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แนวทางการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นสําคัญ (Student Centered Learning) 

   

การจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญั (Student Centered Learning) หมายความว่า ผูเ้รียนมี

ส่วนร่วมในการเรียนการสอน และให้ผูเ้รียนไดก้ระทาํดว้ยตนเอง โดยมีจุดมุ่งหมายแรกเพ่ือให้ผูเ้รียนตอ้งเป็น                  

ผูมี้บทบาทสําคญัและเป้าหมายสุดทา้ยท่ีผูส้อน คือตอ้งการให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้ในเร่ืองใด  สอนตอ้งออกแบบ

กิจกรรมการเรียนให้บรรลุตาม LO (Learning Outcome) ท่ีกําหนด และตั้งเป้าหมาย คือให้ผูเ้รียนเป็นคนดี                       

คนเก่ง และคนท่ีมีความสุข รวมทั้ง อาจารยต์อ้งมีเวลาให้กบันกัศึกษาบางคนท่ีมีปัญหาในการเรียนดว้ย  

 นอกจากน้ีอาจมีคาํอ่ืนท่ีมีความหมายตรงกับการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญั เช่น 

Active learning หรือ Transformative learning คือลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ไม่เนน้บรรยายทั้งหมดให้มีวิธีการ

สอนอ่ืนร่วมดว้ย เช่นการศึกษาคน้ควา้และนาํมาอภิปราย  การฝึกทดลอง  วิเคราะห์กรณีศึกษา/สถานการณ์ และ

การอภิปราย ฯลฯ ซ่ึงจะทาํให้ผูเ้รียนไม่เบ่ือและไม่หลบั อาจารยมี์หนา้ท่ีโคช้ (Coach)    

ธาดา เศวตศิลา(2661)ให้ความหมายโคช้(Coach) คือ ครูหรือเพ่ือนร่วมทางท่ีใช้ทกัษะเฉพาะของการ

โคช้ (Coaching skills) กระตุน้ให้ผูร้ับเกิดกระบวนการเรียนรู้จากภายใน เพ่ือพฒันาและแสดงศกัยภาพท่ี เรียนรู้ 

หาคําตอบและตัดสินใจด้วยตนเองเพ่ือให้ผู ้รับการโค้ช(Coachee)ไปถึงเป้าหมายในชีวิตด้วยตนเอง ซ่ึง

กระบวนการโคช้ช่ิง(Coaching) จะช่วยให้ Coachee พฒันาตนเองไปจนถึงจุดสูงสุดอย่างกา้วกระโดด เพ่ิมความ

มัน่ใจและเห็นคุณค่าในตนเอง ปลดล็อคความกลวัท่ีอยู่ภายใน ดึงศกัยภาพท่ีมีออกมาใชอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  

หนา้ท่ีของโคช้ ไดแ้ก ่

1. คอยรับฟัง ทาํความเขา้ใจส่ิงท่ี Coachee ตอ้งการและให้มัน่ใจในตนเอง 

2. กระตุน้ Coachee ให้เกิดการเรียนรู้และคน้หาภายในตนเอง โดยมีโคช้(Coach)อยู่ขา้งๆ 

3. สร้างแรงบนัดาลใจจากภายในตวัของ Coachee โดยCoachจะตั้งคาํถามเพ่ือให้ Coachee หาคาํตอบ

ดว้ยตนเอง 

4. คอยผลกัดนัให้ Coachee ทาํส่ิงท่ีเหมาะสม ช่วยดึงศกัยภาพออกมาจนสามารถบรรลุเป้าหมายท่ี                   

ตั้งไวจ้นสําเร็จ 
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ตัวอย่างรูปแบบและวิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ (Student Centered Learning) 

 

 วิชาทฤษฎี 

1. วิชาการพยาบาลจิตเวช และ วิชาทั่วไป 

1.1 อาจารยส่์งเอกสารประกอบการสอนให้นกัศึกษาล่วงหน้า 1 สัปดาห์และมอบหมายงานให้นกัศึกษา

ตอบคาํถามเกี่ยวกับเน้ือหาท่ีจะเรียนประมาณ 20 ข้อ(แจ้งนักศึกษาว่ามีคะแนน) โดยหาคาํตอบจากเอกสาร

ประกอบการสอนและคน้หาขอ้มูลความรู้เพ่ิมเติม พร้อมอา้งอิงแหล่งขอ้มูลแลว้ ส่งงานทางอีเมลข์องอาจารยเ์พ่ือ

อาจารย์ตรวจงานก่อนสอนพร้อมทั้งให้ข้อมูลยอ้นกลับ(feedback)โดยส่ือสารทางไลน์ในกรณีต้องการให้

นักศึกษาคน้หาขอ้มูลคาํตอบใหม่  รวมทั้งจดบนัทึกคาํตอบของนกัศึกษาท่ีส่วนมากไม่ถูกตอ้ง เพ่ือนําไปสอน

และเนน้ย ํ้าขอ้มูลท่ีถูกตอ้งในชัว่โมงสอน  

1.2 ในชั่วโมงสอนอาจารยจ์บัฉลากรายช่ือนกัศึกษา (จบัแลว้นําออก) เรียกให้ตอบคาํถามท่ีส่งไปก่อน

เรียนหนา้ชั้นเรียน เรียกให้นกัศึกษาหลายคนตอบแต่ละขอ้คาํถามจนไดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งครบถว้น สุดทา้ยอาจารย์

สรุปเน้ือหาสําคญัแต่ละขอ้ ถา้นกัศึกษาตอบไม่ไดอ้าจารยจ์ะถามเหตุผล 

1.3 ในกรณีวิชาทฤษฎีท่ีนกัศึกษาตอ้งนาํความรู้ไปฝึกปฏิบตัิงาน ในส่วนทา้ยของเอกสารประกอบการ

สอน จะมีกรณีศึกษาจากโจทยส์ถานการณ์ให้นกัศึกษาฝึกคิดวิเคราะห์ วางแผนให้การพยาบาลครอบคลุมดา้น

ร่างกาย จิตใจ ครอบครัวและชุมชน (งานรายบุคคล) นักศึกษาทาํส่งก่อนเรียน อาจารยเ์ลือกตวัอย่างท่ีดีมาเป็น

ตวัอย่างในชั้นเรียนและให้นกัศึกษามานาํเสนอ 

1.4 อาจารย์ให้รางวลันักศึกษาท่ีได้คะแนนสูงสุด 3 อันดับแรกของสอบกลางภาค ปลายภาค และ

คะแนนรวมในรายวิชาท่ีดูแล รางวลั ไดแ้ก ่อุปกรณ์เคร่ืองเขียนต่างๆ เช่น ดินสอกด ปากกาหลายสี กล่องดินสอ   

1.5 นกัศึกษาส่งสมุดจดความรู้ให้อาจารยทุ์กสัปดาห์ มีคะแนน 1-2 % 

 

ข้อดี 

จากการประเมินผลหลงัสอน พบว่า การสอนวิธีการน้ีนักศึกษาทุกคนสนใจ และตื่นตวัตลอดเวลาใน

ชั่วโมงสอน นักศึกษาบอกว่ารู้สึกสนุก ไม่เบ่ือการเรียน และไม่ขาดการเรียนเน่ืองจาก  มีคะแนนเก็บ                       

ทุกครั้ งท่ีเขา้เรียน ใชเ้วลาพอด ี

 

ส่ิงที่ควรปรับปรุง 

ในกรณีท่ีหัวขอ้สอนมีเน้ือหามากเกินไป  การใช้วิธีการสอนรูปแบบน้ี จะทาํให้ใช้เวลาสอนมากกว่า

เวลาท่ีกาํหนด ดงันั้นควรปรับเน้ือหาให้นอ้ยลง 
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2. วิชาการพยาบาลจิตเวช (สอนออนไลน์)โดยใช้กลวิธีการสอนแบบบรรยาย ร่วมกับให้นักศึกษาทาํ 

powerpoint นําเสนอ และวิเคราะห์สถานการณ์ ซ่ึงกําหนดนัดนักศึกษามาพบทุกคนผ่าน ZOOM application 

ดงัน้ี 

2.1 อาจารยอ์ธิบายวิธีการเรียนการสอน  

2.2 ให้นกัศึกษาแบ่งกลุ่มๆละ 20 คน  

2.3 ให้แต่ละกลุ่มแบ่งงานรับผิดชอบ ดงัน้ี  

2.3.1 หัวหนา้และรองหัวหนา้กลุ่ม ทาํหนา้ท่ีประสานงานและเขา้ประชุม   

2.3.2 ฝ่ายวิชาการ จดัทาํส่ือการสอนจากเอกสารประกอบการสอนท่ีรับจากอาจารยผู์ส้อน และปรับแกไ้ขเม่ือ

ได้รับการวิพากษแ์ละขอ้เสนอแนะจากอาจารย ์ส่งนําเสนอใน Facebook วิชาการพยาบาลจิตเวชท่ีสร้างขึ้น

เฉพาะนกัศึกษาท่ีเรียนวิชาน้ีและอาจารยผู์ร่้วมสอน 

2.3.3 ฝ่ายประเมินผล รวบรวมและสรุปท่ีมีผูช้มเขา้มาประเมินผลส่ือการสอน นาํเสนอใน powerpoint 

2.4 อาจารย์ประเมินผลการเรียนรู้เป็นทีมประมาณ 10 -15 ข้อโดยให้นักศึกษาแข่งตอบคาํถามเป็น                    

ทีมๆ ละ 5 คน โดยใช ้Kahoot (เป็นแพลตฟอร์มการเรียนรูผ่้านเกมส์ท่ีไม่มีค่าใชจ้่าย) ซ่ึงนกัศึกษาแต่ละ

กลุ่มตอ้ง บนัทึกภาพหน้าจอ(Capture) ส่งอาจารยเ์พ่ือพิจารณาให้คะแนนการมีส่วนร่วมของนกัศึกษา                  

5 % ใช ้Kahoot ประมาณ 20-30 นาทีโดยอาจารยจ์ะอธิบายในขอ้ท่ีนกัศึกษา ตอบผิดมาก หรือให้กลุ่มท่ี

ตอบถูกอธิบาย 

 

 ข้อดี 

 นกัศึกษาชอบความสนุก เขา้ใจประเด็นบางประเด็นเพ่ิมขึ้น   

 

3.  วิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน 2 (3 หน่วยกิต) ในสัปดาห์ท่ีสอนหัวขอ้กระบวนการพยาบาลอนามยั

ชุมชน  ให้สอนภาคทฤษฎี 1 ชัว่โมงและนกัศึกษาทาํกิจกรรมกลุ่ม 2 ชัว่โมง โดยมีใบงานให้นกัศึกษาทาํกิจกรรม

กลุ่ม และมีอาจารยป์ระจาํกลุ่มย่อยเป็นโคช้ (Coach) ซ่ึงในกิจกรรมกลุ่มให้นกัศึกษาคน้ควา้ สุดทา้ยสอบประเมิน

ทกัษะทางคลีนิก (OSCEs : Objective Structured Clinical Examinations) เป็นฐานสถานการณ์ ประมาณ 10 ฐาน 

ข้อดี 

1) นักศึกษาฝึกการคิดแกปั้ญหาโดยประยุกตส่ิ์งท่ีเรียนมาจากการสอนภาคทฤษฎี และ การแก้ปัญหา

เฉพาะหนา้   

2) นกัศึกษาไม่เบ่ือ  ไม่หลบัในชัว่โมง  

3) นกัศึกษามีความพร้อมในการเรียน 
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ข้อที่ควรปรับปรุง 

1) นักศึกษามาก เวลาน้อย  ซ่ึงจากผลงานวิจยัของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั พบว่าในระดับอุดมศึกษา

ควรจดัผูเ้รียนไม่เกิน 30 คน ต่อ ห้อง 

2) ส่งใบงานให้นกัศึกษาเตรียมตวัก่อนเรียน 

 

4. วิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน หัวขอ้ กระบวนการพยาบาลอนามยัชุมชน มีวิธีการสอนแบบ Active 

Learning  

4.1 แบ่งกลุ่มนกัศึกษา และให้มีอาจารยเ์ป็นท่ีปรึกษาประจาํกลุ่ม 

4.2 อาจารยผู์ดู้แลวิชามีขอ้มูลสถานการณ์ชุมชนส่งให้นกัศึกษาทุกกลุ่ม 

4.3 อาจารยท่ี์ปรึกษาประจาํกลุ่ม ใชค้าํพูดหรือคาํถาม : ดีมากในกรณีชมเชย   ใช่เหรอ   ทาํอะไรต่อ 

รวมทั้งมีการสะทอ้นคิด (Reflective thinking)ของนกัศึกษา 

4.4 ประเมินผล พบว่านกัศึกษามีการคิดวิเคราะห์มากขึ้น 

 

ข้อที่ควรปรับปรุง      นกัศึกษาใชเ้วลาค่อนขา้งมาก 

 

5. วิชาการรักษาพยาบาลเบื้องต้น มีชัว่โมงสอน กลุ่มอาการปวดทอ้ง และ ปวดศีรษะ  อย่างละ 2 ชัว่โมง 

อาจารย์ผูส้อนแจกเอกสารก่อนสอน  ออกแบบการสอนโดยสอนทฤษฎี 2 ชั่วโมง และ ท่ีเหลือ 2 ชั่วโมง                                    

ให้ใบงานวิเคราะห์กรณีศึกษา/สถานการณ์ โดยให้ดูเอกสารประกอบการสอน และ คน้หาความรู้จากหนงัสือได้ 

ให้ส่งภายในชัว่โมงสอน มี 4 ขอ้ 100 คะแนน ในกรณีนกัศึกษาขาดเรียนแลว้ มาขอส่งงานภายหลงั ผูส้อนไม่รับ

เพ่ือฝึกให้นกัศึกษามีระเบียบวินยัในการเขา้เรียน 

 

6. วิชาสร้างเสริมสุขภาพ อาจารยส์อนแนวคิด หลกัการ ½ ชั่วโมง  ท่ีเหลือ 1 ½ ชั่วโมง มอบหมายงาน

ให้นักศึกษาคน้หาขอ้มูล และ นําเสนอ   รวมทั้งอาจารยแ์สดงความคิดเห็น และให้นักศึกษาปรับปรุงแก้ไข                         

มีขอ้ดีคือ นกัศึกษาชอบการเรียนการสอนแบบน้ี และให้คะแนนจากงาน 

 

       7. วิชาการพยาบาลเด็ก หัวข้อเร่ือง การเจริญเติบโตและพฒันาการ 6 ชั่วโมง และทารกแรกเกิด 6  

ชัว่โมง    

7.1 เนน้ใช ้Transformative learning  

7.2 ก่อนชัว่โมงเรียน ให้นกัศึกษาดูใบงาน และแบบประเมิน  
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7.3 ในชัว่โมงเรียน ให้นกัศึกษาจดักลุ่มทาํตามใบงาน อาจารยส์รุปตอนทา้ย 

7.4 มีการประเมินตนเองของผูเ้รียน มีการสะทอ้นคิด ยึดหลกัให้ผูเ้รียนเรียนสนุก ไม่ง่วง กระตุน้ตลอด 

เรียนเหมือนเล่น ไม่อยู่กบัท่ี  เช่น เกมส์ Kahoot  เหมาะสมกบันกัศึกษาอยู่ในวยัท่ีชอบการแข่งขนั   

7.5 การประเมินผลใชก้ารสอบย่อย  แบบฝึกหัดทา้ยบท  ประเมินการสะทอ้นคิดในกลุ่ม  การมีส่วนร่วม

ในชั้นเรียน การวิเคราะห์กรณีศึกษา    

 

 ข้อที่ควรปรับปรุง 

1) ควรมีการร่วมแสดงความคิดเห็นของอาจารยใ์นกลุ่มการพยาบาลเด็กเกี่ยวกบัวิธีการสอน 

2) ในชั่วโมงการศึกษาด้วยตนเอง (Self Study) ของนักศึกษา รองคณบดีฝ่ายวิชาการควรจดัสรรวนั

เวลาของแต่ละวิชา เน่ืองจากเม่ือแต่ละวิชามอบหมายงานให้นักศึกษา นักศึกษาจะได้มีเวลาทาํ                      

ไม่ไปทบัซ้อนกบังานวิชาอ่ืน 

 

วิชาทฤษฎีและฝึกปฏิบัติทดลอง 

1. วิชาวิจัยทางการพยาบาล    วิธีการสอนใช ้Project-based Learning 

 

 วิชาฝึกปฏิบัติ  

1. วิชาปฏิบัติการพยาบาลเด็ก 

1) อาจารยเ์ล่าบุคลิกพ้ืนฐานของสัตว ์ดงัน้ี (ปกรณ์ สุปินานนท,์ 2562) 

- กระทิง(ธาตุไฟ) : นกัปฏิบตัิ ต่อสู้กบัอุปสรรคต่างๆจนงานสําเร็จลงได ้ชอบทาํ 

- หนู(ธาตุนํ้า)  : นกัประสาน อ่อนโยน ปรับตวัง่าย เนน้เร่ืองใจ  คุยเก่ง  ชอบประสาน 

- หมี(ธาตุดิน)  :  นักคิด รอบคอบ ตรวจสอบ  มีกฎเกณฑ์ขั้นตอน ชอบควบคุม ไม่ชอบ                      

การเปล่ียนแปลง 

- อินทรีย(์ธาตุลม)  : นกัวางแผน คิดนอกกรอบ  เช่ือมโยง อิสรเสรี ชอบเร่ืองแปลกใหม่ 

เพ่ือให้นักศึกษาวิเคราะห์ตนเองว่ามีบุคลิกลกัษณะตรงกับสัตว์ประเภทใด อาจารยป์ระเมินนักศึกษา

เบ้ืองตน้และออกแบบการสอนให้เหมาะสมกบันกัศึกษาแตล่ะคน 

2) นิเทศตามกระบวนการฝึก    

3) ใชG้ame based learning และ Problem based learning กระตุน้ให้นกัศึกษาคน้หาความรู้                         

4) พิจารณาปัญหาของนกัศึกษาแต่ละคน ใชห้ลกัคิดแกปั้ญหาท่ีเป็นกระบวนการ 
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2. วิชาปฏิบัตกิารพยาบาลมารดาและทารก  นิเทศการฝากครรภ(์ANC:Antenatal care) และ หลงัคลอด  

คาํนึงถึงนกัศึกษาตอ้งมีสมรรถนะท่ีจาํเป็นและกาํหนดในรายวิชา 

1) สอบ Pretest ขอ้สอบอตันยั ไม่เกิน 20 ขอ้  

2) ปฐมนิเทศ(Orientation) เตรียมความพร้อมเฉพาะกลุ่มฝึกการฝากครรภ(์ANC : Antenatal care) 

และ หลงัคลอดตามสถานการณ์จริงและฝึกจริง เพ่ือลดความกังวลของนักศึกษาโดยอาจารย์ทํา 

powerpoint แนะนําสถานท่ีและหน่วยงาน รวมทั้งงานท่ีฝึกว่านักศึกษาต้องทําอะไรบ้างและ                     

ทาํอย่างไร 

3) ฝึกเตรียมความพร้อมตามสถานการณ์จริง เช่น ฝึกซักประวตัิ   ฝึกตรวจครรภ ์ 

4) ฝึกปฏิบตัิลงพ้ืนท่ีจริง  

 

ข้อดี 

1) มีประโยชน์มาก ดีมาก ลดความเครียดทั้งอาจารยแ์ละนกัศึกษา 

2) นกัศึกษาไดฝึ้กปฏิบตัิดว้ยความมัน่ใจ เน่ืองจากเตรียมความพร้อมมาก่อน 

3) อาจารยแ์ละนกัศึกษาอารมณ์ไม่เสียช่วงฝึกปฏิบตัิงาน 

 

ข้อที่ควรปรับปรุง  

ไม่ไดจ้ดัเวลาในการเตรียมความพร้อมในรายวิชาปฏิบตัิ อาจารยต์อ้งหาเวลาเตรียมความพร้อมเอง 

ดงันั้นผูดู้แลวิชาควรจดัสรรเวลาเตรียมความพร้อมในรายวิชาปฏิบตั ิ

 

3. วิชาปฏิบัติการพยาบาลจิตเวช  

3.1 ให้นักศึกษาในกลุ่ม 8 คน แต่ละคนเขียนสะท้อนคิด (Reflective Thinking) ผ่านทางแบบฟอร์ม

หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) จากอาจารย ์ มีขอ้คาํถามดงัน้ี 

1) เลือกเล่าประสบการณ์ท่ีเกิดระหว่างปฏิบตัิงานบนหอผูป่้วยในสัปดาห์น้ีมา 1 เร่ือง 

2) ความรู้สึกท่ีมีต่อประสบการณ์ขอ้ 1 และให้เหตุผล 

3) จากการประเมินผลจากประสบการณ์ขอ้ 1 คิดว่าส่ิงท่ีเกิดขึ้นเป็นประสบการณ์ท่ีดีหรือไม่ดี

อย่างไร ไดเ้รียนรู้อะไรบา้งจากประสบการณ์นั้นและเรียนรู้อย่างไร 

4) การวิเคราะห์ทบทวนส่ิงท่ีเกิดขึ้นและอธิบายผลการปฏิบตัิว่ามีอะไรผ่านไปดว้ยดี มีส่ิงใดท่ีทาํ

ได้ดี  มีส่ิงใดท่ีทาํผิดพลาดหรือไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวงั  ฉัน/คนอ่ืนให้การช่วยเหลือในส่ิงท่ี
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เกิดขึ้ นอย่างไร (นําหลักการหรือแนวคิดมาอธิบายเกี่ยวกับเหตุการณ์ และเปรียบเทียบ

ประสบการณ์ของตนเอง) 

5) สรุปส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ท่ีสําคญัและอธิบายทางเลือกว่า ส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์น้ีคืออะไร มี

วิธีการอ่ืนท่ีสามารถทาํแตกต่างจากได้อีกหรือไม่  ถา้หากเป็นประสบการณ์ด้านบวก นกัศึกษา

ทาํแบบเดิมจะทาํให้เกดิผลลพัธ์ดา้นบวกเช่นเดิมหรือไม่ หรือควรปรับเปล่ียนอะไรท่ีทาํให้ผล

ลพัธ์ดีขึ้น  หากเป็นประสบการณ์ด้านลบจะมีการหลีกเล่ียงอย่างไรและจะมีวิธีการอย่างไร

ไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนั้นอีก 

6) การวางแผนการปฏิบตั ิ

6.1) ถา้หากสถานการณ์เกิดขึ้นอีก จะทาํอะไรท่ีแตกต่างจากเดิมบา้ง  ส่ิงจาํเป็นท่ีตอ้งเตรียมตวัหาก

ตอ้งเผชิญกับสถานการณ์ในลกัษณะน้ีอีกในอนาคต   ท่ีผ่านมาถึงแมจ้ะปฏิบตัิดีแลว้ยงัมีเร่ือง

อะไรท่ีตอ้งพฒันาอีก 

6.2) มีเทคนิคหรือขั้นตอนเฉพาะอะไรบา้งท่ีจาํเป็นตอ้งทาํเพ่ือท่ีจะบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้มีส่ิงใด

ตอ้งพฒันากอ่นเป็นอนัดบัแรก 

3.2 มอบหมายให้นกัศึกษาส่งรายงานเขียนสะทอ้นคิดสัปดาห์ละ 1 ครั้ ง ท่ีฝึกปฏิบตัิบนหอผูป่้วย 

 

ข้อดี 

1) นกัศึกษาทราบการวางแผนและวิเคราะห์ตนเอง พร้อมทั้งไดท้บทวน เขา้ใจเน้ือหามากขึ้น 

2) นกัศึกษาชอบ 

 

4. วิชาปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน วิธีการสอนใช ้Project-based Learning 

 

เอกสารอ้างอิง 
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