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สรุป  
โครงการอบรมการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนและวิจัยเป็นฐานการเรียนรู้  

(Community Base Learning and Research Base Learning) 

วันท่ี 29 – 31 พฤษภาคม 2557  
ณ โรงแรมยูนิโก้ แกรนด์ แซนดารา ชะอาํ จังหวัดเพชรบุรี 

****************************** 

ก. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 

 การจดัการเรียนการสอนโดยใช้ชมุชนเป็นฐาน (Community Based Learning) หมายถึง การ

จดัการเรียนการสอนท่ีใช้ชมุชนเป็นแหลง่ให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ตามผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัหรือเป็น

กระบวนการเรียนการสอนในชมุชนเพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ในองค์ความรู้ท่ีกําหนดจากชมุชนภายใต้

การมีสว่นร่วมของชมุชนทัง้ด้านกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผล 

 

1. เป้าหมายของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 

1.1 เพ่ือพฒันาชมุชนและสร้างความยัง่ยืนแก่ชมุชนโดยการมีสว่นร่วมของชมุชน ตามปรัชญาของ

การจดัตัง้คณะฯ 

1.2  เพ่ือเป็นองค์กรของชมุชน เป็นไปตามเป้าประสงค์ของคณะฯ 

1.3  เพ่ือให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ในสภาพหรือสถานการณ์จริงเพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดองค์ความรู้หรือปัญญา  

1.4  เพ่ือเป็นการพฒันาสมรรถนะหลกัของคณะฯ 

 

2. ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังให้เกิดจากการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 

2.1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

2.1.1 แสดงออกซึง่การเป็นแบบอยา่งท่ีดีของการมีวินยั รับผิดชอบ ซ่ือสตัย์  

2.1.2 แสดงออกซึง่การเป็นผู้ นําทางด้านการมีวินยั รับผิดชอบและซ่ือสตัย์ ท่ีชว่ยให้ชมุชนมี

การเปล่ียนแปลงทางด้านคณุธรรมจริยธรรม 

2.1.3 สามารถแก้ปัญหาทางด้านคณุธรรมจริยธรรมในด้านการมีวินยั ความรับผิดชอบ และ

ความซ่ือสตัย์ท่ีเกิดขึน้ในชมุชน 

2.1.4 มีทศันคตท่ีิดีตอ่การทํางานในชมุชน 

2.2  ด้านความรู้ 

2.2.1 สามารถนําความรู้ทางทฤษฎีหรือแนวคดิในศาสตร์ตา่งๆ หรือวิชาชีพ มาประยกุต์ใน

การทํางานในชมุชนได้ 

2.2.2 สามารถวิเคราะห์สงัเคราะห์สถานการณ์ตา่งๆ ในชมุชนได้โดยใช้กรอบความรู้ท่ีได้เรียนมา 
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2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

2.3.1 สามารถแก้ปัญหาหรือจดัการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ในชมุชนได้ โดยผา่นกระบวนการ

วิเคราะห์วิพากษ์ วิจารณ์อยา่งรอบคอบ 

2.3.2 สามารถสร้างสรรค์องค์ความรู้และนวตักรรมตา่งๆ จากการเรียนรู้จากชมุชนได้  

 

2.4 ด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.4.1 แสดงออกซึง่ภาวะผู้ นํา 

2.4.2 สามารถทํางานเป็นทีม 

2.4.3 มีความรับผิดชอบในการพฒันาตวัเองในการเรียนรู้อยา่งตอ่เน่ือง  

 

2.5  ด้านการคิดวิเคราะห์ซึ่งตัวเลข การส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1 สามารถเก็บข้อมลูในชมุชนและนํามาวิเคราะห์ด้วยกระบวนการวิเคราะห์ท่ีเหมาะสม

และสามารเข้าใจ 

2.5.2 สามารถส่ือสารโดยการนําเสนอปัญหาหรือผลงานตา่งๆทัง้ด้านเนือ้หาและตวัเลขท่ี

สําคญัลําให้ผู้ อ่ืนเกิดความรู้ ความเข้าใจได้เป็นอยา่งดี รวมถึงการรายงานตา่งๆ  

2.5.3 สามารถใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น บนัทกึ วิเคราะห์และนําเสนอข้อมลูหรือผลงาน

ตา่งๆ ได้อยา่งเหมาะสม 

 

3. วิธีการประเมินผล 

3.1 ประเมินผลโดยอาจารย์ 

3.2 ประเมินผลโดยชมุชน 

3.3 ประเมินตนเอง 

3.4 ประเมินโดยเพ่ือน 
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แนวทางการนํา CBL มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนหรือแนวทางในการจัดการเรียนการสอน 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

กําหนด CBL เป็นรูปแบบการเรียนการสอนและวิธีการประเมินผลใน มคอ.3 หมวดท่ี 4 

ท่ีสอดคล้องกบับริบทของรายวิชา 

กําหนดกิจกรรมหรือขัน้ตอนการจดัการเรียนการสอนและการประเมินผล CBL ในแตล่ะ

คาบการเรียนใน มคอ. 3 หมวดท่ี 5 

ชีแ้จงอาจารย์ผู้สอนและวางแผนการจดัการเรียนการสอนโดยใช้ CBL กําหนดวสัดุ

อปุกรณ์การเรียน เอกสาร แบบประเมิน ฯลฯ 

ศกึษาชมุชนและคดัเลอืกชมุชน 

ทําหนงัสอืขออนมุตัิการใช้ชมุชนเป็นฐานในการเรียนรู้ผา่นคณบดีหรืออธิการบดีไปยงั

ผู้วา่ราชการจงัหวดัหรือนายอําเภอ อบต./อบจ. กํานนั ผู้ใหญ่บ้าน 

วางแผนและเตรียมชมุชนเพ่ือเป็นแหลง่เรียนรู้ของผู้ เรียน 

ดําเนินการจดัการเรียนการสอน 

การประเมินผลโดยการมีสว่นร่วม 

อาจารย์ผู้สอน พฒันาชมุชนอยา่งตอ่เน่ือง 
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ข. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน (Research Based Learning หรือ RBL)   

หมายถึง การจดัการเรียนการสอนท่ีใช้กระบวนการวิจยัมาใช้เป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้ 

เพ่ือท่ีให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ และเกิดความเข้าในในเนือ้หาความรู้ หรือเพ่ือให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ และเกิดความ

เข้าใจในเนือ้หาความรู้ หรือ เข้าใจกระบวนการวิจยั อาจใช้กระบวนการวิจยัทัง้หมดครบทกุขัน้ตอน หรือ

บางขัน้ตอนของกระบวนการวิจยั หรือเป็นการวิเคราะห์ วิพากษ์ สงัเคราะห์ งานวิจยัท่ีทํามาก่อนอยา่งเป็น

ระบบ 

 

1.  เป้าหมายของคณะในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน 

1.1  เพ่ือพฒันาองค์ความรู้ และนวตักรรมด้านสาธารณสขุศาสตร์ ในการให้ความชว่ยเหลือ และ

พฒันาสขุภาพอนามยั และคณุภาพของประชาชนไทย โดยเฉพาะในภมูิภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 

1.2 เพ่ือผลิต และพฒันาบคุลากรด้านสาธารณสขุ ให้มีคณุภาพ คณุธรรม ในการทํางานเพ่ือพฒันา

สขุภาพอนามยัของประชาชนซึง่ต้องใช้กระบวนการวิจยัในการทํางาน 

1.3 เพ่ือพฒันาศกัยภาพของบคุลากรให้เป็นไปตามสมรรถนะหลกัของคณะฯ ซึง่เป็นลกัษณะเดน่

ของคณะฯ และเป็นท่ีต้องการของผู้ เรียน 
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แนวทางหรือขัน้ตอนในการจัดการเรียนการสอน โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 

 

กําหนดให้รายวิชามีการจดัการเรียนการสอนโดยใช้ RBL ใน มคอ.  3  

หมวดท่ี 4 

 

วางแผนการสอนโดยใช้ RBL ในคาบการเรียนในแผนการสอน มคอ. 3   

หมวดท่ี 5 

 

 

 ประชมุชีแ้จงอาจารย์ผู้สอนเพ่ือเตรียมวสัด ุอปุกรณ์ท่ีต้องใช้ในการจดัการเรียนการสอนแบบ RBL 

พร้อมการประเมินผลการเรียนรู้ 

 

 

ดําเนินการจดัการเรียนการสอน 

 

 

การประเมินผลการเรียนรู้ และกระบวนการเรียนรู้ 

 

 

การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนการสอน แบบ  RBL 
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2. ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังจาการจัดการเรียนการสอนแบบ RBL 

 

2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1  มีพฤตกิรรม แสดงออก หรือเป็นแบบอยา่งของการมีวินยั มีความรับผิดชอบ และความ

ซ่ือสตัย์ในกระบวนการวิจยั และการมีคณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ในการทําวิจยั  

2.1.2  เป็นผู้ นําด้านการมีวินยั  ความรับผิดชอบ และความซ่ือสตัย์ ในกระบวนการวิจยั และการมี

คณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ การวิจยั 

2.1.3 สามารถแก้ปัญหาทางด้านคณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ในการทําวิจยัได้ในระดบัท่ีไม่

ซบัซ้อน หรือซบัซ้อน หรือสามารถมองเห็นปัญหาด้านคณุธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณใน

การทําวิจยั และหาทางป้องกนัไมใ่ห้เกิดได้ 

 

2.2 ด้านความรู้ 

2.2.1  สามารถคดิวิเคราะห์  กําหนดประเดน็ปัญหาการทําการศกึษาหรือวิจยัได้  

2.2.2  สามารถใช้หรือประยกุต์ใช้ทฤษฎีหรือแนวคดิตา่งๆ รวมทัง้การทบทวนวรรณกรรมเพ่ือสรุป

หรือพฒันากรอบแนวคดิในการศกึษาวิจยัได้  

2.2.3  สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์ และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการแก้ไขในการทําการศกึษาวิจยัท่ีดีได้  

 

2.3 ด้านปัญญา 

2.3.1 สามารถสงัเคราะห์ประเมินคา่งานวิจยันํามาสูก่ารสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ  ได้  

2.3.2  สามารถสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ๆ  ด้านสาธารณสขุได้ 

2.3.3  สามารถสร้างนวตักรรมทางด้านสาธารณสขุได้ 

2.3.4  สามารถแก้ปัญหาหรือจดัการกบัปัญหาในการดําเนินการทําการศกึษาวิจยัได้  

 

2.4 ด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 

2.4.1 มีภาวะผู้ นํา 

2.4.2 สามารถทํางานเป็นทีมได้ 

2.4.3 มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ และพฒันาตนเองในการเรียนรู้อยา่งตอ่เน่ือง  
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2.5 ด้านการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1 สามารถใช้โปรแกรม และวิธีการเพ่ือทําการวิเคราะห์ตวัเลข และเลือกตวัเลขในการนําเสนอได้

อยา่งถกูต้องเหมาะสม 

2.5.2 สามารถเขียนรายงานผลการศกึษาวิจยั เพ่ือนําเสนอในชัน้เรียนในท่ีประชมุวิชาการ ใน

วารสารระดบัภมูิภาค ประเทศ หรือนานาชาตไิด้ (ภาษาไทย และภาษาองักฤษ)  

2.5.3 สามารถนําเสนอผลงานวิจยัด้วยการนําเสนอปากเปลา่ในชัน้เรียนท่ีประชมุวิชาการ ระดบั

ภมูิภาค ประเทศ หรือนานาชาตไิด้ (ภาษาไทย และภาษาองักฤษ) 

2.5.4 สามารถใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น รวบรวม วิเคราะห์ สงัเคราะห์ และประเมินคา่สารสนเทศ

รวมถึงการสร้างนวตักรรมตา่งๆ ทางด้านสาธารณสขุได้  

 

3.  วิธีการหรือกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบ RBL 

3.1  ทําผลงานวิจยัเป็นส่ือเพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดความรู้ในกระบวนการทําวิจยัหรือความรู้ในเนือ้หา 

(Case study)  

3.2  นําผลงานวิจยัของผู้สอนหรืออาจารย์ในคณะฯ มาอภิปรายเพ่ือให้การคดิวิเคราะห์ วิพากษ์ และ

วิจารณ์ (Case study)  

3.3  การใช้กระบวนการวิจยัเพ่ือนําความรู้ทางทฤษฎีมาประยกุต์ใช้ในการศกึษาหาความรู้ เพ่ือให้

เกิดความเข้าในในความรู้ และทฤษฎีรวมถึงปัญหาตา่งๆ ทางด้าน สขุภาพอนามยัอยา่งลกึซึง้ 

(Concept Based Learning) Project Based Learning  ในกรณีท่ีเอาผลวิจยัไปแก้ปัญหา  

Authentic Learning, Investigate Learning, Problem Based Learning inquiry Learning, 

Integrated Learning, Investigative teaching  

3.4  การสอนเพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้กระบวนการวิจยั โดยให้ผู้ เรียนได้ทําวิจยัในสถานการณ์จริง  

3.5  การสอนเพ่ือให้ผู้ เรียนใช้กระบวนการวิจยัในการสร้างสรรค์นวตักรรม  

 


