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E-Learning…นวัตกรรมทางการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 2/2557 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช่อทิพย์ สันธนะวนิช วิทยากร 
สุฤดี โกศัยเนตร ผู้ลิขิต 

คณะกรรมการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้ คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติกลุ่มการศึกษา เรื่อง E-Learning…
นวัตกรรมทางการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 2/2557 เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 12  มิถุนายน 2557 เวลา 
9.00-16.00 น. ณ ห้อง 206 ชั้น 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา โดยมี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช่อทิพย์ สันธนะวนิช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ 
วาณิชย์เจริญชัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ และคณาจารย์จากภาควิชาต่างๆ รวมท้ังสิ้น 6 คน มาร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซ่ึงสรุปประเด็นต่างๆ ที่น่าสนใจได้ดังนี้ 

การเรียนการสอนกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน (Teaching & Technology for 21st Century Learners) 

 ปัจจุบันเราสอนอย่างไร 
การสอนในวิชาทฤษฎสี่วนใหญ่ใช้การ 

Lecture เป็นหลัก ในบางวิชาอาจใช้การสอนแบบ 
Team-based และ Participate แต่ในวิชาปฏิบัติจะ
ใช้การสอนหลากหลาย เช่น การสอนโดยจําลอง
สถานการณ์กรณีศึกษา การสอนแบบ Team-based 
Learning, Participate, Group Discussion และ 
Demonstration เป็นต้น แต่ที่ดีที่สุดอยากให้ไปถึง
การเรียนการสอนแบบ Active Learning 

ทักษะทางปัญญา 

 กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
• คิ ดอย่ าง เป็ น ระบบ  (Systematic 

Thinking) ยังพบได้น้อยในนักศึกษาปัจจุบัน 
• คิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) 

ส่วนใหญ่พบมากในนักศึกษาชั้นปีที่ 2 แต่เม่ือขึ้นปี
ที่ 3-4 ส่วนใหญ่จะเป็นวิชา Lecture จึงทําให้
นักศึกษาใช้การคิดวิเคราะห์ได้น้อยลง จึงควรปรับ
วิธีการสอนเป็น Lecture เฉพาะสาระสําคัญของ
วิชา 20 นาที หลังจากนั้นเวลาที่เหลือทั้งหมดให้
นักศึกษาทํา Group Discussion พยายามเน้นให้
นักศึกษาทุกช้ันปีเรียนรู้ คิดวิเคราะห์ พร้อมทั้งรู้จักการนําไปประยุกต์ใช้ควบคู่กันไปด้วย 

รูปแบบ/วิธีการสอนที่เป็นที่นิยม 
• บรรยาย   
• อภิปราย   
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• กรณีศึกษา   
• การสาธิต   
• สถานการณ์จําลอง   
• การใช้ปัญหาเป็นฐาน   
• การเรียนรู้จากการทําโครงงาน   
• การใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน 
• การใช้ทีมเป็นฐาน  
นอกจากน้ี ยังมีการสอนรูปแบบอ่ืนๆ ได้แก่ การสอนผสมผสานระหว่าง กรณีศึกษา กับการ

เรียนรู้จากการทําโครงงาน การสอนแบบ Flipped Classroom, Concept Mapping และในปัจจุบัน
สถานศึกษาส่วนใหญ่มีนโยบายให้ลดการสอนแบบ Lecture ลงและให้เพ่ิมการสอนแบบ Flipped 
Classroom มากขึ้น จากประสบการณ์การสอนโดยใช้วิธี Team-based Learning ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ช่อทิพย์ สันธนะวนิชท่ีผ่านมา จะใช้วิธีแจก Sheet ให้นักศึกษาไปอ่านก่อน 1 สัปดาห์ แรกๆ การเรียน
การสอนไม่ประสบความสําเร็จเท่าท่ีควร เนื่องจากนักศึกษาไม่อ่าน Sheet มาล่วงหน้าก็ทําให้ไม่มีความรู้ท่ี
จะมา Discussion คิดวิเคราะห์ไม่ได้ แต่ต่อมาเม่ือนักศึกษาเริ่มปรับตัวและเรียนรู้วิธีการเรียนการสอนมาก
ขึ้น การเรียนการสอนก็เริ่มดีขึ้น และประสบความสําเร็จมากข้ึน 

อาจารย์พรรณิภา สืบสุข ให้ข้อเสนอแนะว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ให้ความสนใจกับวิชาที่มีการเรียน
การสอนแบบ Team-based Learning เน่ืองจากมีคะแนนเป็นสิ่งชักจูงใจ จึงทําให้นักศึกษาสนใจวิชาอ่ืน
น้อยลง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช่อทิพย์ สันธนะวนิช ให้ข้อเสนอแนะว่าอาจแก้ไขด้วยการนําวิธี Pop quiz 
ไปใช้ เพ่ือให้นักศึกษามีความต่ืนตัวอยู่ตลอดเวลา เพราะไม่รู้ว่าเม่ือไรจะมีคําถามเพ่ือเก็บสะสมคะแนน ซ่ึง
วิธีน้ีอาจช่วยให้นักศึกษาสนใจอ่านหนังสือมาล่วงหน้าเพราะไม่รู้ว่าอาจารย์จะนําหัวข้อไหนมาเป็นคําถามใน
การทํา Pop quiz ในช้ันเรียน ท้ังนี้ การที่อาจารย์จะนําวิธีการเรียนการสอนแบบใดมาใช้ อาจารย์จะต้อง
แจ้งให้นักศึกษาทราบล่วงหน้าก่อนเริ่มการเรียนการสอน เพ่ือให้นักศึกษาทราบถึงวิธีและแนวการสอนของ
อาจารย์ด้วย ซ่ึงอาจารย์ ดร.ศรินรัตน์ ศรีประสงค์ ให้ข้อเสนอแนะว่า ในบางวิชาท่ีไม่ได้ใช้การสอนแบบ 
Team-based Learning อาจารย์อาจใช้วิธีการสอนแบบ Lecture สั้นๆ ประมาณ 15 นาที แล้วมี Pop 
quiz ให้กับนักศึกษาเป็นระยะ ผสมผสานกับ Group Discussion หลังจากน้ันให้นักศึกษาช่วยกันสรุป ทํา
การบ้าน พร้อมกับฝึกปฏิบัติ จะทําให้อาจารย์ทราบว่านักศึกษามีความเข้าใจและเรียนรู้ได้มากน้อยเพียงไร 

อาจารย์ ดร.ศรินรัตน์ ศรีประสงค์ ให้ข้อเสนอแนะว่า นักศึกษาแต่ละคนมีความชอบในการเรียนรู้
ท่ีแตกต่างกัน นักศึกษาบางคนชอบฟังบรรยาย บางคนชอบอ่านและศึกษาด้วยตนเอง หากเรามีทางเลือกใน
การศึกษาหาความรู้ให้กับนักศึกษาเช่น มีท้ังการฟัง Lecture และมี E-book ให้นักศึกษาสามารถเข้าไป
อ่านหรือศึกษาด้วยตนเองได้ก็จะเป็นประโยชน์มาก โดยอาจทําเป็นโปรแกรม Upload ไว้ใน Moodle แล้ว
ให้นักศึกษาดูผ่าน Moodle แต่ถ้าในกรณีท่ีต้องการให้ E-book มีรูปแบบและหน้าตาที่สวยงามมากข้ึน 
อาจต้องใช้โปรแกรม Flash เข้ามาช่วยซ่ึงอาจทํายาก 

Active Learning 
• กระบวนการเรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมาย โดยการร่วมมือระหว่างผู้เรียนด้วยกัน  
• ครูเปลี่ยนบทบาท จากผู้ให้ความรู้แก่ผู้เรียนโดยตรง เป็นผู้จัดเตรียมและสนับสนุนกระบวนการ

และกิจกรรมท่ีจะทําให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียน  
• มีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน มีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เรียนด้วยกัน บรรลุสําเร็จ

ทางด้านวิชาการท่ีต้ังไว้  
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• เกิดทักษะทางด้านการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน มีการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดไปสู่ในระดับที่
สูงขึ้น และเกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาที่เรียนและเกิดแรงจูงใจต่อการเรียนรู้ 

Blended Learning การสอนแบบผสมผสาน  
บางสถานศึกษาให้คําจํากัดความ 

Blended Learning ว่าเป็นการเรียนการสอน
แบบผสมผสานแต่เป็นการเรียนการสอนเฉพาะ
ในห้องเรียนเท่ านั้น  แต่ในทางเทคโนโลยี
ส ารสน เทศ  ให้ คํ าจํ ากั ดค วาม  Blended 
Learning ว่ า เป็ น การ เรี ยนการสอนแบบ
ผสมผสานระหว่างการเรียนในห้องเรียนกับการ
เรียนบน Internet (E-Book, CAI) แต่ไม่มีการ
แบ่งสัดส่วนของการเรียนการสอนทั้งสองอย่าง
น้ีแน่นอน ทั้งน้ี สัดส่วนของการเรียนการสอนขึ้นอยู่กับอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้กําหนด ในปัจจุบันเราจะเห็นว่า 
Bloom’s Taxonomy จ ะ เ ริ่ ม ต้ น จ า ก  Remembering Understanding Applying Analyzing 
Evaluating และสุดท้ายในศตวรรตที่ 21 พยายามให้ไปถึง Creating ด้วย โดยอาจใช้ Moodle และ 
Google Site มาเป็นเครื่องมือ อาจารย์จะต้องนําการเรียนการสอนแบบบรรยายผสมผสานการใช้
เทคโนโลยีเป็นฐานควบคู่กันไป  

 

 

 

 

 

 

 

การเรียนแบบเสมือนจริง (Virtual Learning) 

• การจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์หรือบทบาทสมมติคล้ายกับว่าเป็นสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นกับ
การเรียนการสอนในชั้นเรียนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ทางการเรียนรู้ร่วมกันได้ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ซ่ึงรูปแบบดังกล่าวนี้เรียกว่า “การ
เรียนแบบเสมือนจริง (Virtual Learning)” ภายในสถานที่ที่ เรียกว่า “ห้องเรียนเสมือนจริง 
(Virtual Classroom)” จากอิทธิพลของโลกแห่งยุคดิจิตอลในปัจจุบัน 

ตัวอย่างการทํางานที่ผู้เรียนถนัด 
• Facebook Group / Fan page  
• YouTube Channel  
• Digital Storytelling  
• Blog  
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• Google Docs/Drives (Web Application)  
• E-book  
• Learning interaction through Virtual Learning Environment  

ประเด็นแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
• อาจารย์ ดร.ศรินรัตน์ ศรีประสงค์ นําเสนอ Concept Mapping ที่อาจารย์ใช้สอนนักศึกษาเฉพาะ

ทางในการตรวจร่างกายผู้ป่วยและบันทึกอาการเบื้องต้นของผู้ป่วย และในอนาคต อยากให้ก้าวไปถึงระดับ 
Care Plan ซ่ึงนักศึกษาไม่สามารถลอกกันได้เน่ืองจากมีรายละเอียดบางอย่างที่แตกต่างกัน ซ่ึงอาจารย์
สามารถสอบถามเพ่ือทดสอบความรู้และความเข้าใจของนักศึกษาแต่ละคนได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
• อาจารย์จิตต์ระพี บูรณศักด์ิ นําเสนอ Google Site ที่ได้สร้างไว้ ประกอบด้วยหน้า Home, 

Welcome, แบบทดสอบก่อนเรียน การสอนคร้ังที่ 1 การสอนคร้ังที่ 2 เป็นต้น  
• อาจารย์ ดร.ศรินรัตน์ ศรีประสงค์ นําเสนอ Google Site ที่ได้สร้างไว้ ประกอบด้วยหน้า Home, 

Welcome, Care Plan แบบทดสอบก่อนเรียน และหน้าที่ให้นักศึกษาสามารถเข้ามาส่งการบ้าน เป็นต้น  
• อาจารย์พรรณิภา สืบสุข นําเสนอ Google Site ที่ ได้สร้างไว้ ประกอบด้วยหน้า Home, 

Welcome และนําไฟล์ต่างๆ Upload ขึ้นบน Drive เพ่ือให้นักศึกษาสามารถ Download ได้ 

 
 
 
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ช่อทิพย์ สันธนะวนิช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ วาณิชย์เจริญชัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ 

3 อาจารย์ ดร.ศรินรัตน์  ศรีประสงค ์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ 

4 อาจารย์พรรณิภา สืบสุข ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ 

5 อาจารย์จิตต์ระพี บูรณศักด์ิ ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 
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6 อาจารย์นันทกานต์ มณีจักร ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน 

7 นางสาวสุฤดี โกศัยเนตร งานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง 

 


