
Flipped Classroom 
เมื่อห้องเรียนกลับหัวและอาจารย์ไม่ได้มีหน้าที่สอน 

Preeda Prakrankamanant, Ph.D. 

College of Medicine and Public Health 

Ubon Ratchathani University 



ความเป็นมาและหลักการ 

• เนื้อหาในการสอนมีมากขึ้นแต่เวลาในการสอนเท่าเดิม 

• เมื่อเนื้อหามากขึ้นท าให้การบรรยายต้องเร็วข้ึน 

• นักศึกษาไม่สามารถติดตามเนื้อหาที่บรรยายได้ทัน 

• ความรู้ที่ได้รับไม่มีการต่อยอดเนื่องจากผู้เรียนไม่ได้ถูกกระตุ้นให้
เข้าใจ 

Active Learning 



What is Active Learning? 

Students solve problems, formulate questions, answer 
questions, discuss, explain, debate, or brainstorm 

during class of their own 



ความเป็นมาและหลักการ 

• เดิมที วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีกระบวนการ 
Problem-based learning (PBL) อยู่แล้ว แต่ 
– เป็นเทคนิคที่ต้องใช้อาจารย์เป็นจ านวนมากเพื่อท าหน้าที่เป็น 

facilitator 

– ยังพบว่านักศึกษาบางคนไมได้เตรียมตัวมาก่อน แต่คาดหวังว่าจะมาฟัง
เพื่อนที่เตรียมตัวมา 



Passive vs. Active 

 



วิธีการด าเนินงาน 

เพื่อให้เกิดเรียนรู้ที่ตัวนักศึกษา กิจกรรมการเรียนรู้ครั้งนี้จึงประกอบ
ไปด้วย 

• การเรียนแบบห้องเรียนหัวกลับ (flipped classroom) 

• กระบวนการเรียนรู้แบบทีม (team-based learning) 



Problem-based Learning 

Using patient cases to teach students how to think like a clinician 



Flipped Classroom 

A type of learning that reverses the traditional educational 
arrangement 



ขั้นตอนการเรียนรู้แบบ TBL 

1. การมอบหมายให้นักศึกษาไปอ่านล่วงหน้า 

2. ท าแบบทดสอบรายบุคคล 

3. ท าแบบทดสอบเป็นกลุ่มด้วยกระดาษค าตอบพิเศษ 

4. การอภิปรายกลุ่มย่อย 

5. Immediate Feedback-Assessment Technique 

6. การอภิปรายกลุ่มย่อย 

7. การอภิปรายค าตอบจากผู้สอน 



ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. การมอบหมายให้นักศึกษาไปอ่านล่วงหน้า 
– เอกสารประกอบการสอน / สื่อการสอนอ่ืนๆ 

2. ท าแบบทดสอบรายบุคคล 
– แบบทดสอบควรเป็นข้อสอบปรนัย 

– โจทย์ไม่ยาวหรือยากมากเกินไป 

– มีเนื้อหาครอบคลุมกับเอกสารที่ให้ไป 

– ไม่ควรใช้เวลากับขั้นตอนนี้มาก เมื่อครบเวลาให้เก็บกระดาษค าตอบ
เพื่อตรวจนับคะแนนต่อไป 



 

การทดสอบแบบบุคคล 



ขั้นตอนการด าเนินงาน 

3. ท าแบบทดสอบเป็นกลุ่ม 
– จัดกลุ่มโดยสุ่ม หรือ โดยอาจารย์ 

– ให้นักศึกษาท าข้อสอบชุดเดิม และ สามารถเปิดดูเอกสารได้ 

– แต่ละกลุ่มจะได้รับ กระดาษค าตอบแบบคาร์บอน 1 ชุด 

– เมื่อกลุ่มตัดสินใจเลือกค าตอบ ให้ใช้เหรียญขูดแถบคาร์บอน หากพบ
สัญลักษณ์ แสดงว่าตอบได้ถูกต้อง 

– หากไม่พบแสดงว่าค าตอบที่เลือกไม่ถูกต้อง ทั้งกลุ่มต้องท าการ
อภิปรายเพ่ือค าตอบที่ถูกต้องต่อไปจนกว่าจะเจอ 

– การขูดเพิ่มแต่ละครั้งจะมีการหักคะแนน 
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IF-AT 

• Immediate Feedback-Assessment Technique 

• นักศึกษาจะทราบผลทันทีว่าค าตอบที่ตอบนั้นถูกหรือไม่ 

• หากค าตอบไม่ถูก ภายในกลุ่มจะเกิดการอภิปรายเพ่ือให้ได้ค าตอบใหม่
ขึ้นมา 









ขั้นตอนการด าเนินงาน 

7. การอภิปรายค าตอบแบบทดสอบจากผู้สอน 
– เพื่อให้มั่นใจว่านักศึกษาตอบถูกด้วยเหตุผลที่เหมาะสม ไม่ใช่การเดา

ถูก 

– อาจารย์ต้องเปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงความเห็นที่ขัดแย้งกับเฉลย
ได ้

– ก่อให้เกิด 2-way communication 

 







ผลการด าเนินงาน 

1. นักศึกษามีการเตรียมตัวศึกษาบทเรียนมาก่อนเข้าชั้นเรียน 

2. นักศึกษาร่วมกันท างานเป็นทีมเพื่อแก้โจทย์ปัญหา 



ผลลัพท์ของการด าเนินงาน 

1. Learner-centered by flipped classroom 

2. Active learning by group activity 

3. เวลาส่วนใหญ่ในห้องเรียนใช้ไปกับการฝึกการแก้ปัญหาด้วย
กระบวนการกลุ่ม 

4. นักศึกษาได้รับข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับความถูกต้องทันที 
(immediate feedback) 



ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 

1. การกระตุ้นให้นักศึกษาเข้าใจในการเตรียมตัวศึกษาบทเรียนมา
ก่อนเข้าชั้นเรียน 

2. การออกแบบแบบทดสอบให้ครอบคลุมเนื้อหา โดยไม่ยากเกินไป 
หรือง่ายเกิน และควรเป็นข้อสอบปรนัย 



ปัญหาอุปสรรค 

1. รูปแบบในการกระตุ้นให้นักศึกษาเตรียมตัวบทเรียนก่อนเข้า
ห้องเรียนคือใช้การเก็บคะแนน ซึ่งเป็นรูปแบบที่ได้ผลในระยะ
สั้น แต่ไม่เหมาะในการใช้ระยะยาว 

2. นักศึกษายังมีความกังวลต่อการสอบ เนื่องจากไม่ได้เรียนรู้ผ่าน
การสอน (passive learning) ในรูปแบบเดิม 

3. ผู้สอนต้องมีการเตรียมตัวที่มากขึ้น 



ข้อบ่งชี้การเป็นแนวทางปฏิบัติที่ด ี

1. นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ของตน (active learning) 

2. องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นลักษณะสองทศิทาง (2-way communication) 
ระหว่างนักศึกษา-นักศึกษา และ นักศึกษา-อาจารย์ 

เป้าหมายการด าเนินงานในอนาคต 

1. กระตุ้นให้อาจารย์แต่ละท่านได้มีการน ารปูแบบการเรยีนรู้ดังกล่าวไปใช้มาก
ขึ้น 




