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 2. ผูเขารวมกิจกรรม 
 

1. รศ.ดร. วิสุทธิ์ ประดิษฐอาชีพ   
2. รศ.ดร.อุดมศรี  โชวพิทธพรชัย   
3. รศ.ดร.บุษบา ปนยารชุน   
4. ผศ.นพ.เฉง นิลบุหงา     
5. รศ.ดร. สพ.ญ.วนิดา ไตรพาณิชยกุล    
6. ผศ.ดร. น.สพ.พูลพล ผดุงชัยโชติ      
7. ผศ.ดร. สพ.ญ.อรพิน เกิดประเสริฐ       
8. รศ.ดร.รักษวรรณ พูนคํา 
9. ผศ.ดร.สิรินันท พงศเมธีกุล 
10.  ผศ.ดร.สมใจ อภิเศวตกานต 
11.  อ.ดร.พงษศักดิ์ ขันธเพ็ชร 
12.  อ.ดร.จิตราภรณ ควรประดิษฐ 
13.  อ.ดร.อรรถบุญญ วัฒนธรรมมาวุธ 
14.  อ.ดร.รัชฎาภรณ ประมงค 
15.  อ.ดร. น.สพ.รัฐจักร รังสิววิัฒน 
16.  ดร.สุมล จึงอุดมเจริญ 
17.  นายนพดล อินทรทัต 
18.  นายจิตชนม ผลประยูร 
19.  นางสาวมัญชุสา ชวยศร ี
20.  นายสมชัย โชติกวิบูลย 
21.  นางสาวกรรวี สะเดา 
22.  นายศรัณยพงษ ก่ิงรุงเพชร 
23.  นายหนุม สิงสาระ 
24.  นายภานุพงศ เมฆศรี 
 

 

 

1. การจัดการความรูของหนวยงาน ภาควิขากายวิภาคศาสตร 
 

หัวขอในการจัดการความรู (Knowledge Vision) 
 

เรื่อง การสอนแบบ Active Learning ในปฏิบัติการประสาทศาสตร รายวิชา พพ 225 
วัน/เดือน/ป ท่ีจัดการความรู  15 ตุลาคม 2563 และ 13 พฤศจิกายน 2563 

 

แบบสรุปการจัดการความรู 
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3. หลักการและเหตุผล 
เนื่องจากในชวงตลอดท่ีผานมาจนถึงปจจุบัน การเรียนการสอนปฏิบัติการทางดานประสาทศาสตรแก

นิสิตแพทยชั้นปท่ี 2 ของภาควิชากายวิภาคศาสตร คณะแพทยศาสตร มศว ไดทําในหองปฏิบัติการของภาควิชา
กายวิภาคศาสตร ท่ีชั้น 3 อาคารกายวิภาคศาสตร โดยใหนิสิตเขาหองปฏิบัติการพรอมกัน และสอนแบบเปน
กลุมท้ังหมดจํานวน 8 กลุม โดยมีอาจารยประจํากลุม 1 ทาน มีรายละเอียดดังนี้ 

1. นิสิตแพทยชั้นปท่ี 2 มีจํานวนประมาณ 180 คน 
2. นิสิตถูกแบงเปน 8 กลุม ตามจํานวนอาจารยประจํากลุมท้ัง 8 ทาน 
3. นิสิตมีจํานวนประมาณ 20 คนตอกลุมเรียนปฏิบัติการ 
4. ในชั่วโมงเรียนปฏิบัติการนิสิตเขาเรียนในหองปฏิบัติการชั้น 3 พรอมกันทุกกลุม โดยแยกกันไปเรียน

ตามแตละกลุมตามพ้ืนท่ีท่ีระบุไวภายในหองปฏิบัติการ 
5. นิสิตแตละกลุมมีการใช specimen สมอง ไขสันหลัง และรูปภาพรวมกัน โดยมีอาจารยผูสอน

แนะนําใหคําปรึกษาแบบ passive ประจํากลุมเพียงทานเดียว 
จากเหตุผลดังกลาวขางตนจึงทําใหเกิดปญหาและขอจํากัดในการเรียนปฏิบัติการทางดานประสาท

ศาสตรหลายประการ ยกตัวอยางเชน  
1. นิสิตแตละกลุมมีจํานวนมากทําใหไดรับการแนะนําจากอาจารยประจํากลุมไมท่ัวถึง  
2. สื่อการสอนตาง ๆ เชนสมอง ไขสันหลัง ฯลฯ ยังไมพอเพียงใหนิสิตดูในแตละกลุม  
3. การเรียนการสอนเปนแบบปอนใหทางเดียว ทําใหนิสิตแพทยขาดความกระตือรือรน ไมเกิด 

cognitive learning สงผลใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพนอยกวาท่ีควรจะเปน  
จากขอมูลท่ีกลาวมาจึงเปนผลใหผลการเรียนของนิสิตแพทยบางกลุมในรายวิชาประสาทศาสตรไมดี

เทาท่ีควร และจากการตอบแบบสอบถามของนิสิตแพทยเม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนในรายวิชาประสาทศาสตร
ในแตละปการศึกษาท่ีผานมา พบวานิสิต มีความตองการใหปรับปรุงการเรียนการสอนปฏิบัติการประสาทศาสตร
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 จากปญหาดังกลาวขางตน ทางภาควิชากายวิภาคศาสตรจึงมีความมุงม่ันในการปรับปรุงการเรียนการ
สอนปฏิบัติการในรายวิชาประสาทศาสตรใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยการระดมความคิดจากอาจารยผูสอน
ภายในภาควิชาฯ  จากการสอบถามท้ังจากนิสิตแพทยชั้นปท่ี 3 ท่ีเคยเรียนวิชาประสาทศาสตรแลว และนิสิต
แพทยชั้นปท่ี 2 ท่ียังไมเคยเรียนรายวิชาประสาทศาสตร และจากการประชุมคณะกรรมการบริหารภาควิชากาย
วิภาคศาสตรเม่ือวันท่ี 15 ตุลาคม 2563 ทําใหเกิดความคิดท่ีจะใหมีการเรียนการสอนแบบ Active learning ให
มากยิ่งข้ึน โดยกําหนดใหมีการเรียนการสอนแบบผสมผสานท่ีเรียกวา Multimodal-Enhanced Laboratory 
Learning ในแตละการเรียนปฏิบัติการ 3 ชั่วโมง เปนการเรียนโดยมีองคประกอบ 3 สวน คือเรียนจากอาจารย
ผูสอนใหความรู (Teacher) จากการฝกปฏิบัติดวยตัวนิสิตเอง (Self-Practice) และจากคําถามกระตุนการเรียนรู
และประเมินความเขาใจ (Questions) ซ่ึงรวมเรียกวา Teacher, Self-Practice and Questions-Enhanced 
Laboratory Learning (TSQELL) 

โดยรูปแบบการเรียนการสอนมีดังนี้ 
1. แบงนิสิตเปนกลุมใหญ 8 กลุม 
2. แตละกลุมถูกแบงเปน 2 กลุมยอย 
3. กลุมยอยแรกเรียนกับอาจารยประจํากลุมท่ีชั้น 3 (เหมือนแบบเดิม) และกลุมยอยอีกกลุมศึกษาดวย

ตนเองจาก brain specimens ตาม checklists ท่ีกําหนดใหในแตละปฏิบัติการ ท่ีชั้น 5 อาคาร
กายวิภาคศาสตร โดยใชเวลา 1 ชั่วโมงในแตละฐาน 

4. เม่ือครบชั่วโมงท้ัง 2 กลุมยอยมีการสลับฐานการเรียน  
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5. ในคาบสุดทายของชั่วโมงปฏิบัติการ ท้ัง 2 กลุมยอยกลับมารวมกันท่ีชั้น 3 เพ่ือประมวลความเขาใจ
และถกในประเด็นท่ียังสงสัย กับอาจารยประจํากลุมหรือกับเพ่ือนในกลุม โดยใชเวลาประมาณ  20 
นาที 

6. ชวงทายสุดประมาณ 40 นาทีของคาบสุดทาย อาจารยประจํากลุมทําการประเมินนิสิตแตละคนใน
กลุมโดยใชคําถามท่ีไดเตรียมไว 

ซ่ึงการเรียนภาคปฏิบัติการโดยวิธีนี้นาจะชวยเสริมใหนิสิตเกิดความเขาใจในภาคทฤษฏีมากข้ึน อีกท้ัง
การเรียนโดยวิธีนี้ยังเปดโอกาสใหนิสิตไดเรียนดวยตนเองจากการซักถามประเด็นขอสงสัยกับอาจารยประจํากลุม
หรือกับเพ่ือนนิสิตเองมากข้ึน ซ่ึงสามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ของการเรียนแบบ TSQELL ไดจากผลการสอบท้ังใน
ภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติการของนิสิตเม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนตอไป 
 
4. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลการเรียนการสอนปฏิบัติการในวิชาประสาทศาสตรใหกับนิสิตแพทยชั้นปท่ี 2 
ของภาควิชากายวิภาคศาสตร คณะแพทยศาสตร มศว 

2. เพ่ือสงเสริมใหเกิด cognitive learning ในการเรียนปฏิบัติการในวิชาประสาทศาสตร โดยใชรูปแบบ
ผสมผสาน TSQELL 

3. เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธระหวางอาจารยกับศิษย และระหวางเพ่ือนกับเพ่ือน 
4. เพ่ือสงเสริมทักษะการสื่อสารของนิสิต 

 
5. เปาหมาย/ตัวช้ีวัด     
 เพ่ือใหนิสิตแพทยชั้นปท่ี 2 คณะแพทยศาสตร มศว ไดรับความรูครบถวนเทาเทียมกัน และบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนการสอนปฏิบัติการประสาทศาสตร 
 
6. วิธีการ/รูปแบบการจัดการความรู    ***(กรุณาระบุ)*** 
 

  Dialog 
  Success Story Telling (SST) 
  The World Cafe 
  อ่ืนๆ กรุณาระบุ................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
 

7. กระบวนการจัดการความรู  
Plan: คณะกรรมการบริหารภาควิชากายวิภาคศาสตรวางแผนกําหนดรูปแบบและวิธีการเรียนการสอน 
       ปฏิบัติการรายวิชาประสาทศาสตรใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 
 
Do: กําหนดรายละเอียดถึงรูปแบบและวิธีการในการเรียนการสอนปฏิบัติการประสาทศาสตรแบบ Teacher,  
      Self-Practice and Questions-Enhanced Laboratory Learning (TSQELL) ซ่ึงเปนรูปแบบผสมผสาน
(Multimodal-enhanced laboratory learning) 
      โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. กอนนิสิตเขาเรียนในแตละปฏิบัติการตามตารางสอน นิสิตตองศึกษาจาก VDO talk lab ท่ีอาจารยแต
ละทานไดเตรียมไวและสงเขา online ในระบบ moodle มากอนลวงหนา 
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2. แบงนิสิตแพทยตามกลุมโตะอาจารยใหญ  เปน  8  Zone (Zone ละประมาณ 20 คน) 

3. แบงนิสิตแตละ Zone ออกเปน 2 กลุมยอย   

        กลุม A  เขาเรียนท่ี ชั้น 3 เรียนรูกับอาจารยผูสอนประจํากลุม 
        กลุม B  ศึกษาดวยตัวเอง (active learning) อยูท่ี ชั้น 5 (มี สมอง สื่อการสอนอ่ืนท่ีจัดหาให) 
โดยนิสิตในกลุมนี้ตองตอบคําถามโดยชี้โครงสรางทางระบบประสาท 5-10 โครงสราง ตามท่ีอาจารย
ผูสอนในแตละหัวขอปฏิบัติการไดกําหนดไวกอนลวงหนา  (ควรกําหนดคําถามนี้กอนเปดบล็อกใหกับ
คุณจิตชนม)  และใหนิสิตถายรูป และนําสงเปนงานกลุมเขาระบบ Moodle เพ่ือประเมินการเขารวม
การเรียนปฏิบัติการ 

4. กลุม A และกลุม B ของแตละ zone มีเวลาในการเรียนรู 50 นาที จับเวลาโดยเจาหนาท่ี เม่ือครบเวลา

ตามท่ีกําหนด กลุมเรียน A และ B จะหมุนเปลี่ยนสลับกัน โดย  

          - กลุม A จากชั้น 3 ข้ึนไปเรียน ชั้น 5 ของอาคารกายวิภาคศาสตร 
          - กลุม B จากชั้น 5 ลงไปเรียนท่ี ชั้น 3 ของอาคารกายวิภาคศาสตร 

5.  หลังจากเรียนสลับกันครบท้ัง 2 กลุมแลว นิสิตท้ังกลุม A และกลุม B ของแตละ zone จะมารวมกันท่ี
ชั้น 3 พรอมกันกับอาจารยประจํากลุมอีกครั้ง เพ่ือสรุปความรูหรือชี้แจงในประเด็นโครงสรางท่ียังไม
เขาใจประมาณ 20 นาที (การเรียนระหวางอาจารยกับนิสิต หรือระหวางนิสิตกับนิสิตดวยกันเอง) 

6.  ในชวง 40 นาทีสุดทาย เจาหนาท่ีทําการประกาศเริ่มการประเมินความรูนิสิตแตละคนพรอมกันทุกกลุม 
ดวยคําถามเปนภาพโครงสรางทางระบบประสาทท่ีอาจารยผูสอนแตละหัวขอไดออกไวลวงหนาใน
รูปแบบ PowerPoint จํานวน 20 ขอ/ปฏิบัติการ โดยนิสิต 1 คน จะถูกประเมินจากคําถาม 1 ขอ 
สําหรับคําถามท่ีใชประเมิน ขอใหอาจารยผูสอนในแตละปฏิบัติการสงมาใหคุณจิตชนมลวงหนากอนวัน
ปฏิบัติการท่ีกําหนดในตารางสอน และรวบรวมใส thumb drive  ท้ังหมด 8 อัน เพ่ือนําไปเปดใน
คอมพิวเตอร โดยกําหนดใหคําถามตองอยูใน Check list 

หมายเหตุ:  
1. อาจารยประจําแตละกลุมมีการศึกษาคําถามนั้นมากอนลวงหนากอนเขาปฏิบัติการ 
2. กรณีท่ีใน 1 ปฏิบัติการมีมากกวา 1 เรื่องของหัวขอสอน ใหอาจารยผูสอนในแตละหัวขอ ออกขอสอบท่ีใช

ประเมินนิสิตทายคาบจํานวนเทา ๆ กัน รวมกันแลวมีจํานวน 20 ขอ 
3. ระหวางท่ีนิสิตแตละคน ของแตละ zone กําลังถูกประเมินดวยคําถามจาก PowerPoint อยู นิสิตท่ี

อยูใน zone นั้น สามารถฟงไปพรอมเพ่ือนท่ีถูกถาม (แตหามตอบคําถามแทนเพ่ือน) เพ่ือทําใหฝกคิด
และเกิดการเรียนรูจากคําถาม 

4. กรณีท่ีนิสิตตอบคําถามท่ีใชประเมินครั้งท่ี 1 ไมได ใหโอกาสนิสิตคนนั้นมีโอกาสแกตัวไดอีก 1 ครั้ง 
โดยใหนิสิตชี้โครงสรางมา 1 โครงสรางจาก specimens ตาม checklist ท่ีนิสิตคนนั้นม่ันใจท่ีสุดท่ีได
เรียนรูในคาบเรียนนั้น 

5.  อาจารยประจํากลุมบันทึกคะแนนของนิสิตแตคนไวใน portfolio พรอมลงลายเซ็นกํากับ (เพ่ืองายตอการ
ติดตามการเรียนรูของนิสิตแตละคน 

 
Check: 1. นิสิตและอาจารยทําแบบประเมินความพึงพอใจถึงวิธีการสอนปฏิบัติการทางประสาทศาสตร ใน 
              รูปแบบ TSQELL  
     2. ติดตามจากผลการสอบของนิสิตในภาคทฤษฏีและปฏิบัติ 
 
Act: นํามาประชุมเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
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8. Key Success Factor (ปจจัยท่ีทําใหประสบความสําเร็จ สรุปจากกระบวนการจัดการความรูในขอ 7)  

1. การเรียนการสอนปฏิบัติการรายวิชาประสาทศาสตรในรูปแบบ TSQELL ซ่ึงเปนรูปแบบ 
Multimodal-enhanced laboratory learning ท่ีปรับปรุงใหม 

2. การจัดการเรียนการสอนเปนกลุมยอยทําใหนิสิตเขาถึงอาจารยและสื่อการสอนตาง ๆ ไดดียิ่งข้ึน 
3. คําถามทายปฏิบัติการทําใหนิสิตตื่นตัวและเขาถึงการศึกษาดวยตนเองท้ังกอนและหลังเรียน

ปฏิบัติการ 
 
9. นวัตกรรมหรือส่ิงท่ีไดจากการจัดการความรู (กรุณาแนบหลักฐาน) 

  คูมือ 
  แผนพับ 

   โปสเตอร 
   โปรแกรมหรือระบบตางๆ 
   มีการเผยแพรความรูชองทางตางๆ เชน Website ระบุ.................................................................  
 
10. ผลจากการดําเนินการทํากิจกรรม KM  

- ไดรูปแบบวิธีการเรียนการสอนปฏิบัติการรายวิชาประสาทศาสตรแบบปรับปรุงใหมท่ีเปนแบบ 
Active learning มากข้ึน 

- วิธีการเรียนการสอนในรูปแบบ TSQELL (Teacher, Self-practice and Questions-enhanced 
laboratory learning) ซ่ึงเปนรูปแบบผสมผสาน 

- ไดทดลองทําขบวนการ pilot ในกลุมตัวอยางนิสิตแพทยบางสวนเพ่ือเปนการทดลองแผน ผลท่ีได
เปนท่ีนาพึงพอใจ 

 
11. After Action Review (AAR)  

1. ทานคิดวาทานบรรลุในเรื่องใดบาง 
- นิสิตพึงพอใจในการเรียนการสอนแบบ Active learning เพราะเปนการเรียนแบบผสมผสาน ซ่ึง

เปนความรวมมือกันของผูเรียนและผูสอน 
 

2. ทานคิดวาเรื่องใดท่ีไมบรรลุ 
- การควบคุมเวลาอาจไมเปนไปตามท่ีกําหนด 

 
3. ทานตองการปรับข้ันตอนการทํางานใดบาง 
- ปรับปรุงข้ันตอนในการเรียนการสอนปฏิบัติการใหกระชับมากยิ่งข้ึน เพ่ือรักษาเวลาใหเปนไปตาม

ตองการ 
 

4. ทานสามารถนําไปปรับปรุงพัฒนาไดอยางไร  
- ใหนิสิตมีสวนรวมเพ่ือพัฒนาโดยรับฟงความเห็นจากนิสิต 
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12. ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด (ในขอ 5) 
ผลจากการนําไปใชกับกลุมนิสิตแพทยตัวอยาง (pilot group) พบวานิสิตมีความรูความเขาใจใน

บทเรียนเพ่ิมมากข้ึน 
 
13. ขอเสนอแนะ 

- ควรจะมีอุปกรณตั้งเวลา บอกเวลา ท่ีมีประสิทธิภาพและมีเสียงเตือนท่ีดังโดยท่ัวถึงในทุก
หองปฏิบัติการ 

 
14. ภาพประกอบการทํากิจกรรม  
 

 

 
 

ขอสรุปท่ีไดจากการประชุมขออาจารยในภาควิชาฯ กับนิสิตแพทยช้ันปท่ี 3  
ท่ีเคยเรียนวิชาประสาทศาสตรแลว ผานระบบ Social Media 
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ขอสรุปท่ีไดจากการประชุมของภาควิชากับนิสิตแพทยช้ันปท่ี 2 ท่ียังไมเคยเรียนวิชาประสาทศาสตร 
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การประชุมคณะกรรมการบริหารภาควิชากายวิภาคศาสตรเม่ือวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2563 
เพ่ือกําหนดการเรียนการสอนในรูปแบบ Multimodal-enhanced laboratory learning 
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การทดสอบการเรียนการสอนปฏิบัติการประสาทศาสตร ในรูปแบบ TSQELL ซ่ึงเปน  
Multimodal-enhanced laboratory learning โดยกลุมตัวอยางนิสิตแพทย (pilot group) 

 
 
 
 

             ....................................................................... 
                                                                            (รองศาสตราจารย ดร.วิสุทธิ์ ประดิษฐอาชีพ) 
                                                                                   หัวหนาภาควิชากายวิภาคศาสตร 
 
 


