
  

      

เทคนิคการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานในการเรียนรู้ 
(Community Base Learning: CBL) 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์ 
ประจ าปีการศึกษา 2557 



ค าน า 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการ
จัดการความรู้ภายในองค์กร โดยมีการจัดรูปแบบความรู้ที่มีอยู่พร้อมทั้งพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร
ให้สามารถมีศักยภาพในด้านวิชาการมากขึ้น ทางคณะฯจึงได้ด าเนินการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน 
เพ่ือให้เกิดการถ่ายทอดและพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งได้
ก าหนดทิศทางการจัดการความรู้ด้านการพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้น การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชน
เป็นฐานในการเรียนรู้ (Community Base Learning: CBL) โดยมี 4 รายวิชาเป็นต้นแบบในการจัดการเรียน
การสอน ได้แก่ รายวิชา 2502103 ระบบสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาสังคม   รายวิชา 2500102 วิชาวิถีไทย 
รายวิชา 1743409 จิตวิทยาการให้บริการสารสนเทศ และรายวิชาสุนทรียภาพ 
 คณะฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเนื้อหา เทคนิค การจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอนแบบ CBL ฉบับนี้จะ
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อองค์กร และเป็นแนวทางต่อการจัดการเรียนการสอนให้กับบุคลากรสายสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

หน้า 

กระบวนการจัดการความรู้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

เทคนิคการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานในการเรียนรู้  

แนวทางการน า CBL มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

การจัดการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 

 - วิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาสังคม 
 - วิชาวิถีไทย 
 - วิชาจิตวิทยาการให้บริการสารสนเทศ 
 - สุนทรียภาพ 
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กระบวนการจัดการความรู้ คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. การก าหนดความรู้ (Knowledge 

Identification) 

2. การสร้างและแสวงหาความรู้  
(Knowledge Creation Acquisition) 

3. การประมวลความรู้เป็นหมวดหมู่ 
(Knowledge Codification) 

 

4. การแลกเปลี่ยนความรู้  

(Knowledge Sharing) 

 

 
5. การจัดเก็บความรู้ (Knowledge Storage) 

6.การถ่ายทอดความรู้ (Knowledge Transfer) 

7. การน าความรู้ไปใช้ (Knowledge Utilization ) 
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เทคนิคการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานในการเรียนรู้  
(Community Base Learning: CBL) 

 

 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  (Community Based Learning: CBL) คือ การ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ เป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้
เกิดการเรียนรู้จากการได้ปฏิบัติงานจากสถานการณ์จริงของชุมชน  เช่น การศึกษาเรื่องวัฒนธรรมชุมชน       
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประวัติศาสตร์ชุมชน การจัดการองค์กรภายในชุมชน เป็นต้น เป็นการศึกษา แลกเปลี่ยน
เรียนรู้จากผู้รู้ หรือกลุ่มองค์กรในชุมชน นอกเหนือจากการบรรยายในห้องเรียน โดยเน้นการเรียนรู้ที่เกิดจาก
การปฏิบัติ  ( Learning by doing ) คือ เน้นการลงมือปฏิบัติและมีการจัดการความรู้ทั้งในเชิงแนวคิด เนื้อหา 
กระบวนการ และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น เปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าไปปฏิสัมพันธ์และปฏิบัติการจริงร่วมกับชุมชน 
โดยใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ปรากฏการณ์ แทน การเรียนรู้จากต าราแต่เพียงอย่างเดียว  
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานในการเรียนรู้  
(Community Base Learning: CBL) เป็นต้นแบบในการจัดการเรียนการสอน ใน 4 รายวิชา ได้แก่ รายวิชา 
2502103 ระบบสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาสังคม   รายวิชา 2500102 วิชาวิถีไทย รายวิชา 1743409 
จิตวิทยาการให้บริการสารสนเทศ และรายวิชาสุนทรียภาพ 
 

1.วิธีการสอน 
 การจัดการเรียนการสอนไดใ้ห้ความส าคัญกับนักศึกษาในฐานะเป็นผู้ด าเนินงานหลัก ในขณะ 
ที่อาจารย์ผู้สอนมีบทบาทเป็นพ่ีเลี้ยง มีหน้าที่ในการเอ้ืออ านวยให้นักศึกษาท างานได้  โดยมีกระบวนการเรียน
การสอน ดังนี้ 
 1) เตรียมการ 
  1.1) อาจารย์และนักศึกษาก าหนดกระบวนการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน และ จัดท า 
มคอ.3 ให้สอดคล้องกันทุกขั้นตอน ตั้งแต่วางแผนด าเนินการ และ ประเมินผล  
  1.2) ทบทวนเรื่องแนวคิด ทฤษฎี ที่เก่ียวข้องในรายวิชา 
  1.3) คัดเลือกพ้ืนที่และกลุ่มเป้าหมาย  
  1.4) เตรียมพื้นท่ีศึกษา โดย นักศึกษาเข้าไปสร้างความสัมพันธ์กับปราชญ์ชาวบ้าน และชี้แจง
เป้าหมายและวัตถุประสงคก์ารของด าเนินกิจกรรม    
 2. ด าเนินการ 
  2.1)  ศึกษาสภาพทั่วไปของพ้ืนที่เป้าหมาย  
  2.2) จัดท าข้อเสนอโครงการศึกษาและพัฒนา (Research and Development) 
  2.3) ศึกษาเรียนรู้  ด าเนินการ การเรียนการสอนร่วมกับปราชญ์ชาวบ้านในชุมชน                 
  2.4) สรุปบทเรียนการด าเนินงาน 
 3) การติดตามและประเมินผล 
  3.1) การติดตามและประเมินผลโดยอาจารย์ผู้สอนที่ท าหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยงตลอดทุกขั้นตอน 
โดยใช้เครื่องมือทางวิชาการคือการสรุปบทเรียนระหว่างการท างาน  (AAR: After Action Review)  
การดูชิ้นผลงานของนักศึกษา และ การสัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้างอย่างไม่เป็นทางการ 
  3.2) จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน  



3 

 

  3.3) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
2 ผลลัพธ์ต่อผู้เรียน อาจารย์  และชุมชน 
 2.1 ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ดังนี้ 

1) เกิดคุณธรรม และ จริยธรรม  ทั้งการมีจิตอาสา ความเสียสละ อดทน มีวินัย ความ 
รับผิดชอบ และเมตตากรุณา  

2) เกิดการพัฒนาทักษะในการสื่อสาร ทั้งการสื่อสารระหว่างนักศึกษากับชาวบ้านใน 
ชุมชน นักศึกษากับหน่วยงาน และนักศึกษากับอาจารย์ ผ่านการน าเสนอผลงาน การเขียนรายงาน  
  3) ทักษะด้านปัญญา เกิดความสามารถในการจัดการความรู้ คือ สามารถสกัดความรู้จากการ
ปฏิบัติ จดบันทึกแล้วน ามาจัดหมวดหมู่ และน ามาสรุปสาระส าคัญ  
  4) ทักษะด้านความรู้ มีความรู้ในการเขียนโครงการ การจัดท าโครงการ และการสรุปผลการ 
ด าเนินงานโครงการ เรียนรู้ปรากฏการณ์ และการเปลี่ยนแปลงในชุมชน 
  5) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ นักศึกษาเกิดความสัมพันธ์อันดีกับ
เพ่ือนสมาชิกในกลุ่ม และกับชุมชนเป้าหมายที่ไปจัดท าโครงการ สามารถวางแผนและรับผดิชอบในการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาตนเอง 
 2.2 อาจารย์ 
  1) เกิดกระบวนทัศน์ใหม่ในการจัดการเรียนการสอน ที่เชื่อม่ันในศักยภาพนักศึกษา  
ปรับบทบาทท าหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยงที่คอยเอื้ออ านวย มากกว่าเป็นผู้สอนแบบบรรยาย 

2) เกิดเครือข่ายการท างานกับชุมชนรอบๆมหาวิทยาลัย  
  3) เกิดองค์ความรู้ใหม่ในการจัดการเรียนการสอนแบบ CBL และ PBL  
  4) เกิดแรงบันดาลใจในความเป็น “ครู” แบบใหม่ แบบบูรณาการ ใช้วิชาการเรียนการสอน
รับใช้สังคม 
 2.3 ชุมชน 
  1) ชุมชนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม เกิดพลังในการท างานเพื่อชุมชน/สังคม เนื่องจากเห็น
พลังเรียนรู้ของหนุ่มสาวนักศึกษารุ่นใหม่ 
  2) ปราชญ์ชาวบ้านได้ทบทวนการท างานที่ผ่านมา และเกิดแนวทางการท างานร่วมกับ 
นักศึกษาท่ีเป็นคนรุ่นใหม่ 
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แนวทางการน า CBL มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ก าหนด CBL เป็นรูปแบบการเรียนการสอน กิจกรรมในแต่ละคาบการ
เรียนและประเมินผลใน มคอ.3 

ศึกษาชุมชนและคัดเลือกชุมชน 

ท าหนังสือขออนุมัติการใช้ชุมชนเป็นฐานในการเรียนรู้ไปยงัผู้น าชุมชน
และขออนุมัติคณบดี ให้นักศึกษาลงพืน้ที่ชุมชนเพื่อการเรียนการสอน 

วางแผนและเตรียมชุมชนเพื่อเปน็แหล่งเรียนรู้ของผู้เรียน 

ผู้สอนก าหนดกิจกรรม/โครงการ ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัต ิ

 

ประเมินผลการเรียนรู้แบบมีสว่นร่วม 

น าผลการประเมินสู่การปรบัปรงุ 

ด าเนินการจัดการเรียนการสอน 
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การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 

 
1. จิตวิทยาการให้บริการสารสนเทศ 

 รายวิชาจิตวิทยาการให้บริการสารสนเทศ รหัสวิชา 1743409 ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศ
ศาสตร์ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 1/2557 สอนโดย อาจารย์ณัฐนันท์ สีดาแก้ว สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์ 
 
 แนวคิดและเป้าหมายในการจัดการเรียนการสอน 
  รายวิชาจิตวิทยาการให้บริการสารสนเทศ เป็นการศึกษาพฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการบริการสารสนเทศและการจัดการบริการสารสนเทศเพ่ือให้ได้มาซึ่งการบริการที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ โดยให้นักศึกษาได้เรียนรู้พฤติกรรมของคนที่หลากหลาย โดยใช้ชุมชนใกล้เคียงมหาวิทยาลัยเป็น
ฐานการเรียนรู้ การเรียนการสอนแบบ  Courses-as-seed model โดยเน้นการประสานความร่วมมือในการ
เรียนรู้ร่วมกันของนักศึกษา แลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจ สร้างความรู้ใหม่ท่ีเกิดจากความเข้าใจจากการศึกษา
ร่วมกันจนกระทั่งเกิดมุมมองในกรอบแนวคิดของปัญหาที่ต้องการศึกษา 
 เป้าหมาย 

1. นักศึกษาสามารถน าหลักการและแนวคิดทางจิตวิทยามาประยุกต์ใช้ในการบริการ
สารสนเทศสู่ชุมชน 

2. นักศึกษาได้เรียนรู้พฤติกรรมของผู้ใช้ เรียนรู้จัดบริการสารสนเทศผ่านการศึกษาชุมชน
ใกล้เคียงมหาวิทยาลัย 

 กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
  การด าเนินงานศึกษาเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community Base Learning) ส าหรบ
รายวิชา รายวิชาจิตวิทยาการให้บริการสารสนเทศ รหัสวิชา 1743409 ได้ร่วมมือกับชุมชนในการเป็นแหล่ง
เรียนรู้ด้านพฤติกรรมของคนในชุมชน ซึ่งจะเป็นผู้ใช้บริการในแหล่งสารสนเทศต่างๆต่อไปในอนาคตโดยมี
ขั้นตอนศึกษา ดังนี้ 

1. ศึกษาชุมชนและคัดเลือกชุมชน 
2. วางแผนกิจกรรมและเตรียมชุมชน 
3. ศึกษาเรียนรู้พฤติกรรมของคนในชุมชนจากการน าตะกร้าความรู้ไปหมุนเวียนให้คนในชุมชนได้

อ่าน โดยสังเกตความต้องการในการอ่านของคนในชุมชน 
4. ประเมินผลแบบมีส่วนร่วม 
5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงเพ่ือพัฒนาชุมชนต่อไป 

 ผลลัพธ์ต่อผู้เรียน อาจารย์ และชุมชน 
 ผู้เรียน 

1. เกิดความรู้โดยสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทฤษฎีทางจิตวิทยาการบูรการมาใช้ในการ
จัดบริการสารสนเทศตามความต้องการที่หลากหลายของคนในชุมชน 

2. ได้เรียนรู้สภาพ สถานที่จริง ตามความต้องการสารสนเทศท่ีหลากหลายของคนในชุมชน 
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3. สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างหลากหลาย และมีทัศนคติที่ดีต่อชุมชน 
4. มีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างคนในชุมชนและเพ่ือนร่วมงาน โดยสามารถแสดงศักยภาพของคนได้

อย่างเด่นชัด 
5. มีความรับผิดชอบต่อตนเอง เพ่ือนร่วมชั้นเรียน และสังคม 
6. พัฒนาความสามารถในการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล 
อาจารย ์
1. ได้ข้อมูล เทคนิค และแนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายรูปแบบในการสร้างเสริม

ประสบการณ์ให้กับนักศึกษา 
2. เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน 
3. สามารถน าข้อมูลที่ได้มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การสอนที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน

มากขึ้น 
ชุมชน 
 1 คนในชุมชนได้รับสารสนเทศท่ีหลากหลายมากข้ึน 
 2. คนในชุมชนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการท างานกับนักศึกษา 
 3. เกิดความภาคภูมิใจในศักยภาพของคนในชุมชน ในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์
ต่างๆ 

 ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
1. คนในชุมชนให้ความสนใจและร่วมมือเป็นอย่างดี 
2. มีการรวมกลุ่มของคนในชุมชนที่หลากหลาย  
3. นักศึกษามีความร่วมมือ ร่วมใจและมีความตั้งใจในกาศึกษาชุมชน 
ปัญหาและอุปสรรค 
 ช่วงเวลาในการศึกษาชุมชน เป็นช่วงเวลาที่มีกลุ่มคนในชุมชนไม่หลากหลายเท่าที่ควร 
โดยเฉพาะกลุ่มวัยท างาน และเยาวชน เนื่องจากเป็นช่วงเวลาท างานและเวลาเรียน  
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2.สุนทรียภาพของศิลปกรรมพื้นถิ่น 
 รายวิชาสุนทรียภาพของชีวิต รหัสวิชา 2000101 สอนโดยอาจารย์กิตติ์ธนัตถ์ ญาณพิสิษฐ์ อาจารย์
ประจ าวิชาสาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
กาฬสินธุ์   
 แนวคิดและเป้าหมายในการจัดการเรียนการสอน 
 กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปเป็นวิชาที่มุ่งเน้นในการพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้อย่างกว้างขวาง เปิดโลกทัศน์ที่
กว้างไกล เข้าใจธรรมชาติตนเอง ผู้อ่ืน และสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถคิดอย่างมีเหตุผลสามารถใช้ภาษาในการ
ติดต่อ สื่อความหมายได้ดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทยและของ
ประชาคมนานาชาติ สามารถน าความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิต และด ารงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี  รายวิชา
สุนทรียภาพของชีวิต เป็นรายวิชาในกลุ่มมนุษยศาสตร์ ที่มุ่งเน้นการศึกษาและจ าแนกข้อแตกต่างในศาสตร์ทาง
ความงาม ความหมายของสุนทรียศาสตร์ในความคิดทางการได้ยิน และศาสตร์ทางด้านการเคลื่อนไหว สู่
ทัศนศิลป์ ศิลปะด้านดนตรี การแสดง ตามข้ันตอนการเรียนรู้เชิงคุณค่าจากระดับการร าลึกผ่านขั้นตอน
ความคุ้นเคย และน าเข้าสู่ความซาบซึ้ง เพ่ือให้ได้มาซึ่งประสบการณ์ของความงามทางสุนทรียภาพ ดังนั้น
เพ่ือให้นักศึกษาซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนในพ้ืนที่เข้าในสุนทรียภาพของงานศิลปกรรมพ้ืนถิ่น ดังนั้นในภาคการเรียน
ที่ 1/2557 ผู้สอนจึงได้ออกแบบการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ 
 เป้าหมาย 

1. เพ่ือให้นักศึกษามีกิจกรรมการเรียนรู้ตามสภาพจริง การเรียนรู้ด้วยตนเองตามสุนทรียภาพของ
ศิลปกรรมพ้ืนถิ่น 

2. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์สุนทรียภาพของศิลปกรรมพ้ืนถิ่นได้ 
 กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

1. อาจารย์สอนแบบบรรยายประกอบภาพเพ่ืออธิบายหลักวิชาการตามทฤษฎีสุนทรียภาพตาม
ค าอธิบายรายวิชาให้ครบ 

2. อาจารย์สอนแบบบรรยายเรื่องศิลปกรรมในท้องถิ่นและกระตุ้นให้นักศึกษามองภาพศิลปกรรมใน
ท้องถิ่นที่ตนเองสนใจ 

3. แบ่งกลุ่มเพ่ือคัดเลือกแหล่งศิลปกรรมพ้ืนถิ่นที่แต่ละกลุ่มสนใจศึกษา แนะน าเสนอการส ารวจ
เบื้องต้น เพ่ือให้ค าปรึกษาในกระบวนการหรือกรอบในการศึกษา 

4. อาจารย์แนะน ากระบวนการศึกษาสุนทรียภาพตามแหล่งศิลปกรรมท้องถิ่นที่นักศึกษาน ามาเสนอ 
5. นักศึกษาท าการศึกษาสภาพทั่วไปของพ้ืนที่เป้าหมาย ได้แก่ ขนาด ที่ตั้ง ประวัติความเป็นมา และ

แหล่งเรียนรู้ผ่านเอกสาร การสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์ชาวบ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน และผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

6. น าผลการศึกษาในชุมชนเป้ามาย มาวิเคราะห์ตามกรอบพร้อมน าเสนอผลการศึกษา  
7. นักศึกษาร่วมกันสรุปผลการเรียนรู้จากการศึกษาสุนทรียภาพในแหล่งศิลปกรรมในชุมชน 
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ผลลัพธ์ต่อผู้เรียน อาจารย์  และชุมชน 
ผู้เรียน 
1. นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ตามสภาพจริง ในชุมชนเป้าหมายตามความสมัครใจ 
2. นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองในเชิงสุนทรียภาพในศิลปกรรมพ้ืนถิ่นทั้งในระดับบุคคล

และระดับกลุ่ม 
3. นักศึกษาสามารถวิเคราะห์สุนทรียภาพของงานศิลปกรรมพ้ืนถิ่นได้จากทฤษฎีสุนทรียศาสตร์ 
อาจารย์ผู้สอน 
1. ผู้สอนได้ฝึกการ Coach ในการจัดการเรียนการสอนที่น าเอาหลักการเนื้อหาจากทฤษฎี

สุนทรียศาสตร์สู่การปฏิบัติหรือการวิเคราะห์งานศิลปกรรมของนักศึกษาได้จริง 
2. เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
1. อาจารย์ผู้สอนร่วมและผู้สอนได้ปูพื้นฐานสุนทรียภาพได้ครบตามค าอธิบายรายวิชาก่อนที่

นักศึกษาจะได้เรียนรู้ผ่าน CBL  
2. กระบวนการส ารวจพื้นที่เป้าหมายของชุมชนเป็นกระบวนการที่ช่วยให้การศึกษาประสบ

ความส าเร็จได้ง่าย เนื่องจากผู้สอนสามารถให้กรอบการศึกษาท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของ
นักศึกษา 

3. นักศึกษาเข้ามาปรึกษาถึงปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขการด าเนินงานของกลุ่ม
ตนเองอย่างสม่ าเสมอ  

4. ฝ่ายบริหารเปิดโอกาสให้อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาในการจัดการเรียนการสอนแบบ CBL 
5. นักศึกษาอยู่ในพ้ืนที่ ท าให้มีความคุ้นเคยในพ้ืนที่ สามารถเก็บข้อมูลการศึกษาได้อย่าง

ครอบคลุม 
ปัญหา อุปสรรค 
1.บางกลุ่มเลือกพ้ืนที่เป้าหมายไกล นักศึกษาเดินทางล าบาก และส่งผลต่อค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง 
2. นักศึกษาขาดงบประมาณสนับสนุนในการใช้จ่ายต่อการลงพ้ืนที่ รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ในการเก็บ
ข้อมูล 
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3.การศึกษาและพัฒนาสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้าน 
รายวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาสังคม ( Information System for Social Development) รหัสวิชา 

2502103 หนว่ยกิต 3 (2-2-5) ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาพัฒนาสังคมชั้นปีที่ 2 ปี
การศึกษา 1/2557 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์  สอนโดย                     
อาจารย์ ธ วั ช ชั ย  เคหะบาล  สาขาวิ ช า พัฒนาสั ง คม  และ  อาจารย์ มะลิ ว รรณ สุ ว ร รณพฤกษ์                         
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์    

1. แนวคิดและเป้าหมายในการจัดการเรียนการสอน 
1.1 ความเป็นมา  
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม มุ่งผลิตบัณฑิตที่เป็นนักพัฒนาสังคมมืออาชีพ ที่มี

ความรู้ ความสามารถเชิงสหวิทยาการ เป็นผู้มีอุดมการณ์ และเป็นผู้น าในการขับเคลื่อนพลังทางสังคมอย่างมี
ประสิทธิภาพ จากปรัชญาดังกล่าวของหลักสูตร น ามาสู่การออกแบบการเรียนการสอนของรายวิชาที่ต้องเน้น
ให้นักศึกษามีความเป็นมืออาชีพในการท างาน รายวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาสังคม รหัสวิชา 
2502103 หน่วยกิต 3 (2-2-5) ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาพัฒนาสังคมชั้นปีที่ 2  
ในภาคการศึกษา 1/2557 มีนักศึกษาเรียนเพียง 3 คน และในรายวิชามีหน่วยกิตปฏิบัติการน ามาสู่การการ
ออกแบบในการจัดการเรียนการ โดยมีโจทย์ว่า สอนอย่างไรให้นักศึกษาสามารถบรรลุกรอบผลการเรียนรู้อย่าง
แท้จริง อีกทั้งการจัดการเรียนการสอนในยุค ศตวรรษที่ 21ต้องเน้นให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะหลัก 3 ประการ 
คือ คุณธรรมและจริยธรรม   ความรู้ และทักษะความสามารถ การจัดการเรียนการสอนจ าเป็นที่ผู้จัดการเรียน
การสอนต้องบูรณาการกับพันธะกิจอ่ืนๆของมหาวิทยาลัย   

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เป็นมหาวิทยาลัยขนาดเล็ก ที่อยู่ใกล้ชิดกับชุมชน ท้องถิ่น อุดมไปด้วย
แหล่งเรียนรู้ด้านการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เช่น ปราชญ์ กลุ่มองค์กรชุมชน และเครือข่าย แต่ที่ผ่านมายังมีความ
ร่วมมือในการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาในระดับที่น้อย ทั้งที่มีทรัพยากรที่เป็นทุนทางสังคมรายล้อมอยู่
จ านวนมาก  ดังนั้นบทบาทส าคัญของมหาวิทยาลัยต้องท างานวิชาการ โดยเฉพาะรายวิชาระบบสารสนเทศ
เพ่ือการพัฒนาสังคมจะเน้นไปที่การจัดการความรู้ของชุมชนท้องถิ่น โดยใช้ การน าความรู้และทักษะทาง
วิชาการ ไปสกัดความรู้ที่อยู่ในตัวคน(Tacit Knowledge) ออกมา เป็นความรู้ภายนอกที่ชัดแจ้ง (Explicit 
Knowledge) เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคมภายนอกต่อไปนับว่าสอดคล้องการจัดการเรียนการสอนที่บูรณา
การกับการบริการวิชาการ  
 แนวคิดหลัก 

1.การเรียนการสอนโดยเน้นการเรียนรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติ  ( Learning by doing ) 
คือเน้นการลงมือปฏิบัติและมีการจัดการความรู้ทั้งในเชิงแนวคิด เนื้อหา กระบวนการ และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 

2. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community base learning)  คือ  
ค าตอบอยู่ในพื้นที่ หรือ หมู่บ้าน เปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าไปปฏิสัมพันธ์และปฏิบัติการจริงร่วมกับชุมชน โดย
ใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ปรากฏการณ์ แทน การเรียนรู้จากต าราแต่เพียงอย่างเดียว  

1.2 เป้าหมาย 
  1.2.1  เพ่ือให้นักศึกษามีสามารถการจัดการความรู้ เพ่ือน าไปสู่การวางแผนการพัฒนา
ชุมชน/สังคมอย่างมีส่วนร่วมได้ 
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  1.2.2    เพื่อให้นักศึกษามีความสัมพันธ์ที่ดีและสามารถปรับตัวในการท างานร่วมกับชุมชน/
สังคมได้  

2. ท่านมีกระบวนการและข้ันตอนการด าเนินงานอย่างไร แบ่งออกเปน็  3 ขั้นตอนหลัก 
ในขั้นตอนการด าเนินงานได้ให้ความส าคัญกับนักศึกษาในฐานะเป็นผู้ด าเนินงานหลัก ในขณะ 

ที่อาจารย์มีบทบาทเป็นพี่เลี้ยง มีหน้าที่ในการเอื้ออ านวยให้นักศึกษาท างานได้ 
  2.2.1 เตรียมการ 
   1. อาจารย์และนักศึกษาก าหนดกระบวนการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน และ 
จัดท า มคอ.3 ให้สอดคล้องกันทุกข้ันตอน ตั้งแต่วางแผน  ด าเนินการ และ ประเมินผล  
   2. ทบทวนเรื่องแนวคิด ทฤษฎี เช่น แนวคิดระบบสารสนเทศชุมชน การพัฒนา
ระบบสารสนเทศชุมชน กระบวนการจัดท าสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวคิดเรื่องการสื่อสารเพ่ือ
การพัฒนา และแนวคิดการจัดการความรู้ และ วางแผนกระบวนการท างานที่เกี่ยวข้องกับโครงการศึกษาและ
พัฒนาสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้าน 

3. คัดเลือกพ้ืนที่และกลุ่มเป้าหมายโดยเลือก พ้ืนที่ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ของปราชญ์ 
ชาวบ้านในชุมชนนักศึกษา 1 คน ต่อ  1 แห่ง เป็นพ้ืนที่ที่มีทุนเดิมอยู่แล้ว ทั้ง ผู้รู้ และพ้ืนที่เรียนรู้ โดย
นักศึกษา ทั้ง 3 คน ได้เข้าไปร่วมงานมหกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น และได้เลือกแหล่งเรียนรู้
ตามความสนใจ ทั้ง 3 แห่งได้แก่ แหล่งเรียนรู้ คลินิกแพทย์แผนไทยนางจิต พรพิสมัย แหล่งเรียนรู้ ฟาร์มเห็ด 
นางสุนทราภรณ์ ภูขยัน (ป้านาง) และแหล่งเรียนรู้ เพาะพันธุ์ปลาด้วยวิธีธรรมชาติ นายบุญล้น สุวรรณพฤกษ์   
   4. เตรียมพ้ืนที่ศึกษา โดย นักศึกษาเข้าไปสร้างความสัมพันธ์กับปราชญ์ชาวบ้าน 
และชี้แจงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ    
  2.2.2 ด าเนินการ 

5. ศึกษาสภาพทั่วไปของพ้ืนที่เป้าหมาย ได้แก่ ขนาด ที่ตั้ง ประวัติความเป็นมา     
6. จัดท าข้อเสนอโครงการศึกษาและพัฒนา (Research and  

Development) แหล่งเรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้าน และ เครื่องมือในการศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาใช้เป็นแนวทางใน
การท างาน นักศึกษาทั้ง 3 คน ได้จัดท าคนละ 1 โครงการ รวมเป็น 3 โครงการได้แก่ โครงการพัฒนา
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้การเพาะพันธุ์ปลาด้วยวิธีการธรรมชาติ โครงการพัฒนาสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ฟาร์ม
เห็ดป้านาง  และโครงการพัฒนาสารสนเทศแหล่งเรียนรู้แพทย์แผนไทยแม่จิต 
   7. ด าเนินงานโครงการศึกษาและพัฒนาสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้าน 
ประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอนหลัก คือ 1.ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการสารสนเทศของแหล่งเรียนรู้                  
2.ศึกษาประวัติพัฒนาการและชุดความรู้ของแหล่งเรียนรู้  3.พัฒนาและประเมินสื่อสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ 
และ 4.สรุปบทเรียนการด าเนินงาน 
  2.2.3 การติดตามและประเมินผล 
   8. มีการติดตามและประเมินผลโดยอาจารย์ผู้สอนที่ท าหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยงตลอดทุก
ขั้นตอน โดยใช้เครื่องมือทางวิชาการคือการสรุปบทเรียนระหว่างการท างาน  (AAR: After Action Review)  
การดูชิ้นผลงานของนักศึกษา และ การสัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้างอย่างไม่เป็นทางการ 
   9.  จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน ให้นักศึกษารายงานผลในรูปแบบการเขียน
บทความวิชาการ พร้อมภาพประกอบ จ านวนไม่เกิน 15 หน้า ได้ทั้งหมด 3 บทความ 
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10. น าเสนอผลการด าเนินงานด้วยสื่อการน าเสนอ ให้กับอาจารย์ผู้สอนและเพ่ือน 
ร่วมชั้น และ การน าเสนอบทความวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ  

3. มีผลลัพธ์ต่อผู้เรียน อาจารย์  และชุมชน หรืออ่ืนๆอย่างไรบ้าง  
ผู้เรียน 
 -เกิดคุณธรรม และ จริยธรรม  ทั้งความกตัญญู เคารพผู้อาวุโสที่เป็นปราชญ์ 

ชาวบ้าน นักศึกษายังคนติดต่อกับปราชญ์ชาวบ้าน แวะเวียนไปช่วยงานเสมอ ความมีวินัยที่ต้องท างานให้บรรลุ
เป้าหมาย  นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้ความพอเพียงผ่านชีวิตของปราชญ์ชาวบ้าน ที่มีอยู่อย่างเต็มเปี่ยม เป็น
แนวทางในการด าเนินชีวิต 

-เกิดการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ และการท างานร่วมกับผู้อ่ืน ชุมชน  ผ่าน 
กระบวนการปฏิสัมพันธ์ที่เกิดข้ึน ทั้งการสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์ การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม และการ
ทดลองปฏิบัติ เช่น ได้ทดลองเพาะพันธ์ปลาดุก  ฝึกนวดแผนไทย  และ ทดลองท าก้อนเชื้อเห็ด เป็นต้น 

 - เกิดการพัฒนาทักษะในการสื่อสาร ทั้งการสื่อสารระหว่างนักศึกษากับปราชญ์ 
ชาวบ้าน นักศึกษากับอาจารย์ และนักศึกษากับเครือข่ายอ่ืนที่เข้ามาเกี่ยวข้อง ผ่านการน าเสนอผลงาน การ
เขียนรายงาน การเขียนบทความวิชาการ การจัดท าสื่อสารสนเทศในแหล่งเรียนรู้ เช่น แผ่นพับ ป้าย  แผนผัง  
หนังสือ เป็นต้น 

 - เกิดความสามารถในการจัดการความรู้ คือ สามารถสกัดความรู้ที่มีอยู่ในตัวปราชญ์ 
ชาวบ้านที่เป็นความรู้ที่ฝังลึก ออกมาเป็นความรู้ที่ชัดแจ้งได้ โดยใช้เทคนิคการสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์แบบ
มีส่วนร่วม และไม่มีส่วนร่วม การทดลองปฏิบัติ จดบันทึกแล้วน ามาจัดหมวดหมู่ และน ามาสรุปสาระส าคัญ
จัดท าสื่อประเภทต่าง เพ่ือเผยแพร่สู่สาธารณะและใช้สื่อสารในแหล่งเรียนรู้  

อาจารย์ 
- เกิดกระบวนทัศน์ใหม่ในการจัดการเรียนการสอน ที่เชื่อม่ันในศักยภาพนักศึกษา  

ปรับบทบาทท าหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยงที่คอยเอื้ออ านวย มากกว่าเป็นผู้สอนแบบบรรยาย 
- เกิดเครือข่ายการท างานกับปราชญ์ชาวบ้านเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตท่ี 

พึงประสงค์ จากโครงการนี้ขยายความร่วมมือมาสู่โครงการอ่ืนๆอีก เช่น โครงการวิสาหกิจชุมชนนักศึกษา และ
เครือข่ายด้านการพัฒนา เช่น มูลนิธิรากแก้ว 

- เกิดองค์ความรู้ใหม่ในการจัดการเรียนการสอนแบบ CBL และ PBL (Project  
base learning) 

ชุมชน 
- ปราชญ์ชาวบ้านเกิดพลังในการท างานเพ่ือชุมชน/สังคม เนื่องจากเห็นพลัง 

เรียนรู้ของหนุ่มสาวนักศึกษารุ่นใหม่ 
- มีสื่อประเภทต่างๆในการเผยแพร่ให้ความรู้แก่ผู้มาเรียนรู้ที่แหล่งเรียนรู้ 
- ปราชญ์ได้ทบทวนการท างานที่ผ่านมา และเกิดแนวทางการท างานร่วมกับ 

นักศึกษาท่ีเป็นคนรุ่นใหม่ 
4. มีปัจจัยความส าเร็จอะไรบ้าง 

1. ปราชญ์ชาวบ้านที่เป็นพื้นที่เป้าหมายให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
2. นักศึกษามีความสนใจ ใฝ่เรียนรู้ และเข้าไปพื้นที่บ่อยครั้ง 
3. นักศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันสม่ าเสมอ ถึงแม้เป็นงานเดี่ยว 
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4. อาจารย์ผู้สอน ปรับทัศนะการเรียนการสอนแนวใหม่ ให้มีบทบาทเป็นพ่ีเลี้ยง หรือ ผู้
เอ้ืออ านวยกระบวนการเรียนรู้ แทน ผู้สอน 

5. ฝ่ายบริหารเปิดโอกาสให้ อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาในการจัดการเรียนการสอน
ลักษณะนี้ 

6. อาจารย์ผู้สอน และ นักศึกษามีการติดตาม การท างานอย่างต่อเนื่อง   
5. มีปัญหา และอุปสรรคมีอะไรบ้าง 

1. พ้ืนที่เป้าหมายบางกรณีศึกษาอยู่ไกล นักศึกษาเดินทางไปมาล าบาก และส่งผลต่อ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  

2. มีเวลาร่วมท างานกับพ้ืนที่เป้าหมายน้อยเนื่องจาก นักศึกษาเรียนหลายวิชา ท าให้การ
ท างานไม่ต่อเนื่อง 

3. ขาดงบประมาณสนับสนุนจากส่วนต่างๆ 
4. การวางแผนการด าเนินงาน และ การติดตามสนับสนุนของอาจารย์ผู้สอนยังไม่ชัดเจน 

6. ท่านมีข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาและแก้ปัญหา อะไรบ้าง อย่างไร 
1. เลือกพ้ืนที่เป้าหมายใกล้ไปมาสะดวก 
2. จัดตารางเรียนและสอนขบพ้ืนที่ของรายวิชาให้เต็มวัน เพ่ือให้การท างานกับพ้ืนที่

เป้าหมายมีความต่อเนื่อง 
3. เสนอโครงการดังให้เป็นโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติราชการ ของคณะ ปี 2559 
4.  จัดท าคู่มือแนวทางการด าเนินงาน เพ่ือใช้ในการวางแผนการจัดท าโครงการ รวมถึงการ

ติดตามสนับสนุน 
5. โครงการควรเน้นการมีส่วนร่วมในการท างานกับพื้นท่ีเป้าหมายทุกขั้นตอน  
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4. จิตอาสาพัฒนาชุมชนวิถีไทย 

1. แนวคิดและเป้าหมายในการจัดการเรียนการสอน 
1.1 ความเป็นมา  
รายวิชาวิถีไทย (Thai Living) รหัสวิชา 2500102   หน่วยกิต 3 (3-0-6) เป็นรายวิชาศึกษาทั่วไป เปิด

สอนส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 2 และ นิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 รวม 131 คน ปี
การศึกษา 1/2557 สอนโดย  อาจารย์ธวัชชัย เคหะบาล อาจารย์อาทิตย์ บุดดาดวงและอาจารย์นิตยา ปรูกระ
โทกสาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาลักษณะ
ทั่วไป วิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยทั้งในเมืองและชนบท วัฒนธรรมและประเพณีไทย สภาพ
ปัญหาและแนวทางขจัดปัญหาสังคมไทย โดยศึกษาการพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ภูมิปัญญา
ชาวบ้านและท้องถิ่น การด าเนินชีวิตแบบเพียงพอ ตลอดถึงวิสัยทัศน์ด้านสังคมเศรษฐกิจ การเมืองและการ
ปกครองที่คนไทยอยากเห็นประกอบกับได้น ามาบูรณาการให้สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย“คุณธรรม
น าการศึกษา คือ การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ การผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  คือ มี
คุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนให้เป็นที่พึงประสงค์ของสังคม และมีความขยันอดทน  เสียสละ  ซื่อสัตย์ 
และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน 
  กระบวนในการจัดการเรียนการสอนจึงได้ออกแบบให้กลุ่มนักศึกษาได้มีโอกาสลงมือปฏิบัติ ตั้งแต่
ขั้นตอนการเลือกชุมชนเป้าหมายที่สนใจ จากนั้นเข้าไปศึกษาประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และปัญหาของชุมชน จากนั้นน ามาสู่การวิเคราะห์เพ่ือจัดท าโครงการด้านจิตอาสาเน้น“ปัญหาที่อยากแก้ สิ่งที่
อยากท า” และ “การท าดี อย่างมีปัญญา” ด าเนินโครงการตามแผน สรุปผลการด าเนินงาน รายงานผล และ
เขียนเรื่องเล่าเร้าพลังจิตอาสา  เป็นกระบวนการที่ครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า น าไปสู่ปัญญา
ปฏิบัติที่เกิดจากการลงมือท าอย่างแท้จริง 
 แนวคิดหลัก 

1.การเรียนการสอนโดยเน้นการเรียนรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติ  ( Learning by doing ) 
คือเน้นการลงมือปฏิบัติและมีการจัดการความรู้ทั้งในเชิงแนวคิด เนื้อหา กระบวนการ และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 

2. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community base learning)  คือ  
ค าตอบอยู่ในพื้นที่ หรือ หมู่บ้าน เปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าไปปฏิสัมพันธ์และปฏิบัติการจริงร่วมกับชุมชน โดย
ใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ปรากฏการณ์ ปฏิบัติการ แทน การเรียนรู้จากต าราแต่เพียงอย่างเดียว  
  3.แนวคิดจิตอาสา “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง  ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจ
ที่หนึ่ง”จากกระแสรับสั่งของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร์ อดุลยเดชวิกรม  พระบรมราชชนกในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว และแนวคิด “ร่วมกัน ท าดี อย่างมีปัญญา” 

1.2 เป้าหมาย 
  1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้เรียนรู้ชีวิตผ่านกระบวนการของการ “เรียนนอก
หลักสูตร”หรือ “เรียนนอกชั้นเรียน” 

2. เพ่ือให้นักศึกษามี “ทัศนคติที่ดี” ต่อ “การเรียน”และ “การด าเนินชีวิต”มี “ความ 
รับผิดชอบ” ต่อตนเองและสังคม 

3. เข้าใจปรากฏการณ์ “ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม” เพ่ือน าไปสู่การใช้ชีวิตในสังคมได้ 
อย่าง “เป็นสุข” 

4. เป็น “บัณฑิตที่พึงประสงค์” ของมหาวิทยาลัย และสังคม   
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2. ท่านมีกระบวนการและข้ันตอนการด าเนินงานอย่างไร  
ในขั้นตอนการด าเนินงานได้ให้ความส าคัญกับนักศึกษาในฐานะเป็นผู้ด าเนินงานหลัก ในขณะ 

ที่อาจารย์มีบทบาทเป็นพี่เลี้ยง มีหน้าที่ในการเอื้ออ านวยให้นักศึกษาท างานได้ แบ่งออกเป็น  8 ขั้นตอนหลัก 
ได้แก่ 
  1. อาจารย์และนักศึกษาก าหนดกระบวนการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน และ จัดท า มคอ.3 
ให้สอดคล้องกันทุกข้ันตอน ตั้งแต่วางแผน  ด าเนินการ และ ประเมินผล  
  2. ทบทวนเรื่องแนวคิดเรื่องการศึกษาชุมชน แนวคิดการท าโครงการจิตอาสา ปรัชญา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ “บัณฑิตที่พึงประสงค”์ ของมหาวิทยาลัย    

3. แบ่งนักศึกษาออกเป็น 13 กลุ่ม กลุ่มละประมาณ 10-12 คนคัดเลือกพ้ืนที่ชุมชน 
เป้าหมายที่นักศึกษาสนใจ โดยเน้นชุมชนที่อยู่ใกล้มหาวิทยาลัยเพ่ือสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง 
หลังจากได้พ้ืนที่ ให้นักศึกษาน าเสนอข้อมูลเบื้องต้นในชั้นเรียน  
  4. มอบหมายให้นักศึกษาเข้าไปศึกษาประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
ปัญหาของชุมชน และมาน าเสนอข้อมูลในชั้นเรียนเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพ่ือนกลุ่มอ่ืนๆและอาจารย์
ผู้สอน 
  5.มอบหมายงานให้นักศึกษาจัดท าโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนวิถีไทย ในชุมชนเป้าหมายที่
กลุ่มนักศึกษาเข้าไปศึกษาชุมชน และให้น าเสนอโครงการเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพ่ือนกลุ่มอ่ืนๆและ
อาจารย์ผู้สอน ได้โครงการทั้งหมด 13 โครงการ ด าเนินการใน 13 ชุมชน ทั้งโครงการด้านเด็ก ผู้สูงอายุ 
สิ่งแวดล้อม วัด โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก เศรษฐกิจพอเพียง ผู้พิการ การออกก าลังกาย  เป็นต้น  
  6.นักศึกษาด าเนินโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนวิถีไทย ร่วมกับชุมชนเป้าหมาย ตามที่
นักศึกษาเขียนโครงการ พร้อมทั้งสรุปผลการด าเนินงาน 
  7. นักศึกษาน าเสนอผลการด าเนินโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนวิถีไทย เพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างเพ่ือนกลุ่มอ่ืนๆและอาจารย์ผู้สอน  ให้ข้อเสนอแนะในการเขียนรายงาน และชื่นชมผลงาน
นักศึกษา 
  8.นักศึกษาสรุปรายงานในรูปแบบบทความ และเขียนเรื่องเล้าพลังจิตอาสา ในรูปแบบ
หนังสือพ๊อคเก็ตบุ๊ค 
  

3. มีผลลัพธ์ต่อผู้เรียน อาจารย์  และชุมชน หรืออ่ืนๆอย่างไรบ้าง  
ผู้เรียน 
 -เกิดคุณธรรม และ จริยธรรม  ทั้งการมีจิตอาสา ความเสียสละ อดทน มีวินัย ความ 

รับผิดชอบ และเมตตากรุณา ที่ได้จากการท าโครงการจิตอาสา เช่น นักศึกษาบางคนถึงกับร้องให้ ที่ได้
ช่วยเหลือคนแก่ในโครงการโครงการ ผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ นักศึกษาหลายคนกล่าวว่า มีแรงบันดาลใจในการท า
ความดี การท าเพ่ือผู้อ่ืน ท าแล้วมีความสุข สงผลให้หลายกลุ่ม มีกิจกรรมต่อเนื่องหลังจากเรียนจบรายวิชา
ดังกล่าว 

 - เกิดการพัฒนาทักษะในการสื่อสาร ทั้งการสื่อสารระหว่างนักศึกษากับชาวบ้านใน 
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ชุมชน นักศึกษากับหน่วยงาน และนักศึกษากับอาจารย์ ผ่านการน าเสนอผลงาน การเขียนรายงาน จัดท าวีดี
ทัศน์  และการเขียนเรื่องเล่าเร้าพลัง  

 - เกิดความสามารถในการจัดการความรู้ คือ สามารถสกัดความรู้จากการปฏิบัติ 
 จดบันทึกแล้วน ามาจัดหมวดหมู่ และน ามาสรุปสาระส าคัญจัดท าสื่อประเภทต่าง เช่น เรื่องเล่าเร้าพลังทั้ง 13 
เล่ม ประมาณ 140 กว่าเรื่อง ตัวอย่างชื่อเรื่องเล่า เช่น สร้างรอยยิ้มและก าลังใจให้ผู้สูงวัย, เล่าเร้าพลังจิตอาสา
ท าดีพัฒนาท้องถิ่น, ชุมชนน่าอยู่   รู้สามัคคี, เรื่อง รอยยิ้มท่ีแสนจะมีความสุข, เรื่อง เสียงหัวเราะท่ีมีความสุข  

- มีความรู้ในการเขียนโครงการ การจัดท าโครงการ และการสรุปผลการ 
ด าเนินงานโครงการ 
   - นักศึกษาเกิดความสัมพันธ์อันดีกับเพ่ือนสมาชิกในกลุ่ม และกับชุมชนเป้าหมายที่
ไปจัดท าโครงการ 
   - นักศึกษาได้เรียนรู้ปรากฏการณ์ และการเปลี่ยนแปลงในชุมชน 

อาจารย์ 
- เกิดกระบวนทัศน์ใหม่ในการจัดการเรียนการสอน ที่เชื่อม่ันในศักยภาพนักศึกษา  

ปรับบทบาทท าหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยงที่คอยเอื้ออ านวย มากกว่าเป็นผู้สอนแบบบรรยาย 
- เกิดเครือข่ายการท างานกับชุมชนรอบๆมหาวิทยาลัย  
- เกิดองค์ความรู้ใหม่ในการจัดการเรียนการสอนแบบ CBL และ PBL (Project  

base learning) 
- เกิดแรงบันดาลใจในความเป็น “คร”ู แบบใหม่ แบบบูรณาการ ใช้วิชาการเรียน 

การสอนรับใช้สังคม 
ชุมชน 

- ชุมชนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมความสามัคคีในการท ากิจกรรม 
-  ได้ความรู้จากนักศึกษา เช่น การออกก าลังกาย การท าสื่อการเรียนส าหรับเด็ก

ปฐมวัย  
- ได้สิ่งแวดล้อมที่ดี เช่น โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์เด็กเล็ก โครงการอาสา

พัฒนาวัด เป็นต้น 
- ได้สื่อการเรียนการสอนแก่เด็กปฐมวัยในศูนย์เด็กเล็ก 
- ปราชญ์ได้ทบทวนการท างานที่ผ่านมา และเกิดแนวทางการท างานร่วมกับ 

นักศึกษาท่ีเป็นคนรุ่นใหม่ 
4. มีปัจจัยความส าเร็จอะไรบ้าง 

1. พ้ืนที่เป้าหมายให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  
2. นักศึกษามีความสนใจ ใฝ่เรียนรู้ และเข้าไปพื้นที่บ่อยครั้ง 
3. นักศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันสม่ าเสมอ  
4. อาจารย์ผู้สอน ปรับทัศนะการเรียนการสอนแนวใหม่ ให้มีบทบาทเป็นพ่ีเลี้ยง หรือ ผู้

เอ้ืออ านวยกระบวนการเรียนรู้ แทน ผู้สอน 
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5. อาจารย์ผู้สอนมีเครือข่ายมหาวิทยาลัยต่างๆ การสอนวิชาศึกษาทั่วไป ได้เรียนรู้การ
จัดการสอนแบบ CBL และ PBL  

6. อาจารย์ผู้สอน และ นักศึกษามีการติดตาม การท างานอย่างต่อเนื่อง   
5. มีปัญหา และอุปสรรคมีอะไรบ้าง 

1. พ้ืนที่เป้าหมายบางกรณีศึกษาอยู่ไกล นักศึกษาเดินทางไปมาล าบาก และส่งผลต่อ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  

2. มีเวลาร่วมท างานกับพ้ืนที่เป้าหมายน้อยเนื่องจาก นักศึกษาเรียนหลายวิชา ท าให้การ
ท างานไม่ต่อเนื่อง 

3. ขาดงบประมาณสนับสนุนจากส่วนต่างๆ 
4. อาจารย์ไม่สามารถติดตามงานของนักศึกษา ที่ไปจัดท าโครงการได้หมดเนื่องจากมีหลาย

กลุ่ม  
5. นักศึกษามีหลายกลุ่มท าให้การน าเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีเวลาน้อย 

6. ท่านมีข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาและแก้ปัญหา อะไรบ้าง อย่างไร 
1. เลือกพ้ืนที่เป้าหมายใกล้ไปมาสะดวก 
2. วางแผนวันจัดกิจกรรม ให้ชัดเจนเพื่อความสะดวกในการติดตามของอาจารย์ผู้สอน 
3. เสนอโครงการดังให้เป็นโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติราชการ ของวิชาศึกษาทั่วไป ปี 

2559 
4.  จัดท าคู่มือแนวทางการด าเนินงาน เพ่ือใช้ในการวางแผนการจัดท าโครงการ รวมถึงการ

ติดตามสนับสนุน 
5. โครงการควรเน้นการมีส่วนร่วมในการท างานกับพื้นท่ีเป้าหมายทุกขั้นตอน  
6. มีรูปแบบการน าเสนอผลการด าเนินงานที่หลากหลาย เช่น นิทรรศการ เวทีเสวนา อาจ

จัดเป็นวันน าเสนอผลงาน โดยให้นักศึกษาเป็นเจ้าภาพด าเนินการเองทั้งหมด  
 

 


