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ผู้น าสนทนา  พอ. นพ.ทวีศักดิ์  นพเกษร 

แนวคิดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ไม่ใช่การเรียนรู้จากห้องเรียนอย่างเดียว สามารถใช้ส่ือให้เกิด
ประโยชน์ในการเรียนการสอนได้  รวมท้ังความต้องการของนักศึกษาท่ีต้องการมีส่ือท่ีช่วยให้เกิดการเรียนการ
สอนได้ตลอดเวลา และจากผลการวัดความรู้ของนักศึกษาในปี พ.ศ.2557 ในเรื่องการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อ
ป้องกันการเกิด VAP พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้นจึงมีการน าแนวคิดด้านการใช้แอพลิเคช่ันมาใช้ซึ่งเป็น
โปรแกรมท่ีท างานบนมือถือและแท็บเล็ต สามารถดาวโหลดมาไว้ในมือถือและสามารถเข้าสู่เนื้อหาได้เลยโดย
ไม่ต้องเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต ง่ายต่อการพกพาและสะดวกต่อการใช้งาน เพื่อการเตรียมความพร้อมของ
นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 ก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยภาวะวิกฤต 

จากเหตุผลดังกล่าวก่อให้เกิดการวิจัยในช้ันเรียนเกิดขึ้นเพื่อพัฒนาส่ือการเรียนรู้แบบแอพลิเคช่ันใน
การปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการเกิด VAP ของนักศึกษาช้ันปีท่ี 3  ซึ่งเป็นการวิจัยเพื่อศึกษาความเป็น 
ไปได้ของส่ือการเรียนรู้ดังกล่าว ซึ่งได้กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาพยาบาลท่ีขึ้นฝึกปฏิบัติงานท่ีห้องผู้ป่วยหนัก 
อายุรกรรม 2 เหนือ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และใช้โทรศัพท์มือถือระบบแอนดรอย จ านวน 16 คน
ผู้หญิง 15 คน ผู้ชาย 1 คน โดยใช้กรอบแนวคิดแบบ ADDIE Model คือ 1.การศึกษาและวิเคราะห์เนื้อหาด้าน
การเรียนรู้ (Analysis) จากการทบทวนวรรณกรรมและให้ผู้เช่ียวชาญช่วยดูเรื่องเนื้อหาการเรียนรู้  2.ด้านการ
ออกแบบบทเรียน (Design) มีการสร้างเรื่องราว บทเรียน (Storyboard) ซึ่งใช้ผู้เช่ียวชาญด้านการพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมาช่วยในการออกแบบ 3.ด้านการพัฒนาบทเรียน 
(Development) มีการใช้โปรแกรม App Investor ในการพัมนาบทเรียน และโปรแกรม Pencil Project มา
ใช้ส าหรับวาดตัวละคร และฉาก 4.การน าบทเรียนไปใช้ (Implementation) น ามาใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 2 
สัปดาห ์และ 5.การประเมินผล (Evaluation) โดยสอบถามความพึงพอใจหลังการใช้งานแอพลิเคช่ัน 

ผลการศึกษา พบว่าได้ส่ือการเรียนรู้รูปแบบแอพลิเคช่ันในการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการเกิด 
VAP นักศึกษามีความพึงพอใจในด้านเนื้อหา ด้านการออกแบบและด้านการน าไปใช้อยู่ในระดับมาก ส่วนด้าน
ความคิดเห็น เห็นว่าส่ือดังกล่าวช่วยให้ทบทวนเนื้อหาได้ด้วยตนเองตลอดเวลา ช่วยให้เตรียมตัวและเพิ่มความรู้



ก่อนฝึกปฏิบัติงาน ท าให้เกิดความมั่นใจมากขึ้นในการปฏิบัติการพยาบาล แต่ควรเพิ่มรูปภาพ เสียงบรรยายใน
แต่ละหน้าและเพิ่มสีสันมากกว่านี้ 
ปัจจัยท าให้ส าเร็จ คือ ความมุ่งมั่นของอาจารย์ท่ีจะให้ความรู้แก่นักศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
ประเด็นท่ีน่าสนใจในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ คือ การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ไม่จ าเป็นต้องเรียนรู้ในห้องเรียน
ตลอดเวลาและการเรียนรู้จะท าให้เกิดความส าเร็จในการสร้างบทเรียน คือการใช้ส่ือเข้ามาช่วย และการให้
ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการออกแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
ข้อเสนอแนะ ผู้อภิปรายเสนอว่าควรมีข้อสอบ Pre test/Post test เพิ่มด้วย และต้องดูการเข้าเรียนของ
นักศึกษาด้วยว่าเข้ามาดูมากน้อยแค่ไหน เกิดการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นหรือไม่ ถ้าสามารถให้นักศึกษาสถาบันอื่น
เข้าศึกษาได้ด้วย จะเกิดประโยชน์ต่อการเรียนได้มากขึ้น และท่ีส าคัญคือควรวัด Outcome learning ด้วย 
ข้อคิดเห็นของ Note taker คือ ควรมีการวัดผลความสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้ของนักศึกษาด้วยว่ามีความรู้เพิ่ม
มากขึ้นนอกเหนือจากการวัดแต่ความพึงพอใจอย่างเดียว เพื่อเปรียบเทียบว่ามีความรู้เพิ่มมากขึ้นแค่ไหนจาก
การใช้ส่ือแอพลิเคช่ันดังกล่าว 
 
 
ชื่อเร่ือง  ประสิทธิผลของการใช้ส่ือวีดีทัศน์ควบคู่โจทย์สถานการณ์งานพยาบาลอาชีวอนามัยส าหรับนักศึกษา
พยาบาล 
วิทยากร  คุณวรรณา สนองเดช 
ผู้น าสนทนา  พอ. นพ.ทวีศักดิ์  นพเกษร 
 ปัจจุบันส านักการพยาบาลได้มีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนนักศึกษาพยาบาลอาชีวอนามัย     
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนเพื่อดูแลสุขภาพของวัยแรงงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยใน
การท างาน แต่บทบาทของพยาบาลอาชีวอนามัยยังไม่เป็นท่ีรู้จักมากนัก และข้อจ ากัดด้านเวลาในการเรียนการ
สอนและสถานท่ีในการฝึกปฏิบัติงานในสถานการณ์ประกอบการจริง ดังนั้นเพื่อให้การเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพและนักศึกษามีสมรรถนะตรงตามมาตรฐานของส านักการพยาบาลท่ีก าหนด จึงมีการจัดท า ส่ือ   
วิดีทัศน์เกี่ยวกับงานอาชีวอนามัยควบคู่โจทย์สถานการณ์งานพยาบาลอาชีวอนามัยส าหรับนักศึกษาพยาบาล
ขึ้น เช่นสถานการณ์ด้านการจัดการผ้าเน้นปัจจัยคุกคามด้านกายภาพและชีวภาพ สถานการณ์ด้านอาชีพ
ก่อสร้างเน้นปัจจัยด้านกายภาพและการคุกคามด้านสารเคมี สถานการณ์ด้านอาชีพเกษตรกรรมเน้นปัจจัย
คุกคามด้านชีวภาพและสารเคมี เป็นต้น 
 จากการจัดท าส่ือดังกล่าวจึงมีการศึกษากึ่งทดลอง เพื่อวัดความรู้ ความมั่นใจในการให้การพยาบาล
ด้านงานอาชีวอนามัยหลังการได้รับส่ือวีดีทัศน์ร่วมกับการอภิปรายตามโจทย์สถานการณ์จริง  ประชากรท่ี ใช้
ศึกษาคือนักศึกษาพยาบาลช้ันปีท่ี 4 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี จ านวน 155 คนโดยมีขั้นตอนการศึกษา 4 
ขั้นตอน คือขั้นท่ี 1การผลิตส่ือการเรียนการสอน ด้วยการทบทวนวรรณกรรมแล้วน ามาเขียนบท การบันทึก
เทป การเตรียมคู่มือ การตัดต่อเรียบเรียงเรื่องราวให้เหมาะสม ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเนื้อหา ปรับปรุง น าไปใช้



สอนนักศึกษาพยาบาลและประเมินผล ขั้นที่ 2 การสร้างแบบประเมินการใช้ส่ือวีดีทัศน์ ขั้นท่ี 3 การใช้ส่ือและ
การสอนโดยใช้โจทย์สถานการณ์ ขั้นที่ 4 การประเมินผลส่ือตามแบบประเมินท่ีสร้างขึ้น 
 ผลจากการใช้ส่ือส่ือวีดีทัศน์ควบคู่โจทย์สถานการณ์งานพยาบาลอาชีวอนามัยส าหรับนักศึกษา
พยาบาลพบว่าด้านกระบวนการเรียนรู้ให้ผลอยู่ในระดับมากและส่ือช่วยกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้และกระตุ้นกระบวนการคิดอยู่ในระดับมากท่ีสุด และเมื่อเปรียบเทียบผลการเรียน พบว่านักศึกษามี
ความรู้ เพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติและสามารถให้การบริการด้านอาชีวอนามัยเพิ่มมากขึ้น
เช่นเดียวกัน 
ปัจจัยท าให้ส าเร็จ คือ จิตวิญญาณของความเป็นครู และการเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ท าให้มุ่งมั่นในการ
พัฒนาบทเรียนให้ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบันและสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
ประเด็นท่ีน่าสนใจในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ คือ  การใช้ส่ือวีดีทัศน์ประกอบกับโจทย์สถานการณ์ท่ีสร้างขึ้นและ
ให้นักศึกษาจับผิดภาพช่วยให้เกิดกระบวนการคิดของผู้เรียน และช่วยพัฒนากระบวนการเรียนรู้มากขึ้น  
ข้อเสนอแนะ การประเมินโจทย์ในแต่ละสถานการณ์มีวิธีการให้นักศึกษาประเมินอย่างไร และควรเพิ่มการ
วิเคราะห์ต่อว่านักศึกษาเกิดความรู้เพิ่มมากขึ้นแล้วส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ข้างในของนักเรียนอย่างไรบ้าง  
จะช่วยให้ต่อยอดกระบวนการเรียนรู้ได้ 
ข้อคิดเห็นของ Note taker คือ กระบวนการเรียนรู้ดังกล่าวช่วยให้นักศึกษาเห็นสถานการณ์จริงและช่วยให้
เกิดกระบวนการความคิดตามมาและสามารถแก้โจทย์ปัญหาได้ จะช่วยให้น าไปปรับใช้ในการท างานและใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
 
 
ชื่อเร่ือง  การพัฒนาบทเรียนโดยใช้ e –learning เรื่องหลักการและเทคนิคการท าแผลส าหรับนักศึกษา
พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
วิทยากร  คุณพัชรี  แวงวรรณ 
ผู้น าสนทนา  พอ. นพ.ทวีศักดิ์  นพเกษร 
 การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  ผ่านส่ือโดยระบบ e- learning  มีความส าคัญเพิ่มมากขึ้น จะช่วยให้
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และทบทวนบทเรียนได้ตลอดเวลา เช่นเดียวกับวิทยาลัยศรีมหาสารคามท่ีได้พัฒนาการ
สอนวิชาหลักการและเทคนิคการพยาบาลด้านเทคนิคการท าแผล เนื่องจากพบว่านักศึกษาพยาบาลยังขาด
ความรู้และทักษะการท าแผลเพราะเป็นการเรียนรู้ในห้องเรียน ไม่เคยฝึกปฏิบัติมาก่อนและมีเวลาในการฝึก
ทักษะด้านนี้น้อยนั่นเอง 
 จากปัญหาดังกล่าวน ามาสู่กระบวนการวิจัยกึ่งทดลองแบบหนึ่งกลุ่มวัดก่อนและหลังการทดลองเพื่อ
ช่วยในการพัฒนาบทเรียน e-learning เรื่องหลักการและเทคนิคการท าแผลส าหรับนักศึกษาพยาบาลช้ันปีท่ี 2 
กลุ่มตัวอย่าง คือนักศึกษาพยาบาลช้ันปีท่ี 2 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม จ านวน 38 คน โดยการเลือก
แบบเจาะจง มีการด าเนินการศึกษาเป็น  ระยะ คือระยะพัฒนาบทเรียน e-learning เรื่องหลักการและเทคนิค
การท าแผลและจัดท า couree ware เพื่อบรรจุเนื้อหาลงเวปไซน์ท่ีใช้สอน และให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความ



ตรงของเนื้อหา ระยะท่ี 2 การทดลองใช้ของนักศึกษาโดยทดสอบความรู้ก่อนใช้ และวัดความรู้หลังการใช้ และ
ประเมินความคิดเห็นในการพัฒนาบทเรียนโดยใช้ e-learning 
 ผลการทดลอง พบว่าประสิทธิภาพของบทเรียน e-learning learning เรื่องหลักการและเทคนิคการ
ท าแผลด้านกระบวนการเท่ากับ 98.03 และด้านผลลัพธ์เท่ากับ 91.80 มีค่ามากกว่าเกณฑ์ 80/80  และ
ผลสัมฤทธิ์หลังการเรียนมีค่ามากกว่าก่อนเรียน ส่วนความคิดเห็นด้านการออกแบบ สี ขนาด อ่านง่ายพบว่ามี
ค่าเฉล่ียในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือด้านเนื้อหาอยู่ในระดับมาก 
ปัจจัยท าให้ส าเร็จ คือ ความมุ่งมั่นต้ังใจในการพัฒนาการเรียนการสอนของอาจารย์  
ประเด็นท่ีน่าสนใจในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ คือ  การวัดกระบวนการสร้างความรู้จากการเรียน e-learning  
 ช่วยพัฒนากระบวนการเรียนรู้มากขึ้นอย่างไรบ้าง และนักศึกษาไม่สามารถสัมผัสถึงอารมณ์ของผู้สอนได้  
ข้อเสนอแนะ  การวัดกระบวนการสร้างความรู้จากการเรียนจากบทเรียน e-learningกับการเรียนจากครู
ต่างกันอย่างไร จะช่วยให้รู้ว่าต้องมี บทเรียน e-learning หรือไม่ และการใช้ บทเรียน e-learning จะเพิ่ม 
Effectiveness มากขึ้นไหม 
ข้อคิดเห็นของ Note taker  คือ การพัฒนา บทเรียน e-learning ควรมีการน าเนื้อหาท่ีเป็น Evidence 
based Practice มาช่วยในการพัฒนาเนื้อหาในการเรียนรู้ และควรมีภาพประกอบการท าแผลในแต่ละ
ประเภทด้วยจะช่วยให้นักศึกษาเข้าใจมากขึ้น 
 
 
ชื่อเร่ือง  ผลการใช้ Coaching Mentor ในการเรียนรู้เรื่องการบริหารความเส่ียงของนักศึกษาท่ีขึ้นฝึกปฏิบัติ
บริหารการพยาบาล 
วิทยากร  คุณลักขนา  ชอบเสียง 
ผู้น าสนทนา  พอ.นพ.ทวีศักดิ์  นพเกษร 
 จากการปรับแนวทางการนิเทศนักศึกษาท่ีขึ้นฝึกปฏิบัติงานโดยไม่มีอาจารย์ประจ าช้ันนิเทศ แต่ให้เป็น 
Mentor ประจ าหน่วยงานนิเทศนักศึกษาแทน จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมของ Mentor  ในการนิเทศ
นักศึกษาโดยใช้กระบวนการ Coaching มาเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อม เพื่อความปลอดภัยของ
ผู้ป่วย โดยเน้นการช้ีแนะ สอนงานช่วยเหลือ เพื่อให้เกิดการพัฒนาความสามารถของ Mentorและปฏิบัติได้
อย่างถูกต้อง 
 การพัฒนาแนวทางการนิเทศดังกล่าวจึงต้องมีการวัดผลการด าเนินงานของการใช้ Mentor Coaching 
โดยศึกษาในรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ มีนักศึกษาจ านวน 149 คน Mentor จ านวน 3 คนและอาจารย์
ประจ ารายวิชาจ านวน 3 คน แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะเตรียมการ มีการระดมสมองอาจารย์ในกลุ่มวิชาการ
พยาบาลและอาจารย์ที่เคยฝึกปฏิบัติบริหารการพยาบาลได้แนวคิดเรื่องการบริหารความเส่ียง เลือกแหล่งใน
การฝึกท่ีเคยขึ้นฝึกปฏิบัติวิชาปฏิบัติการบริหารการพยาบาล และมีประสบการณ์ในการนิเทศร่วมกับ Mentor 
ท่ีผ่านการอบรมหลักสูตรอาจารย์พี่เล่ียงมา 10 วัน ระยะปฏิบัติการ จะใช้กระบวนการ Plan  -Act –Observe 



- Reflect และระยะประเมนิผลจะมีการสอบอัตนัยเรื่องการบริหารความเส่ียง มีการสนทนากลุ่มและการ
สัมภาษณ์ Mentor  
 ผลลัพธ์ท่ีได้จากการใช้ Mentor coaching พบว่านักศึกษาสอบผ่านการบริหารความเส่ียงร้อยละ 
90.08 ส่วนท่ีไม่ผ่านเน้นการทบทวนร่วมกับ Mentor และพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุดและ
ระบบ Coaching มีความเหมาะสมในการเตรียมความพร้อมของ Mentor 
ปัจจัยท าให้ส าเร็จ คือ ความร่วมมือของ Mentor ประจ าหน่วยงาน  
ประเด็นท่ีน่าสนใจในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ คือ  การปรับแนวทางการนิเทศโดยใช้ Mentor ประจ าหน่วยงาน
ช่วยให้การจัดการเรียนการสอนสะดวกมากขึ้น และทราบบริบทของหน่วยงานนั้นได้ชัดเจน 
ข้อเสนอแนะ  เป็นเรื่องท่ีน่าสนใจ ควรเขียนเป็น Model ออกมาให้ชัดเจนจะท าให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้น 
เพราะการใช้ระบบ Coaching เป็นการสร้างคน และควรถอดบทเรียนออกมาว่าอยากเห็นอะไรในตัว 
coaching แล้วน าส่ิงนั้นไปพัฒนา Mentor ต่อจะได้ประโยชน์มากขึ้น และควรวัดความรู้ก่อนหลังการใช้ 
Mentor ว่าผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเพิ่มขึ้นไหม 
ข้อคิดเห็นของ Note taker  การใช้บุคลากรในพื้นท่ีท่ีนักศึกษาขึ้นฝึกปฏิบัติงานเป็นพี่เล้ียง จะช่วยให้เข้าใจ
บริบทของหน่วยงานได้ชัดเจนและสามารถถ่ายทอดสู่นักศึกษาได้อย่างชัดเจนมากขึ้น 
 
 
ชื่อเร่ือง  การสร้างสรรค์ศิลปะภาพวาดในการเรียนการสอนการพยาบาลเด็กโรคมะเร็ง 
วิทยากร  คุณวิรัลพัชร  สกุลสันติพร 
ผู้น าสนทนา  พอ. นพ.ทวีศักดิ์  นพเกษร 
 สังคมปัจจุบันเป็นสังคมของการก้มหน้าในการท่องโลกสู่สังคมออนไลน์ เช่นเดียวกับนักศึกษาพยาบาล 
ถ้าการเรียนการสอนเป็นการบรรยายอย่างเดียว อาจท าให้นักศึกษาเกิดความเบื่อหน่ายในการเรียนและมุ่ง
สนใจไปท่ีการออนไลน์อย่างเดียว ไม่สนใจบทเรียน ดังนั้นการหาแนวทางการเรียนการสอนแบบใหม่จะช่วย
กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนุก และมีความสุขกับการเรียนได้ 
 แนวความคิดการเรียนการสอนโดยใช้ศิลปะภาพวาดจึงได้เกิดขึ้น โดยการจัดการเรียนการสอนในกลุ่ม
นักศึกษาพยาบาลช้ันปีท่ี 3 รุ่นท่ี 44 จ านวน 2 ห้องเรียนๆละ 83-84 คน ในการเรียนการพยาบาลเด็กท่ีมีการ
เจริญของเซลล์ผิดปกติ มีการแจกเอกสารการเรียนให้ก่อน 1 สัปดาห์และให้นักศึกษาสรุปการเรียนรู้จาก
เอกสารนั้นลงในสมุดจ๋ิวประจ าตัวมาในวันท่ีเรียน ซึ่งมีเวลาในการเรียนจ านวน 3 ช่ัวโมง การแต่งกายแบบ
สบาย เส้ือยืด กางเกงกีฬา  โดยช่ัวโมงท่ี 1 ให้นักศึกษานั่งสมาธิก่อน 5 นาทีต่อด้วยการบรรยายของครู
เกี่ยวกับโรคมะเร็งท่ีพบบ่อยในเด็กพร้อมกับให้นักศึกษาซักถามข้อสงสัยได้ และช่ัวโมงท่ี 2 และ 3 ให้นักศึกษา
แบ่งกลุ่มๆละ 6- 8 คนตามปัญหาทางการพยาบาลท่ีพบบ่อยกลุ่มละ 1 ปัญหา และให้นักศึกษาน าปัญหา
ทางการพยาบาลท่ีได้ในกลุ่มมาออกแบบการพยาบาลโดยใช้รูปภาพในการส่ือความหมายในการพยาบาลและ
ตกแต่งภาพให้สวยงาม และมีการน าเสนอผลงานของแต่ละกลุ่ม มีการซักถามจากเพื่อนกลุ่มอื่นๆ ครูสรุปผล
และอธิบายเพิ่มเติม 



 จากการจัดรูปแบบการเรียนรู้ดังกล่าวส่งผลให้นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน 
ท าให้เข้าใจเนื้อหาการเรียนได้ง่ายมากขึ้น จดจ าเนื้อหาได้มากขึ้น และสนุกสนานในการเรียนไม่เกิดความเบื่อ
หน่าย 
ปัจจัยท าให้ส าเร็จ คือ การมีส่วนร่วมของนักศึกษาท าให้เกิดความสนุกสนานในการเรียนและมีความสุขในการ
เรียนท าให้การเรียนการสอนในรูปแบบดังกล่าวน่าสนใจ และประสบผลส าเร็จ  
ประเด็นท่ีน่าสนใจในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ คือ  เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่เพราะเป็นการสอนให้นักศึกษา
ฝึกการใช้กระบวนการความคิดออกมาเป็นความรู้ท่ีน าไปใช้ในการเรียนและการพัฒนาตนเอง ไม่ใช่การท่องจ า
อย่างเดียว เพราะการท่องจ าไม่ช่วยให้นักเรียนเกิดความคิดหรือเกิดการพัฒนาตนเอง 
ข้อเสนอแนะ  คือปลายทางสุดท้ายของการเรียนการสอนไม่ทราบว่าอาจารย์วัดความรู้ของนักศึกษาอย่างไร 
เด็กมีการน าไปใช้อย่างไรบ้าง เกิดการสร้างความรู้ไหม และควรมีการท า focus group เพื่อมีการ Reflection 
โดยให้นักศึกษาได้สะท้อนความคิด ความรู้สึกออกมาให้เห็นว่าเกิดผลอะไรบ้างกับตนเองจากการท ากิจกรรมนี้ 
และ Learning Outcome เปล่ียนแปลงไปมากน้อยแค่ไหน 
ข้อคิดเห็นของ Note taker  การเรียนรู้ดังกล่าวช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจได้มากขึ้นเพราะเป็นการพัฒนา
กระบวนการความคิดของนักศึกษาและถ่ายทอดออกมาเป็นภาพวาดท่ีช่วยให้นักศึกษาเกิดความสุขในการเรียน 
ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อย่างแท้จริง 
 
 


