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กาวใหม...
...กาวไกล PBL

ศ.ดร.
ดร.ธีระยุทธ กลิน่ สุคนธ
รองอธิการบดีฝายวิชาการ

หากมองย้อนกลับไปเมื่อ 5 - 6 ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้เริ่มนํา
วิ ธี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนแบบใช้ ปั ญ หาเป็ น ฐาน (problem-based
learning, PBL) มาใช้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและรายวิชาศึกษา
ทั่วไป จนถึงปัจจุบันได้ขยายไปยังกลุ่มสาขาวิชาอื่นเพิ่มขึ้น แม้จะค่อยเป็น
ค่อยไปภายใต้ข้อจํากัดบ้างก็ตาม ทิศทางในการพัฒนาการเรียนการสอน
ในภาพรวมตามความคาดหวังของมหาวิทยาลัย คือมุ่งหวังให้มีพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้สู่ active learning ซึ่งกระบวนการเรียนรู้ที่เน้น active
learning จะครอบคลุ ม วิ ธี ก ารเรี ย นการสอนรู ป แบบอื่ น ด้ ว ย อาทิ
การเรียนการสอนในรูปแบบโครงงาน (project-based learning) รูปแบบ
กรณีศึกษา (case-based learning) ฯลฯ

ก้าวต่อไปของ PBL...
ประเด็นแรก คือต้องมีการสร้างนวัตกรรม PBL ขึ้นใหม่ จากข้อมูลที่ผ่านมาเราพบว่าในหลายๆ รายวิชามีข้อจํากัดในเรื่อง
จํานวนอาจารย์ประจํากลุ่ม ดังนั้นสิ่งที่ควรคิดต่อไปคือจะสามารถปรับรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามขั้นตอน PBL ให้
เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เพียงใด เช่น จัดอาจารย์ประจํากลุ่ม 1 คนต่อจํานวนนักศึกษา
มากขึ้น และปรับกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้เวลาให้น้อยลง (ประมาณ 2 – 3 ชั่วโมงต่อ 1 โจทย์ปัญหา) ดังตัวอย่างที่ได้จาก
การศึกษาดูงาน ณ Republic Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ ที่ใช้รูปแบบ one day one problem
ประเด็น ที่ 2 การขยายตัวของ PBL ต้องมุ่งเน้น ไปที่รายวิชาในกลุ่มรายวิชาเฉพาะที่มี จํานวนนักศึกษาไม่มากนัก เช่ น
หลักสูตรทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรด้านการจัดการ หลักสูตรด้านสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการ
ทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ หรือหลักสูตรด้านสหเวชศาสตร์ เป็นต้น โดยใช้การจัดการเรียนการสอน
แบบ PBL ประมาณ 2 – 3 โจทย์/รายวิชา
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กาวใหม...ก
......กาวไกล PBL
...ต่อจากหน้า 1...

เมื่อจํานวนนักศึกษามีไม่มากนัก การจัดแบ่งเป็นกลุ่มย่อยไม่จําเป็นต้องแยกห้อง ทํากิจกรรมทุกอย่างใน
ห้องเรียนไปพร้อมกัน นอกจากนี้ยังเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้อาจารย์ที่มีข้อจํากัดในเรื่องขาดอาจารย์
ประจํากลุ่ม และมีห้องเรียนกลุ่มย่อยไม่เพียงพอได้นําไปปรับใช้
ดั ง นั้ น สิ่ ง ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ควรดํ า เนิ น การคื อ การพั ฒ นากระบวนการเรี ย นรู้ ใ นรายวิ ชาหรื อ
หลักสูตรต่างๆสู่ active learning ให้เพิ่มมากขึ้น ส่วนที่คณาจารย์สามารถช่วยได้โดยตรงคือเน้นการมี
ส่ว นร่ วมของนัก ศึก ษาในกระบวนการเรีย นรู้เ พิ่ม มากขึ้ น เช่น ในรายวิ ชาใดๆ ก็ ตาม ในการจั ด
การเรีย นการสอน 1 สัปดาห์ อาจจัด ประสบการณ์การเรียนรู้ในลัก ษณะบรรยาย 75% และให้ เป็ น
กิจกรรมที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ 25% โดยจัดได้ในหลายรูปแบบ เช่น ใน 1 รายวิชา
อาจจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ case-based learning ประมาณ 2 – 3 cases หรือจัดในรูปแบบอื่นๆ
ได้ตามความเหมาะสมกับรายวิชาและผู้เรียน
กล่ า วโดยสรุ ป ...ก้ า วต่ อ ไปของการพั ฒ นาการเรี ย นรู้ ข องมหาวิ ท ยาลั ย วลั ย ลั ก ษณ์ เน้ น ที่
กระบวนการเรียนการสอนที่ให้โอกาสผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งครอบคลุม
ทุกรูปแบบของกระบวนการเรียนรู้ ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ PBL จึงต้องเป็นก้าวของ
การค้นหาและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบสนองความหลากหลายของหลักสูตรและรายวิชา เพื่อเป็น
เอกลักษณ์ PBL ของ มวล.
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Camp et al.(2002). PBL: Step by Step – A Guide for Students and Tutors,
document of Erasmus University Rotterdam Psychology Department.
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บทบรรณาธิการ
จากการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เส้นทางการเป็นอาจารย์มืออาชีพ” เมื่อวันที่ 21 – 22 ธันวาคม 2552
ส่วนส่งเสริมวิชาการได้เรียนเชิญ รศ.ดร.สุนทร โสตถิพันธุ์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ
ที่ปรึก ษาคณบดี คณะวิท ยาศาสตร์ข องมหาวิทยาลัยสงขลานคริน ทร์ในปัจจุบั นมาเป็นวิท ยากร ดิฉัน มีความ
ประทับใจคําที่อาจารย์ใช้ในการบรรยายหลายคํา ซึ่งเราสามารถนําไปคิดและพัฒนาในเรื่องของการเรียนรู้ต่อได้
เช่น การสอนแบบไดอะลอค ใช้กระบวนการปุจฉา-วิสัชนา (ถาม-ตอบ) เรียนเมื่อทุกคนพร้อม การเรียนแบบ
สืบเสาะ (Inquiry Method) การปลูกฝังความรักในการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง (Spirit of discovery) การสร้าง
เสริมความคิดสร้างสรรค์ (Originality) และการให้อิสระในความคิด (Independence of thinking) รวมทั้งการเน้นให้
นักศึกษามีความรับผิดชอบ (Commitment)
สิ่งที่สําคัญคือ การให้เฝ้าระวังการที่ครูจะนําอํานาจมาใช้กับกลุ่มผู้เรียน เพราะครูกับการมีอํานาจในห้อง
สอนเป็นของคู่กัน พวกเราที่เลือกวิธีการเรียนการสอนแบบ PBL จะพอใจที่ผู้สอนที่เคยเป็นผู้ควบคุมกระบวนการ
เรียนรู้ เปลี่ยนมาเป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้แทน อาจารย์สุนทรได้ยกคํากล่าวของ Arthur Ward ที่ว่า
The mediocre teacher tells ผู้สอนที่ธรรมดา จะเพียงบอก
The good teacher explains ผู้สอนที่ดี จะอธิบาย
The superior teacher demonstrates ผู้สอนที่เหนือชั้น จะสาธิตให้ดู
The great teacher inspires ผู้สอนที่ยอดเยี่ยม จะกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจ
หัวข้อหลักของจุลสารฉบับนี้คือ “ก้าวใหม่...ก้าวไกล PBL” ขณะนี้เรามาถึงจุดที่ว่า จะก้าวไปข้างหน้า และ
เมื่อเหลียวหลังไปดูอดีต ก้าวต่อไปนี้จะเป็นก้าวใหม่และก้าวไกลไปเรื่อยๆ ศ.ดร.ธีระยุทธ กลิ่นสุคนธ์ รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จะชี้แนะแนวทางที่จะก้าวเดินต่อไป บทความเกี่ยวกับ PBL ในฉบับนี้เป็น
เรื่อง จะวิจัยการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ด้านใดได้บ้าง? ต่อจากนั้น ผศ.น.อ.(ญ) ดร.ทัศน์ศรี
เสมียนเพชร สะท้อนภาพบทบาทของคณะทํางานพัฒนาการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ ว่ามีแผนการ/โครงการจะก้าวไปข้างหน้าอย่างไร
บทความที่เกี่ยวกับการนําการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานในสถาบันอื่น สะท้อนการใช้ PBL ใน
สถาบันแห่งหนึ่งที่กรุงดับลิน ประเทศไอร์แลนด์ ที่นักศึกษาด้านการออกแบบ เรียนรู้ประสบการณ์การออกแบบ
จากการใช้ปัญหาจริงและประสบการณ์เหมือนจริง
ผศ.ดร.เกียรติกําจร กุศล เล่าเรื่อง PBL ในสํานักวิชาพยาบาลศาสตร์ และ ดร.ฐิติพร ปานมา แนะนําการใช้
PBL ที่ University of California at Irvine ส่วนท้ายเล่มมีบอกเล่ากิจกรรม PBL ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ
ข่าวช่อง PBL เหมือนเดิมค่ะ 
ผศ.ดร.อัญชลี ชยานุวชั ร
บรรณาธิการ

เรายังรอคอยบทความจากทานผูอ านของเรานะคะ…!!
นของเรานะคะ…!! สามารถสงตนฉบับไดท่ี nvisavee@wu.ac.th คะ.
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บทความเกีย
่ วกับ PBL
ผศ.
ผศ.ดร.
ดร.อัญชลี ชยานุวชั ร

ดิ ฉั น ได้ พ บกั บ อาจารย์ Terry Barrett ที่ ส อนอยู่ ที่
University College Dublin and Education Development Consultant
ที่ ก ารประชุ ม วิ ช าการ The 2nd International PBL Symposium
ระหว่างวันที่ 10 - 12 มิถุนายน 2552 ที่ Republic Polytechnic
Singapore ประเทศสิ ง คโปร์ อาจารย์ Terry Barrett เป็ น ผู้ มี
ความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในเรื่องการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหา
เป็นฐาน (PBL) อาจารย์มีงานเขียนมากมายและได้มอบหนังสือ
ชื่อ Handbook of Enquiry and Problem-based Learning--Irish
Case Studies and International Perspectives ที่ อ าจารย์ เ ป็ น
บรรณาธิการให้ดิฉันใช้ประโยชน์ และอนุญาตให้แปลเผยแพร่
ด้วยเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ขอขอบคุณอาจารย์ค่ะ Many
Thanks to Professor Terry Barrett
ในจุ ล สารฉบั บ นี้ จ ะขอพู ด ถึ ง กรอบของงานวิ จั ย
การเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ที่น่าจะเป็นไปได้
โดยการวิ เ คราะห์ บ ทความของ Barrett ชื่ อ Understanding
Problem-based Learning ในหนังสือที่ได้มา (หน้า 13 - 25)
อาจารย์ Terry Barrett กล่าวว่าการเรียนการสอนแบบ
ใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) เป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดการเรียน
การสอนที่อยู่ภายใต้ร่มของการเรียนรู้แบบสืบเสาะ (Enquirybased Learning) อาจารย์ เ ชื่ อ ว่ า PBL ไม่ ใ ช่ เ ทคนิ ค การเรี ย น
การสอน แต่ เ ป็ น ยุ ท ธศาสตร์ ข องการศึ ก ษาแบบองค์ ร วม
(a total education strategy) ซึ่งมีองค์ประกอบ 4 ด้าน ดังนี้คือ
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1) การออกแบบหลั ก สู ต ร 2) การเรี ย นการสอนในกลุ่ ม ย่ อ ย
3) การประเมิ น รู ป แบบต่ า งๆ ที่ เ หมาะสมกั บ PBL และ
4) ปรัชญาที่เกี่ยวข้องกับ PBL ซึ่งถ้าจะพูดแบบกําปั้นทุบดินก็
อาจจะสรุปได้ว่า เราสามารถทํางานวิจัยได้ใน 4 ด้านนี่แหละ
ขึ้นอยู่กับจุดที่เราอยากจะค้นหา
ก่อนอื่นเรามาดูกันว่างานวิจัยคืออะไร งานวิจัยเริ่มต้น
จากความอยากรู้ของเราว่าทําไมสิ่งนี้จึงเป็นอย่างนั้น อะไรคือ
สาเหตุของสิ่งนี้ เพราะฉะนั้นโจทย์วิจัยจึงเป็นการตั้งคําถามเพื่อ
หาคํา ตอบ หากผู้ สนใจท่ านใดยั ง คิด ไม่ อ อกว่า จะทํ างานวิ จั ย
ด้านใด ลองพิจารณาคําถามที่เรามักจะตั้งเกี่ยวกับองค์ประกอบ
4 ด้าน ได้แก่ 1) การออกแบบหลักสูตร 2) การเรียนการสอนใน
กลุ่ ม ย่ อ ย 3) การประเมิ น รู ป แบบต่ า งๆที่ เ หมาะสมกั บ PBL
4) ปรัชญาที่เกี่ยวข้องกับ PBL
Barrett ได้ เ สนอคํ า ถามซึ่ ง เป็ น basic questions ของ
แต่ละองค์ประกอบ และดิฉันเองก็ได้ร่วมเสนอบางหัวข้อไว้ด้วย
บางคํ า ถามอาจจะยั ง ไม่ เ หมาะสมที่ จ ะมาเป็ น หั ว ข้ อ งานวิ จั ย
ของท่ า น แต่ ท่ า นสามารถนํ า ไปปรั บ ปรุ ง ได้ ห รื อ ใช้ ก ระตุ้ น
ความคิดได้ ตัวอย่างของคําถามของ Barrett และคําถามของ
ดิฉันเองเสนอไว้ในตารางต่อไปนี้ หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่าน
ผู้อ่านไม่มากก็น้อย

PBL WU Newsletter

บทความเกีย
่ วกับ PBL
1

การออกแบบหลักสูตร

2

การเรียนการสอนใน
กลุ่มย่อย

3

การประเมินรูปแบบต่างๆ
ที่เหมาะสมกับ PBL

4

ปรัชญาที่เกี่ยวข้องกับ PBL

อะไรคือความคิดพื้นฐาน ความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ควรพัฒนาตลอดรายวิชา/ตลอดหลักสูตร (Barrett)
 จะนําความเชื่อและคุณค่าของการเรียนการสอนแบบ PBL ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างไร (Barrett)
 ผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่างไร (อัญชลี)
 ความรู้ที่มีมาก่อน (prior knowledge) ทักษะ(skills) และทัศนคติ (attitude) ที่จําเป็นต่อการเรียนรู้ใน
รายวิชา/หลักสูตรแบบ PBL (Barrett)
 การออกแบบปัญหาที่นํามาใช้ในหลักสูตรใดอย่างมีประสิทธิภาพมีขั้นตอนอย่างไร (อัญชลี)


ผู้เรียนทํางานกลุ่มอย่างไร (อัญชลี)
 ในการเรียนการสอนในกลุ่มย่อย ผู้เรียนพัฒนาทักษะใดบ้างและพัฒนาได้มากน้อยเพียงใด (Barrett)
 การเรียนรู้ในกลุ่มย่อยเกิดจากอะไรและมีรูปแบบอย่างไร (Barrett)
 ผู้สอนประจํากลุ่มย่อยใช้คําถามกระตุ้นการเรียนรู้อย่างไร (อัญชลี)
 ผู้สอนที่ผู้เรียนพอใจมีลักษณะอย่างไร (อัญชลี)


การวัดผลแบบใดจึงจะเหมาะสมกับการเรียนรู้แบบ PBL ที่มุ่งหวัง (Barrett)
 ทําไมจึงเลือกใช้รูปแบบการวัดผลนั้นๆ (อัญชลี)
 การวัดผลที่เลือกใช้เที่ยงและตรงหรือไม่ (อัญชลี)


PBL เกี่ยวข้องกับปรัชญาการเรียนรู้ใดบ้าง ในประเด็นใด และอย่างไร (Barrett)
 PBL เหมาะกับการเรียนการสอนในยุคใหม่หรือไม่ (อัญชลี)
 ทําไม PBL เหมาะกับการเรียนการสอนในยุคใหม่ (อัญชลี)


นอกจากนั้ น ท่ า นผู้ อ่ า นที่ ส นใจจะทํ า งานวิ จั ย PBL อาจจะเลื อ กวิ จั ย รายวิ ชา/หลั ก สู ต ร PBL ในรู ป แบบองค์ ร วมก็ ไ ด้
ลองพิจารณาหัวข้องานวิจัยต่อไปนี้นะคะ
1. Designing a Hybrid PBL Course: A Case Study of First Year Computer Science at NUI Maynooth โดย Jackie O’Kelly
(หน้า 43-54)
2. Designing a Problem-based Learning (PBL) Module: A Case Study of a Speech and Language Therapy Module at
Trinity College Dublin โดย Magaret Leahy and Irene Walshe (หน้า 55-64)
3. Assessing Problem-based Learning: A Case Study of A Physics Problem-based Learning Course โดย Brian Bowe
(หน้า 103-112)
4. Designing Education for the World of Work: A Case Study of a Problem-based Learning (PBL) Approach to Design
Education at Dublin Institute of Technology (DIT) โดย Brenda Duggan and Brenda Dermody (หน้า 137-146)
(งานเหล่านี้ปรากฏในเอกสารอ้างอิงหลัก)

เอกสารอ้างอิงหลัก
Barrett, T., Labhrainn, I. M., Fallon, H. (2005). (eds), Handbook of Enquiry and Problem-based Learning: Irish Case Studies and
International Perspectives, Vol. 2, National University of Ireland, Galway.
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ดร.ทัศนศรี เสมียนเพชร

คณะทํ า งานพั ฒ นาการเรี ย นการสอนแบบใช้ ปั ญ หาเป็ น ฐาน
มหาวิ ท ยาลั ย วลั ย ลั ก ษณ์ มี ดร.ทิ พ ย์ วั ล ย์ สุ ทิ น อาจารย์ สํ า นั ก วิ ช า
ศิ ล ปศาสตร์ เ ป็ น ประธาน เอกลั ก ษณ์ โ ดดเด่ น ของคณะทํ า งานชุ ด นี้ คื อ
การรวมตั ว กั น โดยสมั ค รใจเพื่ อ พั ฒ นาการเรี ย นการสอน เริ่ ม ต้ น ด้ ว ย
การนํ า ตนเองเข้ า รั บ การฝึ ก อบรมทางวิ ช าการ ศึ ก ษาดู ง านการเรี ย น
การสอนในสถาบันการศึกษาในประเทศและต่างประเทศ สะสมความรู้
จากประสบการณ์จริงในรายวิชาที่รับผิดชอบ ทําวิจัยตอบโจทย์ปัญหาที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การเรี ย นการสอนแบบใช้ ปั ญ หาเป็ น ฐาน และฝึ ก
ประสบการณ์เพื่อพัฒนาตนเองเป็นวิทยากรด้านการเรียนการสอนแบบใช้
ปัญหาเป็นฐาน เป็นต้น

กาวที่ผานมาของ

PBL

หากมองย้อนถึงผลงานในรอบปีที่ผ่านมา (ปีการศึกษา 2552) ลักษณะการดําเนินงาน มุ่งพัฒนาศักยภาพของตนเองและพัฒนา
การจัดการเรียนการสอนไปพร้อมๆ กัน ทีมงานมีการประชุมวางแผนการทํางานร่วมกัน และพยายามจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนงานที่
กําหนดไว้ ดังนั้นประสบการณ์ของคณะทํางานชุดนี้จึงมีความหลากหลาย ผลงานที่ปรากฏได้แก่ 1) การขยายการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหา
เป็นฐานในสาขาวิชาต่างๆ เพิ่มขึ้น : ปัจจุบันมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีการจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานใน 8 สํานักวิชา จํานวน
รายวิชาที่ดําเนินการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานทั้งสิ้น 25 รายวิชา ทั้งนี้คณะทํางานได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้นักศึกษาใหม่
เกี่ยวกับทักษะและวิธีการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานอย่างต่อเนื่อง 2) การทําวิจัยควบคู่กับการเรียนการสอน : งานวิจัยของ
คณะทํางานให้ความสําคัญกับการตอบโจทย์ปัญหาว่าการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานทําให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิจารญาณเพิ่มขึ้น
จริงหรือไม่ แตกต่างจากการสอนในรูปแบบเดิมอย่างไร ทักษะการตั้งคําถามของผู้เรียน ปฏิสัมพันธ์กลุ่มย่อยของผู้เรียนเป็นอย่างไร เป็นต้น
ผลงานดังกล่าวได้ตีพิมพ์เผยแพร่และนําเสนอในงานประชุมวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับ
ทุนวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ทําโครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบใช้
ปัญหาเป็นฐานเพื่อขับเคลื่อนการคิดสู่ห้องเรียน ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ดําเนินการประสบความสําเร็จเป็นรูปธรรมในโรงเรียนนําร่องจังหวัด
นครศรีธรรมราชและจังหวัดสุราษฎร์ธานี และโรงเรียนในกลุ่มเป้าหมายได้จัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานต่อไป 3) การเป็น
วิทยากรฝึกอบรมให้กับผู้สนใจนอกสถาบัน : จากข้อมูลทางจุลสาร PBL วลัยลักษณ์และข่าวสารทางเว็บไซต์ http://pbl.wu.ac.th ของ
มหาวิท ยาลัยวลัย ลัก ษณ์ ทํา ให้ อาจารย์จ ากสถาบัน การศึ กษาอื่น ๆ สนใจการเรี ยนการสอนแบบใช้ปั ญหาเป็นฐาน ทํ าให้สมั ครเข้ ารั บ
การอบรมหรือเชิญให้คณะทํางานไปจัดอบรมให้กับสถาบันการศึกษานั้นๆ ทําให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและมีเพื่อนใหม่
เพิ่มขึ้น 4) งานประชาสัมพันธ์ PBL ของมหาวิทยาลัย : คณะทํางานได้พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข่าวสารทางวิชาการและข้อมูลต่างๆ
เกี่ยวกับการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบจุลสารรายสามเดือนซึ่งได้ส่งให้กับสถาบันการศึกษาจํานวน
166 แห่งทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และผ่านเว็บไซต์ดังกล่าว ทําให้สมาชิกได้รับข้อมูลข่าวสารเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ได้มีการพัฒนา
PBL Blog ซึ่งปัจจุบันถูกใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารในการประกาศข่าวสาร การแสดงความคิดเห็น การเผยแพร่ผลงาน ฯลฯ และกําลังเป็นที่นิยม
มากขึ้นเรื่อยๆ เพราะมีการโต้ตอบ (Interactive) ระหว่างผู้เขียนและผู้อ่าน แลกเปลี่ยนความรู้ในเว็บไซต์ http://gotoknow.org
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กาวใหม..กาวไกลกับ

PBL

เมื่อมองทิศทาง PBL ไปข้างหน้า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ยังคงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็น
ฐานต่อไป เพราะประสบการณ์ที่ผ่านมาทั้งจากงานวิจัยและเสียง
สะท้อนจากนักศึกษา พบว่าการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
ทํ า ให้ ส ามารถพั ฒ นาทั ก ษะการเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย นได้ จ ริ ง แม้ จ ะมี
ปั ญ หาอุ ป สรรคอยู่ บ้ า งแต่ วิ ธี ก ารเรี ย นการสอนแบบนี้ ยั ง เป็ น อี ก
วิธีการหนึ่งที่สามารถเลือกใช้ไ ด้ ก้าวต่อไปในการทํางาน พวกเรา
วางแผนงานร่วมกันที่จะผลิตผลงานต่อไปนี้ 1) โครงการผลิตตํารา
PBL : คณะทํางานได้มีประสบการณ์และสะสมองค์ความรู้ไ ด้แล้ว
ระดั บ หนึ่ ง ซึ่ ง ควรมี ก ารต่ อ ยอดให้ เ ห็ น เป็ น รู ป ธรรมเพื่ อ นํ า เสนอ
องค์ความรู้ในรูปแบบตําราขึ้น 2) การพัฒนาชุดโครงการวิจัยด้าน
การเรี ย นการสอน PBL เพื่ อ เสริ ม ความเข้ ม แข็ ง ของบริ บ ทและ
องค์ความรู้ของ PBL : งานวิจัยในรอบปีที่ผ่านมา เป็นงานวิจัยที่ตอบ
โจทย์คําถามตามความสนใจของแต่ละบุคคล ทําให้เป็นงานวิจัยที่ยัง
ไม่ ส่ ง ผลกระทบให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงด้ า นการพั ฒ นาการจั ด
การเรียนการสอนเท่าที่ควร ดังนั้นการพัฒนาชุดวิจัยครั้งนี้ต้องการ

สะท้อนให้เห็นสิ่งที่คิดและต้องการดําเนินการร่วมกันอย่างจริงจัง
3) การพั ฒ นา WU Model ที่ เป็ น Active Learning ในมหาวิ ทยาลั ย
วลั ย ลั ก ษณ์ : งานนี้ อ ยู่ ใ นความคิ ด ของคณะทํ า งานฯ โดยเฉพาะ
หัวหน้าคณะทํางานได้เน้นย้ําในเรื่องนี้อย่างสม่ําเสมอ เพราะในที่สุด
มหาวิท ยาลัย วลัยลั กษณ์ค วรค้น หาเอกลักษณ์หรือ อัตลัก ษณ์ของ
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญที่สอดคล้องกับบริบทของ
มหาวิทยาลัยให้ได้ว่า ควรมีรูปแบบหรือลักษณะใดที่เหมาะสมกับ
สถาบัน เพราะในขณะนี้ไ ด้มีการพัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเพื่อ
การเรี ยนรู้ที่ทั นสมัยเพิ่มขึ้นในศูนย์บ รรณสารฯ เพื่ อพัฒนาให้เป็ น
แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาให้มากที่สุด
สําหรับก้าวอื่นๆ ที่กําลังดําเนินการได้แก่ การประกวดโลโก้ PBL ของ
มหาวิทยาลัย การพัฒนาสื่อวีดีทัศน์ มหกรรมประจําปีด้านการเรียน
การสอนแบบ active learning และวางแผนด้านการศึกษาดูงานใน
ประเทศฮ่องกง ซึ่งได้มีการพัฒนาการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหา
เป็นฐานและมีการทําวิจัยอย่างกว้างขวางประเทศหนึ่งในเอเชีย

การดําเนินงานในภาพรวม แม้มีอุปสรรคอยู่บ้าง
ด้ า นการจั ด การเรื่ อ งเวลาของคณะทํ า งานฯ เนื่ อ งจาก
ความหลากหลายของคณะอาจารย์ ที่ ม ารวมกลุ่ ม กั น
ดังนั้น การนัดหมายการทํางานส่วนใหญ่จะใช้นอกเวลา
ทํางานปกติ เพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสมาพร้อมหน้ากันมาก
ที่ สุ ด อย่ า งไรก็ ต าม ทุ ก คนมี ค วามมุ่ ง มั่ น ที่ จ ะพั ฒ นา
การจั ด การเรี ย นการสอนแบบ PBL ของมหาวิ ท ยาลั ย
วลัยลักษณ์ให้ก้าวหน้าต่อไป เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
ให้มีประสิทธิภาพ เพราะสิ่งนี้คือเป้าหมายสําคัญของผู้ที่
เป็นครูอาจารย์และของสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
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การดําเนินงาน PBL ในสถาบั
่
ในสถาบันอืน
ผศ.
ผศ.ดร.
ดร.อัญชลี ชยานุวชั ร

ที่สถาบันแห่งนี้มีการนํา PBL ไปใช้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ของโปรแกรมการออกแบบ
ในระดับปริญญาตรี วิชาเอก Visual Communication บทความที่นําเสนอท่านผู้อ่าน เป็น
งานวิจัยจากการจัดการเรียนการสอนที่เก็บรวบรวมทั้งประสบการณ์ของผู้สอนและผู้เรียน
โดยการวิเคราะห์ผลงานและการประเมินโครงการ ข้อมูลจากสมุดบันทึกของผู้เรียน ร่างภาพ
ต้นแบบ การนําเสนองานในตอนท้าย และข้อมูลป้อนกลับจากการสะท้อนคิด ซึ่งชี้ให้เห็น
ตัวอย่างของการร่วมกันคิดซึ่งเกิดขึ้นจากการใช้การจัดการเรียนการสอนแบบ PBL
ผู้ทํางานวิจัยเชื่อว่า การเรียนในรูปแบบโครงการโดยที่ต้อง
พัฒนารูปแบบการเรียนรู้โมเดลใหม่ขึ้นมา ทําให้เกิดการเรียนรู้เชิง
ลึก (deep learning) และผู้เรียนจะเกิดแรงกระตุ้นให้เกิดการใฝ่รู้
แต่ถ้าให้ผู้เรียนต้องทํางานของตนคนละ 1 ชิ้นทําให้เกิดการแข่งขัน
กับผู้ที่เรียนด้วยกัน และเป็นการเรียนแบบต่างคนต่างเรียนโดย
ผู้สอนเป็นผู้นําเพียงคนเดียว
ในปี 1999 ผู้ที่อยู่ในวงการอุตสาหกรรมการออกแบบไอริช
ได้แสดงความคิดเห็นว่า การออกแบบที่ใช้กันอยู่มักจะมีมิติเดียว
ทํ า ให้ คุ ณ ภาพของงานด้ อ ยไป งานในสถาบั น การศึ ก ษาไม่ ไ ด้
สะท้อนภาพจริงของงานในวงการออกแบบ ซึ่งจะไม่มีการทํางาน
เพียงลําพัง จึงควรให้ผู้เรียนนําเสนอขั้นตอนการออกแบบของตน
ต่อกลุ่มเพื่อรับฟังความคิดเห็น ไม่ใช่รอให้ผลงานสําเร็จเสียก่อน
ในการสอนรูปแบบเดิมเรามักจะเน้นผลมากกว่าวิธีการที่ได้มา
หลั ก สู ต รนี้ จึงได้ นํ า PBL เข้ า มาใช้ จุ ด เริ่ ม ต้ น คื อ เริ่ ม จาก
ปัญหาของการปฏิบัติงาน นักศึกษาได้รับมอบหมายให้ออกแบบ
พื้ น ที่ ก ารจั ด นิ ท รรศการด้ ว ยสื่ อ ดิ จิ ตั ล ที่ อ าคารเก็ บ สิ น ค้ า ของ
กินเนส ภายใต้หัวข้อ “การดื่มที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม” ใน
การทําเช่นนี้ นักศึกษาจะเจอกับปัญหาในโลกแห่งความเป็นจริง
เมื่อออกแบบเสร็จ นักศึกษาจะนํางานกลับไปเสนอยังหน่วยงานที่
เป็นเจ้าของโจทย์ปัญหา การเรียนในรูปแบบนี้จะเป็นตัวกระตุ้น
การเรี ย นรู้ ที่ ดี เพิ่ ม แรงบั น ดาลใจและความตื่ น เต้ น เกี่ ย วกั บ
การรับรู้ของตนเอง และถ้าได้ติดต่อกับหน่วยงานที่มีชื่อเสียงระดับ
โลกจริงๆ ถือเป็นการท้าทายอย่างยิ่ง การที่นักศึกษาเป็นเจ้าของ
ผลงานการออกแบบ ช่วยลดบทบาทของผู้สอนจากการเป็นผู้นํา
ทํากิจกรรมมาเป็นผู้คอยสนับสนุน
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การเรียนการสอนในรายวิชานี้มีผู้เรียนทั้งหมด 32 คน แยก
เป็น 8 กลุ่มๆ ละ 4 คน ใช้เวลา 7 สัปดาห์ โดยให้มีอาจารย์ประจํา
กลุ่ม 2 คน และพบปะกันทุกวันจันทร์เต็มวัน ในช่วงแรกผู้เรียนจะ
ได้รับการฝึกฝนให้รู้จักกระบวนการเรียนรู้แบบ PBL จะทํางานเป็น
ทีมอย่างไร การสื่อสารที่ดีคืออย่างไร ไม่ใช่เพียงพูด แต่หมายถึง
ฟังด้วย การประเมินผลตอนท้ายขึ้นอยู่กับการเสนอสรุปโครงงาน
และวิ ธีการที่ใ ช้ในการแก้ปัญหาการออกแบบ แต่ละทีมจะต้อ ง
สรุปงานโดยระบุว่าพวกเขามีแนวคิดอย่างไรและปัญหาสําคัญอยู่
ที่ไหน
รูปแบบการเรียนการสอนที่ใช้ปัญหาเป็นฐานที่เลือกมาใช้
คือ กระบวนการ 4 ขั้นตอน ตามแนวคิดของ Barrows (1988) คือ
1) Ideas/Hypotheses การระดมความคิด การตั้งสมมุติฐาน
2) Facts/Information ข้อมูล
3) Learning Issues ประเด็นการเรียนรู้
4) Action Plan การวางแผนทํางาน
กระบวนการ 4 ขั้นตอนนี้สนองตอบกระบวนการออกแบบ
อย่างดียิ่ง เป็นกรอบของการทํางานที่ดีท่ีให้ผู้เรียนได้เรียนร่วมกัน
ใบกระดาษบั น ทึ ก ที่ ใ ช้ ใ นการประชุ ม แต่ ล ะครั้ ง จะแบ่ ง ออกเป็ น
4 ช่องดังนี้
Ideas/Hypotheses
การตั้งสมมุติฐาน

Facts/Information
ข้อมูล

Learning Issues
ประเด็น
การเรียนรู้

Action Plan
การวางแผน
ทํางาน
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Ideas/Hypotheses (การระดมความคิด การตั้งสมมุติฐาน) เป็นสิ่งที่ผู้เรียนออกแบบคุ้นเคยและเป็น
กรอบที่ดีพอควรที่ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกัน การระดมสมองช่วยให้คิดงานได้กว้างขวาง ทุกความคิดและ
ทุกแนวทางเป็นไปได้ ทุกคนในกลุ่มต้องร่วมกันแสดงความคิดเห็น ไม่ฆ่าความคิดเพื่อน มีการจดบันทึกใน
กระดาษแผ่นใหญ่
Facts/Information (ข้อมูล) เป็นขั้นตอนที่ 2 ที่กลุ่มต้องมาทําแนวคิดให้ชัดเจน
ศึกษาทุกประเด็นที่รู้และวาดภาพบริบทของสมมุติฐาน เป็นการหาความหมายจาก
ความคิดสร้างสรรค์ที่นําเสนอกันมาอย่างอิสระผ่านกระบวนการการให้เหตุผล
Learning Issues (ประเด็นการเรียนรู้) เป็นขั้นตอนที่ 3 ผู้เรียนจะต้องหาว่าสิ่ง
ที่เขาไม่รู้คืออะไรและจะต้องรู้อะไรเพื่อจะจัดการกับประเด็นปัญหานี้ การเรียนรู้แบบนี้
เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า “Just-in-time learning” และแม้ว่าอาจารย์ประจํากลุ่มจะ
รับบทผู้สนับสนุนการเรียนรู้เสียเป็น ส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นผู้ให้ความรูไ้ ด้เองในบางโอกาส หรือหาผู้พูดมาพูดได้
Action Plan (การวางแผนทํางาน) เป็นขั้นตอนที่ 4 เป็นช่วงที่ทําหลังจากได้ประเด็นปัญหาแล้ว
มีการแบ่งหน้าที่ ระบุความรับผิดชอบภายในกลุ่ม การเรียนรู้ด้วยตนเองทําเป็นทีม
เมื่อจบกระบวนการทั้ง 4 และมีผลงานออกมาแล้ว ผู้เรียนเดินทางไปลอนดอน เพื่อไปเสนอผลงาน
ถือว่าเป็นการเชื่อมการเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัยต่อการเรียนรู้จากงานภายนอก ผู้เรียนต้องใช้กลยุทธ์
การออกแบบที่เหมาะสม การเขียนเอกสารแบบที่ค่อนข้างซับซ้อน การนําเสนองานต่อหน้าคณะกรรมการ
บริหารบริษัท กลุ่มละ 10 นาที รวม 8 กลุ่ม
สิ่งที่ยากสําหรับอาจารย์ประจํากลุ่มคือการให้การสนับสนุนกลุ่ม การที่จะหลุดไปจากบทบาทเดิมๆ และปล่อยให้ผู้เรียนเป็น
ผู้นํา ถ้าทําได้จะเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง
ในการทํางานวิจัยชิ้นนี้ มีการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม 2 ครั้ง ครั้งแรกก่อนไปลอนดอน ครั้งที่ 2 หลังจากส่งงานแล้ว ผู้เรียน
ตอบว่าการทํางานเป็นทีมยากและยุ่งเหยิง แต่ยอมรับว่าการได้อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดกันไปมาระหว่างกลุ่มดีกว่าการทํางานตาม
ลําพัง และผลงานก็ดีกว่ามาก ในการทํางานกลุ่ม ผู้เรียนให้ความเห็นว่าต้องยอมรับความแตกต่าง กระบวนการ PBL สามารถรองรับคน
ที่มีบุคลิกต่างๆ กัน มีความหลากหลายในกลุ่ม ถือเป็นการท้าทายในการทํางาน แต่ผู้เรียนสนุกที่สุดเมื่องานสิ้นสุดลง
ดังนั้นเมื่อโลกมีความสับสนเพิ่มขึ้น ผู้เรียนจึงควรได้รับการสนับสนุนให้เรียนรู้การทํางานแบบวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่ยุ่งยาก
มากขึ้นด้วย ผู้เรียนสามารถกํากับกระบวนการเรียนรู้ของตนได้ดีเมื่อนํา PBL เข้ามาใช้ในรายวิชานี้.
ผู้เขียนบทความนี้:
Brenda Duggan และ Brenda Dermody
ผู้แปลและสรุปความ:
ผศ.ดร.อัญชลี ชยานุวัชร
แหล่งที่มา:
Handbookof Enquiry and Problem-based Learning
Irish Case Studies and International Perspectives by
Terry Barrett, Ian Mac Labhrainn และ Helen Fallon,
pp.136-145

บทความอ้างอิง
Barrows, H.S. (1988) The Tutorial Process. Illinois:Southern Illinois University School of Medicine.
Boud, D. and Feletti, G. (1997) The Challenge of PBL, 2nd ed. London: Kogan Page.
Gibbs, G. (1995) Improving Student Learning through Assessment and Evaluation. Oxford: Oxford
Centre for Staff Development.
Gruson, E. and Staal, G. (2000) Copy Proof, a New Method for Design Education. Rotterdam:010
Publishers.
Prince Waterhouse Coopers (1999) Opportunities in Design, Strategies for Growth in the Irish
Design Sector. Dublin: Price Waterhouse Coopers.
Race, P. & Brown, S. (1998) The Lecturer’s Toolkit. London:Kogan Page.
Toohey, S. (1999) Designing Courses for Higher Education. Buckingham: Open University Press.
Tuomi-Grohn, T. & Engestorm, Y. (2003) Between School and Work, New Perspectives on
Transfer and Boundary-Crossing. London: Pergamon.
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อดีต ปจจุบน
ั อนาคต PBL
ผศ.
ผศ.ดร.
ดร.เกียรติกาํ จร กุศล

การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์เน้นให้ความสําคัญกับผู้เรียนเป็นสําคัญ ตลอดจนให้ความสําคัญกับ
บรรยากาศในการเรียนรู้ของนักศึกษา และเชื่อว่ากระบวนการเรียนรู้แบบ active learning จะช่วยให้นักศึกษาเรียนรู้อย่างมีความสุข
มีความเป็นกัลยาณมิตรต่อกันและในอนาคตเขาจะเป็นพยาบาลวิชาชีพที่มีความพร้อมที่จะเผชิญปัญหาต่างๆ ในขณะปฏิบัติงานได้
โดยไม่ย่อท้อ อาจารย์ประจําที่สอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์จึงใช้รูปแบบการสอนที่หลากหลายให้เหมาะกับเนื้อหาสาระวิชาและ
วัตถุประสงค์ในรายวิชา เช่น การสอนบรรยายแบบมีส่วนร่วม การสอนสาธิต การสอนให้ทําโครงงาน การสอนให้วิเคราะห์จาก
สถานการณ์จริง การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน การสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน การสอนภาคปฏิบัติกับผู้ป่วยจําลอง และการสอนให้
ปฏิบัติจริงกับผู้ป่วยทั้งในสถานบริการสุขภาพและในชุมชน เพื่อให้นักศึกษามีสมรรถนะทั้งในเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติการพยาบาล

ในอดีต
สํานักวิชาได้นําการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
มาใช้ ใ นสํ า นั ก วิ ช าพยาบาลศาสตร์ โดยครั้ ง แรกได้ เ ริ่ ม ใช้ กั บ
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์รุ่นที่ 2 ซึ่งกําลังศึกษาในชั้นปีที่ 4 เมื่อปี
การศึ ก ษา 2545 ในรายวิ ช าภาวะผู้ นํ า และการจั ด การทาง
การพยาบาล ทีมอาจารย์ที่เป็นอาจารย์ประจํากลุ่ม (Facilitator)
ได้ บู ร ณาการการเรี ย นการสอนกั บ การวิ จั ย เพื่ อ จะได้ นํ า
ผลการวิ จั ย ที่ ไ ด้ ไ ปปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นางานด้ า นการสอนให้ มี
ประสิ ทธิ ภาพยิ่ งขึ้ น เป็ นการศึก ษาเกี่ ยวกับ “ความคิ ดเห็น ของ
นักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน” และ
ปการศึกษา 2549
ได้มีการเผยแพร่ในวารสารการศึกษาพยาบาล
ในปีการศึกษา 2546 – 2547 ได้นําผลการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาต่ อการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน มาทํ า
การปรับโจทย์ปัญหา ปรับกระบวนการเรียนรู้ ให้เวลานักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองมากขึ้น
ในปีการศึกษา 2548 - 2550 สํานักวิชาได้มีการจัดการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานในรายวิชาต่างๆ ทั้งภาคทฤษฏีและ
ภาคปฏิบัติการพยาบาลในคลินิกจํานวน 7 รายวิชา และได้มีการทําวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานจํานวน 3 เรือ่ ง
ได้แก่ 1) ศึกษาเจตคติและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลที่ได้เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 2) ผลของการสอนโดยใช้
ปัญหาเป็นฐานที่มีต่อคุณลักษณะและทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล และ 3) วิเคราะห์ทักษะการตั้งคําถาม
ในการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ผลงานวิจัยดังกล่าวได้ส่งตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารและนําเสนอใน
งานประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ
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อดีต ปจจุบน
ั อนาคต PBL

ในปัจจุบัน
ในปี ก ารศึ ก ษา 2551 ถึ ง ปั จ จุ บั น สํ า นั ก วิ ช ามี ก ารรั บ
นักศึกษาจํานวนเพิ่มขึ้น ในการจัดการเรียนการสอนแบบ PBL ต้อง
ใช้อาจารย์ประจํากลุ่มมากขึ้น จึงได้จัดการเรียนการสอนแบบ PBL
เพียง 3 รายวิชา แต่อาจารย์ในสํานักวิชาก็ได้ไปเป็นอาจารย์ประจํา
กลุ่ ม ให้ แ ก่ สํ า นั ก วิ ช าศิ ล ปะศาสตร์ อี ก 1 รายวิ ช า ซึ่ ง เป็ น การให้
ความร่วมมือที่ดีต่อกันข้ามสํานักวิชา นอกจากนี้ก็ได้มีการจัดบริการ
วิชาการเกี่ยวกับการสอนแบบ PBL ให้แก่นักศึกษาและอาจารย์ที่
สนใจจะใช้ วิ ธี ก ารสอนแบบ PBL ทั้ ง ในมหาวิ ท ยาลั ย และบุ ค คล
ปการศึกษา 2552
ภายนอก เพื่อต้องการให้อาจารย์ได้นําไปใช้จัดการเรียนการสอน
ได้จริง เนื่องจากเชื่อว่าในการจัดการเรียนการสอนแบบ PBL ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีในหลายๆ ด้านต่อนักศึกษา ดังตัวอย่างจาก
การประเมินผลการเรียนการสอนแบบ PBL โดยนักศึกษาที่ผ่านการเรียนการสอนแบบ PBL นักศึกษามองว่า ได้นําสิ่งที่เรียนรู้สู่
การปฏิบัติจริง สถานการณ์มีความสอดคล้องกับปัญหาของผู้ป่วยจริง ใน ward การเรียนแบบ PBL ที่น่าเรียนและไม่เครียด กระตุ้น
ให้ทุกคนแสดงความคิดเห็น ได้คิดวิเคราะห์ สามารถนํามาเชื่อมโยงกับทฤษฎีที่เคยเรียนมาได้ดี สําหรับทีมอาจารย์ผู้สอนแบบ PBL
ก็ยังมีความคิดว่าควรจัดการเรียนการสอนแบบ PBL ในสํานักวิชาต่อไป

ในอนาคต
สําหรับในอนาคตนั้นรูปแบบการเรียนการสอนแบบ PBL ก็ยังคงนํามาใช้ได้ต่อไป แต่อาจจะต้องมีการปรับรูปแบบและ
วิธีการให้เหมาะกับการเพิ่มขึ้นของนักศึกษา ในขณะที่จํานวนอาจารย์ยังคงเดิม และอาจจะต้องขอความร่วมมือกับอาจารย์ทั้งใน
และนอกสํานักวิชาให้เข้ามาร่วมเป็นทีมการสอนแบบ PBL มากขึ้น สิ่งสําคัญคือจะต้องมีการพัฒนาคู่มืออาจารย์และคู่มือนักศึกษา
มีการพัฒนาโจทย์สถานการณ์ปัญหาให้มีรูปแบบที่หลากหลาย จัดเตรียมสื่อการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้ ค้นคว้าและวางแผน
การจัดตารางการเรียนการสอนให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อให้การเรียนการสอนแบบ PBL สามารถดําเนินการต่อไปได้อย่างยั่งยืน

ความมุ่ ง มั่ น ความตั้ ง ใจและความร่ ว มมื อ ของที ม อาจารย์ ผู้ ส อน การสนั บ สนุ น ที่ ดี จ ากสํ า นั ก วิ ช าและ
มหาวิทยาลัย จะช่วยผลักดันให้การเรียนการสอนแบบ PBL ดําเนินการได้และมีการขยายผลต่อไป เพื่อตอบสนอง
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องหลั ก สู ต รและการจั ด การเรี ย นการสอน ให้ ไ ด้ บั ณ ฑิ ต ที่ เ ป็ น ผู้ นํ า ด้ า นการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และแก้ปัญหาสุขภาพของประชาชนได้ ปฏิบัติการพยาบาลครอบคลุมการสร้างเสริม
สุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และฟื้นฟูสภาพภายใต้ขอบเขตกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชี พ
สามารถสื่อสาร สอน และให้การปรึกษาด้านสุขภาพได้ และสามารถปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
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แนะนําแหลงขอมูล PBL
ดร.
ดร.ฐิตพิ ร ปานมา

University of California, Irvine ในประเทศสหรัฐอเมริกา (http://www.uci.edu/) เป็นอีกมหาวิทยาลัยหนึ่งที่นํา PBL มาเป็น
เครื่องมือเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนแบบ “Student-centered”
โดยมหาวิทยาลัยได้จัดตั้งสถาบันที่เรียกว่า Problem-based Learning Faculty Institute เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลและ
ดําเนินงานต่างๆ เกี่ยวกับ PBL และพัฒนาเว็บไซต์ของสถาบัน (http://www.pbl.uci.edu/) เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลใน
การเผยแพร่ และแลกเปลี่ยนกับผู้สนใจ ซึ่งข้อมูลต่างๆ บนหน้าหลักของเว็บไซต์ประกอบด้วย

1. What is PBL? (http://www.pbl.uci.edu/whatispbl.html) เป็นส่วนที่อธิบายถึงหลักการ แนวคิด พร้อมวิธีปฏิบัติในการนํา
PBL มาประยุกต์ใช้ โดย Dr. De Gallow, Director, Instructional Resources Center, Project Director, Hewlett Grant
2. Grant Overview (http://www.pbl.uci.edu/grantoverview.html) ได้อธิบายถึงที่มาของแหล่งเงินทุนสนับสนุนสถาบัน
เพื่อให้เกิดการเรียนการสอนแบบ PBL ใน University of California, Irvine ซึ่งแหล่งทุนหลักได้แก่มูลนิธิ The William
and Flora Hewlett Foundation โดยก่อตั้งเป็นกองทุน UCI's Hewlett Foundation Grant
3. Example (http://www.pbl.uci.edu/winter2000/pblproblems.html) เป็นการนําเสนอตัวอย่างโจทย์ปัญหา (Problems)
ซึ่งอาจใช้เป็นแนวทางการเขียนโจทย์ปัญหาสําหรับผู้สนใจ เพราะการเขียนโจทย์ปัญหาถือว่าเป็นขั้นตอนที่ยากและ
ท้าทายขั้นตอนหนึ่งสําหรับการเริ่มต้นกระบวนการเรียนการสอนแบบ PBL

จลุ สาร PBL วลยั ลกั ษณ

-12-

PBL WU Newsletter

แนะนําแหลงขอมูล PBL

ในส่วนนี้จะมีการนําเสนอตัวอย่างโจทย์ปัญหา (Problems) ที่สถาบันพัฒนาขึ้น โดยแบ่งออกตามสาขาวิชา ได้แก่ School of
Social Ecology, School of Biological Sciences, School of Social Sciences, School of Humanities, และ School of Engineering
นอกจากนี้ ยังมีส่วนที่เป็นผลการประเมินและความคิดเห็นของนักศึกษาต่อรูปแบบการเรียนการสอนแบบ PBL เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลสําหรับผู้สอนในการนํามาปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน และยังเป็นแนวทางสําหรับผู้ที่ต้องการทําวิจัยในชั้นเรียนสําหรับ
ประเมินการเรียนการสอนแบบ PBL ต่อไป
4. Links (http://www.pbl.uci.edu/links.html) ในส่วนสุดท้ายนี้ เป็นการนําเสนอถึงเว็บไซต์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ PBL ทั้งที่
เป็นองค์กรภายในมหาวิทยาลัยและสถาบันอื่นๆ ที่นํา PBL มาใช้

ดังนั้น เว็บไซต์ Problem-Based Learning Faculty
Institute ของ University of California, Irvine (UCI) จึงเป็น
แหล่ ง ข้ อ มู ล อี ก แหล่ ง หนึ่ ง สํ า หรั บ ผู้ ส นใจ เพื่ อ ค้ น คว้ า และ
ศึกษาแนวทางการนํา PBL มาใช้ในรูปแบบต่างๆ
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บอกเลากิจกรรม PBL
นันทวัฒน ฟองมณี
จุ ล สาร PBL ฉบั บ นี้ ยั ง คงเล่ า สู่ กั น ฟั ง ถึ ง
กิ จ กรรมต่ า งๆ ที่ ไ ด้ ดํ า เนิ น การมาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ตั้ ง แต่ ช่ ว งเดื อ นตุ ล าคม 2552 – มกราคม 2553
ซึ่ ง กิ จ กรรมที่ จั ด ขึ้ น มี ทั้ ง ภายใ นแล ะภาย นอก
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีรายละเอียดดังนี้

เมื่ อ วั น ที่ 20 ตุ ล าคม และ 18 ธั น วาคม 2552
งา น น วั ต ก ร ร ม ก า ร เ รี ย น รู้ แ ล ะ ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น
ส่วนส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีโอกาสได้
ต้ อ นรั บ คณะศึ ก ษาดู ง านซึ่ ง เป็ น คณาจารย์ จ ากคณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จํานวน 19 ท่าน และ
คณาจารย์จากคณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตยะลา ตามลําดับ เพื่อมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอนแบบ PBL ของมหาวิทยาลัย
วลั ย ลั ก ษณ์ ซึ่ ง กิ จ กรรมครั้ ง นี้ มี ก ารบรรยายให้ ค วามรู้
ตลอดจนให้ ผู้ ศึ ก ษาดู ง านได้ ล องฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารเกี่ ย วกั บ
กระบวนการเรียนรู้แบบ PBL 7 ขั้นตอน เพื่อให้ผู้ศึกษา
ดู ง านได้ รั บ ความรู้ แ ละเข้ า ใจกระบวนการจั ด การเรี ย น
การสอนโดยใช้ PBL อย่างแท้จริง ทั้งทีมต้อนรับและทีม
ผู้มาเยือนต่างก็ร่วมกิจกรรมด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นและ
เป็นกันเอง ทําให้กิจกรรมดําเนินไปด้วยความราบรื่น
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บอกเลากิจกรรม PBL

ในส่วนของการจัดการเรียนการสอนรายวิชาแบบ PBL ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีสํานักวิชา
ที่จัดการเรียนการสอน PBL ภาคการศึกษาที่ 3/2552 จํานวน 20 รายวิชา ได้แก่ (1) รายวิชาตัวตนกับ
สังคม สํานักวิชาศิลปศาสตร์ (2) รายวิชาระบบทางเดินหายใจ 2 (3) รายวิชาระบบทางเดินอาหาร
(4) รายวิชาระบบขับถ่ายปัสสาวะและสืบพันธุ์ (5) รายวิชาศัพภวิทยาและพันธุศาสตร์ทางการแพทย์
(6) รายวิ ช าเวชศาสตร์ ค รอบครั ว และชุ ม ชน 1 (7) รายวิ ช าเวชศาสตร์ ค รอบครั ว และชุ ม ชน 2
(8) รายวิชาเวชจริยศาสตร์และการคิดเชิงวิพากษ์ สํานักวิชาแพทยศาสตร์ (9) รายวิชาวิทยาศาสตร์
การแพทย์ของมนุษย์ 1 (10) รายวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ของมนุษย์ 5 (11) รายวิชาวิทยาศาสตร์
การแพทย์ของมนุษย์ 6 (12) รายวิชาเภสัชกรรมบําบัด 2 (13) รายวิชาเภสัชกรรมชุมชน 1 สํานักวิชา
เภสัชศาสตร์ (14) รายวิชาพฤติกรรมศาสตร์และการออกแบบ (15) รายวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม 1
(16) รายวิชาการสื่อสารและเทคนิคการนําเสนองานทางการออกแบบ (17) รายวิชาประวัติศาสตร์
ศิลปะและการออกแบบ สํานักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (18) รายวิชาชุมชนกับ
สุขภาวะ สํานักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ (19) รายวิชาสัมมนาการตลาด สํานักวิชา
การจัดการ (20) รายวิชาธรณีสัณฐานวิทยาชายฝั่ง สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร และ
(21) รายวิชาวิทยาของเซลล์สําหรับวิทยาการสุขภาพ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์
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Temasek Polytechnic's International Conference on
Learning and Teaching, Singapore (9(9-11 June 2010)
Temasek Polytechnic's International Conference on Learning and
Teaching (9-11 June 2010) will be held in Singapore. The theme is Creative
Pedagogies. Changing Perspectives. Crossing Boundaries. The conference is
held in conjunction with Temasek Polytechnic's 20th anniversary. Keynote
speakers include Professor David Boud (University of Technology, Sydney),
Professor Stephen Brookfield (University of St.Thomas, Minneapolis),
Professor Diana Laurillard (Institute of Education, London) and
Associate Professor Gary Poole (University of British Columbia, Vancouver).
The call for contributions for full papers and showcase sessions is now
open.
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