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สรุปการจัดการความรู้ 

1. ชื่อชุมชนนักปฏิบัติ (CoP, Community of Practice)  
กลุ่มการสอน 4 การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 

สมาชิกชุมชนนักปฏิบัติประกอบด้วย 
1. อ.พินทอง  ปินใจ 
2. อ.นงนุช  ปัญจธรรมเจริญ 
3. อ.สมัยพร  อาขาล 
4. อ.สิริสุดา เตชะวิเศษ 
5. ดร.ปรัศนี สมิธ 
6. อ.พงศ์พัชรา  พรหมเผ่า 
7. อ.เปรมฤดี  ศรีวิชัย 
8. อ.วราภรณ์ ศรีจันทร์พาล 
9. อ.สมศรี ทาทาน 
10. อ.ปภัชญา  ธัญปานสิน 
11. อ.ณัฐติพร  อ้นด้วง 
12. ดร.กฤตพัทธ์  ฝึกฝน 

 
2. ชื่อเรื่องการจัดการความรู้ 

“การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (PBL) รายวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 1” 
 

3. วิเคราะห์ความสอดคล้อง (น ามาจากแผน KM วิทยาลัยปีงบ 58 
3.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ เร่งรัดพัฒนาการบูรณาการทุกพันธกิจเพ่ือ

พัฒนาบัณฑิตให้มีสมรรถนะสูง 
3.2 เป้าประสงค์ที่ ๓ วิทยาลัยมีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ(แผน คน เงิน 

งาน) 
3.3 กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและ รองรับ

การเปลี่ยนแปลง 
แผนการจัดการความรู้ของวิทยาลัยเรื่อง“การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก(PBL) 

วิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 1” 
 

4. ปัญหาและความส าคัญ  
การจัดการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลในปัจจุบันมีความก้าวหน้าสูง รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่

ศตวรรษท่ี 21 การศึกษาพยาบาลมีเป้าหมายเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถท างานเป็นทีม ฝึกฝนสติปัญญาของ
ตนเอง ท าหน้าที่พลเมืองที่ดี และสืบทอดจารีตและคุณค่าของไทย ซึ่งผู้เรียนจะเป็นผู้มีอิสระที่จะเลือกสิ่งที่ตน
พอใจ สามารถแสดงความเห็น มีอิสระเฉพาะของตน ต้องการดัดแปลงสิ่งต่างๆ ให้ตรงตามความต้องการของ
ตน เป็นตัวของตัวเองและปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน และมีความสนุกสนานและการเล่นเป็นส่วนหนึ่งของงาน ความ
ร่วมมือและความสัมพันธ์เป็นส่วนหนึ่งของทุกกิจกรรม  ดังนั้นผู้สอนจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนจาก
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การเป็นผู้ให้ความรู้ เป็นผู้อ านวยความสะดวกให้เกิดการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
กระตุ้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการท างานเป็นทีม    

      การจัดการเรียนการสอนวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 1 เป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
แนวคิดหลักการและปฏิกิริยาตอบสนองต่อความเจ็บป่วยของบุคคลแต่ละช่วงวัย หลักการพยาบาลแบบองค์
รวมในการดูแลแก่บุคคลวัยเด็กวัยรุ่นผู้ใหญ่และผู้สูงอายุในภาวะเฉียบพลันวิกฤติเรื้อรังความตายและภาวะใกล้
ตายและที่มีปัญหาสุขภาพเก่ียวกับความผิดปกติของระบบทางเดินอาหารการขับถ่ายปัสสาวะผิวหนังกระดูกข้อ
และกล้ามเนื้อฮอร์โมน โดยใช้กระบวนการพยาบาลบนพื้นฐานการดูแลด้วยความเอ้ืออาทรและการบริการด้วย
หัวใจความเป็นมนุษย์โดยยึดหลักจริยธรรมและสิทธิมนุษยชนในการแก้ไขปัญหาสุขภาพ  เพ่ือมุ่งเสริมสร้าง
ศักยภาพของบุคคลในการดูแลตนเองการมีส่วนร่วมของครอบครัวโดยผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเลือกใช้
ทรัพยากรและเทคโนโลยีที่เหมาะสม จึงได้จัดให้มีการจัดการเรียนการสอนโดยโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (PBL) 
ขึ้น โดยใช้ปัญหาเป็นเครื่องกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความต้องการแสวงหาความรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาได้
ด้วยตนเอง เกิดความคิดอย่างมีวิจารณญาณ และสามารถเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ซึ่งการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลักเป็นวิธีการสอนหนึ่งที่สามารถตอบสนองการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้ อีกทั้ง
เป็นการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ของวิทยาลัยให้มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลักอีกด้วย 

 
5. สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการเสาะหาความรู้ 

       ขั้นตอนการเรียนรู้ปัญหาเป็นหลัก มีข้ันตอน ดังนี้ 
1. ขั้นเชื่อมโยงปัญหา เป็นขั้นตอนท่ีผู้สอนเลือกหรือออกแบบปัญหาที่เก่ียวข้อง 
2. ขั้นสร้างแบบแผน ประกอบด้วย  

แนวคิดของปัญหา ข้อมูลจากปัญหา ประเด็นการเรียนรู้ แผนปฏิบัติงาน 
 
 

   

3. ขั้นพบกับปัญหา ผู้เรียนร่วมกันเสนอความคิดภายในกลุ่ม ตามหัวข้อในขั้นที่ 2 เพ่ือหาแนวทาง
ในการแก้ปัญหา โดยสมาชิกกลุ่มร่วมกันอภิปรายถึงข้อมูลจากปัญหาที่ก าหนดมาให้ แล้วก าหนดประเด็นการ
เรียนรู้ที่ต้องศึกษาเพ่ิม เพ่ือน ามาใช้ในการแก้ปัญหาแล้วก าหนดแหล่งหาข้อมูล เมื่อก าหนดทุกหัวข้อแล้ว
ผู้เรียนทุกคนไปค้นคว้าตามที่ได้รับมอบหมาย ผู้สอนคอยสังเกตและอ านวยความสะดวก 

4. ขั้นพบกับปัญหา เมื่อได้ศึกษาความรู้ตามที่ก าหนดแล้ว กลุ่มร่วมกันพิจารณาความรู้ที่ได้มานั้น
ว่าเพียงพอที่จะแก้ปัญหานั้นหรือไม่ ท าให้ผู้เรียนพัฒนาความสามารถในการสื่อสารและการวิเคราะห์ 

5. ขั้นแก้ไขปัญหาและสร้างผลงาน ผู้เรียนใช้ความรู้ที่ได้ศึกษามาแก้ปัญหาหรือสร้างผลงาน แล้ว
น าเสนอผลงาน 

6. ขั้นประเมินผลงานและการแก้ปัญหา จะร่วมกันประเมินทั้งผู้สอนและผู้เรียนด้วยการประเมิน
ความรู้ ทักษะ ได้แก่ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร และการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม รวมทั้ง 

ประเมินประสิทธิภาพของปัญหาที่ใช้ในการเรียนรู้ 
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แนวทางการจัดการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (PBL)  

ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (PBL) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
แผนภูมิที่ 1 ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก 

 

 

 

ผู้เรียน 
- คุณภาพการสอน 

- โจทย์ปัญหา 

- สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
- กระบวนการกลุ่ม 

- ประเมินเพื่อน 

ศึกษาหลักสตูร/เนื้อหา/วัตถุประสงค์รายวิชา 

เตรียมสถานการณจ์ าลอง 
(Simulation Scenario) 

เตรียมทีมผูส้อน 

เตรียมผูเ้รียน 

- สร้างสถานการณ์จ าลองใหม ่

- ปรับสถานการณ์จ าลองเดมิ 

- ความรู้ความเข้าใจ ทัศนคต ิ

- การออกแบบสถานการณ์จ าลอง 
- สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
- ทักษะและขั้นตอนการจัดการเรยีนการสอน 

- ออกแบบการวัดและประเมินผล 

ขั้นตอนด าเนินการสอน PBL 8 ขั้นตอน 

ประเมินผลการเรียนการสอนแบบ PBL  

ผู้สอน 
- ผลลัพธ์การเรียนรู ้
- กระบวนการกลุ่ม 

- ทักษะ 

- โจทย์ปัญหา 

- สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้

- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรยีนการสอน
โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก 

- บทบาทของผู้เรียน การท างานเป็นทีม 

- ทักษะที่จ าเป็นในการเรียน 

ระยะเปิดโจทย์ 
ขั้นตอนท่ี 1 ท าความเข้าใจTrigger/ค าศัพท์ 
ขั้นตอนท่ี 2 ระบุปญัหา 
ขั้นตอนท่ี 3 หาสาเหตุที่แท้จริง 
ขั้นตอนท่ี 4 ก าหนดสมมติฐาน 
ขั้นตอนท่ี 5 วิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาและ
จัดล าดับความส าคัญของสมมตุิฐาน 
ขั้นตอนท่ี 6 ก าหนดวัตถุประสงคก์ารเรยีนรู ้
ระยะการศึกษาหาความรู ้
ขั้นตอนท่ี 7 ศึกษาค้นคว้าความรูด้้วยตนเอง 
ระยะปิดโจทย์ 
ขั้นตอนท่ี 8  แลกเปลีย่นความรู้ระหว่างสมาชิกและกลุม่ 
ขั้นตอนท่ี 9 การน าเสนอรายงานการค้นคว้า 
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การเตรียมโจทย์ปัญหา 

 โจทย์ปัญหาหรือสถานการณ์จ าลองหรือเรียกสั้นๆ ว่า Scenario เป็นองค์ประกอบเริ่มต้นของการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก เพราะจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ จึงต้องให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของหลักสูตร สามารถกระตุ้นความรู้เดิม ส่งเสริมการเรียนรู้ ส่งเสริมให้
บูรณาการความรู้และกระตุ้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง สิ่งที่ต้องค านึงถึงในการสอนโดยใช้สถานการณ์จ าลองคือ 
1. กระตุ้นการน าความรู้เดิมมาใช้ 2. กระตุ้นการอภิปราย 3. สอดคล้องกับบริบทของหลักสูตรและเนื้อหา 4. 
สนับสนุนให้เกิดการบูรณาการความรู้ 5. ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ด้วยการก ากับตนเอง 6. น าไปสู่วัตถุประสงค์
การเรียนรู้ 
 เนื้อหาของโจทย์ปัญหา ควรค านึงถึง 1. แนวคิดจากหลักสูตร 2. สมรรถนะที่พึงประสงค์ 3.มาตรฐาน
คุณภาพทีเ่กี่ยวข้องรายวิชาและหลักสูตร 4. ปัญหาสุขภาพท่ีส าคัญ 5. ประเด็นปัญหาท้องถิ่น 
     ขั้นตอนการสร้างโจทย์ปัญหา สามารถด าเนินการได้ดังแผนภูมิที่ 2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โจทย์ปัญหา/สถานการณ์
จ าลอง 

ร่างโจทย์ปัญหา/สถานการณ์จ าลอง 

ปรับปรุง 
 

การก าหนดเป้าหมาย(Goal) 

ค้นคว้า 

ระบุแนวคิดที่เกี่ยวข้อง/เรื่องราวท่ีจะสร้างสถานการณ์ 

พิจารณา 

การก าหนดวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ของการเรียนรู้ 
(Objective & Learning Outcome) 
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การเตรียมทีมผู้สอน 

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก ผู้สอนจะเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นผู้ให้ความรู้ มา
เป็น ผู้อ านวยความสะดวก/ผู้ประสานงานการเรียนรู้ในการเรียนให้กับผู้เรียน ผู้สอนควรมีความรู้ความเข้าใจ
กระบวนการเรียนการสอน และมีการเตรียมผู้สอนในประเด็นต่างๆ ดังนี้ ดังแผนภูมิที่ 3 

1. ให้ความรู้ความเข้าใจทัศนคติเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก ที่มาเหตุผล
ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก
วิธีการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก 

2. เรียนรู้การออกแบบสถานการณ์จ าลอง โดยก าหนดจุดมุ่งหมาย เลือกรูปแบบ ขั้นตอนที่เหมาะสม 
เขียนเนื้อหา รายละเอียดที่แสดงถึงมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ การดูแลแบบองค์รวม วัสดุอุปกรณ์ 
สภาพแวดล้อมเสมือนจริง ปลอดภัย กระตุ้นการเรียนรู้ และเหมาะสมกับระดับผู้เรียน  

3. เรียนรู้ทักษะการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก  
4. บทบาทเป็นผู้อ านวยความสะดวก/ผู้ประสานงานการเรียนรู้ บทบาทของผู้สังเกตการณ์  
5. เรียนรู้ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก 
6. เทคนิคการซักถามและสรุปประเด็นการเรียนรู้ 
7. เรียนรู้และออกแบบการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก 
8. ประชุมทีมอาจารย์ เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์  ผลการเรียนรู้ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในผู้เรียน ท าความ

เข้าใจโจทย์ปัญหา/สถานการณ์จ าลอง และการวัดประเมินผล 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

การเตรียมผู้สอน 

- ความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติเก่ียวกับการจัด 
การเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก 

- การออกแบบโจทย์ปัญหา/สถานการณ์จ าลอง 

- เรียนรู้ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน PBL 

- บทบาทเป็นผู้อ านวยความสะดวก/ผู้ประสานงาน
การเรียนรู้ บทบาทของผู้สังเกตการณ์ 

ทดลองสอน 

น าไปใช้จัดการเรียนการสอน 
- เทคนิคการซักถามและสรุปประเด็นการเรียนรู้ 

- เทคนิคการซักถามและสรุปประเด็นการเรียนรู้ 

แผนภูมิที่ 3 การเตรียมผู้สอน 
 

โจทย์ปัญหา/ 
สถานการณ์จ าลอง 
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การเตรียมผู้เรียน 

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก เน้นการเรียนรู้โดยกระบวนการกลุ่ม ผู้เรียนต้อง
สามารถเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ค้นหาและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้  
รู้จักบริหารเวลา เลือกวิธีการเรียนรู้ การประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกับกลุ่ม ควรเตรียมผู้เรียนดังนี้  

1. ปรับทัศนคติต่อการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก ผู้สอนอธิบายการเรียนการสอนโดยใช้
ปัญหาเป็นหลัก ขั้นตอน วัตถุประสงค์ ความส าคัญของผู้เรียนในการด าเนินการสอน เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจและ
ปรับตัวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก 

2. อธิบายให้เข้าใจบทบาทผู้เรียน การท างานเป็นทีม ทั้งการเป็นประธาน เลขานุการ และสมาชิก
กลุ่ม 

3. อธิบายให้เข้าใจพฤติกรรมที่เหมาะสมในการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก 
4. อธิบายให้เข้าใจทักษะที่จ าเป็นในการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก เช่น ทักษะการสื่อสาร การใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ การคิดวิเคราะห์ การบริหารจัดการตนเองและทีม และการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
ดังแผนภูมิ 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภูมิที่ 4 การเตรียมผู้เรียน 

ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก 

1. เน้นที่การเรียนรู้ การสอน และผลลัพธ์ (Learning, teaching, and outcome) 

- การออกแบบการวัดและประเมินผล 

- ทักษะที่จ าเป็นในการเรียน 

 ทักษะการสื่อสาร 
 ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
 ทักษะการบริหารตนเองและทีม 
 ทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

 

เตรียมผูเ้รียน 

- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรยีนการสอนโดยใช้ปัญหาเปน็หลัก 
จ าลอง 

- บทบาทของผู้เรียน การท างานเป็นทีม 
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2. เป็นการประเมินผลย่อย (Formative Evaluation) ซึ่งเป็นการประเมินผลระหว่างเรียนเพ่ือ

พัฒนาปรับปรุง การเรียนรู้ 
3. เป็นการประเมินกระบวนการ (Process-oriented) เพ่ือดูว่าการเรียนรู้ด าเนินไปเป็น

อย่างไร การวินิจฉัย(Diagnostic) อธิบายขอบเขตของการพัฒนาปรับปรุง 
4. การประเมินผลสัมฤทธิ์ (Summative Evaluation) เพ่ือประเมินว่าผู้เรียนได้เรียนรู้ถึง

ระดับมาตรฐานหรือไม่ ควรผ่านหรือไม่ผ่าน  

6. กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสมาชิก (ระบุวันเดือนปี จ านวนสมาชิก สรุปองค์ความรู้ที่ได้
จากการแลกเปลี่ยนระหว่างสมาชิกในแต่ละครั้ง) 

        สมาชิกในกลุ่มน าความรู้ที่แต่ละคนได้ไปเสาะแสวงหามาจากที่ต่างๆ มาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันแล้ว
ร่วมกันสรุปแนวทางวิธีการปฏิบัติที่ดี  เขียนออกมาเป็นคู่มือครูในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็น
หลัก เพราะสิ่งที่ได้เป็นความรู้ที่ได้สกัดออกมาเป็นแนวปฏิบัติที่ดีของกลุ่มตนเองแล้ว และมีหลักฐานบันทึก
เรียบร้อย พร้อมที่จะน าไปเสนอให้คนอื่นๆ หรือหน่วยงานอ่ืนเพื่อแบ่งปันความรู้ร่วมกัน 
 

7. วิธีการน าเอาองค์ความรู้มาใช้พัฒนางาน (ระบุวิธีการหรือขั้นตอนการด าเนินงาน) 
น าความรู้ที่ได้มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 1  อ.สมศรี  

ทาทาน และทีม  
 

8. ผลการน าความรู้มาใช้ในการพัฒนางาน (ระบุผลผลิต ผลลัพธ์หรือผลกระทบที่ได้) 
ผลผลิต 
 อาจารย์ผู้สอน มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลักเพ่ิมมากขึ้น มีทักษะการ

ท างานเป็นทีมและการแก้ไขปัญหาต่างๆ  
ผลลัพธ์ 
นักศึกษา มีโอกาสได้เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก มีความรู้ความเข้าใจ ความช านาญในการศึกษา

ค้นคว้าด้วยตนเอง การท างานเป็นทีม การบริหารเวลา   
ผลกระทบและผลการประเมินจากนักศึกษา 
เนื่องจากนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 26 ได้มีการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก 

ในภาคการศึกษาท่ี 3 หลายวิชา ท าให้นักศึกษาเหน็ดเหนื่อย และต้องบริหารเวลาในการท างานกลุ่ม 
- การเรียน PBL นี้ เป็นการเข้าครั้งแรก จึงท าให้มีความตื่นเต้นบ้าง ในการเข้ากลุ่มแต่ละครั้ งเรา

ต้องมีความสนใจในสิ่งที่เพ่ือนพูดและอาจารย์พูด เพ่ือจะได้น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ และศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม 
- การเรียน PBL เป็นการเรียนที่ดี วิชาแรกๆ ที่เข้ากลุ่ม ไม่ค่อยมีปัญหาสักเท่าไหร่ แต่หลังๆ เกิด

การเข้ากลุ่ม PBL ทุกวิชา ความล าบากเลยเกิดขึ้น อาจารย์ควรมีการวางแผนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
ปัญหาเป็นหลักในแต่ละรายวิชาที่เรียนในภาคการศึกษาเดียวกัน  

- ในการเรียนลักษณะนี้ ท าให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการหาความรู้ ได้ค้นคว้าหาความรู้
ด้วยตนเอง ได้แลกเปลี่ยนความรู้กับเพ่ือน ท าให้เข้าใจในเนื้อหามากข้ึน  

- ท าให้ได้ความรู้ใหม่ๆ ได้ข้อมูลที่หลากหลาย ได้ฝึกการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี รู้จักฟังผู้ อ่ืน 
กระบวนการเรียนรู้นี้ท าให้ฝึกความกล้าในการตัดสินใจ 
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- เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ดีมาก ท าให้นักศึกษามีโอกาสในการเรียนรู้ครบทุกคนในกลุ่ม  

การบริหารเวลา การท างานเป็นทีม ได้รู้จักการปรับตัวในการท างานกับผู้อ่ืน รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ฝึก
การเป็นผู้น า ฝึกให้เป็นคนที่มีระเบียบวินัย ความตรงต่อเวลา ฝึกให้มีความรับผิดชอบในการท างานที่ได้รับ
มอบหมาย กระตุ้นให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่ศึกษาหาข้อมูลด้วยตนเอง พร้อมทั้งฟังความรู้ที่หลากหลายนอกเหนือจาก
ที่ตนค้นคว้ามา 

- ในการเข้ากลุ่มจะมีวัตถุประสงค์การเรียนรู้เพ่ือเป็นแนวทาง มีการก าหนดกฎ กติกา มีการ
จ ากัดเวลาให้เหมาะสม พร้อมทั้งลดความกดดัน เพราะเป็นการศึกษากันเองระหว่างผู้เรียน โดยมีผู้สอนเป็นคน
แนะน า เสริมรายละเอียด และช่วยด าเนินการประชุม ซึ่ง เป็นการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณประโยชน์ต่อ
ผู้เรียนเป็นหลัก 

 
- ตอนเข้ากลุ่มรู้สึกว่าไม่พร้อมกับการเรียนแบบนี้ วันที่จับสลากได้เป็นประธาน ท าให้รู้สึกเครียด 

ตื่นเต้น เพราะไม่รู้ว่าต้องท าอะไรบ้าง และหลังจากได้เรียนรู้ ท าให้ได้ประสบการณ์มากมาย ท าให้ได้สะท้อน
คิดกับตนเองในเรื่องการกระตือรือร้นในการค้นคว้า และฝึกให้พยายามเป็นคนที่มีสติ มีสมาธิ ใจเย็น ก่อให้เกิด
ความสามัคคีกันในกลุ่ม ทังยังมีสัมพันธไมตรีกับเพื่อนๆ ในกลุ่มมากยิ่งข้ึน 

- อยากให้มีการเรียนรู้แบบนี้อีก และสนับสนุนให้มีตลอดในรายวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหา
สุขภาพ 

 
9. บทเรียนที่ได้รับ (สรุปองค์ความรู้ที่ได้ทั้งหมดว่าถ้าผู้อ่ืนจะน าไปใช้ต้องท าอย่างไร มีปัจจัยแห่ง

ความส าเร็จอะไรบ้าง 
- การน าไปใช้ สามารถน าไปใช้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ โดยพัฒนาโจทย์

ปัญหา/สถานการณ์จ าลองให้เหมาะสม สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ต้องการวัด และด าเนินการสอนตาม
ขั้นตอน สิ่งที่ส าคัญคือต้องวิเคราะห์กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ต้องการวัด เพ่ือจะได้ออกแบบการสอน เตรียม
ผู้สอน ผู้เรียน และวัดผลการเรียนรู้ได้สอดคล้องกัน 
 
 


