญญาบัตรอยู่หลายครั้ง รวัมถึงมีการ

กำหนดวัันหยุดกรณีพิเศษตามมติคณะรัฐ์มนตรีฯ ซึ่ึ�ง

สง่ผลกระทบต่อตารางการเรยีนการสอนของกระบวัน

วัชิีาเปน็อยา่งมาก บางหวััข�อถกูลดจำนวันชีั�วัโมงเรยีน

ลง เปน็เหตทุำให�คณาจารยพ์จิารณารปูแบบการเรยีน

การสอนให�มีลักษณะเป็น Flipped classroom [8] 

โดยในบางหวััข�อผู�เรยีนจะต�องทำการเรยีนรู�ด�วัยตวััเอง

ผ่านวัิดีโอ PowerPoint ที�อัพโหลดลงบน Microsoft 

Teams ของกระบวันวิัชีา เมื�อถึงชีั�วัโมงการสอนใน

หัวัข�อบรรยายนั้น ๆ อาจารย์ผู�สอนจะมอบหมายให�

นักศึกษาพูดคุยแลกเปลี�ยนควัามคิดเห็นกันตาม

ประเด็นที�น่าสนใจซึ่ึ�งถูกกำหนดไวั�ล่วังหน�าแล�วั 
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รูปที่ 4 แสดงวัิดีโอการสอนและงานที�อาจารย์ได�มอบ

หมายไวั�ให�ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams 

 5) การเสริมแรงทางบวักในชีั้นเรียน (Positive 

reinforcement in the classroom) เป็นการดึงดูด

ควัามสนใจให�แก่ผู� เรียนโดยการมอบของรางวััล 

(Rewards) ให�กับนักศึกษาที�ทำผลงานได�ดี [9] (ภาพ

ที� 5) ซึึ่�งเทคนิคดงันีส้ามารถกระตุ�นให�นักศกึษามีควัาม

สนใจที�จะเข�าชีัน้เรยีนมากข้ึน และยงัเป็นการสร�างแรง

จูงใจในการทำงานอีกด�วัย

รูปที่ 5 แสดงบรรยากาศการแจกของรางวััลให�กับ

นักศึกษาที�เข�าร่วัมกิจกรรมและทำผลงานออกมาดี

3. การจัด้การเรียนการสอน

 กระบวันวัชิีาพืน้ฐ์านทนัตกรรมสำหรบัเดก็ในปี

การศึกษา 2564 นี้ ทางคณาจารย์ได�ทำการปรับปรุง

การเรียนการสอนให�อยู่ในรูปแบบ Online 100% 

ตลอดปีการศึกษาเพื�อให�สอดคล�องกับมาตรการ

ป้องกันการติดเชีื้อ COVID-19 โดยได�ทำการสร�าง

ห�องเรียนออนไลน์ผ่านสื�อ Microsoft Teams ซึ่ึ�งจะ

ถูกใชี�เป็นช่ีองทางในการสื�อสารกระหว่ัางอาจารย์ 

ผู�สอนและนักศึกษา

 เดิมทีหัวัข�อในการบรรยายของกระบวันวัิชีานี้

มีทั้งหมด 31 หัวัข�อ ใชี�เวัลาหัวัข�อละ 1 ชีั�วัโมง รวัม

ทั้งหมด 31 คาบเรียน แต่ในปีการศึกษานี้ทาง

คณาจารย์ได�ทำการปรับรปูแบบการเรยีนการสอนโดย

เน�นให�ทำกิจกรรม Active Learning มากขึ้น มีราย

ละเอียดดังต่อไปนี้

 1) จากท้ังหมด 31 คาบเรยีนจะม ี15 คาบเรยีน

ที�ถกูปรบัเปลี�ยนใหมร่ปูแบบการเรยีนการสอนใหมโ่ดย

มุ่งเน�นให�นักศึกษาได�เรียนรู�ผ่านการทำกิจกรรมที�

หลากหลายมากยิ�งขึ้น อันได�แก่

 - ภายหลังการบรรยาย 30 นาทีแรกจบลง จะ

มีการเล่นเกมผ่านโปรแกรม Kahoot! เพื�อทดสอบ

ควัามเข�าใจของนักศึกษาในชี่วัง 30 นาทีสุดท�าย โดย 

คะแนนที�ได�จากการทำแบบทดสอบจะไม่ถกูนำไปรวัม

เป็นคะแนนเพื�อตัดเกรด แต่จะมีการให�คะแนนการมี

สว่ันรว่ัมในชีัน้เรยีนออนไลนแ์ทน นอกจากนี ้3 คนแรก

ที�ทำคะแนนสูงสุดจะได�รับรางวััลจากอาจารย์ผู�สอน

ท�ายคาบเรียน

 - มีการมอบหมายงานล่วังหน�าก่อนถึงชีั�วัโมง

บรรยายผ่านทางโปรแกรม Microsoft Teams โดยที�

นักศึกษาจะได�ทำงานกันเป็นกลุ่มเพื�อทำการศึกษา

ค�นควั�าด�วัยตนเองจากแหล่งฐ์านข�อมลูที�มหีลักฐ์านเชีงิ

ประจักษ์ตามประเด็นที�น่าใจซึ่ึ�งถูกกำหนดข้ึนโดย

อาจารย์ผู�สอน นักศึกษาจะต�องทำการรวับรวัมข�อมูล

เพื�อนำเสนอหน�าชีั้นเรียนเมื�อถึงชีั�วัโมงบรรยายสลับ

กับอาจารย์ผู�สอนให�คำแนะนำพร�อมกับแลกเปลี�ยน

ควัามคิดกับนักศึกษา สำหรับกลุ่มที�นำเสนอออกได�ดี

จะได�รับรางวััลจากอาจารย์ผู�สอนท�ายคาบเรียน

 - มีการมอบหมายงานเดี�ยวัภายหลังจากเสร็จ

การบรรยายเพื�อให�นักศึกษาได�สืบข�อมูลเพิ�มเติมนอก

เหนือจากเนื้อหาในชีั�วัโมงบรรยาย โดยอาจารย์จะ

มอบหมายงานผ่านทางโปรแกรม Microsoft Teams 

และให�ส่งงานกลับมาตามเวัลาที�กำหนด

 - สำหรับบางหัวัข�อบรรยายที�มีจำนวันชีั�วัโมง

ในการสอนไม่พอ อาจารย์จะพิจารณารูปแบบการ
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เรียนการสอนให�มีลักษณะ Flipped classroom โดย

อาจารย์จะบนัทกึไฟลว์ัดิโีอการสอนไวั�และอพัโหลดลง

โปรแกรม Microsoft Teams เพื�อเปิดโอกาสให�

นกัศึกษาได�ทำการเรยีนรู�ด�วัยตนเองมาล่วังหน�า พอถึง

ชัี�วัโมงบรรยายจริงอาจารย์ผู�สอนจะตั้งประเด็นให�

นักศึกษาได�ทำการอภิปรายกลุ่มร่วัมกัน

 2) มกีารเพิ�มจำนวันชีั�วัโมงการเรยีนการสอนอกี 

3 คาบเรยีนท�ายกระบวันวัชิีาโดยให�คาบเรยีนที�เพิ�มเข�า

มานี้เป็นการเรียนในรูปแบบ Case-based learning 

โดยอาจารย์จะให�นักศึกษาได�ทำงานร่วัมกันเป็นกลุ่ม

เพื�อฝึึกทักษะในการซัึ่กประวััติ การตรวัจทางคลินิก

และภาพรังสี การวัินิจฉัย และการวัางแผนการรักษา

ผู�ป่วัยเด็กโดยมีหลักฐ์านเชีิงประจักษ์มาอ�างอิง ซึ่ึ�ง

อาจารย์จะกำหนดให�นักศึกษาแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม

ใหญ่ กลุ่มละ 16 คน โดยแต่ละกลุ่มจะได�รายงานผู�

ป่วัยกลุ่มละ 1 รายงาน นักศึกษาจะมีเวัลาได�ปรึกษา

หารือร่วัมกันผ่านห�องเรียนออนไลน์โดยอาจารย์จะ

ทำการสร�าง breakout room ผ่านโปรแกรม zoom 

ไวั�ให� อีกทั้งในแต่ละกลุ่มจะได�นักศึกษาหลังปริญญา

ในสาขาทนัตกรรมสำหรบัเดก็เปน็คนให�คำแนะนำตา่ง 

ๆ ท�ายชีั�วัโมงตัวัแทนแต่ละกลุ่มจะต�องนำเสนอ

รายงานผู�ป่วัยหน�าชีั้นเรียนโดยที�กลุ่มที�เหลือจะต�อง

คอยตั้งประเด็นซัึ่กถามเพื�อเป็นการแลกเปลี�ยนควัาม

คิดเห็นกัน

รูปท่ี 6 แสดงภาพนักศึกษาหลังปริญญาสาขา 

ทนัตกรรม สำหรับเด็กที�กำลังเตรียมควัามพร�อมรอให�

คำแนะนำแก่นักศึกษาทันตแพทย์ชีั้นปีที� 4 ในชีั�วัโมง 

Case-based learning ผ่านทางโปรแกรม ZOOM

 สำหรับเกณฑ์ในการประเมินผลของกระบวัน

วัชิีานี ้จากคะแนนเต็มทัง้หมด 100 คะแนนจะถูกแบ่ง

ออกเป็น 2 ส่วันตามตารางที� 1

ตารางที่ 1 จำนวันชีั�วัโมงเรียนและร�อยละในการ

ประเมินผลตามกิจกรรมการเรียนรู�

 โดยสรุปแล�วัในปีการศึกษา 2564 นี้กระบวัน

วัิชีาพื้นฐ์านทันตกรรมสำหรับเด็กจะมีชีั�วัโมงเรียน

ทั้งหมด 34 คาบเรียนโดยที� 18 คาบเรียนจะถูกปรับ

เปลี�ยนให�อยู่ในรูปแบบ Active learning ซึ่ึ�งคิดเป็น 

52.9% ของชีั�วัโมงเรียนทั้งหมดเพื�อให�สอดคล�องกับ

หลักการจัดการเรียนรู�ในศตวัรรษที� 21

4. ผลัการจัด้การเรียนการสอน

4.1. ผลลัพธิ์ต่อนักศึกษาที�เข�าร่วัมโครงการ

 จากการสำรวัจควัามคิดเห็นของนักศึกษาผ่าน

การทำแบบประเมนิควัามพงึพอใจการจดัการเรยีนการ

สอนของกระบวันวิัชีานีผ่้านทางออนไลน์ด�วัย Google 

Forms จากจำนวันนักศึกษาที�ลงทะเบียนทั้งหมด 64 

คน มีผู�ตอบแบบสอบถามกลับมาจำนวัน 61 คน โดย

อัตราการตอบกลับ (Response rate) คิดเป็นร�อยละ 

95.3 โดยผลการประเมินมีรายละเอียดดังนี้

 1) รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู�

 จากการประเมินสรุปได�ตามรูปที� 7 โดยพบวั่า

นักศึกษาส่วันใหญ่มีควัามพึงพอใจกับสื�อที�ใชี�ในการ 

จัดกิจกรรม และการนำเทคโนโลยีที�ทันสมัยมาใชี�ใน
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การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่ในระดับมากถึง

มากที�สุดคิดเป็นร�อยละ 88.5 และ 90.2 ของจำนวัน

นักศึกษาทั้งหมดที�ตอบแบบสอบถาม ตามลำดับ 

 สำหรับรูปแบบการจัดกิจกรรมทำให�การเรียน 

Online มีควัามน่าสนใจมากขึ้นนักศึกษาส่วันใหญ่ให�

ควัามพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากถึงมากที�สดุคดิเป็นร�อยละ 

65.6 ของจำนวันนักศกึษาทัง้หมดที�ตอบแบบสอบถาม 

แต่อย่างไรก็ตาม สำหรับควัามพึงพอใจของนักศึกษา

ที�มีต่อเวัลาที�ใชี�ในการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับน�อยถึง

ปานกลางคิดเป็นร�อยละ 52.5 ของจำนวันนักศึกษา

ทั้งหมดที�ตอบแบบสอบถาม

 นอกจากน้ีนกัศกึษามคีวัามพงึพอใจที�ได�รบัการ

ฝึึกกระบวันการสังเกต ตั้งคำถาม เพื�อนำไปสู่การ

วัางแผนการรักษา รวัมถึงได�รับการฝึึกทักษะแสดง

หาควัามรู�ได�ด�วัยตนเองและการทำงานเปน็กลุ่มอยูใ่น

ระดับมากถึงมากที�สุดคิดเป็นร�อยละ 78.7 และ 88.5 

ของจำนวันนักศึกษาท้ังหมดที�ตอบแบบสอบถาม  

ตามลำดับ

รูปที่ 7 กราฟแท่งแสดงระดับควัามพึงพอใจของ

นกัศกึษาที�มตีอ่รปูแบบการจดักจิกรรมการเรยีนรู�ของ

กระบวันวัิชีา

 2) ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู�                            

 จากผลการประเมินสรุปได�ตามรูปที� 8 โดยพบ

วัา่นักศกึษาสว่ันใหญม่คีวัามพงึพอใจตอ่ผลที�ได�รบัจาก

การจัดกิจกรรมการเรียนรู�อยู่ในระดับดีถึงดีมากตาม

เกณฑ์ในการประเมินทุกข�อซึึ่�งคิดเป็นร�อยละประมาณ 

78.7 ถึง 83.6 ของจำนวันนักศึกษาท้ังหมดที�ตอบ

แบบสอบถาม

รูปที่ 8  กราฟแท่งแสดงระดับควัามพึงพอใจของ

นักศึกษาที�มีต่อผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู�ของ

กระบวันวัิชีา

 2) ควัามพึงพอใจในภาพรวัม

 จากผลการประเมินพบว่ัา ควัามพึงพอใจใน

ภาพรวัมของนกัศกึษาตอ่การเรยีนการสอนในรปูแบบ 

Online active learning อยูใ่นระดับปานกลางถึงมาก

โดยคิดเป็นร�อยละ 73.8 ของจำนวันนักศึกษาที�ตอบ

แบบสอบถามทั้งหมด

 3) ข�อควัรปรับปรุงหรือควัามคิดเห็นอื�น ๆ

 การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online 

active learning นั้นสร�างควัามน่าสนใจ และกระตุ�น

ให�นกัศึกษาเข�าชีัน้เรยีนออนไลนก์นัมากยิ�งข้ึน กจิกรรม

ที�นักศึกษาโดยส่วันใหญ่ชีื�นชีอบมากที�สุด คือ การทำ

แบบทดสอบหลังชีั�วัโมงบรรยายผ่านโปรแกรม 

Kahoot! (ร�อยละ 54.1) รองลงมา คือ การเรียนรู�ผ่าน
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การทำ Case-based learning (ร�อยละ 37.7%) แต่

อยา่งไรกต็ามเวัลาที�ใชี�ในการทำกจิกรรมคอ่นข�างนาน

ทำให�นักศึกษาบางคนเริ�มเหนื�อยล�า รวัมถึงการมอบ

หมายงานให�นักศึกษาทำก่อนหรือหลังการบรรยาย

ทำให�มภีาระงานเพิ�มมากยิ�งข้ึน อกีท้ังข�อจำกดัในเรื�อง

ของการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ทำให�

นักศึกษาไม่สามารถทำงานอภิปรายกลุ่มร่วัมกันได�

อย่างเต็มที�เมื�อเทียบกับการเข�าชีั้นเรียนตามปกติ

4.2. ผลลัพธิ์ต่อคณาจารย์ที�เข�าร่วัมโครงการ

 บทบาทของคณาจารย์ในช้ัีนเรียนลดน�อยลง

ทำให�นักศึกษาได�มีโอกาสฝึึกทักษะการเรียนรู�ด�วัย

ตนเองมากยิ�งข้ึนผ่านการทำกิจกรรมที�หลากหลาย

นอกเหนือจากการบรรยายหน�าชีัน้เรยีน นอกจากนียั้ง

มีการวััดผลคะแนนจากการทำกิจกรรมในชีั้นเรียน

ออนไลน์เพิ�มเข�ามานอกเหนือจากการสอบเก็บคะแนน

ซึ่ึ�งสามารถทำได�ยากในสถานการณ์ที�มกีารระบาดของ 

COVID-19 แต่อย่างไรก็ตามคณาจารย์จะต�องมีเวัลา

ในการเตรียมกิจกรรมก่อนถึงเวัลาเข�าช้ัีนเรียน อีกทั้ง

ควัามสามารถในการพัฒนาสื�อการสอนของอาจารย์

แต่ละท่านไม่เท่ากัน ทำให�มีควัามจำเป็นจะต�องได�

รบัคำแนะนำเพิ�มเตมิจากผู�ที�เคยผา่นประสบการณม์า

กอ่น หรือต�องได�รับการอบรมเพื�อพัฒนาควัามสามารถ

ในส่วันนี้

5. สรุปผลัการจัด้กิจกรรมการเรียนรู้

 สำหรับกระบวันวิัชีาพ้ืนฐ์านทันตกรรมสำหรับ

เด็กสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ชีั้นปีที� 4 ในปีการ

ศึกษา 2564 นี้นับวั่าเป็นครั้งแรกที�ได�มีการปรับรูป

แบบการเรียนการสอนใหม่โดยมุ่งเน�นให�มีการทำ

กิจกรรมในชีั้นเรียนในรูปแบบ Online active 

learning ทำให�กระบวันวัชิีามคีวัามน่าสนใจ และสร�าง

ควัามกระตือรือร�นในการเรียนให�กับนักศึกษามาก 

ยิ�งข้ึน แต่อย่างไรก็ตามการเรียนการสอนในรูปแบบ 

Online ยังคงมีข�อจำกัดในกรณีที�นักศึกษาจะต�อง

ทำงานอภิปรายกลุ่มในชีั�วัโมงเรียน

6. กิตติกรรมประกาศ

 ขอขอบพระคุณนักศึกษาทันตแพทย์ชีั้นปีที� 4 

ประจำปีการศึกษา 2564 ที�ให�ควัามร่วัมมือในการทำ

กิจรรมเป็นอย่างดี รวัมถึงขอขอบพระคุณคณาจารย์

ประจำสาขาวัิชีาทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันต

แพทยศาสตร ์มหาวิัทยาลัยเชียีงใหมท่ี�เปดิโอกาสและ

ให�คำแนะนำในการปรับปรุงรปูแบบการเรยีนการสอน

ของกระบวันวัิชีาดังกล่าวันี้

 ท�ายสุดนี้ขอขอบพระคุณ ศูนย์นวััตกรรมการ

สอนและการเรียนรู� มหาวิัทยาลัยเชีียงใหม่ในการ

สนับสนุนงบประมาณในโครงการส่งเสริมการจัดการ

เรียนรู�แบบใหม่ที�สอดคล�องกับศตวัรรษที� 21
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110/406 ถนนอินทวัโรรส ตำาบลสุเทพ อำาเภอเมือง จังหวััดเชีียงใหม� 50200

phiset.kh@cmu.ac.th

บัทคัด้ย่อ 

 การทำงานที�สอดคล�องกับนโยบายการพัฒนาประเทศที�มุง่เน�นเตรียมผู�เรยีนไปสู่พลเมืองที�มปีระสิทธิภิาพ

ในขณะที�มีการเปลี�ยนแปลงของสภาพสงัคมโลกยคุใหมน่ัน้การจดัการเรยีนการสอนเพื�อสง่เสรมิให�เกดิการเรยีนรู�

ที�สอดคล�องกับศตวัรรษที� 21 จึงมีควัามสำคัญ โดยการจัดการเรียนรู�เชีิงรุกเน�นให�ผู�เรียนเป็นผู�ลงมือปฏิิบัติ ร่วัม

กบัการจัดการเรยีนการสอนแบบห�องเรยีนกลับด�าน (flipped-classroom) และการใชี�เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื�อสาร (ICT) สำหรับการเรียนการสอนทางพยาบาลศาสตร์ในรูปแบบเดิมยังไม่สามารถส่งเสริมให�เกิดการ

เรียนรู�ที�สอดคล�องกับศตวัรรษที� 21 จึงถือเป็นควัามท�าทายในการปรับปรุงพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ดัง

น้ันโครงการนี้จึงมีวััตถุประสงค์เพื�อพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนกระบวันวัิชีาการฝึึกปฏิิบัติการ

พยาบาลเด็กและวััยรุ่น 2 สำหรับนักศึกษาพยาบาล ชีั้นปีที� 3 หลักสูตรนานาชีาติ คณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิัทยาลยัเชียีงใหม ่จำนวัน 22 คน ให�สอดคล�องกับเรยีนรู�ในศตวัรรษที� 21 ภายใต�กรอบแนวัคดิสอนน�อยเรยีน

มาก (teach less learn more- TLLM) เน�นให�ผู�เรียนเป็นผู�ลงมือปฏิิบัติ  และเมื�อสิ้นสุดการเรียนการสอนภาย

หลังพลิกโฉมกระบวันวัิชีาพบวั่า ผู�เรียนบรรลุวััตถุประสงค์การเรียนรู�ตามที�คาดหวััง เกิดทักษะการเรียนรู�ใน

ศตวัรรษที� 21 ท้ังการเรยีนรู�เชีงิรกุและห�องเรยีนกลบัด�าน รวัมถึงมคีวัามพึงพอใจต่อการเรยีนการสอนรูปแบบใหม่

คำสำคัญ การฝึึกปฏิิบัติการพยาบาลเด็กและวััยรุ่น, ศตวัรรษที� 21, ห�องเรียนกลับด�าน, การจัดการเรียนรู�เชีิงรุก

1. บัทนำ

 ปัจจุบันรูปแบบการเรียนรู�ที�สอดคล�องกับ

ศตวัรรษที� 21 ถูกนำมาใชี�เป็นแนวัทางในการจัดการ

เรียนการสอนอย่างแพร่หลายในระดับอุดมศึกษาไทย

ตามการเปลี�ยนแปลงของสภาพสังคมโลกยุคใหม่ 

ควับคูก่บันโยบายการพัฒนาประเทศที�มุง่เน�นเตรยีมผู�

เรียนไปสู่พลเมืองโลกที�มีประสิทธิิภาพ (อติพร  

เกิดเรือง ไชียวััฒน์ ค้ำชีู และชีัยพัฒน์ พันธิุ์วััฒนสกุล, 

2564)

 สำหรับการเรียนการสอนทางพยาบาลศาสตร์

เพื�อส่งเสรมิให�เกดิการเรยีนรู�ที�สอดคล�องกบัศตวัรรษที� 

21 สามารถทำได�โดยเน�นให�ผู�เรียนเป็นผู�ลงมือปฏิิบัติ 

ร่วัมกับการสร�างห�องเรียนกลับด�าน (flipped-

classroom) โดยการใชี�เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื�อสาร (ICT) มาชีว่ัยอำนวัยควัามสะดวัก (Pantaewan, 

2016) รูปแบบการจัดการเรียนที�ได�รับการยอมรับวั่า

สามารถส่งเสริมการเรียนรู�ในศตวัรรษที� 21 ได�เป็น

อยา่งด ีได�แก ่การจดัการเรยีนรู�แบบเน�นประสบการณ์ 
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(experiential learning) การสอนแบบใชี�ปัญหาผ่าน

กรณีศึกษาเป็นหลัก (case based learning) (จิรภัค 

สุวัรรณเจริญ อติญาณ์ ศรเกษตริน และชีุติมา มาลัย, 

2560) ตลอดจนการใชี�หลักฐ์านเชีิงประจักษ์เข�า 

บูรณาการให�เกิดทักษะการค�นควั�าด�วัยตนเอง เรียนรู�

ด�วัยตนเอง นำไปสูก่ารนำไปปฏิบัิตจิรงิ (Kanhadilok, 

Malai, & Punsumreang, 2019)

 กระบวันวัิชีา 555394 การฝึึกปฏิิบัติการ

พยาบาลเดก็และวััยรุน่ 2 (Pediatric and Adolescent 

Nursing Practicum 2) หลักสูตรนานาชีาติ เป็น

รายวัิชีาการฝึึกปฏิิบัติการพยาบาลทารกแรกเกิดที�มี

ปัญหาสุขภาพ และการพยาบาลเด็กและวััยรุ่นที�มี

ปัญหาสุขภาพเฉียบพลัน วัิกฤติ และเรื้อรัง โดยใชี�

กระบวันการพยาบาล แนวัคดิที�เกี�ยวัข�องและหลกัฐ์าน

เชีิงประจักษ์ ตลอดจนการคำนึงถึงสิทธิิผู�ป่วัย ควัาม

ปลอดภัยของผู�ป่วัย การใชี�ยาอย่างสมเหตุสมผล 

จริยธิรรมทางการพยาบาล และควัามหลากหลายทาง

วัฒันธิรรม เป็นการฝึกึปฏิบัิตทิัง้หมด รวัมจำนวัน 180 

ชีั�วัโมง คดิเปน็ 100% แบง่เปน็ฝึึกปฏิบิตักิบัหุน่จำลอง 

45 ชีั�วัโมง คิดเป็น 25% และฝึึกปฏิิบัติบนหอผู�ป่วัย

จริง 135 ชีั�วัโมง คิดเป็น 75% โดยมุ่งเน�นให�ผู�เรียน

เกิดทักษะการปฏิิบัติการพยาบาลอย่างถูกต�อง

 รูปแบบการเรียนการสอนแบบเดิมในกระบวัน

วัิชีา 555394 การฝึึกปฏิิบัติการพยาบาลเด็กและวััย

รุ่น 2 (Pediatric and Adolescent Nursing 

Practicum 2) หลักสูตรนานาชีาติ อาจารย์จะทำ

หน�าที�เปน็ผู�สอน (teacher) และผู�นเิทศการฝึกึปฏิิบตัิ 

(supervisor) โดยตรงบนหอผู�ป่วัย โดยมีบทบาทใน

การเตรียมเน้ือหาเพื�อให�ควัามรู� มอบหมายงานให�ผู�

เรียนไปศึกษาผู�ป่วัยจริง สาธิิตวัิธิีการปฏิิบัติการ

พยาบาลกบัผู�ป่วัยจรงิกอ่นให�ผู�เรยีนปฏิบิัตติาม ให�ข�อ

เสนอแนะหลังปฏิิบัติ นำประชุีมกลุ่มย่อยเพื�อแลก

เปลี�ยนควัามคิดเห็นระหว่ัางฝึกึปฏิบัิต ิและประเมินผล

ทัง้หมด โดยผู�เรยีนมีบทบาทเปน็ผู�เรยีนและผู�ฝึกึปฏิบิติั

ภายใต�การดูแลของอาจารย์ และเรียนรู�ผ่านชีิ้นงาน

ตามที�ได�รับมอบหมาย ทั้งนี้รูปแบบการเรียนการสอน

ดังกล่าวัแม�จะเป็นวัิชีาฝึึกปฏิิบัติ แต่อาจารย์ยังมี

บทบาทเป็นผู�สอน ผู�เตรียมเนื้อหา และผู�สาธิิตเป็น

สว่ันใหญ ่และผู�เรยีนยงัเปน็ผู�คอยรบัควัามรู� รอการสั�ง

งาน รออาจารย์สาธิิต ขาดการเตรียมควัามพร�อมด�วัย

ตนเอง และขาดควัามกระตือรือร�น ดังนั้นจึงต�องปรับ

เปลี�ยนวัิธิีการเรียนการสอนให�สอดคล�องกับเรียนรู�ใน

ศตวัรรษที� 21 เพื�อพัฒนาผู�เรียนไปสู่พลเมืองที�มี

ประสิทธิิภาพต่อไป

2. วัตถุประสงค์

 เพื�อพัฒนารูปแบบพลิกโฉมการจัดการเรียนรู� 

“ลดการสอน เพิ�มการเรียนรู�” ในกระบวันวัิชีาการฝึึก

ปฏิิบัติการพยาบาลเด็กและวััยรุ่น 2 (หลักสูตร

นานาชีาติ) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวัิทยาลัย

เชีียงใหม่ สำหรับผู�เรียนจำนวัน 22 คน ให�สอดคล�อง

กับเรียนรู�ในศตวัรรษที� 21

3. กรอบัแนวคิด้

 การออกแบบการเรียนรู�ของกระบวันวิัชีาการ

ฝึึกปฏิิบัติการพยาบาลเด็กและวััยรุ่น 2 สำหรับ

นักศึกษาพยาบาล ชีั้นปีที� 3 หลักสูตรนานาชีาติ คณะ

พยาบาลศาสตร์ มหาวัิทยาลัยเชีียงใหม่ ให�สอดคล�อง

กบัศตวัรรษที� 21 โดยปรับเปลี�ยนรูปแบบการเรยีนการ

สอนตลอดจนการนำ ICT ที�มีสื�อการสอนโดยการใชี�

เทคโนโลยีเสมือนจริง มาประยุกต์ให�เข�ากับการพริก

โฉมภายใต�แนวัคิด “สอนน�อย เรียนมาก” และเน�นให�

ผู�เรียนได�ลงมือปฏิิบัติเพื�อสร�างควัามรู�ด�วัยตนเอง 

ซึ่ึ�งเป็นกลยุทธ์ิการเรียนรู�เชีิงรุก (active learning)  

ซึ่ึ�งจากการทบทวันวัรรณกรรมที�ผ่านมาการที�จะช่ีวัย

ให�เกิดผลลัพธ์ิดังกล่าวันั้นต�องอาศัยหลากหลาย

กลยุทธิ์ซึ่ึ�งในโครงการนี้ได�ใชี�ทั้งหมด 4 รูปแบบหลัก

ได�แก่ 

 1) การเรยีนรู�โดยใชี�กจิกรรมเป็นฐ์าน (activity-

based learning) โดยมุง่เน�นให�มีกจิกรรมเป็นที�ต้ัง ให�

ผู� เรียนเกิดการเรียนรู�ด�วัยตนเองผ่านกิจกรรม  
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(จิรภัค สุวัรรณเจริญ อติญาณ์ ศรเกษตริน และชีุติมา 

มาลัย, 2560) โดยกิจกรรมนี้ใชี�เทคโนโลยีชี่วัยในการ

เรียนเพื�อให�บรรลุวััตถุประสงค์ ประกอบด�วัยการใชี�

เทคโนโลยีแวั่นตาเสมือนจริง (virtual reality 

glasses) และการใชี�หุ่นจำลองเด็กป่วัยเสมือนจริง 

(baby simulator) 

 2) การเรยีนรู�โดยใชี�กรณีศกึษาเป็นฐ์าน (case-

based learning) โดยมุ่งเน�นให�ผู�เรียนมีการเตรียม

ควัามพร�อมด�วัยตนเอง ก่อนลงมือปฏิิบัติเอง ส่งผลให�

ผู�เรียนได�ฝึึกทักษะการคิด เชี่น การคิดวิัจารณญาณ 

คิดวัิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ (จิรภัค สุวัรรณเจริญ 

อติญาณ์ ศรเกษตริน และชีุติมา มาลัย, 2560)  

ในกิจกรรมนีผู้�สอนจะปรบับทบาทเปน็ผู�สนับสนุนการ

เรียนรู�  (facilitator) บูรณาการร่วัมกับการใชี�

สถานการณ์จำลองและกรณีศึกษาจริงบนหอผู�ป่วัย

กุมารเวัชีกรรม ผ่านการเรียนรู�แบบแผนผังควัามคิด 

(concept mapping) ส่งเสริมให�ผู�เรียนค�นควั�าด�วัย

ตนเอง เตรยีมควัามพร�อมด�วัยตนเองผา่นสื�อการเรยีน

การสอนนอกห�องเรียน 

 3) การเรียนรู�โดยใชี�หลักฐ์านเชีิงประจักษ์เป็น

ฐ์าน (evidence-based learning) จากการศกึษาพบ

วั่าการเรียนรู� ดั งก ล่าวัสามารถส่ง เส ริมเรียนรู� 

ที�สอดคล�องกับศตวัรรษที� 21 ได�เป็นอย่างดี (Talerd, 

Intharueang, & Tawasekson, 2020) ในกิจกรรมนี้ 

ได�เน�นให�ผู�เรียนเกิดการค�นควั�าข�อมูลจากฐ์านข�อมูล

บทควัาม งานวัิจัยแล�วันำมาร่วัมแลกเปลี�ยนควัามคิด

เห็นซึ่ึ�งกันและกันจนนำไปสู่การลงมือปฏิิบัติจริง   

 4) การเรยีนรู�แบบห�องเรยีนกลับด�าน (flipped 

classroom) ซึ่ึ�งเป็นหัวัใจสำคัญที�ทำให�การออกแบบ

การจัดการเรียนรู�ที�สอดคล�องกับศตวัรรษที� 21 โดยผู�

เรยีนดำเนินกจิกรรมการเรยีนรู�ตามกระบวันการที�วัาง

ไวั� และผู�สอนทำหน�าที�สนับสนุนการเรียนรู�

 

รูปที่ 1 กรอบแนวัคิดพลิกโฉมการจัดการเรียนรู�โดย

ผสมผสานกลยุทธิ์การเรียนรู�เชีิงรุก

4. วธิ์กีารพัฒันาปรบััปรงุรปูแบับัการเรยีนการสอน

 รูปแบบการเรียนการสอนถูกพัฒนาปรับปรุง

โดยยึดหลักการ “ลดการสอน เพิ�มการเรียนรู� (teach 

less, learn more)” เน�นส่งเสริมทักษะให�ผู�เรียน

เตรียมควัามพร�อมโดยเพิ�มการศึกษาควัามรู�และ

ค�นควั�าด�วัยตนเองมากขึน้ ตลอดจนการเพิ�มพนูทกัษะ

การปฏิบิตัดิ�วัยตนเองมากขึน้ (active learner) มกีาร

แลกเปลี�ยนควัามรู� ข�อมูลจากหลักฐ์านเชีิงประจักษ์ 

ตลอดจนข�อคิดเห็นร่วัมกัน และนำสื�อเทคโนโลยีที�มี

อยู่ร่วัมกับสื�อเทคโนโลยีที�พัฒนาขึ้นมาใหม่ชี่วัยส่ง

เสริมการเรียนรู�ด�วัยตนเองของผู�เรียนเพื�อให�เกิด

กระบวันการเรยีนรู�ที�สอดคล�องกับเรยีนรู�ในศตวัรรษที� 

21 จำนวัน 180 ชีั�วัโมง คิดเป็น 100% ของเวัลาเรียน

ทั้งหมด โดยมีกระบวันการดังนี้

      1. การเรียนรู�โดยใชี�กิจกรรมเป็นฐ์าน (activity-

based learning) (ผลลัพธิ์การเรียนรู� LO 6.1, 6.2, 

6.3 ประเมินผลจากทักษะการปฏิิบัติจริงกับเด็กป่วัย 

20%)

            1.1 เทคโนโลยีแวั่นตาเสมือนจริง (virtual 

reality glasses) จำนวัน 7 ชีั�วัโมง เป็นเทคโนโลยี

พัฒนาขึ้นมาใหม่นำมาใชี�เป็นต�นแบบแห่งแรกของ

คณะพยาบาลศาสตร์ในประเทศไทย กระบวันการคือ 

ให�ผู�เรียนไปศึกษา video ผ่าน CMU KC Moodle ใน

หัวัข�อการดูแลเด็กป่วัยใส่ท่อชี่วัยหายใจ และศึกษา 

video ผ่าน CMU MOOC ในหัวัข�อการดูแลเด็กตาม
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หลักฐ์านเชีิงประจักษ์ หัวัข�อย่อยการดูดเสมหะในท่อ

ชีว่ัยหายใจ จากนัน้ให�ผู�เรยีนจบักลุม่เตรยีมพร�อมกอ่น

ขึ้นฝึึกปฏิิบัติกับเด็กป่วัยจริง โดยเข�าไปศึกษา

สถานการณ์จำลองเด็กป่วัยวิักฤติในกิจกรรมเรียนรู�

ด�วัยตนเองผ่านใชี�เทคโนโลยีแวั่นตาเสมือนจริง 

(virtual reality glasses) ผู�เรียนจะเห็นสถานการณ์

สมจริง รวัมทั้งสามารถจับอุปกรณ์และดูแลผู�ป่วัยที�

มองเห็นจากภาพเสมือนจริงได� ซึ่ึ�งผู�เรียนจะได�เรียนรู�

การแก�ปัญหาเมื�อผู�ป่วัยเข�าสู่ภาวัะคุกคามชีีวัิต และ

ทดลองปฏิิบัติเอง หากเกิดข�อผิดพลาดในกิจกรรมนี้ก็

ไม่ส่งผลต่อเด็กป่วัยจริง และนักศึกษาจะเกิดการเรยีน

รู�จากข�อผิดพลาดก่อนไปปฏิิบัติกับเด็กป่วัยจริง เสริม

สร�างให�เกิดการเรียนรู�ด�วัยตนเอง ผ่านประสบการณ์

ใหม่ ในช่ีวังท�ายของกิจกรรม อาจารย์จะทำบทบาท

เป็นผู�สนับสนุนการเรียนรู� (facilitator) จะให�ผู�เรียน

ได�แลกเปลี�ยนประสบการณ์ของตนเองซึึ่�งกันและกัน

ภายในกลุม่ถงึเหตุการณ์ในสถานการณ์จำลอง การแก�

ปัญหา การพยาบาลเด็ก เน�นดึงประสบการณ์ของผู�

เรียนมาแลกเปลี�ยนกัน และร่วัมสรุปข้ันตอนการแก�

ปัญหาเด็กที�เข�าสู่ภาวัะวัิกฤตอย่างถูกต�อง

            1.2 การใชี�หุ่นจำลองเด็กป่วัยเสมือนจริง 

(baby simulator) จำนวัน 7 ชีั�วัโมง เป็นเทคโนโลยี

ที�ใชี�ในกระบวันวัิชีานี้เป็นปกติ แต่การเรียนรูปแบบ

ใหม่จะพัฒนาให�มีสถานการณ์ปัญหาจากกรณีศึกษา 

เน�นให�ผู�เรียนเกิดการเรียนรู�ด�วัยตนเอง กระบวันการ

คือ ให�ผู�เรียนไปศึกษา video ผ่าน CMU MOOC ใน

หัวัข�อการดูแลเด็กตามหลักฐ์านเชีิงประจักษ์ จากนั้น

ให�จับกลุ่มเตรียมพร�อมก่อนขึ้นฝึึกปฏิิบัติกับเด็กป่วัย

จรงิ โดยจบัคูเ่ข�าไปเข�าดแูลเดก็ปว่ัยผา่นหุ่นจำลองเดก็

ป่วัยเสมือนจริง (baby simulator) ที�ตั้งค่าให�แสดง

อาการเปลี�ยนแปลงตลอดเวัลา โดยผู�เรียนต�องให�การ

พยาบาลประจำวัันตามหลักฐ์านเชีิงประจักษ์ โดยใชี�

ควัามรู� (knowledge) การคิดอย่างมีวัิจารณญาณ 

(critical thinking) ทกัษะการพยาบาล (nursing skill) 

ตามที�ผู�เรียนไปเรียนรู�ด�วัยตนเองจาก CMU MOOC 

มากอ่น จากนัน้ให�ผู�เรยีนในกลุม่สลบัเข�าไปทำกจิกรรม

เป็ นคู่  แ สด งกา รสาธิิ ต ย� อนกลั บ  ( r e t u r n 

demonst rat ion)  โดยมีกลุ่ มผู� เรี ยนที� เหลือ

สังเกตการณ์ร่วัมกับอาจารย์ และสลับคู่กันเข�าไป 

สาธิิตย�อนกลับ (return demonstration) จนครบ

จำนวันในกลุ่ม ในระหว่ัางการทำกิจกรรมจะอนุญาต

ให�เพื�อนชีว่ัยเพื�อน รว่ัมมอืกนัจนสิน้สดุ ในชีว่ังท�ายของ

กิจกรรม อาจารย์จะทำบทบาทเป็นผู�สนับสนุนการ

เรียนรู� (facilitator) โดยจะให�ผู�เรียนได�แลกเปลี�ยน

ประสบการณ์ของตนเองซึึ่�งกันและกันภายในกลุ่มถึง

เหตุการณ์ในสถานการณ์จำลอง การแก�ปัญหา การ

พยาบาลเด็กป่วัย รวัมทั้งให�ข�อเสนอแนะเพื�อน 

(comment) หลังจากสังเกตการณ์ซึ่ึ�งกันและกัน 

อ�างอิงตามเน้ือหาและหลักการที�ได�ดูผ่าน CMU 

MOOC มากอ่น เพื�อนำไปปรบัปรงุการดแูลผู�ปว่ัยอยา่ง

เหมาะสม เน�นดึงประสบการณ์ของผู�เรียนมาแลก

เปลี�ยนกัน และอาจารย์รว่ัมสรุปขัน้ตอนการแก�ปัญหา 

โดยเน�นการใชี�ควัามรู� (knowledge) การคิดอย่างมี

วัิจารณญาณ (critical thinking) ทักษะการพยาบาล 

(nursing skill) เพื�อให�ผู�เรียนให�การพยาบาลได�อย่าง

ถูกต�องก่อนขึ้นฝึึกปฏิิบัติจริง

      2. การเรียนรู�โดยใชี�ปัญหา/กรณีศึกษาเป็นฐ์าน 

(Problem-based Learning/Case-based Learning) 

(ผลลัพธ์ิการเรียนรู� LO 2.1, 2.2, 3.2 ประเมินจาก

รายงานกรณีศึกษาเด็กป่วัยเฉพาะราย/รายงานการ

วัางแผนการพยาบาล 15%) จำนวัน 135 ชีั�วัโมง เป็น 

กระบวันการปกติที�ใชี�ในการเรียนการสอนกระบวัน

วัชิีานี ้โดยจะให�ผู�เรยีนขึน้ไปศกึษาจากเด็กปว่ัยจรงิบน

หอผู�ป่วัยและนำปัญหาตลอดจนข�อมูลที�ได�รับมา

วัางแผนให�การพยาบาล แล�วันำมาเขียนเป็นรายงาน

ควัามเรียงตามแบบฟอร์ม ก่อนไปให�กิจกรรมการ

พยาบาลจริง ซึึ่�งทำให�ผู�เรยีนขาดการเชีื�อมโยงควัามคิด

กับปัญหา และกิจกรรมการดูแล รูปแบบรายงานเป็น

ตอนแยกส่วัน ไม่สามารถสะท�อนองค์ควัามรู�อย่าง

เชีื�อมโยง สำหรับการเรยีนรู�แบบใหมย่งัคงกจิกรรมการ
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เรยีนรู�จากเดก็ปว่ัยจรงิ แตเ่พิ�มกระบวันการคอื นำการ

เรยีนรู�แบบแผนผงัควัามคดิ (concept mapping) เข�า

มาใชี� โดยให�ผู�เรียนเป็นผู�รวับรวัมข�อมูลเด็กป่วัย 

วัิเคราะห์ปัญหาสุขภาพด�วัยตนเอง และนำข�อมูลมา

ออกแบบรายงานกรณีศึกษาในรูปแบบผังควัามคิด 

เชีื�อมโยงเนื้อหาจากวัิชีาทฤษฎีีมาสู่วัิชีาปฏิิบั ติ  

เชืี�อมโยงปญัหาสขุภาพเดก็ปว่ัยไปสูก่ารพยาบาล เพื�อ

นำเสนอควัามคิดรวับยอด ในขั้นนี้อาจารย์จะลด

บทบาทการสอนลง และให�ผู�เรียนร่วัมกันแลกเปลี�ยน

ควัามคิดเหน็ตอ่ผงัควัามคิดของกนัและกนั อาจารย์จะ

แสดงบทบาทเป็นผู�รับฟังที�ดี (neutral facilitator) 

เปดิโอกาสให�ผู�เรยีนได�แสดงควัามคิดเห็นที�แตกต่างกัน

ได�อยา่งอสิระ แสดงควัามเหน็แย�ง (devil’s advocate) 

เมื�อเห็นวัา่ผู�เรยีนยังนำเสนอข�อมูลที�ไมถู่กต�องสมบูรณ์ 

และกระตุ�นให�ผู�เรยีนได�คิดตอ่ด�วัยตนเองหรือให�ผู�เรยีน

ค�นควั�าข�อมูลเพิ�มเติม จากการแนะนำแหล่งค�นควั�าที�

เหมาะสม เชี่น ตำรา เอกสารวัิชีาการ งานวัิจัย จาก

ฐ์านข�อมูลที�น่าเชีื�อถือ หลังจากผู�เรียนได�ข�อมูลควัามรู�

จากการค�นควั�าเพิ�มเติม หรือแลกเปลี�ยนควัามคิดเห็น

ซึ่ึ�งกันและกันอย่างถูกต�องสมบูรณ์ จึงไปให�กิจกรรม

การพยาบาลกับเด็กป่วัยจริงตามผังควัามคิด

      3. การเรียนรู�โดยใชี�หลักฐ์านเชีิงประจักษ์เป็นฐ์าน 

(evidence-based learning) (ผลลพัธิก์ารเรยีนรู� LO 

2.2, 3.1, 5.2 ประเมินจาก Nursing Podcast 

บทควัามภาษาอังกฤษ 5%) จำนวัน 4 ชีั�วัโมง 

กระบวันการคือ ให�ผู�เรยีนไปค�นควั�า nursing journal 

เกี�ยวักับการพยาบาลโดยใชี�หลักฐ์านเชีิงประจักษ์ 

(evidence-based practice) โดยเรื�องที�ค�นควั�าต�อง

เกี�ยวัข�องกบัเนือ้หาในกระบวันวัชิีา กลา่วัคอืเกี�ยวัข�อง

กับการพัฒนารูปแบบการพยาบาลสำหรับเด็กป่วัย 

โดยอาจารย์จะลดบทบาทการสอนลง ปรับบทบาท

เป็นผู�สนับสนุนการเรียนรู� (facilitator) แนะนำแหล่ง

ค�นควั�าข�อมูลจากฐ์านข�อมูล (data base) ของคณะ

พยาบาลศาสตร ์โดยคอยตดิตามการค�นควั�าเปน็ระยะ 

ให�คำปรกึษาชีว่ัยให�ข�อคดิเหน็ในหลกัฐ์านเชีงิประจกัษ์ 

(evidence-based practice) ที�ผู�เรยีนค�นควั�ามา หลงั

จากที�ผู�เรยีนค�นควั�าจนบรรลุวัตัถุประสงค์ อาจารย์จะ

สนับสนุนให�ผู�เรียนสรุปบทควัาม และนำเสนอให�

พยาบาลวัิชีาชีีพประจำหอผู�ป่วัยรับฟัง สนับสนุนให�

เกิดชีั�วัโมงแลกเปลี�ยนเนื้อหาวิัชีาการในหอผู�ป่วัย 

ระหว่ัางผู�เรียนพยาบาลและพยาบาลวิัชีาชีีพ โดย

เนือ้หาที�นำเสนอต�องอ�างองิหลกัวัชิีาการ ภายใต�แหลง่

ข�อมูลที�เชีื�อถือได� ให�ผู�เรียนแสดงบทบาทผู�นำการ

ประชุีมกลุ่มย่อย สร�างผู�เรยีนจากผู�รับข�อมูลควัามรู� ให�

กลายเป็นผู�ให�และผู�ร่วัมแลกเปลี�ยนข�อมูลควัามรู�จาก

การศึกษาด�วัยตนเอง และในตอนสุดท�ายอาจารย์จะ

ดำเนินการสรุปข�อมูลร่วัมกับผู�เรียนพยาบาลและ

พยาบาลวัิชีาชีีพบนหอผู�ป่วัย เพื�อพัฒนาแนวัทางการ

ปฏิิบัติการพยาบาลที�ดีที�สุด (best practice)

5. บัทบัาทของเทคโนโลัยี

 ในการปรับปรุ ง รูปแบบการสอนใหม่นี้

เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทเป็นอย่างมากเพื�อ

กระตุ�นและสง่เสรมิให�ผู�เรยีนเกดิควัามสนใจและควัาม

กระตือรือร�นในการเรียนรู�ด�วัยตนเอง ตลอดจนเกิด

การเรียนรู�แบบ active learning โดยเทคโนโลยีที�ใชี�

เพื�อให�เด็กได�ประสบการณ์จริงด�วัยตัวัเอง ได�แก่ 1) 

เทคโนโลยีแวั่นตาเสมือนจริง (virtual reality 

glasses) เป็นเทคโนโลยีพัฒนาขึ้นมาใหม่นำมาใชี�

เป็นต�นแบบแห่งแรกของคณะพยาบาลศาสตร์ใน

ประเทศไทย 2) หุ่นจำลองเด็กป่วัยเสมือนจริง (baby 

simulator) ให�ผู�เรียนจับกลุ่มเตรียมพร�อมก่อนขึ้นฝึึก

ปฏิบิติักบัเดก็ปว่ัยจรงิ โดยจบัคู่เข�าไปเข�าดแูลเดก็ปว่ัย

ผา่นหุน่จำลองเดก็ปว่ัยเสมอืนจรงิ (baby simulator) 

ที�ตั้งค่าให�แสดงอาการเปลี�ยนแปลงตลอดเวัลา 

     เทคโนโลยีที�ชี่วัยให�การเรียนรู�ด�วัยตนเองนอก

ห�องเรียน ได�แก่ การเรียนรู�ด�วัยตนเองผ่าน Video ใน 

CMU Mooc, CMU KC Moodle และ YouTube ซึ่ึ�ง

การศึกษาด�วัย video มีข�อดีคือสามารถทวันซึ่้ำและ

ศึกษาด�วัยตนเองนอกห�องเรียนได� และสามารถ

ทบทวันได�ตลอดเวัลา นอกจากนียั้งกระตุ�นควัามสนใจ
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แกผู่�เรยีนด�วัยภาพและเสยีงที�สมจรงิ อกีท้ังยงัเปน็การ

ชี่วัยกระตุ�นให�นักศึกษาเกิดควัามรู�สึกสนุก และสนใจ

ในการที�จะเรียนรู�เนื้อหาในบทเรียนมากยิ�งขึ้น

6. การทำห้้องเรยีนกลัับัด้้าน (Flipped-classroom)  

 กระบวันการทำห�องเรียนกลับด�าน  ประกอบ

ด�วัย 3 ขั้นตอนหลักดังนี้ 

 ขั�นสอน: 1) อาจารย์ปรับบทบาทเป็นผู�

สนับสนุนการเรียนรู� (facilitator) โดยให�ผู�เรียนเข�าไป

ศึกษา Video การสอนที�เตรียมไวั�ล่วังหน�าใน KC 

Moodle และ CMU Mooc และค�นควั�าเพิ�มเติมด�วัย

ตนเองจากแหล่งการเรียนรู�อื�น เชี่น YouTube 

 2) จัดการเรียนแบบใชี�กิจกรรมเป็นฐ์าน 

(activity-based learning) ผ่านเทคโนโลยีแวั่นตา

เสมือนจริง (virtual reality glasses) และหุ่นจำลอง

เด็กป่วัยเสมือนจริง (baby simulator) โดยให�ผู�เรียน

แสดงบทบาท เป็ นผู� ด ำ เ นิ นก า รแลก เปลี� ย น

ประสบการณ์ร่วัมกัน สร�างกระบวันการเพื�อนชี่วัย

เพื�อน และเพื�อนสอนเพื�อน ให�ผู�เรยีนแลกเปลี�ยนควัาม

รู� วัิธิีการปฏิิบัติ ตามที�ได�เรียนรู�ทั้งจาก Video และ

กิจกรรม โดยอาจารย์จะเป็นผู�ร่วัมให�ข�อคิดเห็น คอย

กระตุ�นโดยการตัง้คำถาม สร�างควัามท�าทาย ให�ผู�เรยีน

ค�นควั�าตอ่ด�วัยตนเอง และชีว่ัยสรปุเนือ้หาที�ถูกต�องใน

ตอนท�าย 

 3) จัดการเรียนรู�โดยใชี�ปัญหา/กรณีศึกษาเป็น

ฐ์าน (problem-based learning/case-based 

learning) บนหอผู�ป่วัยจริง โดยมุ่งเน�นให�ผู�เรียนมี

การเตรียมควัามพร�อมด�วัยตนเอง ก่อนลงมือปฏิิบัติ

เอง คือ นำการเรียนรู�แบบแผนผังควัามคิด (concept 

mapping) เข�ามาใชี� โดยให�ผู�เรยีนเปน็ผู�รวับรวัมข�อมลู

เด็กป่วัย วัิเคราะห์ปัญหาสุขภาพด�วัยตนเอง และนำ

ข�อมูลมาออกแบบรายงานกรณีศึกษาในรูปแบบผัง

ควัามคิด เชืี�อมโยงเนื้อหาจากวิัชีาทฤษฎีีมาสู่วิัชีา

ปฏิิบัติ เชืี�อมโยงปัญหาสุขภาพเด็กป่วัยไปสู่การ

พยาบาล เพื�อนำเสนอควัามคิดรวับยอด ในขั้นนี้

อาจารย์จะลดบทบาทการสอนลง และให�ผู�เรียนร่วัม

กนัแลกเปลี�ยนควัามคดิเห็นตอ่ผงัควัามคิดของกนัและ

กัน อาจารย์จะแสดงบทบาทเป็นผู�รับฟังที�ดี (neutral 

facilitator) เปดิโอกาสให�ผู�เรยีนได�แสดงควัามคดิเหน็

ที�แตกต่างกันได�อย่างอิสระ แสดงควัามเห็นแย�ง 

(devil’s advocate) เมื�อเห็นวั่าผู�เรียนยังนำเสนอ

ข�อมูลที�ไม่ถูกต�องสมบูรณ์ และกระตุ�นให�ผู�เรียนได�คิด

ตอ่ด�วัยตนเองหรอืให�ผู�เรยีนค�นควั�าข�อมลูเพิ�มเตมิ จาก

การแนะนำแหล่งค�นควั�าที�เหมาะสม เชี่น ตำรา 

เอกสารวัิชีาการ งานวิัจัย จากฐ์านข�อมูลที�น่าเชีื�อถือ 

หลงัจากผู�เรยีนได�ข�อมลูควัามรู�จากการค�นควั�าเพิ�มเตมิ 

หรือแลกเปลี�ยนควัามคิดเห็นซึ่ึ�งกันและกันอย่างถูก

ต�องสมบูรณ์ จงึไปให�กิจกรรมการพยาบาลกับเด็กป่วัย

จริงตามผังควัามคิด

 4) การเรียนรู�โดยใชี�หลักฐ์านเชีิงประจักษ์เป็น

ฐ์าน (evidence-based learning) โดยอาจารย์จะ

สนบัสนนุให�เกดิเวัทแีลกเปลี�ยน ให�ผู�เรยีนเปน็ผู�นำการ

เปลี�ยนแปลง และนำเสนอข�อมูลควัามรู�ใหม่ ๆ ให�

พยาบาลวัิชีาชีีพประจำหอผู�ป่วัยรับฟัง สนับสนุนให�

เกิดชีั�วัโมงแลกเปลี�ยนเนื้อหาวิัชีาการในหอผู�ป่วัย 

ระหว่ัางผู�เรียนพยาบาลและพยาบาลวิัชีาชีีพ โดย

เนือ้หาที�นำเสนอต�องอ�างองิหลกัวัชิีาการ ภายใต�แหลง่

ข�อมูลที�เชีื�อถือได� ให�ผู�เรียนแสดงบทบาทผู�นำการ

ประชุีมกลุ่มย่อย สร�างผู�เรยีนจากผู�รับข�อมูลควัามรู� ให�

กลายเป็นผู�ให�และผู�ร่วัมแลกเปลี�ยนข�อมูลควัามรู�จาก

การศึกษาด�วัยตนเอง

      ขั� นสรุป :  จั ด กิจกรรมการประ ชุีมกลุ่ ม 

(conference) โดยให�ผู�เรียนผลัดกันเป็นผู�นำประชีุม

กลุ่ม เพื�อสรุปเนื้อหา ควัามรู� ทักษะ และข�อมูลทาง

วัิชีาการร่วัมกัน โดยใชี�เทคนิคเพื�อนสอนเพื�อน และ

เพื�อนแนะนำเพื�อนในการสรุปเนื้อหา อาจารย์คอย

กระตุ�นด�วัยการตั้งคำถาม และสร�างควัามท�าทายให�ผู�

เรียนหาคำตอบเพิ�ม สำหรับข�อมูลที�เห็นว่ัายังไม่ครบ

ถ�วันหรอืผดิพลาด และอาจารย์จะสรปุในตอนท�ายเพื�อ

ให�ได�ข�อมูลที�เป็นประโยชีน์สูงสุดต่อผู�เรียน
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7. สรุปผลั

 การพลิกโฉมกระบวันวัิชีาการฝึึกปฏิิบัติการ

พยาบาลเด็กและวััยรุ่น 2 ส่งเสริมให�ผู�เรียนบรรลุ

ผลลัพธ์ิการเรียนรู� (learning outcome) และ

วััตถุประสงค์การเรียนรู�ตามที�คาดหวััง โดยผู�เรียน

ทั้งหมดจำนวัน 22 คน คิดเป็นร�อยละ 100 ผ่าน

กระบวันวิัชีาการฝึกึปฏิบัิตกิารพยาบาลเด็กและวัยัรุน่ 

2 จากการวััดและประเมินผลพบวั่าผู�เรียน ร�อยละ 

27.27 ได�ลำดับขั้น A ร�อยละ 40.91 ได�ลำดับขั้น B 

และร�อยละ 31.82 ได�ลำดับขั้น C

 จากการประเมนิกระบวันวัชิีาพบวัา่อยูใ่นระดบั

ดีมาก  โดยได�คะแนนเฉลี�ย คิดเป็นร�อยละ 4.88  โดย

ผู�เรียนส่วันใหญ่มีควัามเห็นด�วัยในระดับดีมาก (ร�อย

ละ 76-95) ในเรื�องกระบวันวัชิีาสง่เสรมิและสนบัสนนุ

ให�ผู�เรียนรู�จักคิด วัิเคราะห์ วัิจารณ์และแก�ปัญหาด�วัย

ตัวัเองในการฝึึกปฏิิบัติ เนื้อหาและประสบการณ์ที�ได�

รับสามารถนำไปประยุกต์ได�ในสถานการณ์จริง และ

สถานที�ฝึกึปฏิิบตัริวัมถงึบคุลากรมคีวัามเอือ้อำนวัยตอ่

การฝึึกปฏิิบัติตามวััตถุประสงค์ของกระบวันวัิชีานี้ 

   ซึ่ึ�งการจัดการสอนรูปแบบพลิกโฉมห�องเรียน 

ภายใต�แนวัคิดของกระบวันการทำห�องเรียนกลับด�าน 

ซึ่ึ�งอาจจะสะท�อนให�เห็นผลลัพธ์ิของผู�สอนและผู�เรยีน

ลักษณะ Active learning-Active learner ร่วัมกับ

การจัดการสอนที�บูรณาการสื�อเทคโนโลยีเสมือนจริง  

ทำให�ผู�เรยีนเกดิควัามกระตือรอืร�น และสนใจในการที�

จะเรียนรู�เนื้อหาในบทเรียนมากยิ�งขึ้น และสื�อเสมือน

จริงสามารถใชี�งานได�ทุกที� ทุกเวัลา รองรับควัาม

ต�องการของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตในยุค

ดิจิตอล ซึ่ึ�งจะส่งผลให�การจัดการเรียนการสอนบรรลุ

ตามวััตถุประสงค์  และมีประสิทธิิภาพเพิ�มขึ้น  

(ดังรูปที� 2-3)

 

รูปที่ 2 การบูรณาการสื�อเทคโนโลยีเสมือนจริง ทำให�

ผู�เรียนมีควัามสนใจในการที�จะเรียนรู�เนื้อหาในบท

เรียนมากยิ�งขึ้น 

  

รูปที่ 3 การบูรณาการสื�อเทคโนโลยีเสมือนจริง ให�ผู�

เรียนเกิดควัามรู�สึกสนุกที�จะเรียนรู� 
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 นอกจากนี้การรูปแบบการสอนพลิกโฉมใน

กระบวันวิัชีา ได�ใชี�กิจกรรมเป็นกรณีศึกษาเป็นฐ์าน 

ทำให�ผู�เรียนได�เรียนรู�ด�วัยตนเองร่วัมกับค�นควั�าหา

แนวัทางแก�ปัญหาที�มีหลักฐ์านเชีิงประจักษ์ ได�สื�อสาร

และส่งเสริมการคิดอย่างมีวัิจารณญาณ ตลอดจนผู�

เรยีนได�เรยีนรู�และรว่ัมกนัทำงานเปน็ทมี ที�ปรกึษาและ

ชีีแ้นะซึ่ึ�งกนัและกนั ค�นควั�าข�อมลูเพิ�มเตมิเกดิตระหนกั

ในคุณค่าพฤติกรรมการเรียนรู�และทำงานแบบเชีิงรุก 

(ดังรูปที� 4-7) 

รูปที่ 4 การสอนที�บูรณากรณีศึกษาเป็นฐ์าน (case-

based learning) 

รปูที ่5 การจัดการสอนที�ใชี�กรณศีกึษาเปน็ฐ์าน (case-

based learning) ผู�เรียนได�เรียนรู�ด�วัยตนเองร่วัมกับ

ค�นควั�าหาแนวัทางแก�ปัญหาที�มีหลักฐ์านเชีิงประจักษ์ 

รูปที่ 6 ผู�เรียนได�สื�อสารและส่งเสริมการคิดอย่างมี

วัิจารณญาณ 

 

รูปที่  7 หุ่นจำลองเด็กป่วัยเสมือนจริง (baby 

simulator) ผู�เรยีนได�เรยีนรู�และร่วัมกันทำงานเป็นทีม 

ปรึกษาและชีี้แนะซึ่ึ�งกันและกัน  

  เมื�อสิ้นสุดการเรียนการสอนพบว่ัาผู�เรียน เกิด

ทักษะการเรียนรู�ในศตวัรรษที� 21 โดยผู�เรียนทั้งหมด

เปน็ผู�ลงมอืปฏิบิตั ิสามารถค�นควั�าและเรยีนรู�ด�วัยตอน

เองก่อนเริ�มชีั้นเรียน เกิดการเรียนรู�เชีิงรุก นอกจากนี้

ผู�เรยีนยงัสามารถแลกเปลี�ยนเรยีนรู�จากประสบการณ์

ที�ได�ศกึษาด�วัยตนเองจนเกดิห�องเรยีนกลบัด�าน ผู�สอน

ปรับบทบาทเป็นผู�สนับสนุนการเรียนรู� (facilitator) 

(ดังรูปที� 8-10)
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รูปที่ 8 ผู�เรียนสามารถค�นควั�าและเรียนรู�ด�วัยตนเอง

ก่อนเริ�มชีั้นเรียน ผ่านวัีดีโอบน CMU MOOC เกิดการ

เรียนรู�เชีิงรุก

รูปท่ี 9 เกิดห�องเรียนกลับด�านโดยผู�เรียนดำเนิน

กิจกรรมการเรียนรู�ตามกระบวันการที�วัางไวั� และผู�

สอนทำหน�าที�สนับสนุนการเรียนรู�

รปูท่ี 10 ผู�เรยีนสามารถและเปลี�ยนประสบการณร์ว่ัม

กับผู�สอน และสามารถเป็นผู�นำการประชีุมกลุ่มย่อย

เพื�อสรุปผลการเรียนรู�

8. อภิปรายผลัแลัะข้อเสนอแนะ

 การพลิกโฉมกระบวันวัิชีาการฝึึกปฏิิบัติการ

พยาบาลเด็กและวัยัรุ่น 2 สำหรับผู�เรยีนพยาบาลศาสตร์

บัณฑิตหลักสูตรนานาชีาติ คณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวัิทยาลัยเชีียงใหม่ ส่งเสริมให�เกิดกระบวันการ

เรียนรู�ที�สอดคล�องกับเรียนรู�ในศตวัรรษที� 21 ภายใต�

แนวัคิดกระบวันการสอนน�อยเรียนมาก (teach less 

learn more- TLLM) โดยทีมผู�สอนได�พฒันาปรบัปรงุ

รูปแบบการเรียนการสอนเน�นให�ผู�เรียนเป็นผู�ลงมือ

ปฏิบิตั ิรว่ัมกบัการสร�างห�องเรยีนกลบัด�าน โดยใชี�การ

ใชี�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร (ICT) มาชี่วัย

อำนวัยควัามสะดวัก ประกอบด�วัยการใชี�เทคโนโลยี

แวัน่ตาเสมือนจริง (virtual reality glasses) และการ

ใชี�หุ่นจำลองเด็กป่วัยเสมือนจริง (baby simulator)

 นอกจากนี้ ทีมผู�สอนยังได� พัฒนาต่อยอด

กจิกรรมการเรยีนการสอนดังกล่าวั ไปสูง่านวิัจยัในช้ัีน

เรยีนตอ่ไป เพื�อให�เกดิข�อมลูอยา่งเปน็รปูธิรรม เหน็ผล

ชีัดเจน

9. กิตติกรรมประกาศ

 การพลิกโฉมกระบวันวัิชีาการฝึึกปฏิิบัติการ

พยาบาลเด็กและวััยรุ่น 2 สำหรับผู�เรียนพยาบาล

ศาสตร์บัณฑิตหลักสูตรนานาชีาติ คณะพยาบาล

ศาสตร์ มหาวัิทยาลัยเชีียงใหม่นี้ ได�รับทุนสนับสนุน

จากศู นย์ นวัั ตกรรมการสอนและการ เรี ยนรู� 

มหาวัิทยาลัยเชีียงใหม่ ขอขอบคุณมา ณ ที�นี้ 
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บัทคัด้ย่อ

 วัิชีากฏิหมายจรรยาบรรณสำหรับวัิชีาชีีพทันตแพทย์และนิติทันตวัิทยา (DJF 428581) เป็นวัิชีาสำหรับ

นักศึกษาทันตแพทย์ปีที� 5 โดยในปีนี้ได�เปลี�ยนการเรียนการสอนจากเดิมไปอย่างมาก เนื�องมาจากเมื�อพิจารณา

เนื้อหาแล�วัเป็นเรื�องที�ต�องให�ผู�เรียนค่อยๆ ทำควัามเข�าใจ ซึ่ึมซึ่ับหลักการและมีโอกาสได�แสดงหรือแลกเปลี�ยน

ควัามคิดเห็น จึงนำหลักการการจัดห�องเรียนกลับด�าน (Flipped Classroom) มาประยุกต์ใชี�เท่าที�โอกาสในชี่วัง

ที�มกีารแพรร่ะบาดของโควัดิ-19 จะเอ้ืออำนวัย ในส่วันเนือ้หานัน้ผู�สอนจัดเตรียมสื�อหรอืหาสื�อภายนอกให�นักศกึษา

ไปศึกษาเองตามอธัิยาศยั โดยมีเวัลากำหนดในการกลบัมาทำกจิกรรมทัง้เดี�ยวัและกลุม่ซึึ่�งมปีระมาณเกอืบ 10 งาน 

รวัมถึงการทดสอบย่อย และ one on one meeting เพื�อตรวัจสอบประเมินผลวั่าผู�เรียนมีควัามก�าวัหน�าในการ

เรยีนหรือไม่ ในปีน้ีผู�รบัผดิชีอบกระบวันวัชิีาได�ตดัการสอบกลางภาคออกไปเพื�อลดควัามเครียดจากการเตรยีมตวัั

สอบของผู�เรียน และลดสัดส่วันคะแนนที�เก็บตอนสอบปลายภาคลง การประเมินผลและคะแนนส่วันใหญ่จึงมา

จากการทำทดสอบย่อย และการทำกิจกรรมซึ่ึ�งได�รับควัามร่วัมมือจากผู�ที�มีประสบการณ์เกี�ยวัข�องกับเนื้อหาที�มี

ในกระบวันวัชิีาจากท้ังในและนอกประเทศในการมาให�ควัามรู�และแลกเปลี�ยนควัามคดิเหน็กบัผู�เรยีน  ซึึ่�งกจิกรรม

ที�จัดให�ทั้งหมดเป็นการฝึึกวัินัยในการเรียน และควัามเป็น Active Learner ไปในตัวั เพราะเราเชีื�อวั่าทัศนคติที�ดี

ต่อการเรียน และควัามมีวัินัยรับผิดชีอบต่องานที�ได�รับมอบหมายจะส่งผลให�ผู�เรียนสามารถที�จะเป็น Lifelong 

Learner ที�ดีในอนาคตได�

คำสำคัญ:  Flipped Classroom, นิติทันตวัิทยา, Active Learner, Lifelong learner

1. บัทนำ

 ปกีารศกึาษา 2564 เปน็ปีแรกที�เริ�มจดัการเรยีน

การสอนแบบห�องเรียนกลับด�าน หรือ flipped 

classroom สำหรับกระบวันวิัชีากฏิหมายจรรยา

บรรณสำหรับวัิชีาชีีพทันตแพทย์และนิติทันตวัิทยา

สำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ชีั้นปีที� 5 มหาวิัทยาลัย

เชีียงใหม่ หรือที�จะเรียกย่อๆ วั่า DJF วัิชีานี้มีขึ้นเพื�อ

เตรียมนักศึกษาให�มีมุมมองที�กวั�างขึ้นเกี�ยวักับการ

ประกอบอาชีีพทันตแพทย์ ทั้งในแง่กฏิหมายและ

จรยิธิรรมตา่งๆ รวัมถงึมกีารเรยีนรู�งานพสิจูนห์ลกัฐ์าน

ที�เกี�ยวัข�องกับวัิชีาทันตแพทย์ (Forensic Dentistry)

ซึ่ึ�งมีแนวัโน�มว่ัาจะเป็นที�ต�องการมากข้ึนในอนาคต  

เมื�อตัดสินใจที�จะทำ flipped classroom จึงขอรวัม

ขยายเวัลาเรียนให�มากกวั่าตามตารางเรียนปกติตาม

ภาคการศึกษาโดยที�ขอบเขตเนื้อหาเท่าเดิม เพื�อให�มี

ควัามยืดหยุ่นตอบสนองการเรียนรู�ภายใต�สภาวัะ
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กดดันอันเนื�องมาจากการระบาดของโรคโควัิด และ

นักศึกษาสามารถที�จะมีเวัลาค่อยๆ ทำควัามเข�าใจบท

เรียนซึ่ึ�งส่วันหนึ�งเป็นเรื�องของคุณธิรรมจริยธิรรมซึึ่�ง

ต�องใชี�เวัลาในการทำควัามเข�าใจ อกีสว่ันหนึ�งเปน็เรื�อง

ใหมส่ำหรับนกัศกึษาปี 5 เกี�ยวักบัการพสิจูนเ์อกลักษณ์

บุคคล ซึ่ึ�งผู�รับผิดชีอบกระบวันวิัชีาเชีื�อว่ัาด�วัยวัิธิีการ

ดังกล่าวัจะทำให�ผู�เรียนมีควัามใฝ่ึรู�มากขึ้น สามารถ

เรียนรู�ได�ด�วัยตนเอง และตลอดชีีวิัต (Lifelong 

learning)

2. ทฎีีษฏิีการเรียนรู้ ห้รือ ห้ลัักการที่นำมาใช้

ประกอบัการจัด้การเรียนการสอน

 เมื�อพิจารณาเนือ้หากระบวันวิัชีานีจ้ะพบว่ัาเป็น

วัิชีาที�มีหัวัข�อการสอนที�หลากหลายค่อนข�างจะไป

คนละทศิทาง มท้ัีงสว่ันที�เกี�ยวัข�องกบัท้ังด�านสงัคมและ

มานุษยวัิทยาอันได�แก่เรื�อง กฏิหมาย ศีลธิรรม การ

จัดการเมื�อเกิดภัยพิบัติ และส่วันที�เป็นวัิทยาศาสตร์ 

อันได�แก่การพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล บทบาทของ

ทันตแพทย์ในงานดังกล่าวั โดยที�ผ่านมาตั้งแต่มี

กระบวันวัิชีานี้เกิดข้ึนในหลักสูตรได�จัดการเรียนการ

สอนในแบบบรรยายหน�าห�องเพียงอย่างเดียวั และ 

เปลี�ยนเป็นแบบ module ในปีที�เริ�มมีการระบาดของ

โควัิด-19 เพื�อกระชีับเวัลา ซึึ่�งเมื�อพิจารณาแล�วัการ

เรยีนด�วัยวิัธิดีงักล่าวัไม่ตอบโจทย์การที�จะมีทกัษะของ

การเรยีนรู�แบบตลอดชีวีัติ (Lifelong learning) ดงันัน้

จึงเลือกที�จะจัดให�มีเวัลาเรียนที�ยืดหยุ่นได�มากขึ้น มี

กจิกรรมที�ชีวันให�นกัศกึษาได�ทำการศกึษาด�วัยตนเอง

มากขึน้ ให�เวัลาในการคดิวัเิคราะหม์ากขึน้ ซึึ่�งเปน็หนึ�ง

ในวััตถุประสงค์ของการเรียนรู�แบบ active learning

   และในครั้งนี้ผู�สอนเลือกที�จะลองทำให�อยู่ใน

กรอบแนวัคิดของ flipped classroom และกระตุ�น

ให�เกิดการเรียนรู�ตลอดชีีวัิต Lifelong learning โดย

มีแนวัคิดดังต่อไปนี้

 1. “Flipped classroom” เพื�อที�นักศึกษา

สามารถมีการเรียนตามควัามเร็วัของตัวัเอง จากสื�อ

การสอนที�เตรียมไวั� และพูดคุยกับนักเรยีนคนอื�น หรือ

ถามคำถามผู�สอน ผ่านระบบออนไลน์ในระหวั่างที�เรา

จัดชี่วังเวัลาให�มีการซัึ่กถาม กิจกรรมที�จัดให�เพื�อ

กระตุ�นให�เกิดการเรียนรู�มีหลายประเภท เกิดควัาม

หลากหลาย เนื�องจากเราเชีื�อวั่าการเรียนรู�ของแต่ละ

คนนั้นเป็นปัจเจก 

 ในการจัด Flipped classroom นัน้มปีระโยชีน์

ทั้งกับผู�สอน และผู�เรียน อาทิ 

 (1) ผู�สอนไมจ่ำเปน็ต�องสอนเรื�องเดมิซ้ึ่ำไปซ้ึ่ำ

มา ทำให�สามารถประหยัดเวัลาในการเตรียมตัวัและ

การสอน

 (2) ผู�สอนมเีวัลาเชีค็ควัามเข�าใจผู�เรยีนเพิ�มขึน้ 

เนื�องจากใชี�เวัลาในการอธิิบายในชีั้นเรียนน�อยลง 

อธิบิายเพิ�มเตมิเกี�ยวักบัคอนเซึ่ป็ตท์ี�เข�าใจยาก หรอืแม�

กระทั�งชี่วัยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล

 (3) ผู�เรียนสามารถเรียนตามควัามเร็วัของตัวั

เอง โดยเฉพาะสื�อที�เปน็วัดีิโอ จงึสามารถถอยหลัง หรือ

ดูซึ่้ำตรงที�ไม่เข�าใจได� สามารถใชี�เวัลาได�เต็มที�โดย

บริหารเวัลาเอง

 (4) เสริมสร�างควัามพยายาม ควัามมีวัินัยใน

การเรียน คิดสร�างสรรค์ของผู�เรียน แทนที�จะได�รับ

ควัามรู�แหล่งเดียวัจากผู�สอน

 (5) ผู�เรียนสามารถเรียนรู�จากผู�เรียนคนอื�นๆ

ได� ผ่านการทำกิจกรรมร่วัมกัน

 2. “Appropriate Education Environment”

และเพื�อให�บรรลุวััตถุประสงค์ เพื�อจะให�นักศึกษามี

ทักษะในการเรียนรู�ได�ตลอดชีีวิัตดังนั้นจึงต�องจัด 

สิ�งแวัดล�อมในการเรียนให�เอื้อต่อการได�รับควัามรู�  

ฝึึกทักษะ มีทัศนคติที�ดีต่อการเรียน โดยเฉพาะอย่าง

ยิ�งวัิชีา DJF นี้ที�มีเนื้อหาแตกต่างจากวัิชีาทันตแพทย์

อื�นๆที�ผู�เรยีนคุ�นเคย และต�องเอือ้ให�เกิดแรงบันดาลใจ

ที�จะแสวังหา หรือ ค�นหาคำตอบในส่วันที�ยังไม่รู� สิ�งที�

ผู�สอนควัรตระหนักคือการสอนต�องสอนให�เหมาะสม

กับวัิธิีการเรียนของผู�เรียนเชี่นกัน “ When students 

don’t learn the way we teach, let’s teach the 

way they learn.”(โดย Ignaio Nacho Estrada)
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 3. “Discipline” และท�ายสุดคือต�องมีวัินัยใน

การเรียนและทำงานส่งอย่างต่อเนื�อง  

 ซึ่ึ�งคณุสมบตัทิี�กลา่วัมาทัง้หมดนัน้ เราเชีื�อวัา่จะ

ชี่วัยให�ผู�เรียนนั้นเป็นผู�ที�จะเรียนรู�ในศาสตร์ต่างๆเพิ�ม

เติมต่อไปตลอดชีีวัิตได�

3. การจัด้กระบัวนการเรียนรู้ที่เกิด้ขึ�นในกระบัวน

วิชานี�

 1. เริ�มจากการที�ชีี้แจงให�นักศึกษาทราบวั่าวัิชีา

นี้จะไม่ได�จัดการเรียนการสอนแบบบรรยายตามปกติ

เหมือนที�เคยมีมา  การเกบ็คะแนนสว่ันใหญจ่ะมาจาก

กิจกรรมที�มอบหมายให�นักศึกษาไปทำท้ังแบบกลุ่ม 

และแบบเดี�ยวั แลกกับการไม่ต�องอ่านหนังสือสอบ

กลางภาค และปลายภาคอย่างหนักหน่วัง ซึ่ึ�งผู�เรียน

เห็นด�วัย

 2. มีการให�นักศึกษาทำแบบทดสอบก่อนเข�า

เรียน เพื�อประเมินควัามรู�ของผู�เรียนในเบื้องต�น ใน

หวััข�อที�เกี�ยวักบั การศกึษาตอ่เนื�อง กฏิหมาย จรยิธิรรม

ของการเป็นทันตแพทย์ บทบาทและควัามรู�เกี�ยวักับ

ทันตนิติวัิทยาศาสตร์

 3. หวััข�อการบรรยายสว่ันใหญ่ (70%) จะมกีาร

อัดโดยอาจารย์ผู�สอนในแต่ละหัวัข�อไวั�อยู่แล�วัและให�

ไปศึกษาด�วัยตนเอง ส่วันที�เหลือจะเป็นการบรรยาย

จริงผ่าน Zoom 

 4. กิจกรรมที�ให�นักศึกษาทำนอกจากการเรียน

บรรยาย และสอบ ได�แก่

 A. ใชี� Flipgrid เพื�อตั้งคำถามในหัวัข�อที�เรียน

ไป และแสดงควัามคาดหวัังในการมาเรียนวัิชีานี้

รูปที่ 1 การใชี� flipgrid เป็นเครื�องมือในการเรียนการ

สอนโดยผู�เรียนอัด video คำถามและ upload  

ขึ้น website ของ Flipgrid ซึ่ึ�งนำไปติดตั้งไวั� CMU 

CANVAS ผู�เรียนคนอื�น และผู�สอนสามารถกดอัด 

video เพื�อตอบคำถามนั้นได� และผู�สอนสามารถให�

คะแนนการทำงานได�ทันที

 B. ทดลองเรียน CE (Continuing education) 

1 กระบวันวัชิีา โดยอาจารยผู์�สอนเปน็ผู�ไปกำหนดและ

ตั้งค่าไวั� ผ่าน website Dentalcare.com ซึ่ึ�งเป็น 

website สากลที�มกีารจัด CE ในหัวัข�อที�เป็นที�นา่สนใจ

ของผู�ประกอบอาชีีพทันตแพทย์ โดยเมื�อเรียนเสร็จ มี

การทดสอบ และมีใบประกาศนียบัตรให� ผลการสอบ

จะมีการส่งจาก website ดังกล่าวัมาที�ผู�สอน

รปูท่ี 2 แสดงการแจ�งเตอืนจาก website dentalcare.

com ซึึ่�งเป็น outsource ที�สามารถให�ผู�เรียนได�

ทดลองการเข�าร่วัม CE โดยจะมีการแจ�งเตือนมาที�

อาจารย์ผู�สอน ทกุครัง้เมื�อผู�เรยีนคนใดสำเรจ็การเรยีน

คอร์สที�ผู�สอนได�ลงทะเบียนและ assigned ไวั�

 C.การเข�าร่วัมฟัง tutorial class สำหรับ

นกัศึกษาปีที� 6 ซึ่ึ�งเปน็รุ่นพี�ที�กำลงัจะจบการศึกษาและ

ต�องเตรียมสอบใบประกอบโรคศิลป์ เกี�ยวักับกฏิหมาย

และจริยธิรรมที� เกี�ยวัข�องในการประกอบอาชีีพ

ทันตแพทย์ รวัมถึงสิทธิิของผู�ป่วัย

 D.จัดการอภิปรายผ่าน Zoom เกี�ยวักับเรื�อง

สิทธิิผู�ป่วัย และจริยธิรรมของทันตแพทย์โดยที�หลัง

จากผู�เรียนได�ไปศึกษาส่วันที�เป็นบรรยายด�วัยตนเอง

แล�วัให�ตั้งคำถามจากเหตุการณ์หรือประสบการณ์ที�

เกี�ยวัข�องหลังไปศึกษาด�วัยตรงเอง จากนั้นแบ่งกลุ่ม

ย่อยเพื�อทำการอภิปรายในชีั้นเรียนผ่าน Zoom
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 E. เขียนเรียงควัามยาวั 1 หน�า A4 หลังจากเริ�ม

เรียนการบรรยายเรื�องทันตนิติวิัทยาศาสตร์ และดู 

video:Forensic odontology- by Nordics 

Institute of Dental Materials(NIOM) (https://

www.youtube.com/watch?v=bYWLOBKe4xI) 

เกี�ยวักับบทบาทของทันตแพทย์ในงานดังกล่าวั และ

หากมีโอกาสได�ไปลงมือทำ หรือเรียนต่อในด�าน 

ดังกล่าวั ผู�เรียนจะวัางตัวัเองไวั�ที�ตำแหน่งใด เพราะ

เหตุผลใด

 F.จัดให�มีการประกวัดเรียงควัามที�ได�ก่อนหน�า

นี้ 5 เรื�อง เพื�อหาผู�ที�เขียนได�น่าสนใจที�สุด และนำเข�า

สูเ่กมสืบค�นว่ัาผู�เขยีนทัง้ 5 คนนัน้คือใคร โดยให�ข�อมูล

บางส่วันเพื�อเป็นเบาะแส

  H. กิจกรรมกลุ่มแชีร์ข่าวัที�เกี�ยวัข�องกับหัวัข�อ 

Child abused และทำการวิัเคราะห์ที�มาที�ไปตาม

ทฤษฎีีที�ได�เรียนมา

รูปที่ 3 แสดงตัวัอย่างสไลด์ประกอบการนำเสนอข่าวั

เกี�ยวักับ child abused จัดทำโดยผู�เรียน โดยที�มีการ

วัเิคราะหเ์รื�องราวัที�เกดิข้ึนถงึสาเหต ุและควัามเหมอืน

หรือแตกต่างจากทฤษฎีีที�ให�ไปศึกษาเองจากการ

บรรยายที�อัด video ไวั�

  I. workshop การสร�างรอยกัดเพื�อเริ�มให�

นกัศกึษาเข�าใจขัน้ตอนการพสิจูนเ์อกลษัณบ์คุคล  และ

แบ่งกลุ่มเพื�อชี่วัยกันสืบหาเจ�าของรอยกัด

รูปที่ 4 แสดงการส่งงานการสร�างรอยกัดเพื�อการ

เปรียบเทียบในการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล โดยใชี� 

playdough และ โมเดลคนไข�ที�ไม่ได�ใชี�แล�วั เป็นงาน

ที�ส่งรายบุคคล

รูปที่ 5 แสดงการทำงานเปรียบเทียบรอยกัดในวััสดุ

ชีิ้นอื�นซึ่ึ�งมีการคืนตัวัง่ายโดยสมมติวั่ามีการคืนตัวัไวั

เหมอืนกบัที�ผวิัหนงัมนุษย ์และสืบหาวัา่ รอยกัดนัน้มา

จากโมเดลฟนัอนัใด เปน็งานที�ทำเปน็กลุ่ม เพราะต�อง

ชี่วัยกันออกควัามเห็น

 J. Term project เป็นกิจกรรมกลุ่ม โดยมีการ

นดัสมัภาษณ ์เพื�อเปดิโลกทศัน ์ผา่น Zoom กบับคุคล
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ที� เคยมีประสพการณ์ หรือทำงานเกี�ยวัข�องกับ 

นติวิัทิยาศาสตร ์คดีที�เกี�ยวัข�องกบั child abused การ

จัดการการสื�อสารเมื�อมีควัามเสี�ยง จริยธิรรมของ

ทนัตแพทย ์กฏิหมายที�เกี�ยวัข�องกบัการประกอบอาชีพี

ทนัตแพทย ์และการศกึษาตอ่ โดยที�ผู�ให�การสมัภาษณ์

นั้นได�แก่

 1. ทันตแพทย์ที�เป็นเจ�าของคลินิกเอกชีนใน 

California, USA  

 2. ทันตแพทย์ที�เป็นเจ�าของคลินิกเอกชีน ใน2 

ประเทศ คือ ออสเตรเลีย และจีน

 3. ทันตแพทย์ต่างชีาติจาก อียิปต์ และซึ่ีเรีย ที�

ไปเรียนต่อในมหาวัิทยาลัยในอเมริกา

 

รูปที่ 6 แสดงการทำ term project ที�มีการสัมภาษณ์ 

Dr. Khalid Shafie ทนัตแพทยท์ี�จบจากประเทศอยีปิต์ 

และ Dr. Khaled Al Nasr Alliah ทันตแพทย์ที�จบ

จากประเทศซีึ่เรยี ที�ไปศกึษาตอ่ที� Indiana University, 

USA เกี�ยวักับควัามแตกต่างของกฏิข�อระเบียบและ

การเป็นทันตแพทย์ในประเทศบ�านเกิดกับที� USA 

 4. ทันตแพทย์ที�เป็นนักวัิชีาการที�ทำงานด�าน

ทันตนิติวัิทยาศาสตร์โดยตรงในประเทศออสเตรเลีย

รูปที่ 7 แสดงการทำ term project ที�มีการสัมภาษณ์ 

Prof. Dr. Alexander Forrest ทันตแพทย์ที�ทำงาน

ด�าน Forensic Odontology ในประเทศ Australia

เกี�ยวักับงานในด�านดังกล่าวั 

 5. นักวัิชีาการจากมหาวัิทยาลัยแห่งชีาติ

สิงคโปร์ที�ทำงานด�านการสื�อสารองค์กร สื�อสารเมื�อ

เกิดควัามเสี�ยง

 6. ทนัตแพทยที์�มทีำงานให�ทนัตแพทยสภาของ

ประเทศไทย และประสบการณใ์นการรว่ัมพจิารณาข�อ

ร�องเรียนจากผู�ป่วัยต่อทันตแพทย์

รูปที่ 8 แสดงการทำ term project ที�มีการสัมภาษณ์ 

ผศ.ทพ.ดร.ทรงวุัฒิ ตวังรัตนพันธิุ์ ซึึ่�งมีประสบการณ์

การทำงานเป็นผู�ไกล่เกลี�ยให�กับทันตแพทยสภา  

เมื�อมีคดีฟ้องร�องทันตแพทย์ในประเทศไทย

 7. อดตีพธิิกีรรายการโทรทัศนผู์�มปีระสบการณ์

เกี�ยวักับ child abused

 8. ทันตแพทย์โรงพยาบาลชีุมชีนและพยาบาล

วัิชีาชีีพชีำนาญการที�มีประสพการณ์เกี�ยวักับ child 

abused

 9. นักนิติมานุษยวิัทยาและนักจิตวัิทยาที�เคย

ทำงานเกี�ยวัข�องกับนิติวัิทยาศาสตร์ ในสหราชี

อาณาจักร  

 โดยที�สัมภาษณ์เสร็จจะมีการนำเสนอเพื�อแลก

เปลี�ยนเรียนรู�กันระหวั่างกลุ่ม

  K. การประเมินการทำงานของเพื�อนร่วัมกลุ่ม 

ผ่านทาง google form โดยจะเก็บเป็นควัามลับ และ

จะถูกนำมาพิจารณาในการให�คะแนนด�วัยส่วันหนึ�ง
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รูปที่ 9 แสดง QR code ที�ผู�เรียนแต่ละกลุ่มใชี�ในการ 

scan เพื�อเข�า google form เพื�อประเมินตนเองและ

เพื�อนร่วัมงาน

รูปท่ี 10 แสดงบางส่วันของ Google Form ที�ให�

นักศึกษาประเมินตนเองและเพื�อนร่วัมกลุ่มทำงาน

  L. กิจกรรม One on one meeting คือมีการ

พบปะนักศึกษาเป็นรายบุคคลเพื�อสอบถามควัามคืบ

หน�าในการเรียนหรือ ข�อติดขัดที�เกิดขึ้น

 6. การสอบ final โดยจะนำข�อสอบที�เคยนำไป

เป็นแบบทดสอบก่อนเข�าเรียนมาเป็นส่วันหลัก และ

การสอบfinal จะไมไ่ด�เกบ็คะแนนมากอยา่งที�เคยเปน็

มาในอดีต เพราะเก็บคะแนนจากกิจกรรมไปมากพอ

สมควัรแล�วั

4. การประเมินผลัเพัื่อการเรียนรู้

 การประเมินผลการเรียนรู�ของผู�เรียนในวัิชีานี้

ทำได�จาก

 1. คะแนนการเข�ารว่ัมกิจกรรมที�จดัให�ในแต่ละ

ครั้ง (5%)

 2. คะแนนการทำแบบทดสอบที�ได�รับมอบ

หมายหลังเรียนบรรยายในบางหัวัข�อ (10%)

 3. คะแนนผลสำเร็จของงานที�ได�รับมอบหมาย

ทั้งกลุ่มและเดี�ยวั (60%)

 4. คะแนนจากการสอบปลายภาคซึึ่�งเก็บใน

สัดส่วันที�น�อยมาก (20%)

 5. คะแนนที�ให�เพื�อนร่วัมกลุ่มทำงานประเมิน

กันเอง (5%)

5. ผลัที่ได้้รับัในด้้านผู้เรียน  

 จากการสอบถาม และจากการสังเกตของผู�

จัดการกระบวันวัิชีานี้พบวั่าสิ�งที�นักศึกษาได�รับคือ

 1. ลดควัามเครยีดจากการสอบกลางเทอมและ

ปลายภาคลง เนื�องจากได�แจ�งให�นักศึกษาทราบแต่แรก

วั่าคะแนนที�เก็บส่วันใหญ่จะมาจากการร่วัมกิจกรรม

ต่างๆ ที�จัดขึ้น เพราะในปีนี้เป็นปีที�หนักที�สุดของการ

เรียนทันตแพทย์ นักศึกษาต�องลงทำคลินิกเพื�อรักษา

ผู�ป่วัย และเมื�อเกิดการระบาดของโควัิดเป็นชี่วังๆ ได�

เกิดผลกระทบต่อการจัดตารางเรียนทั้งวัิชีาบรรยาย

และลงปฏิบิติังานในคลินกิ  ดงันัน้การร่วัมกจิกรรมซึ่ึ�ง

ไมไ่ด�มีควัามซึ่บัซึ่�อนมาก ได�มีปฏิสัิมพนัธิก์บัผู�อื�น และ

เวัลาการจดัการที�ยดืหยุน่ เพราะสามารถจดัตามตาราง

นอกคาบปกติได�ตามแต่จะตกลงกัน ชี่วัยเบี�ยงเบน

ควัามจดจ่อต่อผลกระทบอันไม่พงึประสงค์จากโควัดิได�

 2. ปรับทัศนคติต่อการเรียนวัิชีา DJF ที�ดีขึ้น 

จากแบบประเมินตนเองและประเมินเพื�อนร่วัมกลุ่ม  

มีนักศึกษาจำนวันมากที�ตอบวั่าตอนแรกก็ไม่ทราบ

เหมือนกันวั่าจะเรียนอะไรกัน เพราะบางหัวัข�อดู

เหมอืนจะไกลจากการประกอบอาชีพีทันตแพทย์ปกติ 

แต่เมื�อเรียนๆ ไปเริ�มรู�สึกวั่าก็มีอะไรน่าสนใจมากกวั่า

ที�คิด

 3. การที�ให�ได�ลองเรียน CE โดยไปใชี� website 

ขององคก์รภายนอก ทำให�นกัศกึษามกีารปรบัตัวัเรยีน

รู�ด�วัยตัวัเองมากขึ้น โดยสังเกตได�จากการที�นักศึกษา

กลุ่มที�ลงวัิชีา DJF และผ่านกิจกรรมหัวัข�อ CE มาแล�วั

เมื�อมาลงเรียนวัิชีาอื�นกับผู�สอน และถูกมอบหมายให�

เข�าไปดูบทเรียนจาก website เดียวักันแต่เพื�อ

ประกอบการเรียนในอีกวัิชีาหนึ�ง พบวั่านักศึกษากลุ่ม
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ดังกล่าวัที�ผ่านการแนะนำการเรียน CE ของวัิชีา DJF 

สามารถจัดการลงทะเบียนเรียน และทำแบบทดสอบ 

จนได�ประกาศนียบัตรของอีกคอร์สได�ด�วัยตัวัเองโดย 

ผู�สอนไม่ได�คาดหวัังวั่าจะต�องทำ ซึ่ึ�งต่างกับกลุ่มที�ยัง

ไมไ่ด�ผ่านกจิกรรมในหวััข�อ CE ที�จะเข�ามาดแูคใ่นสว่ัน

ที�ผู�สอนบอกเท่านั้น

 4. มีวัินัยในการจัดการเรียนรู�ด�วัยตัวัเอง และ

รบัผิดชีอบงานที�ได�รับมอบหมาย นกัศึกษาสว่ันหนึ�งได�

บอกไวั�เชี่นนี้ อันเนื�องจากมีการฝึึกให�มีการทำแบบ

ฝึกึหดัซึ่ึ�งเปน็ทัง้กจิกรรมกลุม่และเดี�ยวัเป็นระยะ และ

มีระบบการเตือนผ่าน Canvas และแจ�งผ่าน LINE 

groupของชีั้นปี จึงกระตุ�นให�นักศึกษาทำงานส่งได� 

มากกวั่า 90%

 5. มกีารเรยีนรู�ที�เปน็องคร์วัมมากขึน้ เนื�องด�วัย

เนื้อหาวัิชีานี้หากพิจารณาดูแล�วัเหมือนเป็น 2 แขนง 

ด�านนึงเป็นในแง่สังคมศาสตร์ที�ครอบคลุมเรื�องของ

จรรยาบรรณ กฏิหมาย สิทธิิผู�ป่วัย ส่วันอีกด�านเป็น

วัิทยาศาสตร์วั่าด�วัยการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล แต่

เดิมการจัดการเรียนการสอนจะเรียนบรรยาย แต่ละ

หวััข�อให�จบไป และรอเวัลาสอบ แตใ่นปีนีเ้มื�อมกีารจัด

กจิกรรมโดยเฉพาะอยา่งยิ�งการให� term project โดย

การสมัภาษณบ์คุคลจากหลายแหลง่ ทำให�นกัศกึษาได�

มีการประมวัลควัามรู�ที�เรียนท้ังสองทาง นำมาเพื�อใชี�

ในการซึ่ักถามมากขึ้น และแต่ละกลุ่มนั้นหลังจากได�

ข�อมูลการสัมภาษณ์ภายใต�หัวัข�อที�แตกต่างกันแต่ไม่

เกนิขอบเขตของเน้ือหาวิัชีา ซึึ่�งเป็นตัวักำหนดแนวัทาง

การถาม จะต�องมานำเสนอเพื�อแบ่งปันกันระหวั่าง

กลุ่มนักศึกษา ทำให�ส่งเสริมการเรียนเพื�อให�ได�ควัามรู�

แบบองค์รวัม

 ในกจิกรรมการอภิปรายเกี�ยวักบัจรยิธิรรมและ

สทิธิผิู�ปว่ัย นกัศกึษาจะถกูกระตุ�นให�ตัง้คำถามจากบท

เรยีน และคำถามที�ได�นัน้จะถูกนำมาแบ่งกลุม่อภิปราย

เพื�อหาคำตอบ ผู�เรียนให�ควัามเห็นในส่วันนี้วั่าทำให�

เค�ามั�นใจมากขึ้นวั่าบางเรื�องเค�าคิดถูกแล�วั เพราะคน

สว่ันใหญก่ค็ดิแบบนี ้หรอืบางคำตอบของเพื�อนกท็ำให�

เค�ามีตรรกกะในการคิดที�ดีขึ้น

 ส่วันกิจกรรมการเล่าข่าวัเกี�ยวักับกรณี child 

abused และวิัเคราะหท์ี�มาที�ไปโดยใชี�หลกัการที�เรยีน

มาประกอบ เปน็การเชีค็ควัามเข�าใจในเนือ้หาที�ผู�เรยีน

ไปศึกษาส่วันที�เป็นบรรยายจาก video ด�วัยตัวัเอง  

และการได�ทำ workshop เพื�อหาเจ�าของรอยกดันัน้ก็

ทำให�นักศึกษาประยุกต์ใชี�เทคโนโลยีและควัามรู�ที�

เรยีนมาเพื�อทดลองทำงาน bite mark identification 

ทั้งนี้เพื�อให�เข�าใจ concept และนำไปต่อยอดได�ใน 

อนาคตหากสนใจในด�านนี้จริงจัง

 6. มคีวัามตื�นตวััในการเรยีนรู�มากขึน้ เนื�องจาก

มีกิจกรรม ผู�สอน หลากหลาย และมีการให�งานและ

วัันกำหนดส่งเป็นระยะ รวัมถึงมีรางวััลบ�างเป็นครั้ง

คราวั เชีน่ การมบีตัรสะสมแต�ม หากสง่งานไวัติดอนัดบั 

10 คนแรก หรือประกวัดการเขียนเรียงควัามซึ่ึ�งจริงๆ

แล�วัเป็นการเชี็ควั่านักศึกษาได�ไปเรียนรู�ในสื�อที�เรา

เตรียมไวั�ให�หรือไม่

 7. เปิดโลกทัศน์มากขึ้น เพราะในการ term 

project นั้นผู�ให�สัมภาษณ์มีส่วันหนึ�งที�ทำงานในต่าง

ประเทศ ในกรณีที�ผู�ให�สัมภาษณ์เป็นทันตแพทย์แต่ก็

จะทำงานในประเทศหรอืรฐั์ที�ต่างกนั และมบีางสว่ันที�

ไม่ได�ทำอาชีีพทันตแพทย์ ซึึ่�งจะมีควัามหลากหลาย 

และหัวัข�อการสัมภาษณ์นัน้จะต่างกันไปในแต่ละกลุม่ 

แต่อยู่ในขอบเขตที�เกี�ยวัข�องกับเนื้อหาวัิชีา

รปูที ่11 แสดงการทำ term project ที�มกีารสมัภาษณ์ 

คุณลอร่า ศสิธิร วััฒนกุล อดีตพิธิีกรรายการโทรทัศน์ 

และเปน็ผู�สนใจงานด�านการศกึษาการพฒันาเดก็ ซึ่ึ�งมี

ประสบการณก์ารทำงานเกี�ยวักบัเรื�อง Child abused
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 8. ฝึกึการใชี�ภาษาองักฤษในการสื�อสาร ซึ่ึ�งเปน็

ที�ยอมรับกันในปัจจุบันวั่าการใชี�ภาษาอังกฤษนั้นมี

ควัามจำเปน็อยา่งยิ�งในการสื�อสาร ดงันัน้ในการสั�งงาน

กระบวันวัิชีานี้ผ่านระบบ Canvas หรือ MS Teams 

ผู�สอนจะใชี�การสั�งงานเป็นภาษาอังกฤษ และในการทำ 

Term project นั้นบางกลุ่มนั้นจะได�ใชี�ภาษาอังกฤษ

ในการสัมภาษณ์ แต่ทั้งนี้เป็นควัามสมัครใจและควัาม

พร�อมของแต่ละกลุ่มที�จะเลือกวั่าอยากสัมภาษณ์โดย

การสื�อสารโดยภาษาไทยหรืออังกฤษ โดยผู�สอนจะ

เป็นผู�จัดการจับคู่กลุ่มกับผู�ถูกสัมภาษณ์ให�

รูปที่ 12 แสดงการสั�งงานทาง CANVAS โดยใชี�ภาษา

อังกฤษ เพื�อพัฒนาการใชี�ภาษาอังกฤษของผู�เรียน

 9. ควัามกล�าหาญ คือผู�เรียนจะต�องกล�าตัดสิน

ใจในการประเมินการทำงานของเพื�อนร่วัมกลุ่ม ซึ่ึ�ง

ถือวั่าเป็นพื้นฐ์านอันหนึ�งของการที�จะรักษากฏิหมาย

และจริยธิรรมต่อไป หรือแม�กระทั�งการทำงานในด�าน

นิติวัิทยาศาสตร์

6. ผลัที่ได้้รับัในด้้านผู้สอน

 ในด�านผู�สอนนัน้ได�รับผลดีเชีน่กนั ต�องให�ข�อมูล

ในเบื้องต�นก่อนวั่าอาจารย์ผู�สอนในวัิชีาน้ีทุกคนคือ

มอีายุการสอนมามากกว่ัา 20 ป ีซึ่ึ�งก็จะมีควัามเคยชิีน

กับการสอนแบบเดิมๆ อยู่บ�าง แต่เมื�อผู�รับผิดชีอบ

กระบวันวิัชีาคิดวั่าจะจัดการทำเป็น flipped 

classroom และขอควัามรว่ัมมอืไป ในเบ้ืองต�นทกุคน

ยินดีให�ควัามร่วัมมือ แต่ยังมีควัามสับสนและลังเลอยู่

ว่ัาแบบใดคอืการเรยีนแบบ Flipped classroom กนัแน่  

ดังนั้นเมื�อผู�รับผิดชีอบกระบวันวัิชีา ได�ลองเสนอแนะ

กิจกรรมต่างๆ อาจารย์ผู�สอนเห็นด�วัยและมีการนำ

เสนอกิจกรรมอื�นเสริมเข�ามา ดังนั้นผลที�ได�รับในฝึั�งผู�

สอนอันดับแรกเลยคือการเปิดใจที�จะปรับรูปแบบการ

เรียนการสอนไปจากเดิม และมีการสื�อสารระหวั่าง

อาจารย์ผู�สอนแต่ละหัวัข�อมากขึ้น เนื�องจากผู�รับผิด

ชีอบกระบวันวัชิีาต�องคอยเชีควัา่กจิกรรมที�ทำนัน้มาก

เกินไปหรือไม่ในชี่วังเวัลาดังกล่าวั หรือ เสร็จหรือยัง 

เพราะเนื�องจากตารางเรียนของนักศึกษาทันตแพทย์

ชีัน้ปทีี� 5 ในช่ีวังการระบาดของโควิัด-19 นัน้มกีารปรบั

เปลี�ยนอยู่บ่อยคร้ัง ถ�าจัดการเรียนตามตารางอย่าง

เคร่งครัดเกินไปอาจทำให�นักศึกษาเกิดควัามเครียด

เกินไป  นอกจากนี้ผู�สอนได�มีโอกาสพิจารณาเกี�ยวักับ

การจัดการเรียนการสอนในส่วันของบรรยายและ

กิจกรรมมากขึ้นว่ัาส่วันใดที�จัดแล�วัได�ประโยชีน์และ

สมควัรจะเน�นมากขึ้น หรือส่วันใดควัรปรับปรุง หรือ

ตดัทิง้ไปเลย ท�ายที�สดุคอืกอ่ให�เกดิควัามคดิและควัาม

ร่วัมมือกับอาจารย์จาก Indiana University ในการที�

จะร่วัมมือกันทำ Global Classroom ในอนาคต 

เนื�องจากมีการจับคู่สัมภาษณ์จากกลุ่มผู�เรียนของเรา 

และผู� ให�สัมภาษณ์ซึ่ึ� งเป็นผู� เรียนจาก Indiana 

University เมื�อประเมินควัามสามารถในการสื�อสาร

ของทัง้สองฝึา่ย และเนือ้หามคีวัามเปน็ไปได�พอสมควัร

ที�จะทำ global classroom ร่วัมกัน

7. ข้อควรปรับัปรุงแก้ไขห้รือเสนอแนะ

 เนื�องจากในปนีีก้ารเรยีนการสอนของคณะทนัต

แพทยศาสตร์ มหาวัิทยาลัยเชีียงใหม่ มีการหยุดเรียน

และแก�ไขตารางเรียงหลายครั้งอันเนื�องมาจากการ

ระบาดของโควัิด-19 ประกอบกับผู�เรียนคือนักศึกษา

ชีั้นปีที� 5 ซึ่ึ�งมีการลงทำคลินิกพบคนไข�หลายคน  

ดังนั้นจึงต�องให�ควัามระมัดระวัังเรื�องของการติดเชีื้อ 

ท้ังต่อตนเองและผู�ป่วัยเป็นพิเศษ และการเรียนการ

สอนวัิชีานี้ที�ถูกจัดอยู่ในกลุ่มวัิชีาบรรยายจึงถูกบังคับ

ให�เป็นการเรียน online เกือบทั้งหมด ดังนั้นการจัด

กิจกรรมเพื�อให�เกิด Flipped classroom อาจทำได�

ไม่เต็มที� เนื�องจากแทบจะไม่สามารถสอนในชีั้นเรียน

ได�เลย  แตอ่ย่างไรกต็ามผู�สอนได�จัดให�มกีจิกรรมหลาก
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หลายและดำเนินงานผ่านทางออนไลน์ได� กิจกรรม 

term project ซึ่ึ�งในตอนแรกไมไ่ด�ระบไุวั�ในการขอทนุ

เพื�อทำโครงการนี ้ได�ถูกนำมาใชี� เพื�อให�นกัเรยีนมคีวัาม

ตื�นตัวัเนื�องจากจะได�พบปะแลกเปลี�ยนควัามเห็นจาก

บุคคลผู�มีประสบการณ์จากหลายๆที�ทั้งในและต่าง

ประเทศ แต่การนัดหมายเพื�อการสัมภาษณ์นั้นไม่ง่าย

นักเนื�องจากอยู่คนละ time zone และหาเวัลาวั่าง 

ลำบากอยู่พอสมควัร ทำให�แต่ละกลุ่มทำงานเสร็จใน

เวัลาที�ตา่งกนัโดยที�กลุม่แรก และกลุม่สดุท�ายนัน้ได�ควิั

สมัภาษณห์า่งกนัประมาณเดอืนครึ�ง จงึทำให�การแลก

เปลี�ยนเรียนรู�ระหวั่างกลุ่มชี�าออกไปอีก เวัลาที�จะจัด

ให�มีการอภิปรายในประเด็นต่างๆน่าจะต�องมีมาก 

กวั่านี้ เพราะผู�เรียนเคยให� feedback วั่าการที�ได�รับ

ฟังควัามเห็นของเพื�อนร่วัมชีั้นในปัญหาหรือหัวัข�อที�

สงสัยชี่วัยให�เขาได�มองอะไรรอบด�านมากขึ้น แต่

อย่างไรก็ตามถึงแม�จะมีควัามล่าชี�าในเรื�องการนัด

หมายการสัมภาษณ์ เมื�อสอบถามผู�เรยีนดูกค็อ่นข�างที�

จะกระตอืรอืล�นที�จะสมัภาษณบ์คุคลเหลา่นี ้บ�างกรู็�สึก

วั่าตื�นเต�นที�จะได�ใชี�ภาษาอังกฤษในการสัมภาษณ์  

 หากพิจารณาดูกิจกรรมที�ยังขาดไปน่าจะ

เป็นการทำ workshop ในเรื�องของการพิสูจน์

เอกลักษณบ์คุคลจากฟนัหลงัจากที�ฟงับรรยายไปแล�วั  

หากต�องทำจริงจะต�องใชี�เวัลาในการเตรียมอุปกรณ์

มากกวั่านี้ และอาจารย์ที�รับผิดชีอบในหัวัข�อนี้ตอนนี้

เป็นอาจารย์พิเศษ ดังนั้นการจัดการเตรียมอุปกรณ์

อาจจะต�องเปน็ผู�ดแูลกระบวันวัชิีารบัผดิชีอบไป ซึ่ึ�งใน

ปน้ีียงัไมพ่ร�อมที�จะทำได� แตเ่หน็แนวัทางควัามเปน็ไป

ได�ที�จะทำในปีถัดไป 

ปัญห้าที่พับัอีกอย่างคือเรื่องของการ

 สั�งงานผ่าน learning platform โดยใน

กระบวันวิัชีานีใ้ชี�การสั�งผ่าน CANVAS และ MS TEAM 

เป็นหลัก แต่ผู�เรียนได�บอกวั่าในการสั�ง MS TEAM ใน

ชี่วังหลังไม่มีการแจ�งเตือน ส่วันใน CANVAS นั้นมีการ

แจ�งเตอืน แตป่ญัหาคอืผู�เรยีนบางคนไมเ่ปดิเชีค็ email 

ในทุกวััน หรือไม่ตั้ง notification ทำให�ผู�สอนต�องมี

การสั�งงานผ่านหัวัหน�าชีั้นให�เข�าไปยัง LINE ของชีั้นปี

อีกที ซึึ่�งดูแล�วัมีควัามซ้ึ่ำซึ่�อน จึงเป็นประเด็นที�ยังคง

ต�องหาทางแก�ไขต่อไป และผู�สอนอาจจะต�องสั�งงาน

ให�ชีัดเจนมากขึ้นกวั่าเดิม

  ในส่วันของการให�มีการประเมินเพื�อนร่วัมงาน 

เนื�องจากในการทำงานกลุ่มนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ�งชีั้น

เรียนที�แทบจะไม่ได�สอนแบบ on site เลยทำให�

พิจารณาค่อนข�างลำบากในเรื�องของการให�ควัามร่วัม

มือในการทำงานกลุ่มมากน�อยเพียงใดเมื�อให�มีการ

ประเมินโดยเก็บเป็นควัามลับก็ยังพบวั่าผู�เรียนไม่ได�

ประเมินตรงกับควัามจริงนัก จึงต�องมีการย้ำเตือนวั่า 

เราควัรประเมินตามจริงเพื�อควัามยุติธิรรม ไม่ใชี่ชี่วัย

กันปกปิดให�เพื�อน หากมีเพื�อนบางคนเอาเปรียบคน

อื�นในกลุ่ม

  ข�อเสนอแนะอีกประเด็นคือเรื�องของการทำ 

global classroom ซึ่ึ�งจากการสังเกตุทั้งจากฝึั�งเรา

และฝึั�งมหาวิัทยาลัยในอเมริกาจากการที�ให�ผู�เรียนฝึั�ง

ต่างประเทศเป็นผู�ถูกสัมภาษณ์โดยผู�เรียนของเรา  

มีควัามเห็นตรงกันวั่ามีควัามเป็นไปได�ที�จะทำ global 

classroom เพื�อเป็นการแลกเปลี�ยนเรียนรู�กันต่อไป 

เพียงแต่จะต�องเ ลือกหัวัข�อที� เหมาะสมและได�

ประโยชีน์ทั้งสองฝึ่าย

8. สรุป

 การเรียนวัิชีา DJF ปีนี้ ได�เปลี�ยนรูปแบบไป

อยา่งมากเมื�อเปรียบเทียบกับการสอนในปีที�ผา่นๆ มา 

จะเรยีกวัา่เปน็ flipped classroom กค็งยงัไมส่ามารถ

เรยีกได� 100% แต่ที�เห็นได�ชัีดคือผู�เรยีนมีควัามกระตือ

รือล�นที�จะเรียนมากขึ้น ถึงแม�จะมีการนัดทำกิจกรรม

ต่างๆ นอกตารางปกติก็ให�ควัามร่วัมมือและมีการ

สื�อสารกับผู�สอนได�ดีแม�ในชี่วังเวัลาที�แทบจะไม่ได�มี

การเรียน on-site เลย ผู�สอนมีควัามเห็นวั่าการมี

ทัศนคติที�ดีกระตือรือล�น สามารถที�จะเรียนรู�ด�วัย

ตนเอง และมีวัินัยในการเรียนเป็นสิ�งสำคัญของการ

สร�าง life long learner ต่อไปในอนาคต
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บัทคัด้ย่อ

 เนื�องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิัด-19 (COVID-19) ทำให�จำนวันผู�ป่วัยที�เข�ามารับบริการที� 

โรงพยาบาลมหาราชีนครเชีียงใหม่และโรงพยาบาลสมทบต่าง ๆ ลดลง โดยเฉพาะผู�ป่วัยเด็ก ส่งผลให�นักศึกษา

แพทย์ชีั้นปีที� 6 ขาดประสบการณ์ในการเรียนรู�ในการวัินิจฉัยและการรักษาผู�ป่วัยเด็ก โดยเฉพาะผู�ป่วัยเด็กที�มี

ปัญหาโรคผิวัหนังที�พบได�บ่อย ในการนี้ทางทีมอาจารย์ผู�ดูแลนักศึกษาแพทย์ชีั้นปีที� 6 ภาควัิชีากุมารเวัชีศาสตร์ 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวัิทยาลัยเชีียงใหม่ จึงได�ทำการจัดทำตัวัอย่างผู�ป่วัยเด็กที�มีปัญหาโรคผิวัหนังที�พบได�บ่อย 

โดยทำเป็นรูปแบบของการเรียนรู�ด�วัยตนเอง (self-learning) จำนวัน 10 ราย โดยอ�างอิงโรคผิวัหนังที�แพทย์เวัชี

ปฏิิบัติทั�วัไปสามารถให�การวัินิจฉัยและรักษาได�ตามเกณฑ์ของแพทยสภา อย่างไรก็ดีเนื�องจากการเรียนการสอน

ของนักศึกษาแพทย์ชีั้นปีที� 6 เป็นการเรียนแบบรายปี จึงจะได�มีการผนวักไปเป็นส่วันหนึ�งของการเรียนการสอน

ในปถีดัไป โดยผลการประเมินในปีนีเ้ป็นการประเมนิควัามเหน็ของนกัศกึษาแพทยช์ีัน้ปทีี� 6 บางส่วันที�ได�มโีอกาส

เข�าไปใชี�งานรูปแบบการเรยีนรู�โรคทางผิวัหนงัที�พบบอ่ยในเด็กด�วัยตนเองดังกล่าวั และได�นำควัามเห็นมาใชี�ในการ

ปรับปรุงก่อนใชี�งานในการเรียนการสอนจริงในปีการศึกษาต่อไป โดยนักศึกษาแพทย์ชีั้นปีที� 6 ประเมินรูปแบบ

การเรียนรู�โรคผิวัหนังในเด็กที�พบบ่อยด�วัยตนเองอยู่ในเกณฑ์ดี

คำสำคัญ:      โรคผิวัหนังในเด็ก, รูปแบบการเรียนรู�ด�วัยตนเอง,  โควัิด-19

 
1. บัทนำ

 การเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาแพทย์ชีั้น 

ปีที� 6 ในภาควัิชีากุมารเวัชีศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

มหาวัิทยาลัยเชีียงใหม่ มีระยะเวัลา 6 สัปดาห์ โดยใชี�

เวัลา 3 สัปดาห์ในโรงพยาบาลมหาราชีนครเชีียงใหม่ 

และอีก 3 สัปดาห์ในโรงพยาบาลสมทบต่าง ๆ  จำนวัน 

6 แห่ง ได�แก่ โรงพยาบาลนครพิงค์ โรงพยาบาล

เชีียงรายประชีานุเคราะห์ โรงพยาบาลลำปาง 

โรงพยาบาลลำพูน โรงพยาบาลน่าน และโรงพยาบาล

จอมทอง ซึ่ึ�งรูปแบบการเรียนการสอนเป็นการเรียนรู�

และฝึึกปฏิิบัติในการวัินิจฉัยและการดูแลรักษาในผู�

ป่วัยจริง โดยมีอาจารย์เป็นผู�ดูแลและให�คำแนะนำ 

(practicum curriculum) แต่เนื�องจากสถานการณ์

การระบาดของโรคโควิัด-19 (COVID-19) ทำให�จำนวัน

ผู�ป่วัยที�เข�ามารับบริการที�โรงพยาบาลมหาราชีนคร

เชีียงใหม่และโรงพยาบาลสมทบต่าง ๆ ลดลง โดย

เฉพาะผู�ป่วัยเด็กในห�องตรวัจผู�นอก (outpatient 

department หรอื OPD) สง่ผลให�นกัศกึษาแพทยช์ีัน้

ปีที� 6 ขาดประสบการณ์ในการเรียนรู�ในการวิันิจฉัย

และการรักษาผู�ป่วัยเด็ก โดยเฉพาะผู�ป่วัยเด็กที�มี

ปัญหาโรคผิวัหนังที�พบได� บ่อยตามเกณฑ์ของ

แพทยสภา ซึึ่�งเมื�อจบการศึกษาในชีัน้ปีที� 6 แล�วั แพทย์

เวัชีปฏิบิตัทิั�วัไปต�องสามารถให�การวันิจิฉยัและให�การ

ดูแลรักษาโรคผิวัหนังกังกล่าวัได�ด�วัยตนเอง หรือ

ทำการส่งต่อผู�ป่วัยได�อย่างเหมาะสม ทางทีมอาจารย์

ผู�ดูแลนักศึกษาแพทย์ชีั้นปีที�  6 ภาควิัชีากุมาร

เวัชีศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวัิทยาลัยเชีียงใหม่ 

ได�เห็นถึงควัามสำคัญของปัญหาดังกล่าวั จึงได�ทำการ
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จัดทำตัวัอย่างผู�ป่วัยเด็กที�มีปัญหาโรคผิวัหนังที�พบ 

ได�บ่อย โดยทำเป็นรูปแบบของการเรียนรู�ด�วัยตนเอง 

(self-learning) เพื�อเพิ�มประสบการณ์การเรียนรู�

เสมือนจริง (simulation) ให�กับนักศึกษาแพทย์ชีั้นปี

ที� 6 ก่อนจะจบการศึกษาในภาวัะที�ผู�ป่วัยที�ห�องตรวัจ

ผู�ป่วัยนอกมีจำนวันลดลงในปัจจุบัน

2. รปูแบับัของการเรยีนรูโ้รคทางผวิห้นงัในเด้ก็ด้ว้ย

ตนเอง

2.1. การเตรียมการ

 การจัดทำรูปแบบการเรียนรู�โรคทางผิวัหนังใน

เด็กที�พบบ่อยด�วัยตนเองได�มีการจัดทำโดยมีการ

ประชุีมทีมอาจารย์ผู�ดแูลนักศึกษาแพทย์ชีัน้ปีที� 6 เพื�อ

วัางรปูแบบการเรยีนรู�ให�มคีวัามเหมาะสมทัง้ชีนิดของ

โรคที�นักศึกษาแพทย์จำเป็นต�องเรียนรู� ซึึ่�งได�อ�างอิง

จากประกาศแพทยสภา ที� 12/2555 เรื�อง เกณฑค์วัาม

รู�ควัามสามารถในการประเมินเพื�อรบัใบอนุญาตเป็นผู�

ประกอบวิัชีาชีีพเวัชีกรรม พ.ศ. 2555 (Medical 

Competency Assessment Criteria for National 

License 2012) [1] เพื�อให�การเรียนการสอนมีควัาม

สอดคล�องกับคุณสมบัติของแพทย์ที�พึงประสงค์ และ

ทำให�นักศกึษาแพทย์มคีวัามรู�และสามารถสอบผา่นใน

การเกณฑ์ที�จดัสอบของศูนย์ประเมินและรับรองควัาม

รู�ควัามสามารถในการประกอบวิัชีาชีีพเวัชีกรรม (ศรวั.) 

เพื�อให�ได�รับการรับรองในการเป็นแพทย์เวัชีปฏิิบัติ

ทั�วัไป อย่างไรก็ดีเนื�องจากการเรียนการสอนสำหรับ

นักศึกษาแพทย์ชีั้นปีที� 6 เน�นที�การฝึึกปฏิิบัติงานจริง

บนหอผู�ปว่ัยและห�องตรวัจผู�ป่วัยนอกทัง้ที�โรงพยาบาล

มหาราชีนครเชีียงใหม่และโรงพยาบาลสมทบ จึงได�

สร�างรูปแบบการเรียนรู�เป็นแบบผู�ป่วัยเสมือนจริง 

(case simulation) เพื�อให�มีควัามใกล�เคียงกับผู�ป่วัย

เด็กที�เข�ามารับบริการจริงให�ได�มากที�สุด อย่างไรก็ดี

เนื�องจากเนื้อหาของสาขากุมารเวัชีศาสตร์มีมาก การ

จัดรูปแบบการเรียนการสอนในระยะสั้นเพียง 6 

สัปดาห์ จึงต�องมีการเลือกหัวัเรื�องและจำนวันผู�ป่วัย

เสมือนจริงให�มีควัามเหมาะสม ไม่มากจนเกินไป  

เพี�อให�นักศึกษาแพทย์ชีั้นปีที� 6 สามารถเข�าไปเรียนรู�

ได�ด�วัยตนเองในระยะเวัลาที�ไม่นานจนเกินไป ซึ่ึ�งทาง

ทีมอาจารย์ผู�ดูแลนักศึกษาแพทย์ชีั้นปีที� 6 ลงควัาม

เห็นวั่าควัรมีผู�ป่วัยเสมือนจริงจำนวัน 10 รายที�มา

แสดงรอยโรคผิวัหนังในลักษณะที�แตกต่างกันได�เลือก

มาจากเกณฑ์ของแพทยสภาดังกล่าวัข�างต�น ซึึ่�งแบ่ง

เป็นผู�ป่วัยที�เป็นติดเชีื้อที�ผิวัหนัง (skin infection) 

จำนวัน 7 ราย และโรคผิวัหนังที�ไม่ได�เกิดจากการติด

เชีื้อจำนวัน 3 ราย ได�แก่ โรคผิวัหนังอักเสบที�ไม่ได�เกิด

จากการติดเชีื้อ (dermatitis) หรืออาการทางผิวัหนัง

ซึ่ึ�งเป็นอาการร่วัมอย่างหนึ�งของโรคอื�น ๆ โดยใชี�เวัลา

ในการเรียนรู�รายละ 10-15 นาที ตามเวัลาเฉลี�ยของ

การตรวัจผู�ป่วัยจริงในแผนกผู�ป่วัยนอก ซึ่ึ�งจะใชี�เวัลา

รวัม 100-150 นาทีสำหรับผู�ป่วัยทั้ง 10 ราย และมี

การทบทวันเนื้อหาเรื�องการซึ่ักประวััติผู�ป่วัยเด็กที�มา

ด�วัยอาการทางผิวัหนังและการบรรยายรอยโรคที�

ผิวัหนังซึึ่�งถือเป็นหัวัใจสำคัญของการวัินิจฉัยโรค

ผิวัหนังด�วัยวัิดีโอเป็นเวัลา 15 นาที รวัมใชี�เวัลาทั้งสิ้น 

115-165 นาท ีหรอืประมาณ 2-3 ชีั�วัโมง ซึ่ึ�งพบวัา่เปน็

เวัลาที�เหมาะสมไม่มากจนเกินไป นอกจากนี้ยังมีการ

สร�างแบบประเมินตนเอง (self-evaluation) ด�วัย

ข�อสอบปรนยัจำนวัน 5 ข�อ พร�อมทัง้การเฉลยคำตอบ

ประกอบคำอธิิบาย โดยมีการสร�างผู�ป่วัยเสมือนเพิ�ม

อกีจำนวันหนึ�งที�มลีกัษณะใกล�เคยีงกบัผู�ปว่ัยเสมอืนที�

ใชี�ในการสอน เพื�อให�นักศึกษาแพทย์ชีั้นปีที� 6 ได�

ประเมินควัามรู�ควัามเข�าใจเกี�ยวักับโรคผิวัหนังที�พบ

บ่อยในเด็กอีกครั้งหลังการเรียนรู�ด�วัยตนเอง 

2.2. การจัดทำ

 หลังจากการเตรียมการและทำการกำหนด 

รูปแบบ เนื้อหา และผู�จัดทำเป็นที�เรียบร�อยแล�วั จึงได�

ดำเนนิการในการจดัทำรปูแบบการเรยีนรู�  โดยเริ�มต�น

ที�การจัดทำวิัดีโอทบทวันการซัึ่กประวััติและบรรยาย

รอยโรคในผู�ป่วัยเด็กควัามยาวั 15 นาที และทำการ

เตรียมผู�ป่วัยเสมือนจริงที�พบได�จริงจำนวัน 10 ราย 

ได�แก่
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 1. โรคสุกใส (chickenpox)

 2. โรคเริม (herpes simplex infection)

 3. โรคหิด (scabies)

 4. โรคเกลื้อน (tinea versicolor)

 5. โรคกลาก (dermatophytosis)

 6. โรคผิวัหนังพุพองจากการติดเชีื้อแบคทีเรีย 

(impetigo)

 7. โรคหัด (measle)

 8. โรคคาวัาซึ่ากิ (Kawasaki disease)

 9. โรคภูมิแพ�ผิวัหนัง (atopic dermatitis)

 10.  โรคหลอดเลือดอักเสบ (Henoch 

Schonlein purpura)

 ซึ่ึ�งโรคท้ังหมดเป็นโรคที�แพทย์เวัชีปฏิิบัติทั�วัไป

ต�องให�การวัินิจฉัยและรักษาได�ด�วัยตนเอง หรือ

สามารถสง่ตอ่ผู�ปว่ัยเพื�อเข�ารบัการวันิจิฉยัและรกัษาที�

เหมาะสม ในโรงพยาบาลที�ศักยภาพสูงกวั่าต่อไปตาม

เกณฑข์องแพทยสภา โดยเมื�อได�รายชีื�อของโรคผิวัหนงั

แล�วั จงึได�ทำการแบง่งานในทีมอาจารย์ผู�ดแูลนกัศกึษา

แพทยช์ีัน้ปทีี� 6 จำนวัน 4 ทา่น โดยเริ�มจากการหาภาพ

รอยโรคผิวัหนังจากผู�ป่วัยจริง แล�วัจึงได�ทำการเตรียม

ประวััติ และการตรวัจร่างกายผู�ป่วัยให�มีควัาม

สอดคล�องกบัรอยโรคที�ม ีจากนัน้ทำการสรปุประวัตัทิี�

สำคัญและการบรรยายรอยโรคที�ถูกต�อง แล�วัได�ทำ

สรุปแนวัทางการวิันิจฉัยแยกโรคสำหรับรอยโรคดัง

กล่าวั รวัมถึงแนวัทางในการส่งตรวัจทางห�องปฏิิบัติ

การเพื�อชี่วัยในการวัินิจฉัย และแนวัทางการรักษาใน

การรักษาโรคดังกล่าวัตามหลักฐ์านเชีิงประจักษ์

ทางการแพทย์ (evidence-based medicine) หรือ

แนวัทางเวัชีปฏิิบัติที�เป็นปัจจุบัน (current medical 

guideline) และการให�คำแนะนำต่าง ๆ ที�มีควัาม

เกี�ยวัข�องกับโรคผิวัหนังนั้น ๆ จากนั้นมีการนำเนื้อหา

ในแต่ละโรคมาเรียงเป็นลำดับขั้นให�ใกล�เคียงกับการ

ซึ่กัประวัติัและการตรวัจรา่งกายจรงิในการดแูลผู�ปว่ัย

ที�หอผู�ปว่ัยหรอืที�ห�องตรวัจผู�ปว่ัยนอก และมกีารเสรมิ

ประเด็นสำคัญในแต่ละส่วันเพื�อให�นักศึกษามีควัาม

เข�าใจมากขึ้น และทำการแบ่งงานในการทำข�อสอบ

จากผู�ป่วัยเสมือนแต่ละบท บทละ 1 ข�อ รวัม 10 ข�อ 

เพื�อนำมาใชี�เป็นแบบประเมินตนเองจำนวัน 2 ชีุด ชีุด

ละ 5 ข�อ หลังจากนัน้นำข�อมูลทัง้หมดมาลงไวั�ในระบบ 

e-learning ของทางภาควิัชีากุมารเวัชีศาสตร์ คณะ

แพทยศาสตร์ มหาวัิทยาลัยเชีียงใหม่ เพื�อให�นักศึกษา

แพทย์ชีั้นปีที� 6 ที�ได�ลงทะเบียนในปีการศึกษานั้น

สามารถเข�าถึงรูปแบบการเรียนรู�ด�วัยตนเองดังกล่าวั

ได� จากนั้นจึงได�เปิดใชี�งานจริงในระบบ e-learning 

และมีการสอบถามควัามคิดเห็นจากนักศึกษาแพทย์

ชีั้นปีที� 6 ก่อนจะมีการนำข�อคิดเห็นและข�อเสนอแนะ

มาทำการปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู�ให�มีควัาม

สอดคล�องกับควัามต�องการของผู�เรียนให�ได�มากที�สุด 

และได�มีการทดลองใชี�ผู�ป่วัยเสมือนดังกล่าวัในการ

เรยีนการสอนจริงดังแสดงในรูปที� 1-2 ซึึ่�งเป็นส่วันหนึ�ง

ของ extern conference ที�ใชี�สำหรับอภิปรายกลุ่ม

ของนักศึกษาแพทย์ชีั้นปีที� 6

3. ปัญห้าแลัะอุปสรรคที่พับั 

 3.1 เนื�องจากทุนสนับสนุนได�มาในชี่วังปลายปี 

2564 จึงทำให�มีนักศึกษาแพทย์ชีั้นปีที� 6 บางส่วันซึ่ึ�ง

จบกระบวันการเรียนการสอนในวิัชีากุมารเวัชีศาสตร์

ทั้ ง ในโรงพยาบาลมหาราชีนครเชีียงใหม่และ 

โรงพยาบาลสมทบเป็นที�เรียบร�อยแล�วั จึงไม่สามารถ

นำมาใชี�เป็นเกณฑ์ในการให�คะแนนได�จริงในปีการ

ศึกษานี้ 

 3.2 ไม่สามารถหาภาพรอยโรคผิวัหนังของ 

ผู�ปว่ัยจรงิได�ทัง้หมด เนื�องจากทมีอาจารยแ์พทยผ์ู�ดแูล

นักศึกษาแพทย์ชีั้นปีที� 6 ไม่ได�มีคลังของภาพรอยโรค

ผิวัหนังอยู่เดิม และอาจารย์ในสาขาตจวิัทยาในเด็ก 

(pediatric dermatology) ได�เกษียณอายุไปแล�วั สว่ัน

อาจารย์ใหม่ในสาขาตจวิัทยาในเด็กกำลังอยู่ใน

ระหวั่างการศึกษาต่อ 

 3.3 จากสถานการณ์ในการระบาดของโรค 

โควัิด-19 ทำให�ภาระงานของอาจารย์แพทย์มีมากขึ้น 

จึงทำให�อาจารย์บางส่วันไม่สามารถเตรียมผู�ป่วัย
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เสมือนจริงได�ทั้งหมด ทำให�การเริ�มทดลองใชี�รูปแบบ

การเรียนรู�โรคทางผิวัหนังในเด็กด�วัยตนเองสำหรับ

นักศึกษาแพทย์ชีั้นปีที� 6 ต�องถูกเลื�อนมาหลายครั้ง

จนถึงกลุ่มสุดท�าย

 3.4 จากสถานการณ์ในการระบาดของโรค 

โควัิด-19 ทำให�มีการจัดการเรียนการสอนทางระบบ 

online มากขึน้ จงึมคีวัามต�องการในการจดัทำสื�อการ

สอน online เพิ�มขึ้นอย่างมาก ทำให�เจ�าหน�าที�ที�ชี่วัย

ในการจัดทำสื�อการสอน online ไม่สามารถจัดทำ

วัิดีโอได�ตามเวัลาที�วัางแผนไวั�  

4. แนวทางในการแก้ไขปัญห้า

 4.1จากการที�ได�รับทุนในช่ีวังปลายปี 2564 

ทำให�ไม่สามารถใชี�สื�อการสอนดังกล่าวัเพื�อประเมิน

และให�คะแนนกับนักศึกษาแพทย์ได�หมดทุกคน จึงได�

ใชี�สื�อการสอนดังกล่าวัเพื�อเป็นแนวัทางประกอบการ

เรียนการสอน และเป็นรูปแบบเริ�มต�น (pilot) ในการ

หาข�อเสนอแนะและข�อคดิเหน็ให�มคีวัามสอดคล�องกบั

ผู�เรยีนมากที�สดุ เพื�อนำไปใชี�จริงกับนักศึกษาแพทย์ชีัน้

ปีที� 6 ในปีการศึกษาหน�า  

 4.2 เนื�องจากไมส่ามารถหาภาพรอยโรคผิวัหนงั

ของผู�ป่วัยจริงได�ท้ังหมด จึงต�องมีการใชี�ภาพจาก

เวั็บไซึ่ต์ (website) และรายงานผู�ป่วัยทางการแพทย์

ที�ได�รับการตีพิมพ์แทน (case report) โดยมีการใส่

ที�มาของรูปที�ใชี�อ�างอิงแทน ขณะที�รปูส่วันหนึ�งที�ได�มา

จากผู�ป่วัยจริงได�มากจากการเตรียมผู�ป่วัยเสมือนของ

นักศึกษาแพทย์ชีั้นปีที� 6 (รูปที� 3) จึงได�มีการเพิ�มชีื�อ

ของนักศึกษาแพทย์กลุม่ดังกล่าวัในฐ์านะผู�ที�มสีว่ันร่วัม

ในการเตรียมผู�ป่วัยเสมือน

 4.3 เนื�องจากทีมอาจารย์ผู�ดแูลนกัศกึษาแพทย์

ได�มีภาระงานเพิ�มข้ึนในระหวั่างการระบาดของโรค 

โควิัด-19 ทำให�ไม่สามารถจัดเตรียมผู�ป่วัยเสมือนได�

ครบตามที�วัางแผนไวั� จึงได�ลดจำนวันผู�ป่วัยเสมือนลง

เหลือเพียง 4 ราย ได�แก่ 

 1.โรคสุกใส (chickenpox)

 2.โรคเริม (herpes simplex infection)

 3.โรคเกลื้อน (tinea versicolor)

 4. โรคคาวัาซึ่ากิ (Kawasaki disease)

 เพื�อให�สามารถใชี�งานได�ทนัสำหรับระยะเริ�มต�น

เพื�อหาข�อคิดเห็นและข�อเสนอแนะสำหรับทำการ

ปรับปรงุรปูแบบการเรยีนรู�ด�วัยตนเองตอ่ไป อย่างไรก็

ดีผู�ป่วัยเสมือนในส่วันที�เหลือจนครบ 10 ราย รวัมถึง

การจัดทำข�อสอบในการประเมินตนเองให�ทันใชี�ก่อน

เริ�มปีการศึกษาหน�า (2565) 

 4.4 เนื�องจากการตัดต่อวัิดีโอของเจ�าหน�าที�มี

ควัามล่าชี�าจากภาระงานของเจ�าหน�าที�ที�ทำสื�อการ

เรียนการสอน online ที�มีมากขึ้น จึงได�ให�อาจารย์ใน

ภาควิัชีาที�มีควัามรู�ควัามสามารถในการตัดต่อวิัดีโอ

เป็นผู�ตัดต่อแทน และเห็นสมควัรที�จะส่งเสริมให�

อาจารยใ์นภาควัชิีาได�มกีารอบรมการตดัตอ่วัดีิโอเบ้ือง

ต�นเพิ�มขึ้นเพื�อใชี�ในการตัดต่อวัิดีโอสำหรับการสอน 

online ด�วัยตนเอง

5. รูปภาพั 

 

รูปที่ 1 รูปภาพแสดงการเรียนการสอนในรูปแบบการ

อภิปรายผู�ป่วัยแบบกลุ่มของนักศึกษาแพทย์ชีั้นปีที� 6 

(Extern conference) 

 

รูปที่ 2 รูปภาพแสดงการใชี�สื�อการเรียนรู�โรคทาง

ผิวัหนังด�วัยตนเองเป็นหนึ�งในสื�อการเรียนการสอน

สำหรับนักศึกษาแพทย์ชีั้นปีที� 6 
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รปูท่ี 3 รปูภาพแสดงตัวัอยา่งภาพรอยโรคผิวัหนงัของ

ผู�ป่วัยที�จัดเตรียมโดยนักศึกษาแพทย์ชีั้นปีที� 6 

6. ผลัการประเมินการใช้งานเบัื�องต้น

 จากการประเมินเบ้ืองต�นพบว่ัา นกัศึกษาแพทย์

ชีั้นปีที� 6 ผู�ป่วัยเสมือนของโรคทางผิวัหนังในเด็กเป็น

ผู�ป่วัยที�พบได�บ่อยจริงและมีควัามมั�นใจในการดูแล 

ผู�ปว่ัยดงักลา่วัหลงัเข�าเรยีนรู�ด�วัยตนเองในระดับดมีาก 

และได�ให�การประเมินจำนวันผู�ปว่ัยเสมอืน ควัามหลาก

หลายของผู�ป่วัยเสมือน ควัามยาวัของวัิดีโอและควัาม

ชีดัเจนของภาพและเสียงของวัดิโีอในระดบัด ีซึึ่�งจะได�

นำไปสูก่ารเพิ�มจำนวันผู�ป่วัยเสมือนให�ครบตามจำนวัน

ที�วัางแผนไวั� และวัางแผนตัดต่อวัิดีโอใหม่เพื�อให�มี

ควัามกระชีับของเนื้อหาและมีควัามชีัดเจนของภาพ

และเสียงมากขึ้น  

7. สรุป 

 การจดัการเรยีนการสอนรปูแบบการเรยีนรู�ทาง

โรงทางผิวัหนังในเด็กด�วัยตนเองสำหรับนักศึกษา

แพทย์สามารถใชี�เป็นสื�อการสอนอย่างหนึ�งที�เพิ�ม

ประสบการณใ์นการเรยีนรู�ให�กับนกัศกึษาแพทยไ์ด�จรงิ

ในภาวัะที�มีจำนวันผู�ป่วัยลดลงจากสถานการณ์การ

ระบาดของโรคโควัิด-19 และควัรมีการปรับปรุงให�มี

ควัามสมบูรณ์เพิ�มขึ้น เพื�อให�เกิดประสิทธิิภาพสูงสุด

เมื�อใชี�งานจริง

8. กิตติกรรมประกาศ

 ขอขอบคณุทางศนูยน์วัตักรรมการสอนและการ

เรียนรู� มหาวัิทยาลัยเชีียงใหม่ (Teaching and 

Learning Innovation Center Chiang Mai 

University; TLIC CMU) ที�ให�ทุนในการจัดทำสื�อการ

เรยีนการสอนรปูแบบการเรยีนรู�ทางโรงทางผวิัหนงัใน

เด็กด�วัยตนเองสำหรับนักศึกษาแพทย์ชีั้นปีที� 6 และ

ทีมอาจารย์ผู�ดูแลนักศึกษาแพทย์ชีั้นปีที� 6 ทุกท่านที�

ร่วัมกันจัดทำสื�อการสอนดังกล่าวั 

 

9. เอกสารอ้างอิง

 [1] ประกาศแพทยสภา ที� 12 /2555 เรื�อง เกณฑ์ควัามรู�ควัามสามารถในการประเมินเพื�อรับใบอนุญาต

เป็นผู�ประกอบวัิชีาชีีพเวัชีกรรม พ.ศ. 2555 (Medical Competency Assessment Criteria for National 

License 2012 )
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จลันวิทยาแลัะการประยุกต์ (KINESIOLOGY AND APPLICATIONS 

ในการเรียนการสอนแบับั Active learning 

วรัญญา จริงจิตร1 สาวิตรี ชารุนันทกร1 นภาลััย ชัยมะห้า1 

แลัะ ศุภลัักษณ์์ ผาด้ศรี1

1ภาควัิชีากิจกรรมบำาบัด คณะเทคนิคการแพทย� มหาวัิทยาลัยเชีียงใหม� 

110 ถนนอินทวัโรรส ตำาบลศรีภูมิ อำาเภอเมือง จังหวััดเชีียงใหม� 50200

E-mail: waranya.chingchit@cmu.ac.th  

บัทคัด้ย่อ

 การเรยีนการสอนแบบ Active learning ในกระบวันวัชิีา 513212 ได�จดัการเรยีนการสอนที�ลดการบรรยาย

หน�าชีัน้เรยีนลง และปรับให�มีกจิกรรมที�สง่เสริมการเรยีนรู�เพื�อให�สอดคล�องกับศตวัรรษที� 21  ผา่นการทำกิจกรรม

กลุม่ในชีัน้เรยีน การนำเสนอโดยผู�เรยีน กจิกรรมเกมออนไลน์ที�เชีื�อมโยงเข�ากบัเนือ้หา หรือกจิกรรมที�ผู�เรยีนมีสว่ัน

ร่วัมในการกำหนดรูปแบบหรือเนื้อหาในการเรียนตามวััตถุประสงค์การเรียนรู� โดยใชี�การจัดการเรียนรู�แบบ 

Activity-based learning, Problem-based learning และ Project-based learning ซึ่ึ�งผู�สอนจะใชี�ระบบ

จัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่าน MS team เป็นหลัก และส่งเสริมให�ผู�เรียนได�ใชี�เทคโนโลยีในการสืบค�นข�อมูล 

การนำเสนอ การส่งงาน และการสร�างสื�อคลิปวัิดีโอ ในส่วันของการประเมินผลได�แบ่งสัดส่วันคะแนนในส่วันของ

กิจกรรมการเรียนแบบ Active learning โดยเป็นการประเมินตามสภาพจริง (Authentic assessment) จาก

พฤติกรรมในชีั้นเรียน ควัามเข�าใจ การสะท�อนคิด และผลงานของผู�เรียน

คำสำคัญ:  Active learning, Activity-based learning, Problem-based learning, Project-based learning, 

จลนวัิทยาและการประยุกต์, กิจกรรมบำบัด 

1. บัทนำ

 ปัจจุบันโลกมีการเปลี�ยนแปลงอย่างรวัดเร็วั 

การจะประสบควัามสำเร็จในชีีวัิตได�นั้นจะมีทักษะใน

การดำรงชีีวัิตในศตวัรรษที� 21 (21st Century skills) 

[1] ดังนั้นการเรียนรู�แบบ active learning จะเป็น

ทักษะพื้นฐ์านสำคัญที�ชี่วัยส่งเสริมให�ผู�เรียนเป็น 

active learner เกิดการเรียนรู�ตลอดชีีวัิต ผู�สอนจึง

ต�องมีการปรับเปลี�ยนบทบาทจากผู�สอนมาเป็นผู�

ออกแบบการเรียนรู� ส่งเสริม ชีี้แนะ รวัมถึงอำนวัย

ควัามสะดวักในการเรยีน [2 - 4] เพื�อให�ผู�เรยีนสามารถ

นำองค์ควัามรู� ไปประยุกต์ใชี� ให�สอดคล�อง กับ

สถานการณ์ที�มีการปรับเปลี�ยนตลอดเวัลา   

กระบวันวิัชีา 513212 จลนวิัทยาและการประยุกต์ 

เป็นกระบวันวัิชีาที�ผู�เรียนต�องบูรณาการควัามรู�ใน

ศาสตรพ์ืน้ฐ์าน เพื�อนำควัามรู�พืน้ฐ์านที�ได�จากการเรยีน

มาประยุกต์ใชี�ในการให�การบำบัดฟ้�นฟูผู�ป่วัยรวัมถึง

การนำใชี�ในชีีวัิตประจำวััน ดังนั้น ผู�สอนจึงปรับการ

เรยีนการสอนในรปูแบบเดมิที�เปน็การบรรยายหน�าชีัน้

เรียนเพียงอย่างเดียวั มาเป็นการเรียนการสอนในรูป

แบบ active learning 

2. แนวทางที่ใช้ในการเรียนการสอนแบับั active 

learning

 กระบวันวิัชีา 513212 จลนวิัทยาและการ

ประยุกต์ เป็นกระบวันวัิชีาสำหรับนักศึกษาชีั้นปีที� 2 
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ภาควิัชีากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ 

มหาวัิทยาลัยเชีียงใหม่ ซึ่ึ�งมีผู�เรียนจำนวัน 58 คน

กระบวันวิัชีานี้ เป็นการนำองค์ควัามรู�ทั้งในเรื�อง

กายวัภิาคศาสตร์ สรีรวัทิยา และจลนวิัทยาที�เกี�ยวัข�อง

กบัการเคลื�อนไหวัของมนษุย์ที�ผู�เรยีนเคยศึกษามาแล�วั

มาต่อยอดเพื�อนำองค์ควัามรู�ที�ได�มาประยุกต์ใชี�ใน

วัชิีาชีีพกจิกรรมบำบดั ในการให�การบำบดัฟ้�นฟผูู�ปว่ัย 

รวัมถึงการส่งเสริมสุขภาพให�กับผู�รับบริการ ดังนั้น 

การจัดการเรียนรู�แบบ active learning ในกระบวัน

วัชิีานีจึ้งชีว่ัยสง่เสริมทกัษะการเรยีนสำหรับศตวัรรษที� 

21 ในด�านทักษะด�านการคิดอย่างมีวัจิารณญาณ และ

ทักษะในการแก�ปัญหา (Critical thinking and 

Problem) ทักษะด�านควัามร่วัมมือ การทำงานเป็น

ทมี และภาวัะผู�นำ (Collaboration teamwork and 

Leadership skills) ทกัษะด�านการสื�อสาร สารสนเทศ 

และรู�เท่าทันสื�อ (Communication, Information 

and Media literacy skills) ทักษะด�านคอมพิวัเตอร์ 

และ เทคโนโล ยีสารสนเทศ และการสื� อสาร 

(Computing and ICT literacy skills) ทักษะอาชีีพ 

และทักษะการเรียนรู� (Career and Learning skills) 

และควัามมีเมตตา กรุณา วัินัย คุณธิรรม จริยธิรรม 

(Compassion) ซึึ่�งการส่งเสริมทกัษะเหล่านีจ้ะถูกสอด

แทรกในกิจกรรมการเรียนรู� 

 ในการเรยีนผู�สอนได�สง่เอกสารและสื�อตา่งๆ ที�

เกี�ยวัข�องกับการเรียนใน MS team เพื�อให�ผู�เรียนได�

ศึกษาล่วังหน�า และเริ�มการเรียนการสอนโดยการให�ผู�

เรียนได�ทำแบบทดสอบที�เกี�ยวัข�องกับเนื้อหาที�จะได�

เรียนโดยใชี�เกมส์ออนไลน์โดยไม่เก็บคะแนนเพื�อให�ผู�

เรยีนได�ทราบเนือ้หาลว่ังหน�าและผู�เรยีนสนกุสนาน ตื�น

ตัวัที�จะเรียน รวัมถึงให�รางวััลกับผู�เรียนที�ตอบได�

คะแนนมากที�สุดเพื�อเป็นแรงเสริมทางบวักให�กับผู�

เรียน และในการเรียนใชี�วัิธิีการสอนแบบใชี�คำถาม 

(Questioning method) วัิธิีการสอนแบบอภิปราย 

(Discussion method) วัิธิีการสอนแบบแบ่งกลุ่ม

ทำงาน (Committee work method) และผู�สอนได�

ลดการบรรยายเพื�อเปิดโอกาสและให�เวัลากับผู�เรียน

ได�ศึกษาตามแนวัทางของ active learning แม�วั่าจะ

มีสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโคโรน่าไวัรัส 2019 

และมีการงดการเรยีนการสอนในชีัน้เรยีนกต็าม ผู�สอน

ได�ปรับวัธิิกีารเรยีนการสอนเป็นแบบออนไลน์โดยผ่าน

ระบบ zoom meeting และใชี� breakout room เพื�อ

ให�ผู�เรียนแต่ละกลุ่มได�ทำงานร่วัมกัน

 ได�เปิดโอกาสให�ผู�เรียนได�มีส่วันร่วัมในการ

จัดการเรียนรู� บูรณาการและสร�างองค์ควัามรู�จาก

แหล่งข�อมลูต่าง ๆ  โดยใชี�รูปแบบการสอนที�หลากหลาย 

และเชีื�อมโยงองค์ควัามรู�ที�ได�เรยีนผ่านมาสูเ่นือ้หาที�ได�

เรียนในครั้งต่อ ๆ ไป โดยเริ�มจากการเรียนรู�แบบใชี�

กิจกรรมเป็นฐ์าน (Activity-based learning) เปิด

โอกาสให�ผู�เรยีนเป็นคนเลือกหัวัข�อหรือภาพที�สนใจมา

ศึกษาและวิัเคราะห์การเคลื�อนไหวัโดยให�ผู�เรียนรวัม

กลุ่มเพื�อช่ีวัยกันเลือกและวิัเคราะห์สิ�งที�กลุ่มได�เลือก

มาวัา่ในแตล่ะข�อตอ่ของรา่งกายเกดิการเคลื�อนไหวัใน

รปูแบบใด รวัมถงึยงัได�จดักจิกรรมเลน่เกมสเ์พื�อให�ใน

กลุ่มบอกชีื�อท่าทางการเคลื�อนไหวัที�เป็น technical 

term เนื�องจากในการทำงานผู�เรียนจำเป็นต�องใชี� 

technical term ในการสื�อสารกับสหวัิชีาชีีพ รวัมถึง

ควัามเข�าใจที�ถูกต�องของท่าทางการเคลื�อนไหวั 

 หลังจากที�ผู� เรียนมีควัามรู�พื้นฐ์านพอเพียง 

ผู�สอนจึงได�ปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นการ

เรียนรู�แบบใชี�ปัญหาเป็นฐ์าน (Problem-based 

learning) โดยผู�สอนได�กำหนดปัญหาที�เป็นการเชีื�อม

โยงองค์ควัามรู�ในครัง้ก่อนหน�ามาให�ผู�เรยีนได�วิัเคราะห์

ต่อไปว่ัาหากเกิดควัามผิดปกติขึ้นจะส่งให�อย่างไรต่อ

การเคลื�อนไหวัร่างกาย 

 และสดุท�ายผู�สอนจงึได�ใชี�รูปแบบการเรยีนแบบ

การเรียนรู�โดยใชี�โครงงานเป็นฐ์าน (Project-based 

learning) โดยการให�นักศึกษาจับคู่และจับฉลากข�อ

จำกดัในการเคลื�อนไหวัที�ได�แล�วัจดัทำคลปิวัดิโีอในการ

ทำกิจวัตัรประจำวันัเพื�อให�ผู�เรยีนได�คิดวิัเคราะห์ และ

แก�ไขปัญหาที�เกิดขึ้น ซึึ่�งทำให�ผู�เรียนได�บูรณาการ
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ควัามรู�และได�ประยุกต์ใชี�ควัามรู�ที�มีไปใชี�ชีีวัิตประจำ

วััน และในวัิชีาชีีพต่อไป รวัมถึงชี่วัยส่งเสริมให�ผู�เรียน

มีทักษะการเรียนรู�ในศตวัรรษที� 21   

3. การวัด้แลัะประเมินผลั

 ในการวััดและประเมินผล ผู�สอนได�ปรับการ

ประเมินผลการเรียนจากการสอบข�อเขียนจากการ

สอบกลางภาคและปลายภาคการศกึษาที�สว่ันใหญจ่ะ

เป็นข�อสอบที�เป็นควัามจำมาเป็นการประเมินตาม

สภาพจริง โดยประเมินจาก

 - คะแนนพฤติกรรมในช้ัีนเรยีน การทำกิจกรรม

กลุ่ม 

 - คะแนนการสะท�อนคิด 

 - คะแนนผลงานที�ได�รับมอบหมาย 

 - คะแนนสอบกลางภาคและปลายภาคการ

ศึกษาที�ข�อสอบจะปรับเป็นข�อสอบในเชีิงของควัาม

เข�าใจและการวัิเคราะห์มากกวั่าข�อสอบควัามจำ 

 โดยการประเมนิผลงานที�ได�รบัมอบหมาย จะมี

การกำหนดเกณฑ์ Rubric Score ในการประเมินผล

การเรียนรู�ของผู�เรียนทุกครั้ง 

 ผลจากการจดัการเรยีนรู�แบบ active learning 

ในกระบวันวิัชีานี้พบว่ัาผู�เรียนมีทักษะแห่งศตวัรรษที� 

21 ทั้งในด�านทักษะการคิดอย่างมีวัิจารณญาณและ

ทักษะการแก�ปัญหา (Critical thinking and 

Problem) ทักษะด�านควัามร่วัมมือ การทำงานเป็น

ทมี และภาวัะผู�นำ (Collaboration teamwork and 

Leadership skills) ทกัษะด�านการสื�อสาร สารสนเทศ 

และรู�เท่าทันสื�อ (Communication, Information 

and Media literacy skills) ทักษะด�านคอมพิวัเตอร์ 

และ เทคโนโล ยีสารสนเทศ และการสื� อสาร 

(Computing and ICT literacy skills) ทักษะอาชีีพ 

รวัมถึงทักษะการเรียนรู� (Career and Learning 

skills)  จากการสะท�อนคิดของผู�เรยีน การทำกิจกรรม

กลุ่มตามใบงานที�ได�รับมอบหมายออกมาได�อยู่ใน

ระดบัดแีละโดดเด่นตามตวััชีีว้ัดัและเกณฑ์การประเมิน

ผลการเรียนรู�กระบวันวัิชีา ซึ่ึ�งใบงานนั้นเป็นลักษณะ

ของการใชี�กิจกรรมเป็นฐ์าน (Activity-based 

learning) หรือใชี�โครงงานเป็นฐ์าน (Project-based 

learning) และจากผลการสอบกลางภาคและปลาย

ภาคการศกึษาที�ข�อสอบเปน็ในเชีงิของควัามเข�าใจและ

การวัิเคราะห์  นอกจากนี้ผู�เรียนยังมีวัินัยในการเรียน

จากการประเมนิพฤติกรรมในชีัน้เรยีน การทำกิจกรรม

กลุ่ม และการส่งงานตามระยะเวัลาที�กำหนด  

3.1. ในมุมมองของผู�สอน

 การเรียนการสอนในรูปแบบ active learning 

ของกระบวันวัชิีา 513212 จลนวัทิยาและการประยกุต์ 

สามารถชี่วัยให�ผู�เรียนมีควัามรู� ควัามเข�าใจ สามารถ

ประยกุต์ คดิวัเิคราะห ์แก�ปัญหาจากโจทย์ที�กำหนดให� 

รวัมถึงทักษะการดำรงชีีวิัตในศตวัรรษที� 21 ได�เป็น

อยา่งดี ประเด็นที�สำคัญนอกเหนือจากทักษะการดำรง

ชีีวัิตในศตวัรรษที� 21 แล�วันั้น ผู�สอนภาคภูมิใจในตัวัผู�

เรียนที�มีควัามพยายามและปรับตัวัในการเรียนรู�เป็น

อย่างดี 

3.2. ในมุมมองของผู�เรียน

 การเรียนการสอนในรูปแบบ active learning 

ของกระบวันวัิชีา 513212 ในมุมมองผู�เรียน ผู�สอนได�

นำข�อมูลบางส่วันที�ได�จากการประเมินกระบวันวิัชีา

และที�ได�จากการสะท�อนคิดมาได�ดังนี้

 - จากการเรียนในหัวัข�อน้ีและจากการทำา

ปฏิิบัติการมาทำาให�ได�ทบทวันและต่อยอดควัามรู�เดิม 

ทำาให�รู�วั่าสามารถนำาควัามรู�ที�ได�จากการเรียนไป

ประยุกต์ใชี�อย่างไรได�บ�าง และทำาให�เห็นภาพการเป็น

นักกิจกรรมบำาบัดได�ชีัดมากขึ้น

 - วิัชีานี้เป็นวัิชีาที�ได�ให�ควัามสนุกและให�ควัาม

รู�ไปพร�อม ๆ กันเนื�องจากอาจารย์มักจะหาเกมมาให�

เลน่เสมอตอ่ให�ตอบผดิกไ็มเ่ปน็ไร เพราะถอืเปน็การที�

ทำาให�จำาในคำาตอบที�ถูกมากยิ�งขึ้น อาจารย์ทุกคนใจดี

พยายามอธิบิายและสาธิติให�นกัศึกษาเข�าใจมากยิ�งขึน้

อยู่เสมอ 

 - น่าเสียดายที�เป็นออนไลน์จึงทำาให�รับควัามรู�

จากอาจารย์ได�ไม่เต็มที� นักศึกษาจะนำาควัามรู�ที�ได�ไป
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ทบทวันปรับใชี�กับตนเองเพื�อเป็นพื้นฐ์านการเป็นนัก

กิจกรรมบำาบัดที�ดีในอนาคต

 - ในการเรียนท้ังสามคาบได�เล่นควิัซึ่ก่อนเข�าสู่

บทเรียน รู�สึกสนุกลุ�นและท�าทาย เพราะเป็นเกมที�ไม่

เคยเล่นมาก่อน 

 - ที�ชีอบกระบวันการสอน เเละกระบวันการ

สอบเกบ็คะเเนนที�เปน็เเบบ Active leaning ทำาให�เรา

ตื�นตัวัตอนเรียนในคาบตลอดเวัลา เพราะจะต�องทำา 

Assignment ส่งช่ีวังท�ายคาบ เเละชีอบที�อาจารย์มี

เกมตกปลาให�เลน่ ทำาให�รู�ภาพรวัมขอบเขตของเนือ้หา

ที�เราจะเรียนในวัันน้ัน ซึ่ึ�งช่ีวัยวััดควัามเข�าใจเราด�วัย 

สุดท�ายนี้หนูจะเก็บควัามรู� เหล่านี้ไวั�ใชี� เพื�อเป็น

ประโยชีน์ในตอนฝึึกงาน

 - ในคาบ active learning อยากให�อาจารย์มี

ตัวัอย่างหรืออธิิบายเพิ�ม

 - อยากให�มีเอกสารที�เป็นภาษาไทยประกอบ

ค่ะ เพราะวั่าสไลด์อังกฤษไม่ค่อยเข�าใจ

3.3. ลิ้งค์ตัวัอย่างคลิปวัิดีโอของผู�เรียน

631110129_631110184 movement analysis 

.MP4

631110119_631110142 movement analysis.

MOV

631110161_631110163_movement analysis.

MOV

4. กิตติกรรมประกาศ

 ทุนสนับสนุนการเรียนการสอนแบบ active 

learning ได�รับจากโครงการส่งเสริมการจัดการเรียน

รู�แบบใหม่ที�สอดคล�องกับศตวัรรษที� 21 ประจำภาค

เรียนที� 2/2564 

 ขอขอบพระคุณ Teaching and Learning 

Innovation Center (TLIC) มหาวัิทยาลัยเชีียงใหม่ 

และคณาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์ที�กรุณาให�คำ

แนะนำในกิจกรรม Coaching เป็นอย่างสูง
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6. ภาคผนวก

ตัวอย่าง งานที่มอบัห้มาย
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การเรียนการสอนของนักศึกษาแพัทย์โด้ยใช้ผู้ป่วยจำลัองออนไลัน์ 

แลัะวิด้ีโอที่ให้้นักศึกษามีส่วนร่วมในการตัด้สินใจรักษา

ศุภกัญญา  กังสุวรรณ์ 1, ณ์ัฐรุจี วิวรรธ์นด้ิฐกุลั1, กานต์ อภิเวชกุลั1,  

เจน เจิด้อำาไพั1 แลัะ อลัิสรา  ด้ำารงมณ์ี 1

1 ภาควัิชีากุมารเวัชีศาสตร�, คณะแพทยศาสตร�, มหาวัิทยาลัยเชีียงใหม�

ที�อยู� 110 ถนนอินทวัโรรส ซึ่อย 2 ตำาบลสุเทพ อำาเภอเมืองเชีียงใหม� เชีียงใหม� 50200

E-mail: supakanya.tan@cmu.ac.th

บัทคัด้ย่อ

 การเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์แบบออนไลน์มีบทบาทมากขึ้นในยุคปัจจุบันเนื�องจากสถานการน์โรค

ระบาดและการปฏิิบัติตัวัรักษาระยะห่าง การวัางแผนสร�างกระบวันการเรียนการสอนจึงมีควัามสำคัญ นักศึกษา

แพทย์ชีั้นคลินิคจะมีการเรียนการสอนโดยใชี�ประสบการณ์การดูแลผู�ป่วัยเป็นหลักทั้งนี้เนื�องจากข�อจำกัดหลาย

อย่างทั้งจำนวันผู�ปกติปกติที�ลดลง ควัามซึ่ับซึ่�อนของผู�ป่วัยที�มีมากขึ้นในโรงเรียนแพทย์จึงทำให�ระบบการเรียน

การสอนต�องปรับเปลี�ยน การเรียนโดยใชี�ผู�ป่วัยจำลองมีบทบาทสำคัญในการฝึึกฝึนการรักษาผู�ป่วัยภาวัะฉุกเฉิน

หรือผู�ป่วัยที�พบน�อยลง การศึกษานี้จึงจัดการเรียนการสอนโดยอาศัยผู�ป่วัยจำลองเป็นพื้นฐ์าน นำเสนอใน 2 รูป

แบบได�แก่ 1. แบบผู�ป่วัยจำลองผ่านสื�อออนไลน์ เพื�อฝึึกฝึนทักษะการซึ่ักประวััติและการให�คำแนะนำแก่ผู�ป่วัย 

2. แบบ interactive VDO เพื�อเสริมทักษะการตัดสินใจการรักษาผู�ปว่ัยภาวัะฉุกเฉิน และผู�ปว่ัยทั�วัไปที�ศกึษาอาจ

มีบทบาทน�อยในเวัชีปฏิิบัติจริง จากการศึกษานี้ได�ทำการสำรวัจควัามพึงพอใจของนักศึกษาต่อวัิธิีการเรียนการ

สอนทั้งสองวัิธิีพบวั่า นักศึกษามีควัามพึงพอใจอยู่ในระดับมากที�สุดในการใชี�ผู�ป่วัยจำลองแบบออนไลน์เป็น 

telemedicine ร�อยละ 78.6 โดยสนบัสนนุการทำกจิกรรมนีเ้ปน็กจิกรรมเสรมิในการเรยีนการสอนในอนาคตตอ่

ไปเพราะสามารถทดแทนจำนวันผู�ป่วัยที�มอีย่างจำกัดและเพิ�มโอกาสให�นักศึกษาได�ฝึึกฝึนด�วัยตนเองได� ในขณะที� 

การใชี� interactive VDO ยงัพบวัา่สื�อการเรยีนการสอนนีย้งัเปน็ที�พอใจในระดบัด ีร�อยละ 53.8 เนื�องจากใชี�ระยะ

เวัลายาวันานในการศึกษา ซึ่ึ�งเป็นประเด็นที�ทำให�ต�องปรับปรุงต่อไป โดยสรุป การทำสื�อการเรียนการสอนผ่าน

ระบบออนไลน์โดยวิัธิกีารใชี�ผู�ป่วัยจำลองผ่านระบบออนไลน์และ interactive ยงัถอืเป็นวัธิิทีี�ด ีสร�างควัามพึงพอใจ

ให�กับผู�เรียน ตลอดจนทำให�ผู�เรียนสนใจและมีส่วันร่วัมในการเรียนออนไลน์ได�ดีมากยิ�งขึ้น

คำสำคัญ:  Interactive learning, telemedicine, simulation based-learning, online education 

1. บัทนำ

 กระบวันวิัชีากุมารเวัชีศาสตร์ 2 ประกอบไป

ด�วัยการบรรยายและการฝึึกปฏิิบัติบนหอผู�ป่วัยและ

ห�องตรวัจผู�ป่วัยนอก ในส่วันการบรรยายมีการเรียน

การสอนหลากหลายรูปแบบ ได�แก่การเรียนโดยมี

อาจารยเ์ปน็ผู�บรรยาย (เรยีนในห�องบรรยายแบบแบง่

กลุ่มและเรียนออนไลน์รวัมทั้งชีั้นปี) การเรียนแบบ 

flipped-classroom รวัมไปถึงการเรียนรู�ด�วัยตนเอง

โดยผ่านเอกสารคำสอนในระบบ KC-Moodle ตาม

หัวัข�อที�กำหนด อย่างไรก็ตามเนื้อหาในรายวิัชีานี้มี

จำนวันมาก และส่วันหนึ�งต�องใชี�การเรียนด�วัยตนเอง 

ท ำ ให� นั ก ศึ กษ า ไม่ ส าม า รถ เรี ยน รู� ไ ด� อ ย่ า งมี

ประสิทธิิภาพเท่าที�ควัร นอกจากนี้ด�วัยสถานการณ์

การระบาดของเชีื้อโควัิด-19 ทำให�โอกาสการ
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ปฏิิสัมพันธิ์กับผู�ป่วัย การฝึึกปฏิิบัติทางคลินิกบนหอผู�

ป่วัยและห�องตรวัจผู�ป่วัยนอก รวัมไปถึงการสอนรวัม

ในชีั้นเรียนทำได�ยากข้ึน ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ

ประสบการณ์การเรียนรู�ของนักศึกษาทั้งในภาค

บรรยายและภาคปฏิิบตั ิ โครงการพฒันาการเรยีนการ

สอนนีจึ้งวัางแผนสร�างเครื�องมือและรูปแบบการเรยีน

ที�จะช่ีวัยผู�เรียนให�สามารถเข�าใจเนื้อหาการบรรยาย

อยา่งลึกซึ่ึง้ และมีประสบการณ์ทางคลินกิเพิ�มขึน้ โดย

มีแผนการปรับปรุงการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 

ผ่านการใชี�ผู�ป่วัยจำลอง หุ่นจำลอง วัิดีโอ และสื�อการ

สอนอื�น ๆ  ทั้งนี้เพื�อให�ผู�เรียนมี active learning และ

เพิ�มประสิทธิิภาพในการเรียนรู�

2. ห้ลัักการแลัะทฤษฎีีีที่นำมาใช้

 ในยคุศตวัรรษที� 21 ที�มเีทคโนโลยใีนการศกึษา

เพิ�มขึ้นอย่างมาก ท้ังนี้ระบบการเรียนแบบออนไลน์

กลายเป็นวัิธิีการที�นิยมใชี�มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ�ง

ในยุคสถานการณ์การระบาดของโควัิด-19 อย่างไร

ก็ตามการศึกษาถึงประสิทธิิภาพการใชี�สื�อการเรียน

การสอนออนไลน์กับนักศึกษาแพทย์ระดับก่อน

ปริญญา จากการศึกษาแบบ metanalysis พบวั่า  

ไม่ได�มีหลักฐ์านชีัดเจนที�สนับสนุนวั่าการศึกษาแบบ 

offline จะมีประสิทธิิภาพมากกวั่าแบบ online ทั้งนี้

การศึกษาแบบ online ยงัมปีระโยชีน์ในการเพิ�มควัามรู� 

ทักษะควัามสามารถซึึ่�งต�องพิจารณาถึงวัิธิีการที�มี

ประโยชีน์และเหมาะสมสำหรับนักศึกษาแพทย์ระดับ

กอ่นปรญิญา1 Modular Object-Oriented Dynamic 

Learning Environment (Moodle) เป็นระบบการ

เรียนการสอนออนไลน์ที�สะดวักสบายกับการใชี�งาน

เป็นระบบที�ดีในการสอนออนไลน์กับนักศึกษาก่อน

ปรญิญาและเอือ้อำนวัยในนกัศกึษาสามารถศกึษาด�วัย

ตนเองได�ง่ายมากขึ้น ยกระดับการศึกษาให�เป็นสากล

มากขึน้2  การศึกษาในยุคการระบาดของโรคโควิัด-19 

ทำให�นกัศกึษาเข�าถงึผู�ปว่ัยและได�ฝึกึฝึนกบัผู�ปว่ัยอยา่ง

ปกติได�น�อยลง รวัมถึงทักษะการตัดสินใจต่างๆ ใน

ภาวัะฉกุเฉนิอาจลดลงจากเดมิ การศกึษาจากประเทศ

สวัิตเซึ่อร์แลนด์ได�มีการศึกษาแบบ Randomized 

controlled trial โดยเปรียบเทียบระหวั่างการใชี�การ

เรียนการสอนออนไลน์ลักษณะ E-learning มีคำถาม 

การให�นักศึกษาตอบคำถามและมีการเฉลยคำตอบ

เป็นสื�อภาพรวัมถึงมีวัิดิโอของผู�ป่วัยจริงให�นักศึกษา

ตดัสินใจเรื�องการวิันจิฉัยและรักษา เทียบกับการใชี�การ

เรียนการสอนแบบสื�อภาพเคลื�อนไหวัแบบวิัดิโออย่าง

เดียวัเป็นหลัก พบวั่ากลุ่มที�ใชี�สื�อการสอนออนไลน์

ลักษณะ E-learning มีควัามสนใจและติดตามสื�อการ

เรียนได�ดีกว่ัาแบบปกติทั้งยังได�คะแนนการตัดสินใจ

การวิันิจฉัยหรือรักษาโรคได�ดีกว่ัาในกลุ่มที�ดูสื�อภาพ

เคลื�อนไหวัของการสอนแบบปกติ3 วัิธิีการใชี�ผู�ป่วัย

จำลองเป็นอีกวัิธิีที�ดีในการฝึึกฝึนการดูแลผู�ป่วัยที�มี

ภาวัะฉุกเฉิน เสริมประสบการณ์ทำให�มีประโยชีน์ใน

การตัดสินใจนำควัามรู�ไปใชี�ในสถานการณ์จริงอย่าง

มาก4 อย่างไรก็ตามวัิธิีการทำสื�อการสอนออนไลน์ทำ

หลายวัิธิีเชี่น การสอนสดผ่านสื�อออนไลน์ การบันทึก

การสอนไวั�ก่อนล่วังหน�า โดยใชี�วัิธิีการสอนแบบ 

problem-based learning, flipped-classroom, 

การประชุีมสัมมนาและการใชี�ตวััอย่างผู�ปว่ัย ตลอดจน

การบรรยายปกติแล�วันำสื�อทั้งหมดนั้นวัางในระบบ

ออนไลน์ จากการที�นักศึกษาได�มีโอกาสศึกษาด�วัย

ตนเองใชี�เวัลาด�วัยตนเองและมีการทบทวันประเมิน

ตนเองนั้นพบข�อมูลวั่าทำให�นักศึกษาสามารถเพิ�ม

ควัามสามารถในการทำหัตถการทางการแพทย์ได�5 

ท้ังนี้แพลตฟอร์มที�มีการใชี�มากที�สุดในยุคที�ต�องมีการ

รกัษาระยะหา่งคอื Zoom® ซึึ่�งการขาดการเรยีนแบบ

พบปะกันจริงอาจทำให�การเรยีนการสอนไม่ได�ประสบ

ควัามสำเรจ็มากเท่าที�ควัร รวัมถึงการไม่ได�วัางแผนการ

เรียนการสอนที�ดีในสื�อออนไลน์ก็ทำให�แผนการสอน

อาจมีปัญหาได� รวัมถึงปัญหาทางด�านอารมณ์ของ

นักศึกษาที�ไม่สามารถแสดงออกให�อาจารย์เห็นได�

อยา่งชีดัเจน6  ซึึ่�งเปน็ส่วันที�อาจารยต์�องพจิารณาและ

ศกึษาเพิ�มเตมิตอ่ไปและหาวัธิิกีารปอ้งกนัการเกดิการ

เบื�อหนา่ยของนกัศกึษาในการใชี�สื�อออนไลนเ์รยีนด�วัย



66       ผลการจัดการเรียนรู้ 21st Century Learning ประจำาปีการศึกษา 2564

CMU21 (2022)
Chiang Mai University, Thailand

ตนเอง และชีว่ัยนกัศกึษาให�รู�สกึสนกุและอยากเรยีนรู�

เพื�อทำให�สื�อที�อาจารย์ตั้งใจทำน้ันเกิดประโยชีน์สูง

ที�สุด7 

 อย่างไรก็ตาม หลักการพื้นฐ์านในการจัดการ

เรียนการสอนแบบออนไลน์สำหรับนักศึกษาแพทย์มี 

3 หลักการได�แก่ Transactional distance, presence, 

independence learner ดังนั้นหากทำสื�อการสอน

ออนไลน์สำหรับนักศึกษาแพทย์นั้นควัรยึดหลักให�สื�อ

การสอนน้ันสามารถทำให�นักศกึษามคีวัามสามารถใน

การเรียนรู�ด�วัยตนเองได� ท้ังในเรื�องควัามรู�  การ

ปฏิสิมัพนัธิท์างสงัคมและสามารถเรยีนรู�อยา่งตอ่เนื�อง

ได�เพราะฉะนั้นสื�อนั้นต�องเป็นแบบ active learner 

ไม่ใชี่แบบ passive learner8 ด�วัยหลักการนี้จึงทำให�

การวัางแผนการสอนแบบ interactive VDO จึงเป็น

วัิธิีหนึ�งที�คาดวั่าจะบรรลุจุดประสงค์และเสริมทักษะ

ทางการแพทย์ให�นกัศกึษาได�มากกว่ัาปกต ิรว่ัมกบัการ

เสริมทักษะให�นักศึกษาในเรื�อง telemedicine ให�

สอดคล�องกับสถานการณ์ในอนาคตที�แพทย์รุ่นใหม่

ต�องเผชีิญ9 ดังนั้นการทำสื�อออนไลน์นั้นจำเป็นมากที�

ต�องอาศัยการวัางแผนโครงสร�างที�ชีัดเจน ตั้งจุด

ประสงค์และเลือกวิัธิีการที�ชีัดเจนไวั�สำหรับการให�

ควัามรู�ในหัวัข�อเรื�องที�แตกต่างกัน10 

3. กระบัวนการจัด้กิจกรรม

3.1. กิจกรรมหลักที� 2 งาน ได�แก่

 3.1.1 สร�างห�องเรียนเสมือนเพื�อจำลองการ

ตรวัจผู�ป่วัยนอกผ่านระบบออนไลน์

 การจัดกิจกรรมการเรียนรู�รูปแบบใหม่สำหรับ

ฝึึกทักษะการดูแลผู�ป่วัยในโรคที�พบบ่อยในเด็ก 

(common problems in pediatrics) ทัง้หมด 3 โรค 

ได�แก่ หวัดั ท�องเสียและปวัดศีรษะ โดยจัดเตรียมผู�ปว่ัย

จำลองให�ผู�เรียนได�พบผ่านระบบ zoom ตามระยะ

เวัลาที�ผู�สอนกำหนดไวั� เพื�อฝึกึการซัึ่กประวัตั ิ(history 

taking) และการให�คำแนะนำผู�ป่วัย (patient 

education) กระบวันการดังกล่าวัจะทำในห�องตรวัจ

ผู�ปว่ัยนอกเพื�อให�ผู�เรยีนได�ฝึึกฝึนด�วัยตนเอง เสริมสร�าง

ควัามมั�นใจในการตรวัจผู�ป่วัยจริงและมีการบันทึก

วัิดีโอ มีใบประเมินสำหรับอาจารย์ ตัวัอย่างผู�ป่วัย

จำลองและภาพการตรวัจร่างกาย 

 กระบวันการ feedback จัดทำโดยอาจารย์ที�

เปน็ผู�ควับคมุกจิกรรมโดยทำการ feedback ทนัทีหลงั

จากจบกิจกรรม 

 การจัดกิจกรรมเป็นส่วันเสริมของการตรวัจ 

ผู�ป่วัยนอกโดยจัดกิจกรรมทุก 1-2 สัปดาห์ตามหลัง

ชี่วังเวัลาการตรวัจแบบปกติ ใชี�เวัลาที�เหลือในการพูด

คุยกับผู�ป่วัยจำลอง โดยใชี�เวัลาประมาณ 15-30 นาที

ต่อผู�ป่วัย 1 ราย

 3.1.2 สร�างกิจกรรม interactive VDO (รูปที� 

1) โดยผู�เรียนสามารถเรียนรู�และทบทวันบทเรียนได�

ด�วัยตวััเองและปรับปรงุการเรยีน flipped-classroom 

ซึ่ึ�งเดิมเป็นคาบเรียนที�ให�นักศึกษาทำการศึกษาด�วัย

ตนเองล่วังหน�าผ่านเอกสารคำสอนและวัิดีโอบันทึก

การสอนที�จัดเตรียมไวั�ให�ในระบบ KC-Moodle จาก

นั้นเข�าร่วัมอภิปรายกรณีศึกษาในห�องเรียนร่วัมกับ

อาจารย์ โดยวัางแผนจะจัดทำวิัดีโอการสอนเพิ�มเติม

ในหัวัข�อที�ยังขาด การสร�างสถานการณ์จำลองให�กับ

นักศึกษาทำขึ้นทั้งหมด 3 ราย ได�แก่ ผู�ป่วัยที�มีอาการ

หอบและปอดอักเสบติดเชีื้อ ผู�ป่วัยที�มีอาการชีัก และ

ผู�ป่วัยเด็กที�มาตรวัจพัฒนาการ ทำสถานการณ์ใน

ลักษณะเกมจำลอง interactive video เปิดโอกาสให�

ผู�เรียนได�สัมผัสสถานการณ์ในการดูแลผู�ป่วัยจริง มี

คำถามให�เลอืกตัดสนิใจในสถานการณต์า่งๆ ประยกุต์

ใชี�ควัามรู�เกี�ยวักับการซึ่กัประวัตั ิตรวัจรา่งกาย การสง่

ตรวัจทางห�องปฏิิบัติการ การวัินิจฉัยโรค และการ

ตัดสินใจดูแลรักษาผู�ป่วัย โดยเมื�อหลังจากนักศึกษา

ตัดสินใจเลือกแล�วัสถานการณ์จะดำเนินต่อเนื�องไป

ตามที�นกัศกึษากดเลอืก และมกีารตอบสนองหรอืเฉลย

ข�อมูลควัามรู�ที�ถูกต�องหรือแนวัเวัชีปฏิิบัติที�สมควัร

ปฏิิบัติตามมาหลังจากนักศึกษาตอบคำถาม

3.2.  ระยะเวัลาในการดำเนินงาน 4 เดือน
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3.3. ผู�เข�าร่วัมกิจกรรม 

 นักศึกษาชีั้นปีที� 5 ทั้งหมด 50 คน

3.4. วัิธิีการประเมินผล

 3.4.1 การประเมินผลจากนักศึกษาโดยตรงใน

การให�นักศึกษาให�ควัามคิดเห็นแบบอิสระ

 3.4.2 ประเมินผลโดยใชี�แบบสอบถาม (ตาราง

ที� 1 และ 2)

4. ผลัที่ได้้รับั 

4.1. การประเมินกิจกรรม ผู�ป่วัยจำลอง

ออนไลน์ผ่านทางโปรแกรม Zoom 

 4.1.1 การประเมินแบบสอบถามควัามคิดเห็น

อิสระเนื�องจากเป็นกิจกรรมใหม่และทำเสริมกับส่วัน

ของการเรียนการสอนเดิม จึงได�ให�นักศึกษาทำ

กิจกรรมและมีการ direct observation และทำการ

สอบถาม พดูคยุกบัทัง้นกัศกึษาและอาจารย์ที�ควับคมุ

กจิกรรม  พบวัา่นกัศกึษาสว่ันใหญม่คีวัามพงึพอใจกบั

กิจกรรมเสริมนี้ โดยให�ควัามเห็นว่ัาทำให�ได�เห็น

ขอบเขตเนือ้หาของการเรยีนผู�ปว่ัยนอกที�กวั�างข้ึนและ

ครอบคลุมมากขึ้น ทั้งนี้เนื�องจากสถานการณ์การ

ระบาดของโรคโควัิด-19 ทำให�ขาดประสบการณ์ใน

การตรวัจผู�ปว่ัยที�มอีาการไข�สงูหรอืมอีาการน้ำมกู เจบ็

คอ การใชี� ผู� ป่ วัยจำลองนี้ ที� ให� สามารถเส ริม

ประสบการณ์ส่วันนี้ได� ทั้งนี้ยังได�ฝึึกฝึนการแนะนำผู�

ปว่ัย เสริมควัามมั�นใจและข�อบกพร่องเฉพาะคน นำไป

ใชี�ได�จริงในอนาคตและอยากให�มีการเพิ�มเติมจำนวัน

ผู�ป่วัยที�พบบ่อยให�ได�ฝึึกฝึนเพิ�มขึ้นอีก เพื�อทดแทนผู�

ป่วัยที�พบในโรงเรียนแพทย์ที�อาจจะยากเกินควัาม

สามารถในระดบันกัศกึษาแพทย ์อยา่งไรกต็ามการทำ

กจิกรรมน้ียงัไมส่ามารถทดแทนผู�ป่วัยจรงิได�และอยาก

ให�ขยายการฝึึกฝึนโดยให�นักศึกษาได�ฝึึกฝึนเฉพาะคน

เป็นกลุ่มย่อยมากขึ้น

 การประเมินผลจากอาจารย์ผู�ควับคุมมีควัาม

เห็นตรงกับนักศึกษาโดยพบว่ัาการเรียนการสอนนี้

สามารถช่ีวัยเสริมทักษะให�นักศึกษาในหัวัข�อที�ไม่ได�

ตรวัจเองจริงในชี่วังสถานการณ์การระบาดของเชีื้อ 

โควัิด-19 ทั้งนี้อาจพบปัญหาเรื�องระบบเสียงและการ

ใชี�อุปกรณ์การสื�อสารที�ไม่พร�อม จึงจำเป็นต�องอาศัย

การอบรมอาจารย์ที�จะเข�าควับคุมกิจกรรมนี้เพิ�มเติม

รวัมถึงควัรปรับสื�อการเรียนทั้งหมดของกิจกรรมเป็น

ระบบออนไลนเ์พื�อแบง่ปนัทางหน�าจอและระบบอยา่ง

ลื�นไหลในขณะที� ฝึึกฝึนกิจกรรมและเพิ�มเติมให�

นักศึกษามีเวัลาคิดและวัิพากษ์ผู�ป่วัยก่อนและตัดสิน

วัินิจฉัยด�วัยตนเองก่อนให�คำปรึกษาต่อไป 

 4.1.2 การประเมินโดยใชี�แบบสอบถาม

 ผลการประเมินพบระดับควัามพึงพอใจใน

กิจกรรมอยู่ที�ดีถึงดีมาก (แผนภาพที� 1) โดยพบวั่า

หวััข�อ ระยเวัลาที�ใชี�ทำกจิกรรมและวัธิิกีาร feedback 

โดยการ direct observation และอาจารย์ให�ควัาม

เหน็ทนัทหีลงัจากจบกจิกรรมมคีวัามเหมาะสมร�อยละ 

78.6 อย่างไรก็ตามยังมีนักศึกษาส่วันหนึ�งที�ยังอยาก

พดูคยุกับผู�ปว่ัยจำลองโดยไม่ผ่านระบบออนไลน ์ทัง้นี้

ภาพรวัมนกัศกึษายงัต�องการให�จดักจิกรรมลกัษณะนี้

อีกอย่างต่อเนื�องเพื�อให�นักศึกษาได�ฝึึกปฏิิบัติเอง

เฉพาะคน

4.2. การประเมินกิจกรรมผู�ป่วัยจำลองแบบ 

interactive VDO

 4.2.1 การประเมินแบบให�ควัามเห็นอิสระ พบ

วั่าการใชี� interactive VDO ยังมีปัญหาในเรื�องควัาม

ยากของวัิธิีการตัดต่อและเข�าถึงสื�อทางออนไลน์ทั้งนี้

พบว่ัาโดยหลกัการเปน็หลกัการที�ดใีนการเรยีนเพิ�มเตมิ

ด�วัยตนเอง แต่อยากให�ปรับทางเทคนิคเชี่น การ

สามารถปรับเร่งวัิดิโอให�เร็วัขึ้นได�เนื�องจากบางชี่วัง

นานเกนิไป และอยากให�มกีารทบทวันข�อมลูของผู�ปว่ัย

จำลองเป็นระยะรวัมถึงมีการเฉลยแบบลักษณะสรุป

ควัามรู�สัน้ๆเพื�อให�นกัศกึษาสามารถทบทวันควัามรู�ได�

อย่างเป็นหวััข�อและกลับไปศึกษาเพิ�มเติมด�วัยตนเองได�

 4 .2 .2 การะประเมินจากแบบสอบถาม 

(แผนภาพที� 2) พบวั่าหัวัข�อในการฝึึกปฏิิบัติมีควัาม

เหมาะสมมากที�สุดอยู่ที�ร�อยละ 53.8 วัิธิีการสอนและ

สื�อการสอนมีควัามน่าสนใจมากที�สุดร�อยละ 53.8  โดย
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มีควัามพึงพอใจโดยรวัมอยู่ที�ระดับมากถึงมากที�สุด 

อย่างไรก็ตามระยะเวัลาของสื�อการสอนยังไม่เหมาะ

สมและควัรปรับปรุงเพราะสื�อยาวัเกินไป 

5. สรุปผลัการด้ำเนินงาน

 การปรับรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ให�

มปีระสทิธิภิาพมากขึน้ ทนัยคุศตวัรรษที� 21 ในวัธิิกีาร

ใชี�ผู�ป่วัยจำลองแบบออนไลน์โดยเป็น telemedicine 

กับนักศึกษาเป็นกิจกรรมเสริมที�เหมาะสมกับยุคสมัย

และผู�เรยีน สามารถทำให�นกัศกึษาแพทยม์คีวัามสนใจ

และมคีวัามกระตอืรอืร�นในการศกึษาเพิ�มมากขึน้ ทัง้นี้

การทำ interactive VDO ก็เป็นส่วันหนึ�งในวัิธิีการนำ

เสนอผู�ป่วัยจำลองให�กับนักศึกษาแพทย์ที�สามารถใชี�

เพื�อให�นักศึกษาฝึึกฝึนและใส่ใจทบทวันบทเรียนด�าน

การรักษา เตรียมตัวัเพื�อนำไปใชี�ในสถานการณ์จริงได�

อย่างมีประสิทธิิภาพ และสร�างควัามพึงพอใจใน

รายวัชิีาให�แกผู่�เรยีน ทัง้นีร้ะยะเวัลาของวัดิิโอนำเสนอ

ที�สั้นกระชัีบยังเป็นเรื�องที�สำคัญที�ต�องพิจารณา

ปรับปรุงแก�ไขให�เหมาะกับผู�เรียนในยุคดิจิตอลต่อไป

รูปที่ 1 ตัวัอย่างstory board ของการทำinteractive VDO
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แผนภาพัที่ 1 ระดับควัามพึงพอใจของกิจกรรมผู�ป่วัยจำลองออนไลน์ผ่านทางโปรแกรม Zoom

แผนภาพัที่ 2 ระดับควัามพึงพอใจของกิจกรรมผู�ป่วัยจำลองออนไลน์แบบ interactive VDO
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ตารางที่ 1 แบบประเมินการฝึึกปฏิิบัติด�านการซึ่ักประวััติและให�คำแนะนำผู�ป่วัยจำลองผ่านโปรแกรม ZOOM 
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การเรียนรู้แบับั active learning แลัะ flipped classroom 

วิชาฝึึกปฏิิบััติการพัยาบัาลัผู้ให้ญ่แลัะผู้สูงอายุทางอายุรศาสตร์ 

สุทธ์ินันท์ คอด้ริงตัน
กลุ�มวัิชีาการพยาบาลอายุรศาสตร� คณะพยาบาลศาสตร� มหาวัิทยาลัยเชีียงใหม�

ที�อยู� 110/406 ถนนอินทวัโรรส ตำาบลสุเทพ อำาเภอเมืองเชีียงใหม� จังหวััดเชีียงใหม� 50200

Sutthinan.cod@cmu.ac.th

บัทคัด้ย่อ

  การฝึึกปฏิิบัติการพยาบาลแบบองค์รวัมแก่ผู�ใหญ่และผู�สูงอายุที�มีปัญหาสุขภาพเฉียบพลันและเรื้อรังใน

ระบบต่าง ๆ ของร่างกายที�ได�รับการรักษาทางอายุรกรรม โดยครอบคลุมการสร�างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค 

การรักษา และการฟ้�นฟูสภาพ โดยใชี�กระบวันการพยาบาล แนวัคิดที�เกี�ยวัข�องและหลักฐ์านเชีิงประจักษ์ ตลอด

จนการคำนึงถึงสิทธิผูิ�ป่วัย ควัามปลอดภัยของผู�ปว่ัย การใชี�ยาอยา่งสมเหตุสมผล จริยธิรรมทางการพยาบาล และ

ควัามหลากหลายทางวัฒันธิรรม แตเ่ดมิการเรยีนการสอนเปน็แบบฝึกึปฏิบิตักิบัผู�ปว่ัยจรงิและมกีารนำเสนอหวััข�อ

ที�มีควัามสอดคล�องกับการพยาบาลโดยใชี�วัิธิีการประชีุมกลุ่ม (conference) 

  จากสถานการณ์ปัจจบัุนที�มกีารแพร่ระบาดของเชีือ้ไวัรสัโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทำให�ต�องปรับรปูแบบ

การเรยีนการสอนเพื�อลดการสมัผสัผู�ป่วัยในช่ีวังการระบาดดงักลา่วั โดยผู�สอนจดัเตรยีมกรณศีกึษาไวั�ให�ในทกุวััน

ตลอดการเรยีนการสอนรว่ัมกบัอาศยัสื�อวัดีโีอที�ผู�สอนได�จดัทำไวั�ให�ในระบบ KC-Moodle สง่เสรมิให�นกัศกึษาได�

ฝึึกทำแผนการพยาบาลด�วัยตนเอง ติดตามควัามก�าวัหน�าของผู�ป่วัยและปรับเปลี�ยนแผนให�การพยาบาลตาม

อาการของผู�ป่วัย และกระตุ�นให�ผู�เรียนค�นควั�าหาคำตอบด�วัยตนเองในประเด็นที�ผู�เรียนสนใจและนำเสนอผ่าน

ระบบ ZOOM meeting โดยมีผู�สอนคอยให�คำแนะนำและรับฟังควัามคิดเห็นจากนักศึกษาคนอื�น ๆ รวัมถึงส่ง

เสริมให�นักศึกษาได�มีทักษะการทำงานเป็นกลุ่มโดยใชี�ระบบ Office on the web ซึ่ึ�งทักษะต่างๆ เหล่านี้จะชี่วัย

ส่งเสริมให�ผู�เรียนเกิดทักษะการเรียนรู�ตลอดชีีวัิต ได�แก่ ทักษะการคิดแก�ปัญหา (problem solving thinking 

skills) ทักษะการใชี�เทคโนโลยีสารสนเทศ (information technology skills) ทักษะการคิดวัิเคราะห์ (critical 

thinking) ทักษะการคิดอย่างสร�างสรรค์ (creativity) และทักษะการทำงานเป็นทีม (collaboration)  

       ผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนตามวััตถุประสงค์ของกระบวันวัิชีา จากจำนวันที�ลงทะเบียนเทอม

ที� 1 จำนวัน 26 คน มีนักศึกษาทำการประเมินจำนวัน 24 คน (คิดเป็นร�อยละ 92.31) พบวั่าได�คะแนนเฉลี�ย 4.61 

จาก 5 และ เทอมที� 2 จำนวัน 107 คน มีนักศึกษาทำการประเมินจำนวัน 96 คน (คิดเป็นร�อยละ 89.72) พบวั่า

ได�คะแนนเฉลี�ย 4.57

คำสำคัญ:  การเรยีนการสอนวิัชีาฝึกึปฏิบัิต,ิ active learning, การจัดการเรยีนการสอนในช่ีวังที�มกีารแพร่ระบาด

ของเชีื้อไวัรัสโคโรน่า 2019 
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1. บัทนำ

 การจัดการเรียนการสอนเพื�อพัฒนาสมรรถนะ

แหง่ศตวัรรษที� 21 (Learning in the 21th Century) 

และทักษะวิัชีาชีีพขั้นพื้นฐ์านที�จำเป็นในยุคปกติรูป

แบบใหม ่ได�แก ่ควัามรู� ทกัษะ การจดัการ สารสนเทศ

สื�อและไอซึ่ีที ร่วัมกับทักษะ 4C’s ได�แก่ ทักษะควัาม

คดิสร�างสรรค์ (creativity) ทกัษะควัามคิดเชีงิวัพิากษ์ 

( c r i t i c a l  t h i n k i n g )  ทั ก ษ ะ ก า ร สื� อ ส า ร 

(communication) และทักษะการทำงานร่วัมกัน 

(collaboration) การเรยีนการสอนในศตวัรรษใหมจึ่ง

ต�องก�าวัข�ามการเรียนการสอนรูปแบบเดิม ที�ผู�เรียน

เป็นผู�รอรับควัามรู� (passive learning) ไปสู่การใชี�

กระบวันการเรียนรู�แบบผู�เรียนมีส่วันร่วัม (active 

learning) นอกเหนือจากน้ี การนำเทคโนโลยีมา

ประยุกต์ใชี�ในการเรียนการสอน ทำให�ผู�เรียนสามารถ

เข�าถงึข�อมลูควัามรู�ตา่ง ๆ  ได�งา่ยและไมไ่ด�จำกดัเฉพาะ

การเรียนรู�ในชีั้นเรียน และทำให�การจัดการเรียนการ

สอนมีประสิทธิิภาพมากขึ้น

 การจัดการเรียนการสอนวิัชีาฝึึกปฏิิบัติการ

พยาบาลผู�ใหญแ่ละผู�สงูอายทุางอายรุศาสตรเ์ดมิมกีาร

จัดการเรียนการสอนโดยมากกว่ัาครึ�งเป็นการนำ

อภิปรายการเรียนการสอนทางคลินิก (topic 

conference/clinical teaching) โดยผู�สอนเปน็หลัก

ร่วัมกับใชี�การบรรยาย บางครั้งการฝึึกปฏิิบัติในแหล่ง

ฝึึกต่าง ๆ อาจพบอุปสรรคที�ไม่สามารถจัดกรณีศึกษา

บนหอผู�ป่วัยให�ครอบคลุมการเจ็บป่วัยในระบบต่าง ๆ  

ของผู�ใหญ่และผู�สูงอายุตามลักษณะกระบวันวัิชีา 

เนื�องจากผู�ปว่ัยในแหลง่ฝึกึมคีวัามตา่งของการวันิจิฉยั

โรคน�อยลง นอกจากน้ีจำนวันครั้งในการทำหัตถการ

ขึ้นอยู่กับแผนการรักษาในแต่ละวัันบนหอผู�ป่วัย ไม่

เพียงพอให�เกิดควัามชีำนาญในการปฏิิบัติ ร่วัมกับ

สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชีือ้ไวัรสัโคโรนา่ 2019 

(COVID-19) ทำให�ต�องปรับรปูแบบการเรยีนการสอน

เพื�อลดการสัมผัสผู�ป่วัย จึงได�การจัดระบบการเรียน

การสอนโดยใชี�เทคโนโลยีเข�ามาบูรณาการ โดยใชี�วัิธิี

การสอนแบบ Flipped classroom ให�นกัศกึษาสบืค�น

หาควัามรู�ด�วัยตนเองจากสื�อและเอกสารที�ผู�สอนจัด

เตรียมไวั�ให�ใน KC-Moodle

 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนวัิชีาฝึึก

ปฏิิบัติฯ แบบออนไลน์เป็นทางเลือกหนึ�งที�ชี่วัยให�

นกัศกึษาได�เรยีนรู�ในชีว่ังเวัลาที�ไมส่ามารถพบผู�ปว่ัยใน

แหล่งฝึึกได� ผู�สอนจึงมีการออกแบบให�มีการจัดการ

เรียนการสอนแบบห�องเรียนกลับด�าน (flipped 

classroom) กระตุ�นให�นักศึกษาได�เรียนรู�ด�วัยตนเอง

จากแหล่งควัามรู�ทั้งภายในและภายนอกเพื�อให�มอง

เห็นประเด็นทางการพยาบาลในแต่ละสถานการณ์ 

ผ่านการมอบหมายงานให�นักศึกษาได�ค�นควั�าตาม

ปัญหาที�พบในแต่ละวััน นำมาอภิปรายร่วัมกับเพื�อน

ในการประชีุมกลุ่มผ่านระบบ ZOOM meeting ร่วัม

กบัใชี�กระบวันการเรยีนรู�ที�เน�นให�เกดิการเรยีนรู�เชีงิรกุ 

(active learning) ด�วัยวัธิิกีารประยกุตใ์ชี�กระบวันการ

สืบเสาะหาควัามรู� (inquiry-based learning) ร่วัม

กับให�ผู�เรียนสามารถจัดเวัลาการเรียนรู�ของตนเองได�

อย่างยืดหยุ่น โดยยังคงให�ผลลัพธิ์การเรียนรู�เป็นไป

ตามวััตถุประสงค์ของกระบวันวัิชีาฯ 

2. ห้ลัักการแลัะทฤษฏิีที่นำมาใช้

 การจัดการเรียนการสอนในกระบวันวัิชีาฝึึก

ปฏิบิตักิารพยาบาลเพื�อสง่เสรมิสขุภาพผู�ใหญแ่ละผู�สงู

อายุ ได�มีการนำการเรียนรู�แบบเชีิงรุก (active 

learning) โดยประยุกต์ใชี�กระบวันการสืบเสาะ

หาควัามรู� (inquiry-based learning) และแนวัคิด

ห�องเรยีนกลบัด�าน (flipped classroom) มาใชี�ในการ

จัดการเรียนการสอนเพื�อสร�างเสริมศักยภาพผู�เรียน

ตามศตวัรรษที� 21 ดังนี้

 2.1 การเรียนรู�แบบเชีิงรุก (active learning) 

เป็นกระบวันการจัดการเรียนรู�ตามแนวัคิดการ

สร�างสรรค์ทางปัญญา (constructivism) ที�เน�น

กระบวันการเรยีนรู�มากกว่ัาเนือ้หาวิัชีา [1] เพื�อชีว่ัยให�

ผู�เรยีนสามารถเชีื�อมโยงควัามรู� หรอืสร�างควัามรู�ให�เกดิ

ขึ้นในตนเอง ด�วัยการลงมือปฏิิบัติจริงผ่านสื�อหรือ
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กิจกรรมการเรียนรู�ที�มีครูผู�สอนเป็นผู�แนะนำ กระตุ�น 

หรืออำนวัยควัามสะดวัก ให�ผู�เรียนเกิดการเรียนรู�ขึ้น 

โดยกระบวันการคิดขั้นสูง (higher order thinking) 

จากการวัเิคราะห ์สงัเคราะห ์และการประเมนิคา่จาก

สิ�งที�ได�รับจากกจิกรรมการเรยีนรู� ทำให�การเรยีนรู�เปน็

ไปอย่างมีควัามหมาย และนำไปใชี�ในในสถานการณ์

ต่าง ๆ ทั้งในห�องเรียนและสถานการณ์จริง [1] โดย

การจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาควัามรู� 

(inquiry – based learning) เป็นวัธิิหีนึ�งของการเรยีน

รู�แบบเชีิงรุก เป็นพื้นฐ์านที�ผู�เรียนสร�างควัามรู�ในขณะ

ที�ได�รับประสบการณ์ในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยจัดให�

ผู�เรยีนได�มีปฏิสิมัพนัธิแ์บบตา่ง ๆ  กบัสิ�งเร�าและผู�เรยีน

จะเกิดควัามเข�าใจอย่างท่องแท�  เมื�อได�มีการจัดการ

ให�มีการเชีื�อมโยงของข�อมูลควัามรู�ใหม่กับควัามรู�เดิม

ที�มีอยู่ [2]

 2.2 การจัดการเรียนการสอนแบบห�องเรียน

กลับด�าน มุ่งเน�นการสร�างสรรค์องค์ควัามรู�ด�วัยตัวัผู�

เรียนเองตามทักษะ ควัามรู�ควัามสามารถและสติ

ปญัญาตามอัตราควัามสามารถทางการเรยีนแต่ละคน 

(self-paced) จากกิจกรรมท้ังในห�องเรียนที�เกิดจาก

การเรยีนการสอนทางตรงจากผู�สอน และกิจกรรมนอก

ห�องเรียนจากผ่านสื�อเทคโนโลยี ICT ซึ่ึ�งผู�เรียนต�องใชี�

กระบวันการคิดวัเิคราะหใ์นการศกึษาข�อมลูจากแหลง่

สารสนเทศ ผา่นสื�อเทคโนโลย ีICT เพื�อให�เกดิมโนทศัน์

รวับยอดของเนื้อหา ท้ังยังให�อิสระกับผู�เรียนในด�าน

ควัามคิดและรูปแบบการแสวังหาควัามรู�จากแหล่ง

เรียนรู�นอกชีั้นเรียน [3]

 กระบวันการเรียนการสอนเหล่านี้ เหมาะสม 

อย่างยิ�งในการนำมาประยุกต์ใชี�ในการเรียนการสอน

ทางการพยาบาล ซึ่ึ�งจะฝึึกให�ผู�เรียนได�ใชี�การคิดอย่าง

เป็นระบบตามข้ันตอนของการแก�ปัญหา และได�

ทำควัามเข�าใจควัามสัมพันธิ์ของข�อมูลที�เกี�ยวัข�องเกิด

เปน็ควัามรู�และนำไปประยกุตใ์ชี�ในสถานการณ์จรงิ ใน

การให�การดูแลผู�ป่วัยด�วัยควัามเข�าใจอย่างถ่องแท� อกี

ทั้งยังสามารถนำไปใชี�ในการทำงานในอนาคตได�อีก

ด�วัย

3. ขั�นตอนการด้ำเนินการจัด้การเรียนการสอน

3.1. เพื�อให�บรรลตุามวัตัถปุระสงคท์ี�กำหนดไวั� 

ผู�สอนได�จัดการเตรียมควัามพร�อมของ

นักศึกษา ดังนี้

 3.1.1 จัดให�มีการทบทวันทักษะการให�การ

พยาบาลด�วัยตนเอง (self-directed learning) ผ่าน

ระบบ KC moodle แก่นักศึกษา ด�วัยการจัดทำวัีดีโอ

เกี�ยวักับหัตถการสำคัญทางอายุรกรรม ควัามรู�และ

ทักษะในการปฏิิบัติทางอายุรกรรมตามลักษณะ

กระบวันวัิชีา

 3.1.2 ปฐ์มนิเทศก่อนการฝึึกปฏิิบัติงานบนหอ

ผู�ปว่ัย โดยมีเนือ้หาเกี�ยวักับลักษณะกระบวันวิัชีา และ

หวััข�อที�เกี�ยวัข�องกบัควัามรู�และทกัษะในการฝึึกปฏิบิตัิ

ทางอายุรกรรม ประกอบด�วัย 1) การบันทึกทางการ

พยาบาล 2) การนำเทคโนโลยีดิจิตอลและนวััตกรรม

มาใชี�ในการพยาบาลทางคลีนิก (Appling digital 

health and innovation in nursing practice) 3) 

ประเด็นจริยธิรรมในการพยาบาลผู�ป่วัยทางอายุร

กรรม 4) การนำกระบวันการพยาบาลและหลักฐ์าน

เชีิงประจักษ์ไปใชี�ในการดูแลผู�ป่วัยทางอายุรกรรม

 3.1.3 สาธิิตทักษะทางการพยาบาลที�พบบ่อย

ในหอผู�ปว่ัยอายรุกรรม (การให�ยาและสารละลายทาง

หลอดเลือดเลือดดำ, เก็บสิ�งตรวัจ, การให�ยาวัิถีทาง

ตา่ง ๆ  ผา่นระบบ ZOOM meeting โดยจดัสง่อปุกรณ์

ให�แก่นักศึกษาแต่ละคน ๆ  ละ 1 ชีุด เพื�อให�สาธิิตย�อน

กลับและรับคำแนะนำเพิ�มเติม
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รูปท่ี 1-2 การสาธิิตและสาธิิตย�อนกลับทักษะการ

พยาบาลจากชีุดอุปกรณ์ที�ส่งมอบให�

 3.1.4 ชีี้แจงวัิธิีการประเมินผลโดยจัดส่งเกณฑ์

การให�คะแนน (scoring rubrics) ให�นักศึกษาทราบ

รูปแบบและวัิธิีการประเมินผล

3.2. ผู�สอนได�ดำเนินการตามแผนที�ได�วัางไวั�

ดังนี้

 3.2.1 ผู�สอนส่งข�อมูลขึ้นระบบ (upload) ด�วัย

การเลือกข�อมูลผู�ปว่ัยโรคระบบต่าง ๆ  ที�มคีวัามเหมาะ

สมโดยปกปิดชีื�อผู�ป่วัย (รูปที� 1-2) เพื�อให�นักศึกษาได�

วัเิคราะห์และรวับรวัมข�อมูลจากแบบบันทกึตา่ง ๆ  จดั

ทำแผนการพยาบาล โดยใชี�กระบวันการพยาบาล 

แนวัคดิที�เกี�ยวัข�องและหลกัฐ์านเชีงิประจกัษ ์ตลอดจน

การคำนงึถงึสทิธิผิู�ปว่ัย ควัามปลอดภัยของผู�ปว่ัย การ

ใชี�ยาอย่างสมเหตุสมผล จริยธิรรมทางการพยาบาล 

และควัามหลากหลายทางวััฒนธิรรม นำเสนอปัญหา

ของผู�ปว่ัยที�ได�รบัมอบหมายและอภปิรายเกี�ยวักบัโรค 

แนวัทางการรักษา  กลไกการเกิดปัญหาและการ

พยาบาล รวัมถึงการนำเสนอเหตุผลของการได�รับยา

เชีื�อมโยงกับพยาธิิสรีรวัิทยาของโรค ร่วัมกับวัิธิีการให�

ยา การเฝึ้าระวัังอาการข�างเคียง อย่างลึกซึึ่้งและ

ครอบคลุมสร�างเสริมสุขภาพ/การป้องกันโรค การ

รักษา และการฟ้�นฟูสภาพ ร่วัมกับกลุ่มนักศึกษาและ

อาจารย์นิเทศ ผ่านโปรแกรม KC-Moodle 

รูปที่ 3-4 การนำข�อมูลกรณีศึกษาข้ึนระบบ KC 

moodle เพื�อใชี�สำหรับการเรียนการสอน

 3.2.2 ผู�สอนใชี�วัิธิีการตั้งคำถาม (questioning 

method) เกี�ยวักับกรณีศึกษาที�ได�รับมอบหมาย 

ปัญหาสุขภาพที�พบบ่อยในการให�การพยาบาลแบบ

องค์รวัมแก่ผู�ใหญ่และผู�สูงอายุเพื�อกระตุ�นให�ผู�เรียน

เกดิข�อสงสยัและต�องการสบืเสาะหาควัามรู�ด�วัยตนเอง

ในแต่ละวัันหลังการนำเสนอ ผ่านโปรแกรม ZOOM 

meeting

รูปที่ 5 การประชีุมกลุ่มเพื�อนำเสนอกรณีศึกษาที�ได�

รับมอบหมาย

 3.2.3 ให�ข�อมูลเพิ�มเติมเกี�ยวักับควัามก�าวัหน�า

ของผลการให�การพยาบาลและการรักษาประจำวััน 

เพื�อให�ผู�เรียนนำกลับไปวัางแผนเพิ�มเติมตามอาการที�
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เปลี�ยนแปลงและวัางแผนการจัดกจิกรรมการพยาบาล

เพื� อ ส่ง เส ริมสุขภาพผู� ใหญ่และผู� สู งอายุ  ตาม

กระบวันการพยาบาลภายหลังจากได�รับการแนะนำ

 3.2.4 จดัการเรยีนสอนทางคลินกิเกี�ยวักับหัวัข�อ

ที�มีควัามสอดคล�องกับการพยาบาลเฉพาะสำหรับ 

ผู�ป่วัยผู�ใหญ่และผู�สูงอายุที�มีควัามเจ็บป่วัยเฉียบพลัน

และเรือ้รังในลักษณะ flipped classroom approach 

เพื�อให�นักศึกษาได�ลงมือปฏิิบัติร่วัมกันเป็นทีม เกิด

ควัามร่วัมมือ ระดมควัามคดิ เกิดการแลกเปลี�ยนเรยีน

รู� การอภิปรายและการสะท�อนคิดกันในกลุ่ม

รูปที่ 6 การนำเสนอผลการศึกษาค�นควั�าด�วัยตนเอง

ในประเด็นกลุ่มที�สนใจ

 3.2.5 ให�คะแนนในส่วันที�เกี�ยวัข�องกับการ

ปรากฏิขององคค์วัามรู� การวัางแผนการดูแล การแก�ไข

ปญัหา ทศันคตแิละควัามรบัผดิชีอบ และทกัษะในการ

ปฏิบิตักิารพยาบาลในส่วันที�ไมเ่กี�ยวัข�องกับพฤตกิรรม

ที�จำเป็นต�องปฏิิบัติกับผู�ป่วัย

 3.2.6 จัดกิจกรรมสะท�อนคิดเกี�ยวักับปัญหา

และอุปสรรค/ข�อจำกัดการเรียนการสอนในแต่ละ

สปัดาหแ์ละให�ข�อเสนอแนะรว่ัมกนั ซึ่ึ�งเปน็การกระตุ�น

ให�ผู�เรียนเกิดข�อสงสัย แล�วัร่วัมกันคิดวัิเคราะห์ในการ

วัางแผนเพื�อแก�ไขปัญหาอื�น ๆ ต่อไป ส่งผลให�ผู�เรียน

เกดิกระบวันการเรยีนรู�อยา่งต่อเนื�อง (inquiry cycle)

4. ผลัลััพัธ์์จากการจัด้การเรียนรู้แบับั active 

learning แลัะ flipped classroom

 ผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนตาม

วััตถุประสงค์ของกระบวันวิัชีา จากจำนวันที�ลง

ทะเบียนเทอมที� 1 จำนวัน 26 คน มีนักศึกษาทำการ

ประเมิน จำนวัน 24 คน (คิดเป็นร�อยละ 92.31) พบ

วัา่ได�คะแนนเฉลี�ย 4.61 จาก 5 และ เทอมที� 2 จำนวัน 

107 คน มีนักศึกษาทำการประเมิน จำนวัน 96 คน 

(คิดเป็นร�อยละ 89.72) พบวั่าได�คะแนนเฉลี�ย 4.57 

นอกจากนี้ผู�สอนได�จัดกิจกรรมสะท�อนคิดและให�

นักศึกษาวัิเคราะห์ผลลัพธิ์ที�เกิดขึ้น ได�ผลดังนี้

 4.1 ด�านควัามรู� นักศึกษาเกิดกระบวันการการ

เรียนรู�ด�วัยตนเอง (active learner) ตลอดชีีวัิต 

เนื�องจากได�ฝึึกควัามคิด ตั้งปัญหา สืบค�นข�อมูลเพื�อ

ประกอบการตัดสินใจในการแก�ปัญหาได�อย่าง

ครอบคลุม ทำให�เกิดการพัฒนาระบบควัามคิดและ

กระตือรือร�นที�จะแสวังหาควัามรู�ด�วัยตนเอง

 4.2 ด�านทักษะ เกิดทักษะการคิดแก�ปัญหา 

(problem solving thinking skills) ทักษะการใชี�

เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology 

skills) ทักษะการคิดวิัเคราะห์ (critical thinking)  

ทกัษะการคดิอยา่งสร�างสรรค ์(creativity)  ทกัษะการ

ทำงานเป็นทีม (collaboration) ทำงานสำเร็จด�วัย

ควัามสามารถของตนเอง สามารถตัดสินใจแก�ปัญหา

เฉพาะหน�าได�อย่างเหมาะสมถูกต�องตามหลักคณุธิรรม 

จริยธิรรมทางการพยาบาล ทำการพยาบาลได�

คล่องแคล่วัและถูกต�อง และสามารถใชี�เครื�องมือใน

การรักษาพยาบาลได�ถูกต�อง

 4.3 ด�านทัศนคติ มีทัศนคติที�ดีต่อวัิชีาชีีพและ

รับผิดชีอบต่อการปฏิิบัติการพยาบาล ยอมรับควัาม

เป็นบุคคลของผู�ป่วัยและควัามหลากหลายทาง

วััฒนธิรรม มีควัามสนใจและต้ังใจปฏิิบัติงานที�ได�รับ

มอบหมาย สามารถทำงานร่วัมกับผู�ร่วัมงานได�เป็น

อย่างดี โดยยอมรับควัามคิดเห็นของบุคคลอื�น และ

แก�ไขข�อบกพร่อง มีควัามคิดริเริ�มสร�างสรรค์และมี

คุณธิรรมและจริยธิรรมในการให�การพยาบาลผู�ป่วัย

5. สรุป

5.1. บทเรียนที�ได�รับ

 ผู�สอนได�เรยีนรู�วัธิิกีารการจัดการเรยีนการสอน

ที�สอดคล�องกับศตวัรรษที� 21 โดยเฉพาะอย่างยิ�งการ



กลุ�มสาขาวัิชีาวัิทยาศาสตร�สุขภาพ      77

CMU21 (2022)
Chiang Mai University, Thailand

จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์สำหรับวัิชีาฝึึก

ปฏิิบัติ โดยเรียนรู�จากปัญหา อุปสรรคและได�รับ

ประสบการณ์จากการแก�ไขเบ้ืองต�น นอกจากนี้ยัง

สามารถนำผลการวัิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ที�เกิดขึ้นมา

ศึกษาและค�นควั�าเพิ�มเติมเพื�อให�เกิดควัามเชีี�ยวัชีาญ

ในการพัฒนาวิัธิกีารสอนใหม่ ๆ  ให�ทันสมัยและเหมาะ

สมกับกลุ่มนักศึกษาต่อไป 

5.2. แนวัทางในการขยายผล

 การจัดการเรียนการสอนวัิชีาฝึึกปฏิิบัติฯ 

สามารถเป็นต�นแบบของการจัดการเรยีนการสอนแบบ

ออนไลนใ์ห�แกก่ระบวันวัชิีาอื�น ๆ  ที�มลีกัษณะกระบวัน

วัิชีาและวััตถุประสงค์กระบวัรวัิชีาคล�ายกันได� เพื�อส่ง

เสริมการเรียนรู�แห่งศตวัรรษที� 21 ต่อไป

5.3. ปัญหาและอุปสรรค

 ปญัหาและอปุสรรคในการจัดการเรยีนการสอน 

พบวั่า การใชี�อุปกรณ์และสื�อสำหรับการจัดการเรียน

การสอนออนไลน์ทำให�การมีปฏิิสัมพันธิ์ระหวั่าง

นักศึกษาด�วัยกันเองลดลง แม�จะมีการทำงานกลุ่มที�

ต�องแสดงออกทางควัามคิดและร่วัมอภิปราย แต่เมื�อ

เป็นการเรียนรู�กรณีศึกษารายบุคคลกลับพบวั่าไม่มี

การให�คำปรึกษาซึึ่�งกนัและกัน ทำให�ขาดโอกาสในการ

แบ่งปันประสบการณ์ระหวั่างนักศึกษา
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บัทคัด้ย่อ

 กระบวันวัชิีาการพฒันาทฤษฎีทีางการพยาบาลเปน็กระบวันวัชิีาหลกัในหลกัสตูรปรชัีญาดษุฎีบีณัฑติ สาขา

วัิชีาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรปกติ) ซึ่ึ�งในภาคการศึกษาที� 2 ปีการศึกษา 2564 มีผู�เรียนจำนวัน 9 คน เนื้อหา

สาระส่วันใหญ่ของกระบวันวิัชีานีมี้ควัามเป็นนามธิรรมสูงและยากต่อการเข�าใจ ดงันัน้การจัดการเรยีนรู�แบบใหม่

ในศตวัรรษที� 21 โดยใชี� Flipped Classroom ที�เน�นการเรียนรู�แบบ active learning ซึ่ึ�งผู�เรียนจะมีส่วันร่วัม

และมีปฏิิสัมพันธิ์กับกิจกรรมการเรียนรู�ผ่านรูปแบบที�หลากหลาย 

 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิัด-19 ทำให�ต�องปรับการเรียนการสอนในชีั้นเรียนเป็นแบบ

ออนไลนโ์ดยผา่นโปรแกรม Zoom meeting ซึ่ึ�งการจดัการเรยีนการสอนแบบ Flipped Classroom และ Active 

Learning เป็นการปรับเปลี�ยนรูปแบบการเรียนรู�จากการบรรยายในชีั้นเรียน เป็นผู�เรียนศึกษาเนื้อหาผ่านสื�อ

เทคโนโลยี VDO clip ใน CMU KC Moodle และการศึกษาค�นควั�าด�วัยตนเอง เมื�อเข�าเรยีนออนไลน์ผ่านโปรแกรม 

Zoom meeting ผู�เรียนจะมีส่วันร่วัมในการอภิปราย แลกเปลี�ยนเรียนรู� และตอบปัญหาที�สงสัยในชีั้นเรียนร่วัม

กับเพื�อนร่วัมชีั้นและผู�สอน ร่วัมกับการใชี� digital tools ได�แก่ Mentimeter และ Padlet เพื�อส่งเสริมทักษะ

การเรียนรู�ในศตวัรรษที� 21 

 ภายหลังสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนผู�เรียนให�ข�อคิดเห็นวั่า มีควัามพึงพอใจในกิจกรรมต่างๆ ที�จัดขึ้น

ในกระบวันวัิชีานี้ เนื�องจากทำให�ผู�เรียนเข�าใจในเนื้อหาสาระมากขึ้น การทำ exercise และการทำ assignment 

สามารถส่งเสริมให�ผู�เรยีนเกิดทักษะการเรยีนรู�ในศตวัรรษที� 21 ได�ดี ทัง้นีผู้�เรยีนควัรพัฒนาทักษะการเรยีนรู�ตลอด

ชีีวัิตต่อไป

คำสำคัญ:  flipped classroom, active learning, การพัฒนาทฤษฎีีทางการพยาบาล

1. บัทนำ

 การจัดการเรียนการสอนในกระบวันวัิชีาการ

พัฒนาทฤษฎีีทางการพยาบาลซึึ่�งเป็นกระบวันวัิชีา

บงัคับในระดบัปรญิญาเอก ซึึ่�งเดมิการจดัการเรยีนการ

สอนเป็นในรูปแบบการบรรยายโดยผู�สอนทั้งหมด แต่

เนื�องจากเนื้อหาสาระส่วันใหญ่ของกระบวันวิัชีานี้มี

ควัามเป็นนามธิรรมสูง ส่งผลให�ผู�สอนต�องใชี�เวัลาใน

การอธิิบายในแต่ละหัวัข�อหลายคร้ัง เพื�อให�ผู�เรียน

เข�าใจในสาระสำคัญให�ได�มากที�สุด แต่อย่างไรก็ตาม

เมื�อสิ้นสุดการเรียนการสอน ผู�เรียนมีควัามคิดเห็นวั่า 

กระบวันวัิชีานี้เป็นวัิชีาที�ยากมาก และผู�เรียนต�องใชี�

เวัลานานในการทำควัามเข�าใจในเนื้อหาสาระใน

ห�องเรียนและนอกห�องเรียนด�วัยตนเอง แต่ก็ไม่

สามารถเข�าใจสาระที�สำคญัได�อยา่งถอ่งแท� จากปญัหา



กลุ�มสาขาวัิชีาวัิทยาศาสตร�สุขภาพ      79

CMU21 (2022)
Chiang Mai University, Thailand

ดังกล่าวั ผู�สอนได�ตระหนักถึงควัามสำคัญในการ

พัฒนาผู�เรียนให�เป็น active learner โดยการ

เปลี�ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให�เป็น

รปูแบบใหมใ่นศตวัรรษที� 21 โดยลดการบรรยายลง มี

การใชี�เทคโนโลยใีนการเรยีนการสอน เพิ�มกจิกรรมใน

การส่งเสริมการเรียนรู�และเน�นผู�เรียนเป็นศูนย์กลาง 

โดยผู�สอนทำหน�าที�ชี่วัยเหลือให�คำแนะนำแก่ผู�เรียน 

(coach ing )  และเป็นผู� อำนวัยควัามสะดวัก 

(facilitator)

 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิัด-19 

ส่งผลให�ผู�สอนต�องปรับการเรียนการสอนในชีั้นเรียน

เปน็แบบออนไลนโ์ดยผา่นโปรแกรม Zoom meeting 

ทัง้หมด ซึ่ึ�งถอืวัา่เป็นโอกาสในการพฒันาการเรยีนการ

สอนแบบออนไลน์ให�มีประสิทธิิภาพมากยิ�งขึ้น

2. ห้ลัักการแลัะทฤษฎีีีที่นำมาใช้

 แนวัคิดพื้นฐ์านที�นำมาใชี�ในการจัดการเรียน

การสอน เพื�อสง่เสรมิทกัษะการเรยีนรู�ในศตวัรรษที� 21 

คือรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบหัองเรียน

กลับด�าน (Flipped Classroom) ซึ่ึ�งเป็นรูปแบบการ

เรียนรู�ที�มีพื้นฐ์านมาจากทฤษฎีีการเรียนรู�การสร�าง

ควัามรู�ด�วัยตนเอง (constructivism) ที�ส่งเสริมการ

เรียนรู�เชีิงรุก (active learning) [1]

 การจัดการเรียนการสอนแบบหัองเรียนกลับ

ด�านเปิดโอกาสให�ผู� เรียนพัฒนาการคิดอย่างมี

วัิจารณญาณและอย่างอิสระ (cr i t ical  and 

independent thinking) รวัมทั้งผู�เรียนสามารถเพิ�ม

กระบวันการเรยีนรู�ของตนเองโดยการมปีฏิสิมัพนัธิก์บั

เพื�อน นอกจากนี้ผู�สอนยังให�ควัามยืดหยุ่นและอิสระ

เพื�อให�ผู�เรียนสามารถเรียนรู�จากกิจกรรมที�ออกแบบ

มาเป็นพิเศษเพื�อเสริมสร�างทักษะการแก�ปัญหา [2] 

โดยมุ่งเน�นการสร�างองค์ควัามรู�ด�วัยตัวัผู�เรียนเองตาม

ทักษะควัามรู�และควัามสามารถ ผ่านระบบสื�อ

เทคโนโลยีสารสนเทศ และเน�นที�กิจกรรมการเรียนรู� 

ซึ่ึ�งห�องเรียนกลับด�านเป็นรูปแบบการสอนที�เกี�ยวัข�อง

กับการให�ผู�เรียนดูการบรรยายออนไลน์ อ่านเอกสาร

ตา่งๆ ให�สมบูรณ์กอ่นเข�าชีัน้เรยีน ผู�เรยีนมาที�ชีัน้เรยีน

พร�อมมีส่วันร่วัมในการเรียนรู�ผ่านกรณีศึกษา การ

อภิปรายกลุ่มย่อย หรือกิจกรรมที�มีปฏิิสัมพันธิ์ [3] 

 การเรียนการสอนแบบห�องเรียนกลับด�านยัง

เป็นวัิธิีที�ทำให�ผู�เรียนเกิดทักษะการเรียนรู�ในศตวัรรษ

ที� 21 [4] ไม่วั่าจะเป็น ด�านทักษะการเรียนรู�และ

นวััตกรรม 4 ด�าน (4Cs) ได�แก่ ทักษะด�านการ

สร�างสรรค์และนวััตกรรม (Creat iv i ty and 

Innovation)  ทักษะด�านการคิดอย่างมีวัิจารณญาณ

และทักษะในการแก�ปัญหา (Critical Thinking and 

P r o b l e m  S o l v i n g )  ทั ก ษ ะ ก า ร สื� อ ส า ร 

(Communication) และทักษะการทำงานร่วัมกับ 

ผู�อื�นได� (Collaboration) [5]

3. กระบัวนการเรียนรู้

 การจัดการเรียนการสอนในกระบวันวัิชีาการ

พัฒนาทฤษฎีีทางการพยาบาล ผู�สอนได�ประยุกต์รูป

แบบของ Flipped Classroom และ Active Learning 

3.1. วัธิิกีารและกิจกรรมการเรยีนการสอนแบบ

ใหม่

 1) ผู�เรียนศึกษาเนื้อหาสาระด�วัยตนเอง ผ่าน 

VDO clip ใน CMU KC Moodle และศกึษาตำราและ

เอกสารที�ผู�สอนมอบหมายให�อ่านก่อนเข�าชีั้นเรียน 

และให�ผู�เรียนศึกษาค�นควั�าเพิ�มเติมด�วัยตัวัเองให�ผู�

เรียนฝึึกตั้งคำถามและหาคำตอบ เพื�อให�เข�าใจเนื้อหา

อย่างถ่องแท� และสรุปสาระสำคัญเพื�อนำมาแลก

เปลี�ยนในช้ัีนเรียน ทั้งนี้ผู�สอนจะมีคำถามเพื�อการ

อภิปรายในแต่ละหัวัข�อ รวัมท้ัง required และ 

suggested readings โดยอยูใ่นประมวัลกระบวันวัชิีา

เพื�อเป็นแนวัทางสำหรับผู�เรียนในการศึกษาค�นหาคำ

ตอบด�วัยตนเองลว่ังหน�า ซึ่ึ�งเปน็การพฒันาทกัษะด�าน

การคิดวัิเคราะห์ และการคิดอย่างมีวัิจารณญาณ 

ทักษะด�านการสื�อสารสารสนเทศและรู�เท่าทันสื�อ ดัง

รูปที� 1-4
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รปูที ่1 การใชี�ระบบ CMU KC Moodle ในการจดัการ

เรียนการสอน

 รปูท่ี 2 การใชี�ระบบ CMU KC Moodle ในการจัดการ

เรียนการสอน

 

รูปที่ 3 Clip VDO การบรรยายของผู�สอน

 

รูปที่ 4 ตัวัอย่างคำถามเพื�อการอภิปรายในชีั้นเรียน

 2) ผู�เรยีนอภปิราย แลกเปลี�ยนเรยีนรู� และตอบ

ปัญหาที�สงสัยในชีั้นเรียนร่วัมกับเพื�อนร่วัมชีั้นและผู�

สอนผ่านโปรแกรม Zoom meeting โดยสร�างการมี

ส่วันร่วัมของผู� เรียนผ่านทาง digital tool คือ 

Mentimeter ในการระดมควัามคิดเห็นเพื�อการ

อภิปรายและการใชี� Padlet ในการรวับรวัมผลงาน

จากกจิกรรมที�จัดข้ึนในชีัน้เรยีน เพื�อพัฒนาทกัษะด�าน

การคิดวิัเคราะห์และการคิดอย่างมีวัิจารณญาณและ

ทักษะในการแก�ปัญหา ทักษะด�านการสื�อสาร และ

ทักษะด�านการสร�างสรรค์ ดังรูปที� 5-7 

 

รูปที่ 5 การเรียนการสอนผ่านโปรแกรม Zoom 

meeting

 

รูปที่ 6 การใชี� Mentimeter ในการระดมควัามคิด

เห็นก่อนเริ�มอภิปรายในชีั้นเรียน

 

รูปที่ 7 การใชี� Padlet ในการรวับรวัมกิจกรรมในชีั้น

เรียน
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 3) ผู�เรียนร่วัมทำกิจกรรมในชีั้นเรียน และ

การนำเสนอผลงานที�ได�จากการทำกิจกรรม ตัวัอย่าง

เชีน่ การมอบหมายให�ผู�เรยีนทกุคนสรปุสาระสำคญัใน

หัวัข�อ Evolution of theory development in 

nursing และนำเสนอกบัเพื�อนรว่ัมช้ัีนเรยีนซึ่ึ�งเปน็การ

พัฒนาทักษะด�านการคิดวัิเคราะห์และการคิดอย่างมี

วัิจารณญาณและทักษะในการแก�ปัญหา ด�านควัาม

ร่วัมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวัะผู�นำ ทักษะด�าน

การสื�อสาร และทักษะด�านการสร�างสรรค์ ดังรูปที� 

8-10

 

 

 

รูปที่ 8-10 การนำเสนอการสรุปสาระสำคัญในหัวัข�อ 

Evolution of theory development in nursing

 4) ผู�สอนมอบหมายให�นกัศกึษาทำงานเปน็กลุม่

ในการวัิเคราะห์และวัิพากษ์การพัฒนาทฤษฎีีการ

พยาบาลระดับกลางที�เลือกสรรและนำเสนอในชีั้น

เรียนเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่ึ�งเป็นการพัฒนาทักษะด�าน

การคิดวิัเคราะห์และการคิดอย่างมีวัิจารณญาณและ

ทักษะในการแก�ปัญหา ทักษะด�านควัามร่วัมมือ การ

ทำงานเป็นทีม และภาวัะผู�นำ  ทักษะด�านการสื�อสาร

และทักษะด�านคอมพิวัเตอร์ ดังรูปที� 11-12

 

 

รูปที่ 11-12 การนำเสนอการวิัเคราะห์และวิัพากษ์

การพัฒนาทฤษฎีีการพยาบาลระดับกลาง

 5) ผู�สอนมอบหมายให�นักศึกษาทำรายงาน

วัิเคราะห์มโนทัศน์ (concept analysis) ที�สนใจและ

นำเสนอในชีั้นเรียนเป็นภาษาอังกฤษ ซึึ่�งเป็นการ

พัฒนาทักษะด�านการคิดอย่างมีวัิจารณญาณและ

ทักษะในการแก�ปัญหา พัฒนาทักษะด�านการสื�อสาร

สารสนเทศและ รู� เท่ า ทัน สื� อ  และทักษะด� าน

คอมพิวัเตอร์ ดังรูปที� 13-16
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รูปท่ี 13-16 การนำเสนอการวิัเคราะห์มโนทัศน์     

(concept analysis)

3.2. สื�อและนวััตกรรมในการจัดการเรียนการ

สอน

    ผู�สอนได�จัดทำ VDO clip ที�เป็นเน้ือหาสาระ

สำคัญของแต่ละหัวัข�อของกระบวันวัิชีา และ VDO 

clip อธิิบายแนวัทางการวัิเคราะห์และวัิพากษ์การ

พฒันาทฤษฎีกีารพยาบาลระดับกลาง (Middle range 

theory) ที�เลือกสรร เพื�อให�ผู�เรียนได�ศึกษาล่วังหน�า

และสามารถทบทวันควัามรู�ได�ตลอด ดังรูปที� 17-18 

 

รูปที่ 17 VDO clip อธิิบายแนวัทางการวัิเคราะห์และ

วัิพากษ์การพัฒนาทฤษฎีีการพยาบาลระดับกลางที�

เลือกสรร

 

รูปที่ 18 VDO clip สรุปสาระสำคัญ

3.3. กระบวันการที�ทำให�นักศกึษามีสว่ันร่วัมใน

การเรียนรู� (Active Learning)

 ในทุกหัวัข�อของกระบวันวัชิีา ผู�สอนทุกท่านจะ

มคีำถามเพื�อการอภปิราย โดยผู�สอนจะเปดิโอกาสและ

กระตุ�นให�ผู�เรยีนซัึ่กถาม รว่ัมอภปิรายและแลกเปลี�ยน

เรียนรู�กับเพื�อนร่วัมชีั้น อีกทั้งผู�สอนสร�างการมีส่วัน

รว่ัมของผู�เรยีนผา่นทาง digital tool คอื Mentimeter 

ในการระดมควัามคดิเหน็และนำไปสูก่ารอภปิรายรว่ัม

กันในชีั้นเรียน

3.4. กระบวันการที�สร�างทักษะการเรียนรู�

ตลอดชีีวิัตให�กับนักศึกษา (Lifelong 

Learning)

     การจัดการเรียนการสอนแบบเชีิงรุกโดยมุ่งให� 

ผู�เรียนเป็นศูนย์กลาง ซึ่ึ�งผู�เรียนนอกจากจะสามารถ

พฒันาศกัยภาพการเรยีนรู�ด�วัยตนเองแล�วั ยงัสามารถ

สร�างทักษะการเรียนรู�ตลอดชีีวัิตให�กับตนเองได� 

อีกด�วัย 

4. ผลัการเรียนรู้

4.1. วัธิิกีารประเมนิผลการเรยีนรู�ของนกัศกึษา

 ผู�สอนประเมินผลการเรียนรู�ของนักศึกษาตาม

ผลลัพธิ์การเรียนรู�ของกระบวันวัิชีาซึ่ึ�งประกอบด�วัย

 1) การอภิปรายในชีั้นเรียน 

 2) การนำเสนอการวัิเคราะห์การพัฒนาทฤษฎีี

ระดับกลาง 

 3) การนำเสนอการวัิเคราะห์มโนทัศน์ 

 4) รายงานการวัิเคราะห์มโนทัศน์
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4.2. ผลการประเมินกระบวันวัิชีา

     ผู�เรียนประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของ

กระบวันวัชิีาตามหวััข�อ ซึ่ึ�งมคีา่เฉลี�ยอยูร่ะหวัา่ง 4.78-

4.89 โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1) การแจ�งให�นักศึกษาทราบอย่างชีัดเจนเกี�ยวั

กับวััตถุประสงค์ของกระบวันวัิชีา แผนการสอน 

(course syllabus) วัธิิกีารประเมนิผลการเรยีน เกณฑ์

การให�คะแนน และเอกสารอ่านประกอบ ได�ค่าเฉลี�ย

เท่ากับ 4.89/5.00

 2) เนือ้หาในการสอนสอดคล�องกบัหวััข�อที�สอน

ได�ค่าเฉลี�ยเท่ากับ 4.89/5.00

 3) การอธิิบายให�เห็นถึงควัามสัมพันธิ์ของวัิชีา

ที�เรยีนกับวิัชีาอื�นที�เกี�ยวัข�องหรือการนำไปประยุกตใ์ชี� 

ได�ค่าเฉลี�ยเท่ากับ 4.89/5.00

 4) การส่งเสริมให�ผู�เรียนคิดและค�นควั�าด�วัย

ตนเอง และกระตุ�นให�ได�ฝึึกการคิดวัิเคราะห์ ได�ค่า

เฉลี�ยเท่ากับ 4.89/5.00

 5) วัิธิีการและเกณฑ์ในการวััดผลเหมาะสมกับ

เนื้อหากระบวันวิัชีา และการวััดผลสอดคล�องกับ

วััตถุประสงค์การเรียนรู�ของกระบวันวัิชีา ได�ค่าเฉลี�ย

เท่ากับ 4.89/5.00

 6) ปรมิาณงานหรอืกจิกรรมที�กำหนดให�ทำนอก

เหนือจากเวัลาเรยีนสอดคล�องกับระยะเวัลาได�ค่าเฉลี�ย

เท่ากับ 4.78/5.00

 7) สื�อการสอนและเอกสารประกอบการสอน

สนับสนุนต่อการเรียนรู�ของผู�เรียน ได�ค่าเฉลี�ยเท่ากับ 

4.78/5.00

 จากการสัมภาษณ์ผู�เรยีนภายหลังการเรยีนการ

สอนของกระบวันวัชิีา ผู�เรยีนมขี�อคดิเหน็เพิ�มเติมดังนี้

 “การจัดการเรียนิการสอุนิทำให้เขื่้าใจเนิ่�อุหา

สาระอุย�างลึกซึ้ึ�งมาก โดยเฉพัาะในิการทำ concept 

analysis และการวิเคราะห์ middle range theory 

นิกัศกึษาได้พัฒันิาอุงค์ความรู ้ความคิดและไอุเดียจาก

การเรียนิรู้ในิกระบุวนิวิชานิี�”

 “อุาจารยผ์ู้สอุนิทุกท�านิสอุนิดีมาก ทำให้เขื่า้ใจ

ในิเนิ่�อุหา และมกีารฝึกึทดลอุงทำดว้ย แต์�เนิ่�อุงจากมนัิ

เปี็นิเร่�อุงยาก จึงต้์อุงอุาศัยเวลาและการทบุทวนิขื่อุง

นิักศึกษาแต์�ละคนิด้วย”

 “exercise ในิห้อุงเรียนิ ช�วยให้นิักศึกษา

ทำความเขื่้าใจเนิ่�อุหามากขื่ึ�นิ”

  “ชอุบุที�อุาจารย์ให้ทำ exercise เพัราะช�วยให้

นิักศึกษาเขื่้าใจมากยิ�งขื่ึ�นิในิหัวขื่้อุที�เรียนิวันินิั�นิๆ”

4.3. ผลลัพธิ์ต่อนักศึกษาที�เป็นเป้าหมาย/เข�า

ร่วัมในโครงการ

 จากการสังเกตของผู�สอนพบวั่า

 1) ผู�เรียนทุกคนมีการเตรียมตัวัศึกษาเนื้อหา

และอ่าน reading assignment ก่อนเข�าชีั้นเรียนเป็น

อย่างดี

 2) ผู�เรียนมีควัามกระตือรือร�นและใส่ใจกับงาน

ที�มอบหมาย มีส่วันร่วัมในการอภิปรายกับผู�สอนและ

กับเพื�อนร่วัมชีั้นเรียน

 3) ผู�เรียนกล�าถามในประเด็นที�ไม่เข�าใจ และ

กล�าแสดงควัามคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที�สอดคล�อง

กับหัวัข�อการเรียนการสอน

 4) ผู�เรยีนมคีวัามสนกุในการเรยีนรู� และมคีวัาม

สุขกับการทำกิจกรรมและการแลกเปลี�ยนเรียนรู�กับ

เพื�อนร่วัมชีั้นเรียน

4.4. ผลลัพธิ์ต่อคณาจารย์ที�เข�าร่วัมโครงการ

      จากการเข�าร่วัมโครงการ ผลลัพธิ์ที�เกิดกับผู�

สอนมีดังนี้

 1) ผู�สอนได�เรียนรู� เกี�ยวักับกลยุทธิ์ในการ

ออกแบบกิจกรรมต่างๆ เพื�อกระตุ�นให�ผู�เรียนมีส่วัน

รว่ัมในการอภิปราย ซึ่กัถาม และแลกเปลี�ยนเรยีนรู�ใน

การจัดการเรียนการสอน 

 2) ผู�สอนได�เรียนรู�ในการใชี� digital tools และ

สื�อเทคโนโลย ีเพื�อสง่เสรมิการมสีว่ันรว่ัมและศกัยภาพ

การเรียนรู�ของผู�เรียน

 3) ผู�สอนใชี�แนวัคดิการจดัการเรยีนการสอนใน

รูปแบบ flipped classroom และ active learning 

มากยิ�งขึ้น และเน�นให�ผู�เรียนเป็นศูนย์กลาง อีกทั้ง
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เป็นการส่งเสริมให�ผู� เรียนมีทักษะการเรียนรู� ใน

ศตวัรรษที� 21

 4) ผู�สอนได�เรยีนรู�ในพฒันารูปแบบการจัดเรยีน

การสอนแบบออนไลน์ให�มีประสิทธิิภาพมากขึ้น

 5) ผู�สอนได�เปลี�ยนบทบาทโดยทำหน�าที�ชี่วัย

เหลือให�คำแนะนำแก่ผู�เรียน (coaching) และเป็น 

ผู�อำนวัยควัามสะดวัก (facilitator)

5. สรุป

5.1. บทเรียนที�ได�รับ

 การจัดการเรียนการสอนในประยุกต์แนวัคิด

ของ Flipped Classroom และ Active Learning 

สามารถสง่เสรมิการเรยีนรู� การมสีว่ันรว่ัม และเปน็การ

พัฒนาทักษะการเรียนรู�ในศตวัรรษที� 21 ให�แก่ผู�เรียน

ได�เป็นอย่างดี นำไปสู่ผลลัพธิ์การเรียนรู�ที�กำหนด 

5.2. แนวัทางในการขยายผล

      การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบดังกล่าวั

ควัรเพิ�มกิจกรรมการเรียนการสอนที�มีควัามหลาก

หลาย อีกทั้งควัรมีการพัฒนาสื�อเทคโนโลยีที�ส่งเสริม

การเรยีนรู�และการใชี� digital tools ที�สามารถส่งเสริม

การมส่ีวันร่วัมและเพิ�มศกัยภาพการเรยีนรู�ของผู�เรยีน

มากยิ�งขึ้น

5.3. ปัญหาและอุปสรรค

      ปัญหาและอุปสรรคที�พบในการจัดการเรียน

การสอนมีดังนี้

     1) สัญญาณอินเทอร์เน็ต Wi-Fi ทั้งของผู�สอน

และผู�เรียนที�ไม่เสถียร 

     2) การใชี� Mentimeter แบบไม่เสียค่าใชี�จ่าย 

มีข�อจำกัดในการใชี� เนื�องจากมีการจำกัดของจำนวัน

อักษรที�พิมพ์ ส่งผลให�ผู�เรียนไม่สามารถพิมพ์ข�อควัาม

ที�ต�องการพิมพ์ได�อย่างครบถ�วัน

6. กิตติกรรมประกาศ
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