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การถอดประสบการณ์การเรยีนรู ้ดา้นเทคนคิการเรยีนการสอนทีเ่นน้

ผูเ้รียนเปน็ส าคญั 

 

1. ชื่อ-สกลุ ผู้เลา่เรือ่ง   

ผศ.ดร. น  าออ้ย ภกัดวีงศ ์  ผศ.ดร. วารนิทร ์บนิโฮเซน็   ผศ.ดร. 

นิภา กมิสงูเนนิ  

อ. ปราณ ีทดัศร ี  อ. ยภุาพร นาคกลิ ง   อ. ศุภรตัน ์แปน้โพธิก์ลาง  

อ. วลิาวลัย ์อดุมการณ์เกษตร   รศ. สมคดิ โพธิ์ชนะพนัธุ ์  

 คณะพยาบาลศาสตร์ 

2. ชื่อ-สกลุ ผูบ้นัทกึ ผศ.ดร. น  าออ้ย ภกัดวีงศ ์และ ผศ.ดร. วารนิทร ์

บนิโฮเซน็ คณะพยาบาลศาสตร์ 

3. บทบาท หนา้ที ่และความรบัผดิชอบของผูเ้ล่าเรือ่ง 

 ผศ.ดร. น  าออ้ย ภกัดวีงศ ์   เปน็ผูร้บัผดิชอบและผู้สอนวชิาการ

คน้ควา้อิสระ 

ผศ.ดร. วารนิทร ์บนิโฮเซน็ เปน็ผูร้บัผดิชอบและผู้สอนวชิาการ

คน้ควา้อิสระ 

อาจารยท์า่นอืน่ ๆ   เปน็ผูร้่วมสอนรายวิชา การคน้ควา้

อิสระ 

4. เรือ่งทีเ่ลา่  

ประสบการณก์ารจดัการเรยีนการสอนแบบน าตนเองในรายวิชา 

การคน้ควา้อสิระ 

5. บริบท 
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รายวิชาการค้นคว้าอิสระ เป็นรายวิชาท่ีก าหนดไว้ในแผนการ

ศึกษาของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง 2550) และ

เปิดการเรียนการสอนเป็นครั งแรกในปี 2553 จนถึงปัจจุบัน นับเป็นเวลา 

7 ปี ส าหรับนักศึกษาชั นปีที่ 4 โดยเน้นการน าความรู้จากวิชาวิจัยไปท า

วิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการพยาบาล เพ่ือพัฒนาทักษะทางปัญญา 

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การ

ด าเนินการจัดการเรียนการสอนแบ่งเป็นกลุ่มย่อย และมีอาจารย์ท่ี

ปรึกษาประจ ากลุ่มเป็นผู้ให้ค าปรึกษาในการท าวิจัยตั งแต่ขั นตอนแรก

จนจบกระบวนการวิจัยและน าเสนอผลการวิจัยทั งแบบปากเปล่าและ 

Poster  

6. กระบวนการที่ท าให้ประสบความส าเร็จ และกลยุทธ์ท่ีใช้  

เม่ือวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดการเรียนการ

สอน ในรายวชิา การคน้ควา้อิสระพบดังนี  

ดา้นโครงสรา้ง แบ่งเป็น 1) อาจารย์ 2) นักศึกษา และ 3) แหล่ง

สนับสนุน 

1) อาจารย์ ท่ีเป็นท่ีปรึกษาประจ ากลุ่ม ต้องมีคุณสมบัติ 

1.1) ด้านวิชาการ อาจารย์ที่ปรึกษาต้องมีคุณวุฒิส าเร็จ

การศึกษาในระดับปริญญาโทเป็นอย่างน้อย มี

ประสบการณ์ในการท าวิจัย มีประสบการณ์ตีพิมพ์

เผยแพร่ผลงานวิจัย ซึ่งท าให้อาจารย์มีความรู้ 

ความสามารถในกระบวนการวิจัย ให้ค าปรึกษาแก่

นักศึกษาได้ 

1.2) ด้านความเป็นครู อาจารย์ต้องมีเทคนิคการสื่อสารท่ีมี

ประสิทธิภาพ กระตุ้นให้นักศึกษาพัฒนาศักยภาพใน

การเรียนรู้ด้วยตนเองได้ ใจกว้างยอมรับฟังความ

คิดเห็นของนักศึกษา และอาจารย์ผู้เช่ียวชาญ มีการ

บริหารจัดการเวลาท่ีดี เป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็น
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นักวิชาการที่มีสืบค้นข้อมูลความรู้ที่ทันสมัย จัด

ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีสนุกและมีความสุขให้กับ

นักศึกษา ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นข้อมูลป้อนกลับแก่งาน

นักศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 

2) นักศึกษา  จ านวนนักศึกษาต่อกลุ่มท่ีเหมาะสม อยู่ระหว่าง 

3-5 คน ต้องมีทักษะท่ีจ าเป็นได้แก่ การท างานเป็นทีม การสืบค้น 

การอ่าน การวิเคราะห์ การสรุปความ และการน าเสนอรายงาน 

3) แหล่งสนับสนุน มีระบบฐานข้อมูลส าหรับการสืบค้นทั ง

ภาษาไทย และอังกฤษ มีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆท่ี

เกี่ยวข้องกับงานวิจัยด้านสุขภาพ มีงบประมาณสนับสนุนในการ

ท า Poster และงบสนับสนุนในการเข้าประชุมน าเสนอผลงานวิจัย

ระดับชาติท่ีจัดโดยสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (สสอท.) 

สาขาพยาบาลศาสตร์ 

ดา้นกระบวนการ 

1) การหาหัวข้อในการค้นคว้าอิสระ ได้มาจาก 2 ทาง คือ  

1.1) นักศึกษาเลือกหัวข้อท่ีสนใจด้วยตนเองและน าเสนอให้

อาจารย์ท่ีปรึกษาพิจารณาความเป็นไปได้  

1.2) นักศึกษาเลือกจากหัวข้อท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษามีงานวิจัยอยู่

แล้ว โดยเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยของอาจารย์ 

2) แผนการสอนในรายวิชาท่ีก าหนดความก้าวหน้าในขั นตอน

ของการท าวิจัยอย่างชัดเจน 

3) การสนับสนุนช่วยเหลือจากอาจารย์ท่ีมีความเช่ียวชาญในการ

ท าวิจัย เช่น การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบเครื่องมือใน

การวิจัย  การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง

สถิติ การเขียนบทคัดย่อเป็นภาษาอังกฤษ เป็นต้น 

4) อาจารย์ท่ีปรึกษามีส่วนร่วมในการเป็นทีมของนักศึกษา ในการ

สืบค้น การอ่าน และสรุปการทบทวนงานวิจัย 
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กลยุทธ์ ท่ีท าให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้ 

1) การให้โอกาสในการเลือกสมาชิกกลุ่มด้วยตนเอง ท าให้

นักศึกษาเข้าใจกัน รู้จักจุดอ่อน จุดแข็งและดึงศักยภาพออกมา

ช่วยกันท างานจนประสบความส าเร็จ 

2) การให้นักศึกษาเลือกหัวข้อท่ีสนใจในการท าวิจัย ท าให้เกิด

ความพยายาม ความกระตือรือร้นความมุ่งมั่นท่ีจะท างานให้

ลุล่วงตามวัตถุประสงค์ 

3) การที่อาจารย์เป็นส่วนหนึ่งของทีมวิจัยในกลุ่มเป็นส่วนท่ี

เอื ออ านวยให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเพิ่มพูน

ประสบการณ์ จนสามารถด าเนินงานให้แล้วเสร็จตามเวลาท่ี

ก าหนด 

4) การสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพและเป็นสื่อสาร 2 ทาง ระหว่าง

นักศึกษากับนักศึกษา และนักศึกษากับอาจารย์ เช่น facebook,  

line การส่งงานทาง email เป็นต้น ท าให้เข้าถึงและตอบสนอง

ความต้องการได้อย่างรวดเร็ว 

5) การสร้างบรรยากาศในการท างาน อาจารย์เป็นกัลยาณมิตร 

ช่วยเหลือติดต่อประสานงานอาจารย์ท่ีเกี่ยวข้อง กลุ่มตัวอย่าง 

การจัดสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัยในการเก็บข้อมูล ให้ก าลังใจ 

เรียนรู้และเติบโตไปด้วยกัน 

7.   ผลลพัธ์ที่เกดิขึ น 

1) ดา้นนกัศึกษา รู้สึกมีความสุข มีความภาคภูมิใจในผลงานที่ได้

ใช้ความอดทน มุ่งมั่นในตลอดระยะเวลาของการศึกษา 

(ประมาณ 4 เดือน) ตัวอย่างค ากล่าวในวันประเมินผลวิชา  เช่น 

“รู้สึกดี” “มีความสุข” “เพชรในตม” “ผลส้มหวาน” เป็นต้น 

2) ดา้นอาจารย์ มีความพึงพอใจในการเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษากลุ่ม

ในระดับมาก ได้ประสบการณ์เพ่ิมเติมความรู้ในการท างานวิจัย 
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ได้รูปแบบการเรียนรู้แบบน าตนเอง เพ่ือพัฒนาทักษะทาง

ปัญญาของนักศึกษา 

3) ผลงาน  

3.1 มีการน าเสนองานวิจัยแบบ Poster ในแต่ละปี ตั งแต่ 

29-33 เรื่อง ซึ่งมีทั งการพัฒนานวัตกรรม วิจัยเชิงบรรยาย 

วิจัยเชิงหาความสัมพันธ์ และวิจัยเชิงทดลองท่ีพัฒนา

คุณภาพการปฏิบัติการพยาบาล ส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างใน

การศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และควบคุม

การเจ็บป่วยได้ดีขึ น  

3.2 บทความวิจัยได้น าเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ 

ซึ่งจัดโดย สสอท. สาขาพยาบาลศาสตร์ และได้รับรางวัล

ดีเด่นในปีการศึกษา 2558 


