
สรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบูรณาการ การจัดการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัย  
งานท านุบ ารุศิลปวัฒนธรรม  

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุมพวงผกา  
อาคาร 1 ชั้น 6 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 

1. ขั้นตอนการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ 
  

ขั้นตอนการบูรณาการ รายการหลักฐาน 
1. พิจารณารายวิชา โดยเฉพาะเนื้อหาวิชาที่
สอดคล้องกับโครงการบริการวิชาการ 
2. ก าหนดให้นักศึกษาในรายวิชาที่เก่ียวข้องกับการ
ให้บริการวิชาการร่วมวางแผนกิจกรรมของโครงการ
บริการวิชาการ 
3. ปรับล าดับหัวข้อการสอนของรายวิชาให้สอดคล้อง
กับงานท่ีได้รับมอบหมายของนักศึกษา เพ่ือสร้าง
ความมั่นใจให้กับนักศึกษา 
 
 
 
 

1. มคอ.3 หรือ มคอ.4 ระบุว่ามีการบูรณาการ
โครงการบริการวิชาการ 
- หมวด 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
- หมวด 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
- หมวด 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ 
- หมวด 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
- หมวด 7 การประเมินผลและการปรับปรุงรายวิชา 
2. โครงการ/กิจกรรม บริการวิชาการ ที่มีการระบุว่า
จะมีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการ
บริการวิชาการ โดยให้มีหลักการและเหตุผล 
วัตถุประสงค์โครงการ วิธีการด าเนินกิจกรรม และผล
ที่คาดว่าจะได้รับ 

4. ด าเนินการให้บริการวิชาการโดยให้นักศึกษาเป็นผู้
ถ่ายทอดความรู้ 

3. รูปถ่ายกิจกรรมการให้บริการวิชาการ 

5. อาจารย์ประเมินผลจากคุณภาพของการให้บริการ
วิชาการและสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาและ
ผู้รับบริการ ทั้งในเชิงปริมาณ เช่นจ านวนคนที่เข้าร่วม
โครงการ ระดับความพึงพอใจของผุ้รับบริการ และใน
เชิงคุณภาพ เช่น การสัมภาษณ์ผู้รับบริการ  อาจารย์ 
นักศึกษา และสถาบัน ถึงประโยชน์และผลกระทบ
ของโครงการ 
6. นักศึกษาสรุปประสบการณ์ท่ีได้จากการให้บริการ
วิชาการ (สรุปถอดบทเรียน) 
7. เผยแพร่ความรู้จากการให้บริการวิชาการต่อ
สาธารณชนต่อไป 
 

4. มคอ.5 หรือ มคอ.6 ระบุผลการบูรณาการไว้ใน
หมวด 2 หมวด 5 และหมวด 6 
5. สรุปผลการด าเนินโครงการ 
6. มคอ. 3 หรือ มคอ.4 ที่มีการวางแผนปรับปรุงในปี
การศึกษาต่อไป 

 
 
 
 



2. ขั้นตอนการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการและการท านุศิลปวัฒนธรรม 
  

ขั้นตอนการบูรณาการ รายการหลักฐาน 
1. พิจารณารายวิชา โดยเฉพาะเนื้อหาวิชาที่
สอดคล้องกับโครงการบริการวิชาการ และการท านุ
ศิลปวัฒนธรรม 
2. ก าหนดให้นักศึกษาในรายวิชาที่เก่ียวข้องกับการ
ให้บริการวิชาการร่วมวางแผนกิจกรรมของโครงการ
บริการวิชาการ และการท านุศิลปวัฒนธรรมที่ต้องการ
ให้นักศึกษาเรียนรู้ 
3. ปรับล าดับหัวข้อการสอนของรายวิชาให้สอดคล้อง
กับงานท่ีได้รับมอบหมายของนักศึกษา  
 
 
 

1. มคอ.3 หรือ มคอ.4 ระบุว่ามีการบูรณาการ
โครงการบริการวิชาการ และการท านุศิลปวัฒนธรรม 
- หมวด 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
- หมวด 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
- หมวด 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ 
- หมวด 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
- หมวด 7 การประเมินผลและการปรับปรุงรายวิชา 
2. โครงการ/กิจกรรม บริการวิชาการ ที่มีการระบุว่า
จะมีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการ
บริการวิชาการ และการท านุศิลปวัฒนธรรม 
โดยให้มีหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์โครงการ 
วิธีการด าเนินกิจกรรม และผลที่คาดว่าจะได้รับ 

4. ด าเนินการให้บริการวิชาการ และการท านุ
ศิลปวัฒนธรรมโดยให้นักศึกษาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้
และจัดกิจกรรม 

3. รูปถ่ายกิจกรรมการให้บริการวิชาการ 

5. อาจารย์ประเมินผลจากคุณภาพของการให้บริการ
วิชาการ และการท านุศิลปวัฒนธรรม และสังเกต
พฤติกรรมของนักศึกษาและผู้รับบริการ ทั้งในเชิง
ปริมาณ เช่นจ านวนคนที่เข้าร่วมโครงการ ระดับความ
พึงพอใจของผุ้รับบริการ และในเชิงคุณภาพ เช่น การ
สัมภาษณ์ผู้รับบริการ  อาจารย์ นักศึกษา และสถาบัน 
ถึงประโยชน์และผลกระทบของโครงการ 
6. นักศึกษาสรุปประสบการณ์ท่ีได้จากการให้บริการ
วิชาการ และการท านุศิลปวัฒนธรรม (สรุปถอด
บทเรียน) 
7. เผยแพร่ความรู้จากการให้บริการวิชาการต่อ
สาธารณชนต่อไป 
 

4. มคอ.5 หรือ มคอ.6 ระบุผลการบูรณาการไว้ใน
หมวด 2 หมวด 5 และหมวด 6 
5. สรุปผลการด าเนินโครงการ 
6. มคอ. 3 หรือ มคอ.4 ที่มีการวางแผนปรับปรุงในปี
การศึกษาต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 



3. ขั้นตอนการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการและการวิจัย 
  

ขั้นตอนการบูรณาการ รายการหลักฐาน 
1. พิจารณารายวิชา โดยเฉพาะเนื้อหาวิชาที่
สอดคล้องกับโครงการบริการวิชาการ และวางแผน
เขียนโครงร่างงานวิจัย 
2. ก าหนดให้นักศึกษาในรายวิชาที่เก่ียวข้องกับการ
ให้บริการวิชาการร่วมวางแผนกิจกรรมของโครงการ
บริการวิชาการ  
3. ปรับล าดับหัวข้อการสอนของรายวิชาให้สอดคล้อง
กับงานท่ีได้รับมอบหมายของนักศึกษา  
 
 
 

1. มคอ.3 หรือ มคอ.4 ระบุว่ามีการบูรณาการ
โครงการบริการวิชาการ และการวิจัย 
- หมวด 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
- หมวด 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
- หมวด 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ 
- หมวด 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
- หมวด 7 การประเมินผลและการปรับปรุงรายวิชา 
2. โครงการ/กิจกรรม บริการวิชาการ ที่มีการระบุว่า
จะมีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการ
บริการวิชาการ โดยให้มีหลักการและเหตุผล 
วัตถุประสงค์โครงการ วิธีการด าเนินกิจกรรม และผล
ที่คาดว่าจะได้รับ 

4. ด าเนินการให้บริการวิชาการ และการท านุ
ศิลปวัฒนธรรมโดยให้นักศึกษาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้
และจัดกิจกรรม 

3. รูปถ่ายกิจกรรมการให้บริการวิชาการ 

5. น าปัญหาที่ได้รับทราบจากผู้รับบริการหรือจาก
การให้บริการวิชาการมาก าหนดเป็นหัวข้อการวิจัย 
หรือปัญหาในรายวิชาที่เรียน 

4. โครงร่างงานวิจัย 

6. อาจารย์เก็บข้อมูลวิจัยตามโครงร่างที่ก าหนด 
รวมทั้งประเมินผลจากคุณภาพของการให้บริการ
วิชาการ และการท านุศิลปวัฒนธรรม และสังเกต
พฤติกรรมของนักศึกษาและผู้รับบริการ ทั้งในเชิง
ปริมาณ เช่นจ านวนคนที่เข้าร่วมโครงการ ระดับความ
พึงพอใจของผุ้รับบริการ และในเชิงคุณภาพ เช่น การ
สัมภาษณ์ผู้รับบริการ  อาจารย์ นักศึกษา และสถาบัน 
ถึงประโยชน์และผลกระทบของโครงการ 
7. นักศึกษาสรุปประสบการณ์ท่ีได้จากการให้บริการ
วิชาการ (สรุปถอดบทเรียน) 
8. เผยแพร่ความรู้จากการให้บริการวิชาการต่อ
สาธารณชนต่อไป 

5. มคอ.5 หรือ มคอ.6 ระบุผลการบูรณาการไว้ใน
หมวด 2 หมวด 5 และหมวด 6 
6. สรุปผลการด าเนินโครงการ 
7. รายงานการวิจัย 
6. มคอ. 3 หรือ มคอ.4 ที่มีการวางแผนปรับปรุงในปี
การศึกษาต่อไป 
 

  
 
 
 
 



4. ขั้นตอนการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ การท านุศิลปวัฒนธรรม และการวิจัย 
  

ขั้นตอนการบูรณาการ รายการหลักฐาน 
1. พิจารณารายวิชา โดยเฉพาะเนื้อหาวิชาที่
สอดคล้องกับประเด็นศิปวัฒนธรรม และความ
ต้องการของชุมชน เกี่ยวกับการให้บริการวิชาการ 
2. ทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับเนื้อหาวิชา 
ประเด็นศิลปวัฒนธรรม และการให้บริการวิชาการ 
เพ่ือพัฒนาวิธีการให้บริการวิชาการ  
3. เขียนโครงร่างวิจัย  
 
 
 

1. มคอ.3 หรือ มคอ.4 ระบุว่ามีการบูรณาการ
โครงการบริการวิชาการ การท านุศิลปวัฒนธรรม และ
การวิจัย 
- หมวด 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
- หมวด 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
- หมวด 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ 
- หมวด 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
- หมวด 7 การประเมินผลและการปรับปรุงรายวิชา 
2. โครงการ/กิจกรรม บริการวิชาการ และการท านุ
ศิลปวัฒนธรรม ที่มีการระบุว่าจะมีการบูรณาการการ
จัดการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ โดยให้มี
หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์โครงการ วิธีการ
ด าเนินกิจกรรม และผลที่คาดว่าจะได้รับ 
3. โครงร่างงานวิจัย 

4. ด าเนินการให้บริการวิชาการ และการท านุ
ศิลปวัฒนธรรมโดยให้นักศึกษาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้
และจัดกิจกรรม 

4. รูปถ่ายกิจกรรมการให้บริการวิชาการ 

5. ประเมินความพึงพอใจของโครงการบริการวิชาการ 
6. ประเมินความรู้ของนักศึกษา ทั้ง KAP และ SAP 
 
 

5. มคอ.5 หรือ มคอ.6 ระบุผลการบูรณาการไว้ใน
หมวด 2 หมวด 5 และหมวด 6 
6. สรุปผลการด าเนินโครงการ 
7. รายงานการวิจัย 
6. มคอ. 3 หรือ มคอ.4 ที่มกีารวางแผนปรับปรุงในปี
การศึกษาต่อไป 
 

  
 
 
 


