บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ คณะพยาบาลศาสตร์
ที่
วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง รายงานผลการประชุม การอบรม และการสัมมนา
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ตามคาสั่งบันทึกไปราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ ................ ลงวันที่ ............ เดือน ...............
พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้สั่งให้ข้าพเจ้าและคณะไปร่วม [ / ] ประชุม [ ] อบรม [ ] สัมมนา เรื่อง 3rd Asia-Pacific
joint conference on problem-based Learning 2014 PBL : Past Present and Prospect ณ Phuket
Graceland resort and spa , Phuket, Thailand อำเภอป่ำตอง จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ ๔ – ๗ ธันวำคม พ.ศ.
๒๕๕๗ นั้น
ข้าพเจ้า ผศ.ดร.หทัยชนก บัวเจริญ ขอรำยงำนผลกำรประชุม อบรม สัมมนำ ดังต่อไปนี้
ชื่อเรื่อง 3rd Asia-Pacific joint conference on problem-based Learning 2014 PBL : Past Present
and Prospect
ผู้จัด คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
สถานที่ Graceland resort and spa , Phuket, Thailand
หน่วยงานที่เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัย สงขลำนครินทร์ เครือข่ำยนำนำชำติ
ของหลักสูตรกำรพัฒนำ PBL
จุดมุ่งหมายในการจัดประชุมครั้งนี้คือ
๑) กำรพัฒนำแนวคิดเรื่องกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบวิเครำะห์ปัญหำเป็นฐำนของกำรเรียนรู้
๒) เพื่อสร้ำงเครือข่ำยทำงวิชำกำรในกำรบูรณำกำรแนวคิดกำรสอนแบบวิเครำะห์ปัญหำเป็นฐำนใน
หลักสูตรต่ำงๆในประเทศไทย
สรุปเนื้อหาในแต่ละหัวข้อของการประชุม อบรม สัมมนา ดังนี้
PBL in ASIA
Perspectives via observations and interviews Viginie Servant
ERASMUS UNIVERSITY
จำกประสบกำรณ์กำรทำงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรเรียนกำรสอนแบบ PBL ในประเทศ ๔ ประเทศ โดย
ใช้ระเบียบวิธีกำรวิจัยแบบกรณีศึกษำ กำรสำรวจ กำรสนทนำกลุ่ม กำรสัมภำษณ์ โดยกำรทบทวนวรรณกรรม
พบว่ำ PBL Champions นำมำใช้โดยมี ๒ รูปแบบคือ ๑) consensus ๒) Isolation ควำมสำเร็จที่เกิดขึ้นคือ กำร
จั ดกำเรี ย นกำรสอนแบบผสมผสำน (Hybrid) ครูมีค วำมส ำคัญ ในกำรสอนและแนะนำให้ ด ำเนินกำรตำม
วัตถุประสงค์ของกำรเรียนรู้ โดยปัจจัยที่มีผลต่อผู้สอนคือ ประสบกำรณ์กำรสอน ระบบสนับสนุน กำรเจรจำต่อรอง
และกำรชื่นชมในกำรเรียนรู้ กำรสอนของครูต้องมีใบงำนไม่ใช่กำรบรรยำย และมอบหมำยงำนให้เวลำในกำรศึกษำ
1

ก่อนนำมำอภิปรำยร่วมกันในชั้นเรียน สัมพันธภำพระหว่ำงผู้สอนก็สำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้นักศึกษำเกิดควำม
อยำกในกำรเรียนรู้รวมกับอำจำรย์แบบเพื่อน
Advancing PBL in the Asia-Pacific region-the journey: Symposium I
Australia: กำรสอน PBL ในประเทศออสเตรเลีย ปัจจุบันมหำวิทยำลัยแพทย์ได้ใช้ PBL เป็น
หนึ่งในรูปแบบกำรเรียนกำรสอน (มีกำรใช้ CBL และ Scenario-Based Learning) กำรใช้ e-learning
เข้ำมำมีส่วนร่วมกับ PBL มีส่วนช่วยให้กำรเรียนกำรสอนประสบควำมสำเร็จได้ ตัวอย่ำงกำรใช้ PBL
 UNDA – ใช้ PBL สำหรับนักศึกษำแพทย์ปี ๑ และ ๒ โดยกำรใช้เวลำ ๒ ชั่วโมงต่อสัปดำห์
(๑x๑) เพิ่มสอนและอธิบำยกำรสอน PBL สำหรับกำรเรียนสัปดำห์ถัดไป ปัจจัยที่ทำให้ PBL
ประสบควำมสำเร็จ คือ กำรจัดหลักสูตร
China: ให้ควำมสนใจเกี่ยวกับ PBL แบบก้ำวกระโดดในช่วงปี ๒๐๐๘ ซึ่งอำจจะมำจำกกำรที่มี
กำร
จัดประชุมวิชำกำรที่จีน ซึง่ SUMC ใช้ Outcome-Based Education Curriculum และกำรจัดกลุ่ม
workshop สำหรับผู้สอนและผู้เรียนด้วย
Indonesia: เริ่มใช้ PBL approach อย่ำงจริงจังในปี ๒๐๐๖ เช่น กำรใช้ Block topic กับหัวข้อ
Thematic or Organ System เป็นต้น
Malaysia: แบ่งเป็น ๓ ระยะ – ระยะแรก) เริ่มต้นกับ Medical School และมหำวิทยำลัยชั้นนำ
ในมำเลเซีย ระยะสอง) มีกำรเชิญผู้เชี่ยวชำญมำสอน PBL ให้กับสำขำวิชำอื่นๆ เช่น วิศวกรรมศำสตร์
มนุษยศำสตร์ ในมหำวิทยำลัยและโรงเรียนอำชีวะ ระยะสำม) มีกำรฝึกอบรมให้กับผู้สอนในสำขำต่ำงๆ
มำกขึ้น มีหนังสือและบทควำมวิชำกำรที่เกี่ยวกับ PBL มำกขึ้น มีกำรใช้ e-learning เข้ำมำช่วยมำกขึ้น
Philippine: มีข้อสังเกตว่ำ ยิ่งจำนวนกำรลงทะเบียนมำกเท่ำไร กำรจะใช้ PBL ให้ประสบ
ควำมสำเร็จยิ่งน้อยลง สำเหตุของกำรใช้ PBL คือ ๑) เป็นกำรทำตำมกัน (Follow the tide) ๒) เป็นกล
ยุทธ์ที่ใช้ในกำรสอน (Tactical/Strategy) ๓) เป็นวิธีกำรที่ใช้ในกำรสอนเพื่อให้ผู้เรียนรู้จักคิดเอง
(Pedagogical)
Taiwan: ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรใช้ PBL - กำรออกแบบหลักสูตร กำรบูรณำกำรหลักสูตร ปัญหำ
ผู้สอน ผู้เรียน เป็นต้น กำรบูรณำกำรหลักสูตรสำมำรถทำได้โดยกำรใช้ module, block course/unit
ซึ่งกำรใช้ PBL เป็นเพียงส่วนหนึ่งของหลักสูตรเท่ำนั้น (ไม่ใช่หลักสูตร PBL โดยตรง) กำรผสมผสำนวิชำที่
เรียนในปี๑ และปี๒

2

Thailand: ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อกำรใช้ PBL คือ พฤติกรรมของนักศึกษำและพฤติกรรมของ
ผู้สอน อุปสรรคของกำรนำ PBL มำใช้คือ กำรขำดควำมเป็นผู้นำและกำรบริหำรจัดกำร กำรขำด
ทรัพยำกรในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ PBL ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรเรียนกำรสอน
แบบ PBL แบบกับพุทธสุภำษิตที่ว่ำ “Teaching with Problems”
“True success is not in the learning, but in its application to the benefit of mankind”. –
HRH Prince Mahidol of Songkla
The challenges in adopting, managing and sustaining innovative medical/health
professional curriculum
Francis I. Achike, M.D Ph.D. M.Ed.
Central Michigan University college of Medicine, Mount Pleasant. U.S.A.
กำรจะนำ PBL ไปใช้ควรมีกำรวำงแผนที่บูรณำกำรทั้ง ๔ ชั้นปี โดยหลักกำรใช้เรื่องกำรสร้ำงกำรเรียนรู้
ตลอดชี วิ ต มำเป็ น หลั ก คิ ด ในกำรสร้ ำ งหลั ก สู ต รและกำรท ำให้ ห ลั ก สู ต รเกิ ด กำรบูร ณำกำรได้ ต้ อ งมี ก ำรสร้ ำ ง
สถำนกำรณ์ในกำรพัฒนำทักษะกำรคิดแล้วนำไปสู่กระบวนกำรจัดกำรทำงควำมคิดที่ต้องปรับวิธีคิดในกำรเรียนรู้
ทั้งนี้แนวทำงกำรปรับหลักสูตรให้มี PBL คือ ๑) นโยบำยของสถำบันต้องชัดเจน ๒) วิธีคิดของผู้สอนที่ต้องมีควำม
เข้ำใจในเรื่องของกำรเปลี่ยนแปลง ๓) กำรวำงแผนรำยวิชำต้องมีกำรบูรณำกำรแบบไม่แยกส่วนในเรื่องของพื้นฐำน
วิชำชีพเข้ำสู่กระบวนกำรหมวดวิชำชีพตั้งแต่ในชั้นปีแรก เช่น กำรจัดรำยวิชำต้องให้ต่อเนื่องตลอดทั้ง ๔ ชั้นปี โดย
แยกแยะควำมลึกของเนื้อหำในแต่ละชั้นปีให้เหมำะสมกับกำรเรียนรู้
ประโยชน์ ที่ได้รับและแนวทางที่จะนามาปรับปรุงในหน่วยงาน
1. ได้แนวคิดและหลักกำรวำงแผนในกำรปรับปรุงหลั กสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๙) โดยใช้แนวคิด PBL ในกำรบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอน
2. แนวทำงกำรพัฒนำหมวดกำรศึกษำทั่วไปที่สำมำรถสอนได้ในทุกชั้นปีเพื่อเสริมสมรรถนะของนักศึกษำตำม
แนวคิดกำรเรียนรู้แบบต่อเนื่องจะช่วยพัฒนำสมรรถนะทำงควำมคิดแบบองค์รวมและบูรณำกำรได้
3. วำงแผนในกำรทำวิจัยเพื่อเปรียบเทียบควำมสัมพันธ์ในกำรวิจัยเกี่ยวกับ กำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ
PBL
4. กำรใช้หลักคิด PBL จะสำเร็จได้ต้องปรับเชิงนโยบำยและกำรสร้ำงควำมเข้ำใจของอำจำรย์ผู้สอนให้มี
แนวคิดเรื่องกำรบูรณำกำร PBL เช่นกัน
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(ร่าง) การปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)
กรณีหากมีการนาใช้ PBL ในการพัฒนาโดยวางแผนในแต่ละชั้นปี (ดังตาราง)
ชั้นปี
๑
หมวดพื้นฐำน

ภาคเรียนที ๑
เรียนหมวดวิชำกำรศึกษำทั่วไป
(๑๘ หน่วยกิต)
หมวดพื้นฐานวิชาชีพ
ORGAN SYSTEMS (๓ หน่วยกิต)

หน่วยกิต
๒
เน้นภำวะปกติ
/ ภำวะเสี่ยง/
หัตถกำร

๒๑
หมวดพื้นฐานวิชาชีพ :
ORGAN SYSTEMS (๙ หน่วยกิต)
หมวดวิชาชีพ
กำรพยำบำลพื้นฐำน (๓)
จิตวิทยำพัฒนำกำร (๒)
โภชนำกำรและสุขภำพ (๒)

หน่วยกิต
๓
เน้นภำวะ
เจ็บป่วย/
เรื้อรัง/ ฉุกเฉิน

ป.พื้นฐาน (๒)
ป.สุ ข ภาพดี (๑) (สร้ ำ งเสริ ม สุ ข ภำพ
มำรดำตั้ ง ครรภ์ ป กติ กำรดู แ ลผู้ สู ง อำยุ
ผู้ใหญ่ เด็ก เด็กวัยรุ่นสุขภำพดี กำรดูแล
สุขภำพจิตดี กำรปฐมพยำบำลเบื้องต้น :
(Adult :OBS:PED: PSY:COM:EMS)
๑๙
กำรพยำบำลมำรดำ ทำรก และผดุงครรภ์
๓ (๒)
กำรพยำบำลผู้ใหญ่ ๒ (๔)
กำรพยำบำลสุขภำพจิตและจิตเวช (๓)
ป.adult๒ (๓) ป. M&C๒ (๓)

หน่วยกิต
๔
เน้นกำรบริหำร
จัดกำร/ บริกำร
ขั้นสูง

๑๕
กำรรักษำโรคเบื้องต้น (๒) ภำวะผู้นำ (๒)
ประเด็นและแนวโน้ม (๒)
ป.COM ๒ (๓)
ป. M&C๓ (๑) ป.PED (2)

หน่วยกิต

๑๑

ภาคเรียนที่ ๒
เรียนหมวดวิชำกำรศึกษำทั่วไป
(๑๘ หน่วยกิต)
หมวดพื้นฐานวิชาชีพ
ORGAN SYSTEMS (๓ หน่วยกิต)

ภาคเรียนที่ ๓
หมวดพื้นฐานวิชาชีพ
ORGAN SYSTEMS
(บูรณำกำรรำยวิชำ พยำธิสรีรวิทยำ กำย
วิภำคศำสตร์ เภสัชวิทยำ ชีวเคมี จุล
ชีววิทยำ สรีรวิทยำ โดยเรียนที่ละระบบ
(๓ หน่วยกิต)
กำรประเมินสภำพ กระบวนกำรพยำบำล
และทฤษฎีกำรพยำบำล (๓)
กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (๒)
๒๑
๘
หมวดวิชาชีพ
หมวดวิชาชีพ
กำรพยำบำลมำรดำ ทำรก และผดุงครรภ์ กำรพยำบำลมำรดำ ทำรก และผดุงครรภ์
๑ (๓)
๒ (๒)
กำรพยำบำลผู้ใหญ่ ๑ (๓)
กำรพยำบำลผู้สูงอำยุ (๒)
ระบบสุขภำพ (๒)
วิทยำกำรระบำดวิทยำ (๒)
สำรสนเทศทำงกำรพยำบำล (๒)
ป.adult๑ (๓)
ป. M&C๑ (๓)

๑๖
กำรพยำบำลชุมชน (๓)
กำรพยำบำลฉุกเฉินฯ (๒)
กำรพยำบำลเด็กและวัยรุ่น (๓)
กฎหมำยและจรรยำบรรณวิชำชีพ (๒)
ป. PSY ๑ (๒) ป.EMS ๑ (๒)
ป.COM ๑ (๑)
๑๕

๖
วิจัยทำงกำรพยำบำล (๓)
ชีวสถิติ (๒)
กำรให้เพื่อชีวิต (๓)

๘

ป.บริหำร (๒) ป.รักษำ (๒)
ป.เลือกสรร (๒)
๖

ลงชื่อ .......................................................
(ผศ.ดร.หทัยชนก บัวเจริญ)
ผู้รำยงำนผลกำรประชุม อบรม สัมมนำ
วันที่ ๙ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๕๗
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