
1 
 

ดร.รพีพร ขวัญเชือ้ ส านกัวิชาแพทยศาสตร ์ผู้สรุป 

 
 

สรุปการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เร่ือง การสอนนักศึกษาปรีคลินกิอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective preclinical teaching) 

วันที่ 9 มีนาคม 2558 เวลา 8.30-16.30 น  
ณ ห้องบรรยาย 3A01 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 3A    คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

โดย อาจารย์ ดร.รพีพร ขวัญเชื้อ 
 
1. Basic principle of active learning (ผศ.นพ.เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์) 
Active learning เป็นการจดัการเรียนการสอนเพื่อให้เกิด student engagement โดยมีการสอนในรปูแบบ learning 
center instruction ผ่านกระบวนการ reading, talking, listening และ reflecting  
Benefits of Active learning  

 Improved critical thinking skills 

 Increased retention and transfer of knowledge  

 Increased motivation 

 Improved interpersonal skills 
Active learning strategies 

1) A large classroom activities มีหลายวิธี ได้แก่  

 Think (write)/Pair/Share โดยการให้โจทย์ค าถาม แล้วใหผู้้เรยีนแต่ละคน คดิ (think) หรือ เขียน (write) แล้ว
จับคู่กับเพื่อน (pair) แลกเปลี่ยนกนั (share) 

 Student summaries ถ้ามีการเรยีนการสอนที่ใช้เวลานานและเนื้อหาจ านวนมาก ควรใหผู้้เรยีนสรุปบทเรียนที่
ก าลังเรียนเป็นช่วงๆ ช่วยให้ผู้เรยีนสามารถตามทันบทเรียน และสามารถจับ concept ได ้

 Free write ให้ผู้เรียนคดิแล้วเขียนโดยอิสระ เช่น portfolio 
2)   Small group activities ไดแ้ก่  

 Two column methods โดยการแบ่งกลุ่มผู้เรยีนเป็น 2 กลุ่ม ให้เขยีนเนื้อหา/ให้เหตผุล เปรียบเทียบกัน 2 
คอลัมน ์

 Roundtable ให้เขียนค าตอบหรอือภิปราย ตามหัวข้อที่มอบหมายในกระดาษแผ่นเดียวกัน แล้วส่งเวยีนให้ทุกคน
เขียนเพิ่มเติม จะช่วยใหผู้้เรยีนได้เสนอความคิดและเรียนรู้จากค าตอบของเพื่อนได้ 

 Corners คล้าย roundtable แต่ให้แบ่งมุมแตล่ะค าถามแล้วให้เขียนค าตอบ/อภิปราย ในกระดาษแผน่เดียวกัน 
3)   Special types of learning activities ได้แก่ PBL, Team-based learning, Integrated learning และ Project-

based learning 
Four basic principles to promote active learning 
หลักการส าคัญที่การจัดการเรียนการสอนแบบ active learning คือ “FAIR” ได้แก่ Feedback; Activity; 
Individualization; Relevance 

1) Feedback เป็นการให้ข้อมลูย้อนกลับกับผู้เรียนเพื่อให้เกดิการพัฒนาหรือปรับปรุงให้ดีขึ้น โดยต้องมขี้อมูลสนับสนุน 
ไม่ใช่เป็นการบรรยายพฤติกรรม หรือต าหนิ/ตัดสินความผิดหรือความไมด่ีของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง   

 ประโยชน์ของการท า feedback เพื่อ clarify goals, reinforce good performance, correct mistake 

 Guideline for effective feedback 
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 Understandable -- ใช้ภาษาที่เข้าใจ 

 Selective -- ควรเลือกเรื่องที่จะให้ feedback ไม่ควรให้ negative feedback หลายๆเรื่อง
พร้อมกัน 

 Specific -- ควรเจาะเฉพาะประเด็นส าคญั 

 Timely -- ให้ feedback เร็วภายหลังเกิดเหตุการณ์ทันที จะได้ response เร็ว  

 Contextualized – มีบริบท เช่น ควร/ไม่ควร หรือ เมื่อไหร ่

 Non-judgmental –ไม่ตดัสินคณุค่าความเป็นคน  

 Balanced –ให้ feedback ทั้งบวก/ลบ 

 Forward looking – วางแผน/ตดิตามผลจากการ feedback  
2) Activity เป็นกิจกรรมในการเรียนการสอนที่ท าให้เกิด active engagement of learners มีหลายวิธี ได้แก่ 

 Voter โดยใช้ an electronic audience response system 

 Use questions  

 Give roles and responsibilities to students 

 Independent learning resources การมอบหมายงาน/การค้นคว้าด้วยตนเอง 

 Models and simulators โดยการฝึกกับ models 

 Portfolio การให้ผู้เรียนไปท ากิจกรรมแล้วมาเขียนเล่าเหตุการณ์ 

 Guidelines for effective questions ได้แก่  

 good atmosphere  
 orientation of learners การแจ้งวัตถุประสงค์ในการถามให้ผู้เรียนทราบก่อน 
 attentive, smile, acknowledge 

 good questions ไม่ควรใช้ memory question ควรเป็นค าถามที่ 
 clear and specific questions 
 questions that promotes higher orders of thinking (why? How?) เช่น 

convergent questions (explain, compare); divergent questions (predict, 
hypothesis); evaluative questions (choose, judge, defend) 

 ควรหลีกเลี่ยงค าถามลักษณะต่อไปนี้—ใช่หรือไม่ ก ากวม ไม่ชัดเจน (แล้วไง/เป็นไง) 
ค าถามจี้ (อีกหน่อย/อีกซิ) บอกใบ้ค าตอบ (เช่น โรคอะไรเอ่ย หรือ บอกใบ้อักษร
ขึ้นต้น/ลงท้าย หรือจ านวนพยางค์) 

 good techniques ได้แก่ 
 ถามทีละ 1 ค าถาม ask one question at time 

 เรียงล าดับค าถาม เช่น narrow  broad; specific  general; simple  
difficult 

 ให้เวลาในการตอบค าถาม wait time ประมาณ 5-10 วินาที ถ้าไม่มีการตอบสนอง 
ให้ระบุตัวผู้ตอบ 

 ให้มีการกระจายค าถามให้ทั่วทั้ง class 
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 ควรให้มีทั้งค าถามง่าย (simple recall questions) และยาก (broader 
complicated questions พอๆกัน 

 กระตุ้นให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับค าตอบของเพื่อน   
3) Individualization ผู้เรียนมีความแตกต่างทั้ง learning needs, styles และ readiness วิธีการสอนบางวิธีใช้ได้ดี/

เหมาะสม กับผู้เรียนบางกลุ่ม/คน แต่อาจใช้ไม่ได้กับผู้เรียนอีกกลุ่ม/คน 
Learning styles มี 4 ชนิด VARK ได้แก่ 

 Visual people ชอบเรียนรู้ได้ดีโดยการดู/เห็น เช่น รูปภาพ/กราฟ/ตาราง/flowchart/maps ผู้เรียนชนิดนี้ 
ควรเริ่มการเรียนโดยการให้ดูภาพรวม ก่อนเริ่มการเรียนจะส่งเสริมการเรียนรู้ 

 Aural people ชอบเรียนรู้โดยการฟังมากกว่าการอ่าน ชอบการเรียนแบบ discussion  

 Reading people ชอบเรียนรู้โดยการอ่าน ชอบอ่าน textbook, manual, dictionary 

 Kinesthetic learners ชอบเรียนรู้โดยการท า ชอบเรียน experiment/การปฏิบัติหรือยกตัวอย่างจริง และ
ไม่สามารถอดทนต่อการนั่งเรียนนิ่งๆ นานๆ 
ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนเพื่อให้สอดคล้องกับ learning styles ให้ครบทุกแบบ ต้องมีการเรียนการ

สอนหลากหลายรูปแบบผสมกัน  
4) Relevance ควรให้เกิดการสร้างความเช่ือมโยงในระหว่างการเรียนรู้ ให้รู้การน าไปใช้/การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้จริง 

เกิด motivation, deep learning และ long term retention การเรียนการสอนที่ช่วยเพิ่ม relevance ได้แก่  

 Vertical integration เช่น การเรียนปรีคลินิกแล้วยกตัวอย่างการน าไปใช้ในทางคลินิก 

 Problem-based learning; Project-based learning; Virtual patients และ Reflection   
 
2. Interactive lecture (อ.นพ.ยอดยิ่ง แดงประไพ) 
การสร้าง Interactive lecture ท าได้โดยการผสมผสานระหว่าง Traditional lecture + FAIR (feedback, activity, 
individualization, relevance) 
 
3. Group activity (อ.นพ.พบชัย งามสกุลรุ่งโรจน)์ 
ศิริราชพยาบาล ให้ค านิยามการจดัการเรียนการสอนแบบ group activity ว่า  

 เป็นการเรียนการสอนโดยอาจารยม์ีบทบาทในการสอนน้อยกว่า 50% ของเวลาในการสอนทั้งหมด และมีบทบาท
เป็น facilitator เทา่นั้น 

 การเรยีนด าเนินไปโดยมีการแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างผูส้อนกับนักศึกษาเป็นหลัก 

 ควรเน้นการเรียนการสอนแบบ integration และหากสอนโดยอาจารย์มาก 2 คนขึ้นไป เนื้อหาควรจะกลมกลืนกัน 
และไม่ซ้ าซ้อนกัน 

การสอนแบบ group activity ควรมีองค์ประกอบดังนี ้

 Clear outcome มีการก าหนด outcome ให้ชัดเจนก่อน  

 Student centered 

 Learning by doing interactively 

 Working in group 

 Problem solving 


