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การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนดวยสถานการณจําลองเสมือนจริง (SBL) 

พัฒนาภายใน 

๑) มีการพัฒนาและสรางองคความรูเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนดวยสถานการณเสมือนจริง  

(SBL)  โดยใชในการจัดการเรียนรูในรายวิชา การรักษาพยาบาลเบื้องตน ปฏิบัติการรักษาพยาบาลเบื้องตน 

ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลท่ีมีปญหาสุขภาพ ๓ (การพยาบาลผูใหญ  และการพยาบาลเด็ก) ปฏิบัติการพยาบาล

บุคคลท่ีมีปญหาสุขภาพ ๑ (การพยาบาลผูใหญ)   วิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารก 1  และการ
สอบรวบยอดกอนสําเร็จการศึกษา ๖ สาขาวิชา  และกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรม The Sim’s family 

     ๒) พัฒนาอาจารย     ใหความรูเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนดวย SBL ,  การใชหุนและการ

ประยุกตอุปกรณ/ทรัพยากรท่ีมีตามบริบท มาใชในการจัดการเรียนการสอนดวย SBL , การออกแบบ

สถานการณข้ันตอนการสอน และการวัดประเมินผล  โดยใชกระบวนการ KM มาเปนตัวขับเคลื่อนและใหเกิด

การแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 

๓) มีการพัฒนาวัสดุ อุปกรณและสื่อท่ีใชในการเรียนการสอนดวย SBL 

- พัฒนา Simulation lab     จัดทําหองเรียน SBL จํานวน ๒ ชุด ในแตละชุด ประกอบดวย  

Simulation room 1 หอง,  Control room 1หอง, Observation room 1 หอง 

- พัฒนาวัสดุอุปกรณ  จัดเตรียมวัสดุอุปกรณใหเสมือนจริงและใชในการเรียนการสอนดวย SBL  

ไดจริง  ไดแก ระบบ Oxygen pipeline, รถ Emergency พรอมท้ังอุปกรณและยาประจํารถ   

- พัฒนาระบบเทคโนโลยี       พัฒนาและจัดเตรียมระบบเทคโนโลยีท่ีสนับสนุนการจัดการเรียน 

การสอนดวย SBL โดย ๑) อาจารยผูสอนสามารถดึงภาพกิจกรรมการปฏิบัติของนักศึกษา (VDO) ขณะท่ีเรียน

ดวย SBL ไปใชในข้ันตอนการ debrief เพ่ือใหนักศึกษารวมกันวิเคราะหและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากสิ่งท่ีปฏิบัติ    

๒) Computer ทุกเครื่อง และทุกหองเรียนในวิทยาลัยสามารถเชื่อมตอเขาไปดูภาพกิจกรรมการเรียนการสอน

การสอนดวย SBL ไดท้ังขณะท่ีกําลังมีการจัดการเรียนการสอน (real time)  และเรียกดูยอนหลังได 

 พัฒนาวิทยาลัยเครือขายภาคเหนือ 

จัดประชุมใหความรูเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนดวย SBL ไปแลว ๒ ครั้ง ๑) ประชุมเชิง 
ปฏิบัติการเรื่อง การจัดการเรียนการสอนดวย  SBL และการออกแบบสถานการณ ( Scenarios) เพ่ือใชในการ
จัดการเรียนการสอนดวย SBL จํานวน ๓ วัน   ๒) ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องกระบวนการสอนดวย SBL 
จํานวน ๓ วัน   มีอาจารยจากวิทยาลัยเครือขายภาคเหนือ เขารวมประชุม ๒๙ คน (  วพบ.เชียงใหม 11 คน , 
วพบ. พะเยา ๔ คน , วพบ. ลําปาง ๒ คน, วพบ. พุทธชินราช  ๓ คน, วพบ. แพร ๕ คน, วพบ. สวรรคประชา
รักษ ๑๔ คน 
 
 แผนพัฒนาปงบประมาณ ๒๕๕๙ 

1. การพัฒนาภายในวิทยาลัย พัฒนา ๑) Simulation lab ทางดานสูติศาสตร  ๒) วัสดุอุปกรณ :  

ระบบการดูดเสมหะ  เครื่องชวยหายใจ  เครื่อง defibriilator  ๓) อาจารยผูสอนใหมีความเชี่ยวชาญดานการ
สอนเพ่ิมข้ึน 



2. การพัฒนาเครือขาย  ดําเนินโครงการพัฒนาความเชี่ยวชาญดานการจัดการเรียนการสอนดวย  

SBL ของวิทยาลัยเครือขายภาคเหนือ  ตอ ดังนี้  ๑) ประชุมเชิงปฏิบัติ  : การวัดและประเมินผลการจัดการ

เรียนรูดวย SBL    ๒) สงเสริมและสนับสนุน      พรอมท้ังใหความชวยเหลือแกวิทยาลัยเครือขายในการ
จัดการเรียนการสอนดวย     SBL ๓) ประชุมเชิงปฏิบัติการ : การจัดการความรูเพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการ

เรียนการสอนดวย SBL ๔) ติดตามผลการจัดการเรียนการสอนดวย SBL ของวิทยาลัยเครือขายภาคเหนือ 

 
 
แนวปฏิบัติในการพัฒนาจัดการเรียนการสอนดวย SBL 
๑. กระตุนใหอาจารยมีทัศนคติท่ี ตอการจัดการเรียนการสอนดวย SBL 

- ชักชวนอาจารยท่ีสนใจมารวมเรียนรูและสั่งสมประสบการณการสอนดวย SBL จากกลุม
เล็กๆ โดยเริ่มจากอาจารยผูรวมสอนในรายวิชา  จากนั้นขยายออกไปสูรายวิชาอ่ืนๆ   

- ขยายการจัดการเรียนการสอนดวย SBL ไปยังสาขาวิชาอ่ืนๆ เริ่มใหเรียนรูการจัดการเรียน
การสอนดวย SBL จากการใช SBL ประเมินผูเรียนดวยการสอบ OSCE  เนื่องจากงาย และ
อาจารยยังไมตองปรับเปลี่ยนบทบาทไปจากเดิมมากนัก  และเปนการชวยใหอาจารยเห็น
ผลลัพธจากการจัดการเรียนการสอนปกติ วาไมสามารถสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะและ
สมรรถนะท่ีจําเปนของพยาบาลได 

๒. ใหความรูกวางๆ  (Overview) เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนดวย SBL  ดวยการจัดประชุมให
ความรู  
- แลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือทําความเขาใจให อาจารยรับรูประเด็นสําคัญของการจัดการเรียนการ

สอนดวย SBL วาการจัดการเรียนการสอนดวย SBL สามารถทําได โดยไมตองพ่ึงพา
เทคโนโลยีข้ันสูงเพียงอยางเดียว  ถึงแมอาจารยจะไมมีหุนท่ีมีสมรรถนะสูง (High fidelity 
manikin) อาจารยสามารถออกแบบการจดัการเรียนการสอนดวย SBL ได โดยอาจารยควร
ระลึกไวเสมอวา “ Simulation is a Technique not Technology”                                                                                                                                                                                                                                                                      

- มีการชี้แจงทําความเขาใจเปาหมายการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนดวย SBL 
- ใหความรูเรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนดวย SBL 

๓. ใหความรูเรื่องการออกแบบโจทยสถานการณ (Scenario/ Simulated Clinical Experience) 
เพ่ือใชกระตุนการเรียนรูของผูเรียน 
- มอบหมายใหออกแบบโจทยสถานการณ (Scenario)  โดยเนนใหใชขอมูลจากกรณีศึกษา

ผูปวยจริงมาเปนฐานในการออกแบบสถานการณ และการกําหนดวัตถุประสงคการเรียนให 
SMART (Specific, Measurable, Agreed, realistic, and Time bound)                                                                                                                                                                                                           

- ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูและปรับปรุงแกไขโจทยสถานการณ (Scenario) 

- ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู การวางแผนและการออกแบบการจัดการเรียนการสอนดวย SBL 

o ใหความรูเรื่อง สมรรถนะ การทํางาน และขอจํากัดของหุน ( High fidelity 
manikin) 

o การลงขอมูลในหุน (High fidelity manikin) และปรับแกโจทยสถานการณตาม
ขอจํากัดของหุน 

o การประยุกตใชอุปกรณตางๆ ในการจัดการเรียนการสอนดวย SBL 



- นําโจทยสถานการณใหผูเชี่ยวชาญ/ แพทยและพยาบาลในคลินิก ชวยตรวจสอบแกไข 
- แกไขปรับปรุงโจทยสถานการณตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ 

๔. ใหความรูเรื่องกระบวนการจัดการเรียนการสอนดวย SBL : เทคนิคการสอน ข้ันตอนการสอน
บทบาทครู บทบาทผูเรียน 
- ทดลองสอนดวย SBL  
- แลกเปลีย่นเรียนรูกระบวนการจัดการเรียนการสอนดวย SBL 

๕. อาจารยนําโจทยสถานการณ (Scenario)  ไปใชสอนจริงในรายวิชา 
๖. ประชุมเสวนากลุม (Focus group) เพ่ือถอดบทเรียนรวมกันระหวางอาจารยผูสอน 
๗. ใหความรูเรื่องการวัดประเมินผลการจัดการเรียนการสอนดวย SBL 

- มอบหมายใหออกแบบโจทยสถานการณ และใบประเมินผล 
- ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูและปรับปรุงแกไขโจทยสถานการณ (Scenario) และใบประเมิน 

- ทดลองประเมินผลการจัดการเรียนการสอนดวยโจทยสถานการณ ( Scenario) และใบ

ประเมินท่ีออกแบบไว 
- นําโจทยสถานการณและใบประเมินใหผูเชี่ยวชาญ/ แพทยและพยาบาลในคลินิก ชวย

ตรวจสอบแกไข 
- แกไขปรับปรุงโจทยสถานการณและใบประเมินตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ 

๘. อาจารยนําโจทยสถานการณ (Scenario) และใบประเมิน ไปใชประเมินผลผูเรียนในรายวิชา 

๙. ประชุมเสวนากลุม (Focus group) เพ่ือถอดบทเรียนรวมกันระหวางอาจารยผูสอน 
๑๐.  นําองคความรูท่ีไดจากการถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน เพ่ือใหเกิดองคความรูเพ่ิมเติม 

และนําไปประยุกตใชตอไป 
 
 

อ. ละมัด เลิศล้ํา และ อ. ชนิดา ธนสารสุธี 
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