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สรุ ป
โครงการอบรมการพัฒนารู ปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ ชุมชนและวิจัยเป็ นฐานการเรียนรู้
(Community Base Learning and Research Base Learning)
วันที่ 29 – 31 พฤษภาคม 2557
ณ โรงแรมยูนิโก้ แกรนด์ แซนดารา ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
******************************

ก. รู ปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ ชุมชนเป็ นฐาน
การจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ ชมุ ชนเป็ นฐาน
(Community Based Learning) หมายถึง การ
จัดการเรี ยนการสอนที่ใช้ ชมุ ชนเป็ นแหล่งให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ตามผลการเรี ยนรู้ที่คาดหวังหรื อเป็ น
กระบวนการเรี ยนการสอนในชุมชนเพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ในองค์ความรู้ที่กําหนดจากชุมชนภายใต้
การมีสว่ นร่วมของชุมชนทังด้
้ านกระบวนการเรี ยนการสอนและการประเมินผล
1. เป้าหมายของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ ชุมชนเป็ นฐาน
1.1 เพื่อพัฒนาชุมชนและสร้ างความยัง่ ยืนแก่ชมุ ชนโดยการมีสว่ นร่วมของชุมชน ตามปรัชญาของ
การจัดตังคณะฯ
้
1.2 เพื่อเป็ นองค์กรของชุมชน เป็ นไปตามเป้าประสงค์ของคณะฯ
1.3 เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนรู้ในสภาพหรื อสถานการณ์จริงเพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเกิดองค์ความรู้หรื อปั ญญา
1.4 เพื่อเป็ นการพัฒนาสมรรถนะหลักของคณะฯ
2. ผลการเรียนรู้ท่ คี าดหวังให้ เกิดจากการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ ชุมชนเป็ นฐาน
2.1 ด้ านคุณธรรมจริยธรรม
2.1.1 แสดงออกซึง่ การเป็ นแบบอย่างที่ดีของการมีวินยั รับผิดชอบ ซื่อสัตย์
2.1.2 แสดงออกซึง่ การเป็ นผู้นําทางด้ านการมีวินยั รับผิดชอบและซื่อสัตย์ ที่ชว่ ยให้ ชมุ ชนมี
การเปลี่ยนแปลงทางด้ านคุณธรรมจริยธรรม
2.1.3 สามารถแก้ ปัญหาทางด้ านคุณธรรมจริยธรรมในด้ านการมีวินยั ความรับผิดชอบ และ
ความซื่อสัตย์ที่เกิดขึ ้นในชุมชน
2.1.4 มีทศั นคติที่ดีตอ่ การทํางานในชุมชน
2.2 ด้ านความรู้
2.2.1 สามารถนําความรู้ทางทฤษฎีหรื อแนวคิดในศาสตร์ ตา่ งๆ หรื อวิชาชีพ มาประยุกต์ใน
การทํางานในชุมชนได้
2.2.2 สามารถวิเคราะห์สงั เคราะห์สถานการณ์ตา่ งๆ ในชุมชนได้ โดยใช้ กรอบความรู้ที่ได้ เรี ยนมา
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2.3 ด้ านทักษะทางปั ญญา
2.3.1 สามารถแก้ ปัญหาหรื อจัดการแก้ ปัญหาที่เกิดขึ ้นในชุมชนได้ โดยผ่านกระบวนการ
วิเคราะห์วิพากษ์ วิจารณ์อย่างรอบคอบ
2.3.2 สามารถสร้ างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรมต่างๆ จากการเรี ยนรู้จากชุมชนได้
2.4 ด้ านสัมพันธภาพระหว่ างบุคคลและความรั บผิดชอบ
2.4.1 แสดงออกซึง่ ภาวะผู้นํา
2.4.2 สามารถทํางานเป็ นทีม
2.4.3 มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตัวเองในการเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่อง
2.5 ด้ านการคิดวิเคราะห์ ซ่ งึ ตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 สามารถเก็บข้ อมูลในชุมชนและนํามาวิเคราะห์ด้วยกระบวนการวิเคราะห์ที่เหมาะสม
และสามารเข้ าใจ
2.5.2 สามารถสื่อสารโดยการนําเสนอปั ญหาหรื อผลงานต่างๆทังด้
้ านเนื ้อหาและตัวเลขที่
สําคัญลําให้ ผ้ อู ื่นเกิดความรู้ ความเข้ าใจได้ เป็ นอย่างดี รวมถึงการรายงานต่างๆ
2.5.3 สามารถใช้ เทคโนโลยีในการสืบค้ น บันทึก วิเคราะห์และนําเสนอข้ อมูลหรื อผลงาน
ต่างๆ ได้ อย่างเหมาะสม
3. วิธีการประเมินผล
3.1 ประเมินผลโดยอาจารย์
3.2 ประเมินผลโดยชุมชน
3.3 ประเมินตนเอง
3.4 ประเมินโดยเพื่อน
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แนวทางการนํา CBL มาใช้ ในการจัดการเรียนการสอนหรือแนวทางในการจัดการเรียนการสอน
กําหนด CBL เป็ นรูปแบบการเรี ยนการสอนและวิธีการประเมินผลใน มคอ.3 หมวดที่ 4
ที่สอดคล้ องกับบริ บทของรายวิชา
กําหนดกิจกรรมหรื อขันตอนการจั
้
ดการเรี ยนการสอนและการประเมินผล CBL ในแต่ละ
คาบการเรี ยนใน มคอ. 3 หมวดที่ 5
ชี ้แจงอาจารย์ผ้ สู อนและวางแผนการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ CBL กําหนดวัสดุ
อุปกรณ์การเรี ยน เอกสาร แบบประเมิน ฯลฯ
ศึกษาชุมชนและคัดเลือกชุมชน
ทําหนังสือขออนุมตั ิการใช้ ชมุ ชนเป็ นฐานในการเรี ยนรู้ผา่ นคณบดีหรื ออธิการบดีไปยัง
ผู้วา่ ราชการจังหวัดหรื อนายอําเภอ อบต./อบจ. กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน
วางแผนและเตรี ยมชุมชนเพื่อเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน
ดําเนินการจัดการเรี ยนการสอน
การประเมินผลโดยการมีสว่ นร่วม
อาจารย์ผ้ สู อน พัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง
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ข. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ วิจัยเป็ นฐาน (Research Based Learning หรื อ RBL)
หมายถึง การจัดการเรี ยนการสอนที่ใช้ กระบวนการวิจยั มาใช้ เป็ นเครื่ องมือในการแสวงหาความรู้
เพื่อที่ให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนรู้ และเกิดความเข้ าในในเนื ้อหาความรู้ หรื อเพื่อให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนรู้ และเกิดความ
เข้ าใจในเนื ้อหาความรู้ หรื อ เข้ าใจกระบวนการวิจยั อาจใช้ กระบวนการวิจยั ทังหมดครบทุ
้
กขันตอน
้
หรื อ
บางขันตอนของกระบวนการวิ
้
จยั หรื อเป็ นการวิเคราะห์ วิพากษ์ สังเคราะห์ งานวิจยั ที่ทํามาก่อนอย่างเป็ น
ระบบ

1. เป้าหมายของคณะในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ วิจัยเป็ นฐาน
1.1 เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมด้ านสาธารณสุขศาสตร์ ในการให้ ความช่วยเหลือ และ
พัฒนาสุขภาพอนามัย และคุณภาพของประชาชนไทย โดยเฉพาะในภูมิภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
1.2 เพื่อผลิต และพัฒนาบุคลากรด้ านสาธารณสุข ให้ มีคณ
ุ ภาพ คุณธรรม ในการทํางานเพื่อพัฒนา
สุขภาพอนามัยของประชาชนซึง่ ต้ องใช้ กระบวนการวิจยั ในการทํางาน
1.3 เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้ เป็ นไปตามสมรรถนะหลักของคณะฯ ซึง่ เป็ นลักษณะเด่น
ของคณะฯ และเป็ นที่ต้องการของผู้เรี ยน
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แนวทางหรื อขัน้ ตอนในการจัดการเรี ยนการสอน โดยใช้ วิจัยเป็ นฐาน

กําหนดให้ รายวิชามีการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ RBL ใน มคอ. 3
หมวดที่ 4

วางแผนการสอนโดยใช้ RBL ในคาบการเรี ยนในแผนการสอน มคอ. 3
หมวดที่ 5

ประชุมชี ้แจงอาจารย์ผ้ สู อนเพื่อเตรี ยมวัสดุ อุปกรณ์ที่ต้องใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอนแบบ RBL
พร้ อมการประเมินผลการเรี ยนรู้

ดําเนินการจัดการเรี ยนการสอน

การประเมินผลการเรี ยนรู้ และกระบวนการเรี ยนรู้

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรี ยนการสอน แบบ RBL
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2. ผลการเรี ยนรู้ท่ คี าดหวังจาการจัดการเรียนการสอนแบบ RBL
2.1 ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 มีพฤติกรรม แสดงออก หรื อเป็ นแบบอย่างของการมีวินยั มีความรับผิดชอบ และความ
ซื่อสัตย์ในกระบวนการวิจยั และการมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ในการทําวิจยั
2.1.2 เป็ นผู้นําด้ านการมีวินยั ความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย์ ในกระบวนการวิจยั และการมี
คุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณ การวิจยั
2.1.3 สามารถแก้ ปัญหาทางด้ านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ในการทําวิจยั ได้ ในระดับที่ไม่
ซับซ้ อน หรื อซับซ้ อน หรื อสามารถมองเห็นปั ญหาด้ านคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณใน
การทําวิจยั และหาทางป้องกันไม่ให้ เกิดได้
2.2 ด้ านความรู้
2.2.1 สามารถคิดวิเคราะห์ กําหนดประเด็นปั ญหาการทําการศึกษาหรื อวิจยั ได้
2.2.2 สามารถใช้ หรื อประยุกต์ใช้ ทฤษฎีหรื อแนวคิดต่างๆ รวมทังการทบทวนวรรณกรรมเพื
้
่อสรุป
หรื อพัฒนากรอบแนวคิดในการศึกษาวิจยั ได้
2.2.3 สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์ และให้ ข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ ไขในการทําการศึกษาวิจยั ที่ดีได้
2.3 ด้ านปั ญญา
2.3.1 สามารถสังเคราะห์ประเมินค่างานวิจยั นํามาสูก่ ารสร้ างองค์ความรู้ใหม่ๆ ได้
2.3.2 สามารถสร้ างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ๆ ด้ านสาธารณสุขได้
2.3.3 สามารถสร้ างนวัตกรรมทางด้ านสาธารณสุขได้
2.3.4 สามารถแก้ ปัญหาหรื อจัดการกับปั ญหาในการดําเนินการทําการศึกษาวิจยั ได้
2.4 ด้ านสัมพันธภาพระหว่ างบุคคล และความรั บผิดชอบ
2.4.1 มีภาวะผู้นํา
2.4.2 สามารถทํางานเป็ นทีมได้
2.4.3 มีความรับผิดชอบในการเรี ยนรู้ และพัฒนาตนเองในการเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่อง

7
2.5 ด้ านการคิดวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 สามารถใช้ โปรแกรม และวิธีการเพื่อทําการวิเคราะห์ตวั เลข และเลือกตัวเลขในการนําเสนอได้
อย่างถูกต้ องเหมาะสม
2.5.2 สามารถเขียนรายงานผลการศึกษาวิจยั เพื่อนําเสนอในชันเรี
้ ยนในที่ประชุมวิชาการ ใน
วารสารระดับภูมิภาค ประเทศ หรื อนานาชาติได้ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)
2.5.3 สามารถนําเสนอผลงานวิจยั ด้ วยการนําเสนอปากเปล่าในชันเรี
้ ยนที่ประชุมวิชาการ ระดับ
ภูมิภาค ประเทศ หรื อนานาชาติได้ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)
2.5.4 สามารถใช้ เทคโนโลยีในการสืบค้ น รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าสารสนเทศ
รวมถึงการสร้ างนวัตกรรมต่างๆ ทางด้ านสาธารณสุขได้
3. วิธีการหรือกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบ RBL
3.1 ทําผลงานวิจยั เป็ นสื่อเพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความรู้ในกระบวนการทําวิจยั หรื อความรู้ในเนื ้อหา
(Case study)
3.2 นําผลงานวิจยั ของผู้สอนหรื ออาจารย์ในคณะฯ มาอภิปรายเพื่อให้ การคิดวิเคราะห์ วิพากษ์ และ
วิจารณ์ (Case study)
3.3 การใช้ กระบวนการวิจยั เพื่อนําความรู้ทางทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ ในการศึกษาหาความรู้ เพื่อให้
เกิดความเข้ าในในความรู้ และทฤษฎีรวมถึงปั ญหาต่างๆ ทางด้ าน สุขภาพอนามัยอย่างลึกซึ ้ง
(Concept Based Learning) Project Based Learning ในกรณีที่เอาผลวิจยั ไปแก้ ปัญหา
Authentic Learning, Investigate Learning, Problem Based Learning inquiry Learning,
Integrated Learning, Investigative teaching
3.4 การสอนเพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้กระบวนการวิจยั โดยให้ ผ้ เู รี ยนได้ ทําวิจยั ในสถานการณ์จริ ง
3.5 การสอนเพื่อให้ ผ้ เู รี ยนใช้ กระบวนการวิจยั ในการสร้ างสรรค์นวัตกรรม

