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การถอดประสบการณ์การเรียนรู้ ด้านเทคนิคการเรียนการสอนทีเ่ น้น
ผูเ้ รียนเป็นสาคัญ

1. ชื่อ-สกุล ผู้เล่าเรือ
่ ง
ผศ.ดร. นาอ้อย ภักดีวงศ์ ผศ.ดร. วารินทร์ บินโฮเซ็น ผศ.ดร.
นิภา กิมสูงเนิน
อ. ปราณี ทัดศรี อ. ยุภาพร นาคกลิง อ. ศุภรัตน์ แป้นโพธิก
์ ลาง
อ. วิลาวัลย์ อุดมการณ์เกษตร รศ. สมคิด โพธิ์ชนะพันธุ์
คณะพยาบาลศาสตร์
2. ชื่อ-สกุล ผูบ
้ น
ั ทึก ผศ.ดร. นาอ้อย ภักดีวงศ์ และ ผศ.ดร. วารินทร์
บินโฮเซ็น คณะพยาบาลศาสตร์
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของผูเ้ ล่าเรือ
่ ง
ผศ.ดร. นาอ้อย ภักดีวงศ์
ค้นคว้าอิสระ

เป็นผูร้ บ
ั ผิดชอบและผู้สอนวิชาการ

ผศ.ดร. วารินทร์ บินโฮเซ็น เป็นผูร้ บ
ั ผิดชอบและผู้สอนวิชาการ
ค้นคว้าอิสระ
อาจารย์ทา่ นอืน
่ ๆ

เป็นผูร้ ่วมสอนรายวิชา การค้นคว้า

อิสระ
4. เรือ
่ งทีเ่ ล่า
ประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนแบบนาตนเองในรายวิชา
การค้นคว้าอิสระ
5. บริบท
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รายวิชาการค้นคว้าอิสระ เป็นรายวิชาที่กาหนดไว้ในแผนการ
ศึกษาของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง 2550) และ
เปิดการเรียนการสอนเป็นครังแรกในปี 2553 จนถึงปัจจุบัน นับเป็นเวลา
7 ปี สาหรับนักศึกษาชันปีที่ 4 โดยเน้นการนาความรู้จากวิชาวิจัยไปทา
วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาล เพื่อพัฒนาทักษะทางปัญญา
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การ
ดาเนินการจัดการเรียนการสอนแบ่งเป็นกลุ่มย่อย และมีอาจารย์ที่
ปรึกษาประจากลุ่มเป็นผู้ให้คาปรึกษาในการทาวิจัยตังแต่ขันตอนแรก
จนจบกระบวนการวิจัยและนาเสนอผลการวิจัยทังแบบปากเปล่าและ
Poster
6. กระบวนการที่ทาให้ประสบความสาเร็จ และกลยุทธ์ที่ใช้
เมื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการจัดการเรียนการ
สอน ในรายวิชา การค้นคว้าอิสระพบดังนี
ด้านโครงสร้าง แบ่งเป็น 1) อาจารย์ 2) นักศึกษา และ 3) แหล่ง
สนับสนุน
1) อาจารย์ ที่เป็นที่ปรึกษาประจากลุ่ม ต้องมีคุณสมบัติ
1.1) ด้านวิชาการ อาจารย์ที่ปรึกษาต้องมีคุณวุฒิสาเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาโทเป็นอย่างน้อย มี
ประสบการณ์ในการทาวิจัย มีประสบการณ์ตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิจัย ซึ่งทาให้อาจารย์มีความรู้
ความสามารถในกระบวนการวิจัย ให้คาปรึกษาแก่
นักศึกษาได้
1.2) ด้านความเป็นครู อาจารย์ต้องมีเทคนิคการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ กระตุ้นให้นักศึกษาพัฒนาศักยภาพใน
การเรียนรู้ด้วยตนเองได้ ใจกว้างยอมรับฟังความ
คิดเห็นของนักศึกษา และอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ มีการ
บริหารจัดการเวลาที่ดี เป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็น
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นักวิชาการที่มีสืบค้นข้อมูลความรู้ที่ทันสมัย จัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่สนุกและมีความสุขให้กับ
นักศึกษา ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นข้อมูลป้อนกลับแก่งาน
นักศึกษาอย่างสม่าเสมอ
2) นักศึกษา
จานวนนักศึกษาต่อกลุ่มที่เหมาะสม อยู่ระหว่าง
3-5 คน ต้องมีทักษะที่จาเป็นได้แก่ การทางานเป็นทีม การสืบค้น
การอ่าน การวิเคราะห์ การสรุปความ และการนาเสนอรายงาน
3) แหล่งสนับสนุน มีระบบฐานข้อมูลสาหรับการสืบค้นทัง
ภาษาไทย และอังกฤษ มีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับงานวิจัยด้านสุขภาพ มีงบประมาณสนับสนุนในการ
ทา Poster และงบสนับสนุนในการเข้าประชุมนาเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติที่จัดโดยสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (สสอท.)
สาขาพยาบาลศาสตร์
ด้านกระบวนการ
1) การหาหัวข้อในการค้นคว้าอิสระ ได้มาจาก 2 ทาง คือ
1.1) นักศึกษาเลือกหัวข้อที่สนใจด้วยตนเองและนาเสนอให้
อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาความเป็นไปได้
1.2) นักศึกษาเลือกจากหัวข้อที่อาจารย์ที่ปรึกษามีงานวิจัยอยู่
แล้ว โดยเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยของอาจารย์
2) แผนการสอนในรายวิชาที่กาหนดความก้าวหน้าในขันตอน
ของการทาวิจัยอย่างชัดเจน
3) การสนับสนุนช่วยเหลือจากอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในการ
ทาวิจัย เช่น การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบเครื่องมือใน
การวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทาง
สถิติ การเขียนบทคัดย่อเป็นภาษาอังกฤษ เป็นต้น
4) อาจารย์ที่ปรึกษามีส่วนร่วมในการเป็นทีมของนักศึกษา ในการ
สืบค้น การอ่าน และสรุปการทบทวนงานวิจัย
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กลยุทธ์ ที่ทาให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้
1) การให้โอกาสในการเลือกสมาชิกกลุ่มด้วยตนเอง ทาให้
นักศึกษาเข้าใจกัน รู้จักจุดอ่อน จุดแข็งและดึงศักยภาพออกมา
ช่วยกันทางานจนประสบความสาเร็จ
2) การให้นักศึกษาเลือกหัวข้อที่สนใจในการทาวิจัย ทาให้เกิด
ความพยายาม ความกระตือรือร้นความมุ่งมั่นที่จะทางานให้
ลุล่วงตามวัตถุประสงค์
3) การที่อาจารย์เป็นส่วนหนึ่งของทีมวิจัยในกลุ่มเป็นส่วนที่
เอืออานวยให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเพิ่มพูน
ประสบการณ์ จนสามารถดาเนินงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่
กาหนด
4) การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและเป็นสื่อสาร 2 ทาง ระหว่าง
นักศึกษากับนักศึกษา และนักศึกษากับอาจารย์ เช่น facebook,
line การส่งงานทาง email เป็นต้น ทาให้เข้าถึงและตอบสนอง
ความต้องการได้อย่างรวดเร็ว
5) การสร้างบรรยากาศในการทางาน อาจารย์เป็นกัลยาณมิตร
ช่วยเหลือติดต่อประสานงานอาจารย์ที่เกี่ยวข้อง กลุ่มตัวอย่าง
การจัดสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัยในการเก็บข้อมูล ให้กาลังใจ
เรียนรู้และเติบโตไปด้วยกัน
7. ผลลัพธ์ที่เกิดขึน
1) ด้านนักศึกษา รู้สึกมีความสุข มีความภาคภูมิใจในผลงานที่ได้
ใช้ความอดทน มุ่งมั่นในตลอดระยะเวลาของการศึกษา
(ประมาณ 4 เดือน) ตัวอย่างคากล่าวในวันประเมินผลวิชา เช่น
“รู้สึกดี” “มีความสุข” “เพชรในตม” “ผลส้มหวาน” เป็นต้น
2) ด้านอาจารย์ มีความพึงพอใจในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่ม
ในระดับมาก ได้ประสบการณ์เพิ่มเติมความรู้ในการทางานวิจัย
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ได้รูปแบบการเรียนรู้แบบนาตนเอง เพื่อพัฒนาทักษะทาง
ปัญญาของนักศึกษา
3) ผลงาน
3.1
มีการนาเสนองานวิจัยแบบ Poster ในแต่ละปี ตังแต่
29-33 เรื่อง ซึ่งมีทังการพัฒนานวัตกรรม วิจัยเชิงบรรยาย
วิจัยเชิงหาความสัมพันธ์ และวิจัยเชิงทดลองที่พัฒนา
คุณภาพการปฏิบัติการพยาบาล ส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างใน
การศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และควบคุม
การเจ็บป่วยได้ดีขึน
3.2
บทความวิจัยได้นาเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ
ซึ่งจัดโดย สสอท. สาขาพยาบาลศาสตร์ และได้รับรางวัล
ดีเด่นในปีการศึกษา 2558

