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บทสรุปผู้บริหาร 
 การเปิดใจ ในการจัดการเรียนรู้เป็นประตูเวทีแห่งการสร้าง
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ทั้งนี้เวทีดังกล่าวช่วยส่งเสริมและ
สนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้และทักษะการจัดการเรียนรู้ที่
ส าคัญและจ าเป็นโดยสอดคล้องกับยุคสมัย การจัดการเรียนรู้
บางอย่างได้ผ่านการสั่ งสมจนตกผลึกกลายเป็นแก่นความรู้       
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นองค์กรหนึ่งที่
ตระหนักถึงความส าคัญจ าเป็นดังกล่าวและเป็นคลัง หรือแหล่ง
รวบรวมองค์ความรู้ต่าง ๆ ดังกล่าว เพื่อถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นและ
เผยแพร่สู่สาธารณชน เช่นเดียวกันใน พ.ศ. 2561 น้ีคณะครุศาสตร์
ได้ขับเคลื่อนการด าเนินงาน โดยมุ่งเน้นในด้านของการจัดการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ควบคู่ไปกับการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้
คณบดีคณะครุศาสตร์ได้กระตุ้นและส่งเสริมให้คณาจารย์รวมถึง
บุ คล ากร เ จ้ าหน้ าที่ ใ นคณะได้ ด า เ นิ นการจั ดการความรู้ 
(Knowledge Management : KM) ขึ้นโดยสรุปผู้รับผิดชอบใน
การจัดการความรู้ รูปแบบ (Model) ของการจัดการความรู้ และ
เป้าหมายของตัวชี้วัดความส าเร็จ โดยมีรูปแบบ (Model) ของการ

ด าเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 คือการส่งเสริม

พัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ ความก้าวหน้าในวิชาชีพ ให้มี

ศักยภาพการเป็นคณะครุศาสตร์ที่สามารถผลิตบัณฑิต การ

บริการชุมชนเพ่ือสังคม องค์ความรู้ที่จ าเป็น (K) ได้แก่ รูปแบบ

การจัดการเรียนการสอนที่เป็นต้นแบบของคณะครุศาสตร์ 

เรื่อง ทักษะการจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning และ
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การท าวิจัยอย่างไรให้ส าเร็จและมีความสุข โดยมีตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ (KPI) คือ จ านวนรูปแบบการสอนแบบ Active 

learning ที่สามารถน ามาถ่ายทอดองค์ความรู้ และมีผู้สืบทอด

และน าความรู้ไปต่อยอดได้และองค์ความรู้ด้านการเขียนโครง

ร่างการวิจัย โดยมีเป้าหมายของตัวช้ีวัดความส าเร็จ ได้แก่ 

จ านวนวิจัยและบทความที่สามารถตีพิมพ์ในวารสารต่างๆ ได้ 

จ านวน ๓ บทความ ทั้งนี้คณะกรรมการได้ปฏิบัติกิจกรรมตาม

ขั้นตอนส าคัญดังนี้ การถอดความรู้ การแลกเปล่ียนเรียนรู้  

การน าความรู้ไปใช้ และการบ ารุงรักษาความรู้ ตามล าดับ โดย

ได้แก่ความรู้ที่จะน าไปใช้เป็นต้นแบบของการจัดการความรู้ คือ      

1. การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (เพลิน TO Learn)         

2. การเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน (ICT ดี For Learn)      

3. การบูรณาการ 4 ภารกิจของมหาวิทยาลัย (4 M : Mission 4 

Possible) 4. การเรียนรู้โดยใช้วิจัยและชุมชนเป็นฐาน (ความลับ

ของชุมชนและชุมชนกับการเรียนรู้) 5. ท าวิจัยอย่างไรให้ส าเร็จ

และมีความสุข ทั้งนี้เพ่ือเป้าหมายสูงสุดคือ ผลิตและพัฒนา

บัณฑิตให้มีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ อันเป็นก าลังส าคัญของ

ชาติต่อไป ตามปรัชญาของคณะครุศาสตร์ที่ว่า “ครูเป็นพลัง

สร้างชาติ ครุศาสตร์สร้างครูดี ครูเก่ง”  
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สารบัญ 

บทสรุปผู้บริหาร 

สารบัญ 

เรียนรู้ ค าครสูอน จากบทเรียนสู่การปฏิบัติจริง (Active 

Learning) 

เพลิน To Learning  

 ICT  ดี  For Learn  

4 M (Mission 4 Possible) 

ความลับของชุมชน ชุมชนกับการเรียนรู ้

บทส่งท้าย 
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เพลิน  To  Learn 



 
 

 

 

“การเรียนรู้เกิดจากการเล่น” แค่คิดก็สนุกแล้วสินะ และเมื่อใจ

เราเปิดรับที่จะเรียนรู้ ย่อมเป็นผลดีต่อการน าไปสู่การเติมเต็ม

วิชาความรู้ทั้งหลายในล าดับต่อไป ซ่ึงกิจกรรมที่ออกแบบอย่าง

เหมาะสมต่อการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ จะท าให้ผู้เรียนไปถึง

ยังจุดประสงค์ที่ผู้สอนคาดหวังไว้ได้จริงหรือไม่นั้น เรามีค าตอบ 

จากจุดเริ่มต้นมีการวางแผนในรายละเอียดของวิชา มคอ. 3 

โดยเขียนรายละเอียด ให้ครบถ้วน ชัดเจน เข้าใจง่าย น าไปใช้ได้

จริง จากนั้นน าไปออกแบบกิจกรรมที่เหมาะสมในการจัดการ

เรียนการสอน โดยที่  15 นาทีแรก เปรียบเสมือนนาทีทอง     

เป็นช่วงที่จะสามารถ “เร้า” ให้ผู้เรียนสนใจและอยากติดตาม 

จากนั้นออกแบบกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือกระท าและ   

มีส่วนในกิจกรรม และประเมินผลอย่างสร้างสรรค์ผ่าน” 

 

 

 

เรียนรู้ ค าครูสอน  
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“15 นาทีทองของการจัดกิจกรรม น าเข้าสู่บทเรียนด้วย 

กิจกรรมท่ีเร้าใจ” 

การศึกษาพิเศษ 

 การสอนเด็กพิเศษ เริ่มต้นใช้กิจกรรมการสอนภาษา

มือง่ายๆเกี่ยวกับเรื่องของค าศัพท์ผลไม้  เช่น ส้ม แอปเปิ้ล 

มะละกอ กล้วย ประกอบท่าเต้น หรือ หมวดหมู่ค าคุณศัพท์

ภาษาไทย มาก น้อย สั้น ยาว เป็นต้น  จากนั้นเข้าสู่กิจกรรม 

โดยใช้เกม เช่น ก าหนดให้ผู้เรียนวาดภาพโดยปิดตา ใช้มือข้างที่

ไม่ถนัด  ใ ช้ปาก แล้วเ ช่ือมโยงเ ข้าสู่ การเรียนการสอน          

เน้นกิจกรรมนอกห้องเรียนเพื่อเรียนรู้จากประสบการณ์จริง  

 

จิตวิทยา 

 ใช้กิจกรรมท่ีก าหนดจุดให ้9 จุด และใหล้ากเส้นตรง

เพียง 4 เส้น โดยให้ผ่านทุกจุด ผู้เรียนจะคิดหาวิธีการเพ่ือให้ 

“ส าเร็จ” ซ่ึงค าตอบท่ีได้คือ “ลองคิดนอกกรอบ” สิคะ 

      

จากบทเรียน สู่การปฏิบตัจิริง         
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ทักษะและเทคนิคการสอน 

 การเล่าเรื่อง เรื่องที่อยู่รอบๆตัวเรา เป็นปัจจุบัน เป็น

เรื่องที่สังคมให้ความสนใจ ให้ผู้เรียนผลัดกันเล่า คนละเล็ก   

ละน้อยเรียงร้อยให้ต่อเนื่องกัน และจากนั้นผู้สอนใช้วิทยายุทธ

เช่ือมโยงเข้าสู่บทเรียน        

     

การใช้กิจกรรม 

นาฏศิลป์   ใ ช้ วิธี  “ ฝึกให้คิด (K)  ท าให้เป็น (W)  

ประเมินให้ได้ (L) โดยเริ่มต้นด้วยความรู้เดิม ปรับพื้นฐานให้ทุก

คนมีมาตรฐานใกล้เ คียงกันก่อน เ ช่น การดัดตัวภาษา          

ท่านาฏยศัพท์ จากนั้นถามตัวเองว่าต้องการอะไรจากวิชานี้ 

และเมื่อเรียนจบแล้วเราได้อะไร เน้นการสอนนอกห้องเรียน 

สอดแทรกด้วยกิจกรรมให้ผู้ เรียนปฏิบัติท่าร า การร้อง 

แบ่งกลุ่มให้คิดเรื่องราว ตัดต่อเพลง ตัดชุด และน าเสนอ

ผลงานตามรูปแบบที่ คิดค้นเอง ปิดท้ายด้วยการวัดและ

ประเมินผลที่เหมาะสมโดยพิจารณา รูปแบบของการวางแผน 

และผลิตผลงาน โดยผู้เรียนและผู้สอนประเมินผลร่วมกัน 

เทคโนโลยีการศึกษา ใช้กิจกรรมค้นคว้าด้วยตนเอง 

ให้ผู้เรียนน าเสนอหัวข้อสื่อที่ตนเองสนใจและมีประสบการณ์ใน
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เรื่องนั้น และน าไปต่อยอดโดยค้นคว้าเพ่ิมเติมจากแหล่งอ่ืน 

เช่น ส่ือออนไลน์ จากนั้นลงมือท าโดยมีการวางแผนอย่างเป็น

ระบบรวมถึงงบประมาณที่ใช้ และจัดเวทีให้น าเสนอผลงานที่

ท าส าเร็จแล้ว ประเด็นส าคัญผู้เรียนควรบอกได้ว่าองค์ความรู้ที่

ได้รับ ในทุกขั้นตอนคืออะไร 

วิจัยและเทคนิคการศึกษา  ใช้ใบงาน ให้ผู้เรียนได้

ทบทวนความรู้จากการเรียนทฤษฎีแต่ละหัวข้อ ซ่ึงมีการ

ก าหนดหัวข้อกิจกรรม ไว้ในใบงาน และให้ปฏิบัติกิจกรรมตาม

กรอบและประเด็นที่ก าหนด เน้นการฝึกปฏิบัติเสมือนจริงเพ่ือ

น าไปใช้ในการประกอบวิชาชีพ 
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มอค 3  

กิจกรรมน าเข้าสู่

บทเรียน 
 

การเรียนรู้

จากกิจกรรม 

ประเมินผล 

บทสรุป ค าครูสอน 
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 ICT ดี For Learn 

 



 
 

 

 

“ในศตวรรษที่ 21 ทักษะทางด้าน ICT (Information and 

Communications Technology Literacy) นับว่ามีบทบาทส าคัญ

และจ าเป็นอย่างย่ิงในการจัดการเรียนการสอนส าหรับผู้สอน

และผู้เรียน ClassStart เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่ช่วยเพ่ิม

ประสิทธิภาพการเรียนการสอน ซ่ึงเป็นระบบห้องเรียน

ออนไลน์ (Learning Management System : LMS) และเป็น

ส่ือกลางที่    ท าให้เกิดกระบวนการเรียนรู้กับผู้ เรียน เป็น

ลักษณะการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับทาง (Flipped 

Classroom) มีความสะดวกในการเข้าถึงการเรียนรู้ได้ง่ายและ

รวดเร็ว และมุ่งส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญและเกิดประสิทธิภาพกับผู้เรียนอย่างสูงสุด” 
 

 

 

เรียนรู้ ค าครูสอน  
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ClassStart เป็นเว็บไซต์ท่ีให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศทาง

ออนไลน์ท่ีสร้างข้ึนให้กับผู้สอนและผู้เรียนได้จัดการเรียนการสอน

ในระบบออนไลน์ ถูกพัฒนาข้ึนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย 

ปิ ย ะ วั ฒ น์  แ ล ะ  ด ร . จั น ท ว ร ร ณ  ปิ ย ะ วั ฒ น์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ClassStart เปิดให้บริการฟรีแก่

ผู้ เรียนผู้สอนทั่วประเทศมาตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2554 

ปัจจุบันคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้มีอาจารย์

หลายท่านใช้ ClassStart ในการจัดการเรียนการสอน หนึ่งในนั้นคือ 

อาจารย์กิตตินันท์ หอมฟุ้ง อาจารย์ประจ าภาควิชาเทคนิค

การศึกษา ถือว่าเป็นอาจารย์ท่ี มีความโดดเด่นและมีความ

เช่ียวชาญ ClassStart ค่อนข้างมาก ทั้งน้ีท่านยังได้ถ่ายทอด

ประสบการณ์และความรู้ให้กับอาจารย์ในคณะครุศาสตร์ในเวที

แลกเปล่ียนประสบการณ์และการจัดการความรู้ (Knowledge 

Management) เพื่อให้คณาจารย์ได้ปรับเปล่ียนการเรียนการสอนท่ี

ทันสมัยและสอดคล้องกับ  ยุคปัจจุบันให้มากย่ิงข้ึน ClassStart 

นอกจากจะเกิดประสิทธิผลทางการเรียนกับผู้เรียนแล้ว ยังช่วยให้

ผู้เรียนได้ฝึกฝนตนเอง มีความรับผิดชอบ มีวินัย และสามารถน า

ความรู้ในส่วนน้ีไปใช้ในช่วงของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

 

จากบทเรียน สู่การปฏิบตัจิริง         
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ขั้นตอนการสมัคร  ClassStart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. ผู้สอนและผู้เรียนจะตอ้งด าเนินการสมัครสมาชิก

ผ่าน https://www.classstart.org แล้วกรอกข้อมูล

ตามระบบให้ครบถ้วน 

2. ผู้สอนด าเนินการสรา้งชัน้เรียน โดย    

ตั้งช่ือตามรายวิชาที่สอน 

 

1 2 

3 

3. ผู้สอนคัดลอก URL ของชั้นเรียนให้กับ
ผู้เรียนเพื่อเข้าขอร่วมชั้นเรียน 

 

4 4. ผู้เรยีน login เข้าระบบแล้วเข้าท่ี

ลิงก์ดังกล่าวและกดปุ่มเพ่ือขอเข้า

รว่มชัน้เรียน 

 

5 5. ผู้สอน login เข้าระบบและกดปุ่มอนุมัติเข้าชั้นเรียน 
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ขั้นตอนการสมัคร ClassStart ง่ายๆ ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อผู้สอนและผู้เรียนได้ด าเนินการตามกระบวนการข้างต้น

เรียบร้อยแล้ว ทั้งผู้สอนและผู้เรียนสามารถที่จะด าเนินการ

เรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแต่ละชั้นเรียนจะมี

หัวข้อและประเด็นต่างๆ เพื่อง่ายต่อการใช้และการเข้าถึงข้อมูล 

ประกอบด้วย  ความเคล่ือนไหว ข่าวประกาศ เอกสาร   

การสอน แบบฝึกหัด คะแนนเก็บ กระดานสนทนา และ

บันทึกการเรียนรู้ ซ่ึงหัวข้อเหล่านี้จะช่วยให้ผู้สอนและผู้เรียน

สามารถติดตามข่าวสาร โต้ตอบ และมีปฏิสัมพันธ์ซ่ึงกันและ

กัน รวมทั้งใช้ประโยชน์ร่วมกันเกี่ยวกับการเรียนการสอนใน
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รายวิชานั้นๆ เมื่อข้อมูลต่างๆ ถูกอัพโหลดข้ึนในชั้นเรียนก็จะถูก

เก็บไว้อย่างเป็นระบบและสามารถดึงข้อมูลออกมาใช้ได้

ตลอดเวลา ที่ส าคัญข้อมูลเหล่านั้นยังถูกเก็บไว้ในระบบ

ออนไลน์ที่มีพื้นที่อย่างไร้ขีดจ ากัด ClassStart เป็นห้องเรียน

ระบบออนไลน์ที่ช่วยให้ผู้สอนและผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ในการ

จัดการเรียนการสอนดังภาพต่อไปนี้ 
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“ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ ClassStart เข้ามาช่วยเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการเรียน ช่วยอ านวยความสะดวกทั้งผู้สอน

และผู้เรียน เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนเช่นนี้ต้องใช้

เวลาในการเรียนรู้และท าความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ ClassStart 

เพ่ือสร้างชั้นเรียนให้น่าสนใจและเกิดประโยชน์กับผู้เรียนอย่าง

แท้จริง โดยผู้สอนจะต้องวางแผนเพ่ืออัพโหลดข้อมูลหรือ

เอกสารประกอบการสอน การสร้างแบบฝึกหัด และการตรวจ

ผลการบันทึกการเรียนรู้ ผู้สอนควรปรับเปล่ียนเกี่ยวกับการ

จัดการเรียนการสอนให้เข้ากับศตวรรษที่ 21 เพราะ ICT ได้ถูก

ขับ เค ล่ือนใ ห้กลายเป็น ส่วนหนึ่ งของ ชี วิตและโลกแห่ง

เทคโนโลยี” 

 

 

 

บทสรุป ค าครูสอน 
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4 M 

(Mission 4 Possible) 



 
 

 

 

“พรบ .แ ห่ งมหา วิทยาลั ยราชภัฏ  พ .ศ .  2547  ระบุ ว่ า            

“ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถ่ิน 

เสริมสร้างภูมิปัญญาของท้องถ่ินท่ีสร้างพลังปัญญาของ

แผ่นดิน” ได้ก าหนดภารกิจดังนี้ 

1) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้  คู่คุณธรรมมีความรักและ

ผูกพันธ์กับท้องถ่ิน 

2) เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนกับการบริการ

วิชาการแก่สังคม 

3) ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการพระราชด าริ 

4) มีความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานภูมิปัญญา

ท้องถ่ินและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 

เป็นภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถ่ินอย่าง

ยั่งยืน” 

 

 

 

เรียนรู้ ค าครูสอน  
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1.1  เขียนรายละเอียดของวิชา (มคอ.3)  

1.1 วิเคราะห์ค าอธิบายรายวิชาเพ่ือวางแผนการจัดการเรียนรู้ 

1.2 การวางแผนการวิจัยในชั้นเรียน 

 
 

 

2.1 ปฐมนิเทศ แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู ้อธิบายแนวการ

จัดการเรียนรู ้ 

2.2 ทดสอบก่อนเรียน 

2.3 สัปดาห์ที่ 1-6 จัดกิจกรรมทั้ง 4 หน่วยการเรียนรู้ตาม

แผนการจัดกิจกรรมท่ีระบไุว้ 

 

 

 

ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 

1. ขั้นวางแผน 
 

จากบทเรียน สู่การปฏิบัตจิริง         

2. ขั้นสอน 
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2.4 เขียนเค้าโครงโครงงานเพ่ือวางแผน การจัดกิจกรรมท่ี

การบรูณาการเนื้อหาวิชากับกิจกรรมบรกิารวิชาการและ

กิจกรรมท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรมของโรงเรียน (กิจกรรม

กลุ่ม) 

2.5 น าเสนอเค้าโครงโครงงานก่อนศกึษาสังเกต ในโรงเรยีน

ตามแผนของมหาวิทยาลัย 

2.6 จัดสรรงบประมาณแก่นกัศึกษาตามเค้าโครงโครงงานที่

นักศึกษาน าเสนอ 

2.7 ผู้สอนมีการสร้างเคร่ืองมือประเมินระหว่างเรียน เช่น 

บันทึกการเรียนรู ้บันทึกอนุทิน แบบประเมินโครงงานโดย

เพ่ือน /ผู้สอน และแบบประเมินความพึงพอใจนกัศึกษา ใน

การเข้าร่วมกจิกรรมโครงงาน 

2.8 ลงพ้ืนทีใ่นโรงเรียนตามกลุม่ของนักศึกษาที่ประสานงานกบั

ศูนย์ฝกึประสบการณ์วิชาชีพครูของคณะครุศาสตร์ 
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3.1 นักศึกษาน าเสนอผลงานในรูปของโครงงาน ในรูปแบบท่ี

หลากหลาย เช่น Powerpoint/ วีดิทัศน์ /ช้ินงาน/ ความ

ภาคภูมิใจในผลงาน 

3.2 วิจารณ์ผลงานโดยเพ่ือน / อาจารย์ อย่างสร้างสรรค์ 

3.3 เช่ือมโยงองค์ความรู้จากโครงงานกับกจิกรรมการเรียนรูใ้น

เนื้อหารายวิชา 

3.4 ผู้สอนและนักศึกษาร่วมสรุปองค์ความรู้ นักศกึษาทบทวน

การเขียน แบบบนัทึกการเรียนรู้ของตนเองโดยเขียนถงึส่ิงที่

ตนเองได้เรียนรู้  ได้รับความรู้อย่างไร ปัญญาอุปสรรคและ

แนวทางแก้ไข 

3.5 ทดสอบหลังเรียน  

 

 

 

4.1 ผู้สอนและนักศึกษาสรุปกิจกรรมท่ีได้เรียนรูร้่วมกัน         

ถึงประโยชน ์คุณค่าและการน าไปประยุกต์ในวิชาชีพคร ู

4.2 ผู้สอนเก็บข้อเสนอแนะจากการสรุปบทเรยีนเป็นข้อมูลการ

เขียนรายงานใน มคอ.5  

 

3.ขั้นน าเสนอ 

4. ขั้นสรุป 

17 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

การวัดและประเมินผล เคร่ืองมือวัดและ

ประเมินผล 

1. การตรวจผลงานการ

น าเสนอโครงงาน เช่น 

รายงาน โครงงาน วีดิ

ทัศน์ Power point 

ชิ้นงาน อ่ืนๆ 

2. การประเมินโดยผู้สอน 

3. การประเมินโดยเพื่อน 

4. การประเมินความพึง

พอใจในการเข้าร่วม

กิจกรรม 

1. เกณฑ์การตรวจผลงาน 

2. แบบประเมิน / บันทึก

อนุทิน 

3. แบบประเมินโดยเพื่อน 

4. แบบประเมินความพึง

พอใจของนักศึกษา ใน

การเข้าร่วมกจิกรรม 

 

18 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ผู้สอนต้องประสานงานกับศูนย์ฝกึประสบการณ์ ในการเลือก

สถานศกึษาให้แน่นอน 

2. ผู้สอนควรวางแผนระยะยาวตั้งแต่มีโครงการวิจัย เพื่อสร้าง

เครื่องมือ มีงบประมาณจัดกิจกรรมทีเ่พียงพอ 

3. นักศึกษาควรได้เรียนวิชาพืน้ฐานในปี 1-2 ที่เป็นวิชาชีพครู เพ่ือ

ลงสู่การปฏบิัติจริงในสถานศึกษาได้ 

4. ส่ิงที่ส าคัญท่ีสุดท่ีท าให้การจัดการเรียนรู้ประสบความส าเร็จ   

อยู่ที่ตัวอาจารย์ในขั้นสรุปบทเรียนที่ต้องเชื่อมโยงความรูใ้น

บทเรียนกับการปฏิบตัิกิจกรรมตามโครงงาน 
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4 M+ 

(Mission 4 Possible) 



 
 

 

“จากกระบวนการเรียนจัดการความรู้เพื่อพัฒนาทักษะ

การเรียนรู้ สู่ความเป็นเลิศของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของ

คณะครุศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2560 อาจารย์จันทรา      

แซ่ล่ิว ภาควิชากการศึกษาปฐมวัย ได้มีโอกาสเรียนรู้ ค าครู

สอนจาก อาจารย์ ดร. ศศิธร อินตุ่น ภาควิชาประถมศึกษา 

คุณครูผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้ ผ่านเรื่องเล่า เกี่ยวกับการ      

บูรณาการ 4 ภารกิจกับการเรียนการสอน จนน าไปสู่การท า

วิจัยในชั้นเรียนและสามารถตีพิมพ์บทความวิจัย ในฐาน TCI 

ระดับ 1 จึงได้น าเรื่องเล่าสู่การน าไปปรับประยุกต์ใช้จริงใน

การบูณราการการเรียนการสอนรายวิชา EC1204 การพัฒนา

ทักษะการคิดส าหรับเด็กปฐมวัย โดยได้รับสนับสนุนทุนวิจัย

จาก กองทุนวิจัยของคระครุศาสตร์ และนักศึกษามีส่วนร่วมใน

การเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ผ่านกระบวนการจัดกิจกรรมที่

บูรณาการ 4 ภารกิจอย่างแท้จริง”  

 

 

 

เรียนรู้ ค าครูสอน  
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1. รายละเอียดของวิชา มคอ.3 รายวิชา 1204 การพัฒนา

ทักษะการคิดส าหรับเด็กปฐมวัย 

2. หลักการ แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกับทักษะการคิด 

กระบวนการจัดการเรียนรูแ้บบ Active Learning ทักษะ

การเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 

3. อบรมให้ความรู้นักศกึษาเตรียมความพร้อมกับการลง

ชุมชน เพ่ือการวิจัย 

3.1 การจัดการเรียนรูแ้บบ Active Learning 

3.2  ทักษะการคดิและทักษะเรียนรูใ้นศตวรรษท่ี 21 และ

เทคนิคการสมัภาษณ์ 

3.3 อบรมจิตปัญญากับการบรกิารวิชาการในชุมชน 

 

 

 

Input 

จากบทเรียน สู่การปฏิบัติจริง         
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1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงลึก (Active Learning) 

ประกอบด้วย  

1.1 การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity-Based 

Learning)   

1.2 การเรียนรู้เชิงประสบการณ ์(Experiential Learning)   

1.3 การเรียนรู้ท่ีเน้นทักษะการคิด (Thinking Based 

Learning) 

1.4 การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based 

Learning) 

1.5 การเรียนรู้โดยการสบืค้น (Inquiry-Based Learning)   

2. กิจกรรมการเรียนการสอน ประกอบด้วย  

2.1 การมีส่วนร่วมในการเรยีนการสอน เขียนโครงการเพือ่

บริการวิชาการ 

2.2 มอบหมายการสืบค้นรายงาน  

2.3 การลงมือปฏบิัติชิน้งาน  

2.4 การลงชุมชนเพ่ือสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมและ

ภูมิปัญญา  

2.5 สัมภาษณ์ผู้ปกครองและครู สร้างและออกแบบคู่มือ

ทักษะการคิดส าหรับแจกผู้ปกครองและครู   

Process 
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2.6 บริการวิชาการในสถานศึกษาและชุมชนโดยบูรณาการ

เนื้อหาวิชากับวัฒนธรรม ภมูิปัญญาท้องถิ่น  

2.7 การบนัทึกองค์ความรู้ใน Learning Log   

2.8 การทดสอบปลายภาค  การทดสอบ pretest Posttest 

3. บูรณาการทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ในการ

จัดการเรียนการสอนประกอบด้วย  

3.1 ทักษะการท างานร่วมกนั (Collaboration) 

3.2 ทักษะการสื่อสาร (Communication)  

3.3 ทักษะการแก้ปัญหา (Problem solving)  

3.4 ทักษะการใช้ส่ือเทคโนโลยแีละสารสนเทศ (ICT 

Literacy)  

3.5 ทักษะด้านการสร้างสรรค์ (Creativity)  

3.6 ทักษะการเรยีนรู้ (Learning Skills) 
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1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ประเมินผลจาก  

1.1 การเข้าชั้นเรยีน การมีส่วนรว่ม  

1.2 ชิ้นงาน,รายงานผลสัมภาษณ์  

1.3 รูปเล่มคู่มือทักษะการคิด 

1.4 การจัดประสบการณท์ักษะการ

คิด  

1.5 Learning Log  

1.6 ทดสอบปลายภาค 

1.7 pretest , Postest   

โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมการเรยีนรู้ แบบประเมิน

ชิ้นงานและรายงาน แบบทดสอบ 

2. การสะท้อนคดิ ความรูท้ี่ได้รับ การน าความรูไ้ปประยุกต์ใช้

วิชาชีพครู ปัญหาและอุปสรรคและแนวทางแก้ไขโดยใช้

แบบสัมภาษณ ์

3. ความพึงพอใจของการจัดการเรียนรู้เชิงลึก( Active 

learning )  โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ 

4. ทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประเมินผลจาก     

โดยใชแ้บบประเมินทักษะการเรียนรู้  

Outcome 
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5. เขียนน าเสนอในรายละเอียดวิชา มอค.5 

 

เรียนรู ้สู้ความส าเร็จ  

งานวิจัยในชั้นเรียน เร่ือง ผลการจัดการเรียนรู้แบบ 

Active learning ในรายวิชาการพัฒนาทักษะการคิด

ส าหรับเด็กปฐมวัย 

ผู้วิจัย  อาจารย์ จันทรา  แซ่ล่ิว 
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 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

 

 

 

4 M 

วิชาการที่

เป็นเลิศ 

วิจัยเพ่ือ
สร้างสรร

ค ์

บริการ
วิชาการ
แก่สังคม 

ท านุบ ารุง

ศลิปะวัฒ

นธรรม 

บทสรุป ค าครูสอน 
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การวิจัยเพ่ือพัฒนาสังคมเป็นฐาน 

(Research for Social Development Base) 

 

ความลับของชุมชน ชุมชนกับการเรยีนรู้ 

 

 



 
 

“ในแต่ละชุมชน แต่ละท้องถิ่นต่างมีส่ิงที่มีทั้งความ

เหมือนและแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับบริบทที่มีความ

แตกต่างกัน ส่ิงแวดล้อม การใช้ชีวิต วิถีชีวิตต่างๆ ซึ่งอาจกล่าว

ได้ว่าทุกชุมชนต่างมีการด าเนินไปของชุมชนทีมีแนวทางเป็น

ของตัวเอง ถือว่ามีเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ที่คนนอกชุมชน

สามารถเข้าไปเรียนรู้ แลกเปล่ียนได้ จนอาจเกิดประสบการณ์ 

รวมไปถึงความรู้ใหม่ๆ ที่สามารถสร้างแนวคิด ทฤษฎีใหม่ๆ

เกิดข้ึนได้อีกมากมาย ทั้งๆที่ไม่จ าเป็นต้องมีทรัพยากรมมาก

มาย ไม่จ าเป็นต้องจบสูง ไม่จ าเป็นต้องมีปัจจัยเรื่องเงินทอง    

ก็สามารถกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีค่าย่ิงที่จะเข้าไปต่อยอดใน

ส่ิงต่างๆได้ ทั้งนี้ทั้งนั้นการเรียนรู้จากแหล่งชุมชนมีความส าคัญ

มากต่อการพัฒนาการเรียนการสอนในแง่มุมต่างๆที่ ไม่

สามารถหาได้จากในห้องเรียน การแลกเปล่ียนประสบการณ์ 

การดึงความรู้จากปราชญ์ชาวบ้าน การเข้าไปมีส่วนร่วม

ระหว่างมหาวิทยาลัย โรงเรียน และชุมชน เป็นส่ิงที่จะสามารถ

ท าให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ หรือแม้แต่การสร้างประสบการณ์

ใหม่ๆให้กับนักศึกษาได้เป็นอย่างดี จากเรื่องเล่าของอาจารย์

ท่านต่างๆ เกี่ยวกับการใช้ชุมชนเป็นฐานมีการบูรณาการ

ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนในหลายหลายสาขาวิชา เช่น     

มีการท าวิจัยเกี่ยวกับการเครื่องดนตรีพื้นบ้านเป็นหลัก และ

บูรณาการการเรียนการสอนโดยให้นักศึกษาลงพื้นที่เพ่ือเรียนรู้

เรียนรู้ ค าครูสอน  
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เกี่ยวกับดนตรจีากปราชญ์ชาวบา้น มีการเรียนรู้ขั้นปฐมภูมิจาก

พ่อครูแม่ครูต้นแบบ อาจารย์อีกท่านก็ได้ท าวิจัยและน า

งานวิจัยมาถ่ายทอดสู่ชุมชนเพ่ือให้ความรู้ได้เผยแพร่ และน าไป

ปฏิบัติ เ พ่ือให้เกิดการพัฒนาของชุมชน อีกทั้ งยังมีความ

คาดหวังในอนาคตเกี่ยวกับสาขาดนตรีกับการเรียนรู้จากชุมชน

ในการรวบรวมภูมิปัญญาทางด้านดนตรีล้านนา เพ่ือเรียบเรียง

ให้เป็นเพลงส าหรับวงบรรเลงโดยรักษารูปแบบ และอัตลักษณ์

ของดนตรีพ้ืนเมืองไว้ อาจารย์อัญชลีได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับการ

เก็บรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น 10 สาขา ด้านงานนวัตกรรม 

และให้พ่อครูแม่ครูที่เป็นแม่แบบด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นได้

สาธิตนวัตกรรมท้องถิ่นเพ่ือเป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญา ให้กับ

นักศึกษาต่อไป การเรียนรู้ร่วมกับชุมชนสามารถเรียนรู้ได้จาก

หลายหลายสาขาวิชาไม่เว้นแม้แต่ด้านเคมี โดนมีการทดลอง 

วิจัยปัญหาเกี่ยวกับน้ าเสียในชุมชน และท าการแก้ไขปัญหา

ให้กับชุมชนโดยการสังเคราะห์สารเพ่ือน ามาก าจัดอินทรีย์ใน

น้ าเพ่ือก าจัดน้ าเสีย อาจารย์จารุวรรณได้ท าวิจัยโดยใช้การ  

บูรณาการกับการเรียนการสอนโดยใช้โจทย์จากชุมชนดินเผา 

บ้านป่าตาล และน ามาหาแนวทาง กระบวนการเพ่ือแก้ไข

ปัญหาซ่ึงได้สร้างนวัตกรรมใหม่ในการผลิตเครื่องดินเผาโดยใช้

วัตถุต้นผลิตแบบใหม่ที่สามารถท าให้เครื่องดินเผาคงทนได้มาก

ย่ิงขึ้น อาจารย์ทางด้านประวัตศิาสตร์ก็ได้น าเอาการเรียนรู้จาก
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ชุมชนเป็นฐานมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา

ประวัติศาสตร์พม่า โดยใช้กระบวนการวิจัยเพ่ือ บูรณาการ  

การเรียนการสอนโดยการลงพื้นที่จริง เริ่มจากการมอบหมาย

งานในชั้นเรียน โดยมีการให้ข้อมูลเบื้องต้นกับนักศึกษาก่อน

การลงพื้นที่ส ารวจพื้นที่จริง ผลพบว่านักศึกษาได้ค้นพบส่ิง

ใหม่ๆจากการลงพื้นที่จริง ซ่ึงเป็นข้อมูลที่ยังไม่มีการจดบันทึก

ไ ว้นั่นก็ คือชุมชนพม่าที่ อาศัยอยู่ ในพื้นที่อ า เภอแม่สอด 

นอกจากนั้นทางด้านของสาขาวิชาทางด้านการจัดการก็มีการ

น าการเรียนรู้จากชุมชนไปใช้เช่นเดียวกัน โดยมีการตั้งหัวข้อ

ให้กับนักศึกษาในหัวข้อระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยในการ

จัดการธุรกิจชุมชนได้อย่างไร โดยแบ่งกลุ่มนักศึกษาตามธุรกิจ

ที่กลุ่มตนเองสนใจ และให้ไปสืบค้นข้อมูลด้วยตนเองจากแหล่ง

ชุมชนและมาน าเสนอส่ิงที่ค้นพบและแนวคิดที่เกิดจากการ

ค้นพบจากแหล่งพื้นที่จริง ด้วยกระบวนการนี้ เองท าให้

นักศึกษาได้ความรู้และค าตอบ รวมไปถึงผลการวิจัยที่เป็น

ข้อมูลจริง สามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆได้  

ในด้านของรายวิชาทางพลศึกษาก็สามารถน าหลักการใช้

เรียนรู้จากชุมชนได้เช่นเดียวกัน เช่นในรายวิชากระบี่กระบอง 

ได้ให้นักศึกษาไปลงชุมชนท้องถิ่นที่มีความสามารถทางด้าน

กระบี่กระบอง เพ่ือเป็นการเรียนรู้จากปราชญ์ชาวบ้าน และ

น ามาแก้ไขและพัฒนาความสามารถของตนเองต่อไป อีกทั้งยัง
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ได้เกิดความรู้ใหม่ที่ไม่ได้พบในห้องเรียนคือวิชาดาบสองมือ      

ซ่ึงถือว่าเป็นความรู้และประสบการณ์ที่นักศึกษาสามารถลงไป

ศึกษาจากพื้นที่ชุมชนได้แท้จริง อาจารย์ ดร.ชไมมน ศรีสุรักษ์ 

ได้น าเอารายวิชาของสาขาปฐมวัยโดยให้นักศึกษาได้ลงพื้นที่

เพ่ือศึกษาข้อมูล  และกลับมาเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

โดยรายงานการลงพื้นที่ของนักศึกษาผลที่ได้จากการลงพื้นที่ 

จากเรื่องเล่าต่างๆที่ได้กล่าวมานั้นจะเห็นได้ว่ามีการเรียนรู้จาก

ชุมชนหรือแม้แต่ให้ชุมชนได้เรียนรู้จากองค์ความรู้ใหม่ๆจาก

อาจารย์ได้เช่นเดียวกัน อาจใช้กระบวนการหลากหลาย

ก ร ะ บ ว น ก า ร เ พ่ื อ ไ ด้ ม า ซ่ึ ง ค ว า ม รู้ ใ ห ม่  ซ่ึ ง ก า ร ใ ช้

กระบวนการวิจัยเป็นฐานในการจัดการเรียนการสอนสะท้อน

ถึงคุณภาพของหลักสูตร และมหาวิทยาลัยได้ โดยเขียนอยู่ใน 

มคอ.3 ในรายวิชาที่มีการบูรณาการให้ชัดเจน มีการวัดผลและ

ประเมินผล มีกระบวนการที่ต่อเนื่องและชัดเจน ซ่ึงท้ายสุดแล้ว

ก็เพ่ือพัฒนาความรู้ พัฒนาชุมชน และพัฒนาสถานศึกษาให้

มากขึ้นต่อไป’ 
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การวิจัยเพ่ือพัฒนาสังคมเป็นฐาน (Research for Social 

Development Base) 

เป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มีฐานความคิด

มาจาก Research Base Learning: RBL และ Community Base 

Learning: CBL ซ่ึงจากการบริหารการจัดการความรู้ในเรื่อง

การวิจัยเพ่ือพัฒนาสังคมเป็นฐานจากกระบวนการการเล่า

เรื่องและถอดความจากอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถใน

เรื่องของการน าแนวคิดแนวปฏิบัตินี้ ไปใช้ สามารถสรุป

กระบวนการการน าไปใช้ได้ดังหัวข้อต่อไปนี้ 

 

การใช้ส่ือและนวัตกรรม 

1. การสร้าง และการผลิตเครือ่งดนตรี 

2. การเรียบเรียงบทเพลง แบบฝึกหัด 

3. การใช้หลักการ Active Learning 

4. ใช่ส่ือทางเทคโนโลยีต่างๆ เช่น Youtube, Model, 

Motion Graphic 

5. แผนที่การกระจายตัวของวฒันธรรม 

6. การวิเคราะหส์ถานการณ ์เช่น SWOT Analysis 

7. ส่ือแสดงขั้นตอน 

จากบทเรียน สู่การปฏิบตัจิริง         
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8. การใช้สื่อวิดีทัศน ์

9. Pinterest 

10. ความรู้จากชาวบ้านในชมุชนต่างๆ 

11. การสอนแบบสร้างสรรค์ผลงาน 

12. การลงปฏบิัติการในพืน้ที่ชมุชน 

13. บูรณาการเปน็ฐาน 

 

การวัดและประเมินผล 

1. การจัดนิทรรศการ  

2. การน าเสนอผลงาน 

3. การตรวจผลงาน 

4. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ 

5. การทวนสอบผลการด าเนนิการ 

6. การสอบวัดความรู้ กลางภาค ปลายภาค  

7. การสอบถามโดยใช้วิธีการต่างๆ เช่น Google Form 

8. การน าเสนองานเปน็กลุม่ 

 

 

33 



 
 

ประโยชน์ของการจัดการเรียนการสอนแบบการวิจัยเพ่ือ

พัฒนาสังคมเป็นฐาน 

1. นักศึกษาเห็นภาพการน าไปใช้มากกว่าการเรียนใน

ห้องเรียน 

2. อาจารย์ผู้สอนได้ประโยชน์จากกระบวนการต่างๆ 

3. ชุมชนได้ประโยชน์ 

4. นักศึกษาเห็นปัญหาชุมชนและสามารถน ามาต่อยอดได้ 

5. อาจารย์ได้ท างานตามภารกิจ 4 ด้าน (การวิจัย,      

การเรียนการสอน, บริการวิชาการ, ท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม) 

6. นักศึกษาได้เรียนรู้อย่างมีความหมาย 

7. ชุมชนได้องค์ความรู้ และผลิตภัณฑ์ และได้ต่อยอด

ผลงาน 
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Outcome 

นักศกึษา 

อาจารย์ 

CMRU 

ชุมชน 

ได้ประโยชน์จากการ

พัฒนา: องค์ความรู้ 

ผลติภัณฑ์ และ               

ต่อยอดผลงาน 

นักศกึษาได้เรยีนรู้อย่างมีความหมาย และ ต่อยอดความรู้

ทุกรายวชิาผ่านกิจกรรมที่ลงพื้นที่ตามสภาพจรงิ 

ผู้สอนได้พัฒนาการจัดการเรียนการ

สอนตนเองและพัฒนาตนองทุกด้านใน

รายวิชาที่บูรณาการ ดังนี้ มคอ. 

งานวิจัย และ ผลงานทางวชิาการ 

มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้บรกิารวิชาการแก่

สังคมตามปรัชญาสถาบัน  

และการประกนัคุณภาพการศกึษา 

1. ได้พัฒนาสื่อนวัตกรรม

อย่างหลากหลาย 

2.ได้รูปแบบการวัดและ

ประเมินผลตามสภาพจริง

และหลากหลาย 

3. ทุกภาคส่วนได้

ประโยชน์จากการ

บทสรุป ค าครูสอน 
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ส โ ล แ ก น ใ น ก า ร ท า ง า น  : เ รี ย น รู้ ค า ค รู ส อ น                   

เพ่ือความส าเร็จของคณะ มาจากความส าเร็จของทุกคน  

 

ผู้รับผิดชอบ รายชื่อผู้รับผิดชอบระดับคณะ 

ผู้บริหารสูงสุด (CEO) รศ. ว่าท่ีร้อยตรี สกล  แก้วศิริ 

คุณเอื้อ (CKO) ผศ.ดร.วชริา เครือค าอา้ย (รองคณบดี) 

คุณอ านวย (KF) 

 

อ.ดร.อัจฉรยีา กสิยะพัท 

อ.ดร.สายฝน  แสนใจพรม 

อ. ทัศนยี์  บุญแรง 

อ. จันทรา  แซ่ลิ่ว 

อ. พงศธร  ศรทีับทมิ 

อ. อัณณ์ชญากร พัฒนประสิทธ์ิ 

อ.มนตร ี  

กระบวนกร รศ. สนิท  สัตโยภาส 

คุณกจิ (KP) อาจารย์จากคณะครุศาสตร์และคณะร่วม

ผลิต 

คุณลิขิต (Note-Taker) ตัวแทนอาจารยป์ระจ ากลุ่ม 

คุณประสาน (Network คุณธนัญภรณ์  ค าหล้า 

 

บทส่งท้าย 
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Manager) 

คุณวศิาสตร์  

(IT Expert) 

คุณสมเด็จ  ภิมายกุล 
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