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 ประธานคณะกรรมการโครงการ :  
    คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 

  
 ประธานคณะท างาน :  
   รศ.ดร.นุชรีย์ ศิริ 



 มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย 

 การปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบ TQF  

 การจัดการเรียนการสอนโดยมีการวิจัยเป็นฐาน 

      เป็นกระบวนการสร้างบัณฑิตท่ีเน้นให้.... 
      ผู้เรียนสามารถคิด ประดิษฐ์ สร้างสรรค์ 

      ผู้เรียนรู้วิธีการเรียนรู้และวิธีการแสวงหาความรู้ 



 ให้เกิดกระบวนการเรียนการสอนโดยมีการวิจัยเป็นฐานในทุกหลักสูตร 

 พัฒนาคณาจารย์ให้มีความรู้ความเข้าใจและจัดการเรียนการสอนแบบ RBL 

 พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อน าไปสู่บัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของ

มหาวิทยาลัยผ่านกระบวนการเรียนการสอนแบบ RBL 



ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยวิจัย 

การจัดการเรียนการสอนแบบ RBL  
 
 

2คณะกรรมการโครงการ
ขับเคลื่อน RBL 

คณะเกษตรศาสตร์ สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

1ACORE 301 

4ACORE 201 

กิจกรรม: ประชุมวางแผนการท างาน, 
6 แลกเปลี่ยนเรียนรู้, 7ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ, สาธิต,8สังเกตการสอน, 
วิพากษ์และเสนอแนะ, 9Open house 

 
10กลุ่มเป้าหมาย 

อาจารย์รุ่นใหม่ 

ประธานหลักสูตรและ
กรรมการวิชาการ คณาจารย์ทั่วไป 

ประเมินและปรับปรุง
กระบวนการ 

กระบวนการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน 

3คณะท างานแกนน า 
(MENTOR)  



27 August – 4 September 2010 



• พบคณบดีเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ 

• คณะมีค าสั่งที่ 634/2553 วันที่ 30 กันยายน 2553 
• คณะมีค าสั่งที่ 799/2553วันที่ 29พฤศจิยายน2553  
• อนุมัติงบประมาณ 60,000 บาทในการด าเนินงาน 

การด าเนินการ 



 การสร้างองค์ความรูใ้ห้คณะท างาน 

 ศึกษาข้อมูลการจัดการเรียนรู ้RBL  
 การแลกเปลีย่นเรียนรู้ระหว่างคณะท างาน 

 

 เชิญวิทยากรมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 Dr. Pruthikrai Mahatanankoon 
 ผศ.ดร.ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์ 
 ผศ.ดร.อังคณา ตุงคะสมิต  

 

 

 



Dr. Pruthikrai Mahatanankoon 

 11 พฤศจิกายน 2553 

Illinois State University 

“ ประสบการณ์การสอนและวิจัยในยุคแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศ” 



25 พฤศจิกายน 2553 

บรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการเรียนการสอนโดยมีการวิจัยเป็นฐาน 

ผศ. ดร. ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ ์



14 ธันวาคม 2553 

ผศ. ดร. อังคณา ตุงคะสมิต  

“ การประเมินผลการจัดการเรียนรู้” 



 เข้าอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ที่ใช้วิจัยเป็นฐาน 

(Acore 201) 

 สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

 



 ประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ในกลุ่มคณะท างาน 

 พัฒนารายวิชาที่สอนให้มีการ

จัดการ เรี ยนการสอนแบบ 

RBL 

 น า วิ ช าที่ พัฒนาแล้ ว  และ

มคอ.3 มาน าเสนอ 

2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มคณะท างาน 



 ประชุมเชิงปฏิบัตกิาร (12 พค. 
2554) 

 กรอบแนวคิดการจัดการเรียนรู้

โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน และใช้

ในการจัดท ามคอ.3  
 สาธิตและน าเสนอตัวอย่าง

รายวิชาที่จัดการเรียนการสอน

แบบ RBL 
 

3. การขยายผลสู่คณาจารยเ์ป้าหมาย 



STUDENTS AS PARTICIPANTS 
(Student-Focused) 

STUDENTS AS AUDIENCE 
(Teacher-Focused) 

EMPHASIS ON 

RESEARCH 
CONTENT 

EMPHASIS ON 

RESEARCH PROCESSES  
AND PROBLEMS 

Research-tutored 

Focused on students writing  

and discussing papers or essays 

Research-led 

Structured around teaching  

subject content  

Research-based 

Students  undertaking  

inquiry-based learning 

Research-oriented 

Teaching processes of knowledge  

construction in the subject 



 รายวิชาแตกต่างขนาดชั้นเรยีน 

 รายวิชาแตกต่างขนาดชั้นป ี

 รายวิชา บรรยาย ปฏิบัติการ 

 รายวิชาในเชิงบูรณาการ  

 รายวิชาทางด้านสังคมศาสตร ์เช่น

วิชาทางเศรษฐศาสตร ์และวิชา

ส่งเสริมการเกษตร  

 

 

 

 

 

 

 



 ประชุมเชิงปฏิบัตกิาร (25 พค. 
2554) ให้คณาจารย์เป้าหมาย

น าเสนอรายวิชาที่สอน 

 แลกเปลี่ ยนเ รี ยนรู้ และให้

ค าแนะน าการสอดแทรก RBL 
ในวิชาโดยคณะท างาน 

 ประเมินผลเพื่อการพัฒนา

ต่อไป 

4. การพัฒนาคณาจารย์กลุ่มเป้าหมาย 

คณาจารย์เป้าหมายน าเสนอรายวิชาที่สอน 



 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน

การสอน: 
คณาจารย์เข้าร่วมสังเกต

การสอน 

เข้าร่วมสังเกตการสอนในรายวิชาที่มีการจัดการแบบ RBL 

ของคณะท างาน 



 พิจารณากลุ่มเป้าหมายที่ตั้งใจให้เข้าอบรมหลักสูตรAcore 

201 และกลับน าเสนอแลกเปลี่ยนสิ่งที่เรียนรู้จากการอบรม 

 แผน คณาจารย์ที่เข้ารับการอบรม ACore201 รวม 4 รุ่น 

20 คน 

 มีรายวิชาที่มีการเรียนการสอนแบบ RBL ทั้งระดับปริญญาตรี 

และบัณฑิตศึกษา ไม่น้อยกว่า 20 วิชา  
 

4. แผนการพัฒนาคณาจารย์กลุ่มเป้าหมาย 



 โครงการ open house (19 ส.ค. 2554) จัดโดยส านักนวัตกรรม 

 14 คณะและวิทยาเขต มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนการสอนระหว่างคณาจารย์ 

 



คณะท างานน าเสนอ แลกเปลี่ยนประสบการณ์

สอนรายวิชา RBL ของคณะเกษตรศาสตร์ 



การสังเกตการเรียนการสอนในชั้นเรยีน 



ประเมินผลการด าเนินการจัดการ RBL จากส านักน
วัติกรรม โดยการสัมภาษณ์นักศึกษาในชั้นเรียน  



 ประธานคณะท างาน (รศ.ดร. นุชรีย์ ศิริ) ได้รับเชิญเป็น
วิทยากร Acore 201  

 รุ่น 3: 28 กค. 54 (ศธ. 0514.1.50/770) 
 รุ่น 4: 2 ธค. 54 (ศธ. 0514.1.50/1289) 

 
 
 



30 พย. 2554 

ประธานหลักสูตร 

& กรรมการ
วิชาการคณะฯ 

คณาจารย์

รุ่นใหม่ 

คณะท างาน

แกนน า 



 สามารถจัดการเรียนการสอนแบบ RBL ในการปรับปรุงหลักสตูรของ
ทุกสาขาวิชา 

 จากการประเมินผลการด าเนินงานต่างๆแล้ว ควรเริ่มต้นที่การจัดท า 

มคอ 3 ที่ไม่ยุ่งยาก  
 พัฒนา program (MKO MAGIC) ซึ่งท าให้การจัดท า มคอ.3 

สามารถท าได้ภายใน 30 นาที โดยมีแผนการสอนดา้น RBL เป็น

ส่วนประกอบชัดเจน 

 ให้ความรู้เรื่องกระบวนการเรียนการสอนแบบRBL 

แก่บุคลากรของคณะ  

 

 
 
 

 



MKO-Magic.V.1.1  

รศ.ดร.มนตช์ัย ดวงจินดา 
 



 เป็นโปรแกรมท่ีช่วยให้คณาจารย์สามารถจัดท า มคอ 3 ประกอบรายวิชาที่

ตนเองรับผิดชอบได้สะดวกขึ้นตามข้อก าหนด TQF ของ สกอ 
 

 โดยคณาจารย์สามารถออกแบบการพัฒนา 5 ด้าน (คุณธรรม ความรู้ ทักษะ

ทางปัญญา ความสัมพันธ์ และการวิเคราะห์สื่อสาร) ได้จากตัวเลือก 

 

 รวมถึงออกแบบวิธีการสอน การประเมินผล ได้ด้วยตนเอง สามารถระบุ

กิจกรรมและสื่อที่ใช้ในการสอนตามหัวข้อที่สอนได้ง่ายขึ้น 





 

เลือกแนวทางการพัฒนา 5 ด้านตามเกณฑส์กอ 

จากตัวเลือก (*สามารถแก้ไข ลบ หรือเปลี่ยนแปลง
ข้อความได้ในกล่องด้านล่าง) 

จากนั้นคลิ้กปุ่ม OK 

ในการพัฒนาแต่ละด้านให้ป้อนในแต่ละ

ตัวเลือกให้ครบ ได้แก่ แผนพัฒนา วิธีการ

สอน และการประเมินผล 



ป้อนข้อมูลแผนการสอนเรียงล าดับหัวข้อ 



การปรับปรุงรายวิชา สามารถระบุ

ได้สะดวกจากตัวเลือกหรือพิมพ์ลง

ในช่องว่างโดยตรง 

ช่วยใหก้ารป้อนข้อมูลกลยุทธ์การ

ประเมิน, การปรับปรุง, การทวน

สอบมาตรฐานการสอนท าได้

สะดวกข้ึน 
 



 พิมพ์ หรือ Save ในรูป PDF 



 การสนับสนุนและมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุด

ของคณะ :นโยบาย และสนับสนุนงบประมาณ 

 คณะท างานเป็นกลุ่มผู้ที่สนใจพัฒนากระบวนการเรียน

การสอน มีประสบการณ์ด้านการเรียนการสอน 

 วิธีการด าเนินการขยายเครือข่ายอย่างเป็นขั้นตอนจาก

กลุ่มแกนน าที่เป็นอาจารย์พี่เลี้ยง สู่กลุ่มเป้าหมาย 

ประธานหลักสูตร กรรมการวิชาการ และคณาจารย์

ทั่วไปตามล าดับ  

 มีการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
 




