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ค�าปรารภ

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก่อตั้งขึ้นตามพระราชปรารภของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เพื่อ

เป็นสถาบันการศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงส�าหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ มี

พันธกิจ ๔ ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคมและการท�านุ

บ�ารุงศิลปวัฒนธรรม ภายใต้ปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่า “จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา 

บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม” เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อ

พระพุทธศาสนา 

 ปัจจุบัน นโยบายการศึกษาของชาติมุ่งเน้นให้มีการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีปัญญาในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีความซับซ้อนได้อย่างลึกซึ้งและ

กว้างขวาง ด้วยความเข้าใจศาสตร์วิชาการ ศิลปะการใช้ชีวิตและส�านึกในการอยู่ร่วมกันใน

สังคม ดังนั้น มหาวิทยาลัยได้จัดท�าแผนพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อน�าการเรียนการสอน การ

วิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม การท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม มาบูรณาการเข้าด้วยกัน ซึ่ง

จะท�าให้นิสิตเป็นผู้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่มหาวิทยาลัยก�าหนด รวมทั้งบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจได้อย่างผสมผสานกลมกลืนเป็นองค์รวม น�า

ความรู้และประสบการณ์มาพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ในการน�านโยบายสู่การปฏิบัติ มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท�าคู่มือ

ปฏิบัติงานการบูรณาการพันธกิจ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อจัดท�าขั้น

ตอน วิธีการและแนวทางในการปฏิบัติงานบูรณาการพันธกิจในรูปแบบที่หลากหลาย ส�าหรับ

ส่วนงานและบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายปฏิบัติการวิชาชีพของมหาวิทยาลัย 

 ขออนุโมทนาในวิริยอุตสาหะของคณะกรรมการจัดท�าคู่มือปฏิบัติงานการบูรณา

การพันธกิจ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ได้ร่วมกันจัดท�าคู่มือส�าเร็จเรียบร้อย

เป็นอย่างดี เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย ด้วยอ�านาจคุณพระศรี

รัตนตรัย ขอให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่มีสุขภาพแข็งแรง สามารถปฏิบัติงานบูรณา

การพันธกิจได้ส�าเร็จลุล่วงสมมโนปรารถนาทุกประการ

(พระพรหมบัณฑิต)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ค�าน�า

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีพันธกิจหลัก ๔ ประการ คือ การผลิต

บัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีการ

ด�าเนินงานตามพันธกิจมาอย่างต่อเนื่อง  อย่างไรก็ตาม การด�าเนินงานตามพันธกิจที่ผ่าน

มายังเป็นแบบแยกส่วน  ขณะที่ปัจจุบัน นโยบายการศึกษาของชาติมุ่งเน้นให้มีการจัดการ

เรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีปัญญาในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีความซับ

ซ้อนได้อย่างลึกซึ้งและกว้างขวาง ด้วยความเข้าใจศาสตร์วิชาการ ศิลปะการใช้ชีวิตและส�านึก

ในการอยู่ร่วมกันในสังคม

 คู่มือปฏิบัติงานบูรณาการพันธกิจ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัด

ท�าขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานบูรณาการพันธกิจในรูปแบบที่หลากหลาย พร้อมทั้ง

แบบฟอร์มและตัวอย่าง เพื่อสะดวกแก่ส่วนงานและบุคลากรของมหาวิทยาลัย

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือปฏิบัติงานบูรณาการพันธกิจ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย เล่มนี้ จะสามารถขับเคลื่อนแนวคิดการบูรณาการพันธกิจสู่การปฏิบัติได้

อย่างเป็นรูปธรรม

คณะกรรมการจัดท�าคู่มือปฏิบัติงานการบูรณาการพันธกิจ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ค
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๑.๑	ความหมายและความส�าคัญของการบูรณาการพันธกิจ

  
มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย

บทที่	๑

การบูรณาการพันธกิจ

 การบูรณาการ	(Integration) หมายถึง การท�าให้สมบูรณ์ กล่าวคือ 

ท�าให้หน่วยย่อยๆที่มีความสัมพันธ์กันร่วมกันท�าหน้าที่ อย่างผสมกลมกลืน เป็น

องค์รวมหนึ่งเดียวที่มีความครบถ้วน สมบูรณ์ในตนเอง 

 พันธกิจ	 (Mission) หมายถึง ภารกิจที่ก�าหนดให้สถาบันอุดมศึกษา

ต้องปฏิบัติ ๔ ประการ คือ

     ๑) การผลิตบัณฑิต หมายถึง การจัดการเรียนการสอน ผลิตและ

พัฒนานิสิตให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๙ ประการ คือ มี

ปฏิปทาน่าเลื่อมใส ใฝ่รู้ใฝ่คิด เป็นผู้น�าด้านจิตใจและปัญญา มีความสามารถ

ในการแก้ปัญหา มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา รู้จักเสียสละเพื่อส่วน

รวม รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคม มีโลกทัศน์ กว้างไกล มีศักยภาพที่จะ

พัฒนาตนเอง ให้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม
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     ๒) การวิจัย หมายถึง การค้นคว้าเพื่อสร้างองค์ความรู้ควบคู่ไปกับ

กระบวนการเรียนการสอน เน้นการพัฒนาองค์ความรู้ในพระไตรปิฎก โดยวิธี

สหวิทยาการแล้วน�าองค์ความรู้ที่ค้นพบมาประยุกต์ใช้แก้ปัญหา ศีลธรรม และ

จริยธรรมของสังคม รวมทั้งพัฒนา คุณภาพงานวิชาการด้านพระพุทธศาสนา

     ๓) การบริการวิชาการแก่สังคม หมายถึง การท�ากิจกรรมที่เอื้อต่อ

การส่งเสริม สนับสนุนกิจการคณะสงฆ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจหลักค�าสอนทาง

พระพุทธศาสนา สร้างจิตส�านึกด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่ประชาชน จัดประชุม 

สัมมนา และฝึกอบรม เพื่อพัฒนาพระสงฆ์และบุคลากรทางศาสนา ให้มีศักยภาพ

ในการธ�ารงรักษา เผยแผ่หลักค�าสอน และเป็นแกนหลักในการพัฒนาจิตใจในวง

กว้าง

     ๔) การท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม หมายถึง การเสริมสร้างและพัฒนา

แหล่งการเรียนรู้ด้านการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม ให้เอื้อต่อการศึกษา เพื่อสร้าง

จิตส�านึกและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย สนับสนุนให้มีการน�าภูมิปัญญา

ท้องถิ่น มาเป็นรากฐานของการพัฒนาอย่างมีดุลยภาพ

 การบูรณาการพันธกิจของมหาวิทยาลัย หมายถึง มหาวิทยาลัยด�าเนิน

การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคมและการท�านุบ�ารุงศิลป

วัฒนธรรมอย่างผสมผสานกลมกลืน เป็นองค์รวม อันส่งผลให้มหาวิทยาลัย

สามารถปฏิบัติภารกิจดังกล่าวได้ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ

 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ส�านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา, ๒๕๕๔) และภายนอก (ส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน), ๒๕๕๕) 
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ได้ก�าหนดให้มีการบูรณาการพันธกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาความรู้

และประสบการณ์แบบองค์รวม ดังนี้ 

 ๑) องค์ประกอบที่ ๔ การวิจัย  ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ ระบบและกลไกการพัฒนา

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เกณฑ์มาตรฐานข้อ ๒ มีการบูรณาการ กระบวนการ

วิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน 

 ๒) องค์ประกอบที่ ๕ การบริการทางวิชาการแก่สังคม ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ 

ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม เกณฑ์มาตรฐานข้อ ๒ มีการบูรณา

การงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน และเกณฑ์มาตรฐาน

ข้อ ๓ มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย

 ๓) องค์ประกอบที่ ๖ การท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑  

ระบบและกลไกการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม เกณฑ์มาตรฐานข้อ ๒ มีการบูรณา

การงานด้านท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรม

นักศึกษา

 ๔) ตัวบ่งชี้ที่ ๘ ของสมศ. ผลการน�าความรู้และประสบการณ์จากการให้

บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย  

 จากองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ดังกล่าวข้างต้น มหาวิทยาลัยทุกแห่ง

ของไทยจึงต้องปฏิบัติภารกิจอย่างบูรณาการที่สอดรับกับการประกันคุณภาพ

ทั้งภายในและภายนอก ถ้าปฏิบัติได้ตามตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑, ๕.๑, ๖.๑ และตัวบ่งชี้

ที่ ๘ จะส่งผลทั้งการประกันคุณภาพการศึกษาและคุณภาพการปฏิบัติงานของ

มหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

  



 
มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย
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๑.๒	รูปแบบการบูรณาการ

	 	 	 	 	    จากองค์ประกอบและตัวชี้วัดของการประกันคุณภาพดังกล่าวท�าให้ได้  

รูปแบบของการบูรณาการพันธกิจของมหาวิทยาลัย จ�านวน ๔ แบบ ดังนี้

 ๑) การบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอน

 ๒) การบูรณาการงานท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน

และกิจกรรมนิสิต

 ๓) การบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน

 ๔) การบูรณาการงานบริการวิชาการกับการวิจัย

 ซึ่งจะได้ด�าเนินรายละเอียดในบทต่อไป

การวิจัย การเรียนการสอน

การบริการ

วิชาการ
การท�านุบ�ารุง

ศิลปวัฒนธรรม

บูรณาการ

พันธกิจ
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การบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอน

  การวิจัยเป็นกระบวนการแสวงหาความรู้อย่างเป็นระบบ ใช้วิธีการทาง

วิทยาศาสตร์ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ อันเป็นการพัฒนา

ตนเองอย่างต่อเนื่อง เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต สอดคล้อง

กับหลักการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ 

ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๔๕ ในหมวด ๔ มาตรา ๒๔ (๕) ว่า “ส่งเสริมสนับสนุน

ให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอ�านวยความ

สะดวก เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การ

วิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้” 

 จากพระราชบัญญัติการศึกษาดังกล่าวนี้ ท�าให้ผู้สอนเห็นแนวทางใน

การน�ากระบวนการวิจัยมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพ

ของผู ้เรียนให้สามารถใช้กระบวนการวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ

เรียนรู้มากขึ้น ผู้สอนและผู้เรียนในยุคปฏิรูปการศึกษาควรมีทักษะในการน�า

กระบวนการวิจัยไปพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง 

  
มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย

บทที่	๒	 
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   การบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอนตามแนวทางการประกัน

คุณภาพการศึกษา ต้องไม่ใช่การสอนในรายวิชาวิจัย  ขั้นตอนการบูรณาการ

ควรเริ่มจากการพิจารณารายวิชาที่สอน พร้อมกับออกแบบการจัดการเรียน

การสอน โดยสอดแทรกกระบวนการวิจัยลงในกิจกรรมการเรียนการสอนไว้ใน 

มคอ.๓ หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผลโดยระบุกิจกรรมการวิจัย

ไว้ให้ชัดเจน และควรมีขั้นตอนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการวิจัยและผลการวิจัย

ระหว่างผู้เรียนด้วย ทั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้เรียนขยายขอบฟ้าของการเรียนรู้ด้วยวิธีวิจัย

ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

๒.๑	รูปแบบการบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอน

 วิธีการบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอน สามารถกระท�าได้ดังนี้

 ๑)	นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเป็นส่วนหนึ่งในทีมวิจัยของอาจารย์	

 การก�าหนดให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เป็นส่วนหนึ่งในทีมวิจัยของ

อาจารย์ โดยอาจารย์มีงานวิจัยที่เป็นลักษณะชุดโครงการที่ประกอบด้วย

โครงการวิจัยย่อยๆ หลายเรื่อง แล้วจัดแบ่งมอบหมายให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

ร่วมกันด�าเนินการวิจัยเรื่องย่อยๆ ในชุดโครงการวิจัย โดยมอบเป็นกลุ่มหรือราย

บุคคลก็ได้



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 คู่มอืปฏบิัตงิานการบูรณาการพันธกจิ

มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย

7

   ๒)	นิสิตระดับปริญญาตรีเป็นผู้ช่วยในโครงการวิจัยของอาจารย์

 โดยก�าหนดให้นิสิตระดับปริญญาตรีท�าโครงการวิจัย หรือเกี่ยวข้องกับ

งานวิจัยของอาจารย์ ด�าเนินการโดยที่อาจารย์มีงานวิจัยของตนเองรองรับ และ

ก�าหนดให้นิสิตร่วมท�าโครงการวิจัยกับอาจารย์ หรือเป็นผู้ช่วยในโครงการวิจัย 

เช่น ร่วมเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ทั้งนี้อาจารย์ควรอธิบายหรือแลก

เปลี่ยนความรู้กับนิสิตเพื่อให้เข้าใจกระบวนการวิจัยให้ครบทุกขั้นตอน

 ๓)	นิสิตศึกษางานวิจัยเพื่อเรียนรู้กระบวนการวิจัย

 สอนโดยอาจารย์ให้นิสิตศึกษางานวิจัยเพื่อเรียนรู้องค์ความรู้หลักการ

และทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัยเรื่องนั้นๆ วิธีการตั้งโจทย์ปัญหา วิธีการแก้ปัญหา     

ผลการวิจัย และการน�าผลการวิจัยไปใช้และศึกษาต่อไป วิธีนี้จะท�าให้นิสิตเข้าใจ

กระบวนการท�าวิจัยมากขึ้น

 ๔)	อาจารย์น�าผลการวิจัยไปประกอบการสอน

 สอนโดยอาจารย์น�าผลการวิจัยไปเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาในการ

จัดการเรียนการสอน หรือน�าผลการวิจัยของอาจารย์ไปประกอบการสอน นิสิต

จะได้เรียนรู้กระบวนการวิจัย แนวคิดทฤษฎี และความรู้ที่ทันสมัย เช่น อาจารย์

สอนเรื่องบ่อเกิดของความรู้ในรายวิชาญาณวิทยา  อาจารย์มีงานวิจัยเรื่อง

ญาณวิทยาในพระไตรปิฎก อาจารย์ควรน�าผลวิจัยนั้นไปสอนนิสิตด้วย เพื่อให้

นิสิตได้รับองค์ความรู้ที่เกิดจากกระบวนการวิจัยเพิ่มจากเอกสารหรืองานเขียน

เดิม
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   ๕)	นิสิตเข้าฟังการรายงานผลงานวิจัยของอาจารย์หรือนักวิจัยคน

อื่นๆ

   ก�าหนดให้นิสิตทุกระดับเข้าฟังการบรรยาย หรือสัมมนาเกี่ยวกับผล

ความก้าวหน้าในงานวิจัยของอาจารย์หรือนักวิจัยรับเชิญ แล้วมอบหมายให้นิสิต

ที่มีโอกาสเข้าร่วมรับฟังท�ากิจกรรมและน�าไปสนทนาแลกเปล่ียนเรียนรู้กับเพื่อน

ในชั้นได้เรียนรู้ร่วมกัน

 ๖)นิสิตเข้าร่วมประชุมการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติหรือนานาชาต ิ

    มหาวิทยาลัยอาจจัดประชุมเสนอผลงานวิจัย หรือส่งเสริมนิสิตเข้า

ร่วมประชุมการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ  อาจารย์ควรมอบ

หมายให้นิสิตที่มีโอกาสเข้าร่วมรับฟังท�ากิจกรรมและน�าไปเล่าแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กับเพื่อนในชั้นได้เรียนรู้ร่วมกัน
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๒.๒	ขั้นตอนและวิธีการด�าเนินงาน

ขั้นตอนที่ กิจกรรม

๑ อาจารย์วิเคราะห์เนื้อหาของรายวิชาเพื่อน�ากระบวนการวิจัย

มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน

๒ อาจารย์ระบุกิจกรรมการบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการ

สอนใน มคอ.๓ หรือ มคอ.๕ หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการ

ประเมินผล

๓ อาจารย์เขียนชุดโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัยโดยก�าหนดให้

นิสิตบัณฑิตศึกษามีส่วนร่วมท�าวิจัยโครงการย่อย

๔ อาจารย์คัดเลือกนิสิตในรายวิชาที่สอนเพื่อเข้าร่วมด�าเนินการ

โครงการวิจัย

๕ อาจารย์เป็นพี่เลี้ยงในโครงการวิจัยย่อยของนิสิตที่ร่วมงานวิจัย

๖ นิสิตที่ท�าวิจัยน�าเสนอกระบวนการท�าวิจัยจากประสบการณ์

จริงเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนร่วมชั้นในรายวิชาที่อาจารย์

เจ้าของโครงการวิจัยรับผิดชอบ

๗ นิสิตประเมินผลงานของตนเอง จัดท�ารายงานสรุปผลการ

ด�าเนินงาน 

๘ อาจารย์สังเกตพฤติกรรม วัดและประเมินผลการเรียนรู้จากผล

งานของนิสิต

รูปแบบที่	๑		นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเป็นส่วนหนึ่งในทีมวิจัยของอาจารย์
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รูปแบบที่	๒	นิสิตระดับปริญญาตรีเป็นผู้ช่วยในโครงการวิจัยของอาจารย์

ขั้นตอนที่ กิจกรรม

๑ อาจารย์วิเคราะห์เนื้อหาของรายวิชาที่สอนเพื่อน�าการวิจัยมา

ใช้ในการเรียนการสอน

๒ อาจารย์ระบุกิจกรรมการบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการ

สอนใน มคอ.๓ หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล

๓ อาจารย์ด�าเนินงานโครงการวิจัยในปีการศึกษานั้น

๔ อาจารย์คัดเลือกนิสิตในรายวิชาที่สอนเพื่อร่วมหรือเป็นผู้ช่วย

ในโครงการวิจัย

๕ อาจารย์น�าประสบการณ์จากการท�าวิจัยมาประกอบการ

บรรยายให้นิสิตเข้าใจกระบวนการท�าวิจัยอย่างครบถ้วนทุกขั้น

ตอน โดยให้นิสิตที่มีส่วนร่วมในการท�างานได้แลกเปลี่ยนเรียน

รู้กับเพื่อนนิสิต

๖ นิสิตประเมินผลงานของตนเอง จัดท�ารายงานสรุปผลการ

ด�าเนินงาน 

๗ อาจารย์สังเกตพฤติกรรม วัดและประเมินผลการเรียนรู้จาก   

ผลงานของนิสิต
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รูปแบบที่	๓		นิสิตศึกษางานวิจัยเพื่อเรียนรู้กระบวนการวิจัย

ขั้นตอนที่ กิจกรรม

๑ อาจารย์วิเคราะห์เนื้อหาของรายวิชาเพื่อน�าการวิจัยมาใช้ใน

การเรียนการสอน

๒ อาจารย์ระบุกิจกรรมการบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการ

สอนใน มคอ.๓ หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล

๓ อาจารย์รวบรวมบทคัดย่อผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับเนื้อหาของ

รายวิชาที่สอน เพื่อกระตุ้นให้นิสิตเกิดความสนใจใฝ่รู้ อยาก

แสวงหาค�าตอบของงานวิจัย รวมทั้งแนะน�าวิธีอ่านผลงานวิจัย

ฉบับเต็ม

๔ อาจารย์มอบหมายให้นิสิตค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ

รายวิชา โดยแนะน�าแหล่งข้อมูลและงานวิจัยที่จะต้องสืบค้น 

เพื่อน�าการศึกษา

๕ อาจารย์มอบหมายให้นิสิตศึกษารายงานวิจัยและสรุปความรู้

เพื่อน�ามาอภิปรายร่วมกัน โดยเน้นการน�าเสนอสาระของงาน

วิจัยอย่างเชื่อมโยงกับสาระที่ก�าลังเรียนรู้

๖ อาจารย์มอบหมายให้นิสิตท�าการประเมินใน ๒ ประเด็นคือ  

๑) ประเมินการแสวงหาแหล่งความรู้ต่างๆ   ๒) ประเมินการ

เรียนรู้ของตนเองเกี่ยวกับผลการวิจัย
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รูปแบบที่	๔		อาจารย์น�าผลการวิจัยไปประกอบการสอน

ขั้นตอนที่ กิจกรรม

๑ อาจารย์วิเคราะห์เนื้อหาของรายวิชาเพื่อน�าการวิจัยมาใช้ใน

การเรียนการสอน

๒ อาจารย์ระบุกิจกรรมการบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการ

สอนใน มคอ.๓ หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล

๓ อาจารย์รวบรวมผลงานวิจัยเกี่ยวกับเนื้อหาของรายวิชาที่สอน 

๔ อาจารย์น�ากระบวนการวิจัย แนวคิดทฤษฎี และความรู้ที่เป็น

ผลงานวิจัยซึ่งเกี่ยวข้องกับรายวิชาไปสอนนิสิต

๕ อาจารย์วัดและประเมินผลการเรียนรู้



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 คู่มอืปฏบิัตงิานการบูรณาการพันธกจิ

มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย

13

รูปแบบที่	๕	นิสิตเข้าฟังการรายงานผลงานวิจัยของอาจารย์หรือศาสตราจารย์

ขั้นตอนที่ กิจกรรม

๑ อาจารย์วิเคราะห์เนื้อหาของรายวิชาเพื่อน�าการวิจัยมาใช้ใน

การเรียนการสอน

๒ อาจารย์ระบุกิจกรรมการบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการ

สอนใน มคอ.๓ หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล

๓ อาจารย์ก�าหนดให้นิสิตเข้าฟังการบรรยาย หรือสัมมนาเกี่ยว

กับผลความก้าวหน้าในงานวิจัยของอาจารย์หรือนักวิจัยรับเชิญ  

โดยมอบหมายให้นิสิตที่มีโอกาสเข้าร่วมรับฟังท�ากิจกรรมตาม

ใบงานที่อาจารย์ก�าหนด

๔ นิสิตน�าความรู้ที่ได้รับจากการรับฟังไปเล่าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้

เพื่อนในชั้นได้เรียนรู้ร่วมกัน

๕ นิสิตประเมินผลงานของตนเอง จัดท�ารายงานสรุปผลการ

ด�าเนินงาน

๖ อาจารย์สังเกตพฤติกรรม วัดและประเมินผลการเรียนรู้จาก  

ผลงานของนิสิต
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รูปแบบที่	๖		นิสิตเข้าร่วมประชุมการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติหรือนานาชาติ

ขั้นตอนที่ กิจกรรม

๑ อาจารย์วิเคราะห์เนื้อหาของรายวิชาเพื่อน�าการวิจัยมาใช้ใน

การเรียนการสอน

๒ อาจารย์ระบุกิจกรรมการบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการ

สอนใน มคอ.๓ หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล

๓ อาจารย์ก�าหนดให้นิสิตเข้าฟังการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

หรือนานาชาติ โดยมอบหมายให้นิสิตที่มีโอกาสเข้าร่วมรับฟัง

ท�ากิจกรรมตามใบงานที่อาจารย์ก�าหนด

๔ นิสิตน�าความรู้ที่ได้รับจากการรับฟังไปเล่าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้

เพื่อนในชั้นได้เรียนรู้ร่วมกัน

๕ นิสิตประเมินผลงานของตนเอง แล้วจัดท�ารายงานสรุปผลการ

ด�าเนินงาน

๖ อาจารย์สังเกตพฤติกรรม วัดและประเมินผลการเรียนรู้จาก  

ผลงานของนิสิต
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แผนผังแสดงหน้าที่ของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย

๒.๓	ผู้มีบทบาทในการบูรณาการ

วิจัยสอน

หน้าที่

อาจารย์
บริการวิชาการ

ท�ำนุบ�ำรุง

ศิลปวัฒนธรรม
งานบริหารจัดการ

งานพัฒนาตนเอง
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 ๑)	บทบาทของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์	

     ๑.๑) จัดท�าแผนการวิจัยที่มีการบูรณาการวิจัยร่วมกับการเรียนการ

สอน

     ๑.๒) จัดระบบและกลไก สนับสนุนทรัพยากรให้สามารถด�าเนินการ

ตามแผน

     ๑.๓) จัดหาแหล่งทุนวิจัยให้แก่อาจารย์และนิสิตของมหาวิทยาลัย

     ๑.๔) จัดโครงการส่งเสริมการวิจัยที่เน้นการมีส่วนร่วมของอาจารย์

และนิสิต

     ๑.๕) รวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย

เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจแล้วเข้าถึงได้

     ๑.๖) เผยแพร่ผลงานวิจัย

 ๒)	บทบาทของคณะ	บัณฑิตวิทยาลัยและภาควิชา

     ๒.๑) คณะก�าหนดนโยบายและมาตรการให้อาจารย์บูรณาการงาน

วิจัยกับการเรียนการสอน

     ๒.๒) คณะจัดหาแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยของอาจารย์และนิสิต

     ๒.๓) คณะจัดโครงการส่งเสริมการวิจัยที่เน้นการมีส่วนร่วมของ

อาจารย์และนิสิต

     ๒.๔) ภาควิชาวางแผนบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนใน

แต่ละภาคการศึกษาโดยก�าหนดรายวิชาที่จะบูรณาการให้ชัดเจน และติดตาม

การจัดท�า มคอ.๓ ของอาจารย์ผู้สอน

     ๒.๕) ภาควิชาจัดรูปแบบการเรียนการสอนที่บูรณาการกับงานวิจัย
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 ๓)	บทบาทของวิทยาเขต	วิทยาลัยสงฆ์	ส�านักวิชาการและสาขาวิชา

     ๓.๑) วิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์ก�าหนดนโยบายและมาตรการให้

อาจารย์บูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน

     ๓.๒) ส�านักวิชาการจัดท�าแผนการวิจัยที่มีการบูรณาการวิจัยร่วมกับ

การเรียนการสอนและจัดหาแหล่งทุนสนับสนุน

     ๓.๓) ส�านักวิชาการจัดโครงการส่งเสริมการวิจัยที่เน้นการมีส่วนร่วม

ของอาจารย์และนิสิต

     ๓.๔) สาขาวิชาวางแผนบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนใน

แต่ละภาคการศึกษาโดยก�าหนดรายวิชาที่จะบูรณาการให้ชัดเจน และติดตาม

การจัดท�า มคอ.๓ ของอาจารย์ผู้สอน

     ๓.๕) สาขาวิชาจัดรูปแบบการเรียนการสอนที่บูรณาการกับงานวิจัย

 ๔)	บทบาทของอาจารย์

     ๔.๑) พัฒนาศักยภาพของตนเองทางด้านการวิจัย

     ๔.๒) สร้างผลงานวิจัยอย่างสม�่าเสมอ

     ๔.๓) ท�าแผนการสอนแบบบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน 

(มคอ.๓)

     ๔.๔) สอนแบบบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน

     ๔.๕) ประเมินผลส�าเร็จของการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียน  

การสอน
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การบูรณาการงานท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม

กับการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต

   การน�าภารกิจด้านการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมไปบูรณาการร่วมกับการ

เรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต  คือการจัดการเรียนการสอน ที่น�าการท�านุบ�ารุง

ศิลปวัฒนธรรมไปผสมผสานเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอน และส่วน

งานจัดการศึกษาหรือองค์กรนิสิตจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีส่งเสริมการสืบสาน 

และธ�ารงรักษาศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ

 กิจกรรมเสริมหลักสูตร หมายถึง กิจกรรมนอกชั้นเรียนที่ส่วนงานจัดการ

ศึกษาจัดขึ้นเพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ให้แก่นิสิต โดยไม่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ

การศึกษาตามหลักสูตร มุ่งเสริมสร้างประสบการณ์ ทักษะ ความรู้ความสามารถ 

พัฒนาการทางด้านบุคลิกภาพ สุขภาพ ตลอดจน คุณธรรมและจริยธรรมให้แก่

นิสิต

  
มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย

บทที่	๓

๓.๑	รูปแบบการบูรณาการงานท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน

						และกิจกรรมนิสิต	มี ๒ รูปแบบ ดังนี้

 รูปแบบที่ ๑ การท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมบูรณาการร่วมกับกิจกรรมการ

เรียนการสอน
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 รูปแบบที่ ๒ การท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมบูรณาการร่วมกับกิจกรรม

เสริมหลักสูตร

รูปแบบที่	๑		

การท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอน

ขั้นตอนที่ กิจกรรม

๑ มหาวิทยาลัย คณะ วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ มีโครงการ/กิจกรรม

ที่ท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมบรรจุไว้ในแผน

๒ วิเคราะห์สาระความรู้ในรายวิชาที่สอน ซึ่งสอดคล้องกับ

โครงการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม ที่มีอยู่ในแผน

๓ ระบุกิจกรรมการบูรณาการการท�านุบ�ารุงศิลปะกับการ

เรียน การสอนใน มคอ.๓ หมวดที่ ๕ แผนการสอนและ               

การประเมินผล

๔ อาจารย์สอนนิสิต หรือนิสิตค้นคว้าและเรียนรู้จนสามารถจัดท�า

โครงการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยใช้หลักการของ PDCA 

ในการด�าเนินการ  เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

๕ นิสิตประเมินผลงานของตนเอง จัดท�ารายงานสรุปผลการด�าเนิน

งานโครงการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม

๓.๒	ขั้นตอนและวิธีการด�าเนินงาน
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รูปแบบที่	๒	

การท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมบูรณาการร่วมกับกิจกรรมเสริมหลักสูตร

ขั้นตอนที่ กิจกรรม

๑ มหาวิทยาลัย คณะ วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ก�าหนดงานด้าน

การท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ต้องการให้นิสิตมีส่วนร่วมในการ   

ส่งเสริมพัฒนา

๒ ชี้แจงให้องค์กรนิสิตได้เข้าใจและเห็นความส�าคัญของการท�านุ

บ�ารุงศิลปวัฒนธรรม

๓ อาจารย์ส่งเสริมสนับสนุนให้นิสิตจัดท�าโครงการท�านุบ�ารุง   

ศิลปวัฒนธรรม 

๔ นิสิตจัดท�าและด�าเนินงานโครงการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม     

โดยน�ากระบวนการ PDCA มาใช้อย่างครบถ้วน และก�าหนดตัว

ชี้วัดของการบูรณาการให้ชัดเจน

๕ นิสิตประเมินผลโครงการและประเมินความส�าเร็จของ        

การบูรณาการ
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 ๑)	บทบาทของส�านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

      ๑.๑) จัดท�าแผนท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมศิลปวัฒนธรรม โดยได้รับ

การอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย

     ๑.๒) จัดระบบ กลไก และส่งเสริมสนับสนุนการด�าเนินงานตามแผน

ท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม

     ๑.๓) สนับสนุนให้อาจารย์และนิสิตน�าความรู้ในรายวิชาไปจัด

โครงการ/กิจกรรมท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม

      ๑.๔) ประสานความร่วมมือกับคณะ  วิทยาเขต  วิทยาลัยสงฆ์ เพื่อ

การท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม

      ๑.๕) สรุปและประเมินความส�าเร็จการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม

เป็นภาพรวมของมหาวิทยาลัยและเผยแพร่ต่อสาธารณชน

      ๑.๖) น�าผลการประเมินไปพัฒนาระบบ กลไกและแผนการท�านุ

บ�ารุงศิลปวัฒนธรรม

 ๒)	บทบาทของกองกิจการนิสิต

     ๒.๑) จัดประชุมร่วมระหว่าง กองกิจการนิสิต อาจารย์ที่ปรึกษา 

องค์กรนิสิต เพื่อวางแผนจัดท�าโครงการ/กิจกรรมนิสิต ในแต่ละปีการศึกษา 

     ๒.๒) รวบรวมโครงการและกิจกรรมนิสิตจากกองกิจการนิสิตและ

คณะ จัดท�าแผนกิจกรรมนิสิตในภาพรวม 

      ๒.๓) จัดอบรมเสริมความรู้ ฝึกทักษะและประสบการณ์ ในการจัด

ท�าโครงการโดยน�ากระบวนการ PDCA มาใช้อย่างครบถ้วน โดยร่วมมือกับคณะ

      ๒.๔) สรุปและประเมินแผนกิจกรรมนิสิตโดยภาพรวม  และเผย

แพร่ต่อสาธารณชน

๓.๓	ผู้มีบทบาทในการบูรณาการ
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 ๓)	บทบาทของคณะ	บัณฑิตวิทยาลัยและภาควิชา

     ๓.๑) คณะและบัณฑิตวิทยาลัยก�าหนดนโยบายและมาตรการ     

ให้อาจารย์บูรณาการงานท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและ

กิจกรรมนิสิต

     ๓.๒) คณะและบัณฑิตวิทยาลัยจัดหาแหล่งทุนสนับสนุน

     ๓.๓) คณะและบัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการท�านุบ�ารุงศิลป

วัฒนธรรมที่เน้นการมีส่วนร่วมของอาจารย์และนิสิต

     ๓.๔) ภาควิชาบูรณาการงานท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียน

การสอนและกิจกรรมนิสิต ในแต่ละภาคการศึกษา     โดยก�าหนดรายวิชาที่จะ  

บูรณาการให้ชัดเจนและติดตามการจัดท�า มคอ.๓ ของอาจารย์

     ๓.๕) ภาควิชาประเมินผลส�าเร็จของการบูรณาการงานท�านุบ�ารุง

ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต

 ๔)	บทบาทของวิทยาเขต	วิทยาลัยสงฆ์	ส�านักวิชาการและสาขาวิชา

     ๔.๑) วิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์ก�าหนดนโยบายและมาตรการ

ให้อาจารย์บูรณาการงานท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและ

กิจกรรมนิสิต

     ๔.๒) ส�านักวิชาการจัดท�าแผนการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมที่บูรณา

การกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต พร้อมทั้งจัดหาแหล่งทุนสนับสนุน

     ๔.๓) ส�านักวิชาการจัดโครงการท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่

เน้นการมีส่วนร่วมของอาจารย์และนิสิต

     ๔.๔) สาขาวิชาบูรณาการงานท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ

เรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต ในแต่ละภาคการศึกษา โดยก�าหนดรายวิชาที่จะ

บูรณาการให้ชัดเจน และติดตามการจัดท�า มคอ.๓ ของอาจารย์ 

     ๔.๕) สาขาวิชาประเมินผลส�าเร็จของการบูรณาการงานท�านุบ�ารุง

ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต
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 ๕)	บทบาทของอาจารย์

   ๕.๑) ส่งเสริม สนับสนุนให้นิสิตตระหนักถึงความส�าคัญของการ

สืบสาน ธ�ารงรักษารักษา ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ

       ๕.๒) แนะน�าและให้ค�าปรึกษาด้านการจัดโครงการ/กิจกรรมท�านุ

บ�ารุงศิลปวัฒนธรรมกับองค์กรหรือชมรมนิสิต

       ๕.๓) ท�าแผนการสอนที่บูรณาการกับงานท�านุบ�ารุงศิลป

วัฒนธรรม  โดยระบุให้ชัดเจนใน มคอ.๓ หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการ

ประเมินผล

       ๕.๔) สอนแบบบูรณาการกับงานท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม

       ๕.๕) ประเมินผลส�าเร็จของการบูรณาการงานท�านุบ�ารุงศิลป

วัฒนธรรมกับการเรียนการสอน

แผนผังแสดงบทบาทหน้าที่ของอาจารย์เกี่ยวกับการบูรณาการพันธกิจ

งานท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน

แนะน�ำให้ค�ำปรึกษำ

นิสิตด้ำนท�ำนุบ�ำรุง

ศิลปวัฒนธรรม

ส่งเสริมสนับสนุน

นิสิติด้านท�านุบ�ารุง

ศิลปวัฒนธรรม

ประเมินผลส�ำเร็จ

กำรบูรณำกำรด้ำน

ท�ำนุบ�ำรุงศิลป

วัฒนธรรม

สอนแบบบูรณาการ

กับงานท�านุบ�ารุงศิลป

วัฒนธรรม

ท�ำแผนกำรสอน

ที่บูรณำกำรกับ

กำรท�ำนุบ�ำรุงศิลป

วัฒนธรรม

บทบาทหน้าที่

อาจารย์
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การบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคม

กับการเรียนการสอน

   การบริการทางวิชาการแก ่สังคมเป ็นหนึ่ งในภารกิจหลักของ

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพึงให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน สังคม ทั้งระดับ

ชาติในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและมีความเชี่ยวชาญ 

 การให้บริการทางวิชาการเป็นการท�าประโยชน์แก่สังคม ทั้งยังช่วย

เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์ อันจะน�าไปสู่การบูรณาการการ

จัดการเรียนการสอนและการวิจัย การพัฒนาหลักสูตร พัฒนาต�าแหน่งทาง

วิชาการของอาจารย์  สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นแหล่งงานของ

นิสิต 

 การบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน จะท�าให้นิสิต

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง มีศักยภาพทางวิชาการดี มีความสามารถในการ

แก้ปัญหา ประยุกต์ใช้ความรู้กับชุมชนได้มากขึ้น มีเจตคติที่ดีต่อการรับใช้ชุมชน

และสังคม

  
มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย

บทที่	๔
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 รูปแบบที่	๑	รายวิชาเป็นตัวตั้งในการบูรณาการ

 อาจารย์ผู ้สอนวิเคราะห์เนื้อหาของรายวิชาที่สอดคล้องกับโครงการ

บริการวิชาการที่มีอยู่ในแผน และก�าหนดให้นิสิตน�าความรู้ภาคทฤษฎีที่ได้จาก

รายวิชาไปบริการร่วมกับโครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย

 รูปแบบที่	๒	โครงการบริการวิชาการเป็นตัวตั้งในการบูรณาการ

 การจัดโครงการบริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน 

โดยอาจารย์น�าองค์ความรู้ที่ได้จากการบริการวิชาการมาบูรณาการในรายวิชา

ที่มีเนื้อหาสอดคล้อง และให้นิสิตฝึกปฏิบัติจริงร่วมกับชุมชนภายใต้โครงการ

บริการวิชาการ

๔.๑	รูปแบบการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน
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รูปแบบที่	๑		รายวิชาเป็นตัวตั้งในการบูรณาการ

ขั้นตอนที่ กิจกรรม

๑ มหาวิทยาลัย/วิทยาเขต/วิทยาลัยสงฆ์ มีโครงการการบริการ

วิชาการที่อยู่ในแผน

๒ อาจารย์วิเคราะห์เนื้อหาในรายวิชาที่สอดคล้องกับโครงการ

บริการวิชาการ

๓ อาจารย์ระบุกิจกรรมการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการ

เรียนการสอนใน มคอ.๓ หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการ

ประเมินผล

๔ อาจารย์จัดการเรียนการสอนหรือนิสิตค้นคว้าและเรียนรู้ภาค

ทฤษฎีจนสามารถถ่ายทอดความรู้ได้

๕ อาจารย์จัดให้นิสิตมีส่วนร่วมบริการวิชาการในโครงการบริการ

วิชาการ เช่น การเป็นวิทยากร เป็นผู้ช่วยวิทยากร เป็นผู้ร่วม

ด�าเนินโครงการกับท้องถิ่น

๖ นิสิตประเมินผลงานของตนเอง จัดท�ารายงานสรุปผลการด�าเนิน

งานบริการวิชาการ

๗ อาจารย์วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต

๔.๒	ขั้นตอนและวิธีการด�าเนินงาน
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ตัวอย่างรูปแบบที่	 ๑	 รายวิชาธรรมภาคปฏิบัติ	 ๕	 เป็นตัวตั้งในการบูรณาการ

กับโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานส�าหรับประชาชน	

โครงการปฏิบัติ

วิปัสสนากรรมฐาน

ส�าหรับประชาชน

เทคนิคและองค์

ความรู้ด้านการปฏิบัติ

วิปัสสนากรรมฐาน

รายวิชา

ธรรมภาค

ปฏิบัติ ๕

นิสิตลงพื้นที่ปฏิบัติจริง โดย

มีส่วนร่วมในโครงการปฏิบัติ

วิปัสสนากรรมฐานส�าหรับ

ประชาชน โดยท�าหน้าที่เป็น

ผู้ช่วยวิปัสสนาจารย์และ

ช่วยงานในโครงการ

นิสิตเรียนรู้และปฏิบัติ

วิปัสสนากรรมฐาน 

ค้นหาเทคนิคในการปฏิบัติ

วิปัสสนากรรมฐาน

นิสิตประเมินผลงาน

ตนเองและจัดท�ารายงาน

สรุปประสบการณ์จาก

การเข้าร่วมด�าเนินงาน

ในโครงการ

อาจารย์วัดและประเมินผลการเรียนรู้

ของนิสิตจากรายงานสรุปและจากการสังเกต

พฤติกรรมนิสิตและประชาชนผู้เข้าร่วมปฏิบัติ

วิปัสสนากรรมฐาน

สอดคล้อง
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รูปแบบที่	๒	โครงการบริการวิชาการเป็นตัวตั้งในการบูรณาการ

ขั้นตอนที่ กิจกรรม

๑ ส�ารวจความต้องการของชุมชน

๒ จัดโครงการบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน

๓ สังเคราะห์องค์ความรู้จากการบริการวิชาการ

๔ พิจารณารายวิชาที่สอดคล้องกับองค์ความรู้จากโครงการบริการ

วิชาการ

๕ ระบุกิจกรรมบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน

ใน มคอ.๓ หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล

๖ ด�าเนินการบูรณาการ ในรายวิชาโดยให้นิสิตลงมือปฏิบัติศึกษา

ค้นคว้าทดลองร่วมกับชุมชน

๗ อาจารย์สังเกตพฤติกรรม วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต

จากผลงานของนิสิต
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ตัวอย่างรูปแบบที่	 ๒	 โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานส�าหรับนักเรียนมัธยม

โรงเรียนวัดห้วยขมิ้น	เป็นตัวตั้งในการบูรณาการกับรายวิชาธรรมภาคปฏิบัติ	๕

โรงเรียนวัดห้วยขมิ้น

ต้องการองค์ความรู้ เรื่อง

การจัดปฏิบัติวิปัสสนา

กรรมฐาน ส�าหรับ

นักเรียนมัธยม

จัดโครงการบริการ

วิชาการ

ที่ตอบสนองความ

ต้องการของโรงเรียน

วัดห้วยขมิ้น

บูรณาการในรายวิชา

ธรรมภาคปฏิบัติ ๕

โดยถ่ายทอดองค์ความรู้

ที่ได้จากการด�าเนินงาน

บริการวิชาการแก่นิสิต

นิสิตลงมือปฏิบัติจริงร่วม

กับครูโรงเรียนวัดห้วย

ขมิ้นในการจัดปฏิบัติ

วิปัสสนากรรมฐาน

ส�าหรับนักเรียนมัธยม

องค์ความรู้ที่ได้ 

อาจารย์สังเกต

พฤติกรรมและประเมิน

นิสิตจากผลงานการจัด

ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

ส�าหรับนักเรียนมัธยม

โรงเรียนวัดห้วยขมิ้น

จัดวิทยากรให้ความรู้เรื่อง

การจัดปฏิบัติวิปัสสนา

กรรมฐานแก่ครูโรงเรียน

วัดห้วยขมิ้น
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	 ๑)	บทบาทของส�านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

      ๑.๑) ส�ารวจความต้องการของผู้รับบริการวิชาการ ได้แก่ ชุมชน 

องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานวิชาชีพ

     ๑.๒) จัดท�าแผนบริการวิชาการที่สอดคล้องกับจุดเน้นและความ

เชี่ยวชาญ และเป็นไปตามความต้องการของผู้รับบริการ โดยได้รับการอนุมัติจาก

สภามหาวิทยาลัย

     ๑.๓) จัดระบบและกลไก ส่งเสริมสนับสนุนการด�าเนินงานตามแผน

บริการวิชาการ

     ๑.๔) สนับสนุนให้อาจารย์และนิสิตน�าความรู้ในรายวิชาไปจัด

โครงการ/กิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่องค์กร  ชุมชน หรือสังคม

     ๑.๕) ประสานความร่วมมือกับคณะ วิทยาเขต  วิทยาลัยสงฆ์ เพื่อ

การให้บริการวิชาการแก่สังคม

     ๑.๖) เป็นแหล่งบริการวิชาการที่อาจารย์และนิสิตสามารถฝึกปฏิบัติ

งานบริการวิชาการแก่สังคม โดยใช้องค์ความรู้และประสบการณ์จากการเรียน

การสอน

      ๑.๗) สรุปและประเมินความส�าเร็จการบริการวิชาการแก่สังคมเป็น

ภาพรวมของมหาวิทยาลัยและเผยแพร่ต่อสาธารณชน

      ๑.๘) น�าผลการประเมินไปพัฒนาระบบ กลไกและแผนการให้

บริการ 

๔.๓	ผู้มีบทบาทในการบูรณาการ
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	 ๒)	บทบาทของคณะ	บัณฑิตวิทยาลัยและภาควิชา

     ๒.๑) คณะก�าหนดนโยบายและมาตรการให้อาจารย์บูรณาการงาน

บริการวิชาการกับการเรียนการสอน

     ๒.๒) คณะจัดหาแหล่งทุนสนับสนุน

     ๒.๓) คณะจัดโครงการบริการวิชาการที่เน้นการมีส่วนร่วมของ

อาจารย์และนิสิต

     ๒.๔) คณะจัดท�าโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ 

เพื่อเป็นแหล่งทุนและแหล่งปฏิบัติงานบริการวิชาการของนิสิต

     ๒.๕) ภาควิชาวางแผนบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียน

การสอนในแต่ละภาคการศึกษา โดยก�าหนดรายวิชาที่จะบูรณาการให้ชัดเจน

และติดตามการจัดท�า มคอ.๓ ของอาจารย์ผู้สอน

     ๒.๖) ภาควิชาจัดรูปแบบการเรียนการสอนที่บูรณาการกับงาน

บริการวิชาการ

 ๓)	บทบาทของวิทยาเขต	วิทยาลัยสงฆ์	ส�านักวิชาการและสาขาวิชา

     ๓.๑) วิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์ก�าหนดนโยบายและมาตรการให้

อาจารย์บูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน

     ๓.๒) ส�านักวิชาการจัดท�าแผนการวิจัยที่มีการบูรณาการบริการ

วิชาการร่วมกับการเรียนการสอนและจัดหาแหล่งทุนสนับสนุน

     ๓.๓) ส�านักวิชาการจัดโครงการบริการวิชาการที่เน้นการมีส่วนร่วม

ของอาจารย์และนิสิต

     ๓.๔) สาขาวิชาวางแผนบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียน

การสอนในแต่ละภาคการศึกษา โดยก�าหนดรายวิชาที่จะบูรณาการให้ชัดเจน 

และติดตามการจัดท�า มคอ.๓ ของอาจารย์ผู้สอน

     ๓.๕) สาขาวิชาจัดรูปแบบการเรียนการสอนที่บูรณาการกับงาน

บริการวิชาการ



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 คู่มอืปฏบิัตงิานการบูรณาการพันธกจิ

มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย

32

	 ๔)	บทบาทของอาจารย์

     ๔.๑) พัฒนาศักยภาพของตนเองในการบริการวิชาการแก่สังคม

     ๔.๒) สร้างงานบริการวิชาการแก่สังคม

     ๔.๓) ท�าแผนการสอนแบบบูรณาการงานบริการวิชาการกับการ

เรียนการสอนในรายวิชาของตน (มคอ.๓)

     ๔.๔) สอนแบบบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน

     ๔.๕) ประเมินผลส�าเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการกับ

การเรียนการสอน
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การบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย

   การบูรณาการงานบริการวิชาการกับการวิจัย เป็นการท�าประโยชน์

แก่สังคม ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ พัฒนางานและบุคลากรของมหาวิทยาลัยอย่าง

ต่อเนื่อง การวิจัยการประเมินผลโครงการไม่จัดเป็นการบูรณาการงานบริการ

วิชาการกับการวิจัย เพราะเป็นสิ่งที่ผู้ให้บริการต้องท�าในการด�าเนินงานปกติ 

เพื่อน�าผลมาปรับปรุงโครงการ 

  
มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย

บทที่	๕

 รูปแบบที่ ๑ การพัฒนาต่อยอดงานบริการวิชาการแก่สังคมไปสู่งาน

วิจัย

 เมื่ออาจารย์ให ้บริการวิชาการแก่สังคมแล้วพบว่ามีความรู ้และ

ประสบการณ์ ซึ่งเป็นประเด็นที่น่าสนใจ จึงน�ามาพัฒนาต่อยอดไปสู่การสร้างองค์

ความรู้ใหม่ผ่านกระบวนการวิจัย ก่อให้เกิดผลงานวิจัยที่บูรณาการกับงานบริการ

วิชาการ

 รูปแบบที่ ๒ การน�าองค์ความรู้จากการวิจัยไปสู่งานบริการวิชาการ  

 เมื่ออาจารย์ค้นหาองค์ความรู้จากงานวิจัย น�าไปพัฒนาปรับปรุงและใช้

ประโยชน์จริงในการบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของสังคม โดยมีผล

งานวิจัยเป็นฐานในการด�าเนินงาน

๕.๑	รูปแบบการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย
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รูปแบบที่	๑	การพัฒนาต่อยอดงานบริการวิชาการแก่สังคมไปสู่งานวิจัย

ขั้นตอนที่ กิจกรรม

๑ มหาวิทยาลัย คณะ วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ด�าเนินโครงการ

บริการวิชาการที่บรรจุในแผน

๒ มหาวิทยาลัย คณะ วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ วางแผนการบูรณา

การพันธกิจ

๓ พัฒนาโจทย์วิจัยจากโครงการบริการวิชาการ

๔ เขียนโครงการวิจัยที่แสดงให้เห็นการบูรณาการกับโครงการ

บริการวิชาการ

๕ ด�าเนินโครงการวิจัยและเขียนรายงานการวิจัยให้แล้วเสร็จในปี

การศึกษาที่ประเมิน

๖ ประเมินผลส�าเร็จของการบูรณาการจากแผนบูรณาการที่

ก�าหนดโดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง

๗ สรุปและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ

๕.๒	ขั้นตอนและวิธีการด�าเนินงาน
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รูปแบบที่	๒		การน�าองค์ความรู้จากการวิจัยไปสู่งานบริการวิชาการ		

ขั้นตอนที่ กิจกรรม

๑ มหาวิทยาลัย คณะ วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ มีโครงการบริการ

วิชาการที่บรรจุไว้ในแผน

๒ ค้นหาและรวบรวมองค์ความรู้จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ

โครงการบริการวิชาการ

๓ ปรับปรุงและพัฒนาการด�าเนินงานโครงการบริการวิชาการโดย

ใช้องค์ความรู้จากการวิจัย

๔ สรุปและประเมินผลส�าเร็จของโครงการบริการวิชาการ
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 ๑)	บทบาทของส�านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

     ๑.๑) ส�ารวจความต้องการของผู้รับบริการวิชาการ ได้แก่ ชุมชน 

องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานวิชาชีพ

     ๑.๒) จัดท�าแผนบริการวิชาการที่สอดคล้องกับจุดเน้นและความ

เชี่ยวชาญ และเป็นไปตามความต้องการของผู้รับบริการ โดยได้รับการอนุมัติจาก

สภามหาวิทยาลัย

     ๑.๓) จัดระบบและกลไก ส่งเสริมสนับสนุนการด�าเนินงานตามแผน

บริการวิชาการ

     ๑.๔) สนับสนุนให้อาจารย์และนิสิตน�าความรู้ในรายวิชาไปจัด

โครงการ/กิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่องค์กร  ชุมชน หรือสังคม

     ๑.๕) ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อก�าหนดกรอบเป้าหมายของ

โครงการบริการวิชาการกับงานวิจัยให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

     ๑.๖) ค้นหาและรวบรวมองค์ความรู้จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ

โครงการบริการวิชาการ

     ๑.๗) ปรับปรุงและพัฒนาการด�าเนินงานโครงการบริการวิชาการ

โดยใช้องค์ความรู้จากการวิจัย

     ๑.๘) สรุปและประเมินความส�าเร็จการบริการวิชาการแก่สังคมเป็น

ภาพรวมของมหาวิทยาลัยและเผยแพร่ต่อสาธารณชน

๕.๓	ผู้มีบทบาทในการบูรณาการ
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	 ๒)	บทบาทของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

     ๒.๑) จัดท�าแผนงานวิจัยที่มีการบูรณาการวิจัยร่วมกับการบริการ

วิชาการแก่สังคม

     ๒.๒) จัดระบบ  กลไก และสนับสนุนทรัพยากรให้สามารถด�าเนิน

การตามแผน

     ๒.๓) จัดหาแหล่งทุนวิจัยให้นิสิตและอาจารย์นักวิจัยของ

มหาวิทยาลัย

     ๒.๔) ฝึกอบรมการท�าวิจัยให้แก่นักวิจัยหน้าใหม่

     ๒.๕) รวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย

เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้

     ๒.๖) เผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณะ

แผนผังแสดงบทบาทของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

จัดระบบกลไกจัดท�ำ

แผนงำนวิจัย

บทบาท

สถาบันวิจัยพุทธ

ศาสตร์

จัดหา

แหล่งทุน

จัดฝึกอบรมนักวิจัย

หน้าใหม่

รวบรวม คัดสรร

งานวิจัย

เผยแพร่

ผลงานวิจัย
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 ๓)	บทบาทของคณะ	บัณฑิตวิทยาลัยและภาควิชา

     ๓.๑) คณะก�าหนดนโยบายและมาตรการให้อาจารย์บูรณาการงาน

บริการวิชาการกับการวิจัย

     ๓.๒) คณะจัดหาแหล่งทุนสนับสนุน

     ๓.๓) ภาควิชาวางแผนบูรณาการงานบริการวิชาการกับการวิจัย

 ๔)	บทบาทของวิทยาเขต	วิทยาลัยสงฆ์	และส�านักวิชาการ

     ๔.๑) วิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์ก�าหนดนโยบายและมาตรการให้

อาจารย์บูรณาการงานบริการวิชาการกับการวิจัย

     ๔.๒) ส�านักวิชาการจัดท�าแผนการวิจัยที่มีการบูรณาการบริการ

วิชาการและจัดหาแหล่งทุนสนับสนุน

     ๔.๓) ส�านักวิชาการจัดโครงการบริการวิชาการที่เน้นการมีส่วนร่วม

ของอาจารย์และนิสิต

 ๕)	บทบาทของอาจารย์

     ๕.๑) พัฒนาศักยภาพของตนเองในการบูรณาการงานบริการ

วิชาการแก่สังคมกับการวิจัย

     ๕.๒) ท�างานบริการวิชาการแก่สังคมที่บูรณาการกับการวิจัยอย่าง

สม�่าเสมอ

     ๕.๓) ประเมินผลส�าเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการกับ

การวิจัยของตนและนิสิต
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บทสรุป

   การบูรณาการพันธกิจของมหาวิทยาลัย สามารถบูรณาการ ๒ พันธกิจ

เข้าด้วยกัน  ๓ พันธกิจเข้าด้วยกัน หรือ ๔ พันธกิจเข้าด้วยกัน  

 การบูรณาการ	๒	พันธกิจ มี ๔ รูปแบบ คือ (๑) การวิจัยกับการเรียน

การสอน (๒) งานท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรม

นิสิต  (๓) งานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน  (๔) งานบริการวิชาการกับ

การวิจัย

 การบูรณาการ	๓	พันธกิจ มี ๓ รูปแบบ คือ (๑) การเรียนการสอน

กับการบริการวิชาการและการท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (๒) การเรียน

การสอนกับการบริการวิชาการและการวิจัย (๓) การบริการวิชาการกับการท�านุ

บ�ารุงศิลปวัฒนธรรมและการวิจัย

 การบูรณาการ	๔	พันธกิจ คือ การน�าพันธกิจของมหาวิทยาลัยทั้ง ๔ 

ด้านคือ การเรียนการสอน การบริการวิชาการ การวิจัย และการท�านุบ�ารุงศิลป

วัฒนธรรม มาผสมผสานเข้าด้วยกัน ดังตัวอย่าง

  
มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย

บทที่	๖
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ตัวอย่างที่	๑		การบูรณาการการเรียนการสอน	กับการบริการวิชาการ	

และการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม

โครงการสนทนา

ธรรมกับพระ 

(Monk chat)

รายวิชา

ธรรมะภาค

ภาษาอังกฤษ

นิสิตให้ความรู้ด้านธรรมะ 

วัฒนธรรมประเพณีทาง

พระพุทธศาสนาแก่ชาวต่าง

ประเทศในโครงการสนทนา

ธรรมกับพระโดยท�าหน้าที่เป็น

ผู้ให้ข้อมูลด้วยวิธีการแลก

เปลี่ยนเรียนรู้

ประเพณีทางพระพุทธ

ศาสนาและการสื่อสารด้วย

ภาษาอังกฤษในรายวิชา

ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ

นิสิตประเมินผลงานตนเอง

และจัดท�ารายงานสรุป

ประสบการณ์จากการเข้า

ร่วมด�าเนินงานในโครงการ

อาจารย์วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตจาก

ชาวต่างประเทศผู้เข้าร่วมสนทนาธรรม

สอดคล้อง

เผยแพร่องค์ความรู้โดยรวบรวมค�าถาม

ค�าตอบภาษาอังกฤษมาจัดท�าเป็นคู่มือ
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ตัวอย่างที่	๒		การบูรณาการการเรียนการสอน	

กับการบริการวิชาการและการวิจัย	

โครงการพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรมส�าหรับบุคลากร

ทางการศึกษา

เทคนิคและองค์ความ

รู้ด้านพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรมส�าหรับครู

รายวิชา

ธรรมนิเทศ

นิสิตเรียนรู้หลักการและวิธีการ

เผยแผ่พระพุทธศาสนา

อาจารย์พัฒนาโจทย์วิจัยที่น�ามาจาก

ประเด็นปัญหาในรายวิชาธรรมนิเทศและ

องค์ความรู้จากโครงการพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรมส�าหรับบุคลากรทางการศึกษา

นิสิตลงพื้นที่ปฏิบัติจริง โดย

มีส่วนร่วมในโครงการพัฒนา

คุณธรรมจริยธรรมส�าหรับ

บุคลากรทางการศึกษา โดยท�า

ผู้ช่วยวิทยากรหรือช่วยด�าเนิน

งานในโครงการ

อาจารย์ท�างานวิจัยเรื่อง “แนวทางการ

พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมส�าหรับคร”ู

สอดคล้อง

นิสิตประเมินผลงานตนเองและ

จัดท�ารายงานสรุปประสบการณ์

จากการเข้าร่วมด�าเนินงานใน

โครงการ

อาจารย์วัดและประเมินผลการ

เรียนรู้ของนิสิตจากรายงานสรุป

และจากการสังเกตพฤติกรรม

นิสิตและประชาชนผู้เข้าร่วม

ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

โครงการ
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ตัวอย่างที่ ๓ การบริการวิชาการกับการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมและการวิจัย

โครงการอบรม

เยาวชนและบรรพชา

สามเณรภาคฤดูร้อน

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เผยแผ่พระพุทธศาสนา

แก่เยาวชน

๒. สืบสานและธ�ารงรักษา

พระพุทธศาสนา

ปัญหาจากโครงการอบรมเยาวชนและ

บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

ของชุมชนในการอบรมเยาวชนตาม

โครงการอบรมเยาวชนและบรรพชา

สามเณรภาคฤดูร้อน”
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ตัวอย่างที่	๔		การบูรณาการการเรียนการสอน	กับการบริการวิชาการ	

การท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมและการวิจัย	

โครงการจัดกิจกรรมนานาชาติ

เนื่องในวันวิสาขบูชา 

วันส�าคัญสากลของโลก

กิจกรรมโครงการ
รายวิชา

นิสิตเรียนรู้เทคนิคและความรู้

จากรายวิชาและจากโครงการ

นิสิตลงพื้นที่ปฏิบัติจริง 

จัดกิจกรรมนานาชาติ

เนื่องในวันวิสาขบูชาฯ 

รับมอบหมาย

น�ำมำจำกประเด็นปัญหำ

ในรำยวิชำและโครงกำรจัด

กิจกรรมนำนำชำติฯ

สอดคล้อง

“รูปแบบการจัดงานวิสาขบูชาของ

ชาวพุทธในประเทศที่นับถือพระพุทธ

ศาสนา”

นิสิตประเมินผลงาน

ตนเองและจัดท�ารายงาน

สรุปประสบการณ์จาก

การเข้าร่วมด�าเนินงานใน

โครงการ

อาจารย์วัดและประเมิน

ผลการเรียนรู้ของนิสิต

จากรายงานสรุปและจาก

การสังเกตพฤติกรรมนิสิต

โครงการ
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สรุปกรอบกระบวนการบูรณาการพันธกิจ

การพัฒนาระบบคุณภาพในการบริหารงานบริการวิชาการ	PDCA

คู่มือประกัน

คุณภาพ

คู่มือการ

บูรณาการ

โครงการ

บริการฯ

วิธีการสอน: 

ผู้เรียนเป็นส�าคัญ
บทบาทผู้เรียน

การติดตาม

ประเมินผล

KM

แผนยทุธศาสตร์

วิจัย

เป็นฐาน

โครงการเป็นฐาน

การเรียนการสอนเป็นฐาน

รูปแบบการ

บูรณาการ

ปัจจัยภายนอก

ปัจจัยภายใน

    
  

สอน บริการฯ

ท�านุบ�ารุงฯ วิจัย

พัฒนาตนเอง

บทบาทผู้สอน

Output

Outcome
Impact

Show					&					Share

Exchange		&			Apply
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บรรณานุกรม

เบญจวรรณ  ทิมสุวรรณและรัชนี สรรเสริญ. “การบูรณาการ: กระบวนทัศน์ในการ

 ประกันคุณภาพการศึกษา”, วารสารการพยาบาลและการศึกษา,	

 ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ , ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๕.

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	

	 พุทธศักราช	๒๕๔๒		แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	๒)	พุทธศักราช	๒๕๔๕.	

 กรุงเทพมหานคร : ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, ๒๕๔๕.

ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

	 สถานศึกษา	ระดับอุดมศึกษา	พ.ศ.	๒๕๕๓. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ : 

 ห้างหุ้นส่วนจ�ากัดภาพพิมพ์, ๒๕๕๔.

ส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน),	คู่มือ

	 การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม	(พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)	ระดับ	

	 อุดมศึกษา	ฉบับสถานศึกษา	(แก้ไขเพิ่มเติม	พฤศจิกายน	พ.ศ.

	 ๒๕๕๔),		พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพ: ส�านักงานรับรอง

 มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน), ๒๕๕๕.
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ภาคผนวก

๑.	แบบเสนอโครงการทางวิชาการ

๒.	แบบรายงานโครงการ/กิจกรรม

๓.	แบบประเมินความพึงพอใจ

๔.	แบบติดตามประเมินผลการฝึกอบรม

๕.	แบบประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการด�าเนินการบริการทางวิชาการ

๖.	แบบส�ารวจความต้องการรับบริการทางวิชาการของสถานศึกษา

๗.	แบบส�ารวจความต้องการรับบริการวิชาการของชุมชนเป้าหมาย

๘.	แบบรายงานประเมินตนเองการบูรณาการภารกิจกับการเรียนการสอน

และการวิจัย

	

ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม	๑-๘	ได้ที่หน้าเว็บไซต์กองวิชาการ	

http://aad.mcu.ac.th	หรือ	

หน้าเว็บไซต์ประกันคุณภาพการศึกษา

http://qa.mcu.ac.th/qa_download.php
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