
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
2. ผูเขารวมกิจกรรม 

 

1. รศ.ดร.ฉัตรศรี    เดชะปญญา  ผูจัดการความรู (KM   Manager) 
2.  ผศ.ดร.อัมพร    จาริยะพงศสกุล  คุณอํานวย (Facilitator) 
3.  รศ.ดร.พัชรินทร   เทพอารีนันท  คุณลิขิต (Note Taker) 
4.  รศ.ดร.วัชรวีรรณ   ทองสะอาด  คุณกิจ 
5.  รศ.ดร.ภนาร ี   บุษราคัมตระกูล 
6.  รศ.ดร.พรรณี    หนูซ่ือตรง    
7.  รศ.ดร.สมฤดี    สายหยุดทอง 
8.  ผศ.ดร.รุงตะวัน   สุภาพผล  
9.  ผศ.นพ.โชติ    วีระวงษ 
10. ผศ.ดร.จิรัฏฐิญา   ไตรสมบูรณ 
11. อ.ดร.ปยะนุช    ปทมสถาน 
12. นพ.อายต      อาดํา 
13. นายพงษพัฒน   เวชสิทธิ ์   
14. นางสาวดาวรุง   ศรีจิตรพงศ   
15. นางสาวบุญมา   ศรีปนเปา        
16. นางสาวโชติรส   รัชชนันทภร     

 

3. หลักการและเหตุผล 
 การจัดการเรียนการสอนในปจจุบันเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง โดยออกแบบการเรียนการสอน และ
กิจกรรมเพ่ือสรางทักษะในการเรียนรู โดยเนนใหผูเรียนมีทักษะในการคนควาไดดวยตนเอง  สามารถคิด
วิเคราะหได มีทักษะในการทํางานรวมกับผูอ่ืน ตลอดจนมีทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตามยุคสมัย ดังนั้นการเรียนการสอนแบบ active learning จึงถูกนํามาประยุกตใชเปนเครื่องมือท่ีมี
ประสิทธิภาพ ท่ีจะสรางสภาพแวดลอมในการเรียนรูเพ่ือใหผูเรียนทุกคนมีทักษะตางๆดังกลาวขางตน การเรียน
การสอนแบบบรรยายอยางเดียวไมสามารถฝกฝนใหนิสิตไดพัฒนาตนเองจนบรรลุทักษะเหลานี้ได 

 

1. การจัดการความรูของภาควิชาสรีรวิทยา 
 

หัวขอในการจัดการความรู (Knowledge Vision) 
 

เรื่อง“แนวปฏิบัติท่ีดีในการจัดการเรียนการสอนแบบ Group discussion ( Flipped class room และ 
Team based learning) ในหัวขอการสอนทางสรีรวิทยา ของนิสิตแพทย พรีคลินิก ชั้นปท่ี  2-3” 

วัน/เดือน/ป ท่ีจัดการความรู 26 มี.ค 61, 25 ต.ค. 61 , 15 มค. 62 

แบบสรุปการจัดการความรู 
 



 การเรียนการสอนสรีรวิทยากระจายอยูในรายวิชาท่ีเปนวิชา พ้ืนฐานทางการแพทย (พพ) 
ของหลักสูตรแพทยศาสตร ชั้นพรีคลินิก ปท่ี2 และ 3 ท่ีผานมาการสอนในชั่วโมงบรรยายจะเปนการสอน
บรรยาย 100% ในชั้นเรียน ดังนั้นเม่ือยุคสมัยเปลี่ยนไป การจัดการเรียนการสอนแบบ active learning 
สามารถพัฒนาทักษะตางๆของผูเรียนไดดี จึงมีอาจารยของภาควิชาสรีรวิทยาไดนํารูปแบบการเรียนการสอน
โดยใชกรณีศึกษาใหนิสิตรวมกันอภิปรายดจทยปญหาท่ีครอบคลุมเนื้อหาท้ังหมดของหัวขอนั้นๆ หรือบางทาน
บรรยายรวมกับการอภิปรายโจทยปญหา เปนตน ดังนั้นคณาจารยของภาควิชาสรีรวิทยามีวัตุประสงครวมกัน
วาตองการพัฒนาตนเองดานการจัดการเรียนการสอนโดยใช active learning ในการดําเนินการเพ่ือใหนิสิต
บรรลุทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  วิธีการหนึ่งท่ีภาควิชาสรีรวิทยาใชเพ่ือใหเกิดการพัฒนาการเรียนการ
สอนของอาจารยและพัฒนาทักษะของนิสิต ไดแกการพัฒนาผานการจัดการความรู (knowledge 
management) โดยการแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรูของอาจารยในภาควิชาฯ ซ่ึงบางทานเรียนรูดวยตนเองจาก
สื่อ online บางทานไดเขาอบรม active learning ท้ังจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซ่ึงการจัด
กิจกรรมการจัดการความรูจะทําใหเกิดการสรางคลังความรู อันนําไปสูการมีแนวปฏิบัติท่ีดีในการพัฒนา
ความสามารถ (Competency) และการเสริมสรางประสิทธิภาพ (Efficiency) ดานการจัดการเรียนการสอน
โดยใช active learning ดังนั้นจึงเปนท่ีมาของการจัดกิจกรรมการจัดการความรูในหัวขอ “แนวปฏิบัติท่ีดีใน
การจัดการเรียนการสอนแบบ Group discussion ( Flipped class room และ Team based learning) 
ในหัวขอการสอนทางสรีรวิทยา ของนิสิตแพทยพรีคลินิก ชั้นปท่ี  2-3” 
 
4. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหเกิดการแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรู (knowledge sharing) ของอาจารยภาควิชาสรีรวิทยาใน
หัวขอ วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning ในชั่วโมงบรรยาย  

2. เพ่ือรวบรวมแนวปฏิบัติท่ีดี (best practice) ในการพัฒนาจัดการเรียนการสอนแบบ active 
learning 

3. สามารถนําความรูและแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีไดจากการแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรูไปใชในการพัฒนาการ
เรียนการสอน 

4. เผยแพรคลังความรูและแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีไดจากการแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรูแกผูท่ีสนใจ 
 
5. เปาหมาย/ตัวช้ีวัด     

1. ไดเทคนิกการสอนรูปแบบใหมท่ีเปน active learning 
2. มีการประยุกตใชเทคนิกการจัดการเรียนสอนสรีรวิทยาท่ีเปนผลจากการจัดการความรู ในหัวขอ

การบรรยายทางสรีรวิทยาอยางนอย 2 หวัขอ 
 
6. วิธีการ/รูปแบบการจัดการความรู    ***(กรุณาระบุ)*** 
 

 √ Dialog 
  Success Story Telling (SST) 

 √ The World Cafe 
  อ่ืนๆ กรุณาระบุ. 
 
 
 



 
7. กระบวนการจัดการความรู  
หลงัจากท่ีภาควิชาสรีรวิทยาตั้งวัตถุประสงคในการจัดการความรูแลว ไดกําหนดแผนงานออกเปน 3 ครั้ง 

โดยใชรูปแบบการจัดการความรูแบบ dialog ในครั้งท่ี1 ครั้งท่ี2 และ 3 ใชรูปแบบ world café  ไดแก  
ครั้งท่ี 1 : วันท่ี 26 มีนาคม 2561 ณ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร มศว           1 เปนการ

แบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรูความรูท่ีอาจารยบางทานคนควาดวยตนเองแลวนําไปพัฒนาจัดการเรียนการสอน 
แบบ active learning ในหัวขอท่ีตนสอน หรือบางทานไดไปอบรมมา  

ครั้งท่ี 2 :  วันท่ี 25 ตุลาคม 2561 ณ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร มศว  อาจารย share 
ประสพการณท่ีนําความรูท่ีไดจาการจัดการความรูในครั้งท่ี1 ไปใชสอนในหัวขอ “Pathophysiology of 
Valvular heart disease”ในรายวิชา พพ321 ระบบหัวใจและการไหลเวียนเลือด โดยใชวิธีการจัดการเรียน
การสอนรูปแบบ Modified flipped class room อาจารยท่ีเขารวมกิจกรรมการสอนรวมแบงปนและให
ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาในการจัดการเรียนการสอน แบบ active learning :Flipped CL        
 

ครั้งท่ี 3 : วันท่ี 15 มกราคม 2562 ณ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร มศว  อาจารย share 
ประสพการณท่ีนําความรูท่ีไดจาการจัดการความรูในครั้งท่ี1 ไปใชสอนในหัวขอ “infective endocarditis” 
ในรายวิชา พพ323 ระบบหายใจ โดยใชวิธีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Team based learning อาจารย
ท่ีเขารวมกิจกรรมการสอนรวมแบงปนและใหขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาในการจัดการเรียนการสอน แบบ 
active learning :TBL 

 
สรุปคลังความรูท่ีไดจากการจัดการความรู 
 ประเด็นปญหาหลักๆท่ีไดจากการแลกเปล่ียนเรียนรูสามารถสรุปได ดังนี้ 

1. ผูสอนไมทราบวารูปแบบ active learning มีรูปแบบใดบาง 
 2. รูปแบบของ active learning แบบใดท่ีเหมาะกับการนํามาใชแทนชั่วโมง บรรยาย 
 3. ผูสอนไมทราบวาจะเริ่มตนอยางไร และไมมีความม่ันใจวาจะดําเนินการไดดวยตนเอง 
 4. จะประเมินผลการเรียนไดดวยวิธีการใด และประกอบดวยวิธีประเมินอะไรบาง 
 
1. รูปแบบของ Active leaning 
 การเรียนการสอนแบบ active learning หรือการเรียนการสอนเชิงรุก มีลักษณะสําคัญ ไดแก  
 1. นิสิตฝกความรับผิดชอบตอตนเองและตอกลุม 
 2. นิสิตฝกการแกปญหาจากโจทยปญหาท่ีอาจารยตั้งข้ึน (เปนการฝกการคิดวิเคราะห) 
 3. นิสิตไดฝกการประยุกตใชความรูพ้ืนฐานท้ัง ความรูทาง anatomy, physiology, biochemistry, 
microbiology, pharmacology และ pathology บูรณาการความรูเพ่ือนํามาวิเคราะหแกโจทยปญหา 
 4. สงเสริมใหนิสิตกระตือรือรนตอการเรียนรูดวยตนเอง 
 5. ฝกการสืบคนขอมูลความรู และพิจารณาความนาเชื่อถือของแหลงความรูท่ีไดมา (อาจารยืท่ีเปน
facilitator จะใหคําชี้แนะเรื่องความนาเชื่อถือของแหลงขอมูล) 
 5. อาจารยผูสอนเปนเพียงผูอํานวยความสะดวก สงเสริมชี้แนะแนวทางการเรียนรู 
ตัวอยาง Active Learning ท่ีจะนํามาประยุกตใชกับนิสิตแพทยชั้นปท่ี 2 และ 3 ในรายวิชาตางๆ ไดแก 
  



แบบท่ี 1. Problem based learning (PBL) วิธีการ PBL เปนวิธีท่ีคณะแพทย มศว นํามาใชมา
เกือบ 10 ป เปน กิจกรรมการเรียนรูท่ีมีการกําหนดวัตถุประสงค มีโจทยปญหาเปนกรณีตัวอยางผูปวย อาการ 
อารการสําคัญ ใหนิสิตคนควา คิดวิเคราะห ประยุกตใชความรูดั้งเดิมท่ีมีอยูในการแกปญหา อาจารยทําหนาท่ี
เปน facilitator นิสิตไมจําเปนตองเรียนทฤษฎีมากอนถึงจะทํากิจกรรม PBL ได เนื่องจากเปนกิจกรรมใหนิสิต
ไดเห็นปญหาซ่ึงเปนปญหาของนิสิต วาจะวิเคราะหขอมูล (ขอมูลผูปวย) ท่ีไดมาอยางไร จากการนั้นกลุมตอง
รวมกันระดมสมอง นิสิตทุกคนตองรวมกันดึงเอาความรูเดิมท่ีไดเคยเรียนมาในทุกศาสตร เพ่ือมารวมกัน
วิเคราะหเบื้องตนวาเกิดความผิดปกติอะไรกับตัวอยางผูปวย แลวตั้งสมมติฐานท่ีจะสามารถนําไปสูคําตอบ จาก
สมมิตฐานนิสิตจะตอบสมมติฐานไดอยางไร ก็จะเปนข้ันตอนท่ีตองกําหนดกันในกลุมวาจะตองเรียนรูอะไร
เพ่ิมเติม (learning objective :LO) เพ่ือจะสามารถตอบสมมติฐานได อาจารยเปนเพียง facilitator คอย
อํานวยความสะดวก สังเกตุพฤติกรรมสมาชิกกลุม และกระตุนใหนิสิตทุกคนไดมีโอกาสอภิปราย ดูแลใหดําเนิน
กิจกรรมตามข้ันตอนของ PBL บางครั้งตองใหขอชี้แนะเพ่ือให LO ท่ีนิสิตกําหนดไว ครอบคลุมวัตถุประสงคท่ี
รายวิชากําหนดไว นอกจากนั้น facilitator ตองใหขอมูลยอนกลับแกนิสิตเปนรายบุคคล เม่ือสิ้นสุดกิจกรรม
กลุมในแตละครั้ง โดยสวนใหญ จะใชเวลาเขากลุม PBL 3 ครั้ง หางกันไมนอยกวา 1สัปดาห ระหวางแตละครั้ง
จะกําหนด เวลาในตารางสอนเพ่ือใหนิสิตไดไปศึกษาคนควา (self study) ตาม LO ท่ีกลุมตั้งไว  
 ขอดีของการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบ PBL ไดแก  
 - นิสิตทุกคนไดอภิปรายแสดงความคิดเห็น ความรูของตนท้ังจากความรูเดิม และความรูท่ีไปคนควา
มา 
 - นิสิตไดฝกความรับผิดชอบตอตนเองและตอกลุม รวมท้ังการรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน ฝกการ
ทํางานเปนกลุม 
 - นิสิตไดคนควาหาความรูดวยตนเอง ไดฝกคิดวิเคราะห ฝกแกปญหาจากขอมูลท่ีไดรับ 
 ขอเสีย 
 - ใช facilitator จํานวนมาก 
 - ใชเวลาคอนขางมาก 
 
 แบบท่ี 2. Case study 

การเรียนรูจากกรณีศึกษา (Case study) เปนวิธีหนึ่งในการพัฒนาทักษะดังกลาว รูปแบบกิจกรรมจะ
เริ่มจากการแจกกรณีศึกษา โดยเลือกจากปญหาท่ีพบไดบอย มีความสําคัญตามเกณฑมาตรฐานจาก ศรว. และ
ใหคําถามท่ีเนนการประยุกตใชความรูวิทยาศาสตรการแพทยพ้ืนฐาน บุรณาการณในแนวราบหลายสาขาวิชา 
(Anatomy, Physiology, Microbiology, Pharmacology ฯลฯ) 
 หลังจากนั้นจะใหเวลานิสิตคนควาประมาณ 1-2 สัปดาห หาขอสรุปภายในกลุมยอยของตนเอง    
(โดยท่ัวไปจะยึดรายชื่อตาม PBL) แลวนํามาอภิปรายหนาชั้นเรียน ในลักษณะของการนําเสนอสั้นๆ    
ประมาณกลุมละ 10 นาที และมีถาม-ตอบปญหา    
 ขอดีของการทํา Case study คือมีการบูรณาการความรูท้ังในแนวราบ และในแนวตั้ง มีการกระตุน 
ใหนิสิตคนควาหาขอมูล ปญหาท่ีเกิดข้ึนคือ การอภิปรายสวนมากเกิดข้ึนระหวางกลุมผูนําเสนอ และ  อาจารย 
ทวากลุมอ่ืนๆในชั้นเรียน มักจะรอฟงขอสรุป หรือไมไดใหความสนใจ ทําใหกระบวนการกระตุนทักษะการคิด
วิเคราะหไมบรรลุผลเทาท่ีควร 
 
 
 



 แบบท่ี 3. Flipped classroom (หองเรียนกลับดาน)  
เปนการเรียนการสอนท่ีใหผูเรียนไดเตรียมตัว กอนเขาเรียน โดยผูเรียนตองทําความเขาใจในเนื้อหา

ความรูดวยตนเองกอนท่ีจะเขาชั้นเรียนโดยผูสอน ทําสื่อการสอนเปน video ท่ีสอนเนื้อหาสําคัญ จากsheet ท่ี
ใชประกอบการสอนของอาจารย หรือจากแหลงความรูตางๆท่ีมีเผยแพรใน online เชน youtube เปนตน ใน
ชั้นเรียน ผูเรียนสามารถตั้งคําถามในสิ่งท่ีอานแลเวไมเขาใจ และใหผูเรียนมีสวนรวมใน กิจกรรมในชั้นเรียนให
มากท่ีสุด มีปฏิสัมพันธซ่ึงกันและกันในการแลกเปลี่ยนเรียนรู ซ่ีงจะเปนการปลูกฝงใหผูเรียนมีความรับผิดชอบ 
ฝกการคิดวิเคราะห ในสิ่งท่ีฟงจาก video ท่ีผูสอนไดจัดให หรืออานจาก sheet หรือหนังสือ ผูสอนมี
ปฏิสัมพันธกับผูเรียนเปนรายคน รวมถึงเปนการลดบทบาทของผูสอนในการบรรยายเนื้อหาในหองเรียนอีก
ดวย 

จากการนําผลการจัดการความรูครั้งท่ี 1 ไปประยุกตใชในหัวขอ“Pathophysiology of Valvular 
heart disease”ในรายวิชา พพ321 ระบบหัวใจและการไหลเวียนเลือด ในการสอนนิสิตแพทยชั้นปท่ี 3 เม่ือ
วันท่ี 21 มิถุนายน 2561 โดยใชรูปแบบ flipped classroom  

โดยมีกระบวนการแบงเปน 3 ระยะ ไดแก กอนเขาชั้นเรียน  ในชั้นเรียน และ เมื่อสิ้นสุดการเรียนการ
สอนแบบ Flipped class room 

กิจกรรมการเรียนการสอน กลยุทธการเรียนการสอน 
กอนเขาชั้นเรียน 
 ผูสอนกําหนดวตัถุประสงคการเรียนรู และกรณีศึกษา (case ผูปวยที่มีอาการ

ของโรคลิ้นหัวใจไมทรัลตบีและร่ัว :Mitral valve regurgitation and 
stenosis) 

 อธิบายกระบวนการเรียนการสอนในหัวขอนี้ ในวันที่เปดรายวชิา 
(Orientation) และ Post เขา line กลุม ชั้นป 

 อธิบายเกณฑในการประเมินผล ซึ่งไดแกคะแนนสวนบุคคล และคะแนนกลุม  
 มอบหมายงานกรณีศึกษาและวตัถุประสงคใหผูเรียนเปนรายบคุคล  
 อธิบายกิจกรรมที่จะดําเนนิการเมื่อเขาชั้นเรียน มอบหมายงานลวงหนา 2 

สัปดาห 
 ใหศึกษาเนื้อหาตามวัตถุประสงคที่กําหนด 
 มอบหมายผูเรียนใหศึกษาคนควาจากแหลงขอมูลที่ใหไว  

 

 การสืบคนขอมูล 
 การเรียนรูผานสื่อที่

แนะนาํ ดู video ที่
เก่ียวของกับเร่ือง 
Valvular heart 
disease ดังตอไปนี ้
1.https://www.yo
utube.com/watch
?v=8HSeHRGihkY 
2.https://www.yo
utube.com/watch
?v=uQ8Hz_c3bd4 
3. ใหคนควาเพิ่มเติม
จาก Core-text; 
Medical 
physiology; Boron. 
4.เอกสารที่เปนเนื้อหา
ของเร่ืองการทํางาน
ปกติของลิ้นหัวใจ  
เรียบเรียงโดยผูสอน 

 ในชั้นเรียน 
 
 20 นาที แรก ใหนิสิตทําแบบทดสอบความเขาใจพ้ืนฐานในเน้ือหาที่ศึกษามา

ดวยตนเอง เปนรายบุคคล 

 ทําแบบทดสอบ
รายบุคคล 

 ทําแบบทดสอบราย

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


 20 นาที ตอมา ใหนิสิต เขากิจกรรมกลุม สมาชิก 10 คน ตอกลุม รวมกันทํา
แบบทดสอบเดิมที่ทําเปนรายบคุคล และรวมกันอภิปรายในกลุมเพื่อคําตอบ 
จากนั้นจะมีการเฉลยและอภิปรายรวมกันทั้งทัง้นสิิตและอาจารย  

 90 นาที ตอมา เปนกิจกรรมกลุมเนนการเรียนรูรวมกัน อาจารยจะใหคําถามที่
ลึกซึ้งข้ึน ยากข้ึน ตองใชความรูที่ไปศึกษาคนควา มาประยุกตใช รวมกัน
อภิปรายเพื่อรวมกันหาคําตอบ แชรขอมูลที่ไปศึกษาคนควาดวยตนเองใหกับ
สมาชิกกลุม คําถามในสวนที่ 2 นี้ จะอิงวัตถุประสงคที่ใหไปตั้งแตคร้ังแรก  
อาจารยทั้ง 2 ทาน จะเปน facilitator ใหกับนิสิตเมื่อในกลุมมีความเขาใจไม
ตรงกัน หรือ ตองการความขัดเจน และกระตุนใหนิสิตทุกคนไดมีสวนรวมใน
การแชรความรู  ในชวงนี้ จะเปนการประเมินผลนสิิต แบบ Formative 
evaluation และ ให feed back ทันท ี
 

 80 นาที ใหกลุมนําเสนอประเดน็คําถามที่รวมกันอภิปราย (เปนการ
อาสาสมัคร)  
อาจารยจะรวมใหขอเสนอแนะและคําอธิบายในประเด็นทีน่ิสิตเขาใจผิดหรือ
เขาใจไมครบถวน 

กลุม 
 อภิปรายและคิด

วิเคราะหรวมกันการ
บรรยาย 

 การอภิปราย/ระดม
สมอง 

 การนําเสนอโดยกลุม 

 

เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนแบบ Flipped class room 
ประเมินผลการเรียนรูโดย 

สอบในหัวขอดังกลาว (Summative evaluation) 
ประเมินผลการจัดการเรียนรูโดย 

ใหนิสิตประเมินความพึงพอใจในกิจกกรรม 

 

 
 
 แบบท่ี 3. Team based learning (TBL) 
 
เปนกระบวนการเรียนรูท่ีเนนไปท่ีกระบวนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แบงเปน 2 สวนหลัก ไดแก 
กระบวนการเตรียมความพรอม และ กระบวนการอภิปรายปญหาเชิงประยุกต 
 

 
 กระบวนการเตรียมความพรอม (Readiness Assessment Process) มีข้ันตอนดังนี้ 

1. Pre-class preparation: แจกเอกสารเนื้อหา ใหความรูท่ีจําเปนสําหรับการวิเคราะหปญหาของ TBL 

ในครั้งนั้น นิสิตสามารถหาความรูเพ่ิมเติมจากแหลงอ่ืนได แตอยางนิสิตทุกคนจะตองอานเอกสาร

เนื้อหาท่ีผูจัดเตรียมไวให  



2. Individual Readiness Assurance Test (iRAT): นิสิตทุกคนจะผานกระบวนการทํา formative 

test ดวยตนเอง ลักษณะขอสอบจะเปนขอสอบเชิง Recall จากเนื้อหาตามเอกสารท่ีแจกใหนิสิต 

จุดประสงคคือเพ่ือวัดการเตรียมพรอมดวยตนเองของนิสิตกอนการทํากิจกรรม โดยภายหลังเสร็จสิ้น

กระบวนการนี้จะยังไมมีการเฉลยคําตอบของ formative test 

3. Team Readiness Assurance Test (tRAT): นิสิตจะเขากลุมยอยและไดรับขอสอบกลุมละ 1 ฉบับ 

ซ่ึงมีรายละเอียดคําถามกับตัวเลือกเหมือนใน formative test มีการอภิปรายในกลุม เพ่ือใหได

ขอสรุปของกลุมเปนคําตอบในแตละขอ กระดาษคําตอบท่ีแตละกลุมไดรับจะมีลักษณะพิเศษคือ 

สามารถเลือกคําตอบ ไดโดยการขูดตัวเลือกบนกระดาษคําตอบ หากนิสิตกลุมนั้นตอบไดถูกตองนิสิต

จะพบดาว (หรือสัญลักษณอ่ืนๆ) แตหากไมพบสัญลักษณใดๆนิสิตจะตองคุยกันในกลุมอีกครั้งเพ่ือ

พิจารณาหาคําตอบใหม  

4. Appeal: เปนการอภิปรายกลุมใหญในชั้นเรียน เพ่ือเปดโอกาสใหนิสิตไดอุธรณ กรณีท่ีนิสิตคิดวามี

คําตอบมากกวา 1 ขอ หรือคําตอบไมตรงกับเฉลย โดยยกเหตุผล และแหลงอางอิงประกอบ นิสิตกลุม

อ่ืนสามารถรวมโตแยงและแสดงความคิดเห็นได  

5. Mini-lecture: เพ่ือสรุปเนื้อหา หรือประเด็นท่ีนิสิตมองขามไป เพ่ือใหนิสิตมีความพรอมในข้ันตอไป  

Multiple Application activities   
 ตั้งปญหาท่ีนิสิตสามารถนําความรูจากข้ันตอนแรกมาประยุกตใชตอยอดได โดยใชหลักการ “4S  
Problem-Solving Frameworks” 

• Significant problem: เปนปญหาท่ีมีความสําคัญ และมีความนาสนใจ  

• Same problem: ทุกกลุมอภิปรายปญหาเดียวกัน เพ่ือใหนิสิตเนนท่ีมุมมอง มากกวาคําตอบของ

ปญหา 

• Specific choice: เพ่ือใหงายตอการตัดสินใจ และหากมีกลุมท่ีเสนอคําตอบท่ีแตกตางกันจะมองเห็น

ไดชัด 

• Simultaneuos report: ใชกระดาษสี โดยท่ีแตละสีแสดงแตละตัวเลือกของคําตอบเพ่ือใหคําตอบเม่ือ

ถึงเวลาตอบ ใหนิสิตชูกระดาษสีคําตอบของตนเองข้ึนพรอมๆกัน เพ่ือใหนั้นเปนคําตอบท่ีมาจาก

ภายในกลุม ไมใชตอบตามกลุมอ่ืน ในขณะเดียวกันนิสิตจะไดเห็นคําตอบของเพ่ือนกลุมอ่ืนวามีความ

เหมือนหรือแตกตางจากกลุมตนเองอยางไร จากนั้นเปดโอกาสใหมีการแสดงความคิดเห็นของแตละ

ฝาย โดยสามารถคนควาขอมูลอางอิงประกอบได  

 
ขอไดเปรียบของกระบวนการทํา TBL คือ ผูเรียนจะมีโอกาสไดเห็นตนเอง วาตนเองเตรียมพรอมเปน

อยางไร เปรียบเทียบกับเพ่ือนในกลุมแลวเปนอยางไร ผูเรียนมีโอกาสไดเห็นมุมมองของเพ่ือนกลุมอ่ืน วามี
ความเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร มีกระบวนการอภิปรายอยูในเกือบทุกข้ันตอน สิ่งท่ีตองแลกใน
กระบวนการทํา TBL คือเนื้อหาท่ีได จะไมกวาง ผูเรียนจะมีกรอบการเรียนรูจาก เอกสารท่ีแจก คําถามจาก 
formative test  

ภายใตกรอบเวลาอันจํากัด เนื้อหาวิชาท่ีกวางในการเรียนแพทย และความตองการการพัฒนาทักษะคิด
วิเคราะห เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไว จึงนําแนวคิดของ TBL มาประยุกตรวมกับการเรียนลักษณะ case 
study   
 



 
จากการนําผลการจัดการความรูครั้งท่ี 1และ 2 ไดนําไปประยุกตใช ในรายวิชาระบบหายใจ พพ 323 เรื่อง 
อาการเหนื่อยหอบ 
 เริ่มจากการเตรียมตัวผูเรียนตามแนวคิดของ TBL มีการจัดเอกสารประกอบคําสอนใหผูเรียน (ดู 
รายละเอียดจาก เอกสารแนบทาย) จากนั้นจะมีใหนิสิตทํา formative test ลักษณะเปน recall จาก เอกสาร 
หรือบทเรียนท่ีนิสิตเรียนผานมาแลวเล็กนอยท่ีจําเปนสําหรับการวิเคราะหปญหาเชิงประยุกต  
 จากนั้นใหนิสิตเขากลุมยอยโดยคําสอบ formative ของตนเองมาเปรียบเทียบ และอภิปรายคําตอบ
กับเพ่ือนในกลุม ในข้ันตอนจัดทําในหองเรียนนิสิตแพทยชั้นปท่ี 3 ชั้น 4 อาคาร 15 มีอาจารยเขารวม 2 ทาน 
คอยใหคําปรึกษากรณีท่ีนิสิตมีขอสงสัยเก่ียวกับข้ันตอนวิธีการ กระบวนการนี้ใชเวลาประมาณ 30 นาที 
ในตอนนี้นิสิตจะยังไมเห็นเฉลยของคําตอบ (แตกตางจากกระบวนการทํา TBL)  
 หลังจากนั้นอาจารยจะข้ึนคําถามและตัวเลือกของแตละขอ นิสิตทุกกลุมแสดงคําตอบของกลุมตนเอง
พรอมกัน (simultaneous report) จากนั้นใหนิสิตอธิบายคําตอบของตนเอง เปดโอกาสใหอภิปรายหากมีกลุม
ท่ีตอบแตกตางจากกลุมอ่ืน จากนั้นอาจารยจะทําการเฉลยพรอมอธิบายสั้นๆ และดําเนินการสูขอถัดไปจนครบ
ทุกขอ เนื่องจากมีการอธิบายตอนทายขอจึงไมไดทํา Mini-lecture ข้ันตอนนี้ใชเวลาประมาณ 30 นาที 
 หลังจากท่ีอาจารยพิจารณาแลววาสมาชิกในกลุมมีความพรอม จึงทําการแจกกรณีศึกษา (ตาม 
เอกสารแนบทาย) พรอมคําถามเชิงประยุกต จากนั้นใหเวลาอภิปรายในกลุม 30 นาที ใหคําตอบของกลุม  
จากนั้นใหนิสิตแสดงคําตอบของกลุมตนเอง มีการอธิบายเหตุผล ท่ีมาของคําตอบ เปดโอกาสใหอภิปราย ใน
กรณีท่ีมีขอคิดเห็นท่ีแตกตางกัน กระบวนนี้จะใชเวลาอีก 30 นาที รวมใชเวลาท้ังสิ้น 2 ชม. จากนั้นจะมี  post 
test คะแนนสวนนี้จะถูกนํามาใชในการประเมินตอไป 
  
สิง่ท่ีไดจากการปรับรูปแบบการเรียนเปน TBL ประยุกต 
 พบวานิสิตสวนใหญใหความสนใจ ในการอภิปรายมากข้ึน ใหความสําคัญกับทุกปญหา ใหความสนใจ
กับคําตอบของนิสิตกลุมอ่ืนมากข้ึน ในการจัดทํา TBL ครั้งนี้ไมไดจัดเตรียมกระดาษสีใหเนื่องจากขีดจํากัดดาน
เวลา จึงกําหนดใหนิสิตเขียนใสกระดาษ หรือ iPad ใหตัวอักษรใหญ และมองเห็นไดชัด ในระยะแรกนิสิตใช
วิธีการเขียนตัวอักษรธรรมดา ตอมานิสิตใสความคิดสรางสรรคลงไปมากข้ึน มีการใชตัวอักษรลักษณะพิเศษ 
หรือคนหารูปท่ีสามารถสะทอนถึงคําตอบได ในสวนนี้ขาพเจาไมไดคาดคิดมากอน ขาพเจามีความเห็นวาเราจะ
สามารถเรียนรูไดดีเม่ือเราสนุกไปกับการเรียน และการท่ีแตละกลุมคุยกันเพ่ือหาขอสรุปวากลุมของตนจะใชรูป
อะไร เปนการเสริมสรางปฏิสัมพันธภายในกลุม เปนประโยชนเพ่ิมเติมจากการทํากิจกรรมครั้งนี้ 
 ปญหาท่ีเกิดข้ึนคือ นิสิตท่ีไมไดนั่งลอมวง กลาวคือนั่งบนเกาอ้ีสําหรับ lecture ซ่ึงลักษณะเรียงหนา
กระดาน มีการพูดคุยอภิปรายกันนอยกวาท่ีควร การแกปญหาเบื้องตนในขณะนั้นไดใหนิสิตยายจากหอง 
lecture ชั้น 4 มายังหอง MDL ชั้น 3 ซ่ึงเปนหองลักษณะตอนลึก มีระยะหางมากระหวางหนาหองและหลัง
หอง โตะมีชั้นวางของซ่ึงบดบังสายตา ทําใหนิสิตมองเห็นกลุมอ่ืนนอยลง และอาจารยดูและนิสิตไดไมท่ัวถึง ทํา
ใหในชั่วโมงท่ี 2 participation ลดลงอยางมาก หากสามารถหาสถานท่ี ท่ีนิสิตสามารถนั่งลอมวง มองเห็น
เพ่ือนกลุมอ่ืนไดชัด และอาจารยสามารถดูแลนิสิตไดท่ัวถึง ขาพเจาคิดกระบวนการทํา TBL จะมีประโยชน
อยางมากในการเสริมสรางทักษะ การคิดวิเคราะห และการปะยุกตในแนวตั้ง 
 
 
 
 



 

8. Key Success Factor (ปจจัยท่ีทําใหประสบความสําเร็จ สรุปจากกระบวนการจัดการความรูในขอ.7)  
1. มีวัตถุประสงคในการจัดการความรูท่ีชัดเจน 
2. มีการกําหนดแผนงานลวงหนา 
3. มีผูรับผิดชอบหลักเพ่ือใหการดําเนินการจัดการความรูบรรลุวัตถุประสงค 
4. กําหนดวิธีการในการดําเนินการจัดการความรูท่ีชัดเจน 
5. สิ่งสําคัญท่ีสุดไดแกการมีสวนรวมของอาจารยและบุคลากรสายปฏิบัติทุกทานในภาควิชา 

 
9. นวัตกรรมหรือส่ิงท่ีไดจากการจัดการความรู (กรุณาแนบหลักฐาน) 

  คูมือ 
  แผนพับ 

 √  โปสเตอรนําเสนอวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ Flipped class room 
   โปรแกรมหรือระบบตางๆ 

 √  มีการเผยแพรความรูผานชองทางตางๆ ไดแก 1.การนําเสนอการจัดการเรียนการสอนแบบ 
Flipped class room รูปแบบโปสเตอรในงานรับรางวัล Dare to change จัดโดยฝายวิชาการมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ วันท่ี 4 ธ.ค. 2561 ณ อาคารวิจัยและตอเนื่อง 2. นําแบบสรุปการจัดการความรูเรื่อง  
upload ข้ึน Website ภาควิชา 
 
10. ผลจากการดําเนินการทํากิจกรรม KM  
 มีการนําผลไปทดลองปฏิบัติใชจริงในรูปแบบการสอนแบบ Flipped class room และ Team 
based learning ในหัวขอทางสรีรวิทยา และอาจารยรอยละ 80 ไดเขารวม กิจกรรม มีปารประเมินผลและให
ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในปการศึกษา 2562 แตยังมีปญหาในเรื่อง
สถานท่ี ท่ีไมมีหองเรียนท่ีใหญพอสําหรับการแบงกลุมนิสิตออกเปนกลุมยอย 17-18 กลุม จึงตองใชหองเรียน
บรรยาย และนิสิตตองแบงกลุม และนั่งกับพ้ืน 
 
11. After Action Review (AAR)  

1. ทานคิดวาทานบรรลุในเรื่องใดบาง 
การจัดการความรูท้ัง 3 ครั้ง ทําใหภาควิชาบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไว ไดแก 1) ไดเทคนิกการสอนรูปแบบ

ใหมท่ีเปน active learning 2) มีการประยุกตใชเทคนิกการจัดการเรียนสอนสรีรวิทยาท่ีเปนผลจากการจัดการ
ความรู ในหัวขอการบรรยายทางสรีรวิทยาอยางนอย 2 หัวขอ และบรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไว ท้ัง 4 ขอ ไดแก 

-  เพ่ือใหเกิดการแบงปนแลกเปลี่ยนเรยีนรู (knowledge sharing) ของอาจารยภาควิชาสรีรวิทยาใน
หัวขอ วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning ในชั่วโมงบรรยาย  

-  เพ่ือรวบรวมแนวปฏิบัติท่ีดี (best practice) ในการพัฒนาจัดการเรียนการสอนแบบ active 
learning 

-  สามารถนําความรูและแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีไดจากการแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรูไปใชในการพัฒนาการ
เรียนการสอน 

 -  เผยแพรคลังความรูและแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีไดจากการแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรูแกผูท่ีสนใจ 
 
 



2. ทานคิดวาเรื่องใดท่ีไมบรรลุ 
ไมมี 
 

3. ทานตองการปรับข้ันตอนการทํางานใดบาง 
ไมมี 

 
4. ทานสามารถนําไปปรับปรุงพัฒนาไดอยางไร  

ไดนําไปพัฒนาวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแลว ใน 2 หัวขอ และในปการศึกษาตอไป จะ
เพ่ิมหัวขอในการทํา active learning  

12. ขอเสนอแนะ 
 การปรับปรุงหองเรียนกลางของคณะเพ่ือใหเอ้ือตการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ active 
learning 
 
13. ภาพประกอบการทํากิจกรรม  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู 
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กิจกรรม Flipped classroom 

ผศ.ดร.อัมพร จาริยะพงศสกุล ภาควิชา
สรีรวิทยา นําเสนอผลงานท่ีไดรับรางวัล Dare 
to change ในการประกวดผลงาน active 
learning ระดับมหาวิทยาลัย 
วันท่ี 4 ธ.ค.2561 

 

 

  


