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คณะกรรมการหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ ม. ธรรมศาสตร์
การจัดการความรู้ เรื่ อง Active Learning
การพิจารณาสถานการณ์การจัดการเรี ยนการสอนก่อนเริ่ มการทา active learning เพื่อการ
ดาเนินการจัดการความรู้ด้าน active learning ดังแสดงในตาราง
ด้ านการจัดการความรู้
แนวปฏิบัติ
1. ด้ านอาจารย์
1. พัฒนาอาจารย์ให้ มีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับการศึกษาแนวใหม่ การ
ใช้ เทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรี ยนการสอน
2. พัฒนาอาจารย์ในเรื่ องวิธีการประเมินผลลัพธ์ตามสมรรถนะที่กาหนด
และพัฒนาแบบประเมินให้ ครอบคลุมสมรรถนะดังกล่าว
3. พิจารณาในภาพรวมว่าวิธีการจัดการเรี ยนการสอนในวิชาต่าง ๆ แต่ละ
ภาคการศึกษาเป็ นการส่งเสริ มการเรี ยนรู้ที่ไม่ทาให้ นกั ศึกษาเกิดความรู้สกึ
เป็ นภาระมากเกินไป
4. จัดโครงการให้ นกั ศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การใช้
เทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อให้ นกั ศึกษามีความพร้ อมในการเรี ยน แบบ
Active Learning
5. สรุปสาระความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอนที่ได้ จากการประชุมไว้
ใน Web Site เพื่อให้ อาจารย์ได้ ศกึ ษาเพิ่มเติมเพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการ
จัดการเรี ยนการสอน
2. ด้ านหลักสูตรการเรี ยน 1. คณะพยาบาลศาสตร์ มีการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้ นการใช้ ปัญหาเป็ น
การสอน
หลัก (Problem-based Learning: PBL) ที่เน้ นการพัฒนาการคิดวิเคราะห์
อยูแ่ ล้ ว
2. มีระบบการส่งเสริมการนาเทคโนโลยีทางการศึกษามาปรับใช้ ในการ
เรี ยนการสอน
3. คณะมีระบบให้ ทกุ กลุม่ วิชามีการวางแผนการบริการวิชาการเพื่อนามา
บูรณาการการเรี ยนการสอน
3. ด้านผูเ้ รี ยน
1. วางแผนการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อให้ได้สมรรถนะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์และสอดคล้องกับผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ที่กาหนดไว้ในหลักสู ตรของ
แต่ละวิชา
2. พิจารณาวิธีการจัดการเรี ยนการสอนที่มีความหลากหลาย และให้มี
ลักษณะตรงตามที่กาหนดของมหาวิทยาลัย ดังนี้
1. การบรรยายให้เน้นเฉพาะความรู้ที่สาคัญและจาเป็ น 40-60%
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ด้ านการจัดการความรู้

4. ด้านสิ่ งสนับสนุนการ
เรี ยนการสอน
5. ด้านประเมินผล
6. ความพึงพอใจต่อการ
เรี ยนการสอน

แนวปฏิบัติ
2. บริ หารการเรี ยนรู ้ โดยจัดกิจกรรมที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ 40-60%
3. วิธีการประเมินผล ให้นกั ศึกษาสอบไม่เกิน 50-70% และใช้วธิ ีอื่น ๆ
อีก 30-50%
- ห้องสมุด ศูนย์ส่งเสริ มสุ ขภาพ ศูนย์เด็กปฐมวัย ศูนย์เทคโนโลยีทาง
การศึกษา
- การสะท้ อนสิ่ งทีไ่ ด้ เรียนรู้ จากการเรี ยน ผลการเรียนของนักศึกษาแต่ ละ
รายวิชา
- คะแนนการประเมินผลรายวิชา ข้ อคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอน

วิเคราะห์ ปัจจัยเอือ้ และอุปสรรค
1. ปัจจัยเอือ้
1.1 คณะพยาบาลศาสตร์ มี การจัดการเรี ย นการสอนที่เน้นการใช้ปัญหาเป็ นหลัก (Problem-based
Learning: PBL) ที่เน้นการพัฒนาการคิดวิเคราะห์อยูแ่ ล้ว
1.2 มีระบบการส่ งเสริ มการนาเทคโนโลยีทางการศึกษามาปรับใช้ในการเรี ยนการสอน
1.3 คณะมีระบบให้ทุกกลุ่มวิชามีการวางแผนการบริ การวิชาการเพื่อนามาบูรณาการการเรี ยนการสอน
2. อุปสรรค/สิ่ งทีค่ วรพัฒนา
2.1 นักศึกษายังมีการค้นคว้าข้อมูล/หลักฐานเชิงประจักษ์ที่ไม่เพียงพอ
2.2 นักศึกษายังไม่ใช้ข้ นั ตอนของกระบวนการคิดอย่างเป็ นเป็ นระบบที่ไม่สมบูรณ์ในระหว่างเรี ยน
ดาเนินการจัดการความรู้ ตามขั้นตอนการจัดการความรู้
คณะพยาบาลศาสตร์ ดาเนิ นการจัดการความรู ้ ตามขั้นตอนการจัดการความรู ้ ที่กาหนด 9 ขั้นตอน โดย
กาหนดเวลาพร้อมผูร้ ับผิดชอบ และภายหลังการดาเนินการนาไปใช้จริ งในการจัดการเรี ยนแต่ละกลุ่มสาขาวิชา
จึงนามาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้เพื่อให้ได้ความรู ้ที่เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอนแบบ active learning ดังเอกาสาร
เกี่ยวกับแนวปฏิบตั ิการจัดการความรู ้และสิ่ งที่ได้เรี ยนรู้จากการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
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แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและคณะกรรมการหลักสู ตรและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ระดับคณะฯ (โดยคณะกรรมการหลักสู ตร)
1. วางแผนการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อให้ได้สมรรถนะของบัณฑิ ตที่พึงประสงค์และสอดคล้องกับ
ผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ที่กาหนดไว้ในหลักสู ตรของแต่ละวิชา
2. พิจารณาวิธีการจัดการเรี ยนการสอนที่มีความหลากหลาย และให้มีลกั ษณะตรงตามที่กาหนดของ
มหาวิทยาลัย ดังนี้
1. การบรรยายให้เน้นเฉพาะความรู้ที่สาคัญและจาเป็ น 40-60%
2. บริ หารการเรี ยนรู ้ โดยจัดกิจกรรมที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ 40-60%
3. วิธีการประเมิ นผล ให้นกั ศึกษาสอบไม่เกิ น 50-70% และใช้วิธีอื่น ๆ อีก 30-50%
3. พัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาแนวใหม่ การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา
ในการจัดการเรี ยนการสอน
4. พัฒนาอาจารย์ในเรื่ องวิธีการประเมินผลลัพธ์ตามสมรรถนะที่กาหนด และพัฒนาแบบประเมินให้
ครอบคลุมสมรรถนะดังกล่าว
5. พิจารณาในภาพรวมว่าวิธี การจัดการเรี ย นการสอนในวิช าต่ า ง ๆ แต่ ล ะภาคการศึ กษาเป็ นการ
ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ที่ไม่ทาให้นกั ศึกษาเกิดความรู ้สึกเป็ นภาระมากเกินไป
6. จัดโครงการให้นกั ศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อให้
นักศึกษามีความพร้อมในการเรี ยน แบบ Active Learning
7. สรุ ปสาระความรู ้ เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอนที่ได้จากการประชุ มไว้ใน Web Site เพื่อให้
อาจารย์ได้ศึกษาเพิ่มเติมเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการจัดการเรี ยนการสอน
กลุ่มวิชา
1. ดาเนินการจัดทา มคอ.3-4 โดยการวางแผนวิธีการเรี ยนการสอน การประเมินผลให้สอดคล้องกับ
ผลการเรี ยนรู ้ที่กาหนดใน มคอ.2
2. ดาเนิ นการจัดการเรี ยนการสอนในแต่ละรายวิชาเป็ นไปตามข้อกาหนดของ Active Learning ของ
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้โดยขึ้นกับลักษณะของรายวิชาที่สามารถทาได้
3. ดาเนิ นการจัดการเรี ย นการสอนตาม มคอ.3-4 ที่ ก าหนดโดยใช้วิธี ก ารจัดการเรี ย นการสอนที่
หลากหลายและสอดคล้องกับลักษณะรายวิชา มธ. เช่น การใช้เทคโนโลยีการศึกษา กรณี ศึกษา การบูรณาการ
บริ การวิชาการ การวิจยั กับการเรี ยนการสอน
4. เทคนิ คและวิธีการจัดการเรี ยนการสอนในรายวิชาต่างๆในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา ในการดาเนิ นการ
จัดการเรี ยนการสอน กลุ่มวิชาจะมีวิธีการจัดการเรี ยนการสอนที่แตกต่างและหลากหลายขึ้นกับลักษณะและ
วัตถุ ประสงค์ของแต่ละรายวิชา จากการแลกเปลี่ ยนประสบการณ์ การจัดการเรี ยนการสอนในรายวิชาต่างๆ
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สามารถสรุ ปเป็ นความรู ้ที่เกี่ยวกับวิธีการจัดการเรี ยนการสอนแบบ active learning ของคณะพยาบาลศาสตร์
ดังนี้
1) ดาเนินการจัด มคอ. 3 หรื อ 4 และรวบรวมเอกสารประกอบการสอนไว้ที่ Blackboard เพื่อให้
นักศึกษาสามารถ download ได้ จัดทาคาแนะนาในการเรี ยนการสอนแบบ active learning สาหรับ
นักศึกษาให้นกั ศึกษาล่วงหน้า
2) เพื่อความพร้ อมในการเรี ยนในเนื้ อหา อาจารย์ให้ความสาคัญกับการศึ กษาก่ อนเรี ยน และการ
เตรี ยมตัวของนักศึกษาก่อนเรี ยน อาจมีการทาทดสอบก่อนเรี ยน
3) มีการจัดทาแบบประเมินที่เฉพาะเจาะจงสาหรับการเรี ยนแบบ active learning เช่น แบบประเมิน
การมีส่วนร่ วมในการเรี ยน Blackboard แบบประเมินการเรี ยนแบบ active learning
4) มีการจัดรู ปแบบการเรี ยนการสอนในลักษณะต่างๆที่สอดคล้องกับลักษณะรายวิชา ดังนี้
4.1) กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่ น (1) มีการบูรณาการรายวิชาภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ โดยมี
การจัดชัว่ โมงปฏิบตั ิในบางหัวข้อ ภายหลังการเรี ยนวิชาทฤษฎี (2) จัดให้มีการเรี ยนรู ้จากกรณี ศึกษาจริ ง เช่ น
การเรี ยนเรื่ องผูป้ ่ วยเด็กที่มีภูมิคุม้ กันบกพร่ อง จัดให้นกั ศึกษาเรี ยนรู ้โดยตรงจากเด็กและครอบครัวที่มีปัญหา
จริ ง และ (3) ในรายวิชาบริ หารการพยาบาล มีการจัดการเรี ยนการสอนโดยให้พฒั นานวัตกรรมเพื่อพัฒนา
คุณภาพการพยาบาลร่ วมกับแหล่งฝึ กปฏิบตั ิ (รพ. ธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ)
4.2) กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุ มชน มีการจัดการเรี ยนการสอนที่หลากหลายโดยใช้วิธีการ
ต่างๆ ได้แก่ 1) กรณี ศึกษา/ Video Clip/storytelling 2) Role plays 3) Class game, 3) Intuitive writing 4)
อภิปรายในกระดานสนทนาระบบ Blackboard และ การสะท้อนคิด
4.3) กลุ่มวิชาการพยาบาลผูใ้ หญ่และผูส้ ู งอายุ ดาเนิ นจัดการเรี ยนการสอนในรายวิชาการพยาบาล
ผูส้ ู งอายุ โดยใช้สื่อวิดีโอจากสถานการณ์และจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้นทักษะกระบวนการคิด ผ่าน
Blackboard และการจัดการเรี ยนการสอนในรายวิชาปฏิบตั ิการพยาบาลผูใ้ หญ่และผูส้ ู งอายุ โดยให้นกั ศึกษา
ศึกษาผูป้ ่ วยจากการปฏิบตั ิจริ ง มีการให้สะท้อนคิด (Reflection) และการจัดกิจกรรมเพื่อเสริ มสร้างคุณธรรม
จริ ยธรรม ที่เน้นทักษะการคิด ผ่านสื่ อวิดีโอและสมุดบันทึกสร้างคนกตัญญู
4.4) กลุ่มวิชาการพยาบาลสุ ขภาพจิตและจิตเวช จัดการเรี ยนการสอนแบบเน้นประสบการณ์ และ
กระตุน้ ผูเ้ รี ยนให้มีการสะท้อน การจัดการเรี ยนการสอนแบบโครงงาน (Project Based Learning) และการสอน
แบบใช้ปัญหาเป็ นหลัก
4.5) กลุ่มวิชาการพยาบาลครอบครัวและผดุงครรภ์ จัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็ นหลัก ใน
รายวิชาทฤษฎี และมีการใช้การอภิปรายโดยใช้ Blackboard collaborate มีการจัดการเรี ยนการสอนแบบเน้น
โครงงาน (Project based) และมีการจัดให้นกั ศึกษาเลื อกทานวัตกรรมที่ สอดคล้องกับปั ญหาในรายวิชา
ปฏิบตั ิการส่ งเสริ มสุ ขภาพของนักศึกษาชั้นปี ที่ 2
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4.6) การจัดการเรี ยนการสอนในหลักสู ตรบัณฑิตศึกษา นอกเหนือจากการจัดการเรี ยนการสอน
แบบใช้ปั ญหาเป็ นหลักแล้ว จะมีก ารจัดการเรี ยนการสอนส าหรั บนักศึ ก ษาระดับปริ ญญาโท แบบการทา
แบบฝึ กหัดก่ อนเรี ย นจากการอ่านบทความวิจยั ที่ บรรจุ ไว้ใน Blackboard และการอภิปรายโดยใช้กระดาน
สนทนา ในรายวิชาการวิจยั ทางการพยาบาลและวิชาสังเคราะห์ความรู้ทางการพยาบาล สาหรับการจัดการเรี ยน
การสอนระดับปริ ญญาเอกจะเป็ นการเรี ยนการสอนโดยใช้ห้องเรี ยนทางไกลในการเรี ยนการสอนของอาจารย์
จากต่างประเทศ การใช้webEx
5) ประเมินผลการเรี ยน จัดทา มคอ.5-6 และมีการประเมินผลรายวิชา
ผลทีเ่ กิดขึน้
นักศึกษาสามารถเรี ยนรู้ได้ดว้ ยตนเองนอกชั้นเรี ยน ได้ตลอดเวลาและทุกสถานที่ที่ผเู ้ รี ยนกาหนด สามารถ
ที่จะทบทวนความรู ้ได้เมื่อต้องการ สามารถอภิปรายในสิ่ งที่กาลังเรี ยนรู ้ได้กบั อาจารย์ผสู ้ อน และกลุ่มผูเ้ รี ยน
จากผลการประเมินรายวิชา นักศึกษาให้ขอ้ มูลว่า เป็ นการเรี ยนรู ปแบบใหม่ ดูทนั สมัย มีความแปลกใหม่ เป็ น
การสร้างความกระตือรื อร้ นในการเรี ยนและการสื บค้นข้อมูล เป็ นกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แสดงความคิดเห็น
แลกเปลี่ยนความคิดและรับฟังความคิดซึ่ งกันและกัน เห็นมุมมองต่างๆ ทาให้นกั ศึกษามีการเตรี ยมตัวก่อนเข้า
เรี ยน สามารถเข้าถึ งบทเรี ย นและเข้า ถึ ง เอกสารประกอบการสอนได้ทุ ก เวลา แต่ ในการเรี ยนลัก ษณะนี้
นักศึกษาบางคนอาจรู ้สึกไม่สะดวก ต้องมีทกั ษะการใช้เทคโนโลยีที่เพียงพอ และระบบอินเตอร์เน็ตรองรับการ
ใช้จะต้องเสถียร
สิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้
1. การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองของนักศึกษามีความสาคัญ นักศึกษาสามารถเรี ยนรู ้ได้จากแหล่งความรู ้ที่มี
มากมายและหลากหลาย สิ่ งที่สาคัญคือ ระบบการคิด การแสวงหาข้อมูล การเรี ยนรู ้น้ นั ต้องได้รับการฝึ กฝน
และชี้ แนะจากผูส้ อน ครู เป็ นผูท้ ี่ จะต้องมีการวางแผน การเตรี ยมการจัดการเรี ยนรู ้ การออกแบบจัดเนื้ อหา
ความรู ้หลักที่จาเป็ นและความรู ้ที่ตอ้ งแสวงหา เพื่อให้นกั ศึกษาเกิดการเรี ยนรู ้และพัฒนาทักษะตามสมรรถนะ
ที่กาหนดไว้ในแต่ละรายวิชา เป็ นการเรี ยนรู ้ที่เกิดจากความต้องการของนักศึกษาที่จะเรี ยนรู ้มากกว่าทาตาม
อาจารย์ รวมถึงการพัฒนาสมรรถนะการเรี ยนรู ้แนวใหม่
2. หากจะนาเทคโนโลยีทางการศึกษาไปใช้ใน ควรมีการเตรี ยมความพร้อมในด้านความเข้าใจและ
ทักษะของอาจารย์ในการนามาออกแบบการใช้เพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ การพัฒนาทักษะของนักศึกษาให้มี
ความพร้ อมในการเรี ย นแนวใหม่ ระบบอิ นเตอร์ เน็ ท คอมพิ วเตอร์ มื อถื อ ที่ รองรั บ การใช้ บุ คลากรที่
ช่ วยเหลื อด้า นเทคโนโลยี รวมทั้ง ต้องหาวิธี ก ารอื่ นๆ ในกรณี เกิ ดเหตุ ขดั ข้องโดยเฉพาะความบกพร่ อง
ทางด้านเทคโนโลยีเพื่อมิให้นกั ศึ กษาเกิ ดความเครี ยด เช่ น หากไม่สามารถส่ งงานทาง Bb ได้ตามเวลาที่
กาหนดจะทาอย่างไร ครู มีความสาคัญในการส่ งเสริ มการคิดที่เป็ นระบบ ต้องเป็ นนักจัดการที่ดี ไม่สร้ าง
ภาระผูเ้ รี ยน จนเห็นว่าเป็ นการทางานหนัก
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3. การจัดการเรี ยนการสอนในสาขาพยาบาลยังไม่สามารถลดการสอบให้อยู่ในช่ วงที่ กาหนด (5070%) เนื่ องจากยังคงต้องมีการเน้นถึ งเรื่ องความรู ้ ของนักศึ กษาก่อนฝึ กปฏิ บตั ิ รวมทั้งจะต้องมีการพัฒนา
เครื่ องมือที่ประเมินด้านการเรี ยนการสอนให้มากขึ้น และการพัฒนาระบบอินเตอร์ เน็ทให้มีความเสถียร
ผลการเรี ยนรู้รายวิชา จากคะแนนการสอบ 3 ครั้ง ของนักศึกษาจานวน 79 คน พบว่าสอบผ่านเกณฑ์
(ร้อยละ 60 ของคะแนนสอบแต่ละครั้ง) รายละเอียดดังตาราง
การสอบ
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3

นักศึกษาสอบผ่านเกณฑ์ 60 %
จานวน
ร้อยละ
12
15.18
51
64.55
61
77.21

นักศึกษาสอบ่ไม่ผา่ นเกณฑ์ 60 %
จานวน
ร้อยละ
67
84.82
28
35.45
18
22.79

