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ภาควิชาการพยาบาลรากฐานได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “Teaching strategies in nurse 
education” โดยมีอาจารย์ธัญยรัชต์ องค์มเีกียรติ ผู้นํากิจกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐสุรางค์ บุญจันทร์ เป็น
คุณอํานวย และผู้ช่วยอาจารย์วรรณฤดี เชาว์อยชัย/ผู้ช่วยอาจารย์จิรวรรณ มาลา เป็นคณุลิขิต ซึ่งมี
รายละเอียดต่อไปน้ี  

การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ที่เน้นการติดต่อสื่อสาร เทคโนโลยี การใช้ฐานข้อมูลต่างๆท่ีมีอยู่ เน้นการ

สร้างสรรสิ่งใหม่ๆ ซึ่งจากตัวอย่างงานวิจัยของซู (Xu, 2016) ได้ศึกษาเก่ียวกับรูปแบบการเรียนการสอนทาง

การศึกษาพยาบาล ได้ยกตัวอย่างการสอน 10 แบบ ไว้ดังน้ี  

1. แบบ Lecture 

   เหมาะสําหรับการสอนในห้องที่มีนักเรียนจํานวนมาก เน้ือหาใหม่ๆ มีความซับซ้อน เก่ียวกับ

หลักการ แนวคิด หรือทฤษฎี  

2. แบบ high-fidelity simulation 

    คือการใช้สถานการณ์จําลอง มาบูรณาการความรู้และทักษะ ไปใช้ในการเรียนรู้แก้ปัญหาได้  ทําให้

เกิดการทํางานเป็นทีม เพ่ิมความเช่ือมั่นในตัวเอง 

3. แบบ concept mapping 

   ใช้ได้ดีกับความคิดใหม่ๆ ทําให้ได้แนวคิดใหม่ที่เป็นอิสระจากความคิดเดิม 

4. แบบ online course 

   นักเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ เป็นอิสระในการเข้าไปเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา 

5. แบบ games 

    เหมาะสําหรับ realize situation สามารถช่วยสรุปรวบยอดในความคิดหลักได้ 

6. แบบ role playing 

    เหมาะสําหรับการสอนเก่ียวกับสถานการณ์ที่มีความขัดแย้งกัน ใช้ได้ดีกับ cultural learning 

7. แบบ jigsaw classroom 

      เหมาะกับเน้ือหาที่มีหลายหัวข้อ และมีความต่อเน่ือง ใช้ได้ดีกับนักเรียนระดับต้น 

 8. แบบ case study 

    คือการสอนให้นักเรียนรู้จักการแก้ไขปัญหาเก่ียวกับสถาการณ์ เรียนรู้การติดต่อสื่อสาร 



 9. แบบ debating 

     เป็นการโต้วาที มีการวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย ช่วยทําให้เกิดการเรียนรู้แบบคิดวิเคราะห์ 

 10. แบบ problem-based learning 

      เป็นการเรียนรู้การแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง มีการทํางานเป็นทีม ในการค้นหาคําตอบ 

สรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

1. ข้อควรระวังในการเลือกการสอนแบบ games มาใช้คือ นักศึกษาจับประเด็นไม่ได้ ซึ่งอาจใช้ 

รูปแบบของ games ไปใช้ช่วยการสอนแบบ lecture และประยุกต์ให้เข้ากับสถานการณ์ทางคลินิค โดยฝึกให้

นักศึกษามีการตัดสินใจ คิดวิเคราะห์โดยผ่านทางการเล่นเกมส์ สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  

2. จากงานวิจัย online course พบว่า การตอบสนองของ nursing online course มีการตอบสนอง

ของกับนักศึกษา กลุ่ม Generation X 60% และ Baby Boomer 40% 

3. การสอนแบบ jigsaw classroom เหมาะกับการสอนแบบ clinic และ nursing care เพ่ือช่วยให้

นักศึกษาได้รู้จักการแก้ปัญหาและการคิดวิเคราะห์ สําหรับนักศึกษาพยาบาล ควรจะเน้นการสอนแบบมีการฝึก 

psychomotor skill  

5. การสอนต้องให้นักศึกษามีอารมณ์ร่วม มีการถ่ายทอดประสบการณ์จริงจากอาจารย์ เพ่ือให้

นักศึกษาเข้าถึงและตระหนักถึงการให้การพยาบาล มีการยกตัวอย่างให้นักศึกษาได้เข้าใจมากย่ิงขึ้น นอกจากน้ี

ยังต้องอาศัยการสะท้อนกลับ วิเคราะห์ช้ีให้เห็นถึงปัญหาและแนวทางการให้การพยาบาลแก่ผู้ป่วย 

6. จากงานวิจัยเป็นการศึกษาโดยใช้ Video podcast ในการเรียนวิชา practice examination ใน

นักศึกษากายภาพบําบัด ในปี 2016 พบว่าการให้นักศึกษาได้ดูและทําตาม Video ระหว่างฝึกปฏิบัติและหลัง

ฝึก นักศึกษาได้รับทักษะที่ถูกต้องและเช่ียวชาญมาก สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของนักศึกษาได้ดี

ขึ้น ซึ่งน่าจะนํามาปรับปรุงในรายวิชาทักษะพ้ืนฐานซึ่งมีจํานวนอาจารย์ผู้สอนน้อย แต่นักศึกษาจํานวนมาก 

และจะพัฒนาระบบอินเตอร์เนต ที่นักศึกษาสามารถเข้าถึงได้ง่าย สามารถดูผ่านทางโทรศัพท์มือถือ หรือ

คอมพิวเตอร์ แต่อย่างไรก็ตาม รายวิชาทักษะพ้ืนฐานจะไปปรับปรุง แก้ไขระบบ E-learning ให้ดีขึ้นก่อน จาก

การใช้งานที่ผ่านมาพบว่า นักศึกษาไม่สามารถเข้าระบบ E-learning และไม่มีการดูวิดีโอมาก่อนเข้าฝึกปฏิบัติ  
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