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ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ไดจัดกิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่อง Project based learning and Team based learning เม่ือวันอังคารท่ี 9 ธันวาคม 

2557 เวลา 8.30-15.00 น. ณ หอง 903/2 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกนอย โดยมี 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นันทวัน สุวรรณรูป เปนผูดําเนินการเสวนา และอาจารยเพ็ญจันทร สิทธิปรีชาชาญ เปน

คุณลิขิต โดยในชวงเชาเวลา 8.30-12.00 น. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นันทวัน สุวรรณรูป ไดดําเนินการใหมีการ

เสวนาในประเด็น Project based learning ในชวงแรกไดเชิญให อาจารย ดร. สุพินดา เรืองจิรัษเฐียร นําเสนอ

แนวคิดความรูเรื่อง Project based learning โดยเกริ่นนําถึงแนวคิด ลักษณะ รูปแบบการเรียนรู และรูปแบบ

การจัดการเรียนการสอนแบบ Project based learning โดยอาจารย ดร. สุพินดา เรืองจิรัษเฐียร อธิบายวา

การเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน เปนรูปแบบการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ รูปแบบของการเรียนรูนี้พัฒนา

องคความรูและทักษะผานโครงงานซ่ึงจะกระตุนความอยากรูของผูเรียนและเกิดการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง 

และใชคําถามสําคัญเปนตัวขับเคลื่อนกระบวนการของการเรียนรู ซ่ึงการเรียนรูแบบ Project based learning 

ประกอบดวย 8 องคประกอบท่ีสําคัญ ไดแก  

1. Significant Content  

2. 21st century Skills  

3. In- Depth Inquiry  

4. Driving Question  

5. Need to Know  

6. Voice & Choice  

7. Revision & Reflection และ  

8. Public Audience  

และชี้ประเด็นความแตกตางระหวาง Project กับ Project based learning ดังนี้ การทํา Project ครูมีสวน

รวมนอย การทํางานของครูเริ่มข้ึนหลังจากการทําโครงการสิ้นสุดลง ผูเรียนขาดโอกาสเลือกหัวขอท่ีตนเองสนใจ

ในการทําโครงการ และโครงการท่ีทําสวนมากจะคลายคลึงกัน และคลายคลึงกับปกอนๆ จากนั้นนําเสนอ

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Project based learning ประโยชน ปญหาและอุปสรรค ถอดบทเรียน

จากการเรียนการสอน ในรายวิชา พยคร 280 ปฏิบัติการพยาบาลสรางเสริมสุขภาพรวมถึงแนวทางการพัฒนา



ตอยอดไปสูรายวิชาอ่ืนๆ กอนจบการนําเสนอ อาจารย ดร. สุพินดา เรืองจิรัษเฐียร ไดใหขอคิดเห็นวา “ความรู

ในโลกนี้มีมากมายคุณครูสอนเทาไรก็สอนไมหมด แตถาคนเปนครูสอนใหนักเรียนรูจักวิธีการแสวงหาความรูไป

ตลอดก็จะทําใหนักเรียนมีความรูไดมากเทาท่ีเขาตองการรู” จากนั้นใหผูเขารวมเรียนรูแลกเปลี่ยนในประเด็น 

การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการพยาบาลบุคคลในครอบครัวและชุมชน (พยคร 384) เปน Project 

based learning หรือไม 

ผูเขารวมเรียนรูเสนอขอคิดเห็น และมีขอสรุป ดังนี้ 

1. การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการพยาบาลบุคคลในครอบครัวและชุมชน (พยคร 384) มีรูปแบบ

การเรียนการสอนใกลเคียงกับ Project based learning เพราะมีแนวทางเขาไดกับองคประกอบของ 

Project based learning ตามท่ีอาจารย ดร. สุพินดา เรืองจิรัษเฐียร ไดนําเสนอมา 

2. สวนของการสะทอนคิด (Refection) ผูเขารวมเรียนรูเสนอวาควรจะมีแนวคําถามสะทอนคิดใน

แนวทางเดียวกันเพ่ือใหอาจารยท่ีสอนแตละกลุมมีการสะทอนคิดท่ีใกลเคียงกัน 

3. การเรียนการสอนแบบ Project based learning สามารถนําไปพัฒนาไดในรายวิชาการสรางเสริม

สุขภาพและการปองกันโรค (พยคร 212) 

ตอมาในชวงเวลา 13.30-15.00 น. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นันทวัน สุวรรณรูป ไดดําเนินการใหมีการ

เสวนาในชวงบายโดยเรียนเชิญ ผูชวยศาสตราจารย วาสนา จิติมา นําเสนอแนวคิดความรูและการจัดการเรียน

การสอนเรื่อง Team based learning ในรายวิชามารดาทารก 2 ซ่ึงเปนวิชาทฤษฎี 45 ชั่วโมง ใชรูปแบบการ

สอนแบบ Team based learning ในหัวขอสูติศาสตรหัตถการ จํานวน 11 ชั่วโมง ไดเกริ่นถึงการนําแนวคิด 

Team based learning มาใช เนื่องจาก 1) ใชครูสอนนอย 2) เปนการเรียนแบบ Active learning 3) 

นักศึกษาเรียนเปนทีมใชกลุมเปนตัวชวยกระตุนการเรียนรู มีอาจารยทําหนาท่ีเปน Expert Contents การสอน

แบบ Team based learning มีขอดีคือ ใชสอนแทนการบรรยาย กระตุนใหนักศึกษามีการเตรียมตัวกอนเขา

เรียน ใหนักศึกษามีสวนรวมในการทํากิจกรรมในหองเรียน และ Active ในการเรียน รวมท้ังสงเสริมการทํางาน

เปนทีม การเตรียมกระบวนการเรียนแบบ Team Based Learning อาจารยตองกําหนดหัวขอและ Scope 

เนื้อหาท่ีชัดเจน รวมถึงการเตรียมนักศึกษาใหเขาใจรูปแบบการเรียนแบบ Team based learning เริ่มจากให

นักศึกษาทําแบบทดสอบรายบุคคล Individual Readiness Assurance Test (iRAT) เม่ือนักศึกษาทํา iRAT 

เสร็จแลวใหเขากลุม โดยอาจารยจะแจกขอสอบชุดเดิม และใหนักศึกษาในกลุมชวยกันหาคําตอบและตอบ

คําถามท่ีเปนความคิดเห็นรวมของทีม เรียกวา Group Readiness Assurance Test (gRAT) โดยท่ีนักศึกษา

สามารถทราบคําตอบแบบทันที (Immediate Feedback Technique) เวลาท่ีใชในการทําขอสอบสวนตัวจะ

นอยกวาการทําขอสอบแบบกลุม และในระหวางท่ีทําขอสอบแบบกลุมอาจารยตองบริหารจัดการใหทุกคนใน

กลุมมีสวนรวมซ่ึงข้ึนกับเทคนิคของอาจารยแตละทาน ในชวงสุดทายหลังจากไดทําแบบฝกหัดแบบกลุมแลว 

นักศึกษาจะไดฝกวิเคราะหทําโจทยสถานการณเปนกลุม ลักษณะคําถามเปนแบบ Application โดยให



นักศึกษาใชความรู หนังสือ จากการคนหาจากระบบสารสนเทศ และจากการอภิปราย เพ่ือตอบโจทย หลังจาก

นั้นใหกลุมอภิปรายคําตอบและเหตุผล โดยอาจารยจะทํากระบวนการกลุมการอภิปรายรวมกันในหองเรียน 

จากนั้นใหผูเขารวมเรียนรู แลกเปลี่ยนเรียนรูและสอบถามขอสงสัย โดยผูเขารวมเรียนรูสอบถามเก่ียวกับเรื่อง

การไดรับความรูท่ีเทากันของนักศึกษาในการเรียนแบบ Team based learning ซ่ึงผูชวยศาสตราจารย วาสนา 

จิติมา ชี้แจงวา การจัดการเรียนแบบ Team based learning เปนการเนนกระบวนการเรียนแบบกลุมมากกวา

การเนนท่ีผลลัพธ 

กอนจบการเรียนรู ผูชวยศาสตราจารย ดร.นันทวัน สุวรรณรูป ไดใหขอเสนอแนะวาหัวหนาวิชาฯ แต

ละทานควรนําความรูท่ีไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูในครั้งนี้ ไปพิจารณาปรับการเรียนการสอนใหเหมาะสม

ยิ่งข้ึน นอกจากนี้ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยะธิดา นาคะเกษียณ เสนอวาควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่อง 

Community based learning ซ่ึงเปนหัวขอท่ีนาสนใจ และเปนหัวขอท่ีอาจารยไดเรียนรูมา จึงมอบหมายให

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยะธิดา นาคะเกษียณ เปนผูนําในการแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่อง Community based 

learning ซ่ึงวัน เวลา สถานท่ีจัด จะแจงใหอาจารยทราบตอไป 

 
 

 

 


