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ถอดบทเรียนการจัดการเรียนรู้แบบวิจัยเป็นฐาน (RBL) และ ชุมชนเป็นฐาน (CBL) 

โดย อ. ดร. ชไมมน ศรีสุรักษ์ มหาวทิยาลัยราชภัฎเชียงใหม่  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ภารกิจหลักของคณาจารย์คือการ

จัดการเรียนการสอน บริการวิชาการแก่สังคม และการวิจัยโดยใช้ความต้องการของท้องถิ่นเป็นฐาน ดังนั้น

ผู้สอนจึงท าภารกิจหลัก เริ่มด้วยการศึกษาวิธีการท างานและวิธีการจัดการเรียนรู้ โดยบูรณาการวิธีจัดการ

เรียนรู้แบบวิจัยเป็นฐาน (RBL) และชุมชนเป็นฐาน (CBL)  

การจัดการเรียนรู้ โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (Research Based Learning: RBL) ท าให้นักศึกษาเรียนรู้ ด้วย

กระบวนการวิจัย ได้คิดค้นแสวงหาค าตอบ วิธีสอนแบบนี้สามารถมองเห็นขั้นตอนการสอนได้ชัดเจนในรายวิชา

โครงการศึกษาเอกเทศ และรายวิชาการวิจัยในชั้นเรียน ในระดับปริญญาตรี และ วิทยานิพนธ์ระดับปริญญา

โท-เอก โดยผู้สอนใช้เทคนิคการให้ค าปรึกษา ท าให้ดูอยู่เป็นเพ่ือน ภายใต้ความรู้สึกที่ปลอดภัย มีแบบฟอร์ม

ตัวอย่างให้สืบค้นและให้เวลาในการเรียนรู้และแก้ปัญหาร่วมกันอยู่เสมอ ภายใต้ความเช่ือที่ว่า ต้องมีการ

สร้างสรรค์ในบรรยากาศที่เป็นมิตร และใช้ขั้นตอนอริยสัจ 4 ได้แก่ ทุกข์ สมุทัยนิโรธ มรรค คือ มีโจทย์วิจัย 

ตั้งสมมติฐานเพ่ือหาวิธีการแก้ปัญหา ท าได้รู้ผลของการแก้ปัญหาที่เช่ือถือได้และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและ

สังคมในวงกว้าง รวมทั้งการจัดการเรียนรู้แบบชุมชนเป็นฐาน (Community Based Learning: CBL) คือการ

เรียนรู้จากชุมชน เพ่ือให้นักศึกษาสามารถท างานได้กับทุกภาคส่วนในสังคม เกิดการหยั่งรู้ในโลกของความเป็น

จริง เข้าใจการปฏิบัติของบุคคลที่มีต่อสังคมและการเมือง มีความรับผิดชอบต่อสังคม และเข้าใจกระบวนการ

เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ซ่ึงวิธีการสอนแบบ CBLสามารถบูรณาการกับกิจกรรมการเรียนรู้ทุกรายวิชา 

จากที่กล่าวมาข้างต้น ผลการท างานและผลการจัดการเรียนรู้ที่ผู้สอนใช้วิธีบูรณาการจัดการเรียนรู้

แบบวิจัยเป็นฐาน (RBL) และ ชุมชนเป็นฐาน (CBL) ท าให้ได้กรณีศึกษาและรูปแบบการจัดการเรียนรู้  ที่       

ถอดบทเรียนไว้ 2 ระยะ ในปีการศึกษา 2552-2554 และ ปีการศึกษา 2555-2560 รายละเอียดดังนี้ 

1. ถอดบทเรียนผลการสอนและการวิจัยแบบ PBL: CBLในปีการศึกษา 2552-2554  

ได้รูปแบบบูรณาการงานการเรียนการสอนกับงานบริการวิชาการทางสังคมและการวิจัยโดยใช้

ความต้องการของท้องถิ่นเป็นฐาน พบว่า  

1.1 นักศึกษา (1) ได้เรียนรู้ตามสภาพชีวิตจริงเพ่ือพัฒนาชีวิตและสังคม (Learning for Life and 

Society) เกิดการค้นพบความรู้ด้วยจิตใจที่มีความสุข (Discovery Learning with joyful and mind) (2) มีทัศนคติ

ที่ดีในการเรียนรู้ (3) ผลการเรียนรู้ดีขึ้น  

 

 

 

 

1.2 ชุมชนในสังคม พบว่า (1) ชุมชนและองค์กรในท้องถ่ินได้ตระหนกัในภูมิปัญญาท้องถ่ินของตน และ

เกิดความภาคภูมิใจ (2) เกดิการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับภมูิปญัญาท้องถิน่ และชุดแผนการ

จัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับหลกัสูตรสถานศึกษา จ านวน 40 แผน (3) ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากร

การอบรมนกัศกึษา
ก่อนลงพืน้ที ่

 

เรยีนรูล้งพืน้ที ่
เกบ็ขอ้มลูมสีุข
ภาคสนาม 

คะ่ 
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ร่วมกัน ท าเกิดการพัฒนานักเรียนได้อย่างมีประสิทธภิาพ และ (4) สามารถพัฒนาท้องถ่ินตามความต้องการ

ของชุมชนอย่างแท้จริง จากที่กล่าวมาข้างต้น สามารถถอดบทเรียนการจัดการเรียนรู้แบบวิจัยเป็นฐาน (RBL) 

และ ชุมชนเปน็ฐาน (CBL) ด้วยระบบกลไกบูรณาการ0yfการเรียนการสอนกับการวิจัยและบริการวิชาการแก่

สังคม ดังนี้ 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหาวทิยาลยัและคณะส ารวจความตอ้งการของชุมชนหรอืภาครฐั   
ภาคเอกชน หน่วยงานและจดัท าแผนบรกิารวชิาการ 

ตามพนัธกจิ 
ของคณะ/มหาวทิยาลยั 

จดัท ารายงานสรปุผลการด าเนินโครงการบรกิารวชิาการ / สรปุบทเรยีนหรอืองคค์วามรูแ้ละถ่ายทอดความรู ้
จากการบรกิารวชิาการ 

- เผยแพรสู่บุ่คลากรภายในคณะ        - เผยแพรสู่ส่าธารณชน 
 
 

การบรูณาการกบัการเรยีนการสอน อยา่งน้อย
รอ้ยละ 10 ของโครงการบรกิารวชิาการทัง้หมด 

การบรูณาการกบัการวจิยั อยา่งน้อยรอ้ยละ 10  
ของโครงการบรกิารวชิาการทัง้หมด 

เสนอแผนบรกิารวชิาการต่อกรรมการประจ าคณะ น าเสนอคณะกรรมการบรหิารคณะ/ หลกัสตูรฯ
จดัท าขอ้เสนอโครงการปฐมวยัสานสายใยรกั เพือ่บรหิารทางวชิาการตามแผนโดยน าองคค์วามรู้

จากการวจิยัมาต่อยอด 
 

 
 

ผลการบรูณาการการเรียนการสอนกบัโครงการบริการวิชาการแก่สงัคม  
ระยะที ่1 (2552) ในรายวชิา โครงการศกึษาเอกเทศ  
ระยะที ่2/ระยะที ่3 (2553) ในรายวชิา โครงการศกึษาเอกเทศและการฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ู1  
ระยะที ่4 (2554) ในรายวชิา การฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ู2 รายวชิาวฒันธรรมและภมูปัิญญาไทยกบัการอบรมเลีย้งดเูดก็ปฐมวยั 

ผลการใช้งานวิจยัมาต่อยอดกบัโครงการบริการวิชาการแก่สงัคมกบัการเรียนการสอนและงานวิจยั 
ระยะท่ี 1 (2552) ต่อยอดจากงานวิจยั “การศกึษาความตอ้งการของชุมชนแบบมสีว่นรว่มเพือ่แนวทางการพฒันาการจดัการศกึษาปฐมวยั 

กรณศีกึษาโรงเรยีนวดัป่าตาล อ. สนัก าแพง จ. เชยีงใหม ่และโรงเรยีนสาธติแหง่มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม”่ 
ระยะท่ี 2 / ระยะท่ี 3 (2553) ต่อยอดจากงานวิจยั “รายงานการวจิยัสรปุผลการสงัเคราะหภ์มูปัิญญาทอ้งถิน่ เมอืงแกนพฒันา”/  
    “การพฒันารปูแบบการเรยีนรูจ้รยิธรรมส าหรบัเดก็ปฐมวยัแบบสรา้งตนเพือ่ชวีติและสงัคม”โดยใชภ้มูปัิญญาทอ้งถิน่เป็นฐานฯ 
ระยะท่ี 4 (2554 - 2555) ต่อยอดจากงานวิจยั “การศกึษาผลการพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษาระดบัปฐมวยัโดยใชภ้มูปัิญญาทอ้งถิน่ 
     เป็นฐาน” /  “การจดัการเรยีนการสอนจรยิธรรมส าหรบัเดก็ปฐมวยั (ทุน สกอ.)” 
 
 

 

ด าเนินโครงการ / กจิกรรมบรกิารวชิาการและงานวจิยัตามแผนโดยน าองคค์วามรูจ้ากการวจิยัมาต่อยอด  
ระยะที ่1 (2552) โครงการอจัฉรยิภาพปฐมวยัฯ 
ระยะที ่2 (2553) โครง  การบรูณาการภมูปัิญญาทอ้งถิน่เพือ่พฒันาหลกัสตูรสถานศกึษาระดบัปฐมวยั ฯ  
ระยะที ่3 (2553) โครงการศกึษาผลการพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษาระดบัปฐมวยัโดยใชภ้มูปัิญญาทอ้งถิน่เป็นฐาน 
ระยะที ่4 (2554) โครงการจดัการเรยีนการสอนจรยิธรรมเดก็ปฐมวยั การวจิยัเพือ่พฒันาโรงเรยีนทัง้ระบบเพือ่ยกระดบัคุณภาพ
การศกึษา  
 

 
 
 
 

ท าบนัทกึขอ้ตกลงความ
รว่มมอืดา้นการบรกิารวชิาการ 
กบัชุมชนกบัเทศบาลเมอืง 

เมอืงแกนพฒันา   
 

ประเมนิประโยชน์หรอืผลกระทบการใหบ้รกิารวชิาการ แก่สงัคมตาม KPI ของมหาวทิยาลยั 
 

ประเมนิผลความส าเรจ็ของการบรูณาการโดยผูร้บัผดิชอบโครงการเป็นผูก้ าหนดตวัชีว้ดั และ 
น าผลประเมนิไปปรบัปรงุการบรูณาการงานบรกิารวชิาการแก่สงัคมกบัการเรยีนการสอนและ

งานวจิยั 
  

น าขอ้มลูภาคสนามมาให ้          
คณะผูป้กครอง คณะครแูละนกัศกึษาอบรม

การจดัท าหลกัสตูรสถานศกึษาฯ 
รว่มกบัวทิยากร 

 นิเทศการสอนของนกัศกึษาและ
ศกึษาผลการพฒันาหลกัสตูร

สถานศกึษา 

 



    3 

 

 

2. ถอดบทเรียนผลการสอนและการวิจัยแบบ PBL: CBLในปีการศึกษา 2555-2560 

ผู้สอนได้ผลการจัดระบบงานแบบบูรณาการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (RBL) และ ชุมชนเป็น

ฐาน (CBL) ด้วยการพิจารณา (1) ปัจจัยน าเข้าทุกด้าน ทั้งด้านตัวบุคคล ด้านทุน ด้านส่ือแหล่งเรียนรู้ 

มคอ. 3 และพิจารณาการจัดการด้วยกิจกรรมมีส่วนร่วม (2) กระบวนการบูรณาการจัดการเรียนรู้แบบ 

KAESSSGANโมเดล & RBL &CBL (3) ค้นพบผลผลิต (4) ผลกระทบ (5) ผลลัพธ์ ดังรูปแบบต่อไปนี้ 
 

              
 

 

 

 

 

จากแผนภาพข้างต้น อธิบายได้ว่า ปัจจัยน าเข้าทั้ง 4M (Input) มีส่วนประกอบที่ท าให้ผู้สอนออกแบบ

กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ RBL &CBL ได้เป็นกระบวนการสอนแบบ KAESSSGAN โมเดล 

ประกอบด้วย(1) Knowledge based: เป็นการ บูรณาการการสอนแบบ RBL &CBL เข้าด้วยกัน เพ่ือพัฒนาองค์

ความรู้บนฐานของกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้วิจัยและชุมชนเป็นฐาน (2) Assessment & Evaluation: การวัดผล

ประเมินผลตามสภาพจริง (3) SSS การวิเคราะห์สถานการณ์เพ่ือจัดการเรียนรู้และบริการวิชาการให้สังคมได้

สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงด้วยเทคนิคแบบ: Situational analysis, SWOT, SABCoD model รูปแบบ

การจัดกิจกรรมทางการศึกษาเพ่ือชีวิตและสังคม, (Self active learning, Actual assessment, Behaving well, 

Cooperative learning and Discovery learning) (4) Goals: ตั้งเป้าหมายปลายทางไปที่การพัฒนาผู้เรียนด้าน

พฤติกรรมที่ ดีและผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ที่ ดี  (5) Assimilation to Accommodation การพัฒนาผู้ เรียนตาม

ธรรมชาติการเรียนรูจ้ากการรับรู้ข้อมูลความรู้เดิมขยายไปสู่การเรียนรู้โครงสร้างความรู้ใหม่ (6)Network of the 

study: เกิดเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักศึกษา อาจารย์ และสังคม 

ผลผลิตจากการสอนแบบ RBL และ CBL (Output) พบว่า (1) นักศึกษาได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน

สภาพจริงสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน (2) ชุมชนได้รับการ

บริการทางการศึกษาและพัฒนาได้สอดคล้องตามความต้องการ เช่น การพัฒนาการสอนของครูในชุมชน การ

พัฒนานักเรียนในชุมชน และ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (3) ผู้สอนได้พัฒนาการจัดการเรียนรู้ของตนเอง 

เช่น การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และการวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Action Research) ในรายวิชา 

คุณธรรมนักวิชาชีพการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2555 และ รายวิชา การวัดผลประเมินผลพัฒนาการเด็ก

ปฐมวัย ปีการศึกษา 2559  เป็นต้น นี้จากนี้ ผู้สอนด าเนินการออกแบบรูปแบบการเรียนรู้แบบบูรณาการวิจัย

และชุมชนเป็นฐาน จนสามารถเสนอขอทุนวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปี 2560 จ านวน 1 โครงการ ท าให้สามารถ

ปัจจยั
น ำเข้ำ4 M 

M1, Man: นักศึกษา ผู้สอน ชุมชน 

M2, Money: งบประมาณ&ทุนทางสังคม                                              

M3, Material: มคอ. 3 & แหล่งเรยีนรู้ 

M4, Management: การมีส่วนร่วม  

 

 

ผลผลิต: ผลสมัฤทธ์ิกำรเรียนรู้

ของนกัศกึษำ& คุณภาพของ

ครู, ผูส้อนเรียนรู้จากผลการวิจยั
เป็นฐาน 

 
ผลกระทบ : พัฒนา

คุณภาพ นักศึกษา ครู

นักเรียน และ 

เศรษฐกิจสังคมในชุมชน  

 

ผลลัพภ์ : ผลระยะยาว = ได้เครอืข่ายการพัฒนาและแนวปฏิบัติที่ดี

ร่วมกันในสังคม & มหาวิทยาลัยได้พัฒนานักศกึษาและท้องถิ่น เป็น

ผลตรงกับจุดหมายปลายทางของปรัชญา และวิสัยทัศน์ขององค์กร 

 

 

 

กระบวนการ KAESSSGANโมเดล (RBL&CBL) 

RBL&CBL model 
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บริการวิชาการแก่สังคมได้อย่างต่อเนื่อง และได้ท าภารกิจหลักตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยได้บรรลุผล และ 

(4) มหาวิทยาลัยได้บริการทางวิชาการแก่สังคม 

จากการศึกษาและถอดบทเรียนด้านผลกระทบ (Impact)  พบว่าการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ครู

นักเรียน และเศรษฐกิจสังคมในชุมชน อันเป็นผลต่อเนื่องกับผลผลิต มี 4 ประการ ดังนี้ (1) ชุมชนได้พัฒนาและ

จัดการแหล่งเรียนรู้ที่มีมากให้ท้องถิ่นเพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่สถานศึกษา ครู เด็ก และ เยาวชน ใน

ชุมชน (2) ผู้ทรงภูมิปัญญาท้องถิ่นแต่ละด้าน เข้ามามีบทบาทเป็นวิทยากรในสถานศึกษา เพ่ือให้นักเรียนได้

เรียนรู้และภาคภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถ่ินที่เด็กอาศัยอยู่ ดังภาพต่อไปนี้: 

 
 

 

 

 

 

  

 

(3) ผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคม พบว่า ชุมชนได้องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกันกับ

นักศึกษาและผู้สอน ท าให้ได้ข้อมูลไปแนะน าประวัติและนิทานเรื่องเล่าต่างๆ ระหว่างจัดรถรางน าการท่องเที่ยว

ให้แก่นักท่องเที่ยวในงานประจ าปีในฤดูหนาว ดังภาพต่อไปนี้: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

(4) ผลกระทบด้านการเรียนรู้ระหว่าง นักศึกษา ชุมชน และอาจารย์ผู้สอนจากมหาวิทยาลัยได้เครือข่าย

การจัดการเรียนรู้แบบ RBL และ CBL องค์กรในท้องถิ่นได้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษาที่ยั่งยืน ครูผู้สอนใน

สถานศึกษาที่ได้รับบริการวาชาการ สามารถพัฒนาตนเองและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้จนได้รางวัลแห่ง

ความภาคภูมิใจในทางวิชาการมากมาย และเป็นแนวปฏิบัติที่ดีให้แก่องค์กรอ่ืนๆได้เข้ามาศึกษาดูงาน ดังภาพ

ต่อไปนี้:    
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 จากการศึกษาผลลัพธ์ (Outcome) พบว่าเกิดเป็นผลระยะยาวที่ได้จากการศึกษาและพัฒนาแบบ 

RBL และ CBL พบว่าการจัดการเรียนรู้และการบริการวิชาการแก่สังคมโดยใช้วิจัยและชุมชนเป็นฐาน (RBL & 

CBL) ท าให้ได้เครือข่ายการพัฒนาและแนวปฏิบัติที่ดีร่วมกันในสังคม และ มหาวิทยาลัยได้พัฒนานักศึกษาและ

ท้องถ่ิน เป็นผลตรงกับจุดหมายปลายทางของปรัชญา และวิสัยทัศน์ขององค์กร เกิดความดีงามและทุกฝ่ายเกิด

การใฝ่เรียนใฝ่รู้ร่วมกัน ดังนี้ 
    

 

 
 

 

 

 จากรูปแบบที่กล่าวมาข้างต้น เป็นการถอดบทเรียนจากผลลัพภ์ (Outcome) ที่ผู้สอนได้เรียนรู้จาก

การบูรณาการ วิธีจัดการเรียนรู้แบบวิจัยเป็นฐาน (RBL) และชุมชนเป็นฐาน (CBL) ท าให้เกิดสังคมที่ดี ทุกฝ่ายที่

เกี่ยวข้องมีแนวปฏิบัติที่ดี เกิดการเรียนรู้คู่คุณธรรมและใฝ่เรียนใฝ่รู้ กระบวนการดังกล่าวบรรลุผลและส่งผล

ระยะยาวให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง ตามภารกิจหลักคือ

การจัดการเรียนการสอน บริการวิชาการแก่สังคม และการวิจัยโดยใช้ความต้องการของท้องถิ่นเป็นฐาน  
อ้างองิ 
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นักศึกษาใฝเรียนใฝรู่บ้นฐานของ RBL CBL ทุกรายวิชาที่จัดกิจกรรม 

ผู้สอนใฝเรยีนใฝ่รู้ & จัดการเรียนรู้

บนฐานคิดของการสอนแบบ RBL 

CBL ทุกรายวิชาท่ีบูรณาการ 

สถานศกึษาในท้องถิ่นพัฒนาแบบSchool based 

management & มหาวิทยาลัยไดบ้ริการวิชาการแก่สังคม 

ภูมิในในภูมิปัญญาและ

แหล่งเรยีนรูท้ี่มีอยู่เพ่ือ

พัฒนาลูกหลาน 

ได้เครือข่ายการจดั

การศึกษาเพื่อพัฒนา

ท้องถิ่นด้วย

กระบวนการ 

จัดการเรียนรู้แบบ  

RBL CBL 

 


