
ด้าานการบู

ผลจากก

119 หม

บูรณากา
ก

การจัดการ
คณะ

คณะมนุษ
มู่ 9 ต.ชมพู อ

แนว
ารการบ
การสอน

รความรู้ (
มนุษยศา
ประจําปีก

ษยศาสตร์และสั
.เมือง จ.ลําปาง

 

ปฏบิัตทิี
บริการวิ
นและกา

 
 
 

(KM) ประ
สตร์และส
การศึกษา

 
สังคมศาสตร์   
ง  โทร 054316

 

ที่ดี 
วชิาการเ
ารวิจยั

ะเด็นด้าน
สังคมศาส
า 2557 

มหาวิทยาลัยร
6154  http://w

เข้ากบัก

 

นการผลิตบ
สตร์  

ราชภัฏลําปาง 
www.human.l

การเรีย

บัณฑิต 

 
lpru.ac.th/ 

น 



คํานํา 
 

   

การจัดการความรู้ คือ การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในส่วนราชการซึ่งกระจัด
กระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กร
สามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยที่ความรู้มี 2 
ประเภท คือ 1. ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จาก
ประสบการณ์ พรสวรรค์หรือสัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการทําความเข้าใจในสิ่ง
ต่างๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคําพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้
โดยง่าย เช่น ทักษะในการทํางาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ บางครั้ง จึง
เรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม 2. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้
ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธีต่าง ๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร 
ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม  

 

การบริการวิชาการแก่สังคม เป็นหน่ึงในพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาที่พึง

ให้บริการวิชาการแก่สังคม ในรูปแบบต่าง ๆ ตามความถนัดและตามความเชี่ยวชาญ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เป็นหน่วยงานที่ผลิต

บัณฑิตให้มีความรู้ออกไปรับใช้สังคม ดังน้ัน การให้บริการทางวิชาการถือเป็นการ

เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์อันจะมาสู่การพัฒนาหลักสูตร โดยการบูร

ณาการเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย เพื่อพัฒนา

ตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์   

คณะกรรมการการจัดการความรู้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงได้

ดําเนินการการจัดการความรู้ในประเด็นการผลิตบัณฑิตหัวข้อ การบูรณาการการบริการ

วิชาการเข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัยขึ้นโดยมีกลุ่มเป้าหมายคืออาจารย์ เพื่อ

ร่วมกันค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี ซึ่งจากที่มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนรู้ร่วมกันแล้วจึงได้ 

 

คํานํา 



สังเคราะห์ผลและถอดบทเรียนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และได้จัดทําเป็นเอกสาร

เผยแพร่แนวปฏิบัติที่ “การบูรณาการการบริการวิชาการเข้ากับการเรียนการสอน
และการวิจัย”  

คณะกรรมการจัดการความรู้  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ประจําปีการศึกษา 2557 
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การจัดการความรู้ คือ การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในส่วนราชการซึ่ง

กระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคน
ในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด 
โดยที่ความรู้มี 2 ประเภท คือ 1. ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็น
ความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือสัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการ
ทําความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคําพูด
หรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทํางาน งานฝีมือ หรือการคิด
เชิงวิเคราะห์ บางครั้ง จึงเรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม 2. ความรู้ที่ชัดแจ้ง 
(Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธี
ต่างๆ เช่นการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ และบางครั้ง
เรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม  
  ปัจจุบันการจัดการความรู้ได้กําหนดไว้ในเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษา ตัวบ่งชี้การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ เพื่อมีการสร้างและพัฒนา
สังคมฐานความความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้เพื่อ
มุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้ โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในสถาบันซึ่ง
กระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนใน
สถาบันสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ   
 คณะฯ เห็นถึงความสําคัญของการการจัดการความรู้ จึงได้มีการจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการด้านการผลิตบัณฑิตและการวิจัย  
     การเรียนการสอนเป็นกระบวนการเพ่ือหวังผลเชิงคุณภาพ ให้ได้ผู้เรียนที่มี

คุณภาพการพัฒนาการเรียนการสอน จึงเป็นสิ่งสําคัญที่ผู้สอนต้องกระทําอย่าง

ต่อเน่ือง เพื่อตอบสนองการปฏิรูปการศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาผู้เรียน โดยบุคคลท่ีมี

บทท่ี 1 
บทนํา 
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บทบาทสําคัญในการจัดการเรียนการสอนที่จะส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียน คือ ครู 

อาจารย์ ทั้งน้ีใน พรบ. การศึกษาแห่งชาติ ปี พ.ศ.2542 มีจุดเน้นที่ครู อาจารย์ 

จะต้องมีความรอบรู้ในด้านต่างๆเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน คือ หลักการ

จัดการศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ การบูร

ณาการกระบวนการวิจัยกับการเรียนการสอนการรับประกันคุณภาพ หลักการ

จัดการเรียนรู้ในมโนทัศน์ใหม่ เพื่อมุ่งสู่คุณภาพการศึกษา ครู อาจารย์ต้องมี

บทบาทเป็นทั้งนักวิจัย และพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน แต่ปัจจุบันอาจารย์

หลายท่านมักพบกับปัญหาด้านการวิจัยไม่สําเร็จตามกําหนดเวลาเน่ืองจากมีภาระ

งานสอน อีกทั้งหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากองค์กรร่วมด้วย ส่งผลอาจารย์

หลายท่านมีความรู้สึกว่าทําหน้าที่ทั้งหมดไม่ได้ผลเต็มที่ตามความต้องการ    

    คณะฯ มีหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยจึงได้

ดําเนินการการจัดการความรู้ในประเด็น การบูรณาการการบริการวิชาการเข้ากับ

การเรียนการสอนและการวิจัยขึ้นเพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี โดยจากที่มีการจัด

กิจกรรมแลกเปลี่ยนรู้ร่วมกัน โดยสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนที่ เ ป็น Best 

Practice จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2556 ที่ผ่าน

มา  จึงได้สังเคราะห์ผลและถอดบทเรียนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังกล่าวเป็น

เอกสารเล่มเล็กเพื่อเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ “การบูรณาการการบริการวิชาการ
เข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัย” ที่จะเป็นประโยชน์ต่ออาจารย์และผู้ที่
สนใจต่อไป 
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นิยามศัพท์ท่ีสําคัญ 
        “การสอน” หมายถึง การสอนบรรยาย การสอนปฏิบัติการ การสอน

วิชาโครงงาน การค้นคว้าอิสระ วิทยานิพนธ์ นิเทศ ฝึกงาน ฝึกปฎิบัติ ในทุกวิชา

ที่สอนในมหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง ทั้งหลักสูตรปกติ หลักสูตรพิเศษ ที่ผ่าน

ความเห็นชอบของสาขาวิชาแล้ว 

       “การวิจัย” หมายถึง กระบวนการแสวงหาความรู้ การสืบสวน
ข้อเท็จจริง หรือการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ โดยอาจเป็นการวิจัยพื้นฐานหรือ

การวิจัยประยุกต์เพื่อนําไปสู่การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ หรือ การแก้ปัญหา

หรือการพัฒนางาน     
       “งานบริการวิชาการแก่สังคม” หมายถึง การทํากิจกรรมการถ่ายทอด
ความรู้และทักษะสู่ชุมชน หรือการให้บริการแก่ผู้รับบริการกลุ่มต่างๆ ทั้งในระดับ

ท้องถิ่น ประเทศ และนานาชาติ เช่น การเป็นวิทยากร การเป็นที่ปรึกษา การ

ให้บริการตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ หรือสาขาวิชาชีพ 
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1) การวางแผน 
          1.1 จัดประชุมอาจารย์ประจําสาขาวิชา  โดยนําผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาที่ผ่านมาหารือร่วมกันในประเด็นด้านการบูรณาการการบริการวิชาการเข้า

กับการเรียนการสอนและการวิจัย  

          1.2 กําหนดโครงการบริการวิชาการและพื้นที่การให้บริการวิชาการแก่

ชุมชน ที่จะดําเนินการในปีการศึกษาถัดไป โดยจะต้องคํานึงถึงรายวิชาที่จะต้องบูรณา

การเข้ากับการเรียนการสอนด้วย 

          1.3 กําหนดรายวิชาใหส้อดคล้องกับโครงการบรกิารวิชาการชุมชน  

          1.4 กําหนดอาจารย์ที่จะผลิตผลงานวิจัยให้สอดคล้องกับการบริการ

วิชาการชุมชน 

2) การดาํเนินการ 
          2.1 สาขาฯ ได้สํารวจขอ้มูล เพื่อสาํรวจสภาพปัญหาจากผู้นําชุมชน โดย

จัดทําเป็นแบบสอบถามร่วมกับชมุชน เพือ่ให้เกิดความต้องการของชมุชนมากทีสุ่ด  

          2.2 เมื่อทราบปัญหาแล้วสาขาวิชานําผลมาพิจารณาประเด็นการให้บริการ

วิชาการแก่ชุมชนตามความต้องการและสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น 

          2.3 บูรณาการการบริการวิชาการเข้ากับการเรียนการสอนอย่างไร 

                (1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจะต้องระบุกระบวนการบูรณาการ

การให้บริการวิชาการแก่ชุมชนเข้ากับการเรียนการสอนใน มคอ.3 โดยต้องระบุ

วัตถุประสงค์ของการบูรณาการ  ตัวชี้วัดความสําเร็จ และลักษณะการบูรณาการ ให้

ชัดเจน 

                (2) ในการบูรณาการการบริการวิชาการเข้ากับการเรียนการสอนมี 2 

รูปแบบดังน้ี 

บทท่ี 2 
แนวปฏิบัตท่ีิดี

5



รูปแบบท่ี 1 ระบุแผนการสอนและการประเมินผล วิธีดําเนินงาน หมวดที่ 5 
ใน มคอ.3 ให้ชัดเจน  

ข้ันตอนดําเนินงาน 
ขั้นตอนที่ 1  กําหนดรายวิชาที่จะนํานักศึกษาร่วมจัดโครงการบริการวิชาการแก่ 

    ชุมชน โดยจะต้องพิจารณารายวิชาที่สอดคล้องกับองค์ความรู้จาก 

    การบริการวิชาการ 

ขั้นตอนที่ 2  เขียนวิธีการการบูรณาการการบริการเข้ากับการเรียนการสอน  

    ใน มคอ.3 หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล ให้ชัดเจน   

   เช่น จัดให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการให้บริการวิชาการกับชุมชน  

    เช่นการเป็นผู้ช่วยวิทยากรกระบวนการในการดําเนินงานการเก็บ 

     ข้อมูลในเวทีประชุมและการจดบันทึกการสัมภาษณ์ประชาชนใน 

    ชุมชนเป็นต้นหรือให้นักศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้เพื่ออภิปราย 

    ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในชุมชนพร้อมทั้งข้อค้นพบองค์ความรู้หรือ 

    เทคนิคของการบริการวิชาการด้วยการปฏิบัติจริงจนสามารถ 

    ถ่ายทอดองค์ความรู้ได้ 
 

ตั วอย่ าง  วิ ชา  ชุ มชน ศึ กษา เพื่ อการพัฒนา ท้ องถิ่ น  

        สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ พรมเสน)    
มคอ.3 หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์ท่ี 
หัวข้อ/

รายละเอยีด 
จํานวนชั่วโมง 

กิจกรรมการ
เรียน การสอน  
สื่อท่ีใช้ (ถ้าม)ี 

ผู้สอน 

10 ม อ บ ห ม า ย ง า น

นักศึกษาลงพ้ืนท่ีเก็บ

ข้อมูลบริบทชุมชน/

ข้อมูลครัวเรือน 

3 ลงพื้นท่ีภาคสนาม 

เคร่ืองมือ 

-ประเด็นเก็บข้อมลู

บริบทชมุชน 

ผศ.วิไลลักษณ์ 

พรมเสน 
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สัปดาห์ท่ี 
หัวข้อ/

รายละเอยีด 
จํานวนชั่วโมง 

กิจกรรมการ
เรียน การสอน  
สื่อท่ีใช้ (ถ้าม)ี 

ผู้สอน 

-แบบสอบถาม

13-14 มอบหมายงาน

นักศึกษาลงพ้ืนท่ีเก็บ

ข้อมลูบริบทชมุชน/

ข้อมลูครัวเรือน 

6 ลงพื้นท่ีภาคสนาม 

เคร่ืองมือ 

-ประเด็นเก็บข้อมลู

บริบทชมุชน 

-แบบสอบถาม 

ผศ.วิไลลักษณ์ 

พรมเสน 

15 นําเสนอการศึกษา

ภาคสนาม 

3 -นําเสนอผล

การศึกษา 

-เปิดประเด็น

แลกเปลี่ยนซักถาม 

ผศ.วิไลลักษณ์ 

พรมเสน 

 

ขั้นตอนที่ 3  วัดและประเมินผลการเรียนรู้ว่านักศึกษาได้อะไร โดยมีเครื่องมือ 

    การวัด เช่น  แบบสอบถามการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา 

    ต่อการเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการ 

ขั้นตอนที่ 4 จัดทํารายงานผลของรายวิชา มคอ.5   

 

รูปแบบท่ี 2 นําผลจากองค์ความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการ

มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย    
ข้ันตอนดําเนินงาน 
ขั้นตอนที่ 1  สังเคราะห์องค์ความรู้จากการบริการวิชาการแก่ชุมชน หลังจากที่ 

    ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนเสร็จสมบูรณ์แล้ว 

ขั้นตอนที่ 2  พิจารณารายวิชาที่สอดคล้องกับองค์ความรู้จากการบริการ 

                   วิชาการ  
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ขั้นตอนที่ 3  นําองค์ความรู้ที่ได้มาถ่ายทอด โดยจะต้องระบุกิจกรรมการบูรณา 

    วิชาการใน มคอ.3 หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของ 

     นักศึกษา(จะต้องสอดคล้องตามท่ีปรากฏในรูปเล่มของรายงาน 

    การให้บริการวิชาการแก่ชุมชนด้วย)  
ตัวอย่าง วิชาชุมชนศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สาขาวิชาการ 

  พัฒนาชุมชน ภาคเรียนที่ 2  

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิไลลักษณ์  พรมเสน )   

มคอ.3 หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  
ข้อ 2 ความรู้  

2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ : โดยในภาคเรียนที่ 2 ผู้สอนได้

ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนเก่ียวกับการลงพื้นที่สํารวจข้อมูล

บริการชุมชน การใช้เทคนิคกลุ่ม ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ซึ่งเทคนิค

ดังกล่าวผู้สอนได้นําผลองค์ความรู้จากโครงการบริการวิชาการเร่ืองการ

จัดทําแผนที่ชุมชนและเก็บข้อมูลครัวเรือน บ้านวอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.

ลําปาง ที่เคยใช้ในการบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชาเครือข่าย

การเรียนรู้ในงานพัฒนาท้องถิ่นมาใช้ต่อ เน่ืองจากผลการประเมินผู้เรียนมี

ความพึงพอใจต่อกระบวนการเรียนการสอนดังกล่าว ได้คะแนนความพึง

พอใจในระดับดี   
มคอ.3 หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล  

๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ท่ี 
หัวข้อ/

รายละเอยีด 
จํานวนชั่วโมง 

กิจกรรมการ
เรียน การสอน  
สื่อท่ีใช้ (ถ้าม)ี 

ผู้สอน 

10-12 แบ่งกลุ่มนักศึกษา

เพื่อศึกษาข้อมูล

โดยผู้สอนจะ

12 ลงพื้นท่ีภาคสนาม 

ประเมินการศึกษา

ตามแบบฟอร์มท่ี

ผศ.วิไลลักษณ์ 

พรมเสน 
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สัปดาห์ท่ี 
หัวข้อ/

รายละเอยีด 
จํานวนชั่วโมง 

กิจกรรมการ
เรียน การสอน  
สื่อท่ีใช้ (ถ้าม)ี 

ผู้สอน 

กําหนดหน้าท่ีให้

และให้คําแนะนํา

ให้เก็บข้อมลู

พื้นฐาน คือ ข้อมลู

ในชุมชน(บริบท

ชุมชน)ผัง

โครงสร้างของ

ชุมชน การจัดทํา

แผนท่ีเดินดิน โดย

ให้ชุมชนเข้ามามี

ส่วนร่วม 

กําหนดให้

13 รายงานติดตามผล

การลงพื้นท่ี

นําเสนอรายกลุ่ม 

4 บรรยายวิเคราะห์

รวมกัน 

ผศ.วิไลลักษณ์ 

พรมเสน 

14 ศึกษาข้อมลู

เพิ่มเติม 

4 ลงพื้นท่ีภาคสนาม ผศ.วิไลลักษณ์ 

พรมเสน 
 

ขั้นตอนที่4  ดําเนินการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ โดย 

    การนําองค์ความรู้มาถ่ายทอด เช่น ให้นักศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ 

    เพื่ออภิปรายปรากฏการณ์พร้อมทั้งข้อค้นพบองค์ความรู้ของการ 

    บริการวิชาการจนสามารถถ่ายทอด องค์ความรู้ได้ 

ขั้นตอนที่ 5  วัดและประเมินผลการเรียนรู้ว่านักศึกษาได้อะไร โดยมีเครื่องมือ 

การวัด ยกตัวอย่าง แบบประเมินความพึงพอใจสิ่งสนับสนุนการ

เรียนการสอน 

ขั้นตอนที่ 6 จัดทํารายงานผลของรายวิชา มคอ.5    
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ข้อสังเกต 
       การดําเนินการโครงการบูรณาการวิชาการเข้ากับการเรียนการสอน 

และการวิจัยสาขาวิชาต้องช่วยกันกําหนดและวางแผนการดําเนินงานให้ชัดเจน 

ตั้งแต่ต้นตั้งแต่แผนงบประมาณโครงการ การกําหนดผู้รับผิดชอบโครงการ การ

กําหนดผู้สอน และผู้ทําวิจัย 

 

วิธีดําเนินการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

สํารวจความต้องการชุมชนคณะ/สาขา 

จัดโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท่ีตอบสองความต้องการของชุมชนและต้องแล้วเสร็จ 

กิจกรรมแสวงหาความรู้ เช่น วิทยากรให้ความรู้  อบรมให้ความรู้  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การค้นคว้าทดลอง

เกิดองค์ความรู้ (ปรากฏในรายงานสรุปผลโครงการบริการวิชาการ) 

นําองค์ความรู้บูรณาการกับรายวิชาท่ีสอดคล้อง (มคอ.3) 

นักศึกษาลงมือปฏิบัติ ศึกษา  ค้นคว้า  

อาจารย์สังเกตพฤติกรรม วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา จากผลงานของนักศึกษา รายงานของนักศึกษา  

จัดทํารายงานการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการ (มคอ. 5) 
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      2.4 บูรณาการการบริการวิชาการเข้ากับการวิจัยอย่างไร  
      (1) นําองค์ความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการ

พัฒนาการวิจัย (โครงการบริการวิชาการจะต้องดําเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์) 

ข้ันตอนดําเนินงาน 
ขั้นตอนที่1  สังเคราะห์องค์ความรู้จากการบริการวิชาการ 

ขั้นตอนที่2  อาจารย์ที่ได้รับมอบหมาย พิจารณาหัวข้องานวิจัยที่สอดคล้องกับ 

   องค์ความรู้จากการบริการวิชาการ (วิจัยองค์ความรู้ใหม่ไม่ใช่ วิจัย 
   ในชั้นเรียน) 

ขั้นตอนที่3  ระบุความสําคัญและที่มาของปัญหาท่ีทําวิจัย/ผลสําเร็จ 

    และความคุ้มค่าของการวิจัยที่คาดว่าจะได้รับ โดยจะต้องระบุ 

    ให้ชัดเจน ดังน้ี 

บทท่ี 1 บทนํา  : ได้เขียนไว้ว่า “โครงการวิจัยการหาแนวทางใน
การจัดการขยะในระดับครัวเรือนของประชาชนในเขตพ้ืนที่ เทศบาล

ป่าตันนาครัว อ.แม่ทะ จ.ลําปาง ได้นําองค์ความรู้จากโครงการ

บริการวิชาการแก่ชุมชน เรื่อง การจัดทําแผนที่ชุมชนและเก็บ

ข้อมูลพื้นฐาน(ระดับครัวเรือน) บ้านวอแก้ว หมู่ที่ 3 ต.วอแก้ว อ.

ห้องฉัตร จ.ลําปาง ในหัวข้อ การจัดเก็บข้อมูลบริบทชุมชน มา

ประยุกต์ใช้ในการดําเนินงานจัดเก็บข้อมูลบริบทชุมชนด้านการ

จัดการขยะ เพื่อนําไปสู่การแก้ไขปัญหาและการจัดการขยะใน

ระดับตัวเรือนต่อไป  
 

บทท่ี 3 ระเบียบวิธีวิจัย  : โครงการวิจัยเรื่องการหาแนวทางใน
การจัดการขยะในระดับครัวเรือนของประชาชนในเขตพ้ืนที่ เทศบาล

ป่าตันนาครัว อ.แม่ทะ จ.ลําปาง โดยผู้วิจัยได้นําองค์ความรู้จาก

โครงการบริหารวิชาการแก่ชุมชนของสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 

เรื่อง การจัดทําแผนที่ชุมชนและเก็บข้อมูลพื้นฐาน(ระดับครัวเรือน) 
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บ้านวอแก้ว หมู่ที่ 3 ต.วอแก้ว อ.ห้องฉัตร จ.ลําปาง มา

ประยุกต์ใช้การดําเนินการวิจัยและผู้ให้ข้อมูลเป็นเครื่องมือสําคัญ

ในกระบวนการดําเนินการวิจัย 
 

บทท่ี 4 ผลการวิจัย : เป็นการนําเสนอผลตาม OBS ของการ

วิจัยที่เราได้ประยุกต์ใช้เครื่องมือหรือองค์ความรู้จากงานบริการ

วิชาการมาใส่ เช่น เราบอกว่าใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน

(ระดับครัวเรือน) ก็ต้องปรากฎผลงานข้อมูลพื้นฐาน (บริบทชุมชน) 

ของครัวเรือนในผลการวิจัยในบทที่ 4 เป็นต้น 
 

บทท่ี 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ  : ในหัวข้อเสนอแนะ เขียนว่า 
จากผลการดําเนินโครงการวิจัยการหาแนวทางในการจัดการขยะใน

ระดับครัวเรือนของประชาชนในเขตพื้นที่ เทศบาลป่าตันนาครัว อ.

แม่ทะ จ.ลําปาง ผู้วิจัยได้นําองค์ความรู้จากการบริการวิชาการ

ชุมชน สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน เรื่อง การจัดทําแผนที่ชุมชนและ

เก็บข้อมูลพื้นฐาน(ระดับครัวเรือน) บ้านวอแก้ว หมู่ที่ 3 ต.วอแก้ว 

อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง ซึ่งหลังจากดําเนินการวิจัยเสร็จสิ้นแล้ว 

ผู้ วิ จัยพบว่ า การให้ความสําคัญกับเทคนิคการส่งเสริม

กระบวนการกลุ่มและจากการศึกษาบริบทชุมชนก่อนดําเนินการ

กิจกรรมไดๆ เทคนิคดังกล่าวเป็นเครื่องมือสําคัญในการกระตุ้นให้

ประชาชนเกิดจิตอาสาและจิตสํานึกสาธารณะ (ข้อเสนอแนะตรง
นี้เป็นการตอกย้ําถึงความสําเร็จในการบูรณาการ)  

ขั้นตอนที่4  ดําเนินการวิเคราะหแ์ละสังเคราะหผ์ลการวิจัยเป็นรูปเล่มฉบับ 

    สมบูรณ์ 

ขั้นตอนที่5  ประเมินความสําเร็จของการบูรณาการการบริการวิชาการกับการ 

วิจัย 
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วิธีดําเนินการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

สํารวจความต้องการชุมชนคณะ/สาขา 

จัดโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท่ีตอบสองความต้องการของชุมชนและต้องแล้วเสร็จ 

กิจกรรมแสวงหาความรู้ เช่น วิทยากรให้ความรู้  อบรมให้ความรู้  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การค้นคว้าทดลอง

เกิดองค์ความรู้ /ประสบการณ์

นํามาระบุความสําคัญและท่ีมาของปัญหาท่ีทําวิจัย /ผลสําเร็จและความคุ้มค่าของการวิจัยท่ีคาดว่าจะได้รับ

ลงมือปฏิบัติ ศึกษา  ค้นคว้า 

วิเคราะห์สังเคราะห์และสรุปผลงานวิจัย   

จัดทํารายงานการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการ
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3) การนําผลมาพฒันาและปรับปรุง 
 3.1 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสาขาวิชา เพื่อให้อาจารย์ที่รับผิดชอบ 

รายงานผลการบูรณาการโครงการบริการวิชาการเข้ากับการเรียนการสอนและ

การวิจัย เพื่อพิจารณาในประเด็นดังต่อไปนี้ 

   1) ข้อเสนอแนะและการพัฒนาปรับปรุง ในประเด็นการบูรณาการ

โครงการบริการวิชาการเข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัย 

  2) กําหนดรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน ในปีการศึกษาถัดไป โดย

จะต้องพิจารณาถึงรายวิชาที่มีความสอดคล้องกับประเด็นการบูรณาการวิชาการ

แก่ชุมชน 

  3) พิจารณาอาจารย์ที่มีศักยภาพในการผลิตผลงานวิจัย โดย

จะต้องนําผลจากการบริการวิชาการแก่ชุมชน ไปต่อยอดงานวิจัย 

 3.2 วางแผนงบประมาณเพ่ือจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนในปี

การศึกษาต่อไป 

 3.3 มอบหมายให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ เขียนรายละเอียดของรายวิชา 

มคอ.3 ในภาคเรียนถัดไป โดยจะต้องระบุให้ชัดเจนว่าจะบูรณาการการเรียนการ

สอนเข้ากับการบริการวิชาการอย่างไร  

 3.4 มอบหมายให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ เขียนโครงร่างงานวิจัย โดย

เชื่อมโยงจากผลการบูรณาการการบริการวิชาการแก่ชุมชนเข้ากับการเรียนการ

สอนและการวิจัยมาเป็นแนวทางในการดําเนินการวิจัย 
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4) แบบฟอร์ม รายงานการประเมินความสําเร็จของการบูรณางานบริการ
ทางวิชาการกับการจัดการเรียนการสอน 

โครงการ
บริการ
วิชาการ 

วิชาท่ีบูรณา
การ 

วัตถุประสงค์ 
ของการบูรณา

การ 

ตัวบ่งชี้ในการ
วัดความสําเร็จ
ของการบูรณา

การ 

ลักษณะการ 
บูรณาการ 

     
 

 
แบบฟอร์ม  รายงานการประเมินความสําเร็จของการบูรณางานบริการทางวิชาการ 

กับการวิจัย 

โครงการ
บริการ
วิชาการ 

งานวิจัยท่ี 
บูรณาการ 

วัตถุประสงค์ 
ของการ 
บูรณาการ 

ตัวบ่งชี้ในการ
วัดความสําเร็จ

ของการ 
บูรณาการ 

ลักษณะการ 
บูรณาการ 
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