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คํานํา
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
มีพันธกิจในด้านการวิจัยและการบริการวิชาการแก่สังคมซ่ึงมีองค์
ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยและบริการวิชาการท่ีคณาจารย์ได้ดําเนินการ
มาอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา มีงานวิจัยของบุคลากรคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยราชภัฎลําปางจํานวน
มากกว่า ๒๐๐ เรื่อง โดยเป็นงานวิจัยทั้งการสร้างองค์ความรู้ใหม่การ
วิจัยเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนจาก
หลากหลายสาขาวิชาแต่การสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัยเพ่ือ
ถ่ายถอดสู่สาธารณชนยังมีจํานวนน้อย ดังนั้น คณะกรรมการการ
จัดการความรู้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงได้จัดทํารูปเล่ม
แนวทางการสังเคราะห์งานวิจัย เพ่ือส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตผลงาน
การสังเคราะห์งานวิจัย และนําองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์พัฒนา
ท้องถ่ินสืบไป 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยราชภัฏลําปาง 
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บทนํา 
     การเรียนการสอนเป็นกระบวนการเพ่ือหวังผลเชิงคุณภาพ ให้ได้ผู้เรียนที่
มีคุณภาพการพัฒนาการเรียนการสอนจึงเป็นที่สําคัญสิ่งที่ผู้สอนต้องกระทํา
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือตอบสนองการปฏิรูปการศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาผู้เรียน โดย
บุคคลที่มีบทบาทสําคัญในการจัดการเรียนการสอนที่จะส่งผลต่อการพัฒนา
ผู้เรียน คือ ครู อาจารย์ ทั้งนี้ใน พรบ. การศึกษาแห่งชาติ ปี พ.ศ.๒๕๔๒ มี
จุดเน้นที่ครู อาจารย์ จะต้องมีความรอบรู้ในด้านต่างๆเพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอน คือ หลักการจัดการศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ การบูรณาการกระบวนการวิจัยกับการเรียนการสอนการ
รับประกันคุณภาพ หลักการจัดการเรียนรู้ในมโนทัศน์ใหม่ เพ่ือมุ่งสู่คุณภาพ
การศึกษา ครู อาจารย์ต้องมีบทบาทเป็นทั้งนักวิจัย และพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอน แต่ปัจจุบันอาจารย์หลายท่านมักพบกับปัญหาด้านการวิจัยไม่
สําเร็จตามกําหนดเวลาเนื่องจากมีภาระงานสอน อีกทั้งหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับ
มอบหมายจากองค์กรร่วมด้วย ส่งผลอาจารย์หลายท่านมีความรู้สึกว่าทํา
หน้าที่ทั้งหมดไม่ได้ผลเต็มที่ตามความต้องการ    
    คณะฯ มีหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย ของ
มหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวต้น จึงมีการจัดทํารูปเล่มแนวทาง
การบูรณาการกระบวนการวิจัยกับการเรียนการสอนเพื่อเป็นแนวทางแก่
อาจารย์นักวิจัยหน้าใหม่และอาจารย์นักวิจัยรุ่นกลางในการดําเนินงานทั้ง
หน้าที่การปฏิบัติงานสอนควบคู่ไปกับหน้าที่การทํางานวิจัย และภาระงาน
ด้านอื่นๆ ให้เกิด  
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ผลสัมฤทธิ์ เป็นการรักษามาตรฐานของการประกอบวิชาชีพ ตามในโยบาย
ของ “มหาวิทยาลัย” ต่อไป 
หน้าที่ของครู “มหาวิทยาลัยราชภัฏ” 
       “ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่
เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูปัญญาของ
ท้องถ่ิน สร้างสรรค์ศิลปวิทยาเพ่ือความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน 
ของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการการบํารุงรักษา การใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้
การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพขั้นสูง ทําการสอน วิจัย ให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทํานุบํารุง ศิลปะและ
วัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู” 
       จากข้อความข้างต้น คือ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ.
๒๕๔๗ มาตรา ๗ ซ่ึงได้กําหนดให้สถาบันราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่น และยังกําหนดให้สถาบันราชภัฏทําหน้าที่เพ่ิมเติมในเรื่อง 
ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู 
อีกด้วย ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า รูปแบบการบริหารงานการจัดองค์กรหรือการ
แบ่งส่วนราชการของสถาบันราชภัฏไม่ว่าจะเป็น คณะ สํานัก ศูนย์ ภาควิชา 
หรือฝ่ายต่างๆ ทุกหน่วยที่ตั้งขึ้นมาก็เพ่ือช่วยให้การจัดองค์กรหรือการแบ่ง
ส่วนราชการดังกล่าว ให้บรรลุถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้เป็นหลัก โดยมี “อาจารย์” 
เป็นองค์ประกอบที่สําคัญที่สุด หรือสําคัญยิ่งกว่าครุภัณฑ์ การจัดการ และ
เวลา เป็นต้น 
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     ดังนั้นบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ก็ย่อมจะต้องสอดคล้องกับภารกิจของ
สถาบัน ซ่ึงได้แก่ สอน วิจัย บริการทางวิชาการแก่สังคม ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม งานบริหารจัดการ และงานพัฒนาตนเอง 
แผนผังแสดงหน้าที่ของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
หน้าที่อาจารย์ 

- สอน 

- วิจัย 

- บริการทางวิชาการแก่สังคม 

- ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

- งานบริหารจัดการ 

- งานพัฒนาตนเอง 
มารู้จักความหมายของแต่ละหน้าที่กันหน่อยดีกว่า.....?? 
        “การสอน” หมายถึง การสอนบรรยาย การสอนปฏิบัติการ การสอน
วิชาโครงงาน การค้นคว้าอิสระ วิทยานิพนธ์ นิเทศ ฝึกงาน ฝึกปฎิบัติ ใน
ทุกวิชาที่สอนในมหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง ทั้งหลักสูตรปกติ หลักสูตร
พิเศษ ที่ผ่านความเห็นชอบของสาขาวิชาแล้ว 
       “การวิจัย” หมายถึง กระบวนการแสวงหาความรู้ การสืบสวน
ข้อเท็จจริง หรือการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ โดยอาจเป็นการวิจัยพ้ืนฐาน
หรือการวิจัยประยุกต์เพ่ือนําไปสู่การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ หรือ การ
แก้ปัญหาหรือการพัฒนางาน 
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       “งานบริการวิชาการแก่สังคม” หมายถึง การทํากิจกรรมการ
ถ่ายทอดความรู้และทักษะสู่ชุมชน หรือการให้บริการแก่ผู้รับบริการกลุ่ม
ต่างๆ ทั้งในระดับท้องถ่ิน ประเทศ และนานาชาติ เช่น การเป็นวิทยากร 
การเป็นที่ปรึกษา การให้บริการตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ หรือสาขา
วิชาชีพ 
        “งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม” หมายถึง มีส่วนร่วมในกิจกรรม
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของภาควิชา / คณะ / 
มหาวิทยาลัย เช่น งานประเพณีรดน้ําดําหัว เทศกาลสงกรานต์ วันไหว้
ครู  ร่วมพิธีทางศาสนา และอ่ืนๆ 
        “งานบริหารจัดการ” หมายถึง การร่วมมือกับคณะ มหาวิทยาลัย 
งานในหน้าที่ของผู้บริหาร เช่น เป็นกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะ / 
สาขาวิชา (การประชุมเชิงบริหารของคณะกรรมการ) การประชุมคระ
กรรมการบริหารสาขาวิชา (มีส่วนร่วมในการบริหารสาขาวิชา) 
        “งานพัฒนาตนเอง” หมายถึง การเข้าร่วมหรือจัดทํากิจกรรม
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของตนเองทางด้านวิชาการ วิชาชีพ สังคม และ
จรรยาบรรณการศึกษา ดูงาน เป็นต้น 
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ทิศทางการดําเนินงานของอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
     เพ่ือเป็นการตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางที่
ต้องการพัฒนาท้องถิ่น “อาจารย์” ซ่ึงถือเป็นองค์ประกอบที่สําคัญใน
การขับเคล่ือน จะต้องถือเป็นภารกิจหนึ่งที่จะต้องทําการวิจัยค้นคว้า 
และพัฒนาองค์ความรู้ ในแต่ละท้องถ่ินทั้งนี้เพ่ือให้สังคมและบริบทรอบ
ด้านของตัวเราได้นําไปใช้ในการแก้ไขปัญหา ซ่ึงรวมถึงการพัฒนา
ศักยภาพทางวิชาการครูให้มีความใหม่และน่าสนใจอีกด้วย 
          เพราะฉะน้ันจึงถือได้ว่างาน “ด้านการสอน” และ “การวิจัย” 
เป็นงานหลักทางวิชาการโดยตรงของอาจารย์ใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
และควรต้องทําให้มีคุณภาพดีเหมาะสมกับที่เป็นอาจารย์ผู้สอนใน
ระดับอุดมศึกษา ในงานวิจัยนั้นถ้าไม่มีโอกาสได้ทําหรือเป็นผู้ผลิต
งานวิจัยขึ้นเอง ก็ต้องเป็นผู้ที่รู้จักเลือก บริโภค ติดตาม งานวิจัยด้วย 
เมื่ออาจารย์สถาบันราชภัฏสามารถทํากิจกรรมสองประการแรกนี้ได้ดี ก็
จะเป็น ที่ศรัทธา เชื่อถือ และได้รับการยอมรับจากสังคม 
          หากอาจารย์ได้ให้ความสนใจที่จะพัฒนาตนเองเพ่ือให้สามารถ
ทํางาน วิชาการ ในด้านต่างๆ ที่กล่าวมาแล้ว ให้มีคุณภาพสูงขึ้น ซ่ึงก็
คือ การรักษามาตรฐานของการประกอบวิชาชีพครูที่ดีแล้ว ก็จะช่วยให้
มหาวิทยาลัยราชภัฏพัฒนาไปเป็นสถาบันอุดมศึกษาช้ันนําของประเทศ 
ได้ในอนาคตอย่างแน่นอน 
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วิจัยอย่างไร... ไม่ให้เป็นภาระ แต่เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน 
          จากกลยุทธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง ที่มีทิศทางการดําเนินงาน เพ่ือมุ่งการพัฒนาท้องถิ่น ส่งผลให้
กระบวนการค้นคว้าหาองค์ความรู้เพ่ือนําไปพัฒนาท้องถิ่นเป็นส่วนสําคัญมาก 
ดังนั้นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยจึงไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงภารกิจการทํางาน
วิจัย ที่ต้องดําเนินงานควบคู่ไปกับภาระงานสอนได้ แต่จะทําอย่างไรให้การ
ทํางานที่สามารถแก้ปัญหาได้ นั่นคือ ควรเริ่มจากพัฒนาศักยภาพของตนเอง
ทางด้านการวิจัย และการสร้างผลงานวิจัย และ นํามาบูรณาการร่วมกับ
บทบาทหน้าที่การสอนและหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ซ่ึงจะนําเสนอในส่วน
ต่อไป 
          แนวทางทั่วไป การพัฒนาศักยภาพตนเองด้านการวิจัย และการสร้าง
ผลงานวิจัย สําหรับอาจารย์อุดมศึกษา มีดังนี้ 

1. ต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์ มีค่านิยมในการทํางานหนัก และมุ่งมั่นพัฒนา
ศักยภาพของตนเอง 

2. พัฒนาสมรรถนะด้าน ICT และฐานข้อมูลของตนเอง เพื่อแบ่งเบาภาระ
งาน (ลดเวลาในการทํางาน) 

3. ตั้งเป้า / กําหนดเป้าหมายงานในรอบปี 
4. สั่งสมองค์ความรู้เพ่ือสร้างต้นทุนทางปัญญา 
5. กําหนดแบบแผนที่สนใจในรอบปี แล้วอาจแตกเป็นประเด็นย่อย หรือ

ดําเนินการดังนี้ 
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- มอบหมายให้นักศึกษาทําวิจัยเป็นวิทยานิพนธ์ตนเองโดย
อาจารย์ทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและร่วมมือเขียนบทความการ
วิจัย 

- ร่างโครงการวิจัยใหญ่ ประกอบด้วยประเด็นวิจัย / ประเด็น
ศึกษาค้นคว้าย่อยๆ แล้วให้ทุนนักศึกษาดําเนินการวิจัย 

- จัดทําเป็นชุดโครงการวิจัย เช่น “การพัฒนาชุด E-learning 
กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน”  

- หัวหน้าโครงการวิจัย กระจายงานให้คณาจารย์ที่สนใจร่วม
พัฒนาในรายวิชาของตน 

- จัดทําเป็นชุดโครงการวิจัย แล้วกระจายให้องค์กรที่สนใจ 
ทําการวิจัยหรือเป็นหน่วยทดลองแล้วรวบรวม สังเคราะห์
เป็นผลงานวิจัยฉบับกลาง 

หลักการสําคัญ !!! “คุณครูนักวิจัยห้ามลืม” 
๑) งานวิจัยเป็นงานเสริมงานหลัก โดยงานหลักคือการสอนของผู้สอน 

เพราะงานวิจัยจะต้องเกิดควบคู่กับการเรียนการสอนเสมอ 
๒) เป็นการทําวิจัยตามสภาพความจริง ปัญหาเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริง และ

ต้องการแก้ไข 
๓) เป็นการสอดแทรกให้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ 
๔) งานวิจัยที่ทํานี้มีจุดมุ่งหมายหลักเพ่ือแก้ปัญหา หรือพัฒนาการเรียนรู้

ของมนุษย์ ผู้ทําต้องนึกถึงประโยชน์หรือคุณค่าของผู้เรียนเป็นสําคัญ 
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๕) การทําวิจัยเป็นสิ่งที่ควรตระหนักรู้ โดยอาจารย์ผู้สอนเอง ด้วย

ความรู้สึกห่วงใยต่อนักศึกษา ปรารถนาที่จะแก้ปัญหาและพัฒนา
ผู้เรียน 

๖) สิ่งสําคัญประการสุดท้าย และเป็นสิ่งที่สําคัญยิ่งต่อการบูรณาการ
กระบวนการ วิจัย กับการเ รียนการสอน  คือ  การบูรณาการ
กระบวนการวิจัยการเรียนการสอนจะสําเร็จได้มิใช่อยู่ที่ความคิด
อย่างเดียว แต่อยู่ที่การลงมือทํา สุดท้ายอาจกล่าวได้ว่าการพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียน คุณภาพการเรียนการสอนที่ต่อเนื่องจะเกิดขึ้นได้
ยาก ถ้าขาดการดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ขาดการดําเนินการ
โดยใช้แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ การวิจัยถือเป็นเครื่องมือสําคัญที่ทํา
ให้เกิดความคิดใน การบูรณาการกระบวนการวิจัยกับการเรียนการ
สอน ของครู อาจารย์ ที่เป็นรูปธรรมข้ึน และเป็นการดําเนินการเชิง
วิทยาศาสตร์ที่จะช่วยพัฒนาการเรียนการสอนของครู อาจารย์อย่าง
แท้จริง ซ่ึงผลก็คือ คุณภาพของผู้เรียนนั้นเอง 
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แนวทางการส่งเสริมการบูรณาการ 
กระบวนการวิจัยกับการจัดการการเรียนการสอน และ 

   การบูรณาการงานวิจัยเข้ากับการเรียนการสอนหรือการบริการวิชาการ 
 

          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง ได้
ดําเนินงานตามหลักการจัดการศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษา ๒๕๔๒ 
(มาตรา ๘) “การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง” 
และนโยบายของมหาวิทยาลัยที่มีนโยบายด้านการวิจัย เน้นบูรณาการการ
วิจัยร่วมกับการเรียนการสอน ในรูปแบบของการส่งเสริมนโยบายของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือนําผลไปใช้ในการเรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น การถ่ายทอด
องค์ความรู้ การจัดโครงการที่มีนักศึกษามีส่วนร่วม เพ่ือส่งเสริมให้อาจารย์
ปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพในทุก ๆ ด้าน 
           โดยมีรูปแบบการบูรณาการงานวิจัยเข้ากับการเรียนการสอนหรือ
การบริการวิชาการและรูปแบบการบูรณาการงานวิจัยเข้ากับการเรียนการ
สอนหรือการบริการวิชาการต่อไปนี้ 



 
 

แนวทางการบูรณาการกระบวนการวิจัยกับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน้า ๑๔ 

 

 

 
รูปแบบที่ ๑ การนําขั้นตอนดําเนินการวิจัย หรือศาสตร์การวิจัยระบุใน

แผนการสอนแนวทางดําเนินงานระบุกิจกรรมที่เป็นขั้นตอน หรือศาสตร์ของ
การวิจัยใน มคอ.๓ หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล วิธี
ดําเนินงาน ตามตัวอย่างนี้ 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน 
การสอน  สื่อที่ใช้ 

(ถ้ามี) 

ผู้สอน

๑ 
 

ความรู้ เ บ้ืองต้น หลักการและ
วิธีการความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับ
การออกแบบ ๓ มิติ และอุปกรณ์
เครื่องมือและการใช้งานในการ
ออกแบบ ๓ มิติ 

๔ บรรยาย  ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
จากกรณีศึกษาสืบค้น 
ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 
- การนําเสนอผลงาน 

 

๒-๓ 
 

 ๘ - อภิปราย
- แบ่งกลุ่มค้นคว้า 
- นํางานวิจัยของ
อาจารย์มาสอน
นักศึกษา 

 

๔-๕ 
 

 ๘ -กิจกรรมค้นคว้า 
ทดลอง กรณีศึกษา โดย
กระบวนการวิจัย 
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รูปแบบที่ ๒ ผลการนําองค์ความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการ
มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย (ตามเกณฑ์การประเมนิของ 
สมศ.) 

๒.๑ ผลการนําองค์ความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมา
ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน 

ขั้นตอนดําเนินงาน 
ขั้นตอนที่๑ สังเคราะห์องค์ความรู้จากการบริการวิชาการ/วิชาชีพ 
ขั้นตอนที่๒ พิจารณารายวิชาที่สอดคล้องกับองค์ความรู้จากการบริการ

                          วิชาการ  
ขั้นตอนที่๓ ระบุกิจกรรมการบูรณาการใน มคอ.๓ หมวดที่๕แผนการสอน

                         และการประเมินผล 
ขั้นตอนที่๔ ดําเนินการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ  
ขั้นตอนที่๕ วัดและประเมินผลการเรียนรู้และประเมินความสําเร็จของการ 
                บูรณาการ 
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วิธีดําเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

สํารวจความต้องการชมุชนคณะ/สาขา 

จดัโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท่ีตอบสองความต้องการของชมุชนและต้องแล้วเสร็จ 

กิจกรรมแสวงหาความรู้ เช่น วิทยากรให้ความรู้  อบรมให้ความรู้  กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ การค้นคว้าทดลอง 

เกิดองค์ความรู้ 

นําองค์ความรู้บรูณาการกบัรายวิชาท่ีสอดคล้อง 

นกัศกึษาลงมือปฏิบติั ศกึษา  ค้นคว้า   

อาจารย์สงัเกตพฤติกรรม วดัและประเมินผลการเรียนรู้ของนกัศกึษา จากผลงานของนกัศกึษา รายงานของนกัศกึษา   

จดัทํารายงานการประเมินความสําเร็จของการบรูณาการ 



 
 

แนวทางการบูรณาการกระบวนการวิจัยกับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน้า ๑๗ 

 

 

 
 
๒.๑ ผลการนําองค์ความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมา

ใช้ในการพัฒนาการวิจัย 
ขั้นตอนดําเนินงาน 
ขั้นตอนที่๑  สังเคราะห์องค์ความรู้จากการบริการวิชาการ/วิชาชีพ 
ขั้นตอนที๒่  พิจารณาหัวขอ้งานวิจยัทีส่อดคลอ้งกับองค์ความรูจ้ากการ 
                บริการวชิาการ (วจิัยองค์ความรู้ใหมไ่ม่ใช่ วิจยัในช้ันเรยีน) 
ขั้นตอนที๓่  ระบุความสําคัญและที่มาของปัญหาทีท่ําวิจยั /ผลสําเร็จ 

    และความคุ้มค่าของการวิจัยทีค่าดว่าจะได้รับ 
ขั้นตอนที่๔  ดําเนินการวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลการวิจัย 
ขั้นตอนที่๕  สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 

 



 
 

แนวทางการบูรณาการกระบวนการวิจัยกับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน้า ๑๘ 

 

วิธีดําเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สํารวจความต้องการชมุชนคณะ/สาขา 

จดัโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท่ีตอบสองความต้องการของชมุชนและต้องแล้วเสร็จ 

กิจกรรมแสวงหาความรู้ เช่น วิทยากรให้ความรู้  อบรมให้ความรู้  กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ การค้นคว้าทดลอง 

เกิดองค์ความรู้ /ประสบการณ์ 

นํามาระบคุวามสําคญัและท่ีมาของปัญหาท่ีทําวิจยั /ผลสําเร็จและความคุ้มคา่ของการวิจยัท่ีคาดวา่จะได้รับ 

ลงมือปฏิบติั ศกึษา  ค้นคว้า  

วิเคราะห์สงัเคราะห์และสรุปผลงานวิจยั    

จดัทํารายงานการประเมินความสําเร็จของการบรูณาการ 



 
 

แนวทางการบูรณาการกระบวนการวิจัยกับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน้า ๑๙ 

 

 

 
รูปแบบที่ ๓ การบูรณาการรายวิชาที่สอดคล้องกับองค์ความรู้ของการบริการ
วิชาการและฝึกปฏิบัติให้นักศึกษา โดยให้นักศึกษาสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้
นั้นได้ด้วยตนเอง (ตามเกณฑ์การประเมินของ สกอ.) 

ขั้นตอนดําเนินงาน 
ขั้นตอนที่๑  พิจารณารายวิชาที่สอดคล้องกับองค์ความรู้จากการบริการ

วิชาการ/วิชาชีพ 
ขั้นตอนที่๒  ระบุกิจกรรมการบูรณาการใน มคอ.๓ หมวดที่๕ แผนการสอน

และการประเมินผล 
ขั้นตอนที่ ๓ ให้นักศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้เพ่ืออภิปรายปรากฏการณ์

พร้อมทั้งค้นพบองค์ความรู้หรือเทคนิคของการบริการวิชาการ/วิชาชีพด้วยการ
ปฏิบัติจริงจนสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ได้ 

  ขั้นตอนที่๔  จัดให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการให้บริการวิชาการ/วิชาชีพ
กับชุมชน เช่นการเป็นผู้ช่วยวิทยากรกรดําเนินงานอื่น เๆป็นต้น 

ขั้นตอนที่๕  วัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 



 
 

แนวทางการบูรณาการกระบวนการวิจัยกับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน้า ๒๐ 

 

วิธีดําเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํารวจความต้องการชมุชนคณะ/สาขา 

จดัโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท่ีตอบสองความต้องการของชมุชน  

องค์ความรู้หรือเทคนิคในการายวิชา/ศาสตร์รายวิชาท่ีสอดคล้อง 

ให้นกัศกึษาค้นคว้าและเรียนรู้ พร้อมทัง้ค้นอบองค์ความรู้จนสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ได้ 

นํานกัศกึษาลงพืน้ท่ีชมุชนเป้าหมาย              ดําเนินโครงการ การให้บริการวิชาการ โดยให้นกัศกึษาเป็นผู้

ถ่ายทอดวิธีการและเทคนิคให้แก่ชมุชน 

นกัศกึษาประเมินผลงานตนเอง รูปแบบของการเขียนรายงาน/นําเสนอในชัน้เรียน ฯลฯ 

อาจารย์สงัเกตพฤติกรรม วดัและประเมินผลจากรายงาน และการนําเสนอในชัน้เรียน    

จดัทํารายงานการประเมินความสําเร็จของการบรูณาการ 



 
 

แนวทางการบูรณาการกระบวนการวิจัยกับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน้า ๒๑ 

 

 

 
รายงานการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์เข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัย 
หัวข้องานวิจัย วิชาที่บูรณาการ วัตถุประสงค์

ของการบูรณา
การ 

ตัวบ่งช้ีในการวัด
ความสําเร็จของ
การบูรณาการ 

ลักษณะการ
บูรณาการ 

   
 
 

 
แบบฟอร์ม รายงานการประเมินความสําเร็จของการบูรณางานบริการทางวิชาการกับ 

การจัดการเรียนการสอน 

โครงการบริการ
วิชาการ 

วิชาที่บูรณาการ วัตถุประสงค์
ของการบูรณา

การ 

ตัวบ่งช้ีในการวัด
ความสําเร็จของ
การบูรณาการ 

ลักษณะการ
บูรณาการ 

   
 

 
แบบฟอร์ม  รายงานการประเมินความสําเร็จของการบูรณางานบริการทางวิชาการ 

กับการวิจัย 

โครงการบริการ
วิชาการ 

งานวิจัยที่ 
บูรณาการ 

วัตถุประสงค์
ของการบูรณา

การ 

ตัวบ่งช้ีในการวัด
ความสําเร็จของ
การบูรณาการ 

ลักษณะการ
บูรณาการ 

   
 
 

 



 
 

แนวทางการบูรณาการกระบวนการวิจัยกับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน้า ๒๒ 

 

 

 
แบบฟอร์ม รายงานการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการงาน 

ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน 

วิชาที่บูรณาการ วัตถุประสงค์
ของการบูรณาการ 

ตัวบ่งช้ีในการวัด
ความสําเร็จของ
การบูรณาการ 

ลักษณะการ
บูรณาการ 

 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

แนวทางการบูรณาการกระบวนการวิจัยกับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน้า ๒๓ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แนวทางการบูรณาการกระบวนการวิจัยกับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน้า ๒๔ 

 

คณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิร ิพรมด ี  ประธานกรรมการ 
๒. อาจารย์ ดร.ธนวิทย ์บุตรอุดม  รองประธานกรรมการ 
๓. อาจารย์อํานาจ สงวนกลาง  รองประธานกรรมการ 
๔. อาจารย์ภาณุวัฒน์  สกลุสืบ  กรรมการ 
๕. อาจารย์นิตยา มูลปินใจ   กรรมการ 
๖. อาจารย์ตลุาภรณ์ แสนปรน  กรรมการ 
๗. อาจารย์ทัตพิชา  สกุลสืบ  กรรมการ 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรสวรรค์ มณีทอง กรรมการ 
๙. อาจารย์ขัตติยา  ขัติยวรา  กรรมการ 
๑๐. อาจารย์กิ่งแก้ว  ทิศตงึ   กรรมการ 
๑๐. อาจารย์อัจฉริยา คํามี    กรรมการ 
๑๒. อาจารย์วรญา  รอดวินิจ  กรรมการ 
๑๓. อาจารย์รัชฎาภรณ์ ทองแป้น  กรรมการ 
๑๔. อาจารย์สิริรัตน์ วาวแวว  กรรมการ 
๑๕. อาจารย์ทัตทยา  บุญดิเรก  กรรมการ 
๑๖. อาจารย์ยอดย่ิง  รักสัตย ์  กรรมการ 
๑๗. อาจารย์อัญธิชา  ม่ันคง  กรรมการ 
๑๘. ผศ.ดร.ปองปรารถน์  สุนทรเภสัช กรรมการ 
๑๙. อาจารย์อัคจร  แมะบ้าน  กรรมการ 
๒๐.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรกิร อ่ินคํา  กรรมการ 
๒๑. อาจารย์ชลาพันธ์ อุปกิจ  กรรมการ 
๒๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประหยัด ช่วยงาน กรรมการและเลขานุการ 
๒๓. นางเจนจิรา เชิงด ี   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๔. นายอุเทน หินอ่อน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 


