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สภาวะการณ์ปัจจุบนั

 สถานการณ์โรคระบาดจะยืดเยือ้

 กลไกการศึกษาปรบัเปล่ียนเป็นลกัษณะของ

การจดัการศึกษาทางไกลในรปูแบบของ Digital 

Platform 

 การใช้เครื่องไม้เครื่องมือและ Application เพ่ือ

พฒันาบทเรียน และรปูแบบการถ่ายทอด

ความรู้ของผูส้อนไปสู่ผูเ้รียนด้วยวิธีออนไลน์ 

เกิดการต่ืนตวัอย่างกว้างขวาง



ประเดน็ท้าทาย

การท่ีเราจะสามารถจดัการศึกษา Online แบบ Active Learning 

ให้เป็น High Functioning Classroom 



ในมิติของการจดัการเรียนรูท่ี้ “ยึดผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง” 

บนแพลตฟอรม์ออนไลน์ หรอืการจดัการเรียนรูแ้บบ Active learning 

ใน Virtual classroom

ประเดน็ท้าทาย

ห้องเรียนท่ีมีประสิทธิภาพสงูทัง้กระบวนการและผลลพัธก์ารเรียนรูข้องผูเ้รียน



“ธรรมชาติผู้เรียน ผู้สอน และบริบทต่างๆรวมถึง 

สภาพแวดล้อม   ภมิูสงัคมท่ีผู้เรียนเติบโตมา           และ

สถานการณ์ของโลกปัจจุบนั

คาํนึงถึง



เพ่ือช่วยให้ผู้เรียน

สามารถเช่ือมโยงความรู้ หรือสร้างความรู้ให้เกิดขึ้นในตนเอง 
ด้วยการลงมือปฏิบติัจริงผ่านสื่อหรือกิจกรรมการเรียนรู้ ที่มี
คร ูผู้สอนเป็นผู้แนะนํา กระตุ้น หรืออํานวยความสะดวก ให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ขึ ้นอย่างมีความหมาย และ นําไปใช้ใน
สถานการณ์อ่ืนๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ



วตัถปุระสงค์ในการจดัการเรียนการสอน

1. เพือ่ในผูเ้รยีนมคีวามซื่อสตัย ์มวีนิยั ตรงต่อเวลา และมคีวามรบัผดิชอบ 

2. เพื่อในผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ สาระสําคัญของมโนทัศน์ของการพยาบาล

สขุภาพจติและจติเวช 

3. เพื่อในผู้เรยีนสามารถสบืค้น วเิคราะห์ และเลอืกใช้ขอ้มูลในการอ้างองิเพื่อพฒันา

ความรูแ้ละแกไ้ขปัญหาจาก แหลง่ขอ้มลูทีห่ลากหลาย 

4. เพือ่ในผูเ้รยีนสามารถทาํงานเป็นทมีในบทบาทผูนํ้าและสมาชกิในทมีในสถานการณ์ที่

หลากหลาย 



วตัถปุระสงค์ในการจดัการเรียนการสอน

5. เพือ่ในผูเ้รยีนสามารถสือ่สารดว้ยภาษาไทยและภาษาองักฤษไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  

6. เพือ่ในผูเ้รยีนสามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและมจีรยิธรรม



ขัน้ตอนการออกแบบการจดัการเรียนการสอน

เบราน์และคณะ (Brown and others, 1986) เป็นระบบการสอนทีมุ่ง่เน้นใหผู้เ้รยีนเป็นศนูยก์ลางในการ

เรยีน และมกีารวเิคราะหผ์ูเ้รยีน เพือ่ทีจ่ะสามารถจดัการเรยีนการสอนซึง่ตอบสนองความแตกต่างของ

ผูเ้รยีน ผูร้บัผดิชอบรายวชิาจงึวเิคราะหแ์ละออกแบบ ดงัมรีายละเอยีดดงัน้ี

- เป้าหมาย (goals)

1. ดา้นพทุธพิสิยั (Cognitive Domain) เกีย่วขอ้งกบัความรู ้ความจาํ ความเขา้ใจ การ

วเิคราะห ์สงัเคราะห ์และประเมนิผล

2. ดา้นจติพสิยั (Affective Domain) เกีย่วขอ้งกบัเจตคต ิและความรูส้กึนึกคดิ

3. ดา้นทกัษะพสิยั (Psychomotor Domain) เป็นเรือ่งเกีย่วกบัทกัษะต่าง ๆ



ขัน้ตอนการออกแบบการจดัการเรียนการสอน

- สภาพการณ์ (Conditions) หมายถงึ ประสบการณ์การเรยีนรูท้ ีจ่ดัใหผู้เ้รยีน สามารถทาํให้

ผูเ้รยีนบรรลุจดุประสงคท์ีต่ ัง้ไว ้โดยยดึหลกัการทีว่า่ "การเรยีนรูเ้ป็นกระบวนการทีเ่กดิจากกระทาํดว้ย

ตนเองทัง้ทางรา่งกายและจติใจ" ดงันัน้ การเลอืกรปูแบบของประสบการณ์ และกจิกรรมทีเ่อือ้ใหผู้เ้รยีน

สามารถบรรลุวตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไวแ้ละสอดคลอ้งกบัรปูแบบการเรยีนของผูเ้รยีนจงึเป็นสิง่สาํคญั

- แหล่งการเรยีน (Resources) นบัเป็นสว่นประกอบหลกัทีส่าํคญัของการจดัการสอน ซึง่รวม

ไปถงึสิง่แวดลอ้มทางกายภาพต่าง ๆ ทีจ่ะเอือ้ใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูท้ ีม่ปีระสทิธภิาพ ไดแ้ก่ วสัดุ 

อุปกรณ์รวมถงึบุคลากร ครผููส้อน หอ้งสมดุ ผูเ้ชีย่วชาญดา้นสือ่ ผูช้ว่ยสอนและอื่น ๆ ซึง่มผีลโดยตรง

หรอืทางออ้มทีท่าํใหเ้กดิการเรยีนรูไ้ดด้ี



ขัน้ตอนการออกแบบการจดัการเรียนการสอน

- ผลลพัธ์ (Outcomes) คอืผลทีไ่ดร้บัการกจิกรรมการเรยีนการอน เชน่ ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของ

ผูเ้รยีน ซึง่ จะมกีารรวบรวมขอ้มลูแลว้นํามาเป็นขอ้ปรบัปรงุเพือ่ใหก้ารเรยีนการสอนมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้และ

มจีรยิธรรม



รปูแบบการจดัการเรียนการสอน



วิธีวดัและประเมินผลการเรียนรู้

 สอบย่อย ทัง้หมด 2 ครัง้และสอบปลายภาค

 รายงานสรปุแผนผงัความคิด

 การทาํงานเป็นทีมโดยเพ่ือนประเมินเพ่ือน

 การนําเสนอและรายงานกรณีศึกษาผูท่ี้มีปัญหาสขุภาพจิตและจิตเวช

 การนําเสนอและช้ินงานทางการพยาบาลสาํหรบัผูท่ี้มีปัญหา
สขุภาพจิตและจิตเวชท่ีสนใจ



เทคนิคท่ีใช้ในการเรียนการสอน
Active Learning 



เทคนิคท่ีใช้ในการเรียนการสอน
Active Learning 



เทคนิคท่ีใช้ในการเรียนการสอน
Active Learning 



เทคนิคท่ีใช้ในการเรียนการสอน
Active Learning 



เทคนิคท่ีใช้ในการเรียนการสอน
Active Learning 



ผลการประเมินหรือความคิดเห็นของผู้เรียน

 ผลการประเมินรายวิชาภาครวมได้ค่าเฉล่ีย 4.49

 การมอบหมายกรณีตวัอย่างกระชัน้ชิด ทาํให้มีเวลาในการศึกษากรณี
ตวัอย่างน้อยเกินไป และต้องการให้ มีมอบเอกสารประกอบคาํสอน
ก่อนล่วงหน้า

 สอนสนุกมีเกมส ์มีการกระตุ้นผูเ้รียนหลากหลายทัง้กระด่ิงและแจก
รางวลั



ผลการประเมินหรือความคิดเห็นของผู้เรียน

 จาํนวนนักศึกษาท่ีคงอยู่เม่ือส้ินสดุภาคการศึกษา 127 คน

 เกณฑก์ารตดัเกรด อิงเกณฑ ์

 A =25 คนคิดเป็นรอ้ยละ 19.69

 B+ =56 คนคิดเป็นรอ้ยละ 44.09

 B =46 คนคิดเป็นรอ้ยละ 36.22





โอกาสพฒันา
หวัใจสาํคญัคอื Learning Outcome (ผลลพัธก์ารเรยีนรู)้ ของผูเ้รยีน 
ผูเ้รยีนไมส่ามารถประผลมาจากใครคนใดคนหน่ึงได ้แต่จะตอ้งเป็นการ
ระดมสมองชว่ยกนัออกความคดิเหน็จากประสบการณ์ของจากทมีผูร้ว่ม
สอนทุกทา่น
ออกแบบการจดัการเรยีนการสอนใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบัสถานการณ์
ในปัจจุบนัและอนาคต 
เหน่ียวนําใหเ้กดิกลไก และกระบวนการจดัการศกึษาทีด่แีละเหมาะสม 

จนผูเ้รยีนพฒันาไดถ้กูทางเตบิโต มคีวามสขุ มสีมัมาชพีทีด่เีป็น
ประชาชนทีด่ ีมคีุณภาพชว่ยบา้นเมอืงประเทศชาตพิฒันาต่อไป



“ ขอบคุณค่ะ”
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