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บทความนี้้�เอกสารนี้้� สงวนลิิขสิิทธิ์์� © 2564 โดยผู้้�เขีียนนอกเสีียจากได้้ระบุุเป็็นอย่่างอื่่�น
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เกี่่� ย วกัั บ โครงการส่่ ง เสริิ ม การจัั ด การเรีี ย นรู้้� แ บบใหม่่ ที่่� ส อดคล้้องกัั บ
ศตวรรษที่่� 21
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ได้้ตระหนัักถึึงความสำคััญในการพััฒนานัักศึึกษา ให้้เป็็นบััณฑิิตที่่�มีีความพร้้อมต่่อ
โลกของการทำงาน เพื่่�อตอบรัับกัับสิ่่�งที่่�จำเป็็นต่่อศตวรรษที่่� 21 ทั้้�งแนวคิิด ความรู้้� และทัักษะในด้้านต่่าง ๆ โดย
ตระหนัักในการเปลี่่ย� นแปลงรููปแบบการจััดการเรีียนการสอน ซึ่ง่� ที่่�ผ่า่ นมาได้้มีีการออกแบบกรอบแนวคิิด สำหรัับ
การพััฒนาอาจารย์์เพื่่�อการจััดการเรีียนการสอนรููปแบบใหม่่ ผ่่านทางหลัักสููตรต่่าง ๆ ได้้มีีการมอบทุุน ในการ
ดำเนิินการพััฒนากระบวนวิิชาอย่่างต่่อเนื่่�อง ซึ่่�งได้้มุ่่�งเน้้นในการจััดการเรีียนรู้้�แนวใหม่่ในศตวรรษที่่� 21 ได้้แก่่ (1)
วิิธีีการจััดการเรีียนรู้้�ที่่�เน้้นการบรรยายที่่�ลดลง (2) วิิธีีการจััดการเรีียนรู้้�ที่่�ให้้ผู้้�เรีียนเป็็นศููนย์์กลาง (3) การใช้้ ICT
ในการเรีียนการสอน และ (4) การวััดประเมิินการเรีียนรู้้�ของผู้้�เรีียนตามสภาพจริิง
การจััดกิิจกรรมแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�วิิธีีปฏิิบััติิที่่�ดีีด้้านการจััดการเรีียนรู้้�แบบใหม่่ในศตวรรษที่่� 21 และการ
สนัั บ สนุุ น ด้้านนวัั ต กรรมการเรีี ย นการสอนสำหรัั บ อาจารย์์ ม หาวิิ ท ยาลัั ย เชีี ย งใหม่่ ใ นปีี ก ารศึึ ก ษาที่่� 2564
ซึ่่�งมหาวิิทยาลััยมีีโครงการรวมทั้้�งหมด 5 รููปแบบ ได้้แก่่ โครงการ Type A เป็็นการเรีียนการสอนในรููปแบบ
Active Learning ที่่�ส่ง่ เสริิมให้้อาจารย์์ลดการบรรยายหน้้าชั้้�นเรีียน Type B เป็็นการเรีียนการสอนแบบ Flippedclassroom ที่่�เน้้นส่่งเสริิมให้้อาจารย์์นำเนื้้�อหาส่่วนบรรยายของตนสร้้างเป็็นสื่่�อในรููปแบบ Online โครงการ
Type C เป็็นทุุนส่่งเสริิมการสอนแบบบููรณาการข้้ามกระบวนวิิชา โดยเป็็นจุุดเริ่่�มต้้นของการมอง ภาพรวมของ
การศึึกษาอัันเป็็นหััวใจสำคััญของการเรีียนการสอนแบบ Outcome-based Education (OBE) โครงการ Type
CMU MOOC เป็็นทุุนส่่งเสริิมให้้อาจารย์์ร่่วมผลิิตสื่่�อออนไลน์์ในระบบเปิิด
เกี่่�ยวกัับศููนย์์นวััตกรรมการสอนและการเรีียนรู้้�
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ได้้มีีนโยบายในการจััดตั้้�งศููนย์์ TLIC (Teaching & Learning Innovation Center)
เพื่่�อส่่งเสริิมและสนัับสนุุนอาจารย์์ในการพััฒนาทัักษะด้้านการเรีียนการสอนในศตวรรษที่่� 21 เพื่่�อตอบสนอง
นโยบายการพััฒนาคุุณภาพการศึึกษาของมหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ โดยพัันธกิิจหลัักของ TLIC มีี ทั้้�งหมด 4 ด้้าน
ได้้แก่่ ด้้านที่่� 1. การผลัักดัันการจััดการเรีียนรู้้�ดิิจิิทััล (Digital Learning) ด้้านที่่� 2. การพััฒนาอาจารย์์ด้้านการ
จััดการเรีียนรู้้�ที่่�สอดคล้้องกัับศตวรรษที่่� 21 ด้้านที่่� 3. การสร้้างดิิจิิทััลเพลตฟอร์์มเพื่่�อบริิหารการจััดการเรีียนรู้้�
และ ด้้านที่่� 4. การสนัับสนุุนการวิิจัยั และสร้้างนวััตกรรมการเรีียนรู้้� ซึ่ง่� ในพัันธกิิจที่่� 2 การพััฒนาอาจารย์์ด้้านการ
จััดการเรีียนรู้้�ที่่�สอดคล้้องกัับศตวรรษที่่� 21 ศููนย์์ได้้ส่่งเสริิมและผลัักดัันการพััฒนาอาจารย์์ เสริิมสร้้างทัักษะการ
เรีียนการสอนในศตวรรษที่่� 21 โดยใช้้เทคโนโลยีีเป็็นเครื่่อ� งมืือสำคััญ ประสานความร่่วมมืือกัับส่่วนงานที่่�เกี่่ย� วข้้อง
เดิิม ได้้แก่่ สำนัักพััฒนาคุุณภาพการศึึกษา และกองบริิหารงานบุุคคล เพื่่�อให้้การพััฒนาอาจารย์์เกิิดผลก้้าวหน้้า
อย่่างชััดเจนและเป็็นรููปธรรม
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การจััดกิิจกรรมการเรีียนการสอนสำหรัับห้้องเรีียนออนไลน์์ขนาดใหญ่่ในกระบวนวิิชารัังสีีกับั ชีีวิติ ประจำวััน
ที่่�ประกอบไปด้้วยความรู้้�เฉพาะทางด้้านรัังสีีซึ่่�งมีีวััตถุุประสงค์์ให้้ผู้้�เรีียนโดยทั่่�วไปสามารถเรีียนรู้้�ได้้ร่่วมกััน มีีการ
ออกแบบให้้มีีสัดั ส่่วนของการเรีียนแบบห้้องเรีียนกลัับด้้าน (Flipped classroom) ร้้อยละ 80 ของเนื้้�อหาทั้้�งหมด
เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนสามารถเรีียนรู้้�ได้้ด้้วยตััวเองตามอััธยาศััย ก่่อนเข้้ามาทำกิิจกรรมในชั้้�นเรีียน พบว่่าการใช้้เทคโนโลยีี
ดิิจิิทััลโดยการสร้้าง Interactive VDO เป็็นเนื้้�อหาหลัักเพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนศึึกษาด้้วยตนเองร่่วมกัับการเล่่นเกมส์์ด้้วย
Interactive quiz ในชั้้�นเรีียนทำให้้สามารถประเมิินผลการเรีียนรู้้�ของผู้้�เรีียนได้้ดีีทั้้�งในชั้้�นเรีียนและนอกชั้้�นเรีียน
โดยสามารถสัังเกตุุได้้จากงานที่่�ได้้รัับมอบหมายและการมีีปฏิิสััมพัันธ์์ในชั้้�นเรีียนระหว่่างผู้้�สอนและผู้้�เรีียน หากมีี
การใช้้วิิธีกี ารนี้้�ในกิิจกรรมการเรีียนการสอนมากขึ้้�นน่่าจะมีีส่ว่ นช่่วยเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการเรีียนรู้้ข� องผู้้เ� รีียนในการ
เรีียนการสอนออนไลน์์ได้้ดีี
คำสำคััญ: ห้้องเรีียนออนไลน์์, Interactive VDO, ห้้องเรีียนกลัับด้้าน
1. บทนำ
	รัังสีีถูกู นำมาใช้้ใช้้ชีีวิติ ประจำวัันในหลากหลาย
ด้้าน ทั้้�งในด้้านการแพทย์์ อุุตสาหกรรม การเกษตร
และพลัังงาน นอกจากนั้้�นในสิ่่�งแวดล้้อมและกิิจกรรม
ในชีีวิติ ประจำวัันก็็ทำให้้มนุุษย์์ได้้รัับรัังสีีเช่่นกััน แม้้ว่่า
รัังสีีจะมีีประโยชน์์มากมายแต่่ก็ส็ ามารถก่่อให้้เกิิดโทษ
ได้้หากนำไปใช้้งานอย่่างไม่่ถููกวิิธีี ปััจจุุบัันการเรีียนรู้้�
เกี่่�ยวกัับรัังสีีในชีีวิิตประจำจึึงมีีบทบาทมากยิ่่�งขึ้้�นเพื่่�อ
เป็็นแนวทางพื้้�นฐานในการใช้้ประโยชน์์จากรัังสีีอย่่าง
ถููกวิิธีี รวมถึึงแนวคิิดในการสร้้างนวััตกรรมต่่าง ๆ โดย
การใช้้รัังสีีเป็็นองค์์ประกอบร่่วม ภาควิิชารัังสีีเทคนิิค
คณะเทคนิิคการแพทย์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ จึึงได้้
เปิิดกระบวนรัังสีีกัับชีีวิิตประจำวััน (Radiation in
Everyday Life) รหััสกระบวนวิิชา 515101 ซึ่่�งจััดอยู่่�
ในหมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป ซึ่่�งมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อเปิิด

โอกาสให้้นัักศึึกษาจากทุุกชั้้�นปีี และทุุกคณะ สามารถ
เรีียนรู้้พื้้�� นฐานเกี่่ย� วกัับรัังสีีที่่ใ� ช้้ในชีีวิติ ประจำวัันเพื่่�อนำ
ไปประยุุกต์์ใช้้กัับบริิบทของตนเองได้้ ซึ่่�งเป็็นกระบวน
วิิ ช าที่่� เ ปิิ ด การเรีี ย นการสอนในรูู ป แบบออนไลน์์
(Online) เต็็มรููปแบบ (100%) และมีีจำนวนนัักศึึกษา
ให้้ความสนใจลงทะเบีียนเป็็นจำนวนมาก (1,164 คน;
ภาคการศึึกษาที่่� 2/2564) และเมื่่�ออ้้างอิิงแผนการ
ศึึกษาแห่่งชาติิ พ.ศ. 2560-2579 ในยุุทธศาสตร์์ที่่� 3
การพััฒนาศัักยภาพคนทุุกช่่วงวััย และการสร้้างสัังคม
แห่่งการเรีียนรู้้�[1] ซึ่่�งกล่่าวโดยสรุุปว่่า เป้้าหมายของ
การจััดการศึึกษาควรเป็็นไปเพื่่�อพััฒนาคนไทยให้้เป็็น
พลเมืื อ งที่่� ดีี มีี คุุ ณ ลัั ก ษณะ ทัั ก ษะ และสมรรถนะ
สอดคล้้องกัับทัักษะการเรีียนรู้้�ในศตวรรษที่่� 21 และ
ยุุทธศาสตร์์ประเทศไทย 4.0 โดยมีีแนวทางการพััฒนา
สำคััญประการหนึ่่�งที่่�ว่่าด้้วยการส่่งเสริิมและพััฒนา
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
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แหล่่งเรีียนรู้้� สื่่�อตำราเรีียน และสื่่�อการเรีียนรู้้�ต่่าง ๆ
ให้้มีี คุุณภาพมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้้าถึึง
แหล่่งเรีียนรู้้�ได้้โดยไม่่จำกััดเวลาและสถานที่่� ส่่งเสริิม
สนัับสนุุนการจััดการศึึกษาผ่่านเทคโนโลยีีดิิจิิทััลและ
เครืือข่่ายสัังคม รููปแบบต่่าง ๆ เพื่่�อสร้้างสัังคมแห่่งการ
เรีี ย นรู้้� แ ละการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิตของคนทุุกช่่ ว งวัั ย
อย่่างไรก็็ตามเมื่่�อกล่่าวถึึงรัังสีี อาจมีีรายละเอีียดทาง
เทคนิิคที่่�เฉพาะเจาะจง ดัังนั้้�นการจััดกิิจกรรมการเรีียน
การสอนเพื่่� อ ให้้ผู้้� เรีี ย นเกิิ ด ผลลัั พ ธ์์ ก ารเรีี ย นรู้้� ต าม
วััตถุุประสงค์์ จึึงมีีความจำเป็็นอย่่างยิ่่ง� ที่่�ต้้องออกแบบ
เนื้้�อหาและวิิธีกี ารให้้เหมาะกัับผู้้เ� รีียนที่่�มีพื้้�ี นฐานความ
รู้้� ที่่� แ ตกต่่ า งกัั น สามารถเรีี ย นรู้้� ร่่ ว มกัั น ได้้อย่่ า งมีี
ประสิิทธิิภาพ และเนื่่�องจากเป็็นกระบวนวิิชาศึึกษา
ทั่่�วไป ซึ่ง่� ส่่วนใหญ่่ผู้้เ� รีียนมีีความคาดหวัังในการเพิ่่�มพููน
ความรู้้�รอบตััวเท่่านั้้�นโดยไม่่มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียหลััก
โดยตรงต่่ อ การประกอบวิิ ช าชีี พ จึึ ง ถืื อ เป็็ น ความ
ท้้าทายอย่่างยิ่่�งในการสร้้างแรงจููงใจ (Engagement)
ให้้ผู้้�เรีียนอยากเรีียนรู้้�ในเนื้้�อหาที่่�ผู้้�เรีียนอาจยัังไม่่เห็็น
ความจำเป็็นในการประกอบอาชีีพของตน
	ดัังนั้้�นผู้้�สอนจึึงมีีการปรัับใช้้เทคโนโลยีีดิิจิิทััล
เพื่่� อ สร้้างสื่่� อ และจัั ด กิิ จ กรรมการเรีี ย นการสอนใน
กระบวนวิิ ช า รัั ง สีี กัั บ ชีี วิิ ต ประจำวัั น ในรูู ป แบบ
ห้้องเรีียนกลัับด้้าน (Flipped Classroom) เป็็นรููป
แบบหลััก เพื่่�อกระตุ้้�นให้้ผู้้�เรีียนมีีส่่วนร่่วมในกิิจกรรม
การเรีียนมากยิ่่�งขึ้้�น ซึ่่�งถืือเป็็นความท้้าทายอย่่างมาก
สำหรัับกิิจกรรมการเรีียนการสอนออนไลน์์สำหรัับ
ห้้องเรีียนขนาดใหญ่่
2. การออกแบบกิิจกรรมการเรีียนการสอน
เนื่่�องด้้วยกระบวนวิิชา รัังสีีกัับชีีวิิตประจำวััน
เป็็นการจััดกิิจกรรมการเรีียนการสอนผ่่านช่่องทาง
ออนไลน์์เต็็มรููปแบบผ่่านโปรแกรม Microsoft Teams
(MS Teams) และมีีผู้้�สอนหลายคน จึึงมีีการแบ่่งช่่อง
(Channel) สำหรัับบรรจุุแหล่่งข้้อมููล เอกสารต่่าง ๆ
รวมทั้้�งช่่องทางการส่่งงานและติิดต่่อสื่่อ� สาร แยกย่่อย
ตามหััวข้้อการเรีียนการสอน
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ในคาบเรีียนแรกได้้ทำการนััดหมายให้้ผู้้�เรีียนเข้้า
ประชุุ ม ออนไลน์์ เ พื่่� อ รัั บ ทราบวัั ต ถุุ ป ระสงค์์ ข อง
กระบวนวิิ ช า วิิ ธีี ก ารเรีี ย นการสอน เกณฑ์์ ก ารให้้
คะแนน และเงื่่�อนไขต่่าง ๆ รวมทั้้�งช่่องทางการติิดต่่อ
สื่่�อสาร และแบ่่งผู้้�เรีียนออกเป็็นกลุ่่�มย่่อย (teams)
กลุ่่�มละ 200 คน เนื่่�องด้้วยข้้อจำกััดของระบบการมอบ
หมายงาน (Assignment) ในโปรแกรม MS Teams
ที่่�มีีความจุุได้้สููงสุุดจำนวน 200 คนต่่อกลุ่่�ม โดยมีีการ
แบ่่ ง การเรีี ย นการสอนออกเป็็ น 2 รูู ป แบบหลัั ก
ประกอบด้้วย
2.1. การสอนแบบบรรยาย (ร้้อยละ 20)
	ผู้้�สอนเตรีียม วิิดีีทััศน์์ (VDO) สาธิิตการทำ
ปฏิิบัติั กิ ารวััดรัังสีี และเอกสารประกอบการสอนในรููป
แบบ PowerPoint ให้้ผู้้�เรีียนได้้ทำการศึึกษาด้้วย
ตนเองใน Channel ประจำหััวข้้อ และทำการบรรยาย
เนื้้�อหาหลัักในชั้้�นเรีียน
2.2. ห้้องเรีียนกลัับด้้าน (Flipped Classroom)
(ร้้อยละ 80)
การออกแบบกิิจกรรมการเรีียนการสอนแบบ
Flipped Classroom ผู้้�สอนได้้นำแนวคิิด หลัักใน
การนำเทคโนโลยีีดิจิิ ทัิ ลั กัับการจััดการเรีียนรู้้เ� ชิิงรุุกเพื่่�อ
ส่่งเสริิมวิิถีีแห่่งการคิิดทางคณิิตศาสตร์์
ประกอบด้้วยหลััก 6 Ps จากการศึึกษาของ อััญ
ญาณีี สุุมน และอุุทิิศ บํํารุุงชีีพ [2] มาใช้้เป็็นแนวทาง
ในการออกแบบกิิจกรรม ประกอบด้้วย
P1. Participatory Learning) การมีีส่่วนร่่วม
โดยที่่�ผู้้เ� รีียนมีีบทบาทในการร่่วมทำกิิจกรรมการเรีียน
รู้้� ด้้ว ยตนเอง ทั้้�งในรูู ป แบบออนไลน์์ และการทำ
กิิจกรรมในชั้้�นเรีียน โดยมีีการมอบหมายให้้ผู้้�เรีียน
ทำการศึึกษาเนื้้�อหาหลัักด้้วยตนเอง ก่่อนทำแบบ
ทดสอบเก็็บคะแนน และกิิจกรรมการประกวดผลงาน
(infographic หรืือ VDO ความยาวไม่่เกิิน 3 นาทีี) ใน
หััวข้้อ “แนวคิิดในการนำความรู้้�จากวิิชารัังสีีกัับชีีวิิต
ประจำวัันไปใช้้ประโยชน์์” เพื่่�อชิิงรางวััล เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียน
สามารถสรุุปความคิิดจากการเรีียนรู้้�ออกมาเป็็นผล
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งานด้้วยตััวเอง (ดููรายละเอีียดผลงานได้้จากการสแกน
QR code (ก)
P2. Pace Learning การเรีียนรู้้�ตามความ
ก้้าวหน้้าตามศัักยภาพ เป็็นการออกแบบการเรีียนการ
สอนโดยใช้้เทคโนโลยีีดิิจิิทััลให้้ผู้้�เรีียนตื่่�นรู้้�และเรีียนรู้้�
ไปทีีละขั้้�น ช้้าหรืือเร็็วตามความสามารถและศัักยภาพ
ของผู้้�เรีียนแต่่ละคนโดยสามารถเข้้าถึึงเนื้้�อหาได้้ทุุกที่่�
ทุุกเวลา โดยการออกแบบเนื้้�อหาหลัักในรููปแบบ VDO
ที่่�แบ่่งเป็็นเนื้้�อหาสั้้�นกระชัับ หลาย clip เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียน
เรีียนรู้้�ด้้วยตนเองทีีละขั้้�นตามหััวข้้อย่่อยที่่�กำหนด
นอกจากนั้้�นยัังใช้้ เว็็บไซต์์และโปรแกรม H5P เพื่่�อสร้้าง
interactive VDO โดยมีีการแทรกคำถามแบบหลาย
ตััวเลืือก (multiple choices) ดัังแสดงตััวอย่่างใน
รููปที่่� 1 ระหว่่างเนื้้�อหาเพื่่�อทดสอบความเข้้าใจก่่อนเริ่่ม�
เรีียนรู้้�ในขั้้�นตอนต่่อไปและมีีการแสดงผลคะแนนการ
ตอบคำถามเพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนสามารถประเมิินตนเองได้้
ขณะทำการเรีียนรู้้�ด้้วยตนเองโดยทัันทีี

	รููปที่่� 1 ตััวอย่่างคำถามที่่�ปรากฏขึ้้�นมาระหว่่าง
Interactive VDO จากโปรแกรม H5P
P3. Positive Reinforcement การเสริิมแรง
ทางบวก การให้้สิ่่�งเร้้าด้้วยรางวััลกัับผู้้�เรีียนที่่�สามารถ
ปฏิิ บัั ติิ ต ามเงื่่� อ นไขบรรลุุ ต ามเป้้ า หมายของ
กระบวนการคิิด โดยมีีการประกาศโฆษณาจููงใจด้้วย
ภาษาที่่�เข้้าใจง่่ายและน่่าสนใจ ใน ช่่อง MS Teams
ดัังแสดงตััวอย่่างใน รููปที่่� 2 โดยได้้ทำการออกแบบ
ให้้ในส่่วนท้้ายของเนื้้�อหาหลัักใน interactive VDO มีี
QR code เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนสามารถลงทะเบีียนรัับรางวััล
ได้้ เมื่่อ� ถึึงชั้้�นเรีียน ก่่อนเริ่่ม� กิิจกรรมการเรีียนการสอน
ได้้ทำการสุ่่�มรายชื่่�อผู้้�ลงทะเบีียน เพื่่�อรัับรางวััลโดย

พร้้อมเพรีี ย งกัั น ด้้วยโปรแกรมสุ่่�มรายชื่่� อ ออนไลน์์
ส่่งผลให้้ผู้้�เรีียนเกิิดความตื่่�นตััวและสนุุกไปกัับการลุ้้�น
รัับรางวััล นอกจากนี้้�ในชั้้�นเรีียนยัังมีีการดำเนิินการเล่่น
เกมส์์โดยการสร้้างชุุดคำถามด้้วย interactive quiz
(Kahoot และ mentimeter) และให้้รางวััลสำหรัับ
ผู้้�ที่่�ได้้คะแนนสููงสุุด

	รููปที่่� 2 ตััวอย่่างการประกาศโฆษณาจููงใจเพื่่�อ
รัับรางวััล ใน ช่่อง MS Teams
P4. Problem Based Learning การใช้้
สถานการณ์์ปัญ
ั หาเพื่่�อสร้้างการคิิด โดยการสร้้างความ
เชื่่� อ มโยงให้้ผู้้� เ รีี ย นได้้เกิิ ด กระบวนการคิิ ด จาก
สถานการณ์์ในชีีวิติ จริิงนำไปสู่่�การคิิดวิิเคราะห์์ต่อ่ ยอด
เพื่่�อกระตุ้้�นให้้เกิิดแนวทางการสร้้างสรรค์์นวััตกรรม
โดยทำการยกตััวอย่่างปััญหาในชีีวิิตประจำวััน เช่่น
หััวข้้อการถนอมอาหารด้้วยรัังสีี ในชั้้�นเรีียนมีีการสร้้าง
ประเด็็นปััญหาว่่า “หากอยากรัับประทานแหนมดิิบ
อย่่างปลอดภััยต้้องทำอย่่างไร” โดยให้้ผู้้�เรีียนแสดง
ความคิิดเห็็นทั้้�งวิิธีกี ารถนอมอาหารแบบดั้้�งเดิิมและวิิธีี
ที่่�สร้้างขึ้้�นมาใหม่่ และนำไปสู่่�วิิธีีการที่่�ต้้องการให้้ผู้้�
เรีียนได้้เรีียนรู้้�ได้้แก่่ การฉายรัังสีีอาหาร
P5. Peer teaching การแลกเปลี่่ย� นเรีียนรู้้ร่� ว่ ม
กัันของผู้้�เรีียนในลัักษณะเพื่่�อนสอนเพื่่�อน โดยเปิิด
โอกาสให้้ผู้้�เรีียนสามารถทำการเรีียนรู้้เ� นื้้�อหาหลัักนอก
ห้้องเรีี ย นร่่ ว มกัั น นอกจากนั้้�นยัั ง มีี กิิ จ กรรมการ
ประกวดผลงาน ในหััวข้้อ “แนวคิิดในการนำความรู้้�
จากวิิชารัังสีีกับั ชีีวิติ ประจำวัันไปใช้้ประโยชน์์” เพื่่�อชิิง
รางวััล โดยให้้ผู้้�เรีียนสามารถส่่งผลงานได้้ในลัักษณะ
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
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ทั้้�งผลงานเดี่่�ยวและกลุ่่�ม
P6. Process, Progress and Performance
Assessment การประเมิินผลกระบวนการเรีียนรู้้�
ความก้้าวหน้้า และสิ่่�งที่่�ผู้้�เรีียนสามารถแสดงออกได้้
โดยทำการประเมิินผลกระบวนการเรีียนรู้้� (Process)
ได้้แก่่ การประเมิินการมีีส่่วนร่่วมในชั้้�นเรีียนและการ
แสดงความคิิดเห็็นทั้้�งจากการศึึกษาด้้วยตนเองและ
การเข้้าชั้้�นเรีียน เนื่่�องจากเป็็นการเรีียนการสอนแบบ
ออนไลน์์ จึึ ง ใช้้การสัั ง เกตจากตัั ว เลืื อ ก (option)
Insights ในโปรแกรม MS Teams เพื่่�อตรวจสอบ
ความถี่่�และระยะเวลาของการเข้้าร่่วมกิิจกรรมต่่าง ๆ
ที่่�ผู้้�เรีียนเข้้าไปใช้้งานทำให้้ทราบลัักษณะวิิธีีการและ
กระบวนการเรีียนรู้้�ของผู้้�เรีียนโดยรวม และ ประเมิิน
ผลความก้้าวหน้้าในการเรีียนรู้้� (Progress) โดยการ
ประเมิิ น แบบไม่่ เ ก็็ บ คะแนน (Formative
assessment) จากแบบทดสอบในลัั ก ษณะ
interactive quiz เพื่่�อทดสอบผลลััพธ์์การเรีียนรู้้�หลััง
จากมอบหมายให้้ผู้้�เรีียนทำการศึึกษาด้้วยตนเองและ
การแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�ในชั้้�นเรีียน นอกจากนั้้�นยัั ง
ทำการประเมิินระหว่่างเรีียนเป็็นระยะ ด้้วยการตั้้�ง
คำถามเชิิงรุุก และให้้รางวััลสำหรัับผู้้ที่่� ต� อบคำถามเพื่่�อ
จููงใจให้้มีีการแสดงความคิิดเห็็นในชั้้�นเรีียนออนไลน์์
มากยิ่่�งขึ้้�น และประเมิินผลพฤติิกรรมการแสดงออก
(Performance) ได้้แก่่ การประเมิินผลในสิ่่�งที่่�ผู้้�เรีียน
แสดงออก โดยดููจากการสะท้้อนคิิดด้้วย
ผลงานที่่�ผู้้เ� รีียนส่่งประกวด อย่่างไรก็็ตามผู้้เ� รีียน
ส่่งผลงานเข้้าร่่วมประกวดเพีียงประมาณ ร้้อยละ 5 ส่่ง
ผลให้้การประเมิินจากผลงานนี้้�เป็็นเพีียงส่่วนหนึ่่�งของ
ผลลัั พ ธ์์ ก ารเรีี ย นรู้้� ข องผู้้� เรีี ย นทั้้�งหมด จึึ ง ทำการ
ประเมิินจากผลการทดสอบเก็็บคะแนน (Summative
assessment) ท้้ายคาบเรีียนในแต่่ละหััวข้้อ ซึ่่�งเป็็น
แบบทดสอบที่่�เปิิดโอกาสให้้ผู้้�เรีียนมีีเวลาทำเป็็นเวลา
1 สััปดาห์์ทำให้้สามารถกลัับไปศึึกษาเนื้้�อหาเพิ่่�มเติิม
ได้้ด้้วยตนเอง จาก VDO เนื้้�อหา และ บัันทึึกการสอน
และกิิจกรรมในชั้้�นเรีียน
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รููปที่่� 3 ตััวอย่่างหน้้าต่่างตััวเลืือก Insights ใน
โปรแกรม MS teams เพื่่�อติิดตามการเข้้าร่่วมกิิจกรรม
ในห้้องเรีียนออนไลน์์
การเรีี ย นการสอนออนไลน์์ แ บบ Flipped
Classroom ในกระบวนวิิชา รัังสีีกัับชีีวิิตประจำวััน
สำหรัับห้้องเรีียนขนาดใหญ่่ ดำเนิินการโดยเตรีียม
เนื้้�อหาหลัักในรููปแบบ VDO โดยบรรจุุไว้้ใน Class
material ล่่วงหน้้าอย่่างน้้อย 2 สััปดาห์์ ก่่อนเข้้าชั้้�น
เรีี ย น เพื่่� อ ให้้ผู้้� เรีี ย นทำการศึึ ก ษาด้้วยตนเองตาม
อััธยาศััย โดยมีีการแบ่่งรููปแบบกิิจกรรมการเรีียนการ
สอนย่่อยออกเป็็น 2 แบบ ดัังแสดงในตารางที่่� 1
3. ผลการดำเนิินการจััดการเรีียนการสอน
3.1. การสอนแบบบรรยาย
	ผู้้� ส อนและผู้้� เรีี ย นมีี ป ฏิิ สัั ม พัั น ธ์์ ร่่ ว มกัั น น้้อย
มีีการถามและตอบในชั้้�นเรีียนน้้อยครั้้�ง แสดงให้้เห็็น
ว่่าในชั้้�นเรีียนผู้้ส� อนเป็็นผู้้บ� รรยายและส่่งสารเพีียงด้้าน
เดีียวโดยไม่่สามารถประเมิินความรู้้�ความเข้้าใจของผู้้�
เรีียนระหว่่างชั้้�นเรีียนได้้ และเนื่่�องจากเป็็นห้้องเรีียน
ออนไลน์์และผู้้�เรีียนไม่่ได้้เปิิดกล้้องตลอดเวลาที่่�มีีการ
เรีียนการสอนจึึงทำให้้ไม่่สามารถรัับรู้้ถึ� งึ ปฏิิกิริิ ยิ าตอบ
สนองของผู้้�เรีียนได้้ จึึงเป็็นการยากในการดึึงความ
สนใจของผู้้�เรีียนให้้เข้้ามาสู่่�กระบวนการเรีียนรู้้�ได้้
3.2. ห้้องเรีียนกลัับด้้าน (Flipped Classroom)
กิิจกรรมแบบที่่� 1 จากการติิดตามการเข้้าร่่วม
กิิจกรรมในห้้องเรีียนออนไลน์์ ได้้แก่่ จำนวนครั้้�งในการ
ดาวน์์โหลดเอกสาร การรัับชม VDO รวมทั้้�งระยะเวลา
ที่่�ใช้้ในการทำแบบทดสอบ ด้้วยตััวเลืือก Insights ใน
โปรแกรม MS teams ดัังแสดงตััวอย่่างในรููปที่่� 3 พบ
ว่่าผู้้�เรีียนเข้้าไปดูู VDO ต่่าง ๆ และทำแบบทดสอบ
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โดยมีีความถี่่�ในช่่วง 4 -61 ครั้้�ง อย่่างไรก็็ตาม หากผู้้�
เรีียนทำการรัับชมเนื้้�อหาต่่าง ๆ ในห้้องเรีียนเป็็นกลุ่่�ม
โดยใช้้เครื่่อ� งมืือเดีียวก็็อาจทำให้้ไม่่สามารถติิดตามการ
เข้้าร่่วมกิิจกรรมเป็็นรายบุุคคลได้้อย่่างถููกต้้องแม่่นยำ
นััก นอกจากนั้้�น ในชั้้�นเรีียนที่่�จัดั โดยให้้ผู้้�สอนรอในห้้อง
ประชุุ ม ออนไลน์์ เ พื่่� อ รัั บ ฟัั ง ความคิิ ด เห็็ น และตอบ
คำถามจากผู้้�เรีียน พบว่่าไม่่มีีผู้้�เรีียนเข้้ามาสอบถามใน
ประเด็็ น เนื้้�อหาการเรีี ย นรู้้� ม ากนัั ก มีี เ พีี ย งการส่่ ง
ข้้อความมาสอบถามเรื่่อ� งการทำแบบทดสอบและงาน
ที่่�ได้้รัับมอบหมายเท่่านั้้�น แสดงให้้เห็็นว่่าในห้้องเรีียน
ออนไลน์์ขนาดใหญ่่ การจััดกิิจกรรมเชิิงรัับ (passive
activity) ไม่่ ส ามารถประเมิิ น ผลลัั พ ธ์์ ก ารเรีี ย นรู้้�
ระหว่่างทางได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพนััก
กิิจกรรมแบบที่่� 2 การใช้้ interactive VDO
จำนวน 2 หััวข้้อ ได้้แก่่ การใช้้ประโยชน์์รังั สีีในทางการ
เกษตร และ การใช้้ประโยชน์์รัังสีีในทางอุุตสาหกรรม
โดยสร้้างข้้อมููลเนื้้�อหาหลัักในรููปแบบของ แอนิิเมชั่่�น
และภาพเคลื่่�อนไหว และมีีคำถามเพื่่�อทดสอบความ
เข้้าใจแทรกไว้้ระหว่่างเนื้้�อหา พบว่่าผู้้เ� รีียนให้้การตอบ
รัับที่่�ดีี โดยได้้ผลการประเมิินความพึึงพอใจ เท่่ากัับ
4.97 และ 4.93 ตามลำดัับจากคะแนนเต็็ม 5 ซึ่่�ง
พิิจารณาจากแบบแสดงความคิิดเห็็นในตอนท้้ายที่่�ให้้
ผู้้�เรีียนสแกน QR code เพื่่�อรัับรางวััลและมีีการสอด
แทรกแบบประเมิินความพึึงพอใจร่่วมด้้วย และมีีการ
แสดงความคิิดเห็็นในทางชื่่�นชมเนื้้�อหาและวิิธีีการ
สร้้างสื่่�อการสอนลัักษณะนี้้� ดัังแสดงรายละเอีียดเพิ่่�ม
เติิมใน QR code ในเอกสารแนบท้้าย (ข) ทำให้้ได้้รัับ
ทราบข้้อมููลของรููปแบบการเรีียนรู้้� (Learning style)
ผู้้เ� รีียนในยุุคปััจจุุบันั ว่่าส่่วนใหญ่่ เป็็นผู้้เ� ป็็นแบบชอบดูู
(Visual Learner) ชอบฟััง (Auditory Learner) แต่่
ไม่่ชอบอ่่านและเขีียน (Read and Write Learner)
สัังเกตุุได้้จากตััวเลืือก Insights ที่่�มีีผู้้�ดาวน์์โหลดและ
เข้้าไปอ่่านเอกสารประกอบการสอน เป็็นจำนวนน้้อย
แต่่ที่่น่� า่ สนใจคืือ ผู้้เ� รีียนส่่วนใหญ่่ชอบการลงมืือทำ เช่่น
การทำแบบทดสอบหรืือตอบคำถามที่่�มีกี ารปฏิิสัมั พัันธ์์

(Interaction) กัับเนื้้�อหาในบทเรีียนซึ่่�งบ่่งบอกได้้ว่่า
สามารถเรีียนรู้้�ได้้ดีีผ่่านประสาทเกี่่�ยวกัับการสััมผััส
ห รืื อ Kine s t he t ic Le ar ne r แ ล ะ ท ำ ใ ห้้
ผู้้�เรีียนมีีความจดจ่่อกัับการเรีียนรู้้� (Engagement)
ได้้ดีีขึ้้�น
ตารางที่่� 1 รููปแบบกิิจกรรมการเรีียนการสอนแบบ
Flipped Classroom
หััวข้้อ
รายละเอีียด
แบบที่่� 1
แบบที่่� 2
เนื้้�อหาหลััก VDO
Interactive VDO
เอกสารที่่� - PowerPoint - PowerPoint
เกี่่�ยวข้้อง - VDO
- VDO
- เวปไซต์์ที่่�แนะนำ - เวปไซต์์ที่่�แนะนำ
กิิจกรรมใน ผู้้�สอนรอในห้้อง - ประเมิินโดยไม่่
ชั้้�นเรีียน ประชุุมออนไลน์์ เก็็บคะแนนด้้วย
เพื่่�อรัับฟัังความคิิด interactive Quiz
เห็็นและตอบ
(Kahoot,
คำถามจากผู้้�เรีียน mentimeter)
(Passive)
- สร้้างประเด็็น
คำถามให้้ผู้้�เรีียน
แสดงความคิิดเห็็น
(Active)
การ
- สอบเก็็บคะแนนย่่อยท้้ายคาบเรีียนใน
ประเมิินผล แต่่ละหััวข้้อ (Summative
การเรีียนรู้้� assessment)
- การมีีส่่วนร่่วมในชั้้�นเรีียน
- ผลงานที่่�ผู้้�เรีียนส่่งประกวด
อย่่างไรก็็ตามมีีประเด็็นแนะนำจากผู้้�เรีียนใน
เรื่่อ� งของเทคนิิคการบัันทึึกเสีียง และความสมบููรณ์์ของ
ผลงานที่่�ยังั มีีความบกพร่่อง เนื่่�องจากผู้้ส� อนเป็็นผู้้ส� ร้้าง
สื่่�อด้้วยตนเองทั้้�งการทำ VDO การบัันทึึกเสีียง และ
การตััดต่่อ เพราะมีีความซัับซ้้อนในเนื้้�อหาทางวิิชาการ
ที่่�ยากต่่อการสื่่อ� สารให้้ผู้้�ผลิิตสื่่อ� มืืออาชีีพเข้้าใจได้้ตรง
กัันในระยะเวลาที่่�จำกััด ซึ่่�งผู้้�สอนไม่่ได้้มีีความชำนาญ
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
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ในการผลิิตสื่่�อจึึงส่่งผลให้้ยัังมีีข้้อบกพร่่องทางเทคนิิค
หากมีีทีีมผู้้�ช่่วยในการสร้้างสื่่�อที่่�มีีความรู้้�พื้้�นฐานด้้าน
รัังสีีหรืือวิิชาการที่่�เกี่่�ยวข้้องน่่าจะทำให้้สามารถผลิิต
สื่่�อที่่�มีีความสมบููรณ์์ทั้้�งด้้านวิิชาการและด้้านเทคนิิค
มากยิ่่�งขึ้้�น
เมื่่� อ พิิ จ ารณากิิ จ กรรมในชั้้�นเรีี ย นที่่� มีี ก ารใช้้
interactive quiz เพื่่�อสร้้างชุุดคำถาม ซึ่่�งมีีการเฉลย
คำตอบในทัันทีีสำหรัับคำถามแต่่ละข้้อ ทำให้้สามารถ
ประเมิินความรู้้�ความเข้้าใจของผู้้�เรีียนได้้เป็็นอย่่างดีี
สัังเกตจากผู้้เ� รีียนส่่วนใหญ่่สามารถตอบคำถามได้้อย่่าง
ถูู ก ต้้อง และยัั ง ช่่ ว ยให้้ผู้้� ส อนสามารถยกตัั ว อย่่ า ง
ประกอบ และอธิิบายคำตอบได้้อย่่างตรงประเด็็นมาก
ขึ้้�น สำหรัับการตั้้�งคำถามเชิิงรุุกเพื่่�อกระตุ้้�นให้้ผู้้�เรีียน
แสดงความคิิดเห็็นเพื่่�อแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�ร่่วมกััน พบ
ว่่าผู้้เ� รีียนมีีปฏิิสัมั พัันธ์์ในชั้้�นเรีียนมากยิ่่ง� ขึ้้�นเมื่่�อเปรีียบ
เทีียบกัับกิิจกรรมแบบที่่� 1 (ตั้้�งรัับ) ดัังแสดงภาพ
บรรยากาศในชั้้�นเรีียนใน QR code แนบท้้าย (ค) ซึ่่�ง
ถืือเป็็นปััจจััยหลัักในการเรีียนการสอนแบบออนไลน์์
สอดคล้้องกัับบทความของ เจริิญ ภููวิิจิิตร์์[3] ที่่�กล่่าว
โดยสรุุ ป ว่่ า การจัั ด การเรีี ย นรู้้� ท างออนไลน์์ อ ย่่ า งมีี
ประสิิทธิิภาพในยุุคดิิจิิทััลนั้้�น ครููผู้้�สอนจะต้้องกำหนด
แนวทางในการปรัับปรุุงและพััฒนาการจััดการเรีียน
การสอนโดยยึึดผู้้เ� รีียนเป็็นสำคััญ เพื่่�อสร้้างจููงใจให้้เกิิด
ปฏิิสััมพัันธ์์ระหว่่างผู้้�เรีียนด้้วยกัันและครููผู้้�สอน และ
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สิ่่�งสำคััญ Feedback จากผู้้�เรีียนที่่�ป้้อนกลัับมาจาก
การจัั ด การเรีี ย นการสอนออนไลน์์ จ ะนำไปสู่่�การ
ปรัั บ ปรุุ ง และพัั ฒ นาการเรีี ย นรู้้� ข องผู้้� เ รีี ย นให้้มีี
ประสิิทธิิภาพมากยิ่่�งขึ้้�นต่่อไป
อย่่างไรก็็ตามในห้้องเรีียนออนไลน์์ขนาดใหญ่่
หากผู้้�เรีียนมีีการตอบคำถามพร้้อมกัันหลายคน อาจ
ทำให้้ยากต่่อการรัับฟัังและตอบสนองต่่อผู้้�เรีียน จึึงใช้้
วิิธีกี ารให้้ผู้้�เรีียน แสดงสััญลัักษณ์์แทนคำตอบดัังแสดง
ในรููปที่่� 4 เช่่น ใครเห็็นด้้วยให้้กด “หััวใจ ” ใครไม่่เห็็น
ด้้วยให้้กด “ถููกใจ ” เป็็นต้้น นอกจากนั้้�นพบว่่าผู้้เ� รีียน
จำนวนประมาณร้้อยละ 30 ไม่่ได้้เข้้าร่่วมชั้้�นเรีียน
เนื่่�องจากผู้้�เรีียนสามาถเลืือกรัับชมบัันทึึกกิิจกรรมใน
ห้้องเรีียนย้้อนหลัังได้้ จึึงอาจทำให้้ไม่่สามารถประเมิิน
ผู้้เ� รีียนในชั้้�นเรีียนได้้อย่่างทั่่�วถึงึ จึึงทำให้้มีีความจำเป็็น
ต้้องใช้้วิิธีกี ารหลัักในการประเมิินผลการเรีียนรู้้โ� ดยการ
ทำแบบทดสอบในแต่่ละหััวข้้อการเรีียนรู้้�

รููปที่่� 4 ตััวเลืือกสััญลัักษณ์์ต่่าง ๆ ในห้้องเรีียน
ออนไลน์์
จากการดำเนิินกิิจกรรมการเรีียนการสอนแบบ
ห้้องเรีียนกลัับด้้าน (Flipped Classroom) ในกระบวน
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วิิชา รัังสีีกับั ชีีวิติ ประจำวััน สำหรัับห้้องเรีียนออนไลน์์ขนาดใหญ่่ สามารถแสดงวิิธีกี ารดำเนิินการโดนรวมดัังแสดง
ในแผนภาพ รููปที่่� 5

รููปที่่� 5 แผนภาพการดำเนิินกิิจกรรมการเรีียนการสอนแบบห้้องเรีียนกลัับด้้าน (Flipped Classroom)
ในกระบวนวิิชา รัังสีีกัับชีีวิิตประจำวััน สำหรัับห้้องเรีียนออนไลน์์ขนาดใหญ่่
4. บทสรุุป
การจััดทำเนื้้�อหาแบบ Interactive VDO และ
มีีกิิจกรรมตอบคำถามโดยใช้้เครื่่�องมืือ Interactive
quiz ในชั้้�นเรีียนร่่วมกัับการจููงใจในการร่่วมกิิจกรรม
ด้้วยรางวััล ทำให้้การจััดกิิจกรรมการเรีียนการสอน
แบบห้้องเรีียนกลัับด้้าน (Flipped Classroom) ใน
กระบวนวิิชา รัังสีีกัับชีีวิิตประจำวััน สำหรัับห้้องเรีียน
ออนไลน์์ขนาดใหญ่่ ทำให้้ผู้้�เรีียนมีีส่ว่ นร่่วมในชั้้�นเรีียน
มากขึ้้�นและทำให้้ผู้้� ส อนสามารถประเมิิ น ผู้้� เรีี ย น
ระหว่่างทางได้้ดีี ซึ่่ง� เป็็นประโยชน์์อย่่างมากในการปรัับ
เปลี่่ย� นกิิจกรรมและวิิธีกี ารเรีียนการสอนเพื่่�อให้้เหมาะ
กัับผู้้�เรีียนตามบริิบทที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป

5. กิิตติิกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุุณ ศููนย์์นวััตกรรมการสอนและ
การเรีี ย นรู้้� มหาวิิ ท ยาลัั ย เชีี ย งใหม่่ ที่่� ส นัั บ สนุุ น
งบประมาณในการจััดกิิจกรรมการเรีียนการสอนใน
กระบวนวิิชา 515101 ภาคการศึึกษาที่่� 2/2564 และ
ขอบพระคุุ ณ คณาจารย์์ แ ละบุุ ค ลากรภาควิิ ช ารัั ง สีี
เทคนิิค คณะเทคนิิคการแพทย์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
ที่่�สนัับสนุุนด้้านวิิชาการและสิ่่�งอำนวยความสะดวก
ทุุกประการ
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6. เอกสารแนบท้้ายสำหรัับดููรายละเอีียดกิิจกรรม
(ก) ผลงานประกวด ในหััวข้้อ “แนวคิิดในการนำความรู้้�จากวิิชารัังสีีกัับชีีวิิตประจำวัันไปใช้้
ประโยชน์์”
(ข) แบบประเมิินความพึึงพอใจ

(ค) บรรยากาศกิิจกรรมการเรีียนการสอนในชั้้�นเรีียน

7. เอกสารอ้้างอิิง
[1] สำนัักงานเลขาธิิการสภาการศึึกษากระทรวงศึึกษาธิิการ (2560). บทที่่� 5 ยุุทธศาสตร์์ เป้้าหมาย ตััวชี้้�
วััด และแนวทางการพััฒนา, แผนการศึึกษาแห่่งชาติิ พ.ศ. 2560 - 2579, ก. รอดคล้้าย, Editor. 2560, สำนัักงาน
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Online Learning Management of Digital Age), สถาบัันพััฒนาครูู คณาจารย์์ และบุุคลากรทางการศึึกษา
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การจััดการเรีียนรู้้�ที่่�ทัันสมััยในศตวรรษที่่� 21 ด้้วยการเรีียนรู้้�ในห้้องเรีียน
(แบบรัักษาระยะห่่าง) ควบคู่่�ไปกัับการเรีียนออนไลน์์และการเรีียนรู้้�แบบผสมผสาน
ในสถานการณ์์โควิิด-19
Modern Learning Management for the 21 centuries with Hybrid and
Blended Learning Approach for COVID-19
1, 2

ชญาภา แสนหลวง1 และ เกศราภรณ์ อุดกันทา2

กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 110/406 ถนนอินทวโรรส ตำ�บลสุเทพ อำ�เภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50200
E-mail1 cattaliya.s@cmu.ac.th, E-mail2 kedsaraporn.ud@cmu.ac.th

บทคัดย่อ
การจััดการเรีียนรู้้�ที่่�ทัันสมััยในศตวรรษที่่� 21 ด้้วยการเรีียนรู้้�ในห้้องเรีียน (แบบรัักษาระยะห่่าง) ควบคู่่�ไป
กัับการเรีียนออนไลน์์และการเรีียนรู้้แ� บบผสมผสานในสถานการณ์์โควิิด-19 มีีวัตั ถุุประสงค์์เพื่่�อ 1) พััฒนาโปรแกรม
การเรีียนรู้้�ข้้ามวััฒนธรรม ผ่่านสื่่�อและกระบวนการเรีียนออนไลน์์และการเรีียนรู้้�แบบผสมผสานที่่�ส่่งเสริิมการ
จััดการเรีียนการสอนวิิชา 558101 ปฐมนิิเทศวิิชาชีีพการพยาบาล (นานาชาติิ) และ 2) ประเมิินความรู้้�และความ
พึึงพอใจในโปรแกรมการเรีียนรู้้ข้้� ามวััฒนธรรมดัังกล่่าว โดยแบ่่งการทำงานเป็็น 3 ขั้้�นตอนคืือ 1) ขั้้�นเตรีียม เป็็นการ
กำหนดวััตถุุประสงค์์กับั ออกแบบแผนการเรีียนรู้้แ� ละชุุดสื่่อ� การสอน โดยเริ่่ม� จากทีีมผู้้ส� อนไทยวิิเคราะห์์ข้้อมููลพื้้�น
ฐานจากหลัักสููตร ประวััติิและผลงานของวิิทยกรรัับเชิิญและฐานข้้อมููลนัักศึึกษาหลัักสููตรนานาชาติิ 40 คน มา
วางแผนโปรแกรมการเรีียนรู้้� กิิจกรรมการเรีียนการสอนในแต่่ละสััปดาห์์ รููปแบบสื่่อ� นวััตกรรมที่่�พึงึ ประสงค์์ รวม
ทั้้�งการประเมิินผลลััพธ์์การเรีียนรู้้� แล้้วนำข้้อมููลที่่�วิิเคราะห์์ มาจััดทำประมวลการสอน ตารางสอนและนััดหมาย
ประสานงานกัับวิิทยากรรัับเชิิญจากต่่างประเทศ (อเมริิกาและญี่่�ปุ่่�น) 2) ขั้้�นดำเนิินการสอน เป็็นการถ่่ายทอด
ความรู้้ผ่� า่ นชุุดสื่่อ� นวััตกรรมร่่วมกัับการบรรยายโต้้ตอบคำถามข้้อสงสััยของนัักศึึกษาตามมาตรการการจััดการเรีียน
การสอนที่่�สอดคล้้องกัับสถานการณ์์ COVID-19 จัังหวััดเชีียงใหม่่ ซึ่่�งช่่วงเวลาดัังกล่่าวได้้มีีการสอนแบบ Hybrid
learning สลัับกัับแบบออนไลน์์ 100% 3) ขั้้�นประเมิิน เป็็นการประเมิินความรู้้�และความพึึงพอใจในโปรแกรม
การเรีียนทั้้�งในระหว่่างและหลัังดำเนิินการจััดการเรีียนการสอน โดยพิิจารณาจากผลสััมฤทธิ์์ท� างการเรีียน ผลลััพธ์์
การเรีียนรู้้� ร่่วมกัับ ผลการประเมิินกระบวนวิิชาและการสอนของผู้้�สอนโดยนัักศึึกษา
ผลการศึึกษาพบว่่า นัักศึึกษาทั้้�งสิ้้�น 40 คน มีีผลสััมฤทธิ์์�ทางการเรีียนโดยรวมอยู่่�ในระดัับดีี (X̄ = 80.30,
SD=5.15, Max=89.27, Min=67.77) ผลลััพธ์์การเรีียนรู้้ส� อดคล้้องและบรรลุุวัตั ถุุประสงค์์ตามมาตรฐานการเรีียน
รู้้�ที่่�กำหนด ผลการประเมิินการสอนโดยรวมอยู่่�ระดัับดีีมาก (X̄ 4.59, คิิดเป็็นร้้อยละ 91.85) มีี 3 อัันดัับแรกของ
ข้้อรายการการประเมิินที่่�อยู่่�ในระดัับดีีมาก คืือ 1) เปิิดโอกาสรัับฟัังและตอบข้้อซัักถามของผู้้เ� รีียนในชั้้�นเรีียนหรืือ
นอกชั้้�นเรีียน (X̄ =4.85, คิิดเป็็นร้้อยละ 97.04) 2) อธิิบายให้้นัักศึึกษาทราบเกี่่ย� วกัับวััตถุุประสงค์์ของหััวข้้อที่่�สอน
(X̄ =4.67, คิิดเป็็นร้้อยละ 93.33) และ3) สอนเนื้้�อหาครบถ้้วนตามวััตถุุประสงค์์และใช้้เวลาอย่่างเหมาะสม
(X̄ =4.67, คิิดเป็็นร้้อยละ 93.33) ซึ่่�งสอดคล้้องกัับ ผลการประเมิินกระบวนวิิชาโดยรวมอยู่่�ในระดัับดีีมาก
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
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(X̄ 4.44, คิิดเป็็นร้้อยละ 88.78) ซึ่่�งมีี 3 อัันดัับแรกของข้้อรายการการประเมิินที่่�อยู่่�ในระดัับดีีมาก คืือ 1) การแจ้้ง
ให้้นัักศึึกษาทราบอย่่างชััดเจนเกี่่�ยวกัับวััตถุุประสงค์์ของกระบวนวิิชาแผนการสอน วิิธีีการประเมิินผลการเรีียน
เกณฑ์์การให้้คะแนนและเอกสารประกอบ (X̄ =4.57, คิิดเป็็นร้้อยละ 91.43) 2) การส่่งเสริิมให้้ผู้้�เรีียนคิิดและ
ค้้นคว้้าด้้วยตััวเอง และกระตุ้้�นให้้ฝึึกการคิิดวิิเคราะห์์ (X̄=4.57, คิิดเป็็นร้้อยละ 91.43) และ3) เนื้้�อหาในการสอน
สอดคล้้องกัับหััวข้้อที่่�สอนของกระบวนวิิชา (X̄ =4.50, คิิดเป็็นร้้อยละ 90.00)
	ปััญหาอุุปสรรคที่่�พบคืือ การประสานงานกัับทีีมวิิทยากรซึ่่�งมีีความเชี่่�ยวชาญที่่�หลากหลาย ประสบการณ์์
ต่่างชาติิต่่างภาษาที่่�ต้้องใช้้และช่่วงเวลา (time zone) แต่่ละประเทศต่่างกััน เช่่น ญี่่�ปุ่่�นเร็็วกว่่าไทยประมาณสอง
ชั่่�วโมง ในขณะที่่�อเมริิกาช้้ากว่่าไทยประมาณสิิบเอ็็ดชั่่�วโมง ผู้้�รัับผิิดชอบโครงการจึึงต้้องจััดเตรีียมข้้อมููลการเรีียน
การสอนประกอบการวางแผนล่่วงหน้้าอย่่างมากและสื่่อ� สารการนััดหมายประชุุมที่่�ชัดั เจน และต้้องใช้้การประชุุม
หลายครั้้�งในการเตรีียมพััฒนาสื่่�อและแนวทางการจััดการเรีียนการสอนร่่วมกััน นัักศึึกษามีีเวลาน้้อยในการศึึกษา
ด้้วยตนเองช่่วงท้้ายของกระบวนวิิชาเนื่่�องจากมีีงานที่่�ได้้รัับมอบหมายการนำเสนอการวิิเคราะห์์งานในวิิชาอื่่�นๆ
ด้้วย รวมทั้้�งต้้องแบ่่งเวลาอ่่านหนัังสืือเตรีียมพร้้อมในช่่วงใกล้้สอบ อย่่างไรก็็ตามความสำเร็็จในการใช้้ในการเรีียน
การสอนในวิิชาปฐมนิิเทศวิิชาชีีพการพยาบาลนี้้�จะเกิิดขึ้้�นได้้ต้้องประกอบด้้วยปััจจััยหลััก 3 ประการคืือ ทีีมผู้้ส� อน
ผู้้เ� รีียน และหน่่วยงานในการกำหนดนโยบายและการบริิหารจััดการที่่�ส่ง่ เสริิมการพััฒนาเทคโนโลยีีทางการศึึกษา
อย่่างต่่อเนื่่�องอย่่างเป็็นระบบ
คำสำคััญ: การจััดการเรีียนรู้้�ที่่�ทัันสมััยในศตวรรษที่่� 21 การเรีียนรู้้�ในห้้องเรีียน (แบบรัักษาระยะห่่าง) ควบคู่่�ไป
กัับการเรีียนออนไลน์์ การเรีียนรู้้�แบบผสมผสาน สถานการณ์์ COVID-19

1. บทนำ
การจััดการศึึกษาที่่�ยึดึ หลัักผู้้เ� รีียนทุุกคนมีีความ
สามารถเรีียนรู้้�และพััฒนาตนเองได้้ และถืือว่่าผู้้�เรีียน
มีีความสำคััญที่่�สุุดนั้้�น ในกระบวนการจััดการศึึกษาก็็
มีีความสำคััญยิ่่ง� ที่่�ต้้องส่่งเสริิมให้้ผู้้�เรีียนสามารถพััฒนา
ตามธรรมชาติิและเต็็มตามศัักยภาพ [1] นอกจากนี้้�
สถาบัันการศึึกษาไทยในระดัับอุุดมศึึกษายัังมุ่่�งเน้้น
ผลิิตผู้้�เรีียนให้้มีีความรู้้� ทัักษะ ความสามารถพร้้อมที่่�
จะดำรงชีีวิติ อยู่่�ในสัังคมท่่ามกลางการเปลี่่ย� นแปลงใน
ตวรรษที่่� 21 โดยเฉพาะอย่่ า งยิ่่� ง ทัั ก ษะเกี่่� ย วกัั บ
คอมพิิวเตอร์์ สารสนเทศ เทคโนโลยีีและการสื่่�อสาร
การนำเทคโนโลยีีและการสื่่�อสารมาใช้้ในการ
พััฒนาการเรีียนการสอนในระดัับอุุดมศึึกษาจึึงเป็็น
เรื่่�องที่่�มีีความจำเป็็นอย่่างมาก โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งใน
ปััจจุุบัันเนื่่�องจากความรู้้�มีีการเปลี่่�ยนแปลงและเกิิด
ความรู้้�ใหม่่ๆ อยู่่�ตลอดเวลา และจากการแพร่่ระบาด
16

ของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่่งผล
ให้้มีีมาตรการการเว้้นระยะห่่างทางสัังคม (Social
Distancing) ที่่�เป็็นแรงผลัักดัันเกิิดการเปลี่่�ยนแปลง
อย่่างพลิิกโฉม ให้้มีีการนำคอมพิิวเตอร์์และเทคโนโลยีี
สารสนเทศและการสื่่อ� สารมาใช้้ในการจััดการเรีียนการ
สอนแบบการสอนผ่่ า นออนไลน์์ อ ย่่ า งทั่่� วถึึ ง ในทุุ ก
สถาบัันและสาขาวิิชาชีีพ เพื่่�อเอื้้�อให้้ผู้้�เรีียนและผู้้ส� อน
สามารถเรีียนรู้้ไ� ด้้จากบ้้านพัักของตััวเอง [6] การจััดการ
เรีียนการสอนเฉพาะในห้้องเรีียนเพีียงอย่่างเดีียวจึึงไม่่
สามารถจัั ด ขึ้้�นได้้ ดัั ง นั้้�นผู้้� ส อนจึึ ง ต้้องปรัั บ เปลี่่� ย น
เป็็นการเรีียนรู้้�ในห้้องเรีียน (แบบรัักษาระยะห่่าง)
ควบคู่่�ไปกัับการเรีียนออนไลน์์และการเรีียนรู้้แ� บบผสม
ผสานในการสร้้างและพัั ฒ นาผู้้� เรีี ย นให้้เรีี ย นรู้้� ใ น
กระบวนวิิชาปฐมนิิเทศวิิชาชีีพการพยาบาลได้้อย่่างมีี
คุุณภาพและมีีความรู้้�รอบด้้านอย่่างต่่อเนื่่�อง
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การเรีียนรู้้�ในห้้องเรีียน (แบบรัักษาระยะห่่าง)
ควบคู่่�ไปกัับการเรีียนออนไลน์์และการเรีียนรู้้แ� บบผสม
ผสาน (Hybrid and Blended Learning) เป็็นรููป
แบบหนึ่่� ง ของการจัั ด การเรีี ย นการสอน ที่่� อ าศัั ย
โปรแกรมคอมพิิวเตอร์์ที่่ไ� ด้้รัับความนิิยมมาประยุุกต์์ใช้้
ในด้้านต่่าง ๆ ตลอดจนด้้านการเรีียนการสอนสมััยใหม่่
ที่่�สามารถประยุุกต์์เข้้ากัับการเรีียนการสอนสำหรัับผู้้�
ที่่�มาเรีียนในชั้้�นเรีียน ไปพร้้อมกัับผู้้ที่่� ไ� ม่่สามารถเข้้ามา
เรีียนในชั้้�นเรีียนได้้ในกรณีีต่่างๆ เช่่น ผู้้�เรีียนที่่�อยู่่�ต่่าง
พื้้�นที่่�ไม่่ว่่าจะเป็็นต่่างจัังหวััด ต่่างประเทศแต่่ได้้ลง
ทะเบีียนเรีียนในกระบวนวิิชาเดีียวกัันกัับผู้้เ� รีียนในชั้้�น
เรีียนในช่่วงสถานการณ์์โควิิด เนื่่�องด้้วยเทคโนโลยีีดััง
กล่่าวช่่วยถ่่ายทอดภาพ เสีียงและบรรยากาศเสมืือน
จริิงมีีการสื่่�อสารสองทางเหมืือนเข้้าเรีียนในชั้้�นเรีียน
เดีียวกัันทั้้�งหมด และช่่วยให้้ผู้้�สอนสามารถพััฒนารููป
แบบการเรีียนการสอนได้้หลากหลายมากขึ้้�น [2] การจััด
การเรีียนการสอนในระดัับอุุดมศึึกษาไทยจึึงมีีความตื่่น�
ตััวและให้้ความสนใจกัับการเรีียนรู้้�ในห้้องเรีียน (แบบ
รัักษาระยะห่่าง) ควบคู่่�ไปกัับการเรีียนออนไลน์์เพื่่�อ
เปิิดโอกาสให้้ผู้้�เรีียนได้้เรีียนรู้้�ตามความสามารถของ
ตนเองและเป็็นธรรมชาติิที่่�สุุด [3,7]
กระบวนวิิชา 558101 ปฐมนิิเทศวิิชาชีีพการ
พยาบาล เป็็นหนึ่่�งในกระบวนวิิชาภาคทฤษฎีีของ
หลัักสููตรพยาบาลศาสตรบััณฑิิต คณะพยาบาลศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ (นานาชาติิ) โดยมุ่่�งให้้ผู้้�เรีียน
เกิิดความรู้้�ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับแนวคิิดที่่�เกี่่�ยวกัับการ
การพยาบาลและการผดุุ ง ครรภ์์ ประวัั ติิ แ ละ
วิิวัฒ
ั นาการของวิิชาชีีพการพยาบาลและการผดุุงครรภ์์
บทบาทหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของพยาบาลและ
ผดุุ ง ครรภ์์ วิิ ช าชีี พ คุุ ณ ลัั ก ษณะที่่� พึึ ง ประสงค์์ ข อง
พยาบาลและผดุุงครรภ์์วิชิ าชีีพ การสร้้างเสริิมทััศนคติิ
ที่่�ดีีต่่อวิิชาชีีพ หลัักคุุณธรรมและจริิยธรรมพื้้�นฐาน
กระบวนวิิชาดัังกล่่าวได้้มีีการปรัับปรุุงมาระดัับ
หนึ่่�งจากเดิิมที่่�มีกี ารจััดการเรีียนการสอนในชั้้�นเรีียนซึ่่ง�
มีีผู้้�สอนเป็็นจุุดศููนย์์กลาง และเน้้นการบรรยายให้้

ความรู้้�เต็็ม 1 ชั่่�วโมงทั้้�งหมดรวม 15 คาบเรีียน โดยมีี
วิิทยากรชาวต่่างชาติิ (visiting scholar) มาบรรยาย
ในบางหัั วข้้ อประมาณ 2-3 คาบเรีี ย น ซึ่่� ง ในช่่ ว ง
COVID-19 แต่่ช่่วงปีีพ.ศ.2563-ปััจจุุบันั ไม่่มีี visiting
scholar มาประจำพำนัั ก ที่่� ค ณะพยาบาลศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่เลย ซึ่่�งในการจััดการเรีียนการ
สอนวิิชาดัังกล่่าว ที่่�ยังั คงกำหนดให้้มีีผลลััพธ์์การเรีียน
รู้้�มีีความเป็็นนานาชาติิ โดยจััดกิิจกรรมส่่งเสริิมการ
เรีียนรู้้แ� บบต่่างๆ ทั้้�งการมอบหมายงานเดี่่ย� วและกลุ่่�ม
การนำเสนอบทวิิเคราะห์์กรณีีศึึกษาคุุณลัักษณะที่่�
พึึงประสงค์์ การสะท้้อนคิิดการเรีียนรู้้�บทบาทหน้้าที่่�
ของพยาบาลวิิชาชีีพ ประวััติิและวิิวััฒนาการวิิชาชีีพ
การพยาบาลในแต่่ละประเทศ เป็็นต้้น โดยมีีอาจารย์์
ผู้้ส� อนทั้้�ง 2 ท่่านประจำกลุ่่�มย่่อยที่่�ให้้คำปรึึกษา ตรวจ
ทานและคอยชี้้�แนะในการจััดทำรายงานที่่�นักั ศึึกษาได้้
เรีียนรู้้จ� ากภาคทฤษฎีีร่ว่ มกัับการแสดงความคิิดเห็็นใน
คาบเรีียน
	ผู้้�สอนจึึงได้้พััฒนาโปรแกรมการจััดการเรีียน
การสอนให้้มีีกิิจกรรมที่่�น่่าสนใจ สร้้างแรงจููงใจในการ
เรีียนรู้้แ� ละส่่งเสริิมทััศนคติิที่่ดี� ต่ี อ่ วิิชาชีีพ รวมทั้้�งขยาย
ขอบเขตความรู้้�ข้้ามวััฒนธรรมในเรื่่�องจริิยธรรมพื้้�น
ฐานโดยร่่วมมืือกัับเครืือข่่ายวิิทยากรในสาขาวิิชาชีีพ
การพยาบาลทั้้�งในและต่่างประเทศ มาใช้้ในกระบวน
วิิชาดัังกล่่าวขึ้้�น โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อ
1) พััฒนาโปรแกรมการเรีียนรู้้ที่่� ทั� นั สมััย ในการ
ส่่ ง เสริิ ม การเรีี ย นการสอนปฐมนิิ เ ทศวิิ ช าชีี พ การ
พยาบาล
2) ประเมิินความสามารถในการใช้้งานของ
โปรแกรมการเรีียนรู้้�แบบใหม่่
2. แนวคิิดในการดำเนิินโครงการ
โครงการพััฒนาการจััดการเรีียนการสอนแบบ
ใหม่่นี้้� มีีการพััฒนาอยู่่�บนพื้้�นฐานของแนวคิิด และหลััก
การดัังต่่อไปนี้้�
2.1 การเรีียนรู้้�ในห้้องเรีียน (แบบรัักษาระยะ
ห่่าง) ควบคู่่�ไปกัับการเรีียนออนไลน์์ (Hybrid learning)
คืือ
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
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การที่่�มีีเทคโนโลยีี Hybrid learning เข้้ามานี้้�
ช่่วยสื่่�อสารและเข้้ามามีีส่่วนร่่วมกัับการจััดระบบการ
เรีียนการสอนได้้ดีีขึ้้�น เนื่่�องจากรองรัับกลุ่่�มนัักศึึกษาที่่�
มีีพฤติิกรรมการเรีียนรู้้�ที่่�ต่่างกัันทั้้�งกลุ่่�มที่่�ชอบซัักถาม
มีีการโต้้ตอบสนทนากัับผู้้�สอนและเพื่่�อนร่่วมชั้้�นเรีียน
แบบ real time กัับนัักศึึกษากลุ่่�มที่่�เงีียบ เป็็นฝ่่ายรัับ
รู้้ม� ากกว่่าการเสนอความคิิดเห็็นซึ่่ง� ผู้้เ� รีียนบางครั้้�งอาจ
จะไม่่กล้้าถามอาจารย์์โดยตรง หรืืออาจจะยัังไม่่มีีข้้อ
สงสััย แต่่ผู้้เ� รีียนรัับรู้้ว่� า่ ยัังสามารถเข้้าถึึงและเรีียนรู้้บ� ท
เรีียนได้้ด้้วยตนเองผ่่านอิินเทอร์์เน็็ตซึ่่�งสามารถเข้้าถึึง
บทเรีียนได้้ทุุกเวลาทุุกสถานที่่�ที่่�สามารถเชื่่�อมต่่อเข้้าสู่่�
เครืือข่่ายได้้ [4] ดัังนั้้�น ผู้้�เรีียนสามารถเรีียนรู้้�ด้้วยตััว
เองตามความสามารถและความสนใจของตน โดยผู้้�
เรีียนและผู้้�สอนทุุกคน สามารถติิดต่่อ ปรึึกษา แลก
เปลี่่�ยนความคิิดเห็็นระหว่่างกัันได้้เช่่นเดีียวกัับการ
เรีียนในชั้้�นเรีียนปกติิ โดยอาศััยเครื่่�องมืือการติิดต่่อ
สื่่�อสารที่่�ทัันสมััยเช่่น e-mail, line chat เป็็นต้้น [5]
2.2 การจััดการเรีียนรู้้แ� บบผสมผสาน (blended
learning) เป็็นการเรีียนการสอนที่่�ผู้้�สอนใช้้หลัักการ
ของการจััดห้้องเรีียนกลัับด้้านมาใช้้ในการจััดการเรีียน
การสอนครั้้�งนี้้� โดยเน้้นงานกลุ่่�มให้้มีีการจััดทำการนำ
เสนอตามรููปแบบที่่�ได้้อธิิบายในภาคการบรรยาย และ
ใช้้กระบวนการของการศึึกษาด้้วยตนเองล่่วงหน้้าก่่อน
มาร่่ ว มประชุุ ม พัั ฒ นางานกลุ่่�มที่่� ไ ด้้มอบหมายไว้้
โดยจััดเตรีียมชุุดสื่่�อการสอนแต่่ละบท กิิจกรรมที่่�ให้้
ผู้้�เรีียนทำความเข้้าใจเนื้้�อหาตามที่่�ผู้้�สอนเตรีียมไว้้ให้้
โดยผู้้�สอนเป็็นผู้้�ชี้้�แนะวิิธีีการเรีียนรู้้�ให้้กัับผู้้�เรีียน โดย
อาศััยวิิธีีการและกิิจกรรมที่่�หลากหลาย รวมทั้้�งใช้้สื่่�อ
หลายประเภท เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนเป็็นผู้้บู� รู ณาการสร้้างองค์์
ความรู้้�จากการเรีียนรู้้�ด้้วยตนเอง แล้้วนำกลัับมาทำ
กิิจกรรมในห้้องเรีียนร่่วมกัับเพื่่�อนและผู้้ส� อนในการนำ
เสนอแลกเปลี่่ย� นเรีียนรู้้ร่� ว่ มกัับผู้้เ� รีียนในประเทศญี่่�ปุ่่�น
โดยเฉพาะในเรื่่� อ งคุุ ณ ธรรมและจริิ ย ธรรมพื้้�นฐาน
ซึ่่�งจะทำให้้ผู้้�สอนมีีปฏิิสััมพัันธ์์กัับผู้้�เรีียนและระหว่่าง
ผู้้�เรีียนมากขึ้้�นแทนการบรรยายหน้้าชั้้�นเรีียนเพีียง
18

อย่่ า งเดีี ย ว ลัั ก ษณะการเรีี ย นการสอนจึึ ง เป็็ น การ
“พลิิกกลัับ” คืือสิ่่�งที่่�เคยเป็็นกิิจกรรมในชั้้�นเรีียน เช่่น
การจดบัันทึึกจากการฟัังบรรยายจะถููกทำที่่�บ้้าน และ
สิ่่�งที่่�เคยต้้องทำที่่�บ้้าน เช่่น งานต่่างๆ ได้้รัับมอบหมาย
จะถููกนำมาทำในชั้้�นเรีียน
2.3 สถานการณ์์โควิิด-19 การแพร่่ระบาดของ
โรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยัังคงมีีอยู่่�
ในระหว่่างเปิิดเรีียนในปีีการศึึกษาที่่� 2/2564 โดยการ
ป้้องกัันการแพร่่ระบาดอย่่างหนึ่่�งคืือมาตรการการเว้้น
ระยะห่่างทางสัังคม (Social Distancing) ได้้มีีผล
กระทบค่่อนข้้างสููงต่่อการประกาศและมีีความจำเป็็น
ในการจััดการเรีียนการสอนแบบดั้้�งเดิิมในห้้องเรีียน
(แบบรัักษาระยะห่่าง)ควบคู่่�ไปกัับการเรีียนออนไลน์์
หรืือให้้เรีียนในระบบออนไลน์์ 100 % เนื่่�องจาก
นัักศึึกษาที่่�เรีียนในกระบวนวิิชานี้้� มีีทั้้�งที่่�เป็็นคนไทย
(28 คน) จีีน (11คน) และสหรััฐอเมริิกา (1 คน)
ซึ่่�งนัักศึึกษาต่่างชาติิจริิงๆ ยัังคงพำนัักอยู่่�ในประเทศ
ของตน ดัังนั้้�นการนำคอมพิิวเตอร์์และเทคโนโลยีี
สารสนเทศและการสื่่อ� สารมาใช้้ เพื่่�อเอื้้�อให้้ผู้้�เรีียนและ
ผู้้�สอนสามารถเรีียนรู้้�ได้้จากบ้้านพัักของตััวเอง [6]
จึึงเป็็นสิ่่�งจำเป็็น
2.4 การเรีียนรู้้�ข้้ามผ่่านวััฒนธรรม
เป็็ น การเรีี ย นการสอนที่่� ส่่ ง เสริิ ม ให้้ผู้้� เรีี ย นมีี
ความเป็็ น ผู้้� น ำ ที่่� ส ามารถทำงานกัั บ กลุ่่�มคนต่่ า ง
วััฒนธรรมได้้ ซึ่่�ง ดููบริิน (Dubrin, 2013) ได้้แนะนำว่่า
“การเข้้าใจคุุณค่่าวััฒนธรรม” มีีความสำคััญที่่�จะช่่วย
ผู้้� น ำในหน่่ ว ยงานที่่� มีี ก ลุ่่�มต่่ า งวัั ฒ นธรรมสามารถ
ทำงานให้้บรรลุุเป้้าหมายร่่วมกัันได้้ [12] ซึ่่�งประเด็็น
ด้้านคุุ ณ ธรรม จริิ ย ธรรมพื้้�นฐานสำหรัั บ พยาบาล
วิิชาชีีพ โดยเฉพาะเรื่่อ� งการเลืือกปฏิิบัติั ิ (discriminant)
ในการบริิการสุุขภาพและการพยาบาล
3. กระบวนการดำเนิินโครงการ
การจััดการเรีียนการสอนครั้้�งนี้้�แบ่่งการดำเนิิน
การ 3 ขั้้�นตอนดัังนี้้�
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	ขั้้�นเตรีียมการ
	ขั้้�นเตรีียมการเป็็นออกแบบและการกำหนด
วััตถุุประสงค์์ของการเรีียนทั้้�งในภาพรวมของกระบวน
วิิชาและวััตถุุประสงค์์ในแต่่ละคาบเรีียน รวมทั้้�งเนื้้�อหา
แต่่ละส่่วนและกิิจกรรมให้้เหมาะสม
โดยผู้้�สอนได้้จััดทำ
1. ตารางสอนที่่� มีี ก รอบสาระสำคัั ญ และ
กิิจกรรมการสอนในแต่่ละชั่่�วโมงบรรยาย
2. ชุุดสื่่�อสอนในแบบวิิดีีโอคลิิป power
point presentation, canvas, และ แบบทดสอบ
ความรู้้�ท้้ายบทพร้้อมเฉลย ตามหััวข้้อที่่�กำหนด
3. แบบประเมิินความรู้้�ความเข้้าใจ จากนั้้�น
ทำการแขวนชุุดสื่่�อการเรีียนรู้้�การบรรยาย/ทำลิ๊๊�งค์์
แหล่่งสื่่�อเข้้ากัับระบบการเรีียน

1. สื่่�อสอนและการสื่่�อสารกัับวิิทยากร :USA

ประชาสััมพัันธ์์การบรรยายพิิเศษของวิิทยากรรัับเชิิญ
ทั้้�งในระบบKC Moodle และ Line group
	ขั้้�นดำเนิินการ
	ผู้้�สอนและทีีมดำเนิินการในสองส่่วนหลััก คืือ
ส่่วนปฏิิสัมั พัันธ์์กับั ผู้้เ� รีียน และส่่วนสนัับสนุุนด้้วยการ
จััดการกัับโปรแกรม
	ส่่ ว นปฏิิ สัั ม พัั น ธ์์ กัั บผู้้� เรีี ย น เป็็ น กิิ จ กรรม
ระหว่่างผู้้�สอนและผู้้�เรีียนโดยตรงในการติิดต่่อ ให้้คำ
ชี้้�แจง และการอธิิบายในประเด็็นปััญหาที่่�ผู้้เ� รีียนสงสััย
ซึ่่�งผู้้�สอนมีีดำเนิินการตามลำดัับดัังนี้้�คืือ
1) ผู้้ส� อนพบผู้้เ� รีียนทั้้�งกลุ่่�มในชั้้�นเรีียนควบคู่่�กัับ
ผู้้�ที่่�เข้้าเรีียนออนไลน์์เพื่่�ออธิิบายโปรแกรมการเรีียนรู้้�
แนวทางการเรีียนรู้้�ข้้ามวััฒนธรรมที่่�จะมาส่่งเสริิมการ
เรีียนรู้้�หลัังแนะนำกระบวนวิิชา วััตถุุประสงค์์ของ
กระบวนวิิชา รููปแบบการเรีียนการสอน วััตถุุประสงค์์
และวิิธีีการในการจััดการเรีียนการสอน และเตรีียม
ความพร้้อมผู้้�เรีียนในการใช้้สื่่�อ มััลติิมีีเดีียและชี้้�แจง
ระบบสนัับสนุุน ให้้ความช่่วยเหลืือและสื่่อ� สารผ่่านไลน์์
กรุ๊๊�ปและเดี่่�ยว (รููปชุุดที่่� 2)

2.สื่่�อสอนและการสื่่�อสารกัับวิิทยากร: Japan

3.วิิดีีโอคลิิปรายการMorning talkวิิทยากร : ไทย
รููปชุุดที่่� 1 ตััวอย่่างประมวลกระบวนวิิชา สื่่�อ

รูู ป ชุุ ดที่่� 2 สื่่� อ ที่่� ผู้้� ส อนใช้้ในวัั น พบผู้้� เรีี ย น
Hybrid and Blended Learning
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
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2) ผู้้� ส อนดำเนิิ น การจัั ด การเรีี ย นการสอน
ตามแผน โดยการสอน ผู้้�สอนส่่งมอบสาระสำคััญ
เตรีียมสื่่�อให้้พร้้อมใช้้ ให้้โพสต์์เนื้้�อหาในการเรีียนและ
สื่่�อประกอบ ก่่อนชั่่�วโมงเรีียนแบบปกติิเป็็นเวลา 1-2
สััปดาห์์ โดยผู้้เ� รีียนสามารถเลืือกเรีียนในเวลาใดก็็ได้้ที่่�
สะดวก มีีคำอธิิบายวิิธีกี ารเรีียนการสอนในแต่่ละหััวข้้อ
และแจ้้งให้้ผู้้�เรีียนได้้ทราบกิิจกรรมล่่วงหน้้า
จากนั้้�นในชั่่ว� โมงเรีียนผู้้ส� อนดำเนิินกิิจกรรมการ
สอนแบบ face to face ผ่่านการบรรยายและยก
ตัั ว อย่่ า งประกอบกัั บ แบบการสอนตามแนวคิิ ด
Blended learning ด้้วยการให้้คำปรึึกษาแบบกลุ่่�ม
ในการดำเนิินกิิจกรรมแลกเปลี่่�ยนกัับนัักศึึกษาญี่่�ปุ่่�น
เพื่่�อวััดความรู้้�และเพื่่�อให้้เกิิดการเรีียนรู้้�แบบรู้้�จริิง
ผู้้�สอนให้้คำปรึึกษา ช่่วยเหลืือและสนัับสนุุนเพื่่�อให้้
ผู้้� เรีี ย นสามารถแสวงหาคำตอบและตอบคำถาม
ข้้อข้้องใจต่่าง ๆ สำหรัับผู้้�เรีียนหรืือกลุ่่�มผู้้�เรีียนที่่�ไม่่
สามารถบรรลุุ วัั ต ถุุ ป ระสงค์์ ข องการเรีี ย น เช่่ น
ไม่่สามารถตอบประเด็็นปััญหาหรืือหาคำตอบหรืือ
วิิเคราะห์์กรณีีศึกึ ษาไม่่ถูกู ต้้อง ผู้้ส� อนให้้เวลาในการพููด
คุุยและให้้โอกาสผู้้เ� รีียน หรืือกลุ่่�มผู้้เ� รีียนได้้เลืือกวิิธีกี าร
ที่่� จ ะสร้้างความเข้้าใจในบทเรีี ย นที่่� อ ยู่่�ใน ระบบ
KC Moodle ด้้วยตนเองเพิ่่�มเติิม เช่่น การให้้โอกาส
ในการทบทวนสาระสำคัั ญ จากการบรรยาย
การอธิิบาย ยกตััวอย่่างฝึึกวิิเคราะห์์เพิ่่�มเติิม
	ส่่วนสนัับสนุุนด้้วยการจััดการกัับโปรแกรม
การเรีียนการสอน
1) ผู้้�สอนพบผู้้�พััฒนาโปรแกรมการเรีียนรู้้�เพื่่�อ
วางแผนและออกแบบ รวมทั้้�งระบุุชนิิดสื่่�อมััลติิมีีเดีีย
และการประเมิินผลที่่�จะผสมผสานและเชื่่อ� มโยงให้้เข้้า
กัับการใช้้โปรแกรมการเรีียนรู้้�ที่่�พััฒนาขึ้้�น
2) ประชุุมวางแผนร่่วมกัับทีีมผู้้�สอน วิิทยากร
และดำเนิินการตามมติิในการปรัับปรุุง
3) รวมทั้้�งสื่่อ� ประสมที่่�เหมาะสม โดยดำเนิินการ
ปรัั บ ปรุุ ง งานดัั ง กล่่ า วให้้พร้้อมใช้้อย่่ า งน้้อย สอง
สััปดาห์์ก่่อนถึึงกำหนดการเรีียนของแต่่ละบท
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4) สรุุปข้้อมููลทั่่�วไปและผลการเข้้าใช้้ เมื่่�อสิ้้�นสุุด
การจััดการเรีียนการสอน เพื่่�อประกอบการรายงานผล
ดำเนิินโครงการร่่วมกัับผู้้ส� อนและเสนอแนวทางพััฒนา
โปรแกรมการเรีียนรู้้�ในโอกาสต่่อไป
	ขั้้�นประเมิินผล
ภายหลัังการเรีียนการสอนแบบการสอนผ่่าน
และสิ้้�นสุุดการเรีียนการสอนทั้้�งหมด ผู้้�สอนพิิจารณา
จากผลสััมฤทธิ์์�ทางการเรีียน ผลลััพธ์์การเรีียนรู้้� ร่่วม
กัับที่่�ให้้ผู้้�เรีียนประเมิินกระบวนวิิชาและการสอนของ
ผู้้�สอนด้้วย
4. ผลการดำเนิินโครงการ
การดำเนิินโครงการการ ได้้ผลลััพธ์์ดัังนี้้�
4.1 ผลสััมฤทธิ์์�ทางการเรีียน ผลการประเมิิน
พบว่่า นัักศึึกษามีีผลสััมฤทธิ์์�ทางการเรีียนโดยรวมอยู่่�
ในระดัับสููงดัังรายละเอีียดตารางที่่� 1
ตารางที่่� 1 จำนวนและร้้อยละของกลุ่่�มตััวอย่่างจำแนก
ตามเพศและคะแนน (n=40 คน)

4.2 ผลลััพธ์์การเรีียนรู้้� ผลการประเมิินนัักศึึกษา
โดยรวมพบว่่า มีีผลลััพธ์์การเรีียนรู้้�สอดคล้้องและ
บรรลุุวััตถุุประสงค์์ตามมาตรฐานการเรีียนรู้้�ที่่�กำหนด
ดัังแผนภููมิิเรดาร์์ที่่� 1 ผลลััพธ์์การเรีียนรู้้�
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4.3 ผลการประเมิินกระบวนวิิชา โดยนัักศึึกษา
พบว่่า โดยรวมอยู่่�ในระดัับดีีมาก (X̄ =4.44, คิิดเป็็น
ร้้อยละ 88.78) ซึ่่�งมีี 3 อัันดัับแรกของข้้อรายการการ
ประเมิินที่่�อยู่่�ในระดัับดีีมาก คืือ 1) การแจ้้งให้้นัักศึึกษา
ทราบอย่่างชััดเจนเกี่่�ยวกัับวััตถุุประสงค์์ของกระบวน
วิิชาแผนการสอน วิิธีีการประเมิินผลการเรีียนเกณฑ์์
การให้้คะแนนและเอกสารประกอบ (X̄=4.57, คิิดเป็็น
ร้้อยละ 91.43) 2) การส่่งเสริิมให้้ผู้้�เรีียนคิิดและค้้นคว้้า
ด้้วยตัั ว เอง และกระตุ้้� น ให้้ฝึึ ก การคิิ ด วิิ เ คราะห์์
(X̄ =4.57, คิิดเป็็นร้้อยละ 91.43) และ3) เนื้้�อหาใน
การสอนสอดคล้้องกัับหััวข้้อที่่�สอนของกระบวนวิิชา
(X̄ =4.50, คิิดเป็็นร้้อยละ 90.00) ดัังตารางที่่� 2
ตารางที่่� 2 ค่่าเฉลี่่�ยและร้้อยละของกลุ่่�มตััวอย่่าง
จำแนกตามข้้อรายการการประเมิินกระบวนวิิชา

4.4 ผลการประเมิินการสอนของผู้้�สอนโดย
นัักศึึกษา พบว่่า โดยรวมอยู่่�ระดัับดีีมาก (X̄ =4.59,
คิิดเป็็นร้้อยละ 91.85) มีี 3 อัันดัับแรกของข้้อรายการ
การประเมิินที่่�อยู่่�ในระดัับดีีมาก คืือ 1) เปิิดโอกาสรัับ
ฟัังและตอบข้้อซัักถามของผู้้เ� รีียนในชั้้�นเรีียนหรืือนอก
ชั้้�นเรีียน (X̄ =4.85, คิิดเป็็นร้้อยละ 97.04) 2) อธิิบาย

ให้้นัั ก ศึึ ก ษาทราบเกี่่�ย วกัั บวัั ตถุุ ประสงค์์ ข องหัั วข้้ อ
ที่่�สอน (X̄ =4.67, คิิดเป็็นร้้อยละ 93.33) และ3) สอน
เนื้้�อหาครบถ้้วนตามวััตถุุประสงค์์และใช้้เวลาอย่่าง
เหมาะสม (X̄ =4.67, คิิ ด เป็็ น ร้้อยละ 93.33)
รายละเอีียดดัังตารางที่่� 3
ตารางที่่� 3 ค่่าเฉลี่่�ยและร้้อยละของกลุ่่�มตััวอย่่าง
จำแนกตามข้้อรายการการประเมิินการสอน

5. สรุุป
โครงการจััดการเรีียนรู้้�การจััดการเรีียนรู้้�ที่่�ทััน
สมััยในศตวรรษที่่� 21 ด้้วยการเรีียนรู้้ใ� นห้้องเรีียน (แบบ
รัักษาระยะห่่าง) ควบคู่่�ไปกัับการเรีียนออนไลน์์และ
การเรีียนรู้้�แบบผสมผสานในสถานการณ์์โควิิด-19 นี้้�
สำเร็็จและมีีผลการดำเนิินที่่�บรรลุุวััตถุุประสงค์์ของ
โครงการครบถ้้วน แม้้นพบปััญหาอุุปสรรคในการ
ดำเนิินตอนต้้นทั้้�งในส่่วนการเตรีียมแผนการสอนและ
ชุุดสื่่�อการสอนร่่วมกัับวิิทยากรต่่างประเทศ เนื่่�องจาก
การออกแบบมีีจุุดเน้้นในเนื้้�อหาและความลึึกซึ้้�งของ
สาระในชุุดสื่่อ� ที่่�แตกต่่างกััน แต่่เมื่่�อได้้มีีการนััดประชุุม
สื่่�อสารสองทางอย่่างต่่อเนื่่�อง ก็็สามารถหาจุุดร่่วมที่่�
เข้้าใจตรงกัันได้้ และสถานการณ์์โควิิด-19 ที่่�แต่่ที่่�น่่า
สนใจและได้้ข้้อมููลจากการสนทนกลุ่่�มกัับนัักศึึกษาใน
การประเมิินและขอข้้อเสนอแนะจากนัักศึึกษาคืือ
นัักศึึกษาประทัับใจที่่�มีีการนำสื่่�อทัันสมััยและหลาก
หลายรููปแบบมาใช้้ในการเรีียนการสอน มีีการเตรีียม
ความพร้้อมชี้้�แจงกิิจกรรม เตืือนการใช้้สื่่�อที่่�ง่่ายและ
สะดวก รวมทั้้�งการมีีคำชี้้�แจง ที่่�ชััดเจนก่่อนเริ่่�มใช้้ใน
แต่่ละบทเรีียนมีีการแจ้้งแหล่่งสนัับสนุุนหากมีีปััญหา
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
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เชิิงเทคนิิคให้้ขอคำปรึึกษาได้้ตลอดผ่่านระบบ กรุ๊๊�ป
ไลน์์ ชื่่�อ “Intro Nurse/Inter 558101” ซึ่่�งเป็็นช่่อง
ทางสื่่�อสารที่่�มีีประโยชน์์มากในการจััดการเรีียนการ
สอนและที่่�น่่าสนใจคืือได้้เรีียนรู้้�ข้้ามวััฒนธรรม ได้้แง่่
คิิดดีีๆ มุุมมองของวิิทยากรในวัันที่่�สอนแบบ hybrid
learning ครั้้�งที่่� 2 ตอนปิิดท้้ายคอร์์ส
	ข้้อสัังเกตประการหนึ่่�งคืือการใช้้โปรแกรมส่่ง
เสริิมจััดการเรีียนการสอนดัังกล่่าวในบทเรีียน 2 ครั้้�ง
สุุดท้้ายเรื่่อ� ง คุุณธรรมจริิยธรรมพื้้�นฐานสำหรัับวิิชาชีีพ
พยาบาลได้้มีีการทำควบคู่่�ในการเรีียนแบบออนไลน์์
ผ่่านระบบ KC Moodle กัับการสอนแบบ conference
กัับนัักศึึกษาญี่่�ปุ่่�นผ่่านระบบ zoom แบบ real time
ซึ่่�งทำให้้เกิิดผลดีีแก่่นัักศึึกษาคืือ นัักศึึกษาได้้มีีการ
เรีียนรู้้�ก่่อนล่่วงหน้้า และสามารถมาซัักถามข้้อสงสััย
และทำแบบฝึึกหััดเพื่่�อเพิ่่�มพููนความเข้้าใจ ซึ่ง่� ทำให้้การ
เรีียนมีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น ที่่�สำคััญมีีรางวััลเป็็น
certificate of excellence ที่่�ระบุุว่่าผ่่านการอบรม
ด้้านคุุ ณ ธรรมจริิ ย ธรรม จากการลงนามร่่ ว มกัั น
ระหว่่างคณะพยาบาลศาสตร์์ มช. และของ Kakawa
university นอกจากนี้้�ยัั ง พบว่่ า เพื่่� อ ให้้เกิิ ด
ประสิิทธิิภาพสููงสุุดควรบููรณาการการจััดทำสื่่�อสอน
อิิ เ ล็็ ก ทรอนิิ ก ส์์ คู่่�กัั บ การพัั ฒ นาตำราหรืื อ เอกสาร
ประกอบการสอนแบบบรรยาย รวมทั้้�งออกแบบการ
จััดการเรีียนการสอน ในลัักษณะที่่�เป็็นชุุดการเรีียนรู้้�
ที่่� มีี ค ำชี้้�แจงและการเฉลยแบบฝึึ ก หัั ด ที่่� มีี เ หตุุ ผ ล
ประกอบตามหลัักการในแต่่ละหััวข้้อที่่�ละเอีียดสำหรัับ
ผู้้�เรีียนอย่่างครบถ้้วน ก่่อนวัันที่่�กำหนดสอนในตาราง
เรีียนจริิงอย่่างน้้อย 1 สััปดาห์์ เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนมีีเวลา
เตรีียมตััวและศึึกษาเนื้้�อหาล่่วงหน้้า
6. ข้้ อ เสนอแนะในการพัั ฒ นาประสิิ ท ธิิ ผ ลของ
โครงการ
	ข้้อเสนอแนะเพื่่� อ การดำเนิิ น โครงการการ
จััดการเรีียนการสอนให้้มีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�นมีีดัังนี้้�
1) ผู้้�สอน ควรศึึกษาทำความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับ
สถานการณ์์ ก ารควบคุุ ม การระบาดของโควิิ ด -19
22

ทั้้�งมาตรการ นโยบาย ความพร้้อมของนัักศึึกษาต่่าง
ชาติิที่่�เรีียนในหลัักสููตร ความสามารถในการทำงาน
หรืื อ ประสิิ ท ธิิ ภ าพของเทคโนโลยีี ท างการศึึ ก ษาที่่�
สนัับสนุุนการจััดการเรีียนการสอนเพื่่�อการเลืือกใช้้
กิิจกรรมและสื่่�อในการเรีียนการสอนที่่�เหมาะสมและ
น่่าสนใจ รวมทั้้�งต้้องวางแผนการจััดการเรีียนการสอน
แบบใช้้ล่่วงหน้้าและแผนรองรัับความเปลี่่�ยนแปลงให้้
ชััดเจน เพื่่�อความพร้้อมในการผลิิตสื่่�อ รวมถึึงการเต
รีียมบทสนทนาร่่วมกัับการประยุุกต์์ใช้้สื่่�อมััลติิมีเี ดีียมา
ประกอบในการสอนให้้สอดคล้้องกัับวััตถุุประสงค์์ของ
แต่่ละบทเรีียน ธรรมชาติิพฤติิกรรม (จริิต) ของผู้้�เรีียน
ได้้อย่่างเหมาะสม
นอกจากนี้้�ควรพััฒนาสมรรถนะที่่�จำเป็็นสำหรัับ
การเรีี ย นการสอนแบบอิิ เ ล็็ ก ทรอนิิ ก ส์์ เช่่ น การ
ออกแบบการสอน การวััดและประเมิินผลการสอนและ
การมีีส่่วนร่่วม การส่่งเสริิมผู้้�เรีียน การใช้้เทคโนโลยีี
สารสนเทศ และเครื่่�องมืือออนไลน์์อื่่�นๆ เป็็นต้้น
หากประสงค์์ที่่�จะดำเนิินการร่่วมกัับนานาชาติิ
ควรมีีการพััฒนาทั้้�งทัักษะด้้านภาษาอัังกฤษและภาษา
เฉพาะที่่�แต่่ละประเทศที่่�เราจะสร้้างความร่่วมมืือด้้วย
จะช่่วยให้้เกิิดความร่่วมมืืออย่่างเป็็นธรรมชาติิ และ
ต้้องพััฒนาเทคนิิคที่่�ดีีในการสื่่�อสารสองทางทั้้�งแบบ
เป็็ น ทางการ และไม่่ เ ป็็ น ทางการจะช่่ ว ยสร้้าง
บรรยากาศการทำงาน ประสานงานได้้อย่่างราบรื่่�น
6.2 ผู้้�เรีียน ควรทำความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับวิิธีีการ
จััดการเรีียนการสอนแบบ 21st century ฝึึกฝนตนเอง
ในการใช้้อุุ ป กรณ์์ แ ละโปรแกรมคอมพิิ ว เตอร์์ ที่่�
เกี่่�ยวข้้อง และแหล่่งให้้คำปรึึกษาหรืือสนัับสนุุนเชิิง
เทคนิิคในการตั้้�งตอบคำถามของระบบ KC Moodle
หรืือการใช้้เทคโนโลยีีที่่เ� หมาะสม มีีวินัิ ยั ในการเข้้าเรีียน
เตรีียมความพร้้อม [10] ในการนำเสนอบทวิิเคราะห์์
กรณีีศึึกษาของงานกลุ่่�ม เป็็นต้้น
6.3 คณะและมหาวิิ ท ยาลัั ย ควรคงไว้้ซึ่่� ง
นโยบายในการให้้ทุุนสนัับสนุุนการจััดการเรีียนการ
สอนหรืือยกระดัับถึึงขั้้�นการทำวิิจััยที่่�สามารถขยาย
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ความร่่วมมืือกัับเครืือข่่ายผู้้ส� อนในต่่างประเทศแบบกึ่่ง�
อิิสระโดยให้้ผู้้�วิิจััยฝ่่ายไทยเป็็น correspondent
author ไม่่ผููกติิดอยู่่�กัับระเบีียบด้้านเอกสารมากเกิิน
ไป เพื่่�อให้้มีีความยืืดหยุ่่�นในประสานงาน การปรัับปรุุง
และพััฒนาการเรีียนการสอนให้้ดีีขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�องได้้
สะดวก เช่่น จััดการระบบเครืือข่่ายและบริิหารจััดการ
ให้้สามารถสนัั บ สนุุ น การเรีี ย นการสอนแบบ
อิิเล็็กทรอนิิกส์์หรืือใช้้โปรแกรมสนัับสนุุนการเรีียนได้้
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
นอกจากนี้้�ยัังควรจััดอบรมให้้ความรู้้ต่� อ่ เนื่่�องแก่่
ผู้้ส� อนและผู้้ที่่� เ� กี่่ย� วข้้องเกี่่ย� วกัับการจััดการเรีียนรู้้แ� บบ
ใหม่่ในศตวรรษที่่� 21 ใน 3 ด้้านหลััก ได้้แก่่ 1) แนวคิิด
และทฤษฏีีการจััดการเรีียนรู้้แ� บบใหม่่ในศตวรรษที่่� 21
2) รููปแบบและวิิธีีการการจััดการเรีียนรู้้�แบบใหม่่ใน
ศตวรรษที่่� 21 ที่่�หลากหลาย เพื่่�อเป็็นทางเลืือกที่่�ผู้้ส� อน
ได้้เลืือกนำไปประยุุกต์์ใช้้ให้้เหมาะกัับธรรมชาติิผู้้เ� รีียน
เนื้้�อหาบทเรีี ย นในกระบวนวิิ ช าต่่ า งๆ 3) การวัั ด
ประเมิินผล เช่่น การประเมิินตามสภาพจริิง การ
ประเมิิ น ผลลัั พ ธ์์ ก ารเรีี ย นรู้้� เครื่่� อ งมืื อ ประเมิิ น ผล
อิิเล็็กทรอนิิกส์์ เป็็นต้้น
โดยสรุุป โครงการพััฒนาการจััดการเรีียนรู้้ที่่� ทั� นั
สมััยในศตวรรษที่่� 21ด้้วยการใช้้การเรีียนรู้้ใ� นห้้องเรีียน
(แบบรัักษาระยะห่่าง) ควบคู่่�ไปกัับการเรีียนออนไลน์์
และการเรีียนรู้้�แบบผสมผสานในสถานการณ์์โควิิด
-19(Modern Learning Management for the 21
centuries with Hybrid and Blended Learning
Approach for COVID-19) นี้้�ได้้พััฒนาโปรแกรมการ
เรีียนรู้้� เพื่่�อใช้้ในการเรีียนการสอนที่่�ส่่งเสริิมทัักษะใน

ศตวรรษที่่� 21 ยัังคงควรได้้รัับการส่่งเสริิมให้้พััฒนาต่่อ
ในโอกาสถััดไปเนื่่�องจากมีีความสอดคล้้องกัับความ
ต้้องการของผู้้เ� รีียนและสะดวก เข้้าถึึงสื่่อ� บทเรีียน และ
วิิถีีเรีียนรู้้�ด้้วยตนเอง อีีกทั้้�งได้้เรีียนรู้้�ข้้ามวััฒนธรรม
ที่่� แ ตกต่่ า งไปจากวิิ ถีี ชีี วิิ ต ประจำวัั น ของนัั ก ศึึ ก ษา
พยาบาล ซึ่่�งปััจจััยที่่�จะสามารถดำเนิินการให้้สำเร็็จ
และควรได้้รัับการสนัับสนุุน ได้้แก่่ ปััจจััยด้้านจาก
องค์์ ก รและหน่่ ว ยงาน เช่่ น นโยบายสนัั บ สนุุ น
การสนัั บ สนุุ น ทุุ น หรืื อ เครื่่� อ งมืื อ วัั ส ดุุ อุุ ป กรณ์์
อิิเล็็กทรอนิิกส์์ ปััจจััยด้้านผู้้�สอน เช่่นการวางแผนและ
เตรีียมการ การออกแบบวิิธีกี ารสอนและการประเมิิน
ผล และปััจจััยด้้านนัักศึึกษาเช่่น ความรู้้แ� ละทัักษะทาง
เทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร ความพร้้อมและ
รางวััลหรืือแรงจููงใจในการมีีส่่วนร่่วม เป็็นต้้น
7. กิิตติิกรรมประกาศ
ขอขอบคุุณ ศููนย์์นวััตกรรมการสอนและการ
เรีี ย นรู้้� มหาวิิ ท ยาลัั ย เชีี ย งใหม่่ ที่่� ส นัั บ สนุุ น ทุุ น ใน
การดำเนิิ น โครงการ และคณะพยาบาลศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ที่่�เอื้้�อเวลา สถานที่่�และระบบ
สนัับสนุุนการใช้้เทคโนโลยีีการเรีียนการสอนที่่�ยอด
เยี่่ย� มในการดำเนิินโครงการจนสำเร็็จ การให้้ข้้อเสนอ
แนะในการปรัับการอธิิบายความเด่่นของโครงการที่่�
สะท้้อนการเรีียนรู้้ข้้� ามวััฒนธรรม จากทีีมที่่�ปรึึกษาจาก
คณะศึึกษาศาสตร์์ ภายใต้้โครงการฯ type B + รวม
ทั้้�งนายปฐมพงศ์์ ขาวอ่่อน นัักวิิจัยั ที่่�ช่ว่ ยให้้มุุมมองการ
พัั ฒ นาเป็็ น โครงการวิิ จัั ย ภายใต้้ความร่่ ว มมืื อ กัั บ
ทีีม Professors จาก kagawa university ในโอกาส
ต่่อไป
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เดิิมทีีกระบวนวิิชาพื้้�นฐานทัันตกรรมสำหรัับเด็็กเป็็นวิิชาบรรยายที่่�มีรูี ปู แบบการเรีียนการสอนหลัักคืือการ
บรรยายหน้้าชั้้�นเรีียนซึ่่�งมีีลัักษณะเน้้นให้้ความรู้้�โดยอาจารย์์ผู้้�สอนในรููปแบบการสื่่�อสารทางเดีียวส่่งผลทำให้้
บทบาทของนัักศึึกษาในการมีีส่ว่ นร่่วมในชั้้�นเรีียนค่่อนข้้างน้้อย เป็็นการวางรากฐานการเรีียนไปตามบทเรีียนหรืือ
การเรีียนแบบจดจำมากกว่่าเรีียนเพื่่�อพััฒนาทัักษะการคิิดของตััวผู้้เ� รีียนเอง เป็็นเหตุุทำให้้นัักศึึกษาไม่่สามารถนำ
ความรู้้�จากกระบวนวิิชานี้้�ไปต่่อยอดหรืือประยุุกต์์ใช้้ในทางคลิินิิกได้้อย่่างถููกต้้องและเหมาะสม อีีกทั้้�งการใช้้สื่่�อ
การสอนด้้วยการฉายสไลด์์ผ่่านโปรแกรม PowerPoint เพีียงอย่่างเดีียวซึ่่�งขาดความทัันสมััยมีีผลทำให้้ความน่่า
สนใจของกระบวนวิิชานี้้�ลดน้้อยลง นอกจากนี้้�แล้้วในปีีการศึึกษา 2564 ที่่�จะถึึงนี้้�การจััดการเรีียนการสอนในรููป
แบบเข้้าชั้้�นเรีียนนั้้�นมีีข้้อจำกััดและเป็็นไปได้้ยากอัันเนื่่�องจากสถานการณ์์การระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััส COVID-19
ที่่�เกิิดขึ้้�นในประเทศไทยและยัังคงมีีแนวโน้้มรุุนแรงมากขึ้้�น ทำให้้นัักศึึกษาไม่่สามารถร่่วมกิิจกรรมต่่าง ๆ ในชั้้�น
เรีียนได้้ตามปกติิ ด้้วยเหตุุนี้้�ทางคณาจารย์์จึึงมีีความเห็็นว่่าควรมีีการปรัับเปลี่่�ยนการเรีียนการสอนของกระบวน
วิิชานี้้�ใหม่่โดยจััดให้้อยู่่�ในรููปแบบออนไลน์์อย่่างเต็็มรููปแบบตามมาตรการป้้องกัันการติิดเชื้้�อ มีีการใช้้สื่่�อ
อิิเล็็กทรอนิิกส์์เข้้ามาช่่วยในการสร้้างห้้องเรีียนออนไลน์์ รวมถึึงมีีการจััดกิิจกรรมการเรีียนรู้้�เชิิงรุุกผ่่านห้้องเรีียน
ออนไลน์์นอกเหนืือจากการบรรยายหน้้าชั้้�นเรีียนโดยอาจารย์์ ได้้แก่่ การเล่่นเกมตอบคำถามผ่่านแพลตฟอร์์ม
การเรีียนรู้้� การศึึกษากรณีีตััวอย่่างและอภิิปรายร่่วมกััน เป็็นต้้น เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับหลัักการจััดการเรีียนรู้้�
ในศตวรรษที่่� 21
คำสำคััญ: การจััดการเรีียนรู้้�แบบเชิิงรุุก, สื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์, ห้้องเรีียนออนไลน์์
1. บทนำ
กระบวนวิิ ช าพื้้�นฐานทัั น ตกรรมสำหรัั บ เด็็ ก
(414482) เป็็นวิิชาภาคบรรยายสำหรัับนัักศึึ ก ษา
ทัันตแพทย์์ชั้้�นปีีที่่� 4 ในหลัักสููตรทัันตแพทยศาสตร
บััณฑิิต กระบวนวิิชานี้้�มีีการเรีียนการสอนตลอดปีีการ
ศึึกษา (Yearly) โดยรููปแบบการเรีียนการสอนเดิิมจะ
เป็็นลัักษณะการบรรยายหน้้าชั้้�นเรีียนโดยอาศััยสื่่อ� การ
สอนหลััก คืือ เอกสารประกอบคำบรรยายร่่วมกัับ
โปรแกรมนำเสนอ PowerPoint ประกอบคำบรรยาย

เปิิดโอกาสให้้นัักศึึกษาซัักถามปััญหาและข้้อสงสััยท้้าย
ชั่่�วโมงการบรรยาย ในบางหััวข้้ออาจมีีการสอบย่่อย
ท้้ายชั่่ว� โมงการสอน (Post-quiz) จากที่่�กล่่าวมาจะเห็็น
ได้้ว่่ากิิจกรรมการเรีียนการสอนในกระบวนวิิชานี้้�มีี
ลัักษณะที่่�เน้้นอาจารย์์เป็็นศููนย์์กลางในห้้องเรีียนให้้
ความรู้้�ในรููปแบบการสื่่�อสารทางเดีียว บทบาทของ
นัักศึึกษาในการมีีส่่วนร่่วมในชั้้�นเรีียนค่่อนข้้างน้้อย
เนื่่�องจากมีีการวางรากฐานการเรีียนไปตามบทเรีียน
หรืื อ การเรีี ย นแบบจดจำมากกว่่ า เรีี ย นเพื่่� อ พัั ฒ นา
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
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ทัักษะการคิิดของผู้้�เรีียน เป็็นเหตุุทำให้้นัักศึึกษาไม่่
สามารถนำความรู้้�จากกระบวนวิิชานี้้�ไปต่่อยอดหรืือ
ประยุุกต์์ใช้้ในวิิชาคลิินิิกได้้อย่่างเหมาะสม อีีกทั้้�งสื่่�อ
การสอนของอาจารย์์ที่่�ไม่่ค่่อยทัันสมััย และเน้้นการ
บรรยายมากเกิินไปเป็็นเหตุุทำให้้นัักศึึกษาไม่่ค่่อยให้้
ความสนใจในการเรีียนมากนััก
สำหรัับในปีีการศึึกษา 2564 นี้้� การจััดการเรีียน
การสอนในรูู ป แบบเข้้าชั้้�นเรีี ย นของนัั ก ศึึ ก ษา
ทัันตแพทย์์ระดัับชั้้�นคลิินิิกนั้้�นเป็็นไปได้้ยากเนื่่�องจาก
สถานการณ์์ ก ารระบาดใหญ่่ ทั่่� ว โลกของเชื้้�อไวรัั ส
COVID-19 เป็็นเหตุุทำให้้ต้้องมีีการปรัับเปลี่่�ยนการ
เรีียนการสอนมาอยู่่�ในรููปแบบออนไลน์์เต็็มรููปแบบ
ตามมาตรการป้้องการติิดเชื้้�อ [1, 2] แต่่อย่่างไรก็็ตาม
ทางคณาจารย์์มีีความเห็็นว่่าเราสามารถที่่�จะพลิิก
วิิกฤตนี้้�ให้้เป็็นโอกาสได้้โดยปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบการ
เรีียนการสอนของกระบวนวิิชานี้้�ใหม่่โดยเน้้นไปที่่�
ลัักษณะการจััดกิิจกรรมการเรีียนรู้้�เชิิงรุุกในรููปแบบ
ออนไลน์์ (Online active learning) [3] ที่่�สอดคล้้อง
กัับหลัักการจััดการเรีียนรู้้�ในศตวรรษที่่� 21
2. หลัักการและทฤษฎีีี�ที่่่��นำมาใช้้
สำหรัับในปีีการศึึกษา 2564 นี้้� นอกเหนืือจาก
การบรรยายหน้้าชั้้�นเรีียนโดยอาจารย์์ผู้้�สอนแล้้ว ทาง
คณาจารย์์ได้้วางแผนการจััดรููปแบบการเรีียนการสอน
ของกระบวนวิิชานี้้�ใหม่่โดยจะมุ่่�งเน้้นให้้นัักศึึกษาได้้
เรีียนรู้้�ผ่่านการทำกิิจกรรมต่่าง ๆ ร่่วมกัันในชั้้�นเรีียน
ออนไลน์์แบบ active learning ซึ่่�งอยู่่�บนพื้้�นฐาน
ทฤษฎีีต่่าง ๆ โดยมีีรายละเอีียดดัังต่่อไปนี้้�
1) การเรีียนรู้้�ผ่่านการเกมส์์ (Games-based
learning) โดยการนำโปรแกรม Kahoot! (รููปที่่� 1)
ซึ่่�งเป็็นแพลตฟอร์์มการเรีียนรู้้�ผ่่านเกมส์์มาใช้้ [4, 5]
โดยคณาจารย์์จะทำการตั้้�งคำถามเกี่่�ยวกัับเนื้้�อหาที่่�
บรรยายลงบนโปรแกรม Kahoot! เพื่่�อนำมาใช้้ทดสอบ
ความเข้้าใจของผู้้�เรีียนท้้ายชั่่�วโมงบรรยาย ทำให้้เกิิด
บรรยากาศที่่�สนุุกสนาน ตื่่�นเต้้น และกระตุ้้�นความ
อยากเรีียนรู้้�ของผู้้�เรีียนให้้มากยิ่่�งขึ้้�น นอกจากนี้้�เกมส์์
26

ยัั ง เป็็ น สื่่� อ ที่่� ช่่ ว ยส่่ ง เสริิ ม ให้้สมองได้้เรีี ย นรู้้� อ ย่่ า ง
สนุุกสนาน เกิิดการหลั่่�งสารแห่่งความสุุขที่่�เรีียกว่่า
Endorphins ออกมาซึ่่�งส่่งผลดีีต่่อผู้้�เรีียนมากกว่่าเมื่่�อ
เทีียบกัับการทำ post-quiz เก็็บคะแนนท้้ายชั่่�วโมงที่่�
อาจสร้้างความเครีียดและแรงกดดัันให้้กัับผู้้เ� รีียนแทน

รููปที่่� 1 แสดงการใช้้โปรแกรม Kahoot! ทดสอบความ
เข้้าใจของนัักศึึกษาท้้ายชั่่�วโมงเรีียน
2) การเรีียนรู้้�ผ่่านการใช้้หลัักฐานเชิิงประจัักษ์์
(Evidence-based learning) ร่่วมกัับการอภิิปรายเป็็น
กลุ่่�ม (Group discussion) เป็็นกิิจกรรมที่่�นักั ศึึกษาจะได้้
ฝึึกการเรีียนรู้้ด้้ว
� ยตนเอง (Self-learning) ผ่่านการใช้้
ทัักษะการสืืบค้้นข้้อมููลจากแหล่่งฐานข้้อมููลที่่�มีหี ลัักฐาน
เชิิงประจัักษ์์ ได้้แก่่ PubMed, Science Direct, Google
Scholar เป็็นต้้น โดยคณาจารย์์จะทำการแบ่่งกลุ่่�ม
นัักศึึกษาออกเป็็นกลุ่่�ม กลุ่่�มละประมาณ 7-8 คน หลัังจาก
นั้้�นจะมีีการกำหนด interesting topic ที่่�น่า่ สนใจเกี่่ย� ว
กัับการรัักษาทางทัันตกรรมสำหรัับเด็็กเพื่่�อมอบหมายให้้
นัักศึึกษาไปทำการสืืบค้้นข้้อมููลแล้้วนำมาเสนอหน้้าชั้้�น
เรีียน (รูู ป ที่่� 2) ซึ่่�งเป็็นการฝึึกทัักษะความร่่วมมืือ
(Collaboration) ผ่่านการทำงานร่่วมกััน อีีกทั้้�งยัังเปิิด
โอกาสให้้นัักศึึกษาแต่่ละกลุ่่�มได้้แลกเปลี่่ย� นข้้อมููลและ
แสดงความคิิดเห็็นในประเด็็นที่่�กำหนดให้้ซึ่่ง� เป็็นการฝึึก
ทัักษะการคิิดเชิิงวิิพากษ์์อีกี ด้้วย (Critical thinking) [6]
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รููปที่่� 2 แสดงบรรยากาศการนำเสนอ interesting
topic เกี่่�ยวกัับเรื่่�องการฉีีดยาชาเฉพาะที่่�ในผู้้�ป่่วยเด็็ก
ผ่่านทางโปรแกรม ZOOM
3) การเรีียนรู้้�ผ่่านการใช้้รายงานผู้้�ป่่วย (Casebased learning) ร่่ ว มกัั บ การอภิิ ป รายเป็็ น กลุ่่�ม
(Group discussion) เป็็นการจััดการเรีียนการสอน
โดยใช้้กรณีีศึึกษาในคลิินิิกหรืือรายงานผู้้�ป่่วยเพื่่�อส่่ง
เสริิมให้้ผู้้�เรีียนได้้ฝึึกการวางแผนและแก้้ไขปััญหาจาก
สถานการณ์์ที่่�เคยเกิิดขึ้้�นจริิงในคลิินิิกทัันตกรรม [7]
(รููปที่่� 3) โดยคณาจารย์์จะให้้นัักศึึกษาแบ่่งกลุ่่�ม กลุ่่�ม
ละประมาณ 7-8 คน มอบหมายรายงานผู้้ป่� ว่ ยกลุ่่�มละ
1 รายงานโดยกำหนดให้้นัักศึึกษาจะต้้องทำรวบรวม
ข้้อมููลผู้้�ป่่วย ตรวจทางคลิินิิกและภาพถ่่ายรัังสีีเพื่่�อนำ
มาใช้้สำหรัับการวิินิิจฉััยซี่่�ฟัันที่่�มีีพยาธิิสภาพ และ
วางแผนการรัักษาให้้ถููกต้้องและเหมาะสม ซึ่่�งในท้้าย
ชั่่�วโมงจะเปิิดโอกาสให้้นัักศึึกษาแต่่ละกลุ่่�มได้้แลก
เปลี่่�ยนข้้อมููลและแสดงความคิิดเห็็น รวมถึึงสรุุปที่่�ได้้
จากการเรีียนรู้้�ผ่่านรายงานผู้้�ป่่วยออกมา

รููปที่่� 3 แสดงบรรยากาศการเรีียนรู้้แ� บบ Case-based
learning ผ่่านทางโปรแกรม ZOOM
4) การเรีียนการสอนแบบห้้องเรีียนกลัับด้้าน
(Flipped classroom) เนื่่�องจากสถานการณ์์การ
ระบาดของ COVID-19 ทำให้้มีีการเลื่่�อนกำหนดการ
พระราชปริิ ญ ญาบัั ต รอยู่่�หลายครั้้�ง รวมถึึ ง มีี ก าร
กำหนดวัันหยุุดกรณีีพิิเศษตามมติิคณะรััฐมนตรีีฯ ซึ่่�ง
ส่่งผลกระทบต่่อตารางการเรีียนการสอนของกระบวน
วิิชาเป็็นอย่่างมาก บางหััวข้้อถููกลดจำนวนชั่่ว� โมงเรีียน
ลง เป็็นเหตุุทำให้้คณาจารย์์พิจิ ารณารููปแบบการเรีียน
การสอนให้้มีีลัักษณะเป็็น Flipped classroom [8]
โดยในบางหััวข้้อผู้้เ� รีียนจะต้้องทำการเรีียนรู้้ด้้ว
� ยตััวเอง
ผ่่านวิิดีีโอ PowerPoint ที่่�อััพโหลดลงบน Microsoft
Teams ของกระบวนวิิชา เมื่่�อถึึงชั่่�วโมงการสอนใน
หััวข้้อบรรยายนั้้�น ๆ อาจารย์์ผู้้�สอนจะมอบหมายให้้
นัั ก ศึึ ก ษาพูู ด คุุ ย แลกเปลี่่� ย นความคิิ ด เห็็ น กัั น ตาม
ประเด็็นที่่�น่่าสนใจซึ่่�งถููกกำหนดไว้้ล่่วงหน้้าแล้้ว
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รููปที่่� 4 แสดงวิิดีีโอการสอนและงานที่่�อาจารย์์ได้้มอบ
หมายไว้้ให้้ผ่่านโปรแกรม Microsoft Teams
5) การเสริิมแรงทางบวกในชั้้�นเรีียน (Positive
reinforcement in the classroom) เป็็นการดึึงดููด
ความสนใจให้้แก่่ ผู้้� เรีี ย นโดยการมอบของรางวัั ล
(Rewards) ให้้กัับนัักศึึกษาที่่�ทำผลงานได้้ดีี [9] (ภาพ
ที่่� 5) ซึ่่ง� เทคนิิคดัังนี้้�สามารถกระตุ้้น� ให้้นัักศึึกษามีีความ
สนใจที่่�จะเข้้าชั้้�นเรีียนมากขึ้้�น และยัังเป็็นการสร้้างแรง
จููงใจในการทำงานอีีกด้้วย

รููปที่่� 5 แสดงบรรยากาศการแจกของรางวััลให้้กัับ
นัักศึึกษาที่่�เข้้าร่่วมกิิจกรรมและทำผลงานออกมาดีี
3. การจััดการเรีียนการสอน
กระบวนวิิชาพื้้�นฐานทัันตกรรมสำหรัับเด็็กในปีี
การศึึกษา 2564 นี้้� ทางคณาจารย์์ได้้ทำการปรัับปรุุง
การเรีียนการสอนให้้อยู่่�ในรููปแบบ Online 100%
ตลอดปีี ก ารศึึ ก ษาเพื่่� อ ให้้สอดคล้้องกัั บ มาตรการ
ป้้องกัันการติิดเชื้้�อ COVID-19 โดยได้้ทำการสร้้าง
ห้้องเรีียนออนไลน์์ผ่่านสื่่�อ Microsoft Teams ซึ่่�งจะ
ถููกใช้้เป็็นช่่องทางในการสื่่�อสารกระหว่่างอาจารย์์
ผู้้�สอนและนัักศึึกษา
28

เดิิมทีีหััวข้้อในการบรรยายของกระบวนวิิชานี้้�
มีีทั้้�งหมด 31 หััวข้้อ ใช้้เวลาหััวข้้อละ 1 ชั่่�วโมง รวม
ทั้้�งหมด 31 คาบเรีี ย น แต่่ ใ นปีี ก ารศึึ ก ษานี้้�ทาง
คณาจารย์์ได้้ทำการปรัับรููปแบบการเรีียนการสอนโดย
เน้้นให้้ทำกิิจกรรม Active Learning มากขึ้้�น มีีราย
ละเอีียดดัังต่่อไปนี้้�
1) จากทั้้�งหมด 31 คาบเรีียนจะมีี 15 คาบเรีียน
ที่่�ถูกู ปรัับเปลี่่ย� นใหม่่รูปู แบบการเรีียนการสอนใหม่่โดย
มุ่่�งเน้้นให้้นัักศึึกษาได้้เรีียนรู้้�ผ่่านการทำกิิจกรรมที่่�
หลากหลายมากยิ่่�งขึ้้�น อัันได้้แก่่
- ภายหลัังการบรรยาย 30 นาทีีแรกจบลง จะ
มีีการเล่่นเกมผ่่านโปรแกรม Kahoot! เพื่่�อทดสอบ
ความเข้้าใจของนัักศึึกษาในช่่วง 30 นาทีีสุุดท้้าย โดย
คะแนนที่่�ได้้จากการทำแบบทดสอบจะไม่่ถูกู นำไปรวม
เป็็นคะแนนเพื่่�อตััดเกรด แต่่จะมีีการให้้คะแนนการมีี
ส่่วนร่่วมในชั้้�นเรีียนออนไลน์์แทน นอกจากนี้้� 3 คนแรก
ที่่�ทำคะแนนสููงสุุดจะได้้รัับรางวััลจากอาจารย์์ผู้้�สอน
ท้้ายคาบเรีียน
-	มีีการมอบหมายงานล่่วงหน้้าก่่อนถึึงชั่่�วโมง
บรรยายผ่่านทางโปรแกรม Microsoft Teams โดยที่่�
นัักศึึกษาจะได้้ทำงานกัันเป็็นกลุ่่�มเพื่่�อทำการศึึกษา
ค้้นคว้้าด้้วยตนเองจากแหล่่งฐานข้้อมููลที่่�มีหี ลัักฐานเชิิง
ประจัั ก ษ์์ ตามประเด็็ นที่่� น่่า ใจซึ่่� ง ถูู ก กำหนดขึ้้�นโดย
อาจารย์์ผู้้�สอน นัักศึึกษาจะต้้องทำการรวบรวมข้้อมููล
เพื่่�อนำเสนอหน้้าชั้้�นเรีียนเมื่่�อถึึงชั่่�วโมงบรรยายสลัับ
กัับอาจารย์์ผู้้�สอนให้้คำแนะนำพร้้อมกัับแลกเปลี่่�ยน
ความคิิดกัับนัักศึึกษา สำหรัับกลุ่่�มที่่�นำเสนอออกได้้ดีี
จะได้้รัับรางวััลจากอาจารย์์ผู้้�สอนท้้ายคาบเรีียน
-	มีีการมอบหมายงานเดี่่�ยวภายหลัังจากเสร็็จ
การบรรยายเพื่่�อให้้นัักศึึกษาได้้สืืบข้้อมููลเพิ่่�มเติิมนอก
เหนืือจากเนื้้�อหาในชั่่�วโมงบรรยาย โดยอาจารย์์จะ
มอบหมายงานผ่่านทางโปรแกรม Microsoft Teams
และให้้ส่่งงานกลัับมาตามเวลาที่่�กำหนด
- สำหรัับบางหััวข้้อบรรยายที่่�มีีจำนวนชั่่�วโมง
ในการสอนไม่่พอ อาจารย์์จะพิิจารณารููปแบบการ
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เรีียนการสอนให้้มีีลัักษณะ Flipped classroom โดย
อาจารย์์จะบัันทึึกไฟล์์วิดีิ โี อการสอนไว้้และอััพโหลดลง
โปรแกรม Microsoft Teams เพื่่�อเปิิดโอกาสให้้
นัักศึึกษาได้้ทำการเรีียนรู้้ด้้ว
� ยตนเองมาล่่วงหน้้า พอถึึง
ชั่่�วโมงบรรยายจริิงอาจารย์์ผู้้�สอนจะตั้้�งประเด็็นให้้
นัักศึึกษาได้้ทำการอภิิปรายกลุ่่�มร่่วมกััน
2) มีีการเพิ่่�มจำนวนชั่่ว� โมงการเรีียนการสอนอีีก
3 คาบเรีียนท้้ายกระบวนวิิชาโดยให้้คาบเรีียนที่่�เพิ่่�มเข้้า
มานี้้�เป็็นการเรีียนในรููปแบบ Case-based learning
โดยอาจารย์์จะให้้นัักศึึกษาได้้ทำงานร่่วมกัันเป็็นกลุ่่�ม
เพื่่�อฝึึกทัักษะในการซัักประวััติิ การตรวจทางคลิินิิก
และภาพรัังสีี การวิินิิจฉััย และการวางแผนการรัักษา
ผู้้�ป่่วยเด็็กโดยมีีหลัักฐานเชิิงประจัักษ์์มาอ้้างอิิง ซึ่่�ง
อาจารย์์จะกำหนดให้้นัักศึึกษาแบ่่งออกเป็็น 4 กลุ่่�ม
ใหญ่่ กลุ่่�มละ 16 คน โดยแต่่ละกลุ่่�มจะได้้รายงานผู้้�
ป่่วยกลุ่่�มละ 1 รายงาน นัักศึึกษาจะมีีเวลาได้้ปรึึกษา
หารืือร่่วมกัันผ่่านห้้องเรีียนออนไลน์์โดยอาจารย์์จะ
ทำการสร้้าง breakout room ผ่่านโปรแกรม zoom
ไว้้ให้้ อีีกทั้้�งในแต่่ละกลุ่่�มจะได้้นัักศึึกษาหลัังปริิญญา
ในสาขาทัันตกรรมสำหรัับเด็็กเป็็นคนให้้คำแนะนำต่่าง
ๆ ท้้ายชั่่� ว โมงตัั ว แทนแต่่ ล ะกลุ่่�มจะต้้องนำเสนอ
รายงานผู้้�ป่่วยหน้้าชั้้�นเรีียนโดยที่่�กลุ่่�มที่่�เหลืือจะต้้อง
คอยตั้้�งประเด็็นซัักถามเพื่่�อเป็็นการแลกเปลี่่�ยนความ
คิิดเห็็นกััน

รูู ป ที่่� 6 แสดงภาพนัั ก ศึึ ก ษาหลัั ง ปริิ ญ ญาสาขา
ทัันตกรรม สำหรัับเด็็กที่่�กำลัังเตรีียมความพร้้อมรอให้้

คำแนะนำแก่่นัักศึึกษาทัันตแพทย์์ชั้้�นปีีที่่� 4 ในชั่่�วโมง
Case-based learning ผ่่านทางโปรแกรม ZOOM
สำหรัับเกณฑ์์ในการประเมิินผลของกระบวน
วิิชานี้้� จากคะแนนเต็็มทั้้�งหมด 100 คะแนนจะถููกแบ่่ง
ออกเป็็น 2 ส่่วนตามตารางที่่� 1
ตารางที่่� 1 จำนวนชั่่�วโมงเรีียนและร้้อยละในการ
ประเมิินผลตามกิิจกรรมการเรีียนรู้้�

โดยสรุุปแล้้วในปีีการศึึกษา 2564 นี้้�กระบวน
วิิชาพื้้�นฐานทัันตกรรมสำหรัับเด็็กจะมีีชั่่�วโมงเรีียน
ทั้้�งหมด 34 คาบเรีียนโดยที่่� 18 คาบเรีียนจะถููกปรัับ
เปลี่่�ยนให้้อยู่่�ในรููปแบบ Active learning ซึ่่�งคิิดเป็็น
52.9% ของชั่่�วโมงเรีียนทั้้�งหมดเพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับ
หลัักการจััดการเรีียนรู้้�ในศตวรรษที่่� 21
4. ผลการจััดการเรีียนการสอน
4.1. ผลลััพธ์์ต่่อนัักศึึกษาที่่�เข้้าร่่วมโครงการ
จากการสำรวจความคิิดเห็็นของนัักศึึกษาผ่่าน
การทำแบบประเมิินความพึึงพอใจการจััดการเรีียนการ
สอนของกระบวนวิิชานี้้�ผ่่านทางออนไลน์์ด้้วย Google
Forms จากจำนวนนัักศึึกษาที่่�ลงทะเบีียนทั้้�งหมด 64
คน มีีผู้้�ตอบแบบสอบถามกลัับมาจำนวน 61 คน โดย
อััตราการตอบกลัับ (Response rate) คิิดเป็็นร้้อยละ
95.3 โดยผลการประเมิินมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
1) รููปแบบการจััดกิิจกรรมการเรีียนรู้้�
จากการประเมิินสรุุปได้้ตามรููปที่่� 7 โดยพบว่่า
นัักศึึกษาส่่วนใหญ่่มีีความพึึงพอใจกัับสื่่�อที่่�ใช้้ในการ
จััดกิิจกรรม และการนำเทคโนโลยีีที่่�ทัันสมััยมาใช้้ใน
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
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การจััดกิิจกรรมการเรีียนการสอนอยู่่�ในระดัับมากถึึง
มากที่่�สุุดคิิดเป็็นร้้อยละ 88.5 และ 90.2 ของจำนวน
นัักศึึกษาทั้้�งหมดที่่�ตอบแบบสอบถาม ตามลำดัับ
สำหรัับรููปแบบการจััดกิิจกรรมทำให้้การเรีียน
Online มีีความน่่าสนใจมากขึ้้�นนัักศึึกษาส่่วนใหญ่่ให้้
ความพึึงพอใจอยู่่�ในระดัับมากถึึงมากที่่�สุดุ คิิดเป็็นร้้อยละ
65.6 ของจำนวนนัักศึึกษาทั้้�งหมดที่่�ตอบแบบสอบถาม
แต่่อย่่างไรก็็ตาม สำหรัับความพึึงพอใจของนัักศึึกษา
ที่่�มีีต่่อเวลาที่่�ใช้้ในการจััดกิิจกรรมอยู่่�ในระดัับน้้อยถึึง
ปานกลางคิิดเป็็นร้้อยละ 52.5 ของจำนวนนัักศึึกษา
ทั้้�งหมดที่่�ตอบแบบสอบถาม
นอกจากนี้้�นัักศึึกษามีีความพึึงพอใจที่่�ได้้รัับการ
ฝึึกกระบวนการสัังเกต ตั้้�งคำถาม เพื่่�อนำไปสู่่�การ
วางแผนการรัักษา รวมถึึงได้้รัับการฝึึกทัักษะแสดง
หาความรู้้ไ� ด้้ด้้วยตนเองและการทำงานเป็็นกลุ่่�มอยู่่�ใน
ระดัับมากถึึงมากที่่�สุุดคิิดเป็็นร้้อยละ 78.7 และ 88.5
ของจำนวนนัั ก ศึึ ก ษาทั้้�งหมดที่่� ต อบแบบสอบถาม
ตามลำดัับ

รูู ป ที่่� 7 กราฟแท่่ ง แสดงระดัั บ ความพึึ ง พอใจของ
นัักศึึกษาที่่�มีต่ี อ่ รููปแบบการจััดกิิจกรรมการเรีียนรู้้ข� อง
กระบวนวิิชา
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2) ผลการจััดกิิจกรรมการเรีียนรู้้�
จากผลการประเมิินสรุุปได้้ตามรููปที่่� 8 โดยพบ
ว่่านัักศึึกษาส่่วนใหญ่่มีคี วามพึึงพอใจต่่อผลที่่�ได้้รัับจาก
การจััดกิิจกรรมการเรีียนรู้้�อยู่่�ในระดัับดีีถึึงดีีมากตาม
เกณฑ์์ในการประเมิินทุุกข้้อซึ่ง่� คิิดเป็็นร้้อยละประมาณ
78.7 ถึึง 83.6 ของจำนวนนัักศึึกษาทั้้�งหมดที่่�ตอบ
แบบสอบถาม

รููปที่่� 8 กราฟแท่่งแสดงระดัับความพึึงพอใจของ
นัั ก ศึึ ก ษาที่่� มีี ต่่ อ ผลการจัั ด กิิ จ กรรมการเรีี ย นรู้้� ข อง
กระบวนวิิชา
2) ความพึึงพอใจในภาพรวม
จากผลการประเมิินพบว่่า ความพึึงพอใจใน
ภาพรวมของนัักศึึกษาต่่อการเรีียนการสอนในรููปแบบ
Online active learning อยู่่�ในระดัับปานกลางถึึงมาก
โดยคิิดเป็็นร้้อยละ 73.8 ของจำนวนนัักศึึกษาที่่�ตอบ
แบบสอบถามทั้้�งหมด
3) ข้้อควรปรัับปรุุงหรืือความคิิดเห็็นอื่่�น ๆ
การจััดการเรีียนการสอนในรููปแบบ Online
active learning นั้้�นสร้้างความน่่าสนใจ และกระตุ้้�น
ให้้นัักศึึกษาเข้้าชั้้�นเรีียนออนไลน์์กันั มากยิ่่ง� ขึ้้�น กิิจกรรม
ที่่�นัักศึึกษาโดยส่่วนใหญ่่ชื่่�นชอบมากที่่�สุุด คืือ การทำ
แบบทดสอบหลัั ง ชั่่� ว โมงบรรยายผ่่ า นโปรแกรม
Kahoot! (ร้้อยละ 54.1) รองลงมา คืือ การเรีียนรู้้�ผ่่าน
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การทำ Case-based learning (ร้้อยละ 37.7%) แต่่
อย่่างไรก็็ตามเวลาที่่�ใช้้ในการทำกิิจกรรมค่่อนข้้างนาน
ทำให้้นัักศึึกษาบางคนเริ่่�มเหนื่่�อยล้้า รวมถึึงการมอบ
หมายงานให้้นัักศึึกษาทำก่่อนหรืือหลัังการบรรยาย
ทำให้้มีีภาระงานเพิ่่�มมากยิ่่ง� ขึ้้�น อีีกทั้้�งข้้อจำกััดในเรื่่อ� ง
ของการเรีี ย นการสอนในรูู ป แบบออนไลน์์ ท ำให้้
นัักศึึกษาไม่่สามารถทำงานอภิิปรายกลุ่่�มร่่วมกัันได้้
อย่่างเต็็มที่่�เมื่่�อเทีียบกัับการเข้้าชั้้�นเรีียนตามปกติิ
4.2. ผลลััพธ์์ต่่อคณาจารย์์ที่่�เข้้าร่่วมโครงการ
บทบาทของคณาจารย์์ในชั้้�นเรีียนลดน้้อยลง
ทำให้้นัักศึึกษาได้้มีีโอกาสฝึึกทัักษะการเรีียนรู้้�ด้้วย
ตนเองมากยิ่่�งขึ้้�นผ่่านการทำกิิจกรรมที่่�หลากหลาย
นอกเหนืือจากการบรรยายหน้้าชั้้�นเรีียน นอกจากนี้้�ยััง
มีีการวััดผลคะแนนจากการทำกิิจกรรมในชั้้�นเรีียน
ออนไลน์์เพิ่่�มเข้้ามานอกเหนืือจากการสอบเก็็บคะแนน
ซึ่ง่� สามารถทำได้้ยากในสถานการณ์์ที่่มี� กี ารระบาดของ
COVID-19 แต่่อย่่างไรก็็ตามคณาจารย์์จะต้้องมีีเวลา
ในการเตรีียมกิิจกรรมก่่อนถึึงเวลาเข้้าชั้้�นเรีียน อีีกทั้้�ง
ความสามารถในการพััฒนาสื่่�อการสอนของอาจารย์์
แต่่ละท่่านไม่่เท่่ากััน ทำให้้มีีความจำเป็็นจะต้้องได้้
รัับคำแนะนำเพิ่่�มเติิมจากผู้้ที่่� เ� คยผ่่านประสบการณ์์มา
ก่่อน หรืือต้้องได้้รัับการอบรมเพื่่�อพััฒนาความสามารถ
ในส่่วนนี้้�

5. สรุุปผลการจััดกิิจกรรมการเรีียนรู้้�
สำหรัับกระบวนวิิชาพื้้�นฐานทัันตกรรมสำหรัับ
เด็็กสำหรัับนัักศึึกษาทัันตแพทย์์ชั้้�นปีีที่่� 4 ในปีีการ
ศึึกษา 2564 นี้้�นัับว่่าเป็็นครั้้�งแรกที่่�ได้้มีีการปรัับรููป
แบบการเรีี ย นการสอนใหม่่ โ ดยมุ่่�งเน้้นให้้มีี ก ารทำ
กิิ จ กรรมในชั้้�นเรีี ย นในรูู ป แบบ Online active
learning ทำให้้กระบวนวิิชามีีความน่่าสนใจ และสร้้าง
ความกระตืือรืือร้้นในการเรีียนให้้กัับนัักศึึกษามาก
ยิ่่�งขึ้้�น แต่่อย่่างไรก็็ตามการเรีียนการสอนในรููปแบบ
Online ยัังคงมีีข้้อจำกััดในกรณีีที่่�นัักศึึกษาจะต้้อง
ทำงานอภิิปรายกลุ่่�มในชั่่�วโมงเรีียน
6. กิิตติิกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุุณนัักศึึกษาทัันตแพทย์์ชั้้�นปีีที่่� 4
ประจำปีีการศึึกษา 2564 ที่่�ให้้ความร่่วมมืือในการทำ
กิิจรรมเป็็นอย่่างดีี รวมถึึงขอขอบพระคุุณคณาจารย์์
ประจำสาขาวิิชาทัันตกรรมสำหรัับเด็็ก คณะทัันต
แพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ที่่เ� ปิิดโอกาสและ
ให้้คำแนะนำในการปรัับปรุุงรููปแบบการเรีียนการสอน
ของกระบวนวิิชาดัังกล่่าวนี้้�
	ท้้ายสุุดนี้้�ขอขอบพระคุุณ ศููนย์์นวััตกรรมการ
สอนและการเรีียนรู้้� มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ในการ
สนัับสนุุนงบประมาณในโครงการส่่งเสริิมการจััดการ
เรีียนรู้้�แบบใหม่่ที่่�สอดคล้้องกัับศตวรรษที่่� 21
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พลิิกโฉมกระบวนวิิชาการฝึึกปฏิิบััติิการพยาบาลเด็็กและวััยรุ่่�น 2
Transforming the Course of Pediatric and Adolescent Nursing
Practicum 2
พิเศษ เขื่อนทอง1 พัชรี วรกิจพูนผล2 และณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน3
1

อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำ�บลสุเทพ อำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
phiset.kh@cmu.ac.th
2

บทคัดย่อ
การทำงานที่่�สอดคล้้องกัับนโยบายการพััฒนาประเทศที่่�มุ่่�งเน้้นเตรีียมผู้้เ� รีียนไปสู่่�พลเมืืองที่่�มีปี ระสิิทธิิภาพ
ในขณะที่่�มีกี ารเปลี่่ย� นแปลงของสภาพสัังคมโลกยุุคใหม่่นั้้�นการจััดการเรีียนการสอนเพื่่�อส่่งเสริิมให้้เกิิดการเรีียนรู้้�
ที่่�สอดคล้้องกัับศตวรรษที่่� 21 จึึงมีีความสำคััญ โดยการจััดการเรีียนรู้้�เชิิงรุุกเน้้นให้้ผู้้�เรีียนเป็็นผู้้�ลงมืือปฏิิบััติิ ร่่วม
กัับการจััดการเรีียนการสอนแบบห้้องเรีียนกลัับด้้าน (flipped-classroom) และการใช้้เทคโนโลยีีสารสนเทศและ
การสื่่�อสาร (ICT) สำหรัับการเรีียนการสอนทางพยาบาลศาสตร์์ในรููปแบบเดิิมยัังไม่่สามารถส่่งเสริิมให้้เกิิดการ
เรีียนรู้้�ที่่�สอดคล้้องกัับศตวรรษที่่� 21 จึึงถืือเป็็นความท้้าทายในการปรัับปรุุงพััฒนารููปแบบการเรีียนการสอน ดััง
นั้้�นโครงการนี้้�จึึงมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อพััฒนาปรัับปรุุงรููปแบบการเรีียนการสอนกระบวนวิิชาการฝึึกปฏิิบััติิการ
พยาบาลเด็็กและวััยรุ่่�น 2 สำหรัับนัักศึึกษาพยาบาล ชั้้�นปีีที่่� 3 หลัักสููตรนานาชาติิ คณะพยาบาลศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ จำนวน 22 คน ให้้สอดคล้้องกัับเรีียนรู้้ใ� นศตวรรษที่่� 21 ภายใต้้กรอบแนวคิิดสอนน้้อยเรีียน
มาก (teach less learn more- TLLM) เน้้นให้้ผู้้�เรีียนเป็็นผู้้�ลงมืือปฏิิบััติิ และเมื่่�อสิ้้�นสุุดการเรีียนการสอนภาย
หลัังพลิิกโฉมกระบวนวิิชาพบว่่า ผู้้�เรีียนบรรลุุวััตถุุประสงค์์การเรีียนรู้้�ตามที่่�คาดหวััง เกิิดทัักษะการเรีียนรู้้�ใน
ศตวรรษที่่� 21 ทั้้�งการเรีียนรู้้เ� ชิิงรุุกและห้้องเรีียนกลัับด้้าน รวมถึึงมีีความพึึงพอใจต่่อการเรีียนการสอนรููปแบบใหม่่
คำสำคััญ การฝึึกปฏิิบััติิการพยาบาลเด็็กและวััยรุ่่�น, ศตวรรษที่่� 21, ห้้องเรีียนกลัับด้้าน, การจััดการเรีียนรู้้�เชิิงรุุก
1. บทนำ
	ปัั จ จุุ บัั น รูู ป แบบการเรีี ย นรู้้� ที่่� ส อดคล้้องกัั บ
ศตวรรษที่่� 21 ถููกนำมาใช้้เป็็นแนวทางในการจััดการ
เรีียนการสอนอย่่างแพร่่หลายในระดัับอุุดมศึึกษาไทย
ตามการเปลี่่� ย นแปลงของสภาพสัั ง คมโลกยุุ ค ใหม่่
ควบคู่่�กัับนโยบายการพััฒนาประเทศที่่�มุ่่�งเน้้นเตรีียมผู้้�
เรีี ย นไปสู่่�พลเมืื อ งโลกที่่� มีี ป ระสิิ ท ธิิ ภ าพ (อติิ พ ร
เกิิดเรืือง ไชยวััฒน์์ ค้้ำชูู และชััยพััฒน์์ พัันธุ์์�วััฒนสกุุล,
2564)

สำหรัับการเรีียนการสอนทางพยาบาลศาสตร์์
เพื่่�อส่่งเสริิมให้้เกิิดการเรีียนรู้้ที่่� ส� อดคล้้องกัับศตวรรษที่่�
21 สามารถทำได้้โดยเน้้นให้้ผู้้�เรีียนเป็็นผู้้�ลงมืือปฏิิบััติิ
ร่่ ว มกัั บ การสร้้างห้้องเรีี ย นกลัั บ ด้้าน (flippedclassroom) โดยการใช้้เทคโนโลยีีสารสนเทศและการ
สื่่อ� สาร (ICT) มาช่่วยอำนวยความสะดวก (Pantaewan,
2016) รููปแบบการจััดการเรีียนที่่�ได้้รัับการยอมรัับว่่า
สามารถส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�ในศตวรรษที่่� 21 ได้้เป็็น
อย่่างดีี ได้้แก่่ การจััดการเรีียนรู้้แ� บบเน้้นประสบการณ์์
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
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(experiential learning) การสอนแบบใช้้ปััญหาผ่่าน
กรณีีศึึกษาเป็็นหลััก (case based learning) (จิิรภััค
สุุวรรณเจริิญ อติิญาณ์์ ศรเกษตริิน และชุุติิมา มาลััย,
2560) ตลอดจนการใช้้หลัั ก ฐานเชิิ ง ประจัั ก ษ์์ เข้้า
บููรณาการให้้เกิิดทัักษะการค้้นคว้้าด้้วยตนเอง เรีียนรู้้�
ด้้วยตนเอง นำไปสู่่�การนำไปปฏิิบัติั จิ ริิง (Kanhadilok,
Malai, & Punsumreang, 2019)
กระบวนวิิ ช า 555394 การฝึึ ก ปฏิิ บัั ติิ ก าร
พยาบาลเด็็กและวััยรุ่่�น 2 (Pediatric and Adolescent
Nursing Practicum 2) หลัักสููตรนานาชาติิ เป็็น
รายวิิชาการฝึึกปฏิิบััติิการพยาบาลทารกแรกเกิิดที่่�มีี
ปััญหาสุุขภาพ และการพยาบาลเด็็กและวััยรุ่่�นที่่�มีี
ปััญหาสุุขภาพเฉีียบพลััน วิิกฤติิ และเรื้้�อรััง โดยใช้้
กระบวนการพยาบาล แนวคิิดที่่�เกี่่ย� วข้้องและหลัักฐาน
เชิิงประจัักษ์์ ตลอดจนการคำนึึงถึึงสิิทธิิผู้้�ป่่วย ความ
ปลอดภัั ย ของผู้้� ป่่ ว ย การใช้้ยาอย่่ า งสมเหตุุ ส มผล
จริิยธรรมทางการพยาบาล และความหลากหลายทาง
วััฒนธรรม เป็็นการฝึึกปฏิิบัติั ทั้้�ิ งหมด รวมจำนวน 180
ชั่่ว� โมง คิิดเป็็น 100% แบ่่งเป็็นฝึึกปฏิิบัติั กัิ บั หุ่่�นจำลอง
45 ชั่่�วโมง คิิดเป็็น 25% และฝึึกปฏิิบััติิบนหอผู้้�ป่่วย
จริิง 135 ชั่่�วโมง คิิดเป็็น 75% โดยมุ่่�งเน้้นให้้ผู้้�เรีียน
เกิิดทัักษะการปฏิิบััติิการพยาบาลอย่่างถููกต้้อง
	รููปแบบการเรีียนการสอนแบบเดิิมในกระบวน
วิิชา 555394 การฝึึกปฏิิบััติิการพยาบาลเด็็กและวััย
รุ่่� น 2 (Pediatric and Adolescent Nursing
Practicum 2) หลัักสููตรนานาชาติิ อาจารย์์จะทำ
หน้้าที่่�เป็็นผู้้ส� อน (teacher) และผู้้นิ� เิ ทศการฝึึกปฏิิบัติั ิ
(supervisor) โดยตรงบนหอผู้้�ป่่วย โดยมีีบทบาทใน
การเตรีียมเนื้้�อหาเพื่่�อให้้ความรู้้� มอบหมายงานให้้ผู้้�
เรีี ย นไปศึึ ก ษาผู้้� ป่่ ว ยจริิ ง สาธิิ ต วิิ ธีี ก ารปฏิิ บัั ติิ ก าร
พยาบาลกัับผู้้ป่� ่วยจริิงก่่อนให้้ผู้้�เรีียนปฏิิบััติติ าม ให้้ข้้อ
เสนอแนะหลัังปฏิิบััติิ นำประชุุมกลุ่่�มย่่อยเพื่่�อแลก
เปลี่่ย� นความคิิดเห็็นระหว่่างฝึึกปฏิิบัติั ิ และประเมิินผล
ทั้้�งหมด โดยผู้้เ� รีียนมีีบทบาทเป็็นผู้้เ� รีียนและผู้้ฝึ� กึ ปฏิิบัติั ิ
ภายใต้้การดููแลของอาจารย์์ และเรีียนรู้้�ผ่่านชิ้้�นงาน
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ตามที่่�ได้้รัับมอบหมาย ทั้้�งนี้้�รููปแบบการเรีียนการสอน
ดัั ง กล่่ า วแม้้จะเป็็ น วิิ ช าฝึึ ก ปฏิิ บัั ติิ แต่่ อ าจารย์์ ยัั ง มีี
บทบาทเป็็นผู้้�สอน ผู้้�เตรีียมเนื้้�อหา และผู้้�สาธิิตเป็็น
ส่่วนใหญ่่ และผู้้เ� รีียนยัังเป็็นผู้้ค� อยรัับความรู้้� รอการสั่่ง�
งาน รออาจารย์์สาธิิต ขาดการเตรีียมความพร้้อมด้้วย
ตนเอง และขาดความกระตืือรืือร้้น ดัังนั้้�นจึึงต้้องปรัับ
เปลี่่�ยนวิิธีีการเรีียนการสอนให้้สอดคล้้องกัับเรีียนรู้้�ใน
ศตวรรษที่่� 21 เพื่่� อ พัั ฒ นาผู้้� เรีี ย นไปสู่่�พลเมืื อ งที่่� มีี
ประสิิทธิิภาพต่่อไป
2. วััตถุุประสงค์์
เพื่่�อพััฒนารููปแบบพลิิกโฉมการจััดการเรีียนรู้้�
“ลดการสอน เพิ่่�มการเรีียนรู้้�” ในกระบวนวิิชาการฝึึก
ปฏิิ บัั ติิ ก ารพยาบาลเด็็ ก และวัั ย รุ่่�น 2 (หลัั ก สูู ต ร
นานาชาติิ ) คณะพยาบาลศาสตร์์ มหาวิิ ท ยาลัั ย
เชีียงใหม่่ สำหรัับผู้้�เรีียนจำนวน 22 คน ให้้สอดคล้้อง
กัับเรีียนรู้้�ในศตวรรษที่่� 21
3. กรอบแนวคิิด
การออกแบบการเรีียนรู้้�ของกระบวนวิิชาการ
ฝึึ ก ปฏิิ บัั ติิ ก ารพยาบาลเด็็ ก และวัั ย รุ่่�น 2 สำหรัั บ
นัักศึึกษาพยาบาล ชั้้�นปีีที่่� 3 หลัักสููตรนานาชาติิ คณะ
พยาบาลศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ให้้สอดคล้้อง
กัับศตวรรษที่่� 21 โดยปรัับเปลี่่ย� นรููปแบบการเรีียนการ
สอนตลอดจนการนำ ICT ที่่�มีีสื่่�อการสอนโดยการใช้้
เทคโนโลยีีเสมืือนจริิง มาประยุุกต์์ให้้เข้้ากัับการพริิก
โฉมภายใต้้แนวคิิด “สอนน้้อย เรีียนมาก” และเน้้นให้้
ผู้้� เรีี ย นได้้ลงมืื อ ปฏิิ บัั ติิ เ พื่่� อ สร้้างความรู้้� ด้้ว ยตนเอง
ซึ่่�งเป็็นกลยุุทธ์์การเรีียนรู้้�เชิิงรุุก (active learning)
ซึ่่�งจากการทบทวนวรรณกรรมที่่�ผ่่านมาการที่่�จะช่่วย
ให้้เกิิ ด ผลลัั พ ธ์์ ดัั ง กล่่ า วนั้้�นต้้องอาศัั ย หลากหลาย
กลยุุทธ์์ซึ่่�งในโครงการนี้้�ได้้ใช้้ทั้้�งหมด 4 รููปแบบหลััก
ได้้แก่่
1) การเรีียนรู้้โ� ดยใช้้กิิจกรรมเป็็นฐาน (activitybased learning) โดยมุ่่�งเน้้นให้้มีีกิจิ กรรมเป็็นที่่�ตั้้�ง ให้้
ผู้้� เ รีี ย นเกิิ ด การเรีี ย นรู้้� ด้้ว ยตนเองผ่่ า นกิิ จ กรรม
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(จิิรภััค สุุวรรณเจริิญ อติิญาณ์์ ศรเกษตริิน และชุุติิมา
มาลััย, 2560) โดยกิิจกรรมนี้้�ใช้้เทคโนโลยีีช่่วยในการ
เรีียนเพื่่�อให้้บรรลุุวััตถุุประสงค์์ ประกอบด้้วยการใช้้
เทคโนโลยีี แว่่ น ตาเสมืื อ นจริิ ง (virtual reality
glasses) และการใช้้หุ่่�นจำลองเด็็กป่่วยเสมืือนจริิง
(baby simulator)
2) การเรีียนรู้้โ� ดยใช้้กรณีีศึกึ ษาเป็็นฐาน (casebased learning) โดยมุ่่�งเน้้นให้้ผู้้�เรีียนมีีการเตรีียม
ความพร้้อมด้้วยตนเอง ก่่อนลงมืือปฏิิบััติิเอง ส่่งผลให้้
ผู้้�เรีียนได้้ฝึึกทัักษะการคิิด เช่่น การคิิดวิิจารณญาณ
คิิดวิิเคราะห์์ การคิิดสัังเคราะห์์ (จิิรภััค สุุวรรณเจริิญ
อติิ ญ าณ์์ ศรเกษตริิ น และชุุ ติิ ม า มาลัั ย , 2560)
ในกิิจกรรมนี้้�ผู้้ส� อนจะปรัับบทบาทเป็็นผู้้ส� นัับสนุุนการ
เรีี ย นรู้้� (facilitator) บูู ร ณาการร่่ ว มกัั บ การใช้้
สถานการณ์์จำลองและกรณีีศึึกษาจริิงบนหอผู้้�ป่่วย
กุุมารเวชกรรม ผ่่านการเรีียนรู้้�แบบแผนผัังความคิิด
(concept mapping) ส่่งเสริิมให้้ผู้้�เรีียนค้้นคว้้าด้้วย
ตนเอง เตรีียมความพร้้อมด้้วยตนเองผ่่านสื่่อ� การเรีียน
การสอนนอกห้้องเรีียน
3) การเรีียนรู้้�โดยใช้้หลัักฐานเชิิงประจัักษ์์เป็็น
ฐาน (evidence-based learning) จากการศึึกษาพบ
ว่่ า การเรีี ย นรู้้� ดัั ง กล่่ า วสามารถส่่ ง เสริิ ม เรีี ย นรู้้�
ที่่�สอดคล้้องกัับศตวรรษที่่� 21 ได้้เป็็นอย่่างดีี (Talerd,
Intharueang, & Tawasekson, 2020) ในกิิจกรรมนี้้�
ได้้เน้้นให้้ผู้้�เรีียนเกิิดการค้้นคว้้าข้้อมููลจากฐานข้้อมููล
บทความ งานวิิจััยแล้้วนำมาร่่วมแลกเปลี่่�ยนความคิิด
เห็็ น ซึ่่� ง กัั น และกัั น จนนำไปสู่่�การลงมืื อ ปฏิิ บัั ติิ จ ริิ ง
4) การเรีียนรู้้แ� บบห้้องเรีียนกลัับด้้าน (flipped
classroom) ซึ่่�งเป็็นหััวใจสำคััญที่่�ทำให้้การออกแบบ
การจััดการเรีียนรู้้�ที่่�สอดคล้้องกัับศตวรรษที่่� 21 โดยผู้้�
เรีียนดำเนิินกิิจกรรมการเรีียนรู้้ต� ามกระบวนการที่่�วาง
ไว้้ และผู้้�สอนทำหน้้าที่่�สนัับสนุุนการเรีียนรู้้�

รููปที่่� 1 กรอบแนวคิิดพลิิกโฉมการจััดการเรีียนรู้้�โดย
ผสมผสานกลยุุทธ์์การเรีียนรู้้�เชิิงรุุก
4. วิิธีกี ารพััฒนาปรัับปรุุงรููปแบบการเรีียนการสอน
	รููปแบบการเรีียนการสอนถููกพััฒนาปรัับปรุุง
โดยยึึดหลัักการ “ลดการสอน เพิ่่�มการเรีียนรู้้� (teach
less, learn more)” เน้้นส่่งเสริิมทัักษะให้้ผู้้�เรีียน
เตรีี ย มความพร้้อมโดยเพิ่่� ม การศึึ ก ษาความรู้้� แ ละ
ค้้นคว้้าด้้วยตนเองมากขึ้้�น ตลอดจนการเพิ่่�มพููนทัักษะ
การปฏิิบัติั ด้้ว
ิ ยตนเองมากขึ้้�น (active learner) มีีการ
แลกเปลี่่�ยนความรู้้� ข้้อมููลจากหลัักฐานเชิิงประจัักษ์์
ตลอดจนข้้อคิิดเห็็นร่่วมกััน และนำสื่่�อเทคโนโลยีีที่่�มีี
อยู่่�ร่่วมกัับสื่่�อเทคโนโลยีีที่่�พััฒนาขึ้้�นมาใหม่่ช่่วยส่่ง
เสริิ ม การเรีี ย นรู้้� ด้้ว ยตนเองของผู้้� เรีี ย นเพื่่� อ ให้้เกิิ ด
กระบวนการเรีียนรู้้ที่่� ส� อดคล้้องกัับเรีียนรู้้ใ� นศตวรรษที่่�
21 จำนวน 180 ชั่่�วโมง คิิดเป็็น 100% ของเวลาเรีียน
ทั้้�งหมด โดยมีีกระบวนการดัังนี้้�
1. การเรีียนรู้้�โดยใช้้กิิจกรรมเป็็นฐาน (activitybased learning) (ผลลััพธ์์การเรีียนรู้้� LO 6.1, 6.2,
6.3 ประเมิินผลจากทัักษะการปฏิิบััติิจริิงกัับเด็็กป่่วย
20%)
1.1 เทคโนโลยีีแว่่นตาเสมืือนจริิง (virtual
reality glasses) จำนวน 7 ชั่่�วโมง เป็็นเทคโนโลยีี
พััฒนาขึ้้�นมาใหม่่นำมาใช้้เป็็นต้้นแบบแห่่งแรกของ
คณะพยาบาลศาสตร์์ในประเทศไทย กระบวนการคืือ
ให้้ผู้้�เรีียนไปศึึกษา video ผ่่าน CMU KC Moodle ใน
หััวข้้อการดููแลเด็็กป่่วยใส่่ท่่อช่่วยหายใจ และศึึกษา
video ผ่่าน CMU MOOC ในหััวข้้อการดููแลเด็็กตาม
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
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หลัักฐานเชิิงประจัักษ์์ หััวข้้อย่่อยการดููดเสมหะในท่่อ
ช่่วยหายใจ จากนั้้�นให้้ผู้้�เรีียนจัับกลุ่่�มเตรีียมพร้้อมก่่อน
ขึ้้�นฝึึ ก ปฏิิ บัั ติิ กัั บ เด็็ ก ป่่ ว ยจริิ ง โดยเข้้าไปศึึ ก ษา
สถานการณ์์จำลองเด็็กป่่วยวิิกฤติิในกิิจกรรมเรีียนรู้้�
ด้้วยตนเองผ่่ า นใช้้เทคโนโลยีี แ ว่่ น ตาเสมืื อ นจริิ ง
(virtual reality glasses) ผู้้�เรีียนจะเห็็นสถานการณ์์
สมจริิง รวมทั้้�งสามารถจัับอุุปกรณ์์และดููแลผู้้�ป่่วยที่่�
มองเห็็นจากภาพเสมืือนจริิงได้้ ซึ่่�งผู้้�เรีียนจะได้้เรีียนรู้้�
การแก้้ปััญหาเมื่่�อผู้้�ป่่วยเข้้าสู่่�ภาวะคุุกคามชีีวิิต และ
ทดลองปฏิิบััติิเอง หากเกิิดข้้อผิิดพลาดในกิิจกรรมนี้้�ก็็
ไม่่ส่ง่ ผลต่่อเด็็กป่่วยจริิง และนัักศึึกษาจะเกิิดการเรีียน
รู้้�จากข้้อผิิดพลาดก่่อนไปปฏิิบััติิกัับเด็็กป่่วยจริิง เสริิม
สร้้างให้้เกิิดการเรีียนรู้้�ด้้วยตนเอง ผ่่านประสบการณ์์
ใหม่่ ในช่่วงท้้ายของกิิจกรรม อาจารย์์จะทำบทบาท
เป็็นผู้้�สนัับสนุุนการเรีียนรู้้� (facilitator) จะให้้ผู้้�เรีียน
ได้้แลกเปลี่่�ยนประสบการณ์์ของตนเองซึ่่�งกัันและกััน
ภายในกลุ่่�มถึึงเหตุุการณ์์ในสถานการณ์์จำลอง การแก้้
ปััญหา การพยาบาลเด็็ก เน้้นดึึงประสบการณ์์ของผู้้�
เรีียนมาแลกเปลี่่�ยนกััน และร่่วมสรุุปขั้้�นตอนการแก้้
ปััญหาเด็็กที่่�เข้้าสู่่�ภาวะวิิกฤตอย่่างถููกต้้อง
1.2 การใช้้หุ่่�นจำลองเด็็กป่่วยเสมืือนจริิง
(baby simulator) จำนวน 7 ชั่่�วโมง เป็็นเทคโนโลยีี
ที่่�ใช้้ในกระบวนวิิชานี้้�เป็็นปกติิ แต่่การเรีียนรููปแบบ
ใหม่่จะพััฒนาให้้มีีสถานการณ์์ปััญหาจากกรณีีศึึกษา
เน้้นให้้ผู้้�เรีียนเกิิดการเรีียนรู้้�ด้้วยตนเอง กระบวนการ
คืือ ให้้ผู้้�เรีียนไปศึึกษา video ผ่่าน CMU MOOC ใน
หััวข้้อการดููแลเด็็กตามหลัักฐานเชิิงประจัักษ์์ จากนั้้�น
ให้้จัับกลุ่่�มเตรีียมพร้้อมก่่อนขึ้้�นฝึึกปฏิิบััติิกัับเด็็กป่่วย
จริิง โดยจัับคู่่�เข้้าไปเข้้าดููแลเด็็กป่่วยผ่่านหุ่่�นจำลองเด็็ก
ป่่วยเสมืือนจริิง (baby simulator) ที่่�ตั้้�งค่่าให้้แสดง
อาการเปลี่่�ยนแปลงตลอดเวลา โดยผู้้�เรีียนต้้องให้้การ
พยาบาลประจำวัันตามหลัักฐานเชิิงประจัักษ์์ โดยใช้้
ความรู้้� (knowledge) การคิิดอย่่างมีีวิิจารณญาณ
(critical thinking) ทัักษะการพยาบาล (nursing skill)
ตามที่่�ผู้้�เรีียนไปเรีียนรู้้�ด้้วยตนเองจาก CMU MOOC
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มาก่่อน จากนั้้�นให้้ผู้้�เรีียนในกลุ่่�มสลัับเข้้าไปทำกิิจกรรม
เ ป็็ นคู่่� แ ส ดงก า ร ส า ธิิ ต ย้้ อนก ลัั บ (r e t ur n
demonstration) โดยมีี ก ลุ่่�มผู้้� เ รีี ย นที่่� เ หลืื อ
สัังเกตการณ์์ร่่วมกัับอาจารย์์ และสลัับคู่่�กัันเข้้าไป
สาธิิตย้้อนกลัับ (return demonstration) จนครบ
จำนวนในกลุ่่�ม ในระหว่่างการทำกิิจกรรมจะอนุุญาต
ให้้เพื่่�อนช่่วยเพื่่�อน ร่่วมมืือกัันจนสิ้้�นสุุด ในช่่วงท้้ายของ
กิิจกรรม อาจารย์์จะทำบทบาทเป็็นผู้้�สนัับสนุุนการ
เรีียนรู้้� (facilitator) โดยจะให้้ผู้้�เรีียนได้้แลกเปลี่่�ยน
ประสบการณ์์ของตนเองซึ่่�งกัันและกัันภายในกลุ่่�มถึึง
เหตุุการณ์์ในสถานการณ์์จำลอง การแก้้ปััญหา การ
พยาบาลเด็็ ก ป่่ ว ย รวมทั้้�งให้้ข้้อเสนอแนะเพื่่� อ น
(comment) หลัั ง จากสัั ง เกตการณ์์ ซึ่่� ง กัั น และกัั น
อ้้างอิิ ง ตามเนื้้�อหาและหลัั ก การที่่� ไ ด้้ดูู ผ่่ า น CMU
MOOC มาก่่อน เพื่่�อนำไปปรัับปรุุงการดููแลผู้้ป่� ว่ ยอย่่าง
เหมาะสม เน้้นดึึงประสบการณ์์ของผู้้�เรีียนมาแลก
เปลี่่ย� นกััน และอาจารย์์ร่ว่ มสรุุปขั้้�นตอนการแก้้ปััญหา
โดยเน้้นการใช้้ความรู้้� (knowledge) การคิิดอย่่างมีี
วิิจารณญาณ (critical thinking) ทัักษะการพยาบาล
(nursing skill) เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนให้้การพยาบาลได้้อย่่าง
ถููกต้้องก่่อนขึ้้�นฝึึกปฏิิบััติิจริิง
2. การเรีียนรู้้�โดยใช้้ปััญหา/กรณีีศึึกษาเป็็นฐาน
(Problem-based Learning/Case-based Learning)
(ผลลััพธ์์การเรีียนรู้้� LO 2.1, 2.2, 3.2 ประเมิินจาก
รายงานกรณีีศึึกษาเด็็กป่่วยเฉพาะราย/รายงานการ
วางแผนการพยาบาล 15%) จำนวน 135 ชั่่�วโมง เป็็น
กระบวนการปกติิที่่�ใช้้ในการเรีียนการสอนกระบวน
วิิชานี้้� โดยจะให้้ผู้้�เรีียนขึ้้�นไปศึึกษาจากเด็็กป่่วยจริิงบน
หอผู้้� ป่่ ว ยและนำปัั ญ หาตลอดจนข้้อมูู ล ที่่� ไ ด้้รัั บ มา
วางแผนให้้การพยาบาล แล้้วนำมาเขีียนเป็็นรายงาน
ความเรีียงตามแบบฟอร์์ม ก่่อนไปให้้กิิจกรรมการ
พยาบาลจริิง ซึ่ง่� ทำให้้ผู้้�เรีียนขาดการเชื่่อ� มโยงความคิิด
กัับปััญหา และกิิจกรรมการดููแล รููปแบบรายงานเป็็น
ตอนแยกส่่วน ไม่่สามารถสะท้้อนองค์์ความรู้้�อย่่าง
เชื่่อ� มโยง สำหรัับการเรีียนรู้้แ� บบใหม่่ยังั คงกิิจกรรมการ
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เรีียนรู้้จ� ากเด็็กป่่วยจริิง แต่่เพิ่่�มกระบวนการคืือ นำการ
เรีียนรู้้แ� บบแผนผัังความคิิด (concept mapping) เข้้า
มาใช้้ โดยให้้ผู้้� เรีี ย นเป็็ น ผู้้� ร วบรวมข้้อมูู ล เด็็ ก ป่่ ว ย
วิิเคราะห์์ปััญหาสุุขภาพด้้วยตนเอง และนำข้้อมููลมา
ออกแบบรายงานกรณีีศึึกษาในรููปแบบผัังความคิิด
เชื่่� อ มโยงเนื้้�อหาจากวิิ ช าทฤษฎีี ม าสู่่�วิิ ช าปฏิิ บัั ติิ
เชื่่อ� มโยงปััญหาสุุขภาพเด็็กป่่วยไปสู่่�การพยาบาล เพื่่�อ
นำเสนอความคิิ ด รวบยอด ในขั้้�นนี้้�อาจารย์์ จ ะลด
บทบาทการสอนลง และให้้ผู้้�เรีียนร่่วมกัันแลกเปลี่่�ยน
ความคิิดเห็็นต่่อผัังความคิิดของกัันและกััน อาจารย์์จะ
แสดงบทบาทเป็็นผู้้�รัับฟัังที่่�ดีี (neutral facilitator)
เปิิดโอกาสให้้ผู้้�เรีียนได้้แสดงความคิิดเห็็นที่่�แตกต่่างกััน
ได้้อย่่างอิิสระ แสดงความเห็็นแย้้ง (devil’s advocate)
เมื่่�อเห็็นว่่าผู้้เ� รีียนยัังนำเสนอข้้อมููลที่่�ไม่่ถูกู ต้้องสมบููรณ์์
และกระตุ้้น� ให้้ผู้้�เรีียนได้้คิิดต่่อด้้วยตนเองหรืือให้้ผู้้�เรีียน
ค้้นคว้้าข้้อมููลเพิ่่�มเติิม จากการแนะนำแหล่่งค้้นคว้้าที่่�
เหมาะสม เช่่น ตำรา เอกสารวิิชาการ งานวิิจััย จาก
ฐานข้้อมููลที่่�น่่าเชื่่�อถืือ หลัังจากผู้้�เรีียนได้้ข้้อมููลความรู้้�
จากการค้้นคว้้าเพิ่่�มเติิม หรืือแลกเปลี่่ย� นความคิิดเห็็น
ซึ่่�งกัันและกัันอย่่างถููกต้้องสมบููรณ์์ จึึงไปให้้กิิจกรรม
การพยาบาลกัับเด็็กป่่วยจริิงตามผัังความคิิด
3. การเรีียนรู้้�โดยใช้้หลัักฐานเชิิงประจัักษ์์เป็็นฐาน
(evidence-based learning) (ผลลััพธ์์การเรีียนรู้้� LO
2.2, 3.1, 5.2 ประเมิินจาก Nursing Podcast
บทความภาษาอัั ง กฤษ 5%) จำนวน 4 ชั่่� ว โมง
กระบวนการคืือ ให้้ผู้้�เรีียนไปค้้นคว้้า nursing journal
เกี่่� ย วกัั บ การพยาบาลโดยใช้้หลัั ก ฐานเชิิ ง ประจัั ก ษ์์
(evidence-based practice) โดยเรื่่�องที่่�ค้้นคว้้าต้้อง
เกี่่ย� วข้้องกัับเนื้้�อหาในกระบวนวิิชา กล่่าวคืือเกี่่ย� วข้้อง
กัับการพััฒนารููปแบบการพยาบาลสำหรัับเด็็กป่่วย
โดยอาจารย์์จะลดบทบาทการสอนลง ปรัับบทบาท
เป็็นผู้้�สนัับสนุุนการเรีียนรู้้� (facilitator) แนะนำแหล่่ง
ค้้นคว้้าข้้อมููลจากฐานข้้อมููล (data base) ของคณะ
พยาบาลศาสตร์์ โดยคอยติิดตามการค้้นคว้้าเป็็นระยะ
ให้้คำปรึึกษาช่่วยให้้ข้้อคิิดเห็็นในหลัักฐานเชิิงประจัักษ์์

(evidence-based practice) ที่่�ผู้้เ� รีียนค้้นคว้้ามา หลััง
จากที่่�ผู้้เ� รีียนค้้นคว้้าจนบรรลุุวัตั ถุุประสงค์์ อาจารย์์จะ
สนัั บสนุุ นให้้ผู้้� เรีี ย นสรุุ ปบทความ และนำเสนอให้้
พยาบาลวิิชาชีีพประจำหอผู้้�ป่่วยรัับฟััง สนัับสนุุนให้้
เกิิ ด ชั่่� ว โมงแลกเปลี่่� ย นเนื้้�อหาวิิ ช าการในหอผู้้� ป่่ ว ย
ระหว่่างผู้้�เรีียนพยาบาลและพยาบาลวิิชาชีีพ โดย
เนื้้�อหาที่่�นำเสนอต้้องอ้้างอิิงหลัักวิิชาการ ภายใต้้แหล่่ง
ข้้อมููลที่่�เชื่่�อถืือได้้ ให้้ผู้้�เรีียนแสดงบทบาทผู้้�นำการ
ประชุุมกลุ่่�มย่่อย สร้้างผู้้เ� รีียนจากผู้้รั� บั ข้้อมููลความรู้้� ให้้
กลายเป็็นผู้้�ให้้และผู้้�ร่่วมแลกเปลี่่�ยนข้้อมููลความรู้้�จาก
การศึึกษาด้้วยตนเอง และในตอนสุุดท้้ายอาจารย์์จะ
ดำเนิิ น การสรุุ ป ข้้อมูู ล ร่่ ว มกัั บ ผู้้� เรีี ย นพยาบาลและ
พยาบาลวิิชาชีีพบนหอผู้้�ป่่วย เพื่่�อพััฒนาแนวทางการ
ปฏิิบััติิการพยาบาลที่่�ดีีที่่�สุุด (best practice)
5. บทบาทของเทคโนโลยีี
ในการปรัั บ ปรุุ ง รูู ป แบบการสอนใหม่่ นี้้�
เทคโนโลยีีสารสนเทศมีีบทบาทเป็็นอย่่างมากเพื่่�อ
กระตุ้้น� และส่่งเสริิมให้้ผู้้�เรีียนเกิิดความสนใจและความ
กระตืือรืือร้้นในการเรีียนรู้้�ด้้วยตนเอง ตลอดจนเกิิด
การเรีียนรู้้�แบบ active learning โดยเทคโนโลยีีที่่�ใช้้
เพื่่�อให้้เด็็กได้้ประสบการณ์์จริิงด้้วยตััวเอง ได้้แก่่ 1)
เทคโนโลยีี แว่่ น ตาเสมืื อ นจริิ ง (virtual reality
glasses) เป็็นเทคโนโลยีีพััฒนาขึ้้�นมาใหม่่นำมาใช้้
เป็็ น ต้้นแบบแห่่ ง แรกของคณะพยาบาลศาสตร์์ ใ น
ประเทศไทย 2) หุ่่�นจำลองเด็็กป่่วยเสมืือนจริิง (baby
simulator) ให้้ผู้้�เรีียนจัับกลุ่่�มเตรีียมพร้้อมก่่อนขึ้้�นฝึึก
ปฏิิบัติั กัิ บั เด็็กป่่วยจริิง โดยจัับคู่่�เข้้าไปเข้้าดููแลเด็็กป่่วย
ผ่่านหุ่่�นจำลองเด็็กป่่วยเสมืือนจริิง (baby simulator)
ที่่�ตั้้�งค่่าให้้แสดงอาการเปลี่่�ยนแปลงตลอดเวลา
เทคโนโลยีีที่่�ช่่วยให้้การเรีียนรู้้�ด้้วยตนเองนอก
ห้้องเรีียน ได้้แก่่ การเรีียนรู้้�ด้้วยตนเองผ่่าน Video ใน
CMU Mooc, CMU KC Moodle และ YouTube ซึ่่�ง
การศึึกษาด้้วย video มีีข้้อดีีคืือสามารถทวนซ้้ำและ
ศึึ ก ษาด้้วยตนเองนอกห้้องเรีี ย นได้้ และสามารถ
ทบทวนได้้ตลอดเวลา นอกจากนี้้�ยัังกระตุ้้น� ความสนใจ
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
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แก่่ผู้้เ� รีียนด้้วยภาพและเสีียงที่่�สมจริิง อีีกทั้้�งยัังเป็็นการ
ช่่วยกระตุ้้�นให้้นัักศึึกษาเกิิดความรู้้�สึึกสนุุก และสนใจ
ในการที่่�จะเรีียนรู้้�เนื้้�อหาในบทเรีียนมากยิ่่�งขึ้้�น
6. การทำห้้องเรีียนกลัับด้้าน (Flipped-classroom)
กระบวนการทำห้้องเรีียนกลัับด้้าน ประกอบ
ด้้วย 3 ขั้้�นตอนหลัักดัังนี้้�
	ขั้้� น สอน: 1) อาจารย์์ ป รัั บ บทบาทเป็็ น ผู้้�
สนัับสนุุนการเรีียนรู้้� (facilitator) โดยให้้ผู้้�เรีียนเข้้าไป
ศึึกษา Video การสอนที่่�เตรีียมไว้้ล่่วงหน้้าใน KC
Moodle และ CMU Mooc และค้้นคว้้าเพิ่่�มเติิมด้้วย
ตนเองจากแหล่่งการเรีียนรู้้�อื่่�น เช่่น YouTube
2) จัั ด การเรีี ย นแบบใช้้กิิ จ กรรมเป็็ น ฐาน
(activity-based learning) ผ่่านเทคโนโลยีีแว่่นตา
เสมืือนจริิง (virtual reality glasses) และหุ่่�นจำลอง
เด็็กป่่วยเสมืือนจริิง (baby simulator) โดยให้้ผู้้�เรีียน
แ ส ด ง บ ท บ า ท เ ป็็ น ผู้้� ด ำ เ นิิ น ก า ร แ ล ก เ ป ลี่่� ย น
ประสบการณ์์ร่่วมกััน สร้้างกระบวนการเพื่่�อนช่่วย
เพื่่�อน และเพื่่�อนสอนเพื่่�อน ให้้ผู้้�เรีียนแลกเปลี่่ย� นความ
รู้้� วิิธีีการปฏิิบััติิ ตามที่่�ได้้เรีียนรู้้�ทั้้�งจาก Video และ
กิิจกรรม โดยอาจารย์์จะเป็็นผู้้�ร่่วมให้้ข้้อคิิดเห็็น คอย
กระตุ้้น� โดยการตั้้�งคำถาม สร้้างความท้้าทาย ให้้ผู้้�เรีียน
ค้้นคว้้าต่่อด้้วยตนเอง และช่่วยสรุุปเนื้้�อหาที่่�ถูกู ต้้องใน
ตอนท้้าย
3) จััดการเรีียนรู้้�โดยใช้้ปััญหา/กรณีีศึึกษาเป็็น
ฐาน (problem-based learning/case-based
learning) บนหอผู้้�ป่่วยจริิง โดยมุ่่�งเน้้นให้้ผู้้�เรีียนมีี
การเตรีียมความพร้้อมด้้วยตนเอง ก่่อนลงมืือปฏิิบััติิ
เอง คืือ นำการเรีียนรู้้�แบบแผนผัังความคิิด (concept
mapping) เข้้ามาใช้้ โดยให้้ผู้้�เรีียนเป็็นผู้้ร� วบรวมข้้อมููล
เด็็กป่่วย วิิเคราะห์์ปััญหาสุุขภาพด้้วยตนเอง และนำ
ข้้อมููลมาออกแบบรายงานกรณีีศึึกษาในรููปแบบผััง
ความคิิ ด เชื่่� อมโยงเนื้้�อหาจากวิิชาทฤษฎีีม าสู่่�วิิ ช า
ปฏิิ บัั ติิ เชื่่� อ มโยงปัั ญ หาสุุ ข ภาพเด็็ ก ป่่ ว ยไปสู่่�การ
พยาบาล เพื่่� อ นำเสนอความคิิ ด รวบยอด ในขั้้�นนี้้�
อาจารย์์จะลดบทบาทการสอนลง และให้้ผู้้�เรีียนร่่วม
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กัันแลกเปลี่่ย� นความคิิดเห็็นต่่อผัังความคิิดของกัันและ
กััน อาจารย์์จะแสดงบทบาทเป็็นผู้้�รัับฟัังที่่�ดีี (neutral
facilitator) เปิิดโอกาสให้้ผู้้�เรีียนได้้แสดงความคิิดเห็็น
ที่่� แ ตกต่่ า งกัั น ได้้อย่่ า งอิิ ส ระ แสดงความเห็็ น แย้้ง
(devil’s advocate) เมื่่�อเห็็นว่่าผู้้�เรีียนยัังนำเสนอ
ข้้อมููลที่่�ไม่่ถููกต้้องสมบููรณ์์ และกระตุ้้�นให้้ผู้้�เรีียนได้้คิิด
ต่่อด้้วยตนเองหรืือให้้ผู้้�เรีียนค้้นคว้้าข้้อมููลเพิ่่�มเติิม จาก
การแนะนำแหล่่ ง ค้้นคว้้าที่่� เ หมาะสม เช่่ น ตำรา
เอกสารวิิชาการ งานวิิจััย จากฐานข้้อมููลที่่�น่่าเชื่่�อถืือ
หลัังจากผู้้เ� รีียนได้้ข้้อมููลความรู้้จ� ากการค้้นคว้้าเพิ่่�มเติิม
หรืือแลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็นซึ่่�งกัันและกัันอย่่างถููก
ต้้องสมบููรณ์์ จึึงไปให้้กิิจกรรมการพยาบาลกัับเด็็กป่่วย
จริิงตามผัังความคิิด
4) การเรีียนรู้้�โดยใช้้หลัักฐานเชิิงประจัักษ์์เป็็น
ฐาน (evidence-based learning) โดยอาจารย์์จะ
สนัับสนุุนให้้เกิิดเวทีีแลกเปลี่่ย� น ให้้ผู้้�เรีียนเป็็นผู้้น� ำการ
เปลี่่�ยนแปลง และนำเสนอข้้อมููลความรู้้�ใหม่่ ๆ ให้้
พยาบาลวิิชาชีีพประจำหอผู้้�ป่่วยรัับฟััง สนัับสนุุนให้้
เกิิ ด ชั่่� ว โมงแลกเปลี่่� ย นเนื้้�อหาวิิ ช าการในหอผู้้� ป่่ ว ย
ระหว่่างผู้้�เรีียนพยาบาลและพยาบาลวิิชาชีีพ โดย
เนื้้�อหาที่่�นำเสนอต้้องอ้้างอิิงหลัักวิิชาการ ภายใต้้แหล่่ง
ข้้อมููลที่่�เชื่่�อถืือได้้ ให้้ผู้้�เรีียนแสดงบทบาทผู้้�นำการ
ประชุุมกลุ่่�มย่่อย สร้้างผู้้เ� รีียนจากผู้้รั� บั ข้้อมููลความรู้้� ให้้
กลายเป็็นผู้้�ให้้และผู้้�ร่่วมแลกเปลี่่�ยนข้้อมููลความรู้้�จาก
การศึึกษาด้้วยตนเอง
	ขั้้� น สรุุ ป : จัั ด กิิ จ กรรมการประชุุ ม กลุ่่�ม
(conference) โดยให้้ผู้้�เรีียนผลััดกัันเป็็นผู้้�นำประชุุม
กลุ่่�ม เพื่่�อสรุุปเนื้้�อหา ความรู้้� ทัักษะ และข้้อมููลทาง
วิิชาการร่่วมกััน โดยใช้้เทคนิิคเพื่่�อนสอนเพื่่�อน และ
เพื่่�อนแนะนำเพื่่�อนในการสรุุปเนื้้�อหา อาจารย์์คอย
กระตุ้้�นด้้วยการตั้้�งคำถาม และสร้้างความท้้าทายให้้ผู้้�
เรีียนหาคำตอบเพิ่่�ม สำหรัับข้้อมููลที่่�เห็็นว่่ายัังไม่่ครบ
ถ้้วนหรืือผิิดพลาด และอาจารย์์จะสรุุปในตอนท้้ายเพื่่�อ
ให้้ได้้ข้้อมููลที่่�เป็็นประโยชน์์สููงสุุดต่่อผู้้�เรีียน
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7. สรุุปผล
การพลิิกโฉมกระบวนวิิชาการฝึึกปฏิิบััติิการ
พยาบาลเด็็กและวััยรุ่่�น 2 ส่่งเสริิมให้้ผู้้�เรีียนบรรลุุ
ผลลัั พ ธ์์ ก ารเรีี ย นรู้้� (learning outcome) และ
วััตถุุประสงค์์การเรีียนรู้้�ตามที่่�คาดหวััง โดยผู้้�เรีียน
ทั้้�งหมดจำนวน 22 คน คิิดเป็็นร้้อยละ 100 ผ่่าน
กระบวนวิิชาการฝึึกปฏิิบัติั กิ ารพยาบาลเด็็กและวััยรุ่่�น
2 จากการวััดและประเมิินผลพบว่่าผู้้�เรีียน ร้้อยละ
27.27 ได้้ลำดัับขั้้�น A ร้้อยละ 40.91 ได้้ลำดัับขั้้�น B
และร้้อยละ 31.82 ได้้ลำดัับขั้้�น C
จากการประเมิินกระบวนวิิชาพบว่่าอยู่่�ในระดัับ
ดีีมาก โดยได้้คะแนนเฉลี่่�ย คิิดเป็็นร้้อยละ 4.88 โดย
ผู้้�เรีียนส่่วนใหญ่่มีีความเห็็นด้้วยในระดัับดีีมาก (ร้้อย
ละ 76-95) ในเรื่่อ� งกระบวนวิิชาส่่งเสริิมและสนัับสนุุน
ให้้ผู้้�เรีียนรู้้�จัักคิิด วิิเคราะห์์ วิิจารณ์์และแก้้ปััญหาด้้วย
ตััวเองในการฝึึกปฏิิบััติิ เนื้้�อหาและประสบการณ์์ที่่�ได้้
รัับสามารถนำไปประยุุกต์์ได้้ในสถานการณ์์จริิง และ
สถานที่่�ฝึกึ ปฏิิบัติั ริ วมถึึงบุุคลากรมีีความเอื้้�ออำนวยต่่อ
การฝึึกปฏิิบััติิตามวััตถุุประสงค์์ของกระบวนวิิชานี้้�
ซึ่่�งการจััดการสอนรููปแบบพลิิกโฉมห้้องเรีียน
ภายใต้้แนวคิิดของกระบวนการทำห้้องเรีียนกลัับด้้าน
ซึ่ง่� อาจจะสะท้้อนให้้เห็็นผลลััพธ์์ของผู้้ส� อนและผู้้เ� รีียน
ลัักษณะ Active learning-Active learner ร่่วมกัับ
การจััดการสอนที่่�บููรณาการสื่่�อเทคโนโลยีีเสมืือนจริิง
ทำให้้ผู้้�เรีียนเกิิดความกระตืือรืือร้้น และสนใจในการที่่�
จะเรีียนรู้้�เนื้้�อหาในบทเรีียนมากยิ่่�งขึ้้�น และสื่่�อเสมืือน
จริิงสามารถใช้้งานได้้ทุุกที่่� ทุุกเวลา รองรัับความ
ต้้องการของนัักศึึกษาพยาบาลศาสตรบััณฑิิตในยุุค
ดิิจิิตอล ซึ่่�งจะส่่งผลให้้การจััดการเรีียนการสอนบรรลุุ
ตามวัั ต ถุุ ป ระสงค์์ และมีี ป ระสิิ ท ธิิ ภ าพเพิ่่� ม ขึ้้�น
(ดัังรููปที่่� 2-3)

รููปที่่� 2 การบููรณาการสื่่�อเทคโนโลยีีเสมืือนจริิง ทำให้้
ผู้้�เรีียนมีีความสนใจในการที่่�จะเรีียนรู้้�เนื้้�อหาในบท
เรีียนมากยิ่่�งขึ้้�น

รููปที่่� 3 การบููรณาการสื่่�อเทคโนโลยีีเสมืือนจริิง ให้้ผู้้�
เรีียนเกิิดความรู้้�สึึกสนุุกที่่�จะเรีียนรู้้�
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นอกจากนี้้�การรูู ป แบบการสอนพลิิ ก โฉมใน
กระบวนวิิชา ได้้ใช้้กิิจกรรมเป็็นกรณีีศึึกษาเป็็นฐาน
ทำให้้ผู้้�เรีียนได้้เรีียนรู้้�ด้้วยตนเองร่่วมกัับค้้นคว้้าหา
แนวทางแก้้ปััญหาที่่�มีีหลัักฐานเชิิงประจัักษ์์ ได้้สื่่�อสาร
และส่่งเสริิมการคิิดอย่่างมีีวิิจารณญาณ ตลอดจนผู้้�
เรีียนได้้เรีียนรู้้แ� ละร่่วมกัันทำงานเป็็นทีีม ที่่�ปรึึกษาและ
ชี้้�แนะซึ่่ง� กัันและกััน ค้้นคว้้าข้้อมููลเพิ่่�มเติิมเกิิดตระหนััก
ในคุุณค่่าพฤติิกรรมการเรีียนรู้้�และทำงานแบบเชิิงรุุก
(ดัังรููปที่่� 4-7)

รููปที่่� 6 ผู้้�เรีียนได้้สื่่�อสารและส่่งเสริิมการคิิดอย่่างมีี
วิิจารณญาณ

รููปที่่� 4 การสอนที่่�บููรณากรณีีศึึกษาเป็็นฐาน (casebased learning)
รูู ป ที่่� 7 หุ่่�นจำลองเด็็ ก ป่่ ว ยเสมืื อ นจริิ ง (baby
simulator) ผู้้เ� รีียนได้้เรีียนรู้้แ� ละร่่วมกัันทำงานเป็็นทีีม
ปรึึกษาและชี้้�แนะซึ่่�งกัันและกััน
เมื่่�อสิ้้�นสุุดการเรีียนการสอนพบว่่าผู้้�เรีียน เกิิด
ทัักษะการเรีียนรู้้�ในศตวรรษที่่� 21 โดยผู้้�เรีียนทั้้�งหมด
เป็็นผู้้ล� งมืือปฏิิบัติั ิ สามารถค้้นคว้้าและเรีียนรู้้ด้้ว
� ยตอน
เองก่่อนเริ่่�มชั้้�นเรีียน เกิิดการเรีียนรู้้�เชิิงรุุก นอกจากนี้้�
ผู้้เ� รีียนยัังสามารถแลกเปลี่่ย� นเรีียนรู้้จ� ากประสบการณ์์
ที่่�ได้้ศึึกษาด้้วยตนเองจนเกิิดห้้องเรีียนกลัับด้้าน ผู้้ส� อน
ปรัับบทบาทเป็็นผู้้�สนัับสนุุนการเรีียนรู้้� (facilitator)
(ดัังรููปที่่� 8-10)
รููปที่่� 5 การจััดการสอนที่่�ใช้้กรณีีศึกึ ษาเป็็นฐาน (casebased learning) ผู้้�เรีียนได้้เรีียนรู้้�ด้้วยตนเองร่่วมกัับ
ค้้นคว้้าหาแนวทางแก้้ปััญหาที่่�มีีหลัักฐานเชิิงประจัักษ์์
40
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รููปที่่� 8 ผู้้�เรีียนสามารถค้้นคว้้าและเรีียนรู้้�ด้้วยตนเอง
ก่่อนเริ่่�มชั้้�นเรีียน ผ่่านวีีดีีโอบน CMU MOOC เกิิดการ
เรีียนรู้้�เชิิงรุุก

รูู ป ที่่� 9 เกิิ ด ห้้องเรีี ย นกลัั บ ด้้านโดยผู้้� เรีี ย นดำเนิิ น
กิิจกรรมการเรีียนรู้้�ตามกระบวนการที่่�วางไว้้ และผู้้�
สอนทำหน้้าที่่�สนัับสนุุนการเรีียนรู้้�

8. อภิิปรายผลและข้้อเสนอแนะ
การพลิิกโฉมกระบวนวิิชาการฝึึกปฏิิบััติิการ
พยาบาลเด็็กและวััยรุ่่�น 2 สำหรัับผู้้เ� รีียนพยาบาลศาสตร์์
บัั ณ ฑิิ ต หลัั ก สูู ต รนานาชาติิ คณะพยาบาลศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ส่่งเสริิมให้้เกิิดกระบวนการ
เรีียนรู้้�ที่่�สอดคล้้องกัับเรีียนรู้้�ในศตวรรษที่่� 21 ภายใต้้
แนวคิิดกระบวนการสอนน้้อยเรีียนมาก (teach less
learn more- TLLM) โดยทีีมผู้้ส� อนได้้พััฒนาปรัับปรุุง
รููปแบบการเรีียนการสอนเน้้นให้้ผู้้�เรีียนเป็็นผู้้�ลงมืือ
ปฏิิบัติั ิ ร่่วมกัับการสร้้างห้้องเรีียนกลัับด้้าน โดยใช้้การ
ใช้้เทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร (ICT) มาช่่วย
อำนวยความสะดวก ประกอบด้้วยการใช้้เทคโนโลยีี
แว่่นตาเสมืือนจริิง (virtual reality glasses) และการ
ใช้้หุ่่�นจำลองเด็็กป่่วยเสมืือนจริิง (baby simulator)
นอกจากนี้้�ทีี ม ผู้้� ส อนยัั ง ได้้พัั ฒ นาต่่ อ ยอด
กิิจกรรมการเรีียนการสอนดัังกล่่าว ไปสู่่�งานวิิจัยั ในชั้้�น
เรีียนต่่อไป เพื่่�อให้้เกิิดข้้อมููลอย่่างเป็็นรููปธรรม เห็็นผล
ชััดเจน
9. กิิตติิกรรมประกาศ
การพลิิกโฉมกระบวนวิิชาการฝึึกปฏิิบััติิการ
พยาบาลเด็็กและวััยรุ่่�น 2 สำหรัับผู้้�เรีียนพยาบาล
ศาสตร์์ บัั ณ ฑิิ ต หลัั ก สูู ต รนานาชาติิ คณะพยาบาล
ศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่นี้้� ได้้รัับทุุนสนัับสนุุน
จากศูู น ย์์ น วัั ต กรรมการสอนและการเรีี ย นรู้้�
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ขอขอบคุุณมา ณ ที่่�นี้้�

รููปที่่� 10 ผู้้เ� รีียนสามารถและเปลี่่ย� นประสบการณ์์ร่ว่ ม
กัับผู้้�สอน และสามารถเป็็นผู้้�นำการประชุุมกลุ่่�มย่่อย
เพื่่�อสรุุปผลการเรีียนรู้้�
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
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บทคัดย่อ
	วิิชากฏหมายจรรยาบรรณสำหรัับวิิชาชีีพทัันตแพทย์์และนิิติิทัันตวิิทยา (DJF 428581) เป็็นวิิชาสำหรัับ
นัักศึึกษาทัันตแพทย์์ปีีที่่� 5 โดยในปีีนี้้�ได้้เปลี่่�ยนการเรีียนการสอนจากเดิิมไปอย่่างมาก เนื่่�องมาจากเมื่่�อพิิจารณา
เนื้้�อหาแล้้วเป็็นเรื่่�องที่่�ต้้องให้้ผู้้�เรีียนค่่อยๆ ทำความเข้้าใจ ซึึมซัับหลัักการและมีีโอกาสได้้แสดงหรืือแลกเปลี่่�ยน
ความคิิดเห็็น จึึงนำหลัักการการจััดห้้องเรีียนกลัับด้้าน (Flipped Classroom) มาประยุุกต์์ใช้้เท่่าที่่�โอกาสในช่่วง
ที่่�มีกี ารแพร่่ระบาดของโควิิด-19 จะเอื้้�ออำนวย ในส่่วนเนื้้�อหานั้้�นผู้้ส� อนจััดเตรีียมสื่่อ� หรืือหาสื่่อ� ภายนอกให้้นัักศึึกษา
ไปศึึกษาเองตามอััธยาศััย โดยมีีเวลากำหนดในการกลัับมาทำกิิจกรรมทั้้�งเดี่่ย� วและกลุ่่�มซึ่ง่� มีีประมาณเกืือบ 10 งาน
รวมถึึงการทดสอบย่่อย และ one on one meeting เพื่่�อตรวจสอบประเมิินผลว่่าผู้้�เรีียนมีีความก้้าวหน้้าในการ
เรีียนหรืือไม่่ ในปีีนี้้�ผู้้รั� บั ผิิดชอบกระบวนวิิชาได้้ตััดการสอบกลางภาคออกไปเพื่่�อลดความเครีียดจากการเตรีียมตััว
สอบของผู้้�เรีียน และลดสััดส่่วนคะแนนที่่�เก็็บตอนสอบปลายภาคลง การประเมิินผลและคะแนนส่่วนใหญ่่จึึงมา
จากการทำทดสอบย่่อย และการทำกิิจกรรมซึ่่�งได้้รัับความร่่วมมืือจากผู้้�ที่่�มีีประสบการณ์์เกี่่�ยวข้้องกัับเนื้้�อหาที่่�มีี
ในกระบวนวิิชาจากทั้้�งในและนอกประเทศในการมาให้้ความรู้้แ� ละแลกเปลี่่ย� นความคิิดเห็็นกัับผู้้เ� รีียน ซึ่ง่� กิิจกรรม
ที่่�จััดให้้ทั้้�งหมดเป็็นการฝึึกวิินััยในการเรีียน และความเป็็น Active Learner ไปในตััว เพราะเราเชื่่�อว่่าทััศนคติิที่่�ดีี
ต่่อการเรีียน และความมีีวิินััยรัับผิิดชอบต่่องานที่่�ได้้รัับมอบหมายจะส่่งผลให้้ผู้้�เรีียนสามารถที่่�จะเป็็น Lifelong
Learner ที่่�ดีีในอนาคตได้้
คำสำคััญ: Flipped Classroom, นิิติิทัันตวิิทยา, Active Learner, Lifelong learner
1. บทนำ
	ปีีการศึึกาษา 2564 เป็็นปีีแรกที่่�เริ่่ม� จััดการเรีียน
การสอนแบบห้้องเรีี ย นกลัั บ ด้้าน หรืื อ flipped
classroom สำหรัับกระบวนวิิชากฏหมายจรรยา
บรรณสำหรัับวิิชาชีีพทัันตแพทย์์และนิิติิทัันตวิิทยา
สำหรัับนัักศึึกษาทัันตแพทย์์ชั้้�นปีีที่่� 5 มหาวิิทยาลััย
เชีียงใหม่่ หรืือที่่�จะเรีียกย่่อๆ ว่่า DJF วิิชานี้้�มีีขึ้้�นเพื่่�อ
เตรีียมนัักศึึกษาให้้มีีมุุมมองที่่�กว้้างขึ้้�นเกี่่�ยวกัับการ

ประกอบอาชีีพทัันตแพทย์์ ทั้้�งในแง่่กฏหมายและ
จริิยธรรมต่่างๆ รวมถึึงมีีการเรีียนรู้้ง� านพิิสูจู น์์หลัักฐาน
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับวิิชาทัันตแพทย์์ (Forensic Dentistry)
ซึ่่�งมีีแนวโน้้มว่่าจะเป็็นที่่�ต้้องการมากขึ้้�นในอนาคต
เมื่่�อตััดสิินใจที่่�จะทำ flipped classroom จึึงขอรวม
ขยายเวลาเรีียนให้้มากกว่่าตามตารางเรีียนปกติิตาม
ภาคการศึึกษาโดยที่่�ขอบเขตเนื้้�อหาเท่่าเดิิม เพื่่�อให้้มีี
ความยืื ด หยุ่่�นตอบสนองการเรีี ย นรู้้� ภ ายใต้้สภาวะ
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
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กดดัันอัันเนื่่�องมาจากการระบาดของโรคโควิิด และ
นัักศึึกษาสามารถที่่�จะมีีเวลาค่่อยๆ ทำความเข้้าใจบท
เรีียนซึ่่�งส่่วนหนึ่่�งเป็็นเรื่่�องของคุุณธรรมจริิยธรรมซึ่่�ง
ต้้องใช้้เวลาในการทำความเข้้าใจ อีีกส่่วนหนึ่่�งเป็็นเรื่่อ� ง
ใหม่่สำหรัับนัักศึึกษาปีี 5 เกี่่ย� วกัับการพิิสูจู น์์เอกลัักษณ์์
บุุคคล ซึ่่�งผู้้�รัับผิิดชอบกระบวนวิิชาเชื่่�อว่่าด้้วยวิิธีีการ
ดัังกล่่าวจะทำให้้ผู้้�เรีียนมีีความใฝ่่รู้้�มากขึ้้�น สามารถ
เรีี ย นรู้้� ไ ด้้ด้้วยตนเอง และตลอดชีี วิิ ต (Lifelong
learning)
2. ทฎษฏีี ก ารเรีี ย นรู้้� หรืื อ หลัั ก การที่่�นำมาใช้้
ประกอบการจััดการเรีียนการสอน
เมื่่�อพิิจารณาเนื้้�อหากระบวนวิิชานี้้�จะพบว่่าเป็็น
วิิชาที่่�มีีหััวข้้อการสอนที่่�หลากหลายค่่อนข้้างจะไป
คนละทิิศทาง มีีทั้้�งส่่วนที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับทั้้�งด้้านสัังคมและ
มานุุษยวิิทยาอัันได้้แก่่เรื่่�อง กฏหมาย ศีีลธรรม การ
จััดการเมื่่�อเกิิดภััยพิิบััติิ และส่่วนที่่�เป็็นวิิทยาศาสตร์์
อัันได้้แก่่การพิิสููจน์์เอกลัักษณ์์บุุคคล บทบาทของ
ทัั น ตแพทย์์ ใ นงานดัั ง กล่่ า ว โดยที่่� ผ่่ า นมาตั้้�งแต่่ มีี
กระบวนวิิชานี้้�เกิิดขึ้้�นในหลัักสููตรได้้จััดการเรีียนการ
สอนในแบบบรรยายหน้้าห้้องเพีียงอย่่างเดีียว และ
เปลี่่�ยนเป็็นแบบ module ในปีีที่่�เริ่่�มมีีการระบาดของ
โควิิด-19 เพื่่�อกระชัับเวลา ซึ่่�งเมื่่�อพิิจารณาแล้้วการ
เรีียนด้้วยวิิธีดัี งั กล่่าวไม่่ตอบโจทย์์การที่่�จะมีีทักั ษะของ
การเรีียนรู้้แ� บบตลอดชีีวิติ (Lifelong learning) ดัังนั้้�น
จึึงเลืือกที่่�จะจััดให้้มีีเวลาเรีียนที่่�ยืืดหยุ่่�นได้้มากขึ้้�น มีี
กิิจกรรมที่่�ชวนให้้นัักศึึกษาได้้ทำการศึึกษาด้้วยตนเอง
มากขึ้้�น ให้้เวลาในการคิิดวิิเคราะห์์มากขึ้้�น ซึ่ง่� เป็็นหนึ่่�ง
ในวััตถุุประสงค์์ของการเรีียนรู้้�แบบ active learning
และในครั้้�งนี้้�ผู้้�สอนเลืือกที่่�จะลองทำให้้อยู่่�ใน
กรอบแนวคิิดของ flipped classroom และกระตุ้้�น
ให้้เกิิดการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต Lifelong learning โดย
มีีแนวคิิดดัังต่่อไปนี้้�
1. “Flipped classroom” เพื่่�อที่่�นัักศึึกษา
สามารถมีีการเรีียนตามความเร็็วของตััวเอง จากสื่่�อ
การสอนที่่�เตรีียมไว้้ และพููดคุุยกัับนัักเรีียนคนอื่่น� หรืือ
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ถามคำถามผู้้�สอน ผ่่านระบบออนไลน์์ในระหว่่างที่่�เรา
จัั ด ช่่ ว งเวลาให้้มีี ก ารซัั ก ถาม กิิ จ กรรมที่่� จัั ด ให้้เพื่่� อ
กระตุ้้�นให้้เกิิดการเรีียนรู้้�มีีหลายประเภท เกิิดความ
หลากหลาย เนื่่�องจากเราเชื่่�อว่่าการเรีียนรู้้�ของแต่่ละ
คนนั้้�นเป็็นปััจเจก
ในการจััด Flipped classroom นั้้�นมีีประโยชน์์
ทั้้�งกัับผู้้�สอน และผู้้�เรีียน อาทิิ
(1) ผู้้ส� อนไม่่จำเป็็นต้้องสอนเรื่่อ� งเดิิมซ้้ำไปซำ้�
มา ทำให้้สามารถประหยััดเวลาในการเตรีียมตััวและ
การสอน
(2) ผู้้ส� อนมีีเวลาเช็็คความเข้้าใจผู้้เ� รีียนเพิ่่�มขึ้้�น
เนื่่� อ งจากใช้้เวลาในการอธิิ บ ายในชั้้�นเรีี ย นน้้อยลง
อธิิบายเพิ่่�มเติิมเกี่่ย� วกัับคอนเซ็็ปต์์ที่่เ� ข้้าใจยาก หรืือแม้้
กระทั่่�งช่่วยเหลืือนัักเรีียนเป็็นรายบุุคคล
(3) ผู้้�เรีียนสามารถเรีียนตามความเร็็วของตััว
เอง โดยเฉพาะสื่่อ� ที่่�เป็็นวิิดีโี อ จึึงสามารถถอยหลััง หรืือ
ดููซ้้ำตรงที่่�ไม่่เข้้าใจได้้ สามารถใช้้เวลาได้้เต็็มที่่�โดย
บริิหารเวลาเอง
(4) เสริิมสร้้างความพยายาม ความมีีวิินััยใน
การเรีียน คิิดสร้้างสรรค์์ของผู้้�เรีียน แทนที่่�จะได้้รัับ
ความรู้้�แหล่่งเดีียวจากผู้้�สอน
(5) ผู้้�เรีียนสามารถเรีียนรู้้�จากผู้้�เรีียนคนอื่่�นๆ
ได้้ ผ่่านการทำกิิจกรรมร่่วมกััน
2. “Appropriate Education Environment”
และเพื่่�อให้้บรรลุุวััตถุุประสงค์์ เพื่่�อจะให้้นัักศึึกษามีี
ทัั ก ษะในการเรีี ย นรู้้� ไ ด้้ตลอดชีี วิิ ต ดัั ง นั้้�นจึึ ง ต้้องจัั ด
สิ่่�งแวดล้้อมในการเรีียนให้้เอื้้�อต่่อการได้้รัับความรู้้�
ฝึึกทัักษะ มีีทััศนคติิที่่�ดีีต่่อการเรีียน โดยเฉพาะอย่่าง
ยิ่่�งวิิชา DJF นี้้�ที่่�มีีเนื้้�อหาแตกต่่างจากวิิชาทัันตแพทย์์
อื่่น� ๆที่่�ผู้้เ� รีียนคุ้้น� เคย และต้้องเอื้้�อให้้เกิิดแรงบัันดาลใจ
ที่่�จะแสวงหา หรืือ ค้้นหาคำตอบในส่่วนที่่�ยัังไม่่รู้้� สิ่่�งที่่�
ผู้้�สอนควรตระหนัักคืือการสอนต้้องสอนให้้เหมาะสม
กัับวิิธีีการเรีียนของผู้้�เรีียนเช่่นกััน “ 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” และท้้ายสุุดคืือต้้องมีีวิินััยใน
การเรีียนและทำงานส่่งอย่่างต่่อเนื่่�อง
ซึ่่ง� คุุณสมบััติที่่ิ ก� ล่่าวมาทั้้�งหมดนั้้�น เราเชื่่อ� ว่่าจะ
ช่่วยให้้ผู้้�เรีียนนั้้�นเป็็นผู้้�ที่่�จะเรีียนรู้้�ในศาสตร์์ต่่างๆเพิ่่�ม
เติิมต่่อไปตลอดชีีวิิตได้้
3. การจััดกระบวนการเรีียนรู้้�ที่่�เกิิดขึ้้�นในกระบวน
วิิชานี้้�
1. เริ่่�มจากการที่่�ชี้้�แจงให้้นัักศึึกษาทราบว่่าวิิชา
นี้้�จะไม่่ได้้จััดการเรีียนการสอนแบบบรรยายตามปกติิ
เหมืือนที่่�เคยมีีมา การเก็็บคะแนนส่่วนใหญ่่จะมาจาก
กิิจกรรมที่่�มอบหมายให้้นัักศึึกษาไปทำทั้้�งแบบกลุ่่�ม
และแบบเดี่่�ยว แลกกัับการไม่่ต้้องอ่่านหนัังสืือสอบ
กลางภาค และปลายภาคอย่่างหนัักหน่่วง ซึ่่�งผู้้�เรีียน
เห็็นด้้วย
2. มีีการให้้นัักศึึกษาทำแบบทดสอบก่่อนเข้้า
เรีียน เพื่่�อประเมิินความรู้้�ของผู้้�เรีียนในเบื้้�องต้้น ใน
หััวข้้อที่่�เกี่่ย� วกัับ การศึึกษาต่่อเนื่่�อง กฏหมาย จริิยธรรม
ของการเป็็นทัันตแพทย์์ บทบาทและความรู้้�เกี่่�ยวกัับ
ทัันตนิิติิวิิทยาศาสตร์์
3. หััวข้้อการบรรยายส่่วนใหญ่่ (70%) จะมีีการ
อััดโดยอาจารย์์ผู้้�สอนในแต่่ละหััวข้้อไว้้อยู่่�แล้้วและให้้
ไปศึึกษาด้้วยตนเอง ส่่วนที่่�เหลืือจะเป็็นการบรรยาย
จริิงผ่่าน Zoom
4. กิิจกรรมที่่�ให้้นัักศึึกษาทำนอกจากการเรีียน
บรรยาย และสอบ ได้้แก่่
A. ใช้้ Flipgrid เพื่่�อตั้้�งคำถามในหััวข้้อที่่�เรีียน
ไป และแสดงความคาดหวัังในการมาเรีียนวิิชานี้้�

รููปที่่� 1 การใช้้ flipgrid เป็็นเครื่่�องมืือในการเรีียนการ
สอนโดยผู้้� เรีี ย นอัั ด video คำถามและ upload

ขึ้้�น website ของ Flipgrid ซึ่่�งนำไปติิดตั้้�งไว้้ CMU
CANVAS ผู้้�เรีียนคนอื่่�น และผู้้�สอนสามารถกดอััด
video เพื่่�อตอบคำถามนั้้�นได้้ และผู้้�สอนสามารถให้้
คะแนนการทำงานได้้ทัันทีี
B. ทดลองเรีียน CE (Continuing education)
1 กระบวนวิิชา โดยอาจารย์์ผู้้ส� อนเป็็นผู้้ไ� ปกำหนดและ
ตั้้�งค่่าไว้้ ผ่่าน website Dentalcare.com ซึ่่�งเป็็น
website สากลที่่�มีกี ารจััด CE ในหััวข้้อที่่�เป็็นที่่�น่า่ สนใจ
ของผู้้�ประกอบอาชีีพทัันตแพทย์์ โดยเมื่่�อเรีียนเสร็็จ มีี
การทดสอบ และมีีใบประกาศนีียบััตรให้้ ผลการสอบ
จะมีีการส่่งจาก website ดัังกล่่าวมาที่่�ผู้้�สอน

รููปที่่� 2 แสดงการแจ้้งเตืือนจาก website dentalcare.
com ซึ่่�งเป็็น outsource ที่่�สามารถให้้ผู้้�เรีียนได้้
ทดลองการเข้้าร่่วม CE โดยจะมีีการแจ้้งเตืือนมาที่่�
อาจารย์์ผู้้ส� อน ทุุกครั้้�งเมื่่อ� ผู้้เ� รีียนคนใดสำเร็็จการเรีียน
คอร์์สที่่�ผู้้�สอนได้้ลงทะเบีียนและ assigned ไว้้
C.การเข้้าร่่ ว มฟัั ง tutorial class สำหรัั บ
นัักศึึกษาปีีที่่� 6 ซึ่่ง� เป็็นรุ่่�นพี่่�ที่่ก� ำลัังจะจบการศึึกษาและ
ต้้องเตรีียมสอบใบประกอบโรคศิิลป์์ เกี่่ย� วกัับกฏหมาย
และจริิ ย ธรรมที่่� เ กี่่� ย วข้้องในการประกอบอาชีี พ
ทัันตแพทย์์ รวมถึึงสิิทธิิของผู้้�ป่่วย
D.จััดการอภิิปรายผ่่าน Zoom เกี่่�ยวกัับเรื่่�อง
สิิทธิิผู้้�ป่่วย และจริิยธรรมของทัันตแพทย์์โดยที่่�หลััง
จากผู้้�เรีียนได้้ไปศึึกษาส่่วนที่่�เป็็นบรรยายด้้วยตนเอง
แล้้วให้้ตั้้�งคำถามจากเหตุุการณ์์หรืือประสบการณ์์ที่่�
เกี่่�ยวข้้องหลัังไปศึึกษาด้้วยตรงเอง จากนั้้�นแบ่่งกลุ่่�ม
ย่่อยเพื่่�อทำการอภิิปรายในชั้้�นเรีียนผ่่าน Zoom
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
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E. เขีียนเรีียงความยาว 1 หน้้า A4 หลัังจากเริ่่�ม
เรีียนการบรรยายเรื่่�องทัันตนิิติิวิิทยาศาสตร์์ และดูู
video:Forensic odontology- by Nordics
Institute of Dental Materials(NIOM) (https://
www.youtube.com/watch?v=bYWLOBKe4xI)
เกี่่�ยวกัับบทบาทของทัันตแพทย์์ในงานดัังกล่่าว และ
หากมีี โ อกาสได้้ไปลงมืื อ ทำ หรืื อ เรีี ย นต่่ อ ในด้้าน
ดัังกล่่าว ผู้้�เรีียนจะวางตััวเองไว้้ที่่�ตำแหน่่งใด เพราะ
เหตุุผลใด
F.จััดให้้มีีการประกวดเรีียงความที่่�ได้้ก่่อนหน้้า
นี้้� 5 เรื่่�อง เพื่่�อหาผู้้�ที่่�เขีียนได้้น่่าสนใจที่่�สุุด และนำเข้้า
สู่่�เกมสืืบค้้นว่่าผู้้เ� ขีียนทั้้�ง 5 คนนั้้�นคืือใคร โดยให้้ข้้อมููล
บางส่่วนเพื่่�อเป็็นเบาะแส
H. กิิจกรรมกลุ่่�มแชร์์ข่่าวที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับหััวข้้อ
Child abused และทำการวิิเคราะห์์ที่่�มาที่่�ไปตาม
ทฤษฎีีที่่�ได้้เรีียนมา

รููปที่่� 3 แสดงตััวอย่่างสไลด์์ประกอบการนำเสนอข่่าว
เกี่่�ยวกัับ child abused จััดทำโดยผู้้�เรีียน โดยที่่�มีีการ
46

วิิเคราะห์์เรื่่อ� งราวที่่�เกิิดขึ้้�นถึึงสาเหตุุ และความเหมืือน
หรืื อ แตกต่่ า งจากทฤษฎีี ที่่� ใ ห้้ไปศึึ ก ษาเองจากการ
บรรยายที่่�อััด video ไว้้
I. workshop การสร้้างรอยกัั ด เพื่่� อ เริ่่� ม ให้้
นัักศึึกษาเข้้าใจขั้้�นตอนการพิิสูจู น์์เอกลััษณ์์บุคุ คล และ
แบ่่งกลุ่่�มเพื่่�อช่่วยกัันสืืบหาเจ้้าของรอยกััด

รููปที่่� 4 แสดงการส่่งงานการสร้้างรอยกััดเพื่่�อการ
เปรีียบเทีียบในการพิิสููจน์์เอกลัักษณ์์บุุคคล โดยใช้้
playdough และ โมเดลคนไข้้ที่่�ไม่่ได้้ใช้้แล้้ว เป็็นงาน
ที่่�ส่่งรายบุุคคล

รููปที่่� 5 แสดงการทำงานเปรีียบเทีียบรอยกััดในวััสดุุ
ชิ้้�นอื่่�นซึ่่�งมีีการคืืนตััวง่่ายโดยสมมติิว่่ามีีการคืืนตััวไว
เหมืือนกัับที่่�ผิวิ หนัังมนุุษย์์ และสืืบหาว่่า รอยกััดนั้้�นมา
จากโมเดลฟัันอัันใด เป็็นงานที่่�ทำเป็็นกลุ่่�ม เพราะต้้อง
ช่่วยกัันออกความเห็็น
J. Term project เป็็นกิิจกรรมกลุ่่�ม โดยมีีการ
นััดสััมภาษณ์์ เพื่่�อเปิิดโลกทััศน์์ ผ่่าน Zoom กัับบุุคคล
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ที่่� เ คยมีี ป ระสพการณ์์ หรืื อ ทำงานเกี่่� ย วข้้องกัั บ
นิิติวิิ ทิ ยาศาสตร์์ คดีีที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับ child abused การ
จััดการการสื่่�อสารเมื่่�อมีีความเสี่่�ยง จริิยธรรมของ
ทัันตแพทย์์ กฏหมายที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับการประกอบอาชีีพ
ทัันตแพทย์์ และการศึึกษาต่่อ โดยที่่�ผู้้ใ� ห้้การสััมภาษณ์์
นั้้�นได้้แก่่
1. ทัันตแพทย์์ที่่�เป็็นเจ้้าของคลิินิิกเอกชนใน
California, USA
2. ทัันตแพทย์์ที่่�เป็็นเจ้้าของคลิินิิกเอกชน ใน2
ประเทศ คืือ ออสเตรเลีีย และจีีน
3. ทัันตแพทย์์ต่่างชาติิจาก อีียิิปต์์ และซีีเรีีย ที่่�
ไปเรีียนต่่อในมหาวิิทยาลััยในอเมริิกา

รููปที่่� 6 แสดงการทำ term project ที่่�มีีการสััมภาษณ์์
Dr. Khalid Shafie ทัันตแพทย์์ที่่จ� บจากประเทศอีียิปิ ต์์
และ Dr. Khaled Al Nasr Alliah ทัันตแพทย์์ที่่�จบ
จากประเทศซีีเรีีย ที่่�ไปศึึกษาต่่อที่่� Indiana University,
USA เกี่่�ยวกัับความแตกต่่างของกฏข้้อระเบีียบและ
การเป็็นทัันตแพทย์์ในประเทศบ้้านเกิิดกัับที่่� USA
4. ทัันตแพทย์์ที่่�เป็็นนัักวิิชาการที่่�ทำงานด้้าน
ทัันตนิิติิวิิทยาศาสตร์์โดยตรงในประเทศออสเตรเลีีย

ด้้าน Forensic Odontology ในประเทศ Australia
เกี่่�ยวกัับงานในด้้านดัังกล่่าว
5. นัั ก วิิ ช าการจากมหาวิิ ท ยาลัั ย แห่่ ง ชาติิ
สิิงคโปร์์ที่่�ทำงานด้้านการสื่่�อสารองค์์กร สื่่�อสารเมื่่�อ
เกิิดความเสี่่�ยง
6. ทัันตแพทย์์ที่่มี� ที ำงานให้้ทัันตแพทยสภาของ
ประเทศไทย และประสบการณ์์ในการร่่วมพิิจารณาข้้อ
ร้้องเรีียนจากผู้้�ป่่วยต่่อทัันตแพทย์์

รููปที่่� 8 แสดงการทำ term project ที่่�มีีการสััมภาษณ์์
ผศ.ทพ.ดร.ทรงวุุฒิิ ตวงรััตนพัันธุ์์� ซึ่่�งมีีประสบการณ์์
การทำงานเป็็ น ผู้้� ไ กล่่ เ กลี่่� ย ให้้กัั บ ทัั น ตแพทยสภา
เมื่่�อมีีคดีีฟ้้องร้้องทัันตแพทย์์ในประเทศไทย
7. อดีีตพิิธีกี รรายการโทรทััศน์์ผู้้มี� ปี ระสบการณ์์
เกี่่�ยวกัับ child abused
8. ทัันตแพทย์์โรงพยาบาลชุุมชนและพยาบาล
วิิชาชีีพชำนาญการที่่�มีีประสพการณ์์เกี่่�ยวกัับ child
abused
9. นัักนิิติิมานุุษยวิิทยาและนัักจิิตวิิทยาที่่�เคย
ทำงานเกี่่� ย วข้้องกัั บ นิิ ติิ วิิ ท ยาศาสตร์์ ใ นสหราช
อาณาจัักร
โดยที่่�สััมภาษณ์์เสร็็จจะมีีการนำเสนอเพื่่�อแลก
เปลี่่�ยนเรีียนรู้้�กัันระหว่่างกลุ่่�ม
K. การประเมิินการทำงานของเพื่่�อนร่่วมกลุ่่�ม
ผ่่านทาง google form โดยจะเก็็บเป็็นความลัับ และ
จะถููกนำมาพิิจารณาในการให้้คะแนนด้้วยส่่วนหนึ่่�ง

รููปที่่� 7 แสดงการทำ term project ที่่�มีีการสััมภาษณ์์
Prof. Dr. Alexander Forrest ทัันตแพทย์์ที่่�ทำงาน
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
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รููปที่่� 9 แสดง QR code ที่่�ผู้้�เรีียนแต่่ละกลุ่่�มใช้้ในการ
scan เพื่่�อเข้้า google form เพื่่�อประเมิินตนเองและ
เพื่่�อนร่่วมงาน

รููปที่่� 10 แสดงบางส่่วนของ Google Form ที่่�ให้้
นัักศึึกษาประเมิินตนเองและเพื่่�อนร่่วมกลุ่่�มทำงาน
L. กิิจกรรม One on one meeting คืือมีีการ
พบปะนัักศึึกษาเป็็นรายบุุคคลเพื่่�อสอบถามความคืืบ
หน้้าในการเรีียนหรืือ ข้้อติิดขััดที่่�เกิิดขึ้้�น
6. การสอบ final โดยจะนำข้้อสอบที่่�เคยนำไป
เป็็นแบบทดสอบก่่อนเข้้าเรีียนมาเป็็นส่่วนหลััก และ
การสอบfinal จะไม่่ได้้เก็็บคะแนนมากอย่่างที่่�เคยเป็็น
มาในอดีีต เพราะเก็็บคะแนนจากกิิจกรรมไปมากพอ
สมควรแล้้ว
4. การประเมิินผลเพื่่�อการเรีียนรู้้�
การประเมิินผลการเรีียนรู้้�ของผู้้�เรีียนในวิิชานี้้�
ทำได้้จาก
1. คะแนนการเข้้าร่่วมกิิจกรรมที่่�จัดั ให้้ในแต่่ละ
ครั้้�ง (5%)
2. คะแนนการทำแบบทดสอบที่่�ได้้รัั บมอบ
หมายหลัังเรีียนบรรยายในบางหััวข้้อ (10%)
48

3. คะแนนผลสำเร็็จของงานที่่�ได้้รัับมอบหมาย
ทั้้�งกลุ่่�มและเดี่่�ยว (60%)
4. คะแนนจากการสอบปลายภาคซึ่่�งเก็็บใน
สััดส่่วนที่่�น้้อยมาก (20%)
5. คะแนนที่่�ให้้เพื่่�อนร่่วมกลุ่่�มทำงานประเมิิน
กัันเอง (5%)
5. ผลที่่�ได้้รัับในด้้านผู้้�เรีียน
จากการสอบถาม และจากการสัังเกตของผู้้�
จััดการกระบวนวิิชานี้้�พบว่่าสิ่่�งที่่�นัักศึึกษาได้้รัับคืือ
1. ลดความเครีียดจากการสอบกลางเทอมและ
ปลายภาคลง เนื่่�องจากได้้แจ้้งให้้นัักศึึกษาทราบแต่่แรก
ว่่าคะแนนที่่�เก็็บส่่วนใหญ่่จะมาจากการร่่วมกิิจกรรม
ต่่างๆ ที่่�จััดขึ้้�น เพราะในปีีนี้้�เป็็นปีีที่่�หนัักที่่�สุุดของการ
เรีียนทัันตแพทย์์ นัักศึึกษาต้้องลงทำคลิินิิกเพื่่�อรัักษา
ผู้้�ป่่วย และเมื่่�อเกิิดการระบาดของโควิิดเป็็นช่่วงๆ ได้้
เกิิดผลกระทบต่่อการจััดตารางเรีียนทั้้�งวิิชาบรรยาย
และลงปฏิิบัติั งิ านในคลิินิกิ ดัังนั้้�นการร่่วมกิิจกรรมซึ่่ง�
ไม่่ได้้มีีความซัับซ้้อนมาก ได้้มีีปฏิิสัมั พัันธ์์กับั ผู้้อื่่� น� และ
เวลาการจััดการที่่�ยืดื หยุ่่�น เพราะสามารถจััดตามตาราง
นอกคาบปกติิได้้ตามแต่่จะตกลงกััน ช่่วยเบี่่�ยงเบน
ความจดจ่่อต่่อผลกระทบอัันไม่่พึงึ ประสงค์์จากโควิิดได้้
2. ปรัับทััศนคติิต่่อการเรีียนวิิชา DJF ที่่�ดีีขึ้้�น
จากแบบประเมิินตนเองและประเมิินเพื่่�อนร่่วมกลุ่่�ม
มีีนัักศึึกษาจำนวนมากที่่�ตอบว่่าตอนแรกก็็ไม่่ทราบ
เหมืื อ นกัั น ว่่ า จะเรีี ย นอะไรกัั น เพราะบางหัั วข้้ อดูู
เหมืือนจะไกลจากการประกอบอาชีีพทัันตแพทย์์ปกติิ
แต่่เมื่่�อเรีียนๆ ไปเริ่่�มรู้้�สึึกว่่าก็็มีีอะไรน่่าสนใจมากกว่่า
ที่่�คิิด
3. การที่่�ให้้ได้้ลองเรีียน CE โดยไปใช้้ website
ขององค์์กรภายนอก ทำให้้นัักศึึกษามีีการปรัับตััวเรีียน
รู้้�ด้้วยตััวเองมากขึ้้�น โดยสัังเกตได้้จากการที่่�นัักศึึกษา
กลุ่่�มที่่�ลงวิิชา DJF และผ่่านกิิจกรรมหััวข้้อ CE มาแล้้ว
เมื่่�อมาลงเรีียนวิิชาอื่่�นกัับผู้้�สอน และถููกมอบหมายให้้
เข้้าไปดูู บ ทเรีี ย นจาก website เดีี ย วกัั น แต่่ เ พื่่� อ
ประกอบการเรีียนในอีีกวิิชาหนึ่่�ง พบว่่านัักศึึกษากลุ่่�ม
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ดัังกล่่าวที่่�ผ่่านการแนะนำการเรีียน CE ของวิิชา DJF
สามารถจััดการลงทะเบีียนเรีียน และทำแบบทดสอบ
จนได้้ประกาศนีียบััตรของอีีกคอร์์สได้้ด้้วยตััวเองโดย
ผู้้�สอนไม่่ได้้คาดหวัังว่่าจะต้้องทำ ซึ่่�งต่่างกัับกลุ่่�มที่่�ยััง
ไม่่ได้้ผ่่านกิิจกรรมในหััวข้้อ CE ที่่�จะเข้้ามาดููแค่่ในส่่วน
ที่่�ผู้้�สอนบอกเท่่านั้้�น
4. มีีวิินััยในการจััดการเรีียนรู้้�ด้้วยตััวเอง และ
รัับผิิดชอบงานที่่�ได้้รัับมอบหมาย นัักศึึกษาส่่วนหนึ่่�งได้้
บอกไว้้เช่่นนี้้� อัันเนื่่�องจากมีีการฝึึกให้้มีีการทำแบบ
ฝึึกหััดซึ่่ง� เป็็นทั้้�งกิิจกรรมกลุ่่�มและเดี่่ย� วเป็็นระยะ และ
มีีระบบการเตืือนผ่่าน Canvas และแจ้้งผ่่าน LINE
groupของชั้้�นปีี จึึงกระตุ้้�นให้้นัักศึึกษาทำงานส่่งได้้
มากกว่่า 90%
5. มีีการเรีียนรู้้ที่่� เ� ป็็นองค์์รวมมากขึ้้�น เนื่่�องด้้วย
เนื้้�อหาวิิชานี้้�หากพิิจารณาดููแล้้วเหมืือนเป็็น 2 แขนง
ด้้านนึึงเป็็นในแง่่สัังคมศาสตร์์ที่่�ครอบคลุุมเรื่่�องของ
จรรยาบรรณ กฏหมาย สิิทธิิผู้้�ป่่วย ส่่วนอีีกด้้านเป็็น
วิิทยาศาสตร์์ว่่าด้้วยการพิิสููจน์์เอกลัักษณ์์บุุคคล แต่่
เดิิมการจััดการเรีียนการสอนจะเรีียนบรรยาย แต่่ละ
หััวข้้อให้้จบไป และรอเวลาสอบ แต่่ในปีีนี้้�เมื่่อ� มีีการจััด
กิิจกรรมโดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� การให้้ term project โดย
การสััมภาษณ์์บุคุ คลจากหลายแหล่่ง ทำให้้นัักศึึกษาได้้
มีีการประมวลความรู้้�ที่่�เรีียนทั้้�งสองทาง นำมาเพื่่�อใช้้
ในการซัักถามมากขึ้้�น และแต่่ละกลุ่่�มนั้้�นหลัังจากได้้
ข้้อมููลการสััมภาษณ์์ภายใต้้หััวข้้อที่่�แตกต่่างกัันแต่่ไม่่
เกิินขอบเขตของเนื้้�อหาวิิชา ซึ่ง่� เป็็นตััวกำหนดแนวทาง
การถาม จะต้้องมานำเสนอเพื่่�อแบ่่งปัันกัันระหว่่าง
กลุ่่�มนัักศึึกษา ทำให้้ส่่งเสริิมการเรีียนเพื่่�อให้้ได้้ความรู้้�
แบบองค์์รวม
ในกิิจกรรมการอภิิปรายเกี่่ย� วกัับจริิยธรรมและ
สิิทธิิผู้้ป่� ว่ ย นัักศึึกษาจะถููกกระตุ้้น� ให้้ตั้้�งคำถามจากบท
เรีียน และคำถามที่่�ได้้นั้้�นจะถููกนำมาแบ่่งกลุ่่�มอภิิปราย
เพื่่�อหาคำตอบ ผู้้�เรีียนให้้ความเห็็นในส่่วนนี้้�ว่่าทำให้้
เค้้ามั่่�นใจมากขึ้้�นว่่าบางเรื่่�องเค้้าคิิดถููกแล้้ว เพราะคน
ส่่วนใหญ่่ก็คิ็ ดิ แบบนี้้� หรืือบางคำตอบของเพื่่�อนก็็ทำให้้
เค้้ามีีตรรกกะในการคิิดที่่�ดีีขึ้้�น

	ส่่วนกิิจกรรมการเล่่าข่่าวเกี่่�ยวกัับกรณีี child
abused และวิิเคราะห์์ที่่ม� าที่่�ไปโดยใช้้หลัักการที่่�เรีียน
มาประกอบ เป็็นการเช็็คความเข้้าใจในเนื้้�อหาที่่�ผู้้เ� รีียน
ไปศึึกษาส่่วนที่่�เป็็นบรรยายจาก video ด้้วยตััวเอง
และการได้้ทำ workshop เพื่่�อหาเจ้้าของรอยกััดนั้้�นก็็
ทำให้้นัักศึึกษาประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีีและความรู้้�ที่่�
เรีียนมาเพื่่�อทดลองทำงาน bite mark identification
ทั้้�งนี้้�เพื่่�อให้้เข้้าใจ concept และนำไปต่่อยอดได้้ใน
อนาคตหากสนใจในด้้านนี้้�จริิงจััง
6. มีีความตื่่น� ตััวในการเรีียนรู้้ม� ากขึ้้�น เนื่่�องจาก
มีีกิิจกรรม ผู้้�สอน หลากหลาย และมีีการให้้งานและ
วัันกำหนดส่่งเป็็นระยะ รวมถึึงมีีรางวััลบ้้างเป็็นครั้้�ง
คราว เช่่น การมีีบัตั รสะสมแต้้ม หากส่่งงานไวติิดอัันดัับ
10 คนแรก หรืือประกวดการเขีียนเรีียงความซึ่่�งจริิงๆ
แล้้วเป็็นการเช็็คว่่านัักศึึกษาได้้ไปเรีียนรู้้�ในสื่่�อที่่�เรา
เตรีียมไว้้ให้้หรืือไม่่
7. เปิิดโลกทััศน์์มากขึ้้�น เพราะในการ term
project นั้้�นผู้้�ให้้สััมภาษณ์์มีีส่่วนหนึ่่�งที่่�ทำงานในต่่าง
ประเทศ ในกรณีีที่่�ผู้้�ให้้สััมภาษณ์์เป็็นทัันตแพทย์์แต่่ก็็
จะทำงานในประเทศหรืือรััฐที่่ต่� า่ งกััน และมีีบางส่่วนที่่�
ไม่่ได้้ทำอาชีีพทัันตแพทย์์ ซึ่่�งจะมีีความหลากหลาย
และหััวข้้อการสััมภาษณ์์นั้้�นจะต่่างกัันไปในแต่่ละกลุ่่�ม
แต่่อยู่่�ในขอบเขตที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเนื้้�อหาวิิชา

รููปที่่� 11 แสดงการทำ term project ที่่�มีกี ารสััมภาษณ์์
คุุณลอร่่า ศสิิธร วััฒนกุุล อดีีตพิิธีีกรรายการโทรทััศน์์
และเป็็นผู้้ส� นใจงานด้้านการศึึกษาการพััฒนาเด็็ก ซึ่่ง� มีี
ประสบการณ์์การทำงานเกี่่ย� วกัับเรื่่อ� ง Child abused
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8. ฝึึกการใช้้ภาษาอัังกฤษในการสื่่อ� สาร ซึ่ง่� เป็็น
ที่่�ยอมรัับกัันในปััจจุุบัันว่่าการใช้้ภาษาอัังกฤษนั้้�นมีี
ความจำเป็็นอย่่างยิ่่ง� ในการสื่่อ� สาร ดัังนั้้�นในการสั่่ง� งาน
กระบวนวิิชานี้้�ผ่่านระบบ Canvas หรืือ MS Teams
ผู้้ส� อนจะใช้้การสั่่ง� งานเป็็นภาษาอัังกฤษ และในการทำ
Term project นั้้�นบางกลุ่่�มนั้้�นจะได้้ใช้้ภาษาอัังกฤษ
ในการสััมภาษณ์์ แต่่ทั้้�งนี้้�เป็็นความสมััครใจและความ
พร้้อมของแต่่ละกลุ่่�มที่่�จะเลืือกว่่าอยากสััมภาษณ์์โดย
การสื่่�อสารโดยภาษาไทยหรืืออัังกฤษ โดยผู้้�สอนจะ
เป็็นผู้้�จััดการจัับคู่่�กลุ่่�มกัับผู้้�ถููกสััมภาษณ์์ให้้

รููปที่่� 12 แสดงการสั่่�งงานทาง CANVAS โดยใช้้ภาษา
อัังกฤษ เพื่่�อพััฒนาการใช้้ภาษาอัังกฤษของผู้้�เรีียน
9. ความกล้้าหาญ คืือผู้้�เรีียนจะต้้องกล้้าตััดสิิน
ใจในการประเมิินการทำงานของเพื่่�อนร่่วมกลุ่่�ม ซึ่่�ง
ถืือว่่าเป็็นพื้้�นฐานอัันหนึ่่�งของการที่่�จะรัักษากฏหมาย
และจริิยธรรมต่่อไป หรืือแม้้กระทั่่�งการทำงานในด้้าน
นิิติิวิิทยาศาสตร์์
6. ผลที่่�ได้้รัับในด้้านผู้้�สอน
ในด้้านผู้้ส� อนนั้้�นได้้รัับผลดีีเช่่นกััน ต้้องให้้ข้้อมููล
ในเบื้้�องต้้นก่่อนว่่าอาจารย์์ผู้้�สอนในวิิชานี้้�ทุุกคนคืือ
มีีอายุุการสอนมามากกว่่า 20 ปีี ซึ่ง่� ก็็จะมีีความเคยชิิน
กัับการสอนแบบเดิิมๆ อยู่่�บ้้าง แต่่เมื่่�อผู้้�รัับผิิดชอบ
กระบวนวิิ ช าคิิ ด ว่่ า จะจัั ด การทำเป็็ น flipped
classroom และขอความร่่วมมืือไป ในเบื้้�องต้้นทุุกคน
ยิินดีีให้้ความร่่วมมืือ แต่่ยัังมีีความสัับสนและลัังเลอยู่่�
ว่่าแบบใดคืือการเรีียนแบบ Flipped classroom กัันแน่่
ดัังนั้้�นเมื่่�อผู้้�รัับผิิดชอบกระบวนวิิชา ได้้ลองเสนอแนะ
กิิจกรรมต่่างๆ อาจารย์์ผู้้�สอนเห็็นด้้วยและมีีการนำ
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เสนอกิิจกรรมอื่่�นเสริิมเข้้ามา ดัังนั้้�นผลที่่�ได้้รัับในฝั่่�งผู้้�
สอนอัันดัับแรกเลยคืือการเปิิดใจที่่�จะปรัับรููปแบบการ
เรีียนการสอนไปจากเดิิม และมีีการสื่่�อสารระหว่่าง
อาจารย์์ผู้้�สอนแต่่ละหััวข้้อมากขึ้้�น เนื่่�องจากผู้้�รัับผิิด
ชอบกระบวนวิิชาต้้องคอยเชคว่่ากิิจกรรมที่่�ทำนั้้�นมาก
เกิินไปหรืือไม่่ในช่่วงเวลาดัังกล่่าว หรืือ เสร็็จหรืือยััง
เพราะเนื่่�องจากตารางเรีียนของนัักศึึกษาทัันตแพทย์์
ชั้้�นปีีที่่� 5 ในช่่วงการระบาดของโควิิด-19 นั้้�นมีีการปรัับ
เปลี่่�ยนอยู่่�บ่่อยครั้้�ง ถ้้าจััดการเรีียนตามตารางอย่่าง
เคร่่งครััดเกิินไปอาจทำให้้นัักศึึกษาเกิิดความเครีียด
เกิินไป นอกจากนี้้�ผู้้�สอนได้้มีีโอกาสพิิจารณาเกี่่�ยวกัับ
การจัั ด การเรีี ย นการสอนในส่่ ว นของบรรยายและ
กิิจกรรมมากขึ้้�นว่่าส่่วนใดที่่�จััดแล้้วได้้ประโยชน์์และ
สมควรจะเน้้นมากขึ้้�น หรืือส่่วนใดควรปรัับปรุุง หรืือ
ตััดทิ้้�งไปเลย ท้้ายที่่�สุดุ คืือก่่อให้้เกิิดความคิิดและความ
ร่่วมมืือกัับอาจารย์์จาก Indiana University ในการที่่�
จะร่่วมมืือกัันทำ Global Classroom ในอนาคต
เนื่่�องจากมีีการจัับคู่่�สััมภาษณ์์จากกลุ่่�มผู้้�เรีียนของเรา
และผู้้� ใ ห้้สัั ม ภาษณ์์ ซึ่่� ง เป็็ น ผู้้� เ รีี ย นจาก Indiana
University เมื่่�อประเมิินความสามารถในการสื่่�อสาร
ของทั้้�งสองฝ่่าย และเนื้้�อหามีีความเป็็นไปได้้พอสมควร
ที่่�จะทำ global classroom ร่่วมกััน
7. ข้้อควรปรัับปรุุงแก้้ไขหรืือเสนอแนะ
เนื่่�องจากในปีีนี้้�การเรีียนการสอนของคณะทัันต
แพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ มีีการหยุุดเรีียน
และแก้้ไขตารางเรีียงหลายครั้้�งอัันเนื่่�องมาจากการ
ระบาดของโควิิด-19 ประกอบกัับผู้้�เรีียนคืือนัักศึึกษา
ชั้้�นปีี ที่่� 5 ซึ่่� ง มีี ก ารลงทำคลิิ นิิ ก พบคนไข้้หลายคน
ดัังนั้้�นจึึงต้้องให้้ความระมััดระวัังเรื่่�องของการติิดเชื้้�อ
ทั้้�งต่่อตนเองและผู้้�ป่่วยเป็็นพิิเศษ และการเรีียนการ
สอนวิิชานี้้�ที่่�ถููกจััดอยู่่�ในกลุ่่�มวิิชาบรรยายจึึงถููกบัังคัับ
ให้้เป็็นการเรีียน online เกืือบทั้้�งหมด ดัังนั้้�นการจััด
กิิจกรรมเพื่่�อให้้เกิิด Flipped classroom อาจทำได้้
ไม่่เต็็มที่่� เนื่่�องจากแทบจะไม่่สามารถสอนในชั้้�นเรีียน
ได้้เลย แต่่อย่่างไรก็็ตามผู้้ส� อนได้้จััดให้้มีีกิจิ กรรมหลาก
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หลายและดำเนิินงานผ่่านทางออนไลน์์ได้้ กิิจกรรม
term project ซึ่ง่� ในตอนแรกไม่่ได้้ระบุุไว้้ในการขอทุุน
เพื่่�อทำโครงการนี้้� ได้้ถููกนำมาใช้้ เพื่่�อให้้นัักเรีียนมีีความ
ตื่่�นตััวเนื่่�องจากจะได้้พบปะแลกเปลี่่�ยนความเห็็นจาก
บุุคคลผู้้�มีีประสบการณ์์จากหลายๆที่่�ทั้้�งในและต่่าง
ประเทศ แต่่การนััดหมายเพื่่�อการสััมภาษณ์์นั้้�นไม่่ง่่าย
นัักเนื่่�องจากอยู่่�คนละ time zone และหาเวลาว่่าง
ลำบากอยู่่�พอสมควร ทำให้้แต่่ละกลุ่่�มทำงานเสร็็จใน
เวลาที่่�ต่า่ งกัันโดยที่่�กลุ่่�มแรก และกลุ่่�มสุุดท้้ายนั้้�นได้้คิิว
สััมภาษณ์์ห่า่ งกัันประมาณเดืือนครึ่่ง� จึึงทำให้้การแลก
เปลี่่�ยนเรีียนรู้้�ระหว่่างกลุ่่�มช้้าออกไปอีีก เวลาที่่�จะจััด
ให้้มีีการอภิิปรายในประเด็็นต่่างๆน่่าจะต้้องมีีมาก
กว่่านี้้� เพราะผู้้�เรีียนเคยให้้ feedback ว่่าการที่่�ได้้รัับ
ฟัังความเห็็นของเพื่่�อนร่่วมชั้้�นในปััญหาหรืือหััวข้้อที่่�
สงสัั ย ช่่ ว ยให้้เขาได้้มองอะไรรอบด้้านมากขึ้้�น แต่่
อย่่างไรก็็ตามถึึงแม้้จะมีีความล่่าช้้าในเรื่่�องการนััด
หมายการสััมภาษณ์์ เมื่่อ� สอบถามผู้้เ� รีียนดููก็ค่็ อ่ นข้้างที่่�
จะกระตืือรืือล้้นที่่�จะสััมภาษณ์์บุคุ คลเหล่่านี้้� บ้้างก็็รู้้สึ� กึ
ว่่าตื่่�นเต้้นที่่�จะได้้ใช้้ภาษาอัังกฤษในการสััมภาษณ์์
หากพิิ จ ารณาดูู กิิ จ กรรมที่่� ยัั ง ขาดไปน่่ า จะ
เป็็ น การทำ workshop ในเรื่่� อ งของการพิิ สูู จ น์์
เอกลัักษณ์์บุคุ คลจากฟัันหลัังจากที่่�ฟังั บรรยายไปแล้้ว
หากต้้องทำจริิงจะต้้องใช้้เวลาในการเตรีียมอุุปกรณ์์
มากกว่่านี้้� และอาจารย์์ที่่�รัับผิิดชอบในหััวข้้อนี้้�ตอนนี้้�
เป็็นอาจารย์์พิิเศษ ดัังนั้้�นการจััดการเตรีียมอุุปกรณ์์
อาจจะต้้องเป็็นผู้้ดู� แู ลกระบวนวิิชารัับผิิดชอบไป ซึ่ง่� ใน
ปีีนี้้�ยังั ไม่่พร้้อมที่่�จะทำได้้ แต่่เห็็นแนวทางความเป็็นไป
ได้้ที่่�จะทำในปีีถััดไป
ปััญหาที่่�พบอีีกอย่่างคืือเรื่่�องของการ
	สั่่� ง งานผ่่ า น learning platform โดยใน
กระบวนวิิชานี้้�ใช้้การสั่่ง� ผ่่าน CANVAS และ MS TEAM
เป็็นหลััก แต่่ผู้้�เรีียนได้้บอกว่่าในการสั่่�ง MS TEAM ใน
ช่่วงหลัังไม่่มีีการแจ้้งเตืือน ส่่วนใน CANVAS นั้้�นมีีการ
แจ้้งเตืือน แต่่ปัญ
ั หาคืือผู้้เ� รีียนบางคนไม่่เปิิดเช็็ค email
ในทุุกวััน หรืือไม่่ตั้้�ง notification ทำให้้ผู้้�สอนต้้องมีี

การสั่่�งงานผ่่านหััวหน้้าชั้้�นให้้เข้้าไปยััง LINE ของชั้้�นปีี
อีีกทีี ซึ่่�งดููแล้้วมีีความซ้้ำซ้้อน จึึงเป็็นประเด็็นที่่�ยัังคง
ต้้องหาทางแก้้ไขต่่อไป และผู้้�สอนอาจจะต้้องสั่่�งงาน
ให้้ชััดเจนมากขึ้้�นกว่่าเดิิม
ในส่่วนของการให้้มีีการประเมิินเพื่่�อนร่่วมงาน
เนื่่�องจากในการทำงานกลุ่่�มนั้้�นโดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งชั้้�น
เรีียนที่่�แทบจะไม่่ได้้สอนแบบ on site เลยทำให้้
พิิจารณาค่่อนข้้างลำบากในเรื่่�องของการให้้ความร่่วม
มืือในการทำงานกลุ่่�มมากน้้อยเพีียงใดเมื่่�อให้้มีีการ
ประเมิินโดยเก็็บเป็็นความลัับก็็ยัังพบว่่าผู้้�เรีียนไม่่ได้้
ประเมิินตรงกัับความจริิงนััก จึึงต้้องมีีการย้้ำเตืือนว่่า
เราควรประเมิินตามจริิงเพื่่�อความยุุติิธรรม ไม่่ใช่่ช่่วย
กัันปกปิิดให้้เพื่่�อน หากมีีเพื่่�อนบางคนเอาเปรีียบคน
อื่่�นในกลุ่่�ม
	ข้้อเสนอแนะอีีกประเด็็นคืือเรื่่�องของการทำ
global classroom ซึ่่�งจากการสัังเกตุุทั้้�งจากฝั่่�งเรา
และฝั่่�งมหาวิิทยาลััยในอเมริิกาจากการที่่�ให้้ผู้้�เรีียนฝั่่�ง
ต่่ า งประเทศเป็็ น ผู้้� ถูู ก สัั ม ภาษณ์์ โ ดยผู้้� เรีี ย นของเรา
มีีความเห็็นตรงกัันว่่ามีีความเป็็นไปได้้ที่่�จะทำ global
classroom เพื่่�อเป็็นการแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�กัันต่่อไป
เพีี ย งแต่่ จ ะต้้องเลืื อ กหัั วข้้ อที่่� เ หมาะสมและได้้
ประโยชน์์ทั้้�งสองฝ่่าย
8. สรุุป
การเรีียนวิิชา DJF ปีีนี้้� ได้้เปลี่่�ยนรููปแบบไป
อย่่างมากเมื่่อ� เปรีียบเทีียบกัับการสอนในปีีที่่ผ่� า่ นๆ มา
จะเรีียกว่่าเป็็น flipped classroom ก็็คงยัังไม่่สามารถ
เรีียกได้้ 100% แต่่ที่่เ� ห็็นได้้ชััดคืือผู้้เ� รีียนมีีความกระตืือ
รืือล้้นที่่�จะเรีียนมากขึ้้�น ถึึงแม้้จะมีีการนััดทำกิิจกรรม
ต่่างๆ นอกตารางปกติิก็็ให้้ความร่่วมมืือและมีีการ
สื่่�อสารกัับผู้้�สอนได้้ดีีแม้้ในช่่วงเวลาที่่�แทบจะไม่่ได้้มีี
การเรีียน on-site เลย ผู้้�สอนมีีความเห็็นว่่าการมีี
ทััศนคติิที่่�ดีีกระตืือรืือล้้น สามารถที่่�จะเรีียนรู้้�ด้้วย
ตนเอง และมีีวิินััยในการเรีียนเป็็นสิ่่�งสำคััญของการ
สร้้าง life long learner ต่่อไปในอนาคต
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
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** หมายเหตุุ ณ เวลาที่่�ทำการส่่งรายงานฉบัับนี้้� ผู้้เ� รีียน
ยัังไม่่ได้้ทำการสอบปลายภาค เนื่่�องจากมีีการเลื่่�อน
ตารางเรีียนและลงคลิินิคิ ทั้้�งชั้้�นปีีออกมาจากการที่่�ต้้อง
หยุุ ด การเรีี ย นการสอนบางช่่ ว งการระบาดของ
โควิิด-19
9. กิิตติิกรรมประกาศ
ขอขอบคุุณ TLIC ที่่�ให้้ทุุนในการทำโครงการ
Flipped Classroom นี้้� และผู้้�กรุุณาให้้สััมภาษณ์์ใน
ส่่วนของ term project ดัังมีีรายนามต่่อไปนี้้�
1. คุุณลอร่่า ศศิิธร วััฒนกุุล
2. คุุณภััทร รััตนเชษฐ์์
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รููปแบบการเรีียนรู้้�โรคทางผิิวหนัังด้้วยตนเองสำหรัับนัักศึึกษาแพทย์์
รุ่งโรจณ์ เนตรศิรินิลกุล

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่อยู่ 110 ถนนอินวโรรส ตำ�บลศรีภูมิ อำ�เภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50200
E-mail rungrote.n@cmu.ac.th

บทคัดย่อ
เนื่่�องจากสถานการณ์์การระบาดของโรคโควิิด-19 (COVID-19) ทำให้้จำนวนผู้้�ป่่วยที่่�เข้้ามารัับบริิการที่่�
โรงพยาบาลมหาราชนครเชีียงใหม่่และโรงพยาบาลสมทบต่่าง ๆ ลดลง โดยเฉพาะผู้้�ป่่วยเด็็ก ส่่งผลให้้นัักศึึกษา
แพทย์์ชั้้�นปีีที่่� 6 ขาดประสบการณ์์ในการเรีียนรู้้�ในการวิินิิจฉััยและการรัักษาผู้้�ป่่วยเด็็ก โดยเฉพาะผู้้�ป่่วยเด็็กที่่�มีี
ปััญหาโรคผิิวหนัังที่่�พบได้้บ่่อย ในการนี้้�ทางทีีมอาจารย์์ผู้้�ดููแลนัักศึึกษาแพทย์์ชั้้�นปีีที่่� 6 ภาควิิชากุุมารเวชศาสตร์์
คณะแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ จึึงได้้ทำการจััดทำตััวอย่่างผู้้�ป่่วยเด็็กที่่�มีีปััญหาโรคผิิวหนัังที่่�พบได้้บ่่อย
โดยทำเป็็นรููปแบบของการเรีียนรู้้�ด้้วยตนเอง (self-learning) จำนวน 10 ราย โดยอ้้างอิิงโรคผิิวหนัังที่่�แพทย์์เวช
ปฏิิบััติิทั่่�วไปสามารถให้้การวิินิิจฉััยและรัักษาได้้ตามเกณฑ์์ของแพทยสภา อย่่างไรก็็ดีีเนื่่�องจากการเรีียนการสอน
ของนัักศึึกษาแพทย์์ชั้้�นปีีที่่� 6 เป็็นการเรีียนแบบรายปีี จึึงจะได้้มีีการผนวกไปเป็็นส่่วนหนึ่่�งของการเรีียนการสอน
ในปีีถัดั ไป โดยผลการประเมิินในปีีนี้้�เป็็นการประเมิินความเห็็นของนัักศึึกษาแพทย์์ชั้้�นปีีที่่� 6 บางส่่วนที่่�ได้้มีีโอกาส
เข้้าไปใช้้งานรููปแบบการเรีียนรู้้โ� รคทางผิิวหนัังที่่�พบบ่่อยในเด็็กด้้วยตนเองดัังกล่่าว และได้้นำความเห็็นมาใช้้ในการ
ปรัับปรุุงก่่อนใช้้งานในการเรีียนการสอนจริิงในปีีการศึึกษาต่่อไป โดยนัักศึึกษาแพทย์์ชั้้�นปีีที่่� 6 ประเมิินรููปแบบ
การเรีียนรู้้�โรคผิิวหนัังในเด็็กที่่�พบบ่่อยด้้วยตนเองอยู่่�ในเกณฑ์์ดีี
คำสำคััญ: โรคผิิวหนัังในเด็็ก, รููปแบบการเรีียนรู้้�ด้้วยตนเอง, โควิิด-19
1. บทนำ
การเรีียนการสอนสำหรัับนัักศึึกษาแพทย์์ชั้้�น
ปีีที่่� 6 ในภาควิิชากุุมารเวชศาสตร์์ คณะแพทยศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ มีีระยะเวลา 6 สััปดาห์์ โดยใช้้
เวลา 3 สััปดาห์์ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชีียงใหม่่
และอีีก 3 สััปดาห์์ในโรงพยาบาลสมทบต่่าง ๆ จำนวน
6 แห่่ง ได้้แก่่ โรงพยาบาลนครพิิงค์์ โรงพยาบาล
เชีี ย งรายประชานุุ เ คราะห์์ โรงพยาบาลลำปาง
โรงพยาบาลลำพููน โรงพยาบาลน่่าน และโรงพยาบาล
จอมทอง ซึ่่�งรููปแบบการเรีียนการสอนเป็็นการเรีียนรู้้�
และฝึึกปฏิิบััติิในการวิินิิจฉััยและการดููแลรัักษาในผู้้�
ป่่วยจริิง โดยมีีอาจารย์์เป็็นผู้้�ดููแลและให้้คำแนะนำ
(practicum curriculum) แต่่เนื่่�องจากสถานการณ์์
การระบาดของโรคโควิิด-19 (COVID-19) ทำให้้จำนวน

ผู้้�ป่่วยที่่�เข้้ามารัับบริิการที่่�โรงพยาบาลมหาราชนคร
เชีียงใหม่่และโรงพยาบาลสมทบต่่าง ๆ ลดลง โดย
เฉพาะผู้้�ป่่วยเด็็กในห้้องตรวจผู้้�นอก (outpatient
department หรืือ OPD) ส่่งผลให้้นัักศึึกษาแพทย์์ชั้้�น
ปีีที่่� 6 ขาดประสบการณ์์ในการเรีียนรู้้�ในการวิินิิจฉััย
และการรัั ก ษาผู้้�ป่่ ว ยเด็็ ก โดยเฉพาะผู้้�ป่่ ว ยเด็็ ก ที่่� มีี
ปัั ญ หาโรคผิิ ว หนัั ง ที่่� พ บได้้บ่่ อ ยตามเกณฑ์์ ข อง
แพทยสภา ซึ่่ง� เมื่่อ� จบการศึึกษาในชั้้�นปีีที่่� 6 แล้้ว แพทย์์
เวชปฏิิบัติั ทั่่ิ ว� ไปต้้องสามารถให้้การวิินิจิ ฉััยและให้้การ
ดูู แ ลรัั ก ษาโรคผิิ ว หนัั ง กัั ง กล่่ า วได้้ด้้วยตนเอง หรืื อ
ทำการส่่งต่่อผู้้�ป่่วยได้้อย่่างเหมาะสม ทางทีีมอาจารย์์
ผู้้� ดูู แ ลนัั ก ศึึ ก ษาแพทย์์ ชั้้� นปีี ที่่� 6 ภาควิิ ช ากุุ ม าร
เวชศาสตร์์ คณะแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
ได้้เห็็นถึึงความสำคััญของปััญหาดัังกล่่าว จึึงได้้ทำการ
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
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จััดทำตััวอย่่างผู้้�ป่่วยเด็็กที่่�มีีปััญหาโรคผิิวหนัังที่่�พบ
ได้้บ่่อย โดยทำเป็็นรููปแบบของการเรีียนรู้้�ด้้วยตนเอง
(self-learning) เพื่่�อเพิ่่�มประสบการณ์์การเรีียนรู้้�
เสมืือนจริิง (simulation) ให้้กัับนัักศึึกษาแพทย์์ชั้้�นปีี
ที่่� 6 ก่่อนจะจบการศึึกษาในภาวะที่่�ผู้้�ป่่วยที่่�ห้้องตรวจ
ผู้้�ป่่วยนอกมีีจำนวนลดลงในปััจจุุบััน
2. รููปแบบของการเรีียนรู้้�โรคทางผิิวหนัังในเด็็กด้้วย
ตนเอง
2.1. การเตรีียมการ
การจััดทำรููปแบบการเรีียนรู้้�โรคทางผิิวหนัังใน
เด็็ ก ที่่� พ บบ่่ อ ยด้้วยตนเองได้้มีี ก ารจัั ด ทำโดยมีี ก าร
ประชุุมทีีมอาจารย์์ผู้้ดู� แู ลนัักศึึกษาแพทย์์ชั้้�นปีีที่่� 6 เพื่่�อ
วางรููปแบบการเรีียนรู้้ใ� ห้้มีีความเหมาะสมทั้้�งชนิิดของ
โรคที่่�นัักศึึกษาแพทย์์จำเป็็นต้้องเรีียนรู้้� ซึ่่�งได้้อ้้างอิิง
จากประกาศแพทยสภา ที่่� 12/2555 เรื่่อ� ง เกณฑ์์ความ
รู้้ค� วามสามารถในการประเมิินเพื่่�อรัับใบอนุุญาตเป็็นผู้้�
ประกอบวิิชาชีีพเวชกรรม พ.ศ. 2555 (Medical
Competency Assessment Criteria for National
License 2012) [1] เพื่่�อให้้การเรีียนการสอนมีีความ
สอดคล้้องกัับคุุณสมบััติิของแพทย์์ที่่�พึึงประสงค์์ และ
ทำให้้นัักศึึกษาแพทย์์มีคี วามรู้้แ� ละสามารถสอบผ่่านใน
การเกณฑ์์ที่่จั� ดั สอบของศููนย์์ประเมิินและรัับรองความ
รู้้ค� วามสามารถในการประกอบวิิชาชีีพเวชกรรม (ศรว.)
เพื่่�อให้้ได้้รัับการรัับรองในการเป็็นแพทย์์เวชปฏิิบััติิ
ทั่่�วไป อย่่างไรก็็ดีีเนื่่�องจากการเรีียนการสอนสำหรัับ
นัักศึึกษาแพทย์์ชั้้�นปีีที่่� 6 เน้้นที่่�การฝึึกปฏิิบััติิงานจริิง
บนหอผู้้ป่� ว่ ยและห้้องตรวจผู้้�ป่ว่ ยนอกทั้้�งที่่�โรงพยาบาล
มหาราชนครเชีียงใหม่่และโรงพยาบาลสมทบ จึึงได้้
สร้้างรููปแบบการเรีียนรู้้�เป็็นแบบผู้้�ป่่วยเสมืือนจริิง
(case simulation) เพื่่�อให้้มีีความใกล้้เคีียงกัับผู้้�ป่่วย
เด็็กที่่�เข้้ามารัับบริิการจริิงให้้ได้้มากที่่�สุุด อย่่างไรก็็ดีี
เนื่่�องจากเนื้้�อหาของสาขากุุมารเวชศาสตร์์มีีมาก การ
จัั ด รูู ป แบบการเรีี ย นการสอนในระยะสั้้�นเพีี ย ง 6
สััปดาห์์ จึึงต้้องมีีการเลืือกหััวเรื่่�องและจำนวนผู้้�ป่่วย
เสมืื อ นจริิ ง ให้้มีี ค วามเหมาะสม ไม่่ ม ากจนเกิิ น ไป
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เพี่่�อให้้นัักศึึกษาแพทย์์ชั้้�นปีีที่่� 6 สามารถเข้้าไปเรีียนรู้้�
ได้้ด้้วยตนเองในระยะเวลาที่่�ไม่่นานจนเกิินไป ซึ่่�งทาง
ทีีมอาจารย์์ผู้้�ดููแลนัักศึึกษาแพทย์์ชั้้�นปีีที่่� 6 ลงความ
เห็็นว่่าควรมีีผู้้�ป่่วยเสมืือนจริิงจำนวน 10 รายที่่�มา
แสดงรอยโรคผิิวหนัังในลัักษณะที่่�แตกต่่างกัันได้้เลืือก
มาจากเกณฑ์์ของแพทยสภาดัังกล่่าวข้้างต้้น ซึ่่�งแบ่่ง
เป็็นผู้้�ป่่วยที่่�เป็็นติิดเชื้้�อที่่�ผิิวหนััง (skin infection)
จำนวน 7 ราย และโรคผิิวหนัังที่่�ไม่่ได้้เกิิดจากการติิด
เชื้้�อจำนวน 3 ราย ได้้แก่่ โรคผิิวหนัังอัักเสบที่่�ไม่่ได้้เกิิด
จากการติิดเชื้้�อ (dermatitis) หรืืออาการทางผิิวหนััง
ซึ่่�งเป็็นอาการร่่วมอย่่างหนึ่่�งของโรคอื่่�น ๆ โดยใช้้เวลา
ในการเรีียนรู้้�รายละ 10-15 นาทีี ตามเวลาเฉลี่่�ยของ
การตรวจผู้้�ป่่วยจริิงในแผนกผู้้�ป่่วยนอก ซึ่่�งจะใช้้เวลา
รวม 100-150 นาทีีสำหรัับผู้้�ป่่วยทั้้�ง 10 ราย และมีี
การทบทวนเนื้้�อหาเรื่่�องการซัักประวััติิผู้้�ป่่วยเด็็กที่่�มา
ด้้วยอาการทางผิิ ว หนัั ง และการบรรยายรอยโรคที่่�
ผิิ ว หนัั ง ซึ่่� ง ถืื อ เป็็ น หัั ว ใจสำคัั ญ ของการวิิ นิิ จ ฉัั ย โรค
ผิิวหนัังด้้วยวิิดีีโอเป็็นเวลา 15 นาทีี รวมใช้้เวลาทั้้�งสิ้้�น
115-165 นาทีี หรืือประมาณ 2-3 ชั่่ว� โมง ซึ่่ง� พบว่่าเป็็น
เวลาที่่�เหมาะสมไม่่มากจนเกิินไป นอกจากนี้้�ยัังมีีการ
สร้้างแบบประเมิินตนเอง (self-evaluation) ด้้วย
ข้้อสอบปรนััยจำนวน 5 ข้้อ พร้้อมทั้้�งการเฉลยคำตอบ
ประกอบคำอธิิบาย โดยมีีการสร้้างผู้้�ป่่วยเสมืือนเพิ่่�ม
อีีกจำนวนหนึ่่�งที่่�มีลัี กั ษณะใกล้้เคีียงกัับผู้้ป่� ว่ ยเสมืือนที่่�
ใช้้ในการสอน เพื่่�อให้้นัักศึึกษาแพทย์์ชั้้�นปีีที่่� 6 ได้้
ประเมิินความรู้้�ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับโรคผิิวหนัังที่่�พบ
บ่่อยในเด็็กอีีกครั้้�งหลัังการเรีียนรู้้�ด้้วยตนเอง
2.2. การจััดทำ
หลัั ง จากการเตรีี ย มการและทำการกำหนด
รููปแบบ เนื้้�อหา และผู้้�จััดทำเป็็นที่่�เรีียบร้้อยแล้้ว จึึงได้้
ดำเนิินการในการจััดทำรููปแบบการเรีียนรู้้� โดยเริ่่ม� ต้้น
ที่่�การจััดทำวิิดีีโอทบทวนการซัักประวััติิและบรรยาย
รอยโรคในผู้้�ป่่วยเด็็กความยาว 15 นาทีี และทำการ
เตรีียมผู้้�ป่่วยเสมืือนจริิงที่่�พบได้้จริิงจำนวน 10 ราย
ได้้แก่่
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1. โรคสุุกใส (chickenpox)
2. โรคเริิม (herpes simplex infection)
3. โรคหิิด (scabies)
4. โรคเกลื้้�อน (tinea versicolor)
5. โรคกลาก (dermatophytosis)
6. โรคผิิวหนัังพุุพองจากการติิดเชื้้�อแบคทีีเรีีย
(impetigo)
7. โรคหััด (measle)
8. โรคคาวาซากิิ (Kawasaki disease)
9. โรคภููมิิแพ้้ผิิวหนััง (atopic dermatitis)
10. โรคหลอดเลืื อ ดอัั ก เสบ (Henoch
Schonlein purpura)
ซึ่่�งโรคทั้้�งหมดเป็็นโรคที่่�แพทย์์เวชปฏิิบััติิทั่่�วไป
ต้้องให้้การวิิ นิิ จ ฉัั ย และรัั ก ษาได้้ด้้วยตนเอง หรืื อ
สามารถส่่งต่่อผู้้ป่� ว่ ยเพื่่�อเข้้ารัับการวิินิจิ ฉััยและรัักษาที่่�
เหมาะสม ในโรงพยาบาลที่่�ศัักยภาพสููงกว่่าต่่อไปตาม
เกณฑ์์ของแพทยสภา โดยเมื่่�อได้้รายชื่่อ� ของโรคผิิวหนััง
แล้้ว จึึงได้้ทำการแบ่่งงานในทีีมอาจารย์์ผู้้ดู� แู ลนัักศึึกษา
แพทย์์ชั้้�นปีีที่่� 6 จำนวน 4 ท่่าน โดยเริ่่ม� จากการหาภาพ
รอยโรคผิิวหนัังจากผู้้�ป่่วยจริิง แล้้วจึึงได้้ทำการเตรีียม
ประวัั ติิ และการตรวจร่่ า งกายผู้้� ป่่ ว ยให้้มีี ค วาม
สอดคล้้องกัับรอยโรคที่่�มีี จากนั้้�นทำการสรุุปประวััติที่่ิ �
สำคััญและการบรรยายรอยโรคที่่�ถููกต้้อง แล้้วได้้ทำ
สรุุปแนวทางการวิินิิจฉััยแยกโรคสำหรัับรอยโรคดััง
กล่่าว รวมถึึงแนวทางในการส่่งตรวจทางห้้องปฏิิบััติิ
การเพื่่�อช่่วยในการวิินิิจฉััย และแนวทางการรัักษาใน
การรัั ก ษาโรคดัั ง กล่่ า วตามหลัั ก ฐานเชิิ ง ประจัั ก ษ์์
ทางการแพทย์์ (evidence-based medicine) หรืือ
แนวทางเวชปฏิิบััติิที่่�เป็็นปััจจุุบััน (current medical
guideline) และการให้้คำแนะนำต่่าง ๆ ที่่�มีีความ
เกี่่�ยวข้้องกัับโรคผิิวหนัังนั้้�น ๆ จากนั้้�นมีีการนำเนื้้�อหา
ในแต่่ละโรคมาเรีียงเป็็นลำดัับขั้้�นให้้ใกล้้เคีียงกัับการ
ซัักประวััติแิ ละการตรวจร่่างกายจริิงในการดููแลผู้้ป่� ว่ ย
ที่่�หอผู้้ป่� ว่ ยหรืือที่่�ห้้องตรวจผู้้ป่� ว่ ยนอก และมีีการเสริิม
ประเด็็นสำคััญในแต่่ละส่่วนเพื่่�อให้้นัักศึึกษามีีความ

เข้้าใจมากขึ้้�น และทำการแบ่่งงานในการทำข้้อสอบ
จากผู้้�ป่่วยเสมืือนแต่่ละบท บทละ 1 ข้้อ รวม 10 ข้้อ
เพื่่�อนำมาใช้้เป็็นแบบประเมิินตนเองจำนวน 2 ชุุด ชุุด
ละ 5 ข้้อ หลัังจากนั้้�นนำข้้อมููลทั้้�งหมดมาลงไว้้ในระบบ
e-learning ของทางภาควิิชากุุมารเวชศาสตร์์ คณะ
แพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ เพื่่�อให้้นัักศึึกษา
แพทย์์ชั้้�นปีีที่่� 6 ที่่�ได้้ลงทะเบีียนในปีีการศึึกษานั้้�น
สามารถเข้้าถึึงรููปแบบการเรีียนรู้้�ด้้วยตนเองดัังกล่่าว
ได้้ จากนั้้�นจึึงได้้เปิิดใช้้งานจริิงในระบบ e-learning
และมีีการสอบถามความคิิดเห็็นจากนัักศึึกษาแพทย์์
ชั้้�นปีีที่่� 6 ก่่อนจะมีีการนำข้้อคิิดเห็็นและข้้อเสนอแนะ
มาทำการปรัั บ ปรุุ ง รูู ป แบบการเรีี ย นรู้้� ใ ห้้มีี ค วาม
สอดคล้้องกัับความต้้องการของผู้้�เรีียนให้้ได้้มากที่่�สุุด
และได้้มีีการทดลองใช้้ผู้้�ป่่วยเสมืือนดัังกล่่าวในการ
เรีียนการสอนจริิงดัังแสดงในรููปที่่� 1-2 ซึ่ง่� เป็็นส่่วนหนึ่่�ง
ของ extern conference ที่่�ใช้้สำหรัับอภิิปรายกลุ่่�ม
ของนัักศึึกษาแพทย์์ชั้้�นปีีที่่� 6
3. ปััญหาและอุุปสรรคที่่�พบ
3.1 เนื่่�องจากทุุนสนัับสนุุนได้้มาในช่่วงปลายปีี
2564 จึึงทำให้้มีีนัักศึึกษาแพทย์์ชั้้�นปีีที่่� 6 บางส่่วนซึ่่�ง
จบกระบวนการเรีียนการสอนในวิิชากุุมารเวชศาสตร์์
ทั้้�งในโรงพยาบาลมหาราชนครเชีี ย งใหม่่ แ ละ
โรงพยาบาลสมทบเป็็นที่่�เรีียบร้้อยแล้้ว จึึงไม่่สามารถ
นำมาใช้้เป็็นเกณฑ์์ในการให้้คะแนนได้้จริิงในปีีการ
ศึึกษานี้้�
3.2 ไม่่สามารถหาภาพรอยโรคผิิวหนัังของ
ผู้้ป่� ว่ ยจริิงได้้ทั้้�งหมด เนื่่�องจากทีีมอาจารย์์แพทย์์ผู้้ดู� แู ล
นัักศึึกษาแพทย์์ชั้้�นปีีที่่� 6 ไม่่ได้้มีีคลัังของภาพรอยโรค
ผิิวหนัังอยู่่�เดิิม และอาจารย์์ในสาขาตจวิิทยาในเด็็ก
(pediatric dermatology) ได้้เกษีียณอายุุไปแล้้ว ส่่วน
อาจารย์์ ใ หม่่ ใ นสาขาตจวิิ ท ยาในเด็็ ก กำลัั ง อยู่่�ใน
ระหว่่างการศึึกษาต่่อ
3.3 จากสถานการณ์์ในการระบาดของโรค
โควิิด-19 ทำให้้ภาระงานของอาจารย์์แพทย์์มีีมากขึ้้�น
จึึ ง ทำให้้อาจารย์์ บ างส่่ ว นไม่่ ส ามารถเตรีี ย มผู้้� ป่่ ว ย
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

55

CMU21 (2022)
Chiang Mai University, Thailand

เสมืือนจริิงได้้ทั้้�งหมด ทำให้้การเริ่่�มทดลองใช้้รููปแบบ
การเรีียนรู้้�โรคทางผิิวหนัังในเด็็กด้้วยตนเองสำหรัับ
นัักศึึกษาแพทย์์ชั้้�นปีีที่่� 6 ต้้องถููกเลื่่�อนมาหลายครั้้�ง
จนถึึงกลุ่่�มสุุดท้้าย
3.4 จากสถานการณ์์ในการระบาดของโรค
โควิิด-19 ทำให้้มีีการจััดการเรีียนการสอนทางระบบ
online มากขึ้้�น จึึงมีีความต้้องการในการจััดทำสื่่อ� การ
สอน online เพิ่่�มขึ้้�นอย่่างมาก ทำให้้เจ้้าหน้้าที่่�ที่่�ช่่วย
ในการจััดทำสื่่�อการสอน online ไม่่สามารถจััดทำ
วิิดีีโอได้้ตามเวลาที่่�วางแผนไว้้
4. แนวทางในการแก้้ไขปััญหา
4.1จากการที่่�ได้้รัับทุุนในช่่วงปลายปีี 2564
ทำให้้ไม่่สามารถใช้้สื่่�อการสอนดัังกล่่าวเพื่่�อประเมิิน
และให้้คะแนนกัับนัักศึึกษาแพทย์์ได้้หมดทุุกคน จึึงได้้
ใช้้สื่่�อการสอนดัังกล่่าวเพื่่�อเป็็นแนวทางประกอบการ
เรีียนการสอน และเป็็นรููปแบบเริ่่�มต้้น (pilot) ในการ
หาข้้อเสนอแนะและข้้อคิิดเห็็นให้้มีีความสอดคล้้องกัับ
ผู้้เ� รีียนมากที่่�สุดุ เพื่่�อนำไปใช้้จริิงกัับนัักศึึกษาแพทย์์ชั้้�น
ปีีที่่� 6 ในปีีการศึึกษาหน้้า
4.2 เนื่่�องจากไม่่สามารถหาภาพรอยโรคผิิวหนััง
ของผู้้�ป่่วยจริิงได้้ทั้้�งหมด จึึงต้้องมีีการใช้้ภาพจาก
เว็็บไซต์์ (website) และรายงานผู้้�ป่่วยทางการแพทย์์
ที่่�ได้้รัับการตีีพิิมพ์์แทน (case report) โดยมีีการใส่่
ที่่�มาของรููปที่่�ใช้้อ้้างอิิงแทน ขณะที่่�รูปู ส่่วนหนึ่่�งที่่�ได้้มา
จากผู้้�ป่่วยจริิงได้้มากจากการเตรีียมผู้้�ป่่วยเสมืือนของ
นัักศึึกษาแพทย์์ชั้้�นปีีที่่� 6 (รููปที่่� 3) จึึงได้้มีีการเพิ่่�มชื่่�อ
ของนัักศึึกษาแพทย์์กลุ่่�มดัังกล่่าวในฐานะผู้้ที่่� มี� ส่ี ว่ นร่่วม
ในการเตรีียมผู้้�ป่่วยเสมืือน
4.3 เนื่่�องจากทีีมอาจารย์์ผู้้ดู� แู ลนัักศึึกษาแพทย์์
ได้้มีีภาระงานเพิ่่�มขึ้้�นในระหว่่างการระบาดของโรค
โควิิด-19 ทำให้้ไม่่สามารถจััดเตรีียมผู้้�ป่่วยเสมืือนได้้
ครบตามที่่�วางแผนไว้้ จึึงได้้ลดจำนวนผู้้�ป่่วยเสมืือนลง
เหลืือเพีียง 4 ราย ได้้แก่่
1.โรคสุุกใส (chickenpox)
2.โรคเริิม (herpes simplex infection)
3.โรคเกลื้้�อน (tinea versicolor)
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4. โรคคาวาซากิิ (Kawasaki disease)
เพื่่�อให้้สามารถใช้้งานได้้ทัันสำหรัับระยะเริ่่ม� ต้้น
เพื่่� อ หาข้้อคิิ ด เห็็ น และข้้อเสนอแนะสำหรัั บ ทำการ
ปรัับปรุุงรููปแบบการเรีียนรู้้ด้้ว
� ยตนเองต่่อไป อย่่างไรก็็
ดีีผู้้�ป่่วยเสมืือนในส่่วนที่่�เหลืือจนครบ 10 ราย รวมถึึง
การจััดทำข้้อสอบในการประเมิินตนเองให้้ทัันใช้้ก่่อน
เริ่่�มปีีการศึึกษาหน้้า (2565)
4.4 เนื่่�องจากการตััดต่่อวิิดีีโอของเจ้้าหน้้าที่่�มีี
ความล่่าช้้าจากภาระงานของเจ้้าหน้้าที่่�ที่่�ทำสื่่�อการ
เรีียนการสอน online ที่่�มีีมากขึ้้�น จึึงได้้ให้้อาจารย์์ใน
ภาควิิชาที่่�มีีความรู้้�ความสามารถในการตััดต่่อวิิดีีโอ
เป็็ น ผู้้� ตัั ด ต่่ อ แทน และเห็็ น สมควรที่่� จ ะส่่ ง เสริิ ม ให้้
อาจารย์์ในภาควิิชาได้้มีีการอบรมการตััดต่่อวิิดีโี อเบื้้�อง
ต้้นเพิ่่�มขึ้้�นเพื่่�อใช้้ในการตััดต่่อวิิดีีโอสำหรัับการสอน
online ด้้วยตนเอง
5. รููปภาพ

รููปที่่� 1 รููปภาพแสดงการเรีียนการสอนในรููปแบบการ
อภิิปรายผู้้�ป่่วยแบบกลุ่่�มของนัักศึึกษาแพทย์์ชั้้�นปีีที่่� 6
(Extern conference)

รููปที่่� 2 รููปภาพแสดงการใช้้สื่่�อการเรีียนรู้้�โรคทาง
ผิิวหนัังด้้วยตนเองเป็็นหนึ่่�งในสื่่�อการเรีียนการสอน
สำหรัับนัักศึึกษาแพทย์์ชั้้�นปีีที่่� 6
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รููปที่่� 3 รููปภาพแสดงตััวอย่่างภาพรอยโรคผิิวหนัังของ
ผู้้�ป่่วยที่่�จััดเตรีียมโดยนัักศึึกษาแพทย์์ชั้้�นปีีที่่� 6
6. ผลการประเมิินการใช้้งานเบื้้�องต้้น
จากการประเมิินเบื้้�องต้้นพบว่่า นัักศึึกษาแพทย์์
ชั้้�นปีีที่่� 6 ผู้้�ป่่วยเสมืือนของโรคทางผิิวหนัังในเด็็กเป็็น
ผู้้�ป่่วยที่่�พบได้้บ่่อยจริิงและมีีความมั่่�นใจในการดููแล
ผู้้ป่� ว่ ยดัังกล่่าวหลัังเข้้าเรีียนรู้้ด้้ว
� ยตนเองในระดัับดีีมาก
และได้้ให้้การประเมิินจำนวนผู้้ป่� ว่ ยเสมืือน ความหลาก
หลายของผู้้�ป่่วยเสมืือน ความยาวของวิิดีีโอและความ
ชััดเจนของภาพและเสีียงของวิิดีโี อในระดัับดีี ซึ่ง่� จะได้้
นำไปสู่่�การเพิ่่�มจำนวนผู้้ป่� ว่ ยเสมืือนให้้ครบตามจำนวน
ที่่�วางแผนไว้้ และวางแผนตััดต่่อวิิดีีโอใหม่่เพื่่�อให้้มีี
ความกระชัับของเนื้้�อหาและมีีความชััดเจนของภาพ
และเสีียงมากขึ้้�น

7. สรุุป
การจััดการเรีียนการสอนรููปแบบการเรีียนรู้้ท� าง
โรงทางผิิ ว หนัั ง ในเด็็ ก ด้้วยตนเองสำหรัั บ นัั ก ศึึ ก ษา
แพทย์์ ส ามารถใช้้เป็็ น สื่่� อ การสอนอย่่ า งหนึ่่� ง ที่่� เ พิ่่� ม
ประสบการณ์์ในการเรีียนรู้้ใ� ห้้กัับนัักศึึกษาแพทย์์ได้้จริิง
ในภาวะที่่�มีีจำนวนผู้้�ป่่วยลดลงจากสถานการณ์์การ
ระบาดของโรคโควิิด-19 และควรมีีการปรัับปรุุงให้้มีี
ความสมบููรณ์์เพิ่่�มขึ้้�น เพื่่�อให้้เกิิดประสิิทธิิภาพสููงสุุด
เมื่่�อใช้้งานจริิง
8. กิิตติิกรรมประกาศ
ขอขอบคุุณทางศููนย์์นวััตกรรมการสอนและการ
เรีี ย นรู้้� มหาวิิ ท ยาลัั ย เชีี ย งใหม่่ (Teaching and
Learning Innovation Center Chiang Mai
University; TLIC CMU) ที่่�ให้้ทุุนในการจััดทำสื่่�อการ
เรีียนการสอนรููปแบบการเรีียนรู้้ท� างโรงทางผิิวหนัังใน
เด็็กด้้วยตนเองสำหรัับนัักศึึกษาแพทย์์ชั้้�นปีีที่่� 6 และ
ทีีมอาจารย์์ผู้้�ดููแลนัักศึึกษาแพทย์์ชั้้�นปีีที่่� 6 ทุุกท่่านที่่�
ร่่วมกัันจััดทำสื่่�อการสอนดัังกล่่าว

9. เอกสารอ้้างอิิง
[1] ประกาศแพทยสภา ที่่� 12 /2555 เรื่่�อง เกณฑ์์ความรู้้�ความสามารถในการประเมิินเพื่่�อรัับใบอนุุญาต
เป็็นผู้้�ประกอบวิิชาชีีพเวชกรรม พ.ศ. 2555 (Medical Competency Assessment Criteria for National
License 2012 )

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
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จลนวิิทยาและการประยุุกต์์ (KINESIOLOGY AND APPLICATIONS
ในการเรีียนการสอนแบบ Active learning
วรัญญา จริงจิตร1 สาวิตรี ชารุนันทกร1 นภาลัย ชัยมะหา1
และ ศุภลักษณ์ ผาดศรี1
1

ภาควิชากิจกรรมบำ�บัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110 ถนนอินทวโรรส ตำ�บลศรีภูมิ อำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
E-mail: waranya.chingchit@cmu.ac.th

บทคัดย่อ
การเรีียนการสอนแบบ Active learning ในกระบวนวิิชา 513212 ได้้จััดการเรีียนการสอนที่่�ลดการบรรยาย
หน้้าชั้้�นเรีียนลง และปรัับให้้มีีกิจิ กรรมที่่�ส่ง่ เสริิมการเรีียนรู้้เ� พื่่�อให้้สอดคล้้องกัับศตวรรษที่่� 21 ผ่่านการทำกิิจกรรม
กลุ่่�มในชั้้�นเรีียน การนำเสนอโดยผู้้เ� รีียน กิิจกรรมเกมออนไลน์์ที่่เ� ชื่่อ� มโยงเข้้ากัับเนื้้�อหา หรืือกิิจกรรมที่่�ผู้้เ� รีียนมีีส่ว่ น
ร่่วมในการกำหนดรููปแบบหรืือเนื้้�อหาในการเรีียนตามวััตถุุประสงค์์การเรีียนรู้้� โดยใช้้การจััดการเรีียนรู้้�แบบ
Activity-based learning, Problem-based learning และ Project-based learning ซึ่่�งผู้้�สอนจะใช้้ระบบ
จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์ผ่่าน MS team เป็็นหลััก และส่่งเสริิมให้้ผู้้�เรีียนได้้ใช้้เทคโนโลยีีในการสืืบค้้นข้้อมููล
การนำเสนอ การส่่งงาน และการสร้้างสื่่�อคลิิปวิิดีีโอ ในส่่วนของการประเมิินผลได้้แบ่่งสััดส่่วนคะแนนในส่่วนของ
กิิจกรรมการเรีียนแบบ Active learning โดยเป็็นการประเมิินตามสภาพจริิง (Authentic assessment) จาก
พฤติิกรรมในชั้้�นเรีียน ความเข้้าใจ การสะท้้อนคิิด และผลงานของผู้้�เรีียน
คำสำคััญ: Active learning, Activity-based learning, Problem-based learning, Project-based learning,
จลนวิิทยาและการประยุุกต์์, กิิจกรรมบำบััด
1. บทนำ
	ปััจจุุบัันโลกมีีการเปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็ว
การจะประสบความสำเร็็จในชีีวิิตได้้นั้้�นจะมีีทัักษะใน
การดำรงชีีวิิตในศตวรรษที่่� 21 (21st Century skills)
[1] ดัังนั้้�นการเรีียนรู้้�แบบ active learning จะเป็็น
ทัั ก ษะพื้้�นฐานสำคัั ญ ที่่� ช่่ ว ยส่่ ง เสริิ ม ให้้ผู้้� เรีี ย นเป็็ น
active learner เกิิดการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต ผู้้�สอนจึึง
ต้้องมีี ก ารปรัั บ เปลี่่� ย นบทบาทจากผู้้� ส อนมาเป็็ น ผู้้�
ออกแบบการเรีียนรู้้� ส่่งเสริิม ชี้้�แนะ รวมถึึงอำนวย
ความสะดวกในการเรีียน [2 - 4] เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนสามารถ
นำองค์์ ค วามรู้้� ไ ปประยุุ ก ต์์ ใ ช้้ให้้สอดคล้้องกัั บ
สถานการณ์์ที่่�มีีการปรัับเปลี่่�ยนตลอดเวลา
58

กระบวนวิิชา 513212 จลนวิิทยาและการประยุุกต์์
เป็็นกระบวนวิิชาที่่�ผู้้�เรีียนต้้องบููรณาการความรู้้�ใน
ศาสตร์์พื้้�นฐาน เพื่่�อนำความรู้้พื้้�� นฐานที่่�ได้้จากการเรีียน
มาประยุุกต์์ใช้้ในการให้้การบำบััดฟื้้�นฟููผู้้�ป่่วยรวมถึึง
การนำใช้้ในชีีวิิตประจำวััน ดัังนั้้�น ผู้้�สอนจึึงปรัับการ
เรีียนการสอนในรููปแบบเดิิมที่่�เป็็นการบรรยายหน้้าชั้้�น
เรีียนเพีียงอย่่างเดีียว มาเป็็นการเรีียนการสอนในรููป
แบบ active learning
2. แนวทางที่่�ใช้้ในการเรีียนการสอนแบบ active
learning
กระบวนวิิชา 513212 จลนวิิทยาและการ
ประยุุกต์์ เป็็นกระบวนวิิชาสำหรัับนัักศึึกษาชั้้�นปีีที่่� 2
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ภาควิิ ช ากิิ จ กรรมบำบัั ด คณะเทคนิิ ค การแพทย์์
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ซึ่่�งมีีผู้้�เรีียนจำนวน 58 คน
กระบวนวิิ ช านี้้�เป็็ น การนำองค์์ ค วามรู้้� ทั้้� งในเรื่่� อ ง
กายวิิภาคศาสตร์์ สรีีรวิิทยา และจลนวิิทยาที่่�เกี่่ย� วข้้อง
กัับการเคลื่่อ� นไหวของมนุุษย์์ที่่ผู้้� เ� รีียนเคยศึึกษามาแล้้ว
มาต่่อยอดเพื่่�อนำองค์์ความรู้้�ที่่�ได้้มาประยุุกต์์ใช้้ใน
วิิชาชีีพกิิจกรรมบำบััด ในการให้้การบำบััดฟื้้น� ฟููผู้้ป่� ว่ ย
รวมถึึงการส่่งเสริิมสุุขภาพให้้กัับผู้้�รัับบริิการ ดัังนั้้�น
การจััดการเรีียนรู้้�แบบ active learning ในกระบวน
วิิชานี้้�จึึงช่่วยส่่งเสริิมทัักษะการเรีียนสำหรัับศตวรรษที่่�
21 ในด้้านทัักษะด้้านการคิิดอย่่างมีีวิจิ ารณญาณ และ
ทัักษะในการแก้้ปััญหา (Critical thinking and
Problem) ทัักษะด้้านความร่่วมมืือ การทำงานเป็็น
ทีีม และภาวะผู้้น� ำ (Collaboration teamwork and
Leadership skills) ทัักษะด้้านการสื่่อ� สาร สารสนเทศ
และรู้้�เท่่าทัันสื่่�อ (Communication, Information
and Media literacy skills) ทัักษะด้้านคอมพิิวเตอร์์
และเทคโนโลยีี ส ารสนเทศ และการสื่่� อ สาร
(Computing and ICT literacy skills) ทัักษะอาชีีพ
และทัักษะการเรีียนรู้้� (Career and Learning skills)
และความมีีเมตตา กรุุณา วิินััย คุุณธรรม จริิยธรรม
(Compassion) ซึ่่ง� การส่่งเสริิมทัักษะเหล่่านี้้�จะถููกสอด
แทรกในกิิจกรรมการเรีียนรู้้�
ในการเรีียนผู้้ส� อนได้้ส่่งเอกสารและสื่่อ� ต่่างๆ ที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับการเรีียนใน MS team เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนได้้
ศึึกษาล่่วงหน้้า และเริ่่�มการเรีียนการสอนโดยการให้้ผู้้�
เรีียนได้้ทำแบบทดสอบที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเนื้้�อหาที่่�จะได้้
เรีียนโดยใช้้เกมส์์ออนไลน์์โดยไม่่เก็็บคะแนนเพื่่�อให้้ผู้้�
เรีียนได้้ทราบเนื้้�อหาล่่วงหน้้าและผู้้เ� รีียนสนุุกสนาน ตื่่น�
ตัั วที่่� จ ะเรีี ย น รวมถึึ ง ให้้รางวัั ล กัั บ ผู้้� เรีี ย นที่่� ต อบได้้
คะแนนมากที่่�สุุดเพื่่�อเป็็นแรงเสริิมทางบวกให้้กัับผู้้�
เรีียน และในการเรีียนใช้้วิิธีีการสอนแบบใช้้คำถาม
(Questioning method) วิิธีีการสอนแบบอภิิปราย
(Discussion method) วิิธีีการสอนแบบแบ่่งกลุ่่�ม
ทำงาน (Committee work method) และผู้้�สอนได้้

ลดการบรรยายเพื่่�อเปิิดโอกาสและให้้เวลากัับผู้้�เรีียน
ได้้ศึึกษาตามแนวทางของ active learning แม้้ว่่าจะ
มีีสถานการณ์์แพร่่ระบาดของโรคโคโรน่่าไวรััส 2019
และมีีการงดการเรีียนการสอนในชั้้�นเรีียนก็็ตาม ผู้้ส� อน
ได้้ปรัับวิิธีกี ารเรีียนการสอนเป็็นแบบออนไลน์์โดยผ่่าน
ระบบ zoom meeting และใช้้ breakout room เพื่่�อ
ให้้ผู้้�เรีียนแต่่ละกลุ่่�มได้้ทำงานร่่วมกััน
ได้้เปิิ ด โอกาสให้้ผู้้� เรีี ย นได้้มีี ส่่ ว นร่่ ว มในการ
จััดการเรีียนรู้้� บููรณาการและสร้้างองค์์ความรู้้�จาก
แหล่่งข้้อมููลต่่าง ๆ โดยใช้้รููปแบบการสอนที่่�หลากหลาย
และเชื่่อ� มโยงองค์์ความรู้้ที่่� ไ� ด้้เรีียนผ่่านมาสู่่�เนื้้�อหาที่่�ได้้
เรีียนในครั้้�งต่่อ ๆ ไป โดยเริ่่�มจากการเรีียนรู้้�แบบใช้้
กิิจกรรมเป็็นฐาน (Activity-based learning) เปิิด
โอกาสให้้ผู้้�เรีียนเป็็นคนเลืือกหััวข้้อหรืือภาพที่่�สนใจมา
ศึึกษาและวิิเคราะห์์การเคลื่่�อนไหวโดยให้้ผู้้�เรีียนรวม
กลุ่่�มเพื่่�อช่่วยกัันเลืือกและวิิเคราะห์์สิ่่�งที่่�กลุ่่�มได้้เลืือก
มาว่่าในแต่่ละข้้อต่่อของร่่างกายเกิิดการเคลื่่อ� นไหวใน
รููปแบบใด รวมถึึงยัังได้้จััดกิิจกรรมเล่่นเกมส์์เพื่่�อให้้ใน
กลุ่่�มบอกชื่่�อท่่าทางการเคลื่่�อนไหวที่่�เป็็น technical
term เนื่่�องจากในการทำงานผู้้�เรีียนจำเป็็นต้้องใช้้
technical term ในการสื่่�อสารกัับสหวิิชาชีีพ รวมถึึง
ความเข้้าใจที่่�ถููกต้้องของท่่าทางการเคลื่่�อนไหว
หลัั ง จากที่่� ผู้้� เรีี ย นมีี ค วามรู้้� พื้้� นฐานพอเพีี ย ง
ผู้้�สอนจึึงได้้ปรัับรููปแบบการเรีียนการสอนเป็็นการ
เรีี ย นรู้้� แ บบใช้้ปัั ญ หาเป็็ น ฐาน (Problem-based
learning) โดยผู้้�สอนได้้กำหนดปััญหาที่่�เป็็นการเชื่่�อม
โยงองค์์ความรู้้ใ� นครั้้�งก่่อนหน้้ามาให้้ผู้้�เรีียนได้้วิิเคราะห์์
ต่่อไปว่่าหากเกิิดความผิิดปกติิขึ้้�นจะส่่งให้้อย่่างไรต่่อ
การเคลื่่�อนไหวร่่างกาย
และสุุดท้้ายผู้้ส� อนจึึงได้้ใช้้รููปแบบการเรีียนแบบ
การเรีียนรู้้�โดยใช้้โครงงานเป็็นฐาน (Project-based
learning) โดยการให้้นัักศึึกษาจัับคู่่�และจัับฉลากข้้อ
จำกััดในการเคลื่่อ� นไหวที่่�ได้้แล้้วจััดทำคลิิปวิิดีโี อในการ
ทำกิิจวััตรประจำวัันเพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนได้้คิิดวิิเคราะห์์ และ
แก้้ไขปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�น ซึ่่�งทำให้้ผู้้�เรีียนได้้บููรณาการ
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
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ความรู้้�และได้้ประยุุกต์์ใช้้ความรู้้�ที่่�มีีไปใช้้ชีีวิิตประจำ
วััน และในวิิชาชีีพต่่อไป รวมถึึงช่่วยส่่งเสริิมให้้ผู้้�เรีียน
มีีทัักษะการเรีียนรู้้�ในศตวรรษที่่� 21
3. การวััดและประเมิินผล
ในการวััดและประเมิินผล ผู้้�สอนได้้ปรัับการ
ประเมิินผลการเรีียนจากการสอบข้้อเขีียนจากการ
สอบกลางภาคและปลายภาคการศึึกษาที่่�ส่ว่ นใหญ่่จะ
เป็็นข้้อสอบที่่�เป็็นความจำมาเป็็นการประเมิินตาม
สภาพจริิง โดยประเมิินจาก
- คะแนนพฤติิกรรมในชั้้�นเรีียน การทำกิิจกรรม
กลุ่่�ม
- คะแนนการสะท้้อนคิิด
- คะแนนผลงานที่่�ได้้รัับมอบหมาย
- คะแนนสอบกลางภาคและปลายภาคการ
ศึึกษาที่่�ข้้อสอบจะปรัับเป็็นข้้อสอบในเชิิงของความ
เข้้าใจและการวิิเคราะห์์มากกว่่าข้้อสอบความจำ
โดยการประเมิินผลงานที่่�ได้้รัับมอบหมาย จะมีี
การกำหนดเกณฑ์์ Rubric Score ในการประเมิินผล
การเรีียนรู้้�ของผู้้�เรีียนทุุกครั้้�ง
ผลจากการจััดการเรีียนรู้้แ� บบ active learning
ในกระบวนวิิชานี้้�พบว่่าผู้้�เรีียนมีีทัักษะแห่่งศตวรรษที่่�
21 ทั้้�งในด้้านทัักษะการคิิดอย่่างมีีวิิจารณญาณและ
ทัั ก ษะการแก้้ปัั ญ หา (Critical thinking and
Problem) ทัักษะด้้านความร่่วมมืือ การทำงานเป็็น
ทีีม และภาวะผู้้น� ำ (Collaboration teamwork and
Leadership skills) ทัักษะด้้านการสื่่อ� สาร สารสนเทศ
และรู้้�เท่่าทัันสื่่�อ (Communication, Information
and Media literacy skills) ทัักษะด้้านคอมพิิวเตอร์์
และเทคโนโลยีี ส ารสนเทศ และการสื่่� อ สาร
(Computing and ICT literacy skills) ทัักษะอาชีีพ
รวมถึึงทัักษะการเรีียนรู้้� (Career and Learning
skills) จากการสะท้้อนคิิดของผู้้เ� รีียน การทำกิิจกรรม
กลุ่่�มตามใบงานที่่� ไ ด้้รัั บ มอบหมายออกมาได้้อยู่่�ใน
ระดัับดีีและโดดเด่่นตามตััวชี้้�วััดและเกณฑ์์การประเมิิน
ผลการเรีียนรู้้�กระบวนวิิชา ซึ่่�งใบงานนั้้�นเป็็นลัักษณะ
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ของการใช้้กิิ จ กรรมเป็็ น ฐาน (Activity-based
learning) หรืือใช้้โครงงานเป็็นฐาน (Project-based
learning) และจากผลการสอบกลางภาคและปลาย
ภาคการศึึกษาที่่�ข้้อสอบเป็็นในเชิิงของความเข้้าใจและ
การวิิเคราะห์์ นอกจากนี้้�ผู้้�เรีียนยัังมีีวิินััยในการเรีียน
จากการประเมิินพฤติิกรรมในชั้้�นเรีียน การทำกิิจกรรม
กลุ่่�ม และการส่่งงานตามระยะเวลาที่่�กำหนด
3.1. ในมุุมมองของผู้้�สอน
การเรีียนการสอนในรููปแบบ active learning
ของกระบวนวิิชา 513212 จลนวิิทยาและการประยุุกต์์
สามารถช่่วยให้้ผู้้�เรีียนมีีความรู้้� ความเข้้าใจ สามารถ
ประยุุกต์์ คิิดวิิเคราะห์์ แก้้ปััญหาจากโจทย์์ที่่ก� ำหนดให้้
รวมถึึงทัักษะการดำรงชีีวิิตในศตวรรษที่่� 21 ได้้เป็็น
อย่่างดีี ประเด็็นที่่�สำคััญนอกเหนืือจากทัักษะการดำรง
ชีีวิิตในศตวรรษที่่� 21 แล้้วนั้้�น ผู้้�สอนภาคภููมิิใจในตััวผู้้�
เรีียนที่่�มีีความพยายามและปรัับตััวในการเรีียนรู้้�เป็็น
อย่่างดีี
3.2. ในมุุมมองของผู้้�เรีียน
การเรีียนการสอนในรููปแบบ active learning
ของกระบวนวิิชา 513212 ในมุุมมองผู้้�เรีียน ผู้้�สอนได้้
นำข้้อมููลบางส่่วนที่่�ได้้จากการประเมิินกระบวนวิิชา
และที่่�ได้้จากการสะท้้อนคิิดมาได้้ดัังนี้้�
- จากการเรีี ย นในหัั วข้้ อนี้้�และจากการทํํา
ปฏิิบััติิการมาทํําให้้ได้้ทบทวนและต่่อยอดความรู้้�เดิิม
ทํําให้้รู้้� ว่่ า สามารถนํําความรู้้� ที่่� ไ ด้้จากการเรีี ย นไป
ประยุุกต์์ใช้้อย่่างไรได้้บ้้าง และทํําให้้เห็็นภาพการเป็็น
นัักกิิจกรรมบํําบััดได้้ชััดมากขึ้้�น
-	วิิชานี้้�เป็็นวิิชาที่่�ได้้ให้้ความสนุุกและให้้ความ
รู้้�ไปพร้้อม ๆ กัันเนื่่�องจากอาจารย์์มัักจะหาเกมมาให้้
เล่่นเสมอต่่อให้้ตอบผิิดก็็ไม่่เป็็นไร เพราะถืือเป็็นการที่่�
ทํําให้้จํําในคํําตอบที่่�ถููกมากยิ่่�งขึ้้�น อาจารย์์ทุุกคนใจดีี
พยายามอธิิบายและสาธิิตให้้นัักศึึกษาเข้้าใจมากยิ่่ง� ขึ้้�น
อยู่่�เสมอ
-	น่่าเสีียดายที่่�เป็็นออนไลน์์จึึงทํําให้้รัับความรู้้�
จากอาจารย์์ได้้ไม่่เต็็มที่่� นัักศึึกษาจะนํําความรู้้�ที่่�ได้้ไป
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ทบทวนปรัับใช้้กัับตนเองเพื่่�อเป็็นพื้้�นฐานการเป็็นนััก
กิิจกรรมบํําบััดที่่�ดีีในอนาคต
- ในการเรีียนทั้้�งสามคาบได้้เล่่นควิิซก่่อนเข้้าสู่่�
บทเรีียน รู้้�สึึกสนุุกลุ้้�นและท้้าทาย เพราะเป็็นเกมที่่�ไม่่
เคยเล่่นมาก่่อน
-	ที่่�ชอบกระบวนการสอน เเละกระบวนการ
สอบเก็็บคะเเนนที่่�เป็็นเเบบ Active leaning ทํําให้้เรา
ตื่่�นตััวตอนเรีียนในคาบตลอดเวลา เพราะจะต้้องทํํา
Assignment ส่่งช่่วงท้้ายคาบ เเละชอบที่่�อาจารย์์มีี
เกมตกปลาให้้เล่่น ทํําให้้รู้้�ภาพรวมขอบเขตของเนื้้�อหา
ที่่�เราจะเรีียนในวัันนั้้�น ซึ่่�งช่่วยวััดความเข้้าใจเราด้้วย
สุุ ด ท้้ายนี้้�หนูู จ ะเก็็ บ ความรู้้� เ หล่่ า นี้้�ไว้้ใช้้ เพื่่� อ เป็็ น
ประโยชน์์ในตอนฝึึกงาน
- ในคาบ active learning อยากให้้อาจารย์์มีี
ตััวอย่่างหรืืออธิิบายเพิ่่�ม
- อยากให้้มีีเอกสารที่่�เป็็นภาษาไทยประกอบ
ค่่ะ เพราะว่่าสไลด์์อัังกฤษไม่่ค่่อยเข้้าใจ

3.3. ลิ้้�งค์์ตััวอย่่างคลิิปวิิดีีโอของผู้้�เรีียน
631110129_631110184 movement analysis
.MP4
631110119_631110142 movement analysis.
MOV
631110161_631110163_movement analysis.
MOV
4. กิิตติิกรรมประกาศ
	ทุุนสนัับสนุุนการเรีียนการสอนแบบ active
learning ได้้รัับจากโครงการส่่งเสริิมการจััดการเรีียน
รู้้�แบบใหม่่ที่่�สอดคล้้องกัับศตวรรษที่่� 21 ประจำภาค
เรีียนที่่� 2/2564
ขอขอบพระคุุณ Teaching and Learning
Innovation Center (TLIC) มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
และคณาจารย์์จากคณะศึึกษาศาสตร์์ที่่�กรุุณาให้้คำ
แนะนำในกิิจกรรม Coaching เป็็นอย่่างสููง
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6. ภาคผนวก
ตััวอย่่าง งานที่่�มอบหมาย
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การเรีียนการสอนของนัักศึึกษาแพทย์์โดยใช้้ผู้้�ป่่วยจำลองออนไลน์์
และวิิดีีโอที่่�ให้้นัักศึึกษามีีส่่วนร่่วมในการตััดสิินใจรัักษา
ศุภกัญญา กังสุวรรณ 1, ณัฐรุจี วิวรรธนดิฐกุล1, กานต์ อภิเวชกุล1,
เจน เจิดอำ�ไพ1 และ อลิสรา ดำ�รงมณี 1
1

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่อยู่ 110 ถนนอินทวโรรส ซอย 2 ตำ�บลสุเทพ อำ�เภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
E-mail: supakanya.tan@cmu.ac.th

บทคัดย่อ
การเรีียนการสอนนัักศึึกษาแพทย์์แบบออนไลน์์มีีบทบาทมากขึ้้�นในยุุคปััจจุุบัันเนื่่�องจากสถานการน์์โรค
ระบาดและการปฏิิบััติิตััวรัักษาระยะห่่าง การวางแผนสร้้างกระบวนการเรีียนการสอนจึึงมีีความสำคััญ นัักศึึกษา
แพทย์์ชั้้�นคลิินิิคจะมีีการเรีียนการสอนโดยใช้้ประสบการณ์์การดููแลผู้้�ป่่วยเป็็นหลัักทั้้�งนี้้�เนื่่�องจากข้้อจำกััดหลาย
อย่่างทั้้�งจำนวนผู้้�ปกติิปกติิที่่�ลดลง ความซัับซ้้อนของผู้้�ป่่วยที่่�มีีมากขึ้้�นในโรงเรีียนแพทย์์จึึงทำให้้ระบบการเรีียน
การสอนต้้องปรัับเปลี่่�ยน การเรีียนโดยใช้้ผู้้�ป่่วยจำลองมีีบทบาทสำคััญในการฝึึกฝนการรัักษาผู้้�ป่่วยภาวะฉุุกเฉิิน
หรืือผู้้�ป่่วยที่่�พบน้้อยลง การศึึกษานี้้�จึึงจััดการเรีียนการสอนโดยอาศััยผู้้�ป่่วยจำลองเป็็นพื้้�นฐาน นำเสนอใน 2 รููป
แบบได้้แก่่ 1. แบบผู้้�ป่่วยจำลองผ่่านสื่่�อออนไลน์์ เพื่่�อฝึึกฝนทัักษะการซัักประวััติิและการให้้คำแนะนำแก่่ผู้้�ป่่วย
2. แบบ interactive VDO เพื่่�อเสริิมทัักษะการตััดสิินใจการรัักษาผู้้ป่� ว่ ยภาวะฉุุกเฉิิน และผู้้ป่� ว่ ยทั่่�วไปที่่�ศึกึ ษาอาจ
มีีบทบาทน้้อยในเวชปฏิิบััติิจริิง จากการศึึกษานี้้�ได้้ทำการสำรวจความพึึงพอใจของนัักศึึกษาต่่อวิิธีีการเรีียนการ
สอนทั้้�งสองวิิธีีพบว่่า นัักศึึกษามีีความพึึงพอใจอยู่่�ในระดัับมากที่่�สุุดในการใช้้ผู้้�ป่่วยจำลองแบบออนไลน์์เป็็น
telemedicine ร้้อยละ 78.6 โดยสนัับสนุุนการทำกิิจกรรมนี้้�เป็็นกิิจกรรมเสริิมในการเรีียนการสอนในอนาคตต่่อ
ไปเพราะสามารถทดแทนจำนวนผู้้ป่� ว่ ยที่่�มีอี ย่่างจำกััดและเพิ่่�มโอกาสให้้นัักศึึกษาได้้ฝึึกฝนด้้วยตนเองได้้ ในขณะที่่�
การใช้้ interactive VDO ยัังพบว่่าสื่่อ� การเรีียนการสอนนี้้�ยัังเป็็นที่่�พอใจในระดัับดีี ร้้อยละ 53.8 เนื่่�องจากใช้้ระยะ
เวลายาวนานในการศึึกษา ซึ่่�งเป็็นประเด็็นที่่�ทำให้้ต้้องปรัับปรุุงต่่อไป โดยสรุุป การทำสื่่�อการเรีียนการสอนผ่่าน
ระบบออนไลน์์โดยวิิธีกี ารใช้้ผู้้�ป่ว่ ยจำลองผ่่านระบบออนไลน์์และ interactive ยัังถืือเป็็นวิิธีที่่ี ดี� ี สร้้างความพึึงพอใจ
ให้้กัับผู้้�เรีียน ตลอดจนทำให้้ผู้้�เรีียนสนใจและมีีส่่วนร่่วมในการเรีียนออนไลน์์ได้้ดีีมากยิ่่�งขึ้้�น
คำสำคััญ: Interactive learning, telemedicine, simulation based-learning, online education
1. บทนำ
กระบวนวิิชากุุมารเวชศาสตร์์ 2 ประกอบไป
ด้้วยการบรรยายและการฝึึกปฏิิบััติิบนหอผู้้�ป่่วยและ
ห้้องตรวจผู้้�ป่่วยนอก ในส่่วนการบรรยายมีีการเรีียน
การสอนหลากหลายรููปแบบ ได้้แก่่การเรีียนโดยมีี
อาจารย์์เป็็นผู้้บ� รรยาย (เรีียนในห้้องบรรยายแบบแบ่่ง
กลุ่่�มและเรีียนออนไลน์์รวมทั้้�งชั้้�นปีี) การเรีียนแบบ
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flipped-classroom รวมไปถึึงการเรีียนรู้้�ด้้วยตนเอง
โดยผ่่านเอกสารคำสอนในระบบ KC-Moodle ตาม
หััวข้้อที่่�กำหนด อย่่างไรก็็ตามเนื้้�อหาในรายวิิชานี้้�มีี
จำนวนมาก และส่่วนหนึ่่�งต้้องใช้้การเรีียนด้้วยตนเอง
ท ำ ใ ห้้นัั ก ศึึ ก ษ า ไ ม่่ ส า ม า ร ถ เรีี ย น รู้้� ไ ด้้ อ ย่่ า ง มีี
ประสิิทธิิภาพเท่่าที่่�ควร นอกจากนี้้�ด้้วยสถานการณ์์
การระบาดของเชื้้�อโควิิ ด -19 ทำให้้โอกาสการ
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ปฏิิสััมพัันธ์์กัับผู้้�ป่่วย การฝึึกปฏิิบััติิทางคลิินิิกบนหอผู้้�
ป่่วยและห้้องตรวจผู้้�ป่่วยนอก รวมไปถึึงการสอนรวม
ในชั้้�นเรีียนทำได้้ยากขึ้้�น ส่่งผลกระทบโดยตรงต่่อ
ประสบการณ์์ ก ารเรีี ย นรู้้� ข องนัั ก ศึึ ก ษาทั้้�งในภาค
บรรยายและภาคปฏิิบัติั ิ โครงการพััฒนาการเรีียนการ
สอนนี้้�จึึงวางแผนสร้้างเครื่่อ� งมืือและรููปแบบการเรีียน
ที่่�จะช่่วยผู้้�เรีียนให้้สามารถเข้้าใจเนื้้�อหาการบรรยาย
อย่่างลึึกซึ้้�ง และมีีประสบการณ์์ทางคลิินิกิ เพิ่่�มขึ้้�น โดย
มีีแผนการปรัับปรุุงการเรีียนการสอนแบบบููรณาการ
ผ่่านการใช้้ผู้้�ป่่วยจำลอง หุ่่�นจำลอง วิิดีีโอ และสื่่�อการ
สอนอื่่�น ๆ ทั้้�งนี้้�เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนมีี active learning และ
เพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการเรีียนรู้้�
2. หลัักการและทฤษฎีีที่่�นำมาใช้้
ในยุุคศตวรรษที่่� 21 ที่่�มีเี ทคโนโลยีีในการศึึกษา
เพิ่่�มขึ้้�นอย่่างมาก ทั้้�งนี้้�ระบบการเรีียนแบบออนไลน์์
กลายเป็็นวิิธีีการที่่�นิิยมใช้้มากขึ้้�น โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง
ในยุุคสถานการณ์์การระบาดของโควิิด-19 อย่่างไร
ก็็ตามการศึึกษาถึึงประสิิทธิิภาพการใช้้สื่่�อการเรีียน
การสอนออนไลน์์ กัั บ นัั ก ศึึ ก ษาแพทย์์ ร ะดัั บ ก่่ อ น
ปริิญญา จากการศึึกษาแบบ metanalysis พบว่่า
ไม่่ได้้มีีหลัักฐานชััดเจนที่่�สนัับสนุุนว่่าการศึึกษาแบบ
offline จะมีีประสิิทธิิภาพมากกว่่าแบบ online ทั้้�งนี้้�
การศึึกษาแบบ online ยัังมีีประโยชน์์ในการเพิ่่�มความรู้้�
ทัั ก ษะความสามารถซึ่่� ง ต้้องพิิ จ ารณาถึึ ง วิิ ธีี ก ารที่่� มีี
ประโยชน์์และเหมาะสมสำหรัับนัักศึึกษาแพทย์์ระดัับ
ก่่อนปริิญญา1 Modular Object-Oriented Dynamic
Learning Environment (Moodle) เป็็นระบบการ
เรีียนการสอนออนไลน์์ที่่�สะดวกสบายกัับการใช้้งาน
เป็็นระบบที่่�ดีีในการสอนออนไลน์์กัับนัักศึึกษาก่่อน
ปริิญญาและเอื้้�ออำนวยในนัักศึึกษาสามารถศึึกษาด้้วย
ตนเองได้้ง่่ายมากขึ้้�น ยกระดัับการศึึกษาให้้เป็็นสากล
มากขึ้้�น2 การศึึกษาในยุุคการระบาดของโรคโควิิด-19
ทำให้้นัักศึึกษาเข้้าถึึงผู้้ป่� ว่ ยและได้้ฝึึกฝนกัับผู้้ป่� ว่ ยอย่่าง
ปกติิได้้น้้อยลง รวมถึึงทัักษะการตััดสิินใจต่่างๆ ใน
ภาวะฉุุกเฉิินอาจลดลงจากเดิิม การศึึกษาจากประเทศ

สวิิตเซอร์์แลนด์์ได้้มีีการศึึกษาแบบ Randomized
controlled trial โดยเปรีียบเทีียบระหว่่างการใช้้การ
เรีียนการสอนออนไลน์์ลัักษณะ E-learning มีีคำถาม
การให้้นัักศึึกษาตอบคำถามและมีีการเฉลยคำตอบ
เป็็นสื่่�อภาพรวมถึึงมีีวิิดิิโอของผู้้�ป่่วยจริิงให้้นัักศึึกษา
ตััดสิินใจเรื่่อ� งการวิินิจิ ฉััยและรัักษา เทีียบกัับการใช้้การ
เรีียนการสอนแบบสื่่�อภาพเคลื่่�อนไหวแบบวิิดิิโออย่่าง
เดีียวเป็็นหลััก พบว่่ากลุ่่�มที่่�ใช้้สื่่�อการสอนออนไลน์์
ลัักษณะ E-learning มีีความสนใจและติิดตามสื่่�อการ
เรีียนได้้ดีีกว่่าแบบปกติิทั้้�งยัังได้้คะแนนการตััดสิินใจ
การวิินิิจฉััยหรืือรัักษาโรคได้้ดีีกว่่าในกลุ่่�มที่่�ดููสื่่�อภาพ
เคลื่่�อนไหวของการสอนแบบปกติิ3 วิิธีีการใช้้ผู้้�ป่่วย
จำลองเป็็นอีีกวิิธีีที่่�ดีีในการฝึึกฝนการดููแลผู้้�ป่่วยที่่�มีี
ภาวะฉุุกเฉิิน เสริิมประสบการณ์์ทำให้้มีีประโยชน์์ใน
การตััดสิินใจนำความรู้้�ไปใช้้ในสถานการณ์์จริิงอย่่าง
มาก4 อย่่างไรก็็ตามวิิธีีการทำสื่่�อการสอนออนไลน์์ทำ
หลายวิิธีีเช่่น การสอนสดผ่่านสื่่�อออนไลน์์ การบัันทึึก
การสอนไว้้ก่่ อ นล่่ ว งหน้้า โดยใช้้วิิ ธีี ก ารสอนแบบ
problem-based learning, flipped-classroom,
การประชุุมสััมมนาและการใช้้ตััวอย่่างผู้้ป่� ว่ ย ตลอดจน
การบรรยายปกติิแล้้วนำสื่่�อทั้้�งหมดนั้้�นวางในระบบ
ออนไลน์์ จากการที่่�นัักศึึกษาได้้มีีโอกาสศึึกษาด้้วย
ตนเองใช้้เวลาด้้วยตนเองและมีีการทบทวนประเมิิน
ตนเองนั้้�นพบข้้อมููลว่่าทำให้้นัักศึึกษาสามารถเพิ่่�ม
ความสามารถในการทำหััตถการทางการแพทย์์ได้้5
ทั้้�งนี้้�แพลตฟอร์์มที่่�มีีการใช้้มากที่่�สุุดในยุุคที่่�ต้้องมีีการ
รัักษาระยะห่่างคืือ Zoom® ซึ่ง่� การขาดการเรีียนแบบ
พบปะกัันจริิงอาจทำให้้การเรีียนการสอนไม่่ได้้ประสบ
ความสำเร็็จมากเท่่าที่่�ควร รวมถึึงการไม่่ได้้วางแผนการ
เรีียนการสอนที่่�ดีีในสื่่�อออนไลน์์ก็็ทำให้้แผนการสอน
อาจมีีปััญหาได้้ รวมถึึงปััญหาทางด้้านอารมณ์์ของ
นัักศึึกษาที่่�ไม่่สามารถแสดงออกให้้อาจารย์์เห็็นได้้
อย่่างชััดเจน6 ซึ่ง่� เป็็นส่่วนที่่�อาจารย์์ต้้องพิิจารณาและ
ศึึกษาเพิ่่�มเติิมต่่อไปและหาวิิธีกี ารป้้องกัันการเกิิดการ
เบื่่�อหน่่ายของนัักศึึกษาในการใช้้สื่่�อออนไลน์์เรีียนด้้วย
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
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ตนเอง และช่่วยนัักศึึกษาให้้รู้้�สึกึ สนุุกและอยากเรีียนรู้้�
เพื่่�อทำให้้สื่่�อที่่�อาจารย์์ตั้้�งใจทำนั้้�นเกิิดประโยชน์์สููง
ที่่�สุุด7
อย่่างไรก็็ตาม หลัักการพื้้�นฐานในการจััดการ
เรีียนการสอนแบบออนไลน์์สำหรัับนัักศึึกษาแพทย์์มีี
3 หลัักการได้้แก่่ Transactional distance, presence,
independence learner ดัังนั้้�นหากทำสื่่�อการสอน
ออนไลน์์สำหรัับนัักศึึกษาแพทย์์นั้้�นควรยึึดหลัักให้้สื่่�อ
การสอนนั้้�นสามารถทำให้้นัักศึึกษามีีความสามารถใน
การเรีี ย นรู้้� ด้้ว ยตนเองได้้ทั้้�งในเรื่่� อ งความรู้้� การ
ปฏิิสัมั พัันธ์์ทางสัังคมและสามารถเรีียนรู้้อ� ย่่างต่่อเนื่่�อง
ได้้เพราะฉะนั้้�นสื่่�อนั้้�นต้้องเป็็นแบบ active learner
ไม่่ใช่่แบบ passive learner8 ด้้วยหลัักการนี้้�จึึงทำให้้
การวางแผนการสอนแบบ interactive VDO จึึงเป็็น
วิิธีีหนึ่่�งที่่�คาดว่่าจะบรรลุุจุุดประสงค์์และเสริิมทัักษะ
ทางการแพทย์์ให้้นัักศึึกษาได้้มากกว่่าปกติิ ร่่วมกัับการ
เสริิมทัักษะให้้นัักศึึกษาในเรื่่�อง telemedicine ให้้
สอดคล้้องกัับสถานการณ์์ในอนาคตที่่�แพทย์์รุ่่�นใหม่่
ต้้องเผชิิญ9 ดัังนั้้�นการทำสื่่�อออนไลน์์นั้้�นจำเป็็นมากที่่�
ต้้องอาศัั ย การวางแผนโครงสร้้างที่่� ชัั ด เจน ตั้้�งจุุ ด
ประสงค์์และเลืือกวิิธีีการที่่�ชััดเจนไว้้สำหรัับการให้้
ความรู้้�ในหััวข้้อเรื่่�องที่่�แตกต่่างกััน10
3. กระบวนการจััดกิิจกรรม
3.1. กิิจกรรมหลัักที่่� 2 งาน ได้้แก่่
3.1.1 สร้้างห้้องเรีียนเสมืือนเพื่่�อจำลองการ
ตรวจผู้้�ป่่วยนอกผ่่านระบบออนไลน์์
การจััดกิิจกรรมการเรีียนรู้้�รููปแบบใหม่่สำหรัับ
ฝึึ ก ทัั ก ษะการดูู แ ลผู้้� ป่่ ว ยในโรคที่่� พ บบ่่ อ ยในเด็็ ก
(common problems in pediatrics) ทั้้�งหมด 3 โรค
ได้้แก่่ หวััด ท้้องเสีียและปวดศีีรษะ โดยจััดเตรีียมผู้้ป่� ว่ ย
จำลองให้้ผู้้�เรีียนได้้พบผ่่านระบบ zoom ตามระยะ
เวลาที่่�ผู้้ส� อนกำหนดไว้้ เพื่่�อฝึึกการซัักประวััติิ (history
taking) และการให้้คำแนะนำผู้้� ป่่ ว ย (patient
education) กระบวนการดัังกล่่าวจะทำในห้้องตรวจ
ผู้้ป่� ว่ ยนอกเพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนได้้ฝึึกฝนด้้วยตนเอง เสริิมสร้้าง
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ความมั่่�นใจในการตรวจผู้้�ป่่วยจริิงและมีีการบัันทึึก
วิิดีีโอ มีีใบประเมิินสำหรัับอาจารย์์ ตััวอย่่างผู้้�ป่่วย
จำลองและภาพการตรวจร่่างกาย
กระบวนการ feedback จััดทำโดยอาจารย์์ที่่�
เป็็นผู้้ค� วบคุุมกิิจกรรมโดยทำการ feedback ทัันทีีหลััง
จากจบกิิจกรรม
การจััดกิิจกรรมเป็็นส่่วนเสริิมของการตรวจ
ผู้้�ป่่วยนอกโดยจััดกิิจกรรมทุุก 1-2 สััปดาห์์ตามหลััง
ช่่วงเวลาการตรวจแบบปกติิ ใช้้เวลาที่่�เหลืือในการพููด
คุุยกัับผู้้�ป่่วยจำลอง โดยใช้้เวลาประมาณ 15-30 นาทีี
ต่่อผู้้�ป่่วย 1 ราย
3.1.2 สร้้างกิิจกรรม interactive VDO (รููปที่่�
1) โดยผู้้�เรีียนสามารถเรีียนรู้้�และทบทวนบทเรีียนได้้
ด้้วยตััวเองและปรัับปรุุงการเรีียน flipped-classroom
ซึ่่�งเดิิมเป็็นคาบเรีียนที่่�ให้้นัักศึึกษาทำการศึึกษาด้้วย
ตนเองล่่วงหน้้าผ่่านเอกสารคำสอนและวิิดีีโอบัันทึึก
การสอนที่่�จััดเตรีียมไว้้ให้้ในระบบ KC-Moodle จาก
นั้้�นเข้้าร่่วมอภิิปรายกรณีีศึึกษาในห้้องเรีียนร่่วมกัับ
อาจารย์์ โดยวางแผนจะจััดทำวิิดีีโอการสอนเพิ่่�มเติิม
ในหััวข้้อที่่�ยัังขาด การสร้้างสถานการณ์์จำลองให้้กัับ
นัักศึึกษาทำขึ้้�นทั้้�งหมด 3 ราย ได้้แก่่ ผู้้�ป่่วยที่่�มีีอาการ
หอบและปอดอัักเสบติิดเชื้้�อ ผู้้�ป่่วยที่่�มีีอาการชััก และ
ผู้้�ป่่วยเด็็กที่่�มาตรวจพััฒนาการ ทำสถานการณ์์ใน
ลัักษณะเกมจำลอง interactive video เปิิดโอกาสให้้
ผู้้�เรีียนได้้สััมผััสสถานการณ์์ในการดููแลผู้้�ป่่วยจริิง มีี
คำถามให้้เลืือกตััดสิินใจในสถานการณ์์ต่า่ งๆ ประยุุกต์์
ใช้้ความรู้้เ� กี่่ย� วกัับการซัักประวััติิ ตรวจร่่างกาย การส่่ง
ตรวจทางห้้องปฏิิบััติิการ การวิินิิจฉััยโรค และการ
ตััดสิินใจดููแลรัักษาผู้้�ป่่วย โดยเมื่่�อหลัังจากนัักศึึกษา
ตััดสิินใจเลืือกแล้้วสถานการณ์์จะดำเนิินต่่อเนื่่�องไป
ตามที่่�นักั ศึึกษากดเลืือก และมีีการตอบสนองหรืือเฉลย
ข้้อมููลความรู้้�ที่่�ถููกต้้องหรืือแนวเวชปฏิิบััติิที่่�สมควร
ปฏิิบััติิตามมาหลัังจากนัักศึึกษาตอบคำถาม
3.2. ระยะเวลาในการดำเนิินงาน 4 เดืือน
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3.3. ผู้้�เข้้าร่่วมกิิจกรรม
	นัักศึึกษาชั้้�นปีีที่่� 5 ทั้้�งหมด 50 คน
3.4. วิิธีีการประเมิินผล
3.4.1 การประเมิินผลจากนัักศึึกษาโดยตรงใน
การให้้นัักศึึกษาให้้ความคิิดเห็็นแบบอิิสระ
3.4.2 ประเมิินผลโดยใช้้แบบสอบถาม (ตาราง
ที่่� 1 และ 2)
4. ผลที่่�ได้้รัับ
4.1. การประเมิิ น กิิ จ กรรม ผู้้� ป่่ ว ยจำลอง
ออนไลน์์ผ่่านทางโปรแกรม Zoom
4.1.1 การประเมิินแบบสอบถามความคิิดเห็็น
อิิสระเนื่่�องจากเป็็นกิิจกรรมใหม่่และทำเสริิมกัับส่่วน
ของการเรีี ย นการสอนเดิิ ม จึึ ง ได้้ให้้นัั ก ศึึ ก ษาทำ
กิิจกรรมและมีีการ direct observation และทำการ
สอบถาม พููดคุุยกัับทั้้�งนัักศึึกษาและอาจารย์์ที่่ค� วบคุุม
กิิจกรรม พบว่่านัักศึึกษาส่่วนใหญ่่มีคี วามพึึงพอใจกัับ
กิิ จ กรรมเสริิ ม นี้้� โดยให้้ความเห็็ น ว่่ า ทำให้้ได้้เห็็ น
ขอบเขตเนื้้�อหาของการเรีียนผู้้ป่� ว่ ยนอกที่่�กว้้างขึ้้�นและ
ครอบคลุุมมากขึ้้�น ทั้้�งนี้้�เนื่่�องจากสถานการณ์์การ
ระบาดของโรคโควิิด-19 ทำให้้ขาดประสบการณ์์ใน
การตรวจผู้้ป่� ว่ ยที่่�มีอี าการไข้้สููงหรืือมีีอาการน้้ำมููก เจ็็บ
คอ การใช้้ผู้้� ป่่ ว ยจำลองนี้้�ที่่� ใ ห้้สามารถเสริิ ม
ประสบการณ์์ส่่วนนี้้�ได้้ ทั้้�งนี้้�ยัังได้้ฝึึกฝนการแนะนำผู้้�
ป่่วย เสริิมความมั่่น� ใจและข้้อบกพร่่องเฉพาะคน นำไป
ใช้้ได้้จริิงในอนาคตและอยากให้้มีีการเพิ่่�มเติิมจำนวน
ผู้้�ป่่วยที่่�พบบ่่อยให้้ได้้ฝึึกฝนเพิ่่�มขึ้้�นอีีก เพื่่�อทดแทนผู้้�
ป่่วยที่่�พบในโรงเรีียนแพทย์์ที่่�อาจจะยากเกิินความ
สามารถในระดัับนัักศึึกษาแพทย์์ อย่่างไรก็็ตามการทำ
กิิจกรรมนี้้�ยัังไม่่สามารถทดแทนผู้้ป่� ว่ ยจริิงได้้และอยาก
ให้้ขยายการฝึึกฝนโดยให้้นัักศึึกษาได้้ฝึึกฝนเฉพาะคน
เป็็นกลุ่่�มย่่อยมากขึ้้�น
การประเมิินผลจากอาจารย์์ผู้้�ควบคุุมมีีความ
เห็็นตรงกัับนัักศึึกษาโดยพบว่่าการเรีียนการสอนนี้้�
สามารถช่่วยเสริิมทัักษะให้้นัักศึึกษาในหััวข้้อที่่�ไม่่ได้้
ตรวจเองจริิงในช่่วงสถานการณ์์การระบาดของเชื้้�อ

โควิิด-19 ทั้้�งนี้้�อาจพบปััญหาเรื่่�องระบบเสีียงและการ
ใช้้อุุปกรณ์์การสื่่�อสารที่่�ไม่่พร้้อม จึึงจำเป็็นต้้องอาศััย
การอบรมอาจารย์์ที่่�จะเข้้าควบคุุมกิิจกรรมนี้้�เพิ่่�มเติิม
รวมถึึงควรปรัับสื่่�อการเรีียนทั้้�งหมดของกิิจกรรมเป็็น
ระบบออนไลน์์เพื่่�อแบ่่งปัันทางหน้้าจอและระบบอย่่าง
ลื่่� น ไหลในขณะที่่� ฝึึ ก ฝนกิิ จ กรรมและเพิ่่� ม เติิ ม ให้้
นัักศึึกษามีีเวลาคิิดและวิิพากษ์์ผู้้�ป่่วยก่่อนและตััดสิิน
วิินิิจฉััยด้้วยตนเองก่่อนให้้คำปรึึกษาต่่อไป
4.1.2 การประเมิินโดยใช้้แบบสอบถาม
ผลการประเมิิ น พบระดัั บ ความพึึ ง พอใจใน
กิิจกรรมอยู่่�ที่่�ดีีถึึงดีีมาก (แผนภาพที่่� 1) โดยพบว่่า
หััวข้้อ ระยเวลาที่่�ใช้้ทำกิิจกรรมและวิิธีกี าร feedback
โดยการ direct observation และอาจารย์์ให้้ความ
เห็็นทัันทีีหลัังจากจบกิิจกรรมมีีความเหมาะสมร้้อยละ
78.6 อย่่างไรก็็ตามยัังมีีนัักศึึกษาส่่วนหนึ่่�งที่่�ยัังอยาก
พููดคุุยกัับผู้้ป่� ว่ ยจำลองโดยไม่่ผ่า่ นระบบออนไลน์์ ทั้้�งนี้้�
ภาพรวมนัักศึึกษายัังต้้องการให้้จััดกิิจกรรมลัักษณะนี้้�
อีี ก อย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ งเพื่่� อ ให้้นัั ก ศึึ ก ษาได้้ฝึึ ก ปฏิิ บัั ติิ เ อง
เฉพาะคน
4.2. การประเมิินกิิจกรรมผู้้�ป่่วยจำลองแบบ
interactive VDO
4.2.1 การประเมิินแบบให้้ความเห็็นอิิสระ พบ
ว่่าการใช้้ interactive VDO ยัังมีีปััญหาในเรื่่�องความ
ยากของวิิธีีการตััดต่่อและเข้้าถึึงสื่่�อทางออนไลน์์ทั้้�งนี้้�
พบว่่าโดยหลัักการเป็็นหลัักการที่่�ดีใี นการเรีียนเพิ่่�มเติิม
ด้้วยตนเอง แต่่ อ ยากให้้ปรัั บ ทางเทคนิิ ค เช่่ น การ
สามารถปรัับเร่่งวิิดิิโอให้้เร็็วขึ้้�นได้้เนื่่�องจากบางช่่วง
นานเกิินไป และอยากให้้มีีการทบทวนข้้อมููลของผู้้ป่� ว่ ย
จำลองเป็็นระยะรวมถึึงมีีการเฉลยแบบลัักษณะสรุุป
ความรู้้สั้้�� นๆเพื่่�อให้้นัักศึึกษาสามารถทบทวนความรู้้ไ� ด้้
อย่่างเป็็นหััวข้้อและกลัับไปศึึกษาเพิ่่�มเติิมด้้วยตนเองได้้
4.2.2 การะประเมิิ น จากแบบสอบถาม
(แผนภาพที่่� 2) พบว่่าหััวข้้อในการฝึึกปฏิิบััติิมีีความ
เหมาะสมมากที่่�สุุดอยู่่�ที่่�ร้้อยละ 53.8 วิิธีีการสอนและ
สื่่อ� การสอนมีีความน่่าสนใจมากที่่�สุดุ ร้้อยละ 53.8 โดย
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
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มีีความพึึงพอใจโดยรวมอยู่่�ที่่�ระดัับมากถึึงมากที่่�สุุด
อย่่างไรก็็ตามระยะเวลาของสื่่�อการสอนยัังไม่่เหมาะ
สมและควรปรัับปรุุงเพราะสื่่�อยาวเกิินไป
5. สรุุปผลการดำเนิินงาน
การปรัับรููปแบบการเรีียนการสอนออนไลน์์ให้้
มีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น ทัันยุุคศตวรรษที่่� 21 ในวิิธีกี าร
ใช้้ผู้้�ป่่วยจำลองแบบออนไลน์์โดยเป็็น telemedicine
กัับนัักศึึกษาเป็็นกิิจกรรมเสริิมที่่�เหมาะสมกัับยุุคสมััย
และผู้้เ� รีียน สามารถทำให้้นัักศึึกษาแพทย์์มีคี วามสนใจ

และมีีความกระตืือรืือร้้นในการศึึกษาเพิ่่�มมากขึ้้�น ทั้้�งนี้้�
การทำ interactive VDO ก็็เป็็นส่่วนหนึ่่�งในวิิธีีการนำ
เสนอผู้้�ป่่วยจำลองให้้กัับนัักศึึกษาแพทย์์ที่่�สามารถใช้้
เพื่่�อให้้นัักศึึกษาฝึึกฝนและใส่่ใจทบทวนบทเรีียนด้้าน
การรัักษา เตรีียมตััวเพื่่�อนำไปใช้้ในสถานการณ์์จริิงได้้
อย่่ า งมีี ป ระสิิ ท ธิิ ภ าพ และสร้้างความพึึ ง พอใจใน
รายวิิชาให้้แก่่ผู้้เ� รีียน ทั้้�งนี้้�ระยะเวลาของวิิดิโิ อนำเสนอ
ที่่� สั้้� นกระชัั บ ยัั ง เป็็ น เรื่่� อ งที่่� ส ำคัั ญ ที่่� ต้้ องพิิ จ ารณา
ปรัับปรุุงแก้้ไขให้้เหมาะกัับผู้้�เรีียนในยุุคดิิจิิตอลต่่อไป

รููปที่่� 1 ตััวอย่่างstory board ของการทำinteractive VDO
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แผนภาพที่่� 1 ระดัับความพึึงพอใจของกิิจกรรมผู้้�ป่่วยจำลองออนไลน์์ผ่่านทางโปรแกรม Zoom

แผนภาพที่่� 2 ระดัับความพึึงพอใจของกิิจกรรมผู้้�ป่่วยจำลองออนไลน์์แบบ interactive VDO
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ตารางที่่� 1 แบบประเมิินการฝึึกปฏิิบััติิด้้านการซัักประวััติิและให้้คำแนะนำผู้้�ป่่วยจำลองผ่่านโปรแกรม ZOOM
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บทคัดย่อ
การฝึึกปฏิิบััติิการพยาบาลแบบองค์์รวมแก่่ผู้้�ใหญ่่และผู้้�สููงอายุุที่่�มีีปััญหาสุุขภาพเฉีียบพลัันและเรื้้�อรัังใน
ระบบต่่าง ๆ ของร่่างกายที่่�ได้้รัับการรัักษาทางอายุุรกรรม โดยครอบคลุุมการสร้้างเสริิมสุุขภาพ การป้้องกัันโรค
การรัักษา และการฟื้้�นฟููสภาพ โดยใช้้กระบวนการพยาบาล แนวคิิดที่่�เกี่่�ยวข้้องและหลัักฐานเชิิงประจัักษ์์ ตลอด
จนการคำนึึงถึึงสิิทธิิผู้้ป่� ว่ ย ความปลอดภััยของผู้้ป่� ว่ ย การใช้้ยาอย่่างสมเหตุุสมผล จริิยธรรมทางการพยาบาล และ
ความหลากหลายทางวััฒนธรรม แต่่เดิิมการเรีียนการสอนเป็็นแบบฝึึกปฏิิบัติั กัิ บั ผู้้ป่� ว่ ยจริิงและมีีการนำเสนอหััวข้้อ
ที่่�มีีความสอดคล้้องกัับการพยาบาลโดยใช้้วิิธีีการประชุุมกลุ่่�ม (conference)
จากสถานการณ์์ปัจั จุุบันั ที่่�มีกี ารแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโคโรน่่า 2019 (COVID-19) ทำให้้ต้้องปรัับรููปแบบ
การเรีียนการสอนเพื่่�อลดการสััมผััสผู้้ป่� ว่ ยในช่่วงการระบาดดัังกล่่าว โดยผู้้ส� อนจััดเตรีียมกรณีีศึกึ ษาไว้้ให้้ในทุุกวััน
ตลอดการเรีียนการสอนร่่วมกัับอาศััยสื่่อ� วีีดีโี อที่่�ผู้้ส� อนได้้จััดทำไว้้ให้้ในระบบ KC-Moodle ส่่งเสริิมให้้นัักศึึกษาได้้
ฝึึกทำแผนการพยาบาลด้้วยตนเอง ติิดตามความก้้าวหน้้าของผู้้�ป่่วยและปรัับเปลี่่�ยนแผนให้้การพยาบาลตาม
อาการของผู้้�ป่่วย และกระตุ้้�นให้้ผู้้�เรีียนค้้นคว้้าหาคำตอบด้้วยตนเองในประเด็็นที่่�ผู้้�เรีียนสนใจและนำเสนอผ่่าน
ระบบ ZOOM meeting โดยมีีผู้้�สอนคอยให้้คำแนะนำและรัับฟัังความคิิดเห็็นจากนัักศึึกษาคนอื่่�น ๆ รวมถึึงส่่ง
เสริิมให้้นัักศึึกษาได้้มีีทัักษะการทำงานเป็็นกลุ่่�มโดยใช้้ระบบ Office on the web ซึ่่�งทัักษะต่่างๆ เหล่่านี้้�จะช่่วย
ส่่งเสริิมให้้ผู้้�เรีียนเกิิดทัักษะการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต ได้้แก่่ ทัักษะการคิิดแก้้ปััญหา (problem solving thinking
skills) ทัักษะการใช้้เทคโนโลยีีสารสนเทศ (information technology skills) ทัักษะการคิิดวิิเคราะห์์ (critical
thinking) ทัักษะการคิิดอย่่างสร้้างสรรค์์ (creativity) และทัักษะการทำงานเป็็นทีีม (collaboration)
ผลการประเมิินการจััดการเรีียนการสอนตามวััตถุุประสงค์์ของกระบวนวิิชา จากจำนวนที่่�ลงทะเบีียนเทอม
ที่่� 1 จำนวน 26 คน มีีนัักศึึกษาทำการประเมิินจำนวน 24 คน (คิิดเป็็นร้้อยละ 92.31) พบว่่าได้้คะแนนเฉลี่่�ย 4.61
จาก 5 และ เทอมที่่� 2 จำนวน 107 คน มีีนัักศึึกษาทำการประเมิินจำนวน 96 คน (คิิดเป็็นร้้อยละ 89.72) พบว่่า
ได้้คะแนนเฉลี่่�ย 4.57
คำสำคััญ: การเรีียนการสอนวิิชาฝึึกปฏิิบัติั ,ิ active learning, การจััดการเรีียนการสอนในช่่วงที่่�มีกี ารแพร่่ระบาด
ของเชื้้�อไวรััสโคโรน่่า 2019
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1. บทนำ
การจััดการเรีียนการสอนเพื่่�อพััฒนาสมรรถนะ
แห่่งศตวรรษที่่� 21 (Learning in the 21th Century)
และทัักษะวิิชาชีีพขั้้�นพื้้�นฐานที่่�จำเป็็นในยุุคปกติิรููป
แบบใหม่่ ได้้แก่่ ความรู้้� ทัักษะ การจััดการ สารสนเทศ
สื่่�อและไอซีีทีี ร่่วมกัับทัักษะ 4C’s ได้้แก่่ ทัักษะความ
คิิดสร้้างสรรค์์ (creativity) ทัักษะความคิิดเชิิงวิิพากษ์์
( c r i t i c a l t h i n k i n g ) ทัั ก ษ ะ ก า ร สื่่� อ ส า ร
(communication) และทัักษะการทำงานร่่วมกััน
(collaboration) การเรีียนการสอนในศตวรรษใหม่่จึงึ
ต้้องก้้าวข้้ามการเรีียนการสอนรููปแบบเดิิม ที่่�ผู้้�เรีียน
เป็็นผู้้�รอรัับความรู้้� (passive learning) ไปสู่่�การใช้้
กระบวนการเรีียนรู้้�แบบผู้้�เรีียนมีีส่่วนร่่วม (active
learning) นอกเหนืือจากนี้้� การนำเทคโนโลยีีมา
ประยุุกต์์ใช้้ในการเรีียนการสอน ทำให้้ผู้้�เรีียนสามารถ
เข้้าถึึงข้้อมููลความรู้้ต่� า่ ง ๆ ได้้ง่่ายและไม่่ได้้จำกััดเฉพาะ
การเรีียนรู้้�ในชั้้�นเรีียน และทำให้้การจััดการเรีียนการ
สอนมีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น
การจัั ด การเรีี ย นการสอนวิิ ช าฝึึ ก ปฏิิ บัั ติิ ก าร
พยาบาลผู้้ใ� หญ่่และผู้้สู� งู อายุุทางอายุุรศาสตร์์เดิิมมีีการ
จัั ด การเรีี ย นการสอนโดยมากกว่่ า ครึ่่� ง เป็็ น การนำ
อภิิ ป รายการเรีี ย นการสอนทางคลิิ นิิ ก (topic
conference/clinical teaching) โดยผู้้ส� อนเป็็นหลััก
ร่่วมกัับใช้้การบรรยาย บางครั้้�งการฝึึกปฏิิบััติิในแหล่่ง
ฝึึกต่่าง ๆ อาจพบอุุปสรรคที่่�ไม่่สามารถจััดกรณีีศึึกษา
บนหอผู้้�ป่่วยให้้ครอบคลุุมการเจ็็บป่่วยในระบบต่่าง ๆ
ของผู้้� ใ หญ่่ แ ละผู้้� สูู ง อายุุ ต ามลัั ก ษณะกระบวนวิิ ช า
เนื่่�องจากผู้้ป่� ว่ ยในแหล่่งฝึึกมีีความต่่างของการวิินิจิ ฉััย
โรคน้้อยลง นอกจากนี้้�จำนวนครั้้�งในการทำหััตถการ
ขึ้้�นอยู่่�กัับแผนการรัักษาในแต่่ละวัันบนหอผู้้�ป่่วย ไม่่
เพีียงพอให้้เกิิดความชำนาญในการปฏิิบััติิ ร่่วมกัับ
สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโคโรน่่า 2019
(COVID-19) ทำให้้ต้้องปรัับรููปแบบการเรีียนการสอน
เพื่่�อลดการสััมผััสผู้้�ป่่วย จึึงได้้การจััดระบบการเรีียน
การสอนโดยใช้้เทคโนโลยีีเข้้ามาบููรณาการ โดยใช้้วิิธีี

การสอนแบบ Flipped classroom ให้้นัักศึึกษาสืืบค้้น
หาความรู้้�ด้้วยตนเองจากสื่่�อและเอกสารที่่�ผู้้�สอนจััด
เตรีียมไว้้ให้้ใน KC-Moodle
	รูู ป แบบการจัั ด การเรีี ย นการสอนวิิ ช าฝึึ ก
ปฏิิบััติิฯ แบบออนไลน์์เป็็นทางเลืือกหนึ่่�งที่่�ช่่วยให้้
นัักศึึกษาได้้เรีียนรู้้ใ� นช่่วงเวลาที่่�ไม่่สามารถพบผู้้ป่� ว่ ยใน
แหล่่งฝึึกได้้ ผู้้�สอนจึึงมีีการออกแบบให้้มีีการจััดการ
เรีี ย นการสอนแบบห้้องเรีี ย นกลัั บ ด้้าน (flipped
classroom) กระตุ้้�นให้้นัักศึึกษาได้้เรีียนรู้้�ด้้วยตนเอง
จากแหล่่งความรู้้�ทั้้�งภายในและภายนอกเพื่่�อให้้มอง
เห็็นประเด็็นทางการพยาบาลในแต่่ละสถานการณ์์
ผ่่านการมอบหมายงานให้้นัักศึึกษาได้้ค้้นคว้้าตาม
ปััญหาที่่�พบในแต่่ละวััน นำมาอภิิปรายร่่วมกัับเพื่่�อน
ในการประชุุมกลุ่่�มผ่่านระบบ ZOOM meeting ร่่วม
กัับใช้้กระบวนการเรีียนรู้้ที่่� เ� น้้นให้้เกิิดการเรีียนรู้้เ� ชิิงรุุก
(active learning) ด้้วยวิิธีกี ารประยุุกต์์ใช้้กระบวนการ
สืืบเสาะหาความรู้้� (inquiry-based learning) ร่่วม
กัับให้้ผู้้�เรีียนสามารถจััดเวลาการเรีียนรู้้�ของตนเองได้้
อย่่างยืืดหยุ่่�น โดยยัังคงให้้ผลลััพธ์์การเรีียนรู้้�เป็็นไป
ตามวััตถุุประสงค์์ของกระบวนวิิชาฯ
2. หลัักการและทฤษฏีีที่่�นำมาใช้้
การจััดการเรีียนการสอนในกระบวนวิิชาฝึึก
ปฏิิบัติั กิ ารพยาบาลเพื่่�อส่่งเสริิมสุุขภาพผู้้ใ� หญ่่และผู้้สู� งู
อายุุ ได้้มีี ก ารนำการเรีี ย นรู้้� แ บบเชิิ ง รุุ ก (active
learning) โดยประยุุ ก ต์์ ใช้้กระบวนการสืื บ เสาะ
หาความรู้้� (inquiry-based learning) และแนวคิิด
ห้้องเรีียนกลัับด้้าน (flipped classroom) มาใช้้ในการ
จััดการเรีียนการสอนเพื่่�อสร้้างเสริิมศัักยภาพผู้้�เรีียน
ตามศตวรรษที่่� 21 ดัังนี้้�
2.1 การเรีียนรู้้�แบบเชิิงรุุก (active learning)
เป็็ น กระบวนการจัั ด การเรีี ย นรู้้� ต ามแนวคิิ ด การ
สร้้างสรรค์์ ท างปัั ญ ญา (constructivism) ที่่� เ น้้น
กระบวนการเรีียนรู้้ม� ากกว่่าเนื้้�อหาวิิชา [1] เพื่่�อช่่วยให้้
ผู้้เ� รีียนสามารถเชื่่อ� มโยงความรู้้� หรืือสร้้างความรู้้ใ� ห้้เกิิด
ขึ้้�นในตนเอง ด้้วยการลงมืือปฏิิบััติิจริิงผ่่านสื่่�อหรืือ
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
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กิิจกรรมการเรีียนรู้้�ที่่�มีีครููผู้้�สอนเป็็นผู้้�แนะนำ กระตุ้้�น
หรืืออำนวยความสะดวก ให้้ผู้้�เรีียนเกิิดการเรีียนรู้้�ขึ้้�น
โดยกระบวนการคิิดขั้้�นสููง (higher order thinking)
จากการวิิเคราะห์์ สัังเคราะห์์ และการประเมิินค่่าจาก
สิ่่ง� ที่่�ได้้รัับจากกิิจกรรมการเรีียนรู้้� ทำให้้การเรีียนรู้้เ� ป็็น
ไปอย่่างมีีความหมาย และนำไปใช้้ในในสถานการณ์์
ต่่าง ๆ ทั้้�งในห้้องเรีียนและสถานการณ์์จริิง [1] โดย
การจัั ด การเรีี ย นการสอนแบบสืื บ เสาะหาความรู้้�
(inquiry – based learning) เป็็นวิิธีหี นึ่่�งของการเรีียน
รู้้�แบบเชิิงรุุก เป็็นพื้้�นฐานที่่�ผู้้�เรีียนสร้้างความรู้้�ในขณะ
ที่่�ได้้รัับประสบการณ์์ในสถานการณ์์ต่่าง ๆ โดยจััดให้้
ผู้้เ� รีียนได้้มีีปฏิิสัมั พัันธ์์แบบต่่าง ๆ กัับสิ่่ง� เร้้าและผู้้เ� รีียน
จะเกิิดความเข้้าใจอย่่างท่่องแท้้ เมื่่�อได้้มีีการจััดการ
ให้้มีีการเชื่่�อมโยงของข้้อมููลความรู้้�ใหม่่กัับความรู้้�เดิิม
ที่่�มีีอยู่่� [2]
2.2 การจััดการเรีียนการสอนแบบห้้องเรีียน
กลัับด้้าน มุ่่�งเน้้นการสร้้างสรรค์์องค์์ความรู้้�ด้้วยตััวผู้้�
เรีี ย นเองตามทััก ษะ ความรู้้�ความสามารถและสติิ
ปััญญาตามอััตราความสามารถทางการเรีียนแต่่ละคน
(self-paced) จากกิิจกรรมทั้้�งในห้้องเรีียนที่่�เกิิดจาก
การเรีียนการสอนทางตรงจากผู้้ส� อน และกิิจกรรมนอก
ห้้องเรีียนจากผ่่านสื่่�อเทคโนโลยีี ICT ซึ่่�งผู้้�เรีียนต้้องใช้้
กระบวนการคิิดวิิเคราะห์์ในการศึึกษาข้้อมููลจากแหล่่ง
สารสนเทศ ผ่่านสื่่อ� เทคโนโลยีี ICT เพื่่�อให้้เกิิดมโนทััศน์์
รวบยอดของเนื้้�อหา ทั้้�งยัังให้้อิิสระกัับผู้้�เรีียนในด้้าน
ความคิิดและรููปแบบการแสวงหาความรู้้�จากแหล่่ง
เรีียนรู้้�นอกชั้้�นเรีียน [3]
กระบวนการเรีียนการสอนเหล่่านี้้� เหมาะสม
อย่่างยิ่่�งในการนำมาประยุุกต์์ใช้้ในการเรีียนการสอน
ทางการพยาบาล ซึ่่�งจะฝึึกให้้ผู้้�เรีียนได้้ใช้้การคิิดอย่่าง
เป็็ น ระบบตามขั้้�นตอนของการแก้้ปัั ญ หา และได้้
ทำความเข้้าใจความสััมพัันธ์์ของข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องเกิิด
เป็็นความรู้้แ� ละนำไปประยุุกต์์ใช้้ในสถานการณ์์จริิง ใน
การให้้การดููแลผู้้ป่� ว่ ยด้้วยความเข้้าใจอย่่างถ่่องแท้้ อีีก
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ทั้้�งยัังสามารถนำไปใช้้ในการทำงานในอนาคตได้้อีีก
ด้้วย
3. ขั้้�นตอนการดำเนิินการจััดการเรีียนการสอน
3.1. เพื่่�อให้้บรรลุุตามวััตถุุประสงค์์ที่่ก� ำหนดไว้้
ผู้้�สอนได้้จััดการเตรีียมความพร้้อมของ
นัักศึึกษา ดัังนี้้�
3.1.1 จััดให้้มีีการทบทวนทัักษะการให้้การ
พยาบาลด้้วยตนเอง (self-directed learning) ผ่่าน
ระบบ KC moodle แก่่นัักศึึกษา ด้้วยการจััดทำวีีดีีโอ
เกี่่�ยวกัับหััตถการสำคััญทางอายุุรกรรม ความรู้้�และ
ทัั ก ษะในการปฏิิ บัั ติิ ท างอายุุ ร กรรมตามลัั ก ษณะ
กระบวนวิิชา
3.1.2 ปฐมนิิเทศก่่อนการฝึึกปฏิิบััติิงานบนหอ
ผู้้ป่� ว่ ย โดยมีีเนื้้�อหาเกี่่ย� วกัับลัักษณะกระบวนวิิชา และ
หััวข้้อที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับความรู้้แ� ละทัักษะในการฝึึกปฏิิบัติั ิ
ทางอายุุรกรรม ประกอบด้้วย 1) การบัันทึึกทางการ
พยาบาล 2) การนำเทคโนโลยีีดิิจิิตอลและนวััตกรรม
มาใช้้ในการพยาบาลทางคลีีนิิก (Appling digital
health and innovation in nursing practice) 3)
ประเด็็นจริิยธรรมในการพยาบาลผู้้�ป่่วยทางอายุุร
กรรม 4) การนำกระบวนการพยาบาลและหลัักฐาน
เชิิงประจัักษ์์ไปใช้้ในการดููแลผู้้�ป่่วยทางอายุุรกรรม
3.1.3 สาธิิตทัักษะทางการพยาบาลที่่�พบบ่่อย
ในหอผู้้ป่� ว่ ยอายุุรกรรม (การให้้ยาและสารละลายทาง
หลอดเลืือดเลืือดดำ, เก็็บสิ่่�งตรวจ, การให้้ยาวิิถีีทาง
ต่่าง ๆ ผ่่านระบบ ZOOM meeting โดยจััดส่่งอุุปกรณ์์
ให้้แก่่นัักศึึกษาแต่่ละคน ๆ ละ 1 ชุุด เพื่่�อให้้สาธิิตย้้อน
กลัับและรัับคำแนะนำเพิ่่�มเติิม
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รููปที่่� 1-2 การสาธิิตและสาธิิตย้้อนกลัับทัักษะการ
พยาบาลจากชุุดอุุปกรณ์์ที่่�ส่่งมอบให้้
3.1.4 ชี้้�แจงวิิธีีการประเมิินผลโดยจััดส่่งเกณฑ์์
การให้้คะแนน (scoring rubrics) ให้้นัักศึึกษาทราบ
รููปแบบและวิิธีีการประเมิินผล
3.2. ผู้้�สอนได้้ดำเนิินการตามแผนที่่�ได้้วางไว้้
ดัังนี้้�
3.2.1 ผู้้�สอนส่่งข้้อมููลขึ้้�นระบบ (upload) ด้้วย
การเลืือกข้้อมููลผู้้ป่� ว่ ยโรคระบบต่่าง ๆ ที่่�มีคี วามเหมาะ
สมโดยปกปิิดชื่่�อผู้้�ป่่วย (รููปที่่� 1-2) เพื่่�อให้้นัักศึึกษาได้้
วิิเคราะห์์และรวบรวมข้้อมููลจากแบบบัันทึึกต่่าง ๆ จััด
ทำแผนการพยาบาล โดยใช้้กระบวนการพยาบาล
แนวคิิดที่่�เกี่่ย� วข้้องและหลัักฐานเชิิงประจัักษ์์ ตลอดจน
การคำนึึงถึึงสิิทธิิผู้้ป่� ว่ ย ความปลอดภััยของผู้้ป่� ว่ ย การ
ใช้้ยาอย่่างสมเหตุุสมผล จริิยธรรมทางการพยาบาล
และความหลากหลายทางวััฒนธรรม นำเสนอปััญหา
ของผู้้ป่� ว่ ยที่่�ได้้รัับมอบหมายและอภิิปรายเกี่่ย� วกัับโรค
แนวทางการรัักษา กลไกการเกิิดปััญหาและการ
พยาบาล รวมถึึงการนำเสนอเหตุุผลของการได้้รัับยา
เชื่่�อมโยงกัับพยาธิิสรีีรวิิทยาของโรค ร่่วมกัับวิิธีีการให้้
ยา การเฝ้้าระวัังอาการข้้างเคีียง อย่่างลึึกซึ้้�งและ
ครอบคลุุมสร้้างเสริิมสุุขภาพ/การป้้องกัันโรค การ
รัักษา และการฟื้้�นฟููสภาพ ร่่วมกัับกลุ่่�มนัักศึึกษาและ
อาจารย์์นิิเทศ ผ่่านโปรแกรม KC-Moodle

รูู ป ที่่� 3-4 การนำข้้อมูู ล กรณีี ศึึ ก ษาขึ้้�นระบบ KC
moodle เพื่่�อใช้้สำหรัับการเรีียนการสอน
3.2.2 ผู้้�สอนใช้้วิิธีีการตั้้�งคำถาม (questioning
method) เกี่่� ย วกัั บ กรณีี ศึึ ก ษาที่่� ไ ด้้รัั บ มอบหมาย
ปััญหาสุุขภาพที่่�พบบ่่อยในการให้้การพยาบาลแบบ
องค์์รวมแก่่ผู้้�ใหญ่่และผู้้�สููงอายุุเพื่่�อกระตุ้้�นให้้ผู้้�เรีียน
เกิิดข้้อสงสััยและต้้องการสืืบเสาะหาความรู้้ด้้ว
� ยตนเอง
ในแต่่ละวัันหลัังการนำเสนอ ผ่่านโปรแกรม ZOOM
meeting

รููปที่่� 5 การประชุุมกลุ่่�มเพื่่�อนำเสนอกรณีีศึึกษาที่่�ได้้
รัับมอบหมาย
3.2.3 ให้้ข้้อมููลเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับความก้้าวหน้้า
ของผลการให้้การพยาบาลและการรัักษาประจำวััน
เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนนำกลัับไปวางแผนเพิ่่�มเติิมตามอาการที่่�
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
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เปลี่่ย� นแปลงและวางแผนการจััดกิิจกรรมการพยาบาล
เพื่่� อ ส่่ ง เสริิ ม สุุ ข ภาพผู้้� ใ หญ่่ แ ละผู้้� สูู ง อายุุ ตาม
กระบวนการพยาบาลภายหลัังจากได้้รัับการแนะนำ
3.2.4 จััดการเรีียนสอนทางคลิินิกิ เกี่่ย� วกัับหััวข้้อ
ที่่�มีีความสอดคล้้องกัับการพยาบาลเฉพาะสำหรัับ
ผู้้�ป่่วยผู้้�ใหญ่่และผู้้�สููงอายุุที่่�มีีความเจ็็บป่่วยเฉีียบพลััน
และเรื้้�อรัังในลัักษณะ flipped classroom approach
เพื่่�อให้้นัักศึึกษาได้้ลงมืือปฏิิบััติิร่่วมกัันเป็็นทีีม เกิิด
ความร่่วมมืือ ระดมความคิิด เกิิดการแลกเปลี่่ย� นเรีียน
รู้้� การอภิิปรายและการสะท้้อนคิิดกัันในกลุ่่�ม

รููปที่่� 6 การนำเสนอผลการศึึกษาค้้นคว้้าด้้วยตนเอง
ในประเด็็นกลุ่่�มที่่�สนใจ
3.2.5 ให้้คะแนนในส่่วนที่่�เ กี่่�ยวข้้องกัั บการ
ปรากฏขององค์์ความรู้้� การวางแผนการดููแล การแก้้ไข
ปััญหา ทััศนคติิและความรัับผิิดชอบ และทัักษะในการ
ปฏิิบัติั กิ ารพยาบาลในส่่วนที่่�ไม่่เกี่่ย� วข้้องกัับพฤติิกรรม
ที่่�จำเป็็นต้้องปฏิิบััติิกัับผู้้�ป่่วย
3.2.6 จััดกิิจกรรมสะท้้อนคิิดเกี่่�ยวกัับปััญหา
และอุุปสรรค/ข้้อจำกััดการเรีียนการสอนในแต่่ละ
สััปดาห์์และให้้ข้้อเสนอแนะร่่วมกััน ซึ่ง่� เป็็นการกระตุ้้น�
ให้้ผู้้�เรีียนเกิิดข้้อสงสััย แล้้วร่่วมกัันคิิดวิิเคราะห์์ในการ
วางแผนเพื่่�อแก้้ไขปััญหาอื่่�น ๆ ต่่อไป ส่่งผลให้้ผู้้�เรีียน
เกิิดกระบวนการเรีียนรู้้อ� ย่่างต่่อเนื่่�อง (inquiry cycle)
4. ผลลัั พ ธ์์ จ ากการจัั ด การเรีี ย นรู้้�แบบ active
learning และ flipped classroom
ผลการประเมิินการจััดการเรีียนการสอนตาม
วัั ต ถุุ ป ระสงค์์ ข องกระบวนวิิ ช า จากจำนวนที่่� ล ง
ทะเบีียนเทอมที่่� 1 จำนวน 26 คน มีีนัักศึึกษาทำการ
76

ประเมิิน จำนวน 24 คน (คิิดเป็็นร้้อยละ 92.31) พบ
ว่่าได้้คะแนนเฉลี่่ย� 4.61 จาก 5 และ เทอมที่่� 2 จำนวน
107 คน มีีนัักศึึกษาทำการประเมิิน จำนวน 96 คน
(คิิดเป็็นร้้อยละ 89.72) พบว่่าได้้คะแนนเฉลี่่�ย 4.57
นอกจากนี้้�ผู้้� ส อนได้้จัั ด กิิ จ กรรมสะท้้อนคิิ ด และให้้
นัักศึึกษาวิิเคราะห์์ผลลััพธ์์ที่่�เกิิดขึ้้�น ได้้ผลดัังนี้้�
4.1 ด้้านความรู้้� นัักศึึกษาเกิิดกระบวนการการ
เรีี ย นรู้้� ด้้ว ยตนเอง (active learner) ตลอดชีี วิิ ต
เนื่่�องจากได้้ฝึึกความคิิด ตั้้�งปััญหา สืืบค้้นข้้อมููลเพื่่�อ
ประกอบการตัั ด สิิ น ใจในการแก้้ปัั ญ หาได้้อย่่ า ง
ครอบคลุุม ทำให้้เกิิดการพััฒนาระบบความคิิดและ
กระตืือรืือร้้นที่่�จะแสวงหาความรู้้�ด้้วยตนเอง
4.2 ด้้านทัักษะ เกิิดทัักษะการคิิดแก้้ปััญหา
(problem solving thinking skills) ทัักษะการใช้้
เทคโนโลยีีสารสนเทศ (Information technology
skills) ทัักษะการคิิดวิิเคราะห์์ (critical thinking)
ทัักษะการคิิดอย่่างสร้้างสรรค์์ (creativity) ทัักษะการ
ทำงานเป็็นทีีม (collaboration) ทำงานสำเร็็จด้้วย
ความสามารถของตนเอง สามารถตััดสิินใจแก้้ปััญหา
เฉพาะหน้้าได้้อย่่างเหมาะสมถููกต้้องตามหลัักคุุณธรรม
จริิ ย ธรรมทางการพยาบาล ทำการพยาบาลได้้
คล่่องแคล่่วและถููกต้้อง และสามารถใช้้เครื่่�องมืือใน
การรัักษาพยาบาลได้้ถููกต้้อง
4.3 ด้้านทััศนคติิ มีีทััศนคติิที่่�ดีีต่่อวิิชาชีีพและ
รัับผิิดชอบต่่อการปฏิิบััติิการพยาบาล ยอมรัับความ
เป็็ น บุุ ค คลของผู้้� ป่่ ว ยและความหลากหลายทาง
วััฒนธรรม มีีความสนใจและตั้้�งใจปฏิิบััติิงานที่่�ได้้รัับ
มอบหมาย สามารถทำงานร่่วมกัับผู้้�ร่่วมงานได้้เป็็น
อย่่างดีี โดยยอมรัับความคิิดเห็็นของบุุคคลอื่่�น และ
แก้้ไขข้้อบกพร่่อง มีีความคิิดริิเริ่่�มสร้้างสรรค์์และมีี
คุุณธรรมและจริิยธรรมในการให้้การพยาบาลผู้้�ป่่วย
5. สรุุป
5.1. บทเรีียนที่่�ได้้รัับ
	ผู้้�สอนได้้เรีียนรู้้วิ� ธีิ กี ารการจััดการเรีียนการสอน
ที่่�สอดคล้้องกัับศตวรรษที่่� 21 โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งการ
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จัั ด การเรีี ย นการสอนแบบออนไลน์์ ส ำหรัั บ วิิ ช าฝึึ ก
ปฏิิ บัั ติิ โดยเรีี ย นรู้้� จ ากปัั ญ หา อุุ ป สรรคและได้้รัั บ
ประสบการณ์์จากการแก้้ไขเบื้้�องต้้น นอกจากนี้้�ยััง
สามารถนำผลการวิิเคราะห์์ปััญหาต่่าง ๆ ที่่�เกิิดขึ้้�นมา
ศึึกษาและค้้นคว้้าเพิ่่�มเติิมเพื่่�อให้้เกิิดความเชี่่�ยวชาญ
ในการพััฒนาวิิธีกี ารสอนใหม่่ ๆ ให้้ทัันสมััยและเหมาะ
สมกัับกลุ่่�มนัักศึึกษาต่่อไป
5.2. แนวทางในการขยายผล
การจัั ด การเรีี ย นการสอนวิิ ช าฝึึ ก ปฏิิ บัั ติิ ฯ
สามารถเป็็นต้้นแบบของการจััดการเรีียนการสอนแบบ
ออนไลน์์ให้้แก่่กระบวนวิิชาอื่่น� ๆ ที่่�มีลัี กั ษณะกระบวน

วิิชาและวััตถุุประสงค์์กระบวรวิิชาคล้้ายกัันได้้ เพื่่�อส่่ง
เสริิมการเรีียนรู้้�แห่่งศตวรรษที่่� 21 ต่่อไป
5.3. ปััญหาและอุุปสรรค
	ปััญหาและอุุปสรรคในการจััดการเรีียนการสอน
พบว่่า การใช้้อุุปกรณ์์และสื่่�อสำหรัับการจััดการเรีียน
การสอนออนไลน์์ ท ำให้้การมีี ป ฏิิ สัั ม พัั น ธ์์ ร ะหว่่ า ง
นัักศึึกษาด้้วยกัันเองลดลง แม้้จะมีีการทำงานกลุ่่�มที่่�
ต้้องแสดงออกทางความคิิดและร่่วมอภิิปราย แต่่เมื่่�อ
เป็็นการเรีียนรู้้�กรณีีศึึกษารายบุุคคลกลัับพบว่่าไม่่มีี
การให้้คำปรึึกษาซึ่่ง� กัันและกััน ทำให้้ขาดโอกาสในการ
แบ่่งปัันประสบการณ์์ระหว่่างนัักศึึกษา
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[3] Li, B. Z., Cao, N. W., Ren, C. X., Chu, X. J., Zhou, H. Y., & Guo, B. (2020). Flipped classroom
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การจััดการเรีียนการสอนแบบ Flipped Classroom และ Active Learning
ในกระบวนวิิชาการพััฒนาทฤษฎีีทางการพยาบาล
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บทคัดย่อ
กระบวนวิิชาการพััฒนาทฤษฎีีทางการพยาบาลเป็็นกระบวนวิิชาหลัักในหลัักสููตรปรััชญาดุุษฎีีบัณ
ั ฑิิต สาขา
วิิชาพยาบาลศาสตร์์ (หลัักสููตรปกติิ) ซึ่่�งในภาคการศึึกษาที่่� 2 ปีีการศึึกษา 2564 มีีผู้้�เรีียนจำนวน 9 คน เนื้้�อหา
สาระส่่วนใหญ่่ของกระบวนวิิชานี้้�มีีความเป็็นนามธรรมสููงและยากต่่อการเข้้าใจ ดัังนั้้�นการจััดการเรีียนรู้้แ� บบใหม่่
ในศตวรรษที่่� 21 โดยใช้้ Flipped Classroom ที่่�เน้้นการเรีียนรู้้�แบบ active learning ซึ่่�งผู้้�เรีียนจะมีีส่่วนร่่วม
และมีีปฏิิสััมพัันธ์์กัับกิิจกรรมการเรีียนรู้้�ผ่่านรููปแบบที่่�หลากหลาย
จากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 ทำให้้ต้้องปรัับการเรีียนการสอนในชั้้�นเรีียนเป็็นแบบ
ออนไลน์์โดยผ่่านโปรแกรม Zoom meeting ซึ่่ง� การจััดการเรีียนการสอนแบบ Flipped Classroom และ Active
Learning เป็็นการปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบการเรีียนรู้้�จากการบรรยายในชั้้�นเรีียน เป็็นผู้้�เรีียนศึึกษาเนื้้�อหาผ่่านสื่่�อ
เทคโนโลยีี VDO clip ใน CMU KC Moodle และการศึึกษาค้้นคว้้าด้้วยตนเอง เมื่่อ� เข้้าเรีียนออนไลน์์ผ่า่ นโปรแกรม
Zoom meeting ผู้้�เรีียนจะมีีส่่วนร่่วมในการอภิิปราย แลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้� และตอบปััญหาที่่�สงสััยในชั้้�นเรีียนร่่วม
กัับเพื่่�อนร่่วมชั้้�นและผู้้�สอน ร่่วมกัับการใช้้ digital tools ได้้แก่่ Mentimeter และ Padlet เพื่่�อส่่งเสริิมทัักษะ
การเรีียนรู้้�ในศตวรรษที่่� 21
ภายหลัังสิ้้�นสุุดการจััดการเรีียนการสอนผู้้�เรีียนให้้ข้้อคิิดเห็็นว่่า มีีความพึึงพอใจในกิิจกรรมต่่างๆ ที่่�จััดขึ้้�น
ในกระบวนวิิชานี้้� เนื่่�องจากทำให้้ผู้้�เรีียนเข้้าใจในเนื้้�อหาสาระมากขึ้้�น การทำ exercise และการทำ assignment
สามารถส่่งเสริิมให้้ผู้้�เรีียนเกิิดทัักษะการเรีียนรู้้ใ� นศตวรรษที่่� 21 ได้้ดีี ทั้้�งนี้้�ผู้้เ� รีียนควรพััฒนาทัักษะการเรีียนรู้้ต� ลอด
ชีีวิิตต่่อไป
คำสำคััญ: flipped classroom, active learning, การพััฒนาทฤษฎีีทางการพยาบาล
1. บทนำ
การจััดการเรีียนการสอนในกระบวนวิิชาการ
พััฒนาทฤษฎีีทางการพยาบาลซึ่่�งเป็็นกระบวนวิิชา
บัังคัับในระดัับปริิญญาเอก ซึ่่ง� เดิิมการจััดการเรีียนการ
สอนเป็็นในรููปแบบการบรรยายโดยผู้้�สอนทั้้�งหมด แต่่
เนื่่�องจากเนื้้�อหาสาระส่่วนใหญ่่ของกระบวนวิิชานี้้�มีี
ความเป็็นนามธรรมสููง ส่่งผลให้้ผู้้�สอนต้้องใช้้เวลาใน
78

การอธิิบายในแต่่ละหััวข้้อหลายครั้้�ง เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียน
เข้้าใจในสาระสำคััญให้้ได้้มากที่่�สุุด แต่่อย่่างไรก็็ตาม
เมื่่�อสิ้้�นสุุดการเรีียนการสอน ผู้้�เรีียนมีีความคิิดเห็็นว่่า
กระบวนวิิชานี้้�เป็็นวิิชาที่่�ยากมาก และผู้้�เรีียนต้้องใช้้
เวลานานในการทำความเข้้าใจในเนื้้�อหาสาระใน
ห้้องเรีี ย นและนอกห้้องเรีี ย นด้้วยตนเอง แต่่ ก็็ ไ ม่่
สามารถเข้้าใจสาระที่่�สำคััญได้้อย่่างถ่่องแท้้ จากปััญหา
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ดัั ง กล่่ า ว ผู้้� ส อนได้้ตระหนัั ก ถึึ ง ความสำคัั ญ ในการ
พัั ฒ นาผู้้� เรีี ย นให้้เป็็ น active learner โดยการ
เปลี่่�ยนแปลงรููปแบบการจััดการเรีียนการสอนให้้เป็็น
รููปแบบใหม่่ในศตวรรษที่่� 21 โดยลดการบรรยายลง มีี
การใช้้เทคโนโลยีีในการเรีียนการสอน เพิ่่�มกิิจกรรมใน
การส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�และเน้้นผู้้�เรีียนเป็็นศููนย์์กลาง
โดยผู้้�สอนทำหน้้าที่่�ช่่วยเหลืือให้้คำแนะนำแก่่ผู้้�เรีียน
(coaching) และเป็็ น ผู้้� อ ำนวยความสะดวก
(facilitator)
จากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19
ส่่งผลให้้ผู้้�สอนต้้องปรัับการเรีียนการสอนในชั้้�นเรีียน
เป็็นแบบออนไลน์์โดยผ่่านโปรแกรม Zoom meeting
ทั้้�งหมด ซึ่ง่� ถืือว่่าเป็็นโอกาสในการพััฒนาการเรีียนการ
สอนแบบออนไลน์์ให้้มีีประสิิทธิิภาพมากยิ่่�งขึ้้�น
2. หลัักการและทฤษฎีีที่่�นำมาใช้้
แนวคิิดพื้้�นฐานที่่�นำมาใช้้ในการจััดการเรีียน
การสอน เพื่่�อส่่งเสริิมทัักษะการเรีียนรู้้ใ� นศตวรรษที่่� 21
คืือรููปแบบการจััดการเรีียนการสอนแบบหััองเรีียน
กลัับด้้าน (Flipped Classroom) ซึ่่�งเป็็นรููปแบบการ
เรีียนรู้้�ที่่�มีีพื้้�นฐานมาจากทฤษฎีีการเรีียนรู้้�การสร้้าง
ความรู้้�ด้้วยตนเอง (constructivism) ที่่�ส่่งเสริิมการ
เรีียนรู้้�เชิิงรุุก (active learning) [1]
การจััดการเรีียนการสอนแบบหััองเรีียนกลัับ
ด้้านเปิิ ด โอกาสให้้ผู้้� เ รีี ย นพัั ฒ นาการคิิ ด อย่่ า งมีี
วิิ จ ารณญาณและอย่่ า งอิิ ส ระ (critical and
independent thinking) รวมทั้้�งผู้้�เรีียนสามารถเพิ่่�ม
กระบวนการเรีียนรู้้ข� องตนเองโดยการมีีปฏิิสัมั พัันธ์์กับั
เพื่่�อน นอกจากนี้้�ผู้้�สอนยัังให้้ความยืืดหยุ่่�นและอิิสระ
เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนสามารถเรีียนรู้้�จากกิิจกรรมที่่�ออกแบบ
มาเป็็นพิิเศษเพื่่�อเสริิมสร้้างทัักษะการแก้้ปััญหา [2]
โดยมุ่่�งเน้้นการสร้้างองค์์ความรู้้�ด้้วยตััวผู้้�เรีียนเองตาม
ทัั ก ษะความรู้้� แ ละความสามารถ ผ่่ า นระบบสื่่� อ
เทคโนโลยีีสารสนเทศ และเน้้นที่่�กิิจกรรมการเรีียนรู้้�
ซึ่่�งห้้องเรีียนกลัับด้้านเป็็นรููปแบบการสอนที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับการให้้ผู้้�เรีียนดููการบรรยายออนไลน์์ อ่่านเอกสาร

ต่่างๆ ให้้สมบููรณ์์ก่อ่ นเข้้าชั้้�นเรีียน ผู้้เ� รีียนมาที่่�ชั้้�นเรีียน
พร้้อมมีีส่่วนร่่วมในการเรีียนรู้้�ผ่่านกรณีีศึึกษา การ
อภิิปรายกลุ่่�มย่่อย หรืือกิิจกรรมที่่�มีีปฏิิสััมพัันธ์์ [3]
การเรีียนการสอนแบบห้้องเรีียนกลัับด้้านยััง
เป็็นวิิธีีที่่�ทำให้้ผู้้�เรีียนเกิิดทัักษะการเรีียนรู้้�ในศตวรรษ
ที่่� 21 [4] ไม่่ว่่าจะเป็็น ด้้านทัักษะการเรีียนรู้้�และ
นวัั ต กรรม 4 ด้้าน (4Cs) ได้้แก่่ ทัั ก ษะด้้านการ
สร้้างสรรค์์ แ ละนวัั ต กรรม (Creativity and
Innovation) ทัักษะด้้านการคิิดอย่่างมีีวิิจารณญาณ
และทัักษะในการแก้้ปััญหา (Critical Thinking and
P r o b l e m S o l v i n g ) ทัั ก ษ ะ ก า ร สื่่� อ ส า ร
(Communication) และทัักษะการทำงานร่่วมกัับ
ผู้้�อื่่�นได้้ (Collaboration) [5]
3. กระบวนการเรีียนรู้้�
การจััดการเรีียนการสอนในกระบวนวิิชาการ
พััฒนาทฤษฎีีทางการพยาบาล ผู้้�สอนได้้ประยุุกต์์รููป
แบบของ Flipped Classroom และ Active Learning
3.1. วิิธีกี ารและกิิจกรรมการเรีียนการสอนแบบ
ใหม่่
1) ผู้้�เรีียนศึึกษาเนื้้�อหาสาระด้้วยตนเอง ผ่่าน
VDO clip ใน CMU KC Moodle และศึึกษาตำราและ
เอกสารที่่�ผู้้�สอนมอบหมายให้้อ่่านก่่อนเข้้าชั้้�นเรีียน
และให้้ผู้้�เรีียนศึึกษาค้้นคว้้าเพิ่่�มเติิมด้้วยตััวเองให้้ผู้้�
เรีียนฝึึกตั้้�งคำถามและหาคำตอบ เพื่่�อให้้เข้้าใจเนื้้�อหา
อย่่ า งถ่่ อ งแท้้ และสรุุ ป สาระสำคัั ญ เพื่่� อ นำมาแลก
เปลี่่�ยนในชั้้�นเรีียน ทั้้�งนี้้�ผู้้�สอนจะมีีคำถามเพื่่�อการ
อภิิ ป รายในแต่่ ล ะหัั วข้้ อ รวมทั้้�ง required และ
suggested readings โดยอยู่่�ในประมวลกระบวนวิิชา
เพื่่�อเป็็นแนวทางสำหรัับผู้้�เรีียนในการศึึกษาค้้นหาคำ
ตอบด้้วยตนเองล่่วงหน้้า ซึ่่ง� เป็็นการพััฒนาทัักษะด้้าน
การคิิ ด วิิ เ คราะห์์ และการคิิ ด อย่่ า งมีี วิิ จ ารณญาณ
ทัักษะด้้านการสื่่�อสารสารสนเทศและรู้้�เท่่าทัันสื่่�อ ดััง
รููปที่่� 1-4
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รููปที่่� 1 การใช้้ระบบ CMU KC Moodle ในการจััดการ
เรีียนการสอน

รููปที่่� 2 การใช้้ระบบ CMU KC Moodle ในการจััดการ
เรีียนการสอน

รููปที่่� 3 Clip VDO การบรรยายของผู้้�สอน

รููปที่่� 4 ตััวอย่่างคำถามเพื่่�อการอภิิปรายในชั้้�นเรีียน
80

2) ผู้้เ� รีียนอภิิปราย แลกเปลี่่ย� นเรีียนรู้้� และตอบ
ปััญหาที่่�สงสััยในชั้้�นเรีียนร่่วมกัับเพื่่�อนร่่วมชั้้�นและผู้้�
สอนผ่่านโปรแกรม Zoom meeting โดยสร้้างการมีี
ส่่ ว นร่่ ว มของผู้้� เรีี ย นผ่่ า นทาง digital tool คืื อ
Mentimeter ในการระดมความคิิ ด เห็็ น เพื่่� อ การ
อภิิปรายและการใช้้ Padlet ในการรวบรวมผลงาน
จากกิิจกรรมที่่�จัดั ขึ้้�นในชั้้�นเรีียน เพื่่�อพััฒนาทัักษะด้้าน
การคิิดวิิเคราะห์์และการคิิดอย่่างมีีวิิจารณญาณและ
ทัักษะในการแก้้ปััญหา ทัักษะด้้านการสื่่�อสาร และ
ทัักษะด้้านการสร้้างสรรค์์ ดัังรููปที่่� 5-7

รููป ที่่� 5 การเรีียนการสอนผ่่านโปรแกรม Zoom
meeting

รููปที่่� 6 การใช้้ Mentimeter ในการระดมความคิิด
เห็็นก่่อนเริ่่�มอภิิปรายในชั้้�นเรีียน

รููปที่่� 7 การใช้้ Padlet ในการรวบรวมกิิจกรรมในชั้้�น
เรีียน
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3) ผู้้� เรีี ย นร่่ ว มทำกิิ จ กรรมในชั้้�นเรีี ย น และ
การนำเสนอผลงานที่่�ได้้จากการทำกิิจกรรม ตััวอย่่าง
เช่่น การมอบหมายให้้ผู้้�เรีียนทุุกคนสรุุปสาระสำคััญใน
หััวข้้อ Evolution of theory development in
nursing และนำเสนอกัับเพื่่�อนร่่วมชั้้�นเรีียนซึ่ง่� เป็็นการ
พััฒนาทัักษะด้้านการคิิดวิิเคราะห์์และการคิิดอย่่างมีี
วิิจารณญาณและทัักษะในการแก้้ปััญหา ด้้านความ
ร่่วมมืือ การทำงานเป็็นทีีม และภาวะผู้้�นำ ทัักษะด้้าน
การสื่่�อสาร และทัักษะด้้านการสร้้างสรรค์์ ดัังรููปที่่�
8-10

การคิิดวิิเคราะห์์และการคิิดอย่่างมีีวิิจารณญาณและ
ทัักษะในการแก้้ปััญหา ทัักษะด้้านความร่่วมมืือ การ
ทำงานเป็็นทีีม และภาวะผู้้�นำ ทัักษะด้้านการสื่่�อสาร
และทัักษะด้้านคอมพิิวเตอร์์ ดัังรููปที่่� 11-12

รููปที่่� 11-12 การนำเสนอการวิิเคราะห์์และวิิพากษ์์
การพััฒนาทฤษฎีีการพยาบาลระดัับกลาง
5) ผู้้�สอนมอบหมายให้้นัักศึึกษาทำรายงาน
วิิเคราะห์์มโนทััศน์์ (concept analysis) ที่่�สนใจและ
นำเสนอในชั้้�นเรีี ย นเป็็ น ภาษาอัั ง กฤษ ซึ่่� ง เป็็ น การ
พัั ฒ นาทัั ก ษะด้้านการคิิ ด อย่่ า งมีี วิิ จ ารณญาณและ
ทัักษะในการแก้้ปััญหา พััฒนาทัักษะด้้านการสื่่�อสาร
สารสนเทศและรู้้� เ ท่่ า ทัั น สื่่� อ และทัั ก ษะด้้าน
คอมพิิวเตอร์์ ดัังรููปที่่� 13-16
รููปที่่� 8-10 การนำเสนอการสรุุปสาระสำคััญในหััวข้้อ
Evolution of theory development in nursing
4) ผู้้ส� อนมอบหมายให้้นัักศึึกษาทำงานเป็็นกลุ่่�ม
ในการวิิเคราะห์์และวิิพากษ์์การพััฒนาทฤษฎีีการ
พยาบาลระดัับกลางที่่�เลืือกสรรและนำเสนอในชั้้�น
เรีียนเป็็นภาษาอัังกฤษ ซึ่่�งเป็็นการพััฒนาทัักษะด้้าน
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
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รููปที่่� 18 VDO clip สรุุปสาระสำคััญ

รูู ป ที่่� 13-16 การนำเสนอการวิิเ คราะห์์มโนทัั ศ น์์
(concept analysis)
3.2. สื่่�อและนวััตกรรมในการจััดการเรีียนการ
สอน
	ผู้้�สอนได้้จััดทำ VDO clip ที่่�เป็็นเนื้้�อหาสาระ
สำคััญของแต่่ละหััวข้้อของกระบวนวิิชา และ VDO
clip อธิิบายแนวทางการวิิเคราะห์์และวิิพากษ์์การ
พััฒนาทฤษฎีีการพยาบาลระดัับกลาง (Middle range
theory) ที่่�เลืือกสรร เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนได้้ศึึกษาล่่วงหน้้า
และสามารถทบทวนความรู้้�ได้้ตลอด ดัังรููปที่่� 17-18

รููปที่่� 17 VDO clip อธิิบายแนวทางการวิิเคราะห์์และ
วิิพากษ์์การพััฒนาทฤษฎีีการพยาบาลระดัับกลางที่่�
เลืือกสรร
82

3.3. กระบวนการที่่�ทำให้้นัักศึึกษามีีส่ว่ นร่่วมใน
การเรีียนรู้้� (Active Learning)
ในทุุกหััวข้้อของกระบวนวิิชา ผู้้ส� อนทุุกท่่านจะ
มีีคำถามเพื่่�อการอภิิปราย โดยผู้้ส� อนจะเปิิดโอกาสและ
กระตุ้้น� ให้้ผู้้�เรีียนซัักถาม ร่่วมอภิิปรายและแลกเปลี่่ย� น
เรีียนรู้้�กัับเพื่่�อนร่่วมชั้้�น อีีกทั้้�งผู้้�สอนสร้้างการมีีส่่วน
ร่่วมของผู้้เ� รีียนผ่่านทาง digital tool คืือ Mentimeter
ในการระดมความคิิดเห็็นและนำไปสู่่�การอภิิปรายร่่วม
กัันในชั้้�นเรีียน
3.4. กระบวนการที่่� ส ร้้างทัั ก ษะการเรีี ย นรู้้�
ตลอดชีี วิิ ต ให้้กัั บ นัั ก ศึึ ก ษา (Lifelong
Learning)
การจััดการเรีียนการสอนแบบเชิิงรุุกโดยมุ่่�งให้้
ผู้้�เรีียนเป็็นศููนย์์กลาง ซึ่่�งผู้้�เรีียนนอกจากจะสามารถ
พััฒนาศัักยภาพการเรีียนรู้้ด้้ว
� ยตนเองแล้้ว ยัังสามารถ
สร้้างทัั ก ษะการเรีี ย นรู้้� ต ลอดชีี วิิ ต ให้้กัั บ ตนเองได้้
อีีกด้้วย
4. ผลการเรีียนรู้้�
4.1. วิิธีกี ารประเมิินผลการเรีียนรู้้ข� องนัักศึึกษา
	ผู้้�สอนประเมิินผลการเรีียนรู้้�ของนัักศึึกษาตาม
ผลลััพธ์์การเรีียนรู้้�ของกระบวนวิิชาซึ่่�งประกอบด้้วย
1) การอภิิปรายในชั้้�นเรีียน
2) การนำเสนอการวิิเคราะห์์การพััฒนาทฤษฎีี
ระดัับกลาง
3) การนำเสนอการวิิเคราะห์์มโนทััศน์์
4) รายงานการวิิเคราะห์์มโนทััศน์์
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4.2. ผลการประเมิินกระบวนวิิชา
ผู้้�เรีียนประเมิินผลการจััดการเรีียนการสอนของ
กระบวนวิิชาตามหััวข้้อ ซึ่่ง� มีีค่า่ เฉลี่่ย� อยู่่�ระหว่่าง 4.784.89 โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
1) การแจ้้งให้้นัักศึึกษาทราบอย่่างชััดเจนเกี่่�ยว
กัั บ วัั ต ถุุ ป ระสงค์์ ข องกระบวนวิิ ช า แผนการสอน
(course syllabus) วิิธีกี ารประเมิินผลการเรีียน เกณฑ์์
การให้้คะแนน และเอกสารอ่่านประกอบ ได้้ค่่าเฉลี่่�ย
เท่่ากัับ 4.89/5.00
2) เนื้้�อหาในการสอนสอดคล้้องกัับหััวข้้อที่่�สอน
ได้้ค่่าเฉลี่่�ยเท่่ากัับ 4.89/5.00
3) การอธิิบายให้้เห็็นถึึงความสััมพัันธ์์ของวิิชา
ที่่�เรีียนกัับวิิชาอื่่น� ที่่�เกี่่ย� วข้้องหรืือการนำไปประยุุกต์์ใช้้
ได้้ค่่าเฉลี่่�ยเท่่ากัับ 4.89/5.00
4) การส่่งเสริิมให้้ผู้้�เรีียนคิิดและค้้นคว้้าด้้วย
ตนเอง และกระตุ้้�นให้้ได้้ฝึึกการคิิดวิิเคราะห์์ ได้้ค่่า
เฉลี่่�ยเท่่ากัับ 4.89/5.00
5) วิิธีีการและเกณฑ์์ในการวััดผลเหมาะสมกัับ
เนื้้�อหากระบวนวิิ ช า และการวัั ด ผลสอดคล้้องกัั บ
วััตถุุประสงค์์การเรีียนรู้้�ของกระบวนวิิชา ได้้ค่่าเฉลี่่�ย
เท่่ากัับ 4.89/5.00
6) ปริิมาณงานหรืือกิิจกรรมที่่�กำหนดให้้ทำนอก
เหนืือจากเวลาเรีียนสอดคล้้องกัับระยะเวลาได้้ค่่าเฉลี่่ย�
เท่่ากัับ 4.78/5.00
7) สื่่�อการสอนและเอกสารประกอบการสอน
สนัับสนุุนต่่อการเรีียนรู้้�ของผู้้�เรีียน ได้้ค่่าเฉลี่่�ยเท่่ากัับ
4.78/5.00
จากการสััมภาษณ์์ผู้้เ� รีียนภายหลัังการเรีียนการ
สอนของกระบวนวิิชา ผู้้เ� รีียนมีีข้้อคิิดเห็็นเพิ่่�มเติิมดัังนี้้�
“การจััดการเรีียนการสอนทำให้้เข้้าใจเนื้้�อหา
สาระอย่่างลึึกซึ้้�งมาก โดยเฉพาะในการทำ concept
analysis และการวิิเคราะห์์ middle range theory
นัักศึึกษาได้้พัฒ
ั นาองค์์ความรู้้� ความคิิดและไอเดีียจาก
การเรีียนรู้้�ในกระบวนวิิชานี้้�”
“อาจารย์์ผู้้�สอนทุุกท่่านสอนดีีมาก ทำให้้เข้้าใจ

ในเนื้้�อหา และมีีการฝึึกทดลองทำด้้วย แต่่เนื่่อ� งจากมััน
เป็็นเรื่่�องยาก จึึงต้้องอาศััยเวลาและการทบทวนของ
นัักศึึกษาแต่่ละคนด้้วย”
“exercise ในห้้ อ งเรีี ย น ช่่วยให้้ นัั ก ศึึ ก ษา
ทำความเข้้าใจเนื้้�อหามากขึ้้�น”
“ชอบที่่�อาจารย์์ให้้ทำ exercise เพราะช่่วยให้้
นัักศึึกษาเข้้าใจมากยิ่่�งขึ้้�นในหััวข้้อที่่�เรีียนวัันนั้้�นๆ”
4.3. ผลลััพธ์์ต่่อนัักศึึกษาที่่�เป็็นเป้้าหมาย/เข้้า
ร่่วมในโครงการ
จากการสัังเกตของผู้้�สอนพบว่่า
1) ผู้้�เรีียนทุุกคนมีีการเตรีียมตััวศึึกษาเนื้้�อหา
และอ่่าน reading assignment ก่่อนเข้้าชั้้�นเรีียนเป็็น
อย่่างดีี
2) ผู้้�เรีียนมีีความกระตืือรืือร้้นและใส่่ใจกัับงาน
ที่่�มอบหมาย มีีส่่วนร่่วมในการอภิิปรายกัับผู้้�สอนและ
กัับเพื่่�อนร่่วมชั้้�นเรีียน
3) ผู้้�เรีียนกล้้าถามในประเด็็นที่่�ไม่่เข้้าใจ และ
กล้้าแสดงความคิิดเห็็นในประเด็็นต่่างๆ ที่่�สอดคล้้อง
กัับหััวข้้อการเรีียนการสอน
4) ผู้้เ� รีียนมีีความสนุุกในการเรีียนรู้้� และมีีความ
สุุขกัับการทำกิิจกรรมและการแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�กัับ
เพื่่�อนร่่วมชั้้�นเรีียน
4.4. ผลลััพธ์์ต่่อคณาจารย์์ที่่�เข้้าร่่วมโครงการ
จากการเข้้าร่่วมโครงการ ผลลััพธ์์ที่่�เกิิดกัับผู้้�
สอนมีีดัังนี้้�
1) ผู้้� ส อนได้้เรีี ย นรู้้� เ กี่่� ย วกัั บ กลยุุ ท ธ์์ ใ นการ
ออกแบบกิิจกรรมต่่างๆ เพื่่�อกระตุ้้�นให้้ผู้้�เรีียนมีีส่่วน
ร่่วมในการอภิิปราย ซัักถาม และแลกเปลี่่ย� นเรีียนรู้้ใ� น
การจััดการเรีียนการสอน
2) ผู้้�สอนได้้เรีียนรู้้�ในการใช้้ digital tools และ
สื่่อ� เทคโนโลยีี เพื่่�อส่่งเสริิมการมีีส่ว่ นร่่วมและศัักยภาพ
การเรีียนรู้้�ของผู้้�เรีียน
3) ผู้้ส� อนใช้้แนวคิิดการจััดการเรีียนการสอนใน
รููปแบบ flipped classroom และ active learning
มากยิ่่�งขึ้้�น และเน้้นให้้ผู้้�เรีียนเป็็นศููนย์์กลาง อีีกทั้้�ง
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
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เป็็ น การส่่ ง เสริิ ม ให้้ผู้้� เรีี ย นมีี ทัั ก ษะการเรีี ย นรู้้� ใ น
ศตวรรษที่่� 21
4) ผู้้ส� อนได้้เรีียนรู้้ใ� นพััฒนารููปแบบการจััดเรีียน
การสอนแบบออนไลน์์ให้้มีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น
5) ผู้้�สอนได้้เปลี่่�ยนบทบาทโดยทำหน้้าที่่�ช่่วย
เหลืือให้้คำแนะนำแก่่ผู้้�เรีียน (coaching) และเป็็น
ผู้้�อำนวยความสะดวก (facilitator)
5. สรุุป
5.1. บทเรีียนที่่�ได้้รัับ
การจััดการเรีียนการสอนในประยุุกต์์แนวคิิด
ของ Flipped Classroom และ Active Learning
สามารถส่่งเสริิมการเรีียนรู้้� การมีีส่ว่ นร่่วม และเป็็นการ
พััฒนาทัักษะการเรีียนรู้้�ในศตวรรษที่่� 21 ให้้แก่่ผู้้�เรีียน
ได้้เป็็นอย่่างดีี นำไปสู่่�ผลลััพธ์์การเรีียนรู้้�ที่่�กำหนด
5.2. แนวทางในการขยายผล
การจััดการเรีียนการสอนในรููปแบบดัังกล่่าว
ควรเพิ่่�มกิิจกรรมการเรีียนการสอนที่่�มีีความหลาก
หลาย อีีกทั้้�งควรมีีการพััฒนาสื่่�อเทคโนโลยีีที่่�ส่่งเสริิม

การเรีียนรู้้แ� ละการใช้้ digital tools ที่่�สามารถส่่งเสริิม
การมีีส่ว่ นร่่วมและเพิ่่�มศัักยภาพการเรีียนรู้้ข� องผู้้เ� รีียน
มากยิ่่�งขึ้้�น
5.3. ปััญหาและอุุปสรรค
	ปััญหาและอุุปสรรคที่่�พบในการจััดการเรีียน
การสอนมีีดัังนี้้�
1) สััญญาณอิินเทอร์์เน็็ต Wi-Fi ทั้้�งของผู้้�สอน
และผู้้�เรีียนที่่�ไม่่เสถีียร
2) การใช้้ Mentimeter แบบไม่่เสีียค่่าใช้้จ่่าย
มีีข้้อจำกััดในการใช้้ เนื่่�องจากมีีการจำกััดของจำนวน
อัักษรที่่�พิิมพ์์ ส่่งผลให้้ผู้้�เรีียนไม่่สามารถพิิมพ์์ข้้อความ
ที่่�ต้้องการพิิมพ์์ได้้อย่่างครบถ้้วน
6. กิิตติิกรรมประกาศ
ขอขอบคุุณอาจารย์์ผู้้ร่� ว่ มสอนและนัักศึึกษาทุุก
คนที่่� มีี ส่่ ว นร่่ ว มในโครงการนี้้�และขอขอบคุุ ณ ศูู น ย์์
นวััตกรรมการสอนและการเรีียนรู้้� (TLIC) มหาวิิทยาลััย
เชีี ย งใหม่่ ที่่� ส นัั บ สนุุ น งบประมาณในโครงการ
พัั ฒ นาการจัั ด การเรีี ย นรู้้� แ บบใหม่่ ที่่� ส อดคล้้องกัั บ
ศตวรรษที่่� 21 นี้้�
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