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แนวปฏิบติัท่ีดีในการจดัการเรยีนการสอน

แบบ Group discussion

(Flipped classroom และ Team based learning)

ในหวัขอ้การสอนทางสรีรวิทยา 

ของนิสิตแพทย ์พรคีลินิก ชัน้ปีท่ี  2-3



การจดัการเรยีนการสอนในปัจจบุนั         พฒันาทกัษะการเรยีนร ูใ้น

ศตวรรษท่ี 21 ; เนน้ผลลพัธท่ี์เกิดกบัผูเ้รียน (Student Outcomes)

3R ( Reading (อ่านออก), (W)Riting (เขยีนได)้, และ (A)Rithemetics (คิดเลขเป็น) +  7C :

Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะดา้นการคิดอย่างมีวจิารณญาณ และทักษะในการแกปั้ญหา)

Creativity and Innovation (ทักษะดา้นการสรา้งสรรค์ และนวตักรรม)

Cross-cultural Understanding (ทักษะดา้นความเขา้ใจความต่างวฒันธรรม ต่างกระบวนทัศน์)

Collaboration, Teamwork and Leadership (ทักษะดา้นความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผูน้ า)

Communications, Information, and Media Literacy (ทักษะดา้นการส่ือสารสารสนเทศ และรูเ้ทา่ทันส่ือ)

Computing and ICT Literacy (ทักษะดา้นคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร)

Career and Learning Skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู)้

การบรรยายอยา่งเดียว 
Active learning



ท่ีมาและความส าคญัของการจดัการความร ู้



การเรยีนการสอน แบบ Active learning วิชาทางสรรีวิทยา
 PBL

 Conference lab

 Case study

ในหัวขอ้ท่ีเป็น บรรยาย ?

Knowledge management
การจดัการเรียนการสอนแบบ Active learning

ท่ีมาและความส าคญัของการจดัการความร ู้

ลดการบรรยายลง 

และเพ่ิมการมีสว่นรว่มของนิสิต?



วตัถปุระสงค์ การท า KM เพ่ือ

1. ใหเ้กิดการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (knowledge sharing) ของอาจารยภ์าควิชาสรีรวิทยาใน

หัวขอ้ วิธีการจดัการเรียนการสอนแบบ active learning ในชัว่โมงบรรยาย 

2. รวบรวมแนวปฏิบตัทิี่ด ี(best practice) ในการพฒันาจดัการเรียนการสอนแบบ active 

learning

3. สามารถน าความรูแ้ละแนวปฏิบตัทิี่ดทีี่ไดจ้ากการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรูไ้ปใชใ้นการ

พฒันาการเรียนการสอน

4. เผยแพร่คลงัความรูแ้ละแนวปฏิบตัทิี่ดทีี่ไดจ้ากการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้กผ่ ูท้ี่สนใจ

เป้าหมาย/ตวัช้ีวดั    

1. ไดเ้ทคนคิการสอนรปูแบบใหมท่ี่เป็น active learning

2. มกีารประยกุตใ์ชเ้ทคนคิการจดัการเรียนสอนสรีรวิทยาที่เป็นผลจาก

การจดัการความรู ้ในหวัขอ้การบรรยายทางสรีรวิทยาอย่างนอ้ย 2 หัวขอ้



เป้าหมาย & วตัถปุระสงค์

1. ไดเ้ทคนคิการสอนรปูแบบใหม่

ที่เป็น active learning

2. มีการประยกุตใ์ชเ้ทคนคิการ

จดัการเรียนสอนสรีรวิทยาท่ีเป็นผลจาก

การจดัการความรู ้ในหวัขอ้การบรรยาย

ทางสรีรวิทยาอย่างนอ้ย 2 หวัขอ้

วิธีการ/รปูแบบ

Knowledge sharing

Dialog & World café
ระยะเวลาด าเนนิการ 3 ครัง้

- KM manager

- Facilitator
- Note taker

Knowledge Assests
คลงัความรูท้ี่ได ้

- วิธีการจดัการเรียนการสอน

แบบ Active learning ใน

หวัขอ้บรรยายทางสรีรวิทย

TUNA Model



กระบวนการจดัการความร ู้

ผ ูเ้ขา้รว่มกิจกรรม : อาจารยภ์าควิชาสรีรวิทยา 11, อาจารยท์ี่เป็นแพทยใ์ชท้นุ 1,

เจา้หนา้ที่ภาควิชา 4 / การด าเนนิการ 3 ครัง้

ครัง้ท่ี 1 : แบ่งปันแลกเปล่ียนเรยีนร ู/้อาจารยบ์างท่านคน้ควา้ดว้ยตนเองแลว้น าไปพฒันา

จดัการเรยีนการสอน แบบ active learning ในหวัขอ้ท่ีตนสอน หรอืบางท่านไดไ้ปอบรมมา 

ครัง้ท่ี 2 : อาจารยท่ี์เขา้รว่มกิจกรรมการสอนรว่มแบ่งปันและใหข้อ้เสนอแนะเพ่ือการพฒันาใน

การจดัการเรยีนการสอน แบบ active learning

ครัง้ท่ี 3 : อาจารยท่ี์เขา้รว่มกิจกรรมการสอนรว่มแบ่งปันและใหข้อ้เสนอแนะเพ่ือการ

พฒันาในการจดัการเรยีนการสอน แบบ TBL

น าความรูท่ี้ไดจ้ากการท า KM ครัง้ท่ี1 ไปใชส้อนในหัวขอ้ “Pathophysiology of Valvular heart disease”/

รปูแบบ Modified flipped classroom

น าความรูท่ี้ไดก้ารท า KM ครัง้ท่ี1 ไปใชส้อนในหัวขอ้ “Infective endocarditis”/ รปูแบบ 

Team based learning (TBL)



ประเด็นปัญหาหลกัท่ีไดจ้ากการท า knowledge management

1. ผูส้อนไมท่ราบว่ารปูแบบ active learning มรีปูแบบใดบา้ง

2. รปูแบบของ active learning แบบใดที่เหมาะกบัการน ามาใชแ้ทนชัว่โมง 

บรรยาย

3. ผูส้อนไมท่ราบว่าจะเร่ิมตน้อย่างไร และไมม่คีวามมัน่ใจว่าจะด าเนนิการได้

ดว้ยตนเอง

4. จะประเมนิผลการเรียนไดด้ว้ยวิธีการใด และประกอบดว้ยวิธีประเมนิ

อะไรบา้ง



สรปุคลงัความร ูท่ี้ไดจ้ากการท า knowledge management

การเรียนการสอนแบบ active learning มลีกัษณะส าคญั ไดแ้ก ่

1. นสิิตฝึกความรบัผดิชอบตอ่ตนเองและตอ่กลุม่

2. นสิิตฝึกการแกปั้ญหาจากโจทยปั์ญหาที่อาจารยต์ัง้ขึน้ (เป็นการฝึกการคิดวิเคราะห)์

3. นสิิตไดฝึ้กการประยกุตใ์ชค้วามรูพ้ื้นฐานทัง้ ความรูท้าง anatomy, physiology, biochemistry, microbiology, 

pharmacology และ pathology บรูณาการความรูเ้พื่อน ามาวิเคราะหแ์กโ้จทยปั์ญหา

4. สง่เสริมใหน้สิิตกระตอืรือรน้ตอ่การเรียนรูด้ว้ยตนเอง

5. ฝึกการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น การแบ่งปันขอ้มลู

6. ฝึกการสืบคน้ขอ้มลูความรู ้และพิจารณาความนา่เชือ่ถือของแหลง่ความรูท้ี่ไดม้า (อาจารยท์ี่เป็น

facilitator จะใหค้ าชีแ้นะเร่ืองความนา่เชือ่ถือของแหลง่ขอ้มลู)

7. อาจารยผ์ูส้อนเป็นเพียงผูอ้ านวยความสะดวก สง่เสริมชีแ้นะแนวทางการเรียนรู้

ลดการบรรยายลง 

และเพ่ิมการมีสว่นรว่มของนิสิต

ไมไ่ดใ้หเ้ลิกการสอนแบบบรรยาย

แตจ่ะท าอย่างไรใหน้สิิตเรียนรูอ้ย่างมคีณุภาพ

ในชัว่โมงเรียน ดว้ยตวัของนสิิตเอง



สรปุคลงัความร ูท่ี้ไดจ้ากการท า knowledge management

รปูแบบ Active learning ท่ีสามารถน ามาประยกุตใ์ช ้มหีลายแบบ 

ท่ีไดแ้ลกเปลี่ยนเรียนรูจ้ากการท า KM ประกอบดว้ย  PBL, Case study, 

Flipped Classroom และ Team based learning



การน าผลการจดัการความร ูค้ร ัง้ท่ี 1 ไปประยกุตใ์ชใ้นหวัขอ้“Pathophysiology of Valvular 

heart disease”ในรายวิชา พพ321 : โดยใชร้ปูแบบ flipped classroom 

โดยมีกระบวนการแบ่งเป็น 3 ระยะ ไดแ้ก ่กอ่นเขา้ชัน้เรยีน  ในชัน้เรยีน และ เม่ือสิ้นสดุ

การเรยีนการสอนแบบ Flipped classroom

กจิกรรมการเรยีนการสอน กลยทุธก์ารเรยีนการสอน

ก่อนเขา้ชัน้เรยีน

 ผูส้อนก าหนดวตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้และกรณีศึกษา (case ผูป่้วยที่มี

อาการของโรคลิน้หัวใจไมทรัลตบีและรัว่ :Mitral valve regurgitation and

stenosis)

 อธิบายกระบวนการเรียนการสอนในหัวขอ้นี ้ในวนัที่เปิดรายวิชา 

(Orientation) และ Post เขา้ line กลุม่ ชัน้ปี

 อธิบายเกณฑใ์นการประเมนิผล ซ่ึงไดแ้ก่คะแนนสว่นบคุคล และคะแนน

กลุม่ 

 มอบหมายงานกรณีศึกษาและวตัถปุระสงคใ์หผู้เ้รียนเป็นรายบคุคล

 อธิบายกิจกรรมที่จะด าเนนิการเมือ่เขา้ชัน้เรียน มอบหมายงานลว่งหนา้ 

2 สปัดาห์

 ใหศึ้กษาเนือ้หาตามวตัถปุระสงคท์ี่ก าหนด

 มอบหมายผูเ้รียนใหศึ้กษาคน้ควา้จากแหลง่ขอ้มลูท่ีใหไ้ว ้

 การสืบค้นข้อมูล
 การเรียนรู้ผ่านสื่อที่แนะน า ดู video

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ือง Valvular heart
disease ดงัต่อไปน้ี

1.https://www.youtube.com
/watch?v=8HSeHRGihkY
2.https://www.youtube.com
/watch?v=uQ8Hz_c3bd4
3. ให้ค้นคว้าเพิ่มเติมจาก Core-
text; Medical physiology; 
Boron.
4.เอกสารที่เปน็เนื้อหาของเร่ืองการ
ท างานปกติของลิน้หัวใจ เรียบเรียง
โดยผู้สอน

https://www.youtube.com/watch?v=8HSeHRGihkY


กิจกรรมการเรยีนการสอน กลยทุธก์ารเรยีนการ

สอน

ในชัน้เรยีน

 20 นาที แรก ใหน้สิิตท าแบบทดสอบความเขา้ใจพ้ืนฐานในเน้ือหาท่ีศึกษามาดว้ย

ตนเอง เป็นรายบคุคล

 20 นาที ตอ่มา ใหน้สิิต เขา้กิจกรรมกลุม่ สมาชิก 10 คน ตอ่กลุม่ ร่วมกนัท า

แบบทดสอบเดิมท่ีท าเป็นรายบคุคล และร่วมกนัอภปิรายในกลุม่เพื่อค าตอบ

 จากนัน้จะมีการเฉลยและอภปิรายร่วมกนัทัง้ทัง้นสิิตและอาจารย ์

 90 นาที ตอ่มา เป็นกิจกรรมกลุม่เนน้การเรียนรูร้่วมกนั อาจารยจ์ะใหค้ าถามท่ีลึกซ้ึงขึน้ 

ยากขึน้ ตอ้งใชค้วามรูท่ี้ไปศึกษาคน้ควา้ มาประยกุตใ์ช ้ร่วมกนัอภปิรายเพื่อร่วมกนัหา

ค าตอบ แชรข์อ้มลูท่ีไปศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองใหก้บัสมาชิกกลุม่ ค าถามในสว่นท่ี 2 นี ้

จะอิงวัตถปุระสงคท่ี์ใหไ้ปตัง้แตค่รัง้แรก 

 อาจารยท์ัง้ 2 ท่าน จะเป็น facilitator ใหก้บันสิิตเมื่อในกลุม่มีความเขา้ใจไม่ตรงกนั หรือ 

ตอ้งการความขดัเจน และกระต ุน้ใหน้สิิตทกุคนไดม้ีสว่นร่วมในการแชรค์วามรู้ ในชว่งนี ้

จะเป็นการประเมินผลนสิิต แบบ Formative evaluation และ ให ้feed back ทนัที



 80 นาที ใหก้ลุม่น าเสนอประเด็นค าถามท่ีร่วมกนัอภปิราย (เป็นการอาสาสมคัร)

 อาจารยจ์ะร่วมใหข้อ้เสนอแนะและค าอธิบายในประเด็นท่ีนสิิตเขา้ใจผิดหรือเขา้ใจไม่

ครบถว้น

 ท าแบบทดสอบ

รายบคุคล

 ท าแบบทดสอบราย

กลุม่

 อภปิรายและคิด

วิเคราะหร์่วมกนัการ

บรรยาย

 การอภปิราย/ระดม

สมอง

 การน าเสนอโดยกลุม่



กจิกรรมการเรยีนการสอน กลยทุธก์ารเรยีน

การสอน

เม่ือสิ้นสดุการเรยีนการสอนแบบ Flipped classroom

ประเมินผลการเรียนรูโ้ดย

 สอบในหวัขอ้ดงักลา่ว (Summative evaluation)

ประเมินผลการจดัการเรียนรูโ้ดย

 ใหน้สิิตประเมนิความพึงพอใจในกิจกกรรม



Key Success Factor 

1. มวีตัถปุระสงคใ์นการจดัการความรูท้ี่ชดัเจน

2. มกีารก าหนดแผนงานลว่งหนา้

3. มผีูร้บัผดิชอบหลกัเพื่อใหก้ารด าเนนิการจดัการความรูบ้รรลวุตัถปุระสงค์

4. ก าหนดวิธีการในการด าเนนิการจดัการความรูท้ี่ชดัเจน

5. สิ่งส าคญัที่สดุไดแ้กก่ารมสีว่นร่วมของอาจารยแ์ละบคุลากรสายปฏิบัตทิกุทา่นใน

ภาควิชา



สิ่งท่ีไดจ้ากการจดัการความร ู้

มีการเผยแพรค่วามร ูผ้า่นช่องทางต่างๆ ไดแ้ก ่

1.การน าเสนอการจดัการเรียนการสอนแบบ Flipped class room รปูแบบโปสเตอรใ์นงานรบั

รางวลั Dare to change จดัโดยฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วนัที่ 4 ธ.ค. 

2561

2. น าแบบสรปุการจดัการความรูเ้ร่ือง  upload ขึน้ Website ภาควิชา



After Action Review (AAR)

 สิ่งท่ีบรรลุ จาการท า KM

ภาควิชาบรรลเุป้าหมายและวตัถปุระสงคท่ี์ตัง้ไว้

 เรือ่งท่ีไมบ่รรล ุ

ไมมี่ 

 ตอ้งการปรบัขัน้ตอนการท างานใดบา้ง

เพ่ิมเติมการใหข้อ้มลูยอ้นกลบัแกนิ่สิต

 สามารถน าไปปรบัปรงุพฒันาไดอ้ยา่งไร 

ไดน้ าไปพฒันาวิธีการจดักิจกรรมการเรยีนการสอนแลว้ ใน 2 หวัขอ้

และในปีการศึกษาต่อไป จะเพ่ิมหวัขอ้ในการท า active learning 




