
 

แนวปฏิบัติที่ดีของสถานวิทยาศาสตร์พรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา 2564 
เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุกในรูปแบบออนไลน์ ช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด”  

หลักการและความเป็นมา  

 สถานฯ พรีคลินิกรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาบูรณาการในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
โดยยึดแนวทางการพัฒนากระบวนการด าเนินงานการจัดการเรียนการสอน(work flow) ตามเกณฑ์ EdPEx ที่มี
ขั้นตอนชัดเจนจากผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ PDCA ของสถานฯพรีคลินิกตั้งแต่ปี 2563 (รูปที่ 1) โดยใช้ข้อมูล
และสารสนเทศจากทั้งในส่วนของนักศึกษาและคณาจารย์มาประกอบการพิจารณาร่วมกับแนวทางการจัดการเรียน
การสอนภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการประจ ารายวิชาที่ประกอบด้วยคณาจารย์จากทุกสาขาวิชา                  
ที่เกี่ยวข้อง โดยในแต่ละปีการศึกษาคณะกรรมการประจ าหลักสูตรรายวิชาจะได้น ากระบวนการพัฒนารายวิชา            
ไปด าเนินการและมีการทบทวนกระบวนการจากผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนจากนักศึกษาและ
คณาจารย์ก่อนน าไปทบทวนภาพรวมร่วมกับฝ่ายวิชาการของคณะแพทยศาสตร์ในการประชุมพัฒนาการเรียน                
การสอนรายวิชาบูรณาการประจ าปีการศึกษา โดยฝ่ายวิชาการจะมีการให้ข้อมูลผลการสอบผ่าน National 
License Step 1 (NL1)  เพ่ือให้คณะกรรมการรายวิชาแต่ละรายวิชาได้ทราบผลการด าเนินการก่อนที่จะได้               
หาข้อสรุปแนวทางการด าเนินการแก้ไขปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป 

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาบูรณาการเน้นการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในส่วนของความรู้
และทักษะที่สอดคล้องกับทักษะของบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 ในรูปแบบการใช้โจทย์ปัญหาเป็นหลัก (Problem-
based learning; PBL) ที่มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบตลอดหลักสูตร อย่างไรก็ตามรายวิชา พศ.215 ระบบ
ปัสสาวะและสืบพันธุ์ ซึ่งเป็นรายวิชาที่มีการเรียนการสอนในชั้นปีที่ 2 และมีเนื้อหาหลากหลายทั้งในส่วนของ            
ไต ทางเดินปัสสาวะ ระบบสืบพันธุ์เพศชาย ระบบสืบพันธุ์เพศหญิง รวมทั้งมีความซับซ้อนในเรื่องการท างาน เช่น
การสร้างปัสสาวะเพ่ือการรักษาสมดุลในร่างกายทั้งน้ า อิเล็กโทรไลท์ กรดด่าง ระบบสืบพันธุ์เพศหญิงที่เกี่ยวข้อง
กับการมีประจ าเดือน การตั้งครรภ์ การคลอด การให้นม การปฎิสนธิ อีกทั้งยาคุมก าเนิดซึ่งมีกลไกเกี่ยวข้องกับ
ฮอร์โมนต่าง ๆ เป็นล าดับจากสมองจนถึงรังไข่ ซึ่งเนื้อหาเรื่องระบบฮอร์โมนนั้นนักศึกษาจะได้เรียนในชั้นปีที่ 3  
ในขณะที่มีจ านวนหน่วยกิตและจ านวนสัปดาห์ในการเรียนน้อยกว่าระบบอ่ืนในชั้นปีเดียวกันกล่าวคือรายวิชา            
พศ.213 ระบบหัวใจและหายใจ พศ.214 ระบบทางเดินอาหารและโภชนาการ มีเวลา 6 สัปดาห์ ในขณะที่ 
พศ.215 มีเวลาเรียนเพียง 4 สัปดาห์ ท าให้ผลการสอบ NL1 ของนักศึกษาตามเกณฑ์แพทยสภาข้อ B.9 และ B.10 
ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศตั้งแต่ปี 2557 จึงเป็นที่มาให้คณะกรรมการประจ ารายวิชาได้พัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนเชิ งรุก (active learning) รูปแบบอ่ืนนอกเหนือจาก PBL ได้แก่  flipped classroom ในหั วข้อ 
Functional anatomy of KUB ซึ่งเป็นการบูรณาการระหว่างสาขากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา และ Team-
based learning (TBL) ในหัวข้อยาคุมก าเนิด โดยทีมคณาจารย์จากสาขากายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา ชีวเคมีและ
เภสัชวิทยา รวมทั้งพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองก่อนเข้าเรียน จนน ามาซึ่งการได้รับ



 

รางวัล active learning ดีเด่นสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประจ าปี 2562 และท าให้
คณะกรรมการประจ ารายวิชาได้น าประสบการณ์ไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนให้กับ
คณาจารย์ในสถานฯ ภายนอกสถานฯ ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และภายนอกมหาวิทยาลัย ได้แก่ คณะเภสัช
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในปีการศึกษา 2563   

ปีการศึกษา 2564 สถานฯ ใช้หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตฉบับปรับปรุงใหม่  พ.ศ. 2563 รายวิชา             
พศ.215 ได้ปรับเพ่ิมจ านวนหน่วยกิตจาก 4 เป็น 5 หน่วยกิต และเพ่ิมจ านวนสัปดาห์การเรียนรู้จาก 4 เป็น 5 
สัปดาห์ท าให้นักศึกษาได้มีเวลาเรียนรู้ด้วยตนเอง (self-directed learning; SDL) มากขึ้น  โดยคณะอนุกรรมการ
รายวิชายังคงเน้นการจัดการเรียนรู้เชิงรุกรูปแบบ flipped classroom และ TBL เช่นเดียวกับหลักสูตรเดิม              
โดยการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรใหม่อยู่ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ท าให้การจัดการเรียน
การสอนเชิงรุกของรายวิชา พศ.215 ต้องปรับมาเป็นออนไลน์กล่าวคือในปีการศึกษา 2/2563 (8 ก.พ.-11 มี.ค. 
2564) จัดการเรียนแบบออนไลน์ทั้งหมด 100% ในขณะที่ปีการศึกษา 2/2564 (11 ก.พ. -11 มี.ค. 2565) จัดการ
เรียนการสอนรายวิชาแบบผสม (hybrid) โดยต้องออนไลน์ส าหรับนักศึกษาที่ต้องกักตัวจากการติดเชื้อหรือมีความ
เสี่ยงสูงต่อโรคโควิดด้วย  

เป้าหมายของการด าเนินงาน 
 ปีการศึกษา 2/2564 ที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบผสม คณาจารย์และนักศึกษาได้มีการปรับตัวตั้งแต่
ในปีการศึกษา 2563 รวมทั้งสถานฯพรีคลินิกได้มีการเตรียมพร้อมและวางแนวทางปฎิบัติไว้อย่างดีมาแล้ว เช่น 
การเรียนการสอน PBL ด้วยการแบ่งห้องย่อยทางใน ระบบ MS team ส าหรับการจัดการเรียนการสอนเชิงรุกอ่ืน
เช่น TBL ของรายวิชา พศ.215 ก็เช่นเดียวกันคือยังคงต้องมีในรูปแบบออนไลน์ร่วมด้วย โดยคณะอนุกรรมการ
รายวิชามีเป้าหมายให้การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์มีประสิทธิภาพเท่ากับการจัดการเรียนปกติแบบ 
onsite ที่คณะแพทยศาสตร์โดยเปรียบเทียบจากคะแนนประเมินระหว่างการจัดการเรียนการสอนในห้อง  (iRAT 
และ gRAT)    

กระบวนการและข้ันตอน โดยมีการระบุผู้รับผิดชอบ 
การจัดการเรียนรู้แบบ TBL ประกอบด้วย 2 ช่วงได้แก่ 1) ช่วงก่อนเข้าชั้นเรียน นักศึกษาต้องศึกษา

ค้นคว้าด้วยตนเองจากสื่อต่าง ๆ ที่ผู้สอนจัดเตรียมหรือก าหนดให้ 2) ช่วงในชั้นเรียน นักศึกษาต้องท าการสอบ 
iRAT (individual readiness assurance test) เพ่ือให้มั่นใจว่านักศึกษาแต่ละบุคคลได้ศึกษาสื่อต่าง ๆ ด้วย
ตนเองมาก่อนล่วงหน้าและมีความพร้อมที่จะเรียนในชั้นเรียน gRAT (group readiness assurance test) เป็น
การทดสอบแบบกลุ่มท าให้นักศึกษาได้มีโอกาสคิดเป็นกลุ่มและอภิปรายตัวเลือกของโจทย์โดยอาศัยความรู้ที่แต่ละ
คนได้ศึกษาด้วยตนเองมาแล้วเป็นอย่างดีเป็นค าตอบของกลุ่ม ในขณะที่จะได้รับ feedback อย่างทันทีในการเลือก
ค าตอบผ่านขูดเลือกค าตอบจากกระดาษค าตอบที่เตรียมไว้ให้และมีการอภิปรายร่วมกับผู้สอนของเหตุผลในแต่ละ



 

ตัวเลือก และมีการประเมินความรู้อีกครั้งด้วยข้อสอบ tAPP  (team application test) จะเห็นว่าการจัดการ
เรียนรู้ของ TBL ทีมผู้สอนต้องมีการวางแผนเป็นอย่างดีโดยเฉพาะข้อสอบประเภทต่าง ๆ และสื่อการเรียนรู้  

ในปีการศึกษา 2/2563 เป็นครั้งแรกที่รายวิชา พศ.215 ได้จัดการเรียนการสอนรูปแบบ virtual TBL 
แบบออนไลน์ 100% โดยมีข้ันตอนดังนี้ (รูปที่ 2)  ได้แก่ 1) ประชุมคณะอนุกรรมการรายวิชาเพ่ือหาข้อสรุปในการ
จัดการเรียนรู้  การเตรียมงานด้านเนื้อหาและด้านเทคนิคที่ต้องเตรียมรูปแบบ platform การให้คะแนน                   
การอภิปรายร่วมทั้งแบบกลุ่มย่อย (breakout room) และห้องเรียนใหญ่  และการสะท้อนผลการเรียนด้วย
โปรแกรม socrative 2) ประชุมแบ่งหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ อ.ดร.ภญ.สุธีรา รับผิดชอบ
ด้านเนื้อหา การเตรียมสื่อที่เหมาะสม ข้อสอบในการประเมินทุกชนิด และเนื้อหาสรุปเพ่ืออภิปรายกับนักศึกษา                
ผศ.อมรณัฏฐ์ รับผิดชอบการประเมินนักศึกษาในการสอบแต่ละชนิด การเตรียมอุปกรณ์กระดาษค าตอบของ
นักศึกษา การเป็นอาจารย์ประจ ากลุ่มย่อย 10 กลุ่ม รศ.ดร.โสภาพรรณ รับผิดชอบการเป็นอาจารย์ประจ า             
กลุ่มย่อย 11 กลุ่มร่วมกับนักวิชาการศึกษา อ.พลสิทธิ์ รับผิดชอบด้านเทคนิค การเตรียมความพร้อมของ 
platform การลงข้อสอบและการประเมินผลแบบ real time ร่วมกับนักวิชาการโสตและการเตรียมพร้อมกับ
นักศึกษาทั้งสองช่วงของการเรียน (รูปที่ 3)  ส าหรับปีการศึกษา 2/2564 เป็นการเรียนแบบผสมกล่าวคือ               
มีนักศึกษาแพทย์จ านวน 1 กลุ่มที่เรียนแบบ online เนื่องจากต้องกักตัวจากการติดเชื้อโควิด ส่วนอีก 20 กลุ่ม
เรียนในชั้นเรียน รศ.ดร.โสภาพรรณ รับผิดชอบดูการเรียนของนักศึกษาในกลุ่มออนไลน์เพ่ิมเติมและจัดหาของ
รางวัลส าหรับกลุ่มท่ีมีคะแนนยอดเยี่ยมด้วย (รูปที่ 4) 

จากผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน TBL ด้วยคะแนน iRAT และ gRAT  พบว่าในปีการศึกษา 
2/2563 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนของนักศึกษาที่เรียน TBL online ในช่วงที่มีการระบาดของโควิด19 สูงกว่ากลุ่มที่
เรียน TBL แบบปกติในปีการศึกษา 2562 ส าหรับการเรียนการสอนแบบผสม ในปีการศึกษา 2564 พบว่า                   
มีคะแนนสูงกว่าการเรียนแบบปกติในปีการศึกษา 2562 เช่นเดียวกัน (ตารางที่ 1)   

 
ตารางที่ 1 คะแนนการสอบในชั้นเรียน TBL ของปีการศึกษา 2562, 2563, 2564  
 

         ปี
การศึกษา 
การประเมิน 

2/2562 (on-site TBL) 2/2563 (online TBL) 2/2564 (hybrid TBL) 

iRAT gRAT iRAT gRAT iRAT gRAT 

คะแนนเฉลี่ย 
 (เต็ม 10) 

5.08 8.54 8.39 9.96 6.02 9.30 
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รูปที่ 1 แนวทางการพัฒนากระบวนการด าเนินงานการจัดการเรียนการสอน(Work flow) ตามเกณฑ ์EdPEx 



 

 
รูปที่ 2 ขั้นตอนการเตรียมการจัดการเรียนการสอน virtual TBL online 

 



 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
ในหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 คณะกรรมการรายวิชายังบรรจุหัวข้อการทบทวนเนื้อหายาคุมก าเนิดใน

รายวิชาเลือก พศ.397 ระบบสืบพันธุ์และเพศวิทยาซึ่งเน้นการเรียนรู้เชิงรุกเพ่ือท าให้นักศึกษาสอบ NL1 ในเกณฑ์
แพทยสภาข้อ 10.3 ทั้งในส่วนความรู้ทางเภสัชวิทยาของยาคุมก าเนิดและการน าไปใช้ทางคลินิกในหัวข้อการ
วางแผนครอบครัวเพ่ือให้นักศึกษาได้จดจ าการน าไปประยุกต์ใช้ (รูปที่ 5) โดยพบว่าผลการสอบ NL1 ตามเกณฑ์
ข้อง B.10.3 ของนักศึกษารุ่นที่มีการเรียน online TBL มีค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบ (59.4 คะแนน) สูงกว่าค่าเฉลี่ย
ของประเทศ (53 คะแนน) ดังแสดงในตารางที่ 2   
 

ตารางท่ี 2 คะแนนเฉลี่ยคะแนน B.10.3 ของนักศึกษาแพทย์โครงการต่าง ๆ และภาคภาษาอังกฤษ ปี พ.ศ. 2564  
 

โครงการ 

หลักสตูรแพทยศาสตรบัณฑิต (ภาคภาษาไทย) 

เฉลี่ย 
ค่าเฉลี่ย
ประเทศ 

หลักสตูรแพทยศาสตรบัณฑิต 
 (ภาคภาษาอังกฤษ) กสพท. สระบรุ ี สุราษฎร์

ธาน ี
ชุมพร พุทธโสธร 

คะแนนเฉลีย่ 67 68 53 51 58 59.4 53 61 

 
การเปรียบเทียบผลการด าเนินการกับหน่วยงานอ่ืนหรือผลงาน 
  จากตารางที่ 1 ผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน TBL ด้วยคะแนน iRAT และ gRAT  ของ
นักศึกษาที่เรียน TBL online ในช่วงที่มีการระบาดของโควิด19 ปีการศึกษา 2/2563 สูงกว่ากลุ่มที่เรียน TBL 
แบบปกติในปีการศึกษา 2/2562 แสดงให้เห็นถึงความส าเร็จของการจัดการเรียนการสอนแบบ TBL online ในปี
การศึกษา 2563 จึงได้มีการน าผลงานความส าเร็จนี้ไปน าเสนอในการประชุมแพทยศาสตรศึกษาระดับนานาชาติ 
IAMSE2022 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565  (รูปที่ 6) 

จากตารางที่ 2 จะเห็นว่าผลการสอบ NL1 ของเกณฑ์แพทยสภาที่ B.10.3 คะแนนเฉลี่ยของนักศึกษา
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ภาคภาษาไทย) มีคะแนนต่ ากว่านักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ภาค
ภาษาอังกฤษ) เพียงเล็กน้อย (61 คะแนน) เนื่องจากจ านวนนักศึกษาที่ต่างกันมาก หากเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่
มีพ้ืนฐานและจ านวนใกล้เคียงกัน ได้แก่นักศึกษากลุ่ม กสพท. พบว่านักศึกษากลุ่ม กสพท. มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า
มาก (67 คะแนน) แสดงให้เห็นถึงผลส าเร็จของการสอนตามเกณฑ์แพทยสภา B.10.3 ที่มีการจัดการเรียนการสอน
เชิงรุกแบบ online TBL 
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รูปที่ 3 กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ TBL ปีการศึกษา 2/2564 (4 มีนาคม 2565) A: อาจารย์ผู้สอนด าเนินการ
กิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบ onsite และ online ผ่าน MS Teams, B, C: กิจกรรมการเรียนการสอนใน
รูปแบบ onsite, D: กิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบ online 
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รูปที่ 4 ทีมคณาจารย์การเรียนการสอน TBL แบบ hybrid ปีการศึกษา 2/2564 (4 มีนาคม 2565) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5  การจัดการเรียนรู้ clinical correlation กับเรื่องเภสัชวิทยาของยาคุมก าเนิดในรายวิชาเลือก พศ.397 

ระบบสืบพันธุ์และเพศวิทยา หัวข้อการวางแผนครอบครัว 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

รูปที่ 6 การน าเสนอผลงานความส าเร็จในงานประชุมแพทยศาสตรศึกษา IAMSE2022 เมื่อ 6 มิถุนายน 2565  

 


