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อตัลกัษณม์หาวทิยาลยั

ประยกุตพ์ระพทุธศาสนาเพือ่พฒันาจติใจและสงัคม

วสิยัทศันม์หาวทิยาลยั

มุง่พัฒนามหาวิทยาลัยเปน็ศูนยก์ลางการศึกษาพระพุทธ

ศาสนาระดบันานาชาติ  โดยจดัการศกึษาและพฒันาองค์

ความรู ้ บรูณาการกบัศาสตรส์มยัใหม่  ใหน้�าไปสูก่ารพฒันา

จติใจและสงัคมอยา่งยัง่ยนื

วตัถปุระสงค ์

 ๑. เพือ่เผยแผแ่ละประชาสมัพนัธง์านประกนั

คณุภาพการศกึษาของมหาวทิยาลยั

 ๒. เพือ่เปน็สือ่กลางแลกเปลีย่นความคดิเหน็ดา้น

ประกนัคณุภาพการศกึษาแตล่ะหนว่ยงานของมหาวทิยาลยั

 ๓. เพือ่ใหบ้คุลากรของมหาวทิยาลยั ไดม้สีว่นรว่มใน

การจดัท�าการประกนัคณุภาพการศกึษา ซึง่ถอืเปน็งานหลกัที่

จะตอ้งรับผดิชอบรว่มกัน

การแลกเปล่ียนเรียนรูง้านการเรียนการสอนแบบบรูณาการพันธกจิ 

 มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั เปน็มหาวทิยาลยัในก�ากบั

ของรัฐ  เนน้จัดการศกึษาวชิาการดา้นพระพุทธศาสนา บรูณาการกบัศาสตรส์มยั

ใหม่ พฒันาจติใจและสงัคม  มพีนัธกจิส�าคญัคอื   ผลติและพฒันาบณัฑติใหม้ี

คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ การวจิยัและคน้ควา้ เพือ่สรา้งองคค์วามรูค้วบคู่ไป

กบักระบวนการเรยีนการสอน  สง่เสริมพระพุทธศาสนาและบรกิารวชิาการแก่

สังคมเสริมสรา้งและพัฒนาแหลง่การเรียนรูด้า้นการท�านุบ�ารุงศิลปวฒันธรรม ให ้

เอือ้ตอ่การศกึษา

 มหาวิทยาลัยไดจ้ัดท�าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อน�าการเรียนการ

สอนการวจัิย การบรกิารวชิาการแกส่งัคม การท�านบุ�ารงุศิลปวฒันธรรม                      

มาบรูณาการเขา้ดว้ยกนั เพือ่ใหน้สิติเปน็ผูม้คีณุลกัษณะทีพ่งึประสงคต์ามที่

มหาวทิยาลยัก�าหนดรวมทัง้บคุลากรของมหาวทิยาลยัสามารถปฏบิตัหินา้ทีต่าม

พันธกจิไดอ้ยา่งผสมผสานกลมกลืนเป น็องคร์วมน�าความรูแ้ละประสบการณ ์

มาพัฒนางานไดอ้ยา่งมปีระสิทธภิาพ ซ่ึงไดรั้บการสนองตอบจากผูบ้รหิารระดบั

สงู  ดว้ยการสนบัสนนุอยา่งจรงิจงัมกีารยกยอ่งใหก้�าลงัใจ จดัปจัจยัเกือ้หนนุตอ่

การบรูณาการ และสง่เสริมการแลกเปล่ียนเรียนรูส้รา้งชุมชนนกับรูณาการ  กอ่

เกดิเป น็แรงจงูใจของคณาจารย ์ ทีม่คีวามเชือ่มัน่ตอ่วธิกีารสอนแบบบรูณาการจงึ

ทุม่เทพลงักายใจและความคดิเพือ่พฒันานสิติแบบพหปุญัญา

 ดว้ยความเชื่อในความหลากหลายและความมุง่ม่ันของคณาจารย ์  

มหาวทิยาลยัไดด้�าเนนิการจดัเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูเ้รือ่งการจดัการเรยีนการสอน

แบบบรูณาการพันธกจิของคณาจารย ์ ท้ังในสว่นของคณะ วทิยาเขตและวทิยาลยั

สงฆ ์  พบวา่  คณาจารยข์องมหาวทิยาลยัไดบ้รูณาการพนัธกจิใน ๔  รปูแบบ   

ประกอบดว้ย การบรูณาการการวิจัยกบัการเรียนการสอน   การบรูณาการงาน

ท�านุบ�ารุงศิลปวฒันธรรมกบัการเรียนการสอน และกจิกรรมนสิติการบรูณาการ

งานบริการวชิาการแกสั่งคมกบัการเรียนการสอน  และการบรูณาการงานบรกิาร

วชิาการแกสั่งคมกบัการวจัิย   โดยมกีารบรูณาการพันธกจิไดอ้ยา่งผสมผสาน

กลมกลนืเป น็องคร์วม บรรลผุลตามปรชัญาของมหาวทิยาลยัทีว่า่  “จดัการ

ศกึษาพระพทุธศาสนา  บรูณาการกับศาสตรส์มยัใหม่  พฒันาจติใจและ

สงัคม”

พระศรคีมัภรีญาณ รศ.ดร. 

รองอธกิารบดฝีา่ยวิชาการ

จลุสารประกนัคณุภาพการศ  ึ กษา
มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั

กองวชิาการ  ส�านกังานอธกิารบดี 

เอกลกัษณม์หาวทิยาลยั

บรกิารวชิาการดา้นพระพทุธศาสนา

ป  ี่   ที่ ๔ ฉบับที่ ๑ เดอืนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖
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ความภาคภมูใิจ 
      เมือ่ความทราบถึงสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยาม

บรมราชกมุารี ทรงเสดจ็เยีย่มชมพพิธิภณัฑช์มุชน  นอกจากนี้ 

ผลการสรา้งกระบวนการเรียนรูข้องชุมชนไดน้�าสูก่ารรวมพลงั

จัดการปา่ชมุชน

     ศนูยม์านษุยวทิยาสรินิธร มหาวทิยาลยัศลิปากร  ไดเ้ชญิ

ใหร้ว่มจัดนิทรรศการในการประชุมวิชาการท่ีสมเด็จพระเทพ    

รตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี เปน็องคป์ระธานเปดิ  ซึง่

ไดร้บัพระมหากรณุาธิคณุเมตตาทอดพระเนตรซักถามกจิกรรม

ของพพิธิภณัฑช์มุชนดว้ยความชืน่ชม น�ามาซึง่ความภาคภมูใิจ

อยา่งสูงสุดของชมุชนและคณาจารยน์สิิต

เคลด็ลบัความส�าเรจ็ 
        การสรา้งองคค์วามรูท้างพระพุทธศาสนา เพือ่การ          

บรูณาการกบัศาสตรส์มยัใหม่  และภมูปิญัญาทอ้งถิน่

พระมหาสทุติย ์ อาภากโร ดร.  

อาจารยป์ระจ�าคณะพทุธศาสตร ์  

ผูอ้�านวยการสถาบนัวจัิยพทุธศาสตร ์

ประเภทงาน  

การบรูณาการการเรียนการสอนกับการวจิยั 

การบริการวิชาการแกส่งัคม

และการท�านบุ�ารงุศลิปวฒันธรรม

ขอ้มลูเกีย่วกบัผลงาน
   แนวคดิการจดักจิกรรมแบบบรูณาการเกดิจากประสบการณก์าร

สอนทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยัท�าใหม้โีอกาสไดเ้รยีนรู เ้พือ่

พัฒนาการเรียนการสอนเริ่มจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

รายวชิาสถติิ และการวจิยั  ทีฝ่กึนสิติจดัท�าขอ้เสนอโครงการวจิยั 

การสรา้งเครือ่งมอื เกบ็รวบรวม  วเิคราะหข์อ้มลู รายงานผล  โดย       

บรูณาการรว่มกบัรายวชิาสมัมนาพระพทุธศาสนา โดยมอบหมายให ้

นสิติจดัโครงการสมัมนาผลการวจิยัเพือ่บรกิารความรูสู้ส่งัคม พรอ้ม

สนบัสนนุงบประมาณ 

      ตอ่มา ไดค้น้คดิแนวทางการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน โดย

บูรณาการองคค์วามรู ท้างพระพุทธศาสนากับศาสตรส์มัยใหมแ่ละ

ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ จนสรา้งสรรคผ์ลงานโดดเดน่ คอื การบรูณาการการ

เรยีนการสอนรายวชิาพทุธศลิปะ รว่มกบัการบรกิารวิชาการแกสั่งคม

และการท�านบุ�ารงุพระพทุธศาสนาและศลิปวฒันธรรมและโครงการ

วจิยัเรือ่ง การจดัการโบราณคดชีมุชนอ�าเภอแมส่รวย จงัหวดัเชยีงราย 

พฒันาโครงการวจิยัรว่มกับชมุชนแมส่รวยจนไดร้บัการสนบัสนนุจาก

แหลง่ทนุ จากนัน้ น�านสิติลงปฏบิตังิานภาคสนามท�ากจิกรรมรว่มกบั

ชมุชนแมส่รวย เพือ่ศกึษารวบรวมขอ้มลูแหลง่โบราณคดใีนชมุชน น�า

มาจดัระบบขอ้มลู จนน�ามาสูก่ารสรา้งพพิธิภณัฑช์มุชน โดยชมุชนรว่ม

คดิ รว่มวางแผน รว่มปฏบิตัแิละรว่มรบัผล
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อาจารยธ์รี ์  พุม่ทบัทมิ
อาจารยป์ระจ�า หวัหนา้ภาควิชาบาลแีละสนัสกฤต 

คณะพทุธศาสตร ์

ประเภทงาน  

การบรูณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการแกส่งัคม

วธิกีารท�างานแบบบรูณาการ 
 การรว่มคดิวเิคราะห ์ รว่มปฏบิตังิาน รว่มรบัผลปฏบิตัิ และ

ประเมนิผลเพือ่การพฒันารว่มกบัชมุชน รวมทัง้การน�าพานสิติทีส่นใจ

เขา้รว่มกจิกรรมในบทบาทของคณะท�างาน   

ผลส�าเรจ็ของโครงการ 
 เยาวชนมสุีขภาวะทางกายและจิตดี ใชเ้วลาวา่งอยา่งเป น็

ประโยชน ์  การอนรุกัษศ์ลิปวฒันธรรม การสรา้งสามคัคธีรรมในชมุชน  

ความภาคภมูใิจ 

 กจิกรรมรอ้งเพลงธรรมไดร้บัรางวลัที่  ๒ จากทลูกระหมอ่ม

หญงิอบุลรตันราชกญัญาสริโิสภาพรรณวดี ในโครงการ TO BE        

NUMBER ONE  และ รางวลัการแสดงโขน

เคล็ดลับความส�าเรจ็ 

	 “การบรรยายจะเกาะรายวชิาไม่ได	้ตอ้งดสูาระ	และกะเทาะเปลอืกวชิา

ออก	 น�าพานสิติกระโดดออกนอกหอ้งเรยีน	 สูส่งัคมเพือ่สรา้งการเรยีนรูแ้ละ

บรกิารวชิาการแก่ชมุชน”	

 ดังน้ัน การบรูณาการการเรียนการสอนเร่ิมจากการวเิคราะหร์ายวชิา 

เพือ่ออกแบบกจิกรรมการเรยีนรู ้ ชกัชวนผูเ้รยีนรว่มกจิกรรม ท�างานรว่มกบั

ชมุชน และรกัษาพลงัมุง่มัน่

ขอ้มลูเกีย่วกบัผลงาน
  การจัดกจิกรรมการเรียนการสอนรายวชิาวรรณคดบีาลศีกึษา

และรายวิชารามกรีติมหากาวยะ บรูณาการรว่มพันธกจิการบรกิาร

วชิาการและการท�านุบ�ารุงพระพุทธศาสนาศลิปวฒันธรรม ด�าเนนิงาน

โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูรอ้นป ี ๒๕๕๖ ถวายเป น็พระราชกุศล

แดพ่ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั  ณ  วดัตน้สน  อ�าเภอบา้นแหลม  

จงัหวดัเพชรบรุี  ซึง่เป น็โครงการทีด่�าเนนิการตอ่เนือ่งมานานนบัสบิ

ป ี วตัถปุระสงคข์องโครงการ คอื การปลกูฝงัคณุธรรมจรยิธรรม

แกเ่ยาวชน เทดิทนูสถาบนั รกัชาตแิละรกัศลิปวฒันธรรม  โดยการ    

บรูณาการรายวชิาวรรณคดีบาลีศกึษา ผา่นการเลา่นิทานชาดกและให ้

เยาวชนแสดงบทบาทสมมติ รอ้งเพลง เลน่ดนตรีไทย และกิจกรรม

น�าเยาวชนบ�าเพ็ญประโยชน ์  การบรูณาการรายวชิารามกรีตมิหากาว

ยะ ซึง่มเีนือ้หาเกีย่วกบัเรือ่งรามเกยีรติ์ สง่เสรมิเยาวชนการเรยีนรูศ้ลิป

วฒันธรรมทอ้งถิน่ คอื การแสดงโขน

-๓-



เคลด็ลบัความส�าเรจ็ 
๑. 

ก�าหนดเปา้หมาย

ใหช้ดัวา่ รายวชิา

ทีต่นเองสอนนัน้

สามารถบรูณาการ

กบัพนัธกจิใดบา้ง

๒. 
ก�าหนดสิง่ทีต่อ้งปฏบิตัิ

ไว ้ในก�าหนดการสอน

หรอืประมวลการสอน 

(Course   Syllabus) 

ใหช้ดัเจน

๓. 

ศกึษาอตัลกัษณ์

ของคณะใหช้ดัเจน

วา่ไดก้�าหนดเก่ียว

กบัการเรียนการ

สอนไวอ้ยา่งไร

๔. 

จดัประชมุ

คณาจารยก์อ่นเปดิ

ภาคการศกึษา ทัง้

ระดับภาควชิาและ

ระดับคณะ

๕. 

จดัประชมุกลุม่

อาจารยผู์ส้อน

วชิาชพีครู  กลุม่

อาจารยผู์ส้อนวชิา

เอก  กลุม่อาจารยผ์ู ้

สอนวชิาศกึษาทัว่ไป

ขอ้มลูเกีย่วกบัผลงาน
 พระครสูงัฆรกัษก์ติตพิงศ ์ สริวิฑฒฺโน ไดด้�าเนนิการบรูณาพนัธกจิ

โดยใชร้ายวชิาเป น็ฐาน คอื รายวชิาการจดัการเรยีนรู ้  บรูณาการในพนัธกจิ 

คอื การท�านบุ�ารงุพระพทุธศาสนาและศลิปวฒันธรรม  ผา่นโครงการไหวค้รู  

และการบริการวชิาการแกสั่งคมซ่ึงมคีวามโดดเดน่ในโครงการอบรมครูสอน

ศลีธรรมในโรงเรยีน  เริม่ตน้จากการวเิคราะหเ์นือ้หาของรายวชิา ก�าหนด    

เปา้หมายการเรียนรู ้  ออกแบบแผนจัดการเรียนรู ้  จัดท�า มคอ.๓  ด�าเนินการ

ตามแผนและรายงานผล  กจิกรรมส�าคญัคอื จดัท�าหลกัสตูรการอบรม มอบ

หมายใหน้สิติมสีว่นรว่มในกระบวนการอบรม มหีนา้ทีผู่ช้ว่ยวทิยากรประจ�า

กลุม่ อ�านวยความสะดวกการจัดการประชมุ และสรุปรายงานผลโครงการ  

รวมทั้งบรูณาการกลอ่มเกลาคณุลกัษณะที่พึงประสงค ์ใหแ้กน่ิสติดว้ยหลกั

ไตรสกิขา เสริมสรา้งจิตอาสาแกนิ่สิตผา่นการด�าเนินงานโครงการการแบง่ปนั

ใหน้อ้ง 

          นอกจากนัน้ ยังมแีนวคิดจะบรูณาการพันธกจิโดยใชร้ายวชิาเปน็ฐาน

ในรายวชิาการฝ กึประสบการณว์ชิาชพีครู ซึง่เชือ่วา่ รายวชิาทกุวชิาสามารถ

บรูณาการพันธกจิของมหาวทิยาลัยได ้ ท้ังการวิจัย การบริการวชิาการและ

การท�านบุ�ารงุศลิปวฒันธรรม

-๔-

พระครสูงัฆรกัษก์ติตพิงศ ์ สริวิฑฒฺโน
อาจารยป์ระจ�า รองคณบดฝีา่ยวชิาการ คณะครุศาสตร ์  

ประเภทงาน  

การบรูณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการแกส่งัคม

และการท�านบุ�ารงุศลิปวฒันธรรม



วธิกีารท�างานแบบบรูณาการ 
     ขัน้ตอนการด�าเนนิงาน คอื วเิคราะหเ์นือ้หา ก�าหนด

เปา้หมายการเรียนรู ้ การออกแบบกจิกรรมบรูณาการ 

จดัท�า มคอ.๓ จดัการเรยีนการสอน มอบให ้ใหน้สิติ

ศกึษาคน้ควา้งานวจิยัเกีย่วกบัเทศกาลและพธิกีรรมเพือ่

รว่มแลกเปลีย่นรูก้บัเพือ่นในชัน้เรยีน  ก�าหนดใหน้สิติ

มสีว่นรว่มในกจิกรรมการเทศนม์หาชาติ  เชน่  การ

ประชาสมัพนัธ ์ การอ�านวยความสะดวก

เคลด็ลบัความส�าเรจ็ 

      หนา้ทีค่รคูอืสอนคนใหเ้ป น็คน จงึตอ้งใชว้ธิกีารสอน

ท่ีหลากหลายและบรูณาการ โดยค�านึงถึงธรรมชาตกิาร

เรียนรูแ้ละความแตกตา่งระหวา่งบคุคลของผูเ้รียน

ขอ้มลูเกีย่วกบัผลงาน
      อาจารยพ์ธิพบิลูย ์  กาญจนพพิธิ สอนรายวชิาเทศกาลและพธิกีรรม

พระพุทธศาสนา วางแผนการสอนและมอบหมายใหนิ้สิตไปคน้ควา้

งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัเทศกาลและพธิกีรรมในพระพทุธศาสนา น�า

เสนอในชัน้เพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรูก้บันสิติอืน่ อาจารยอ์ธบิายเนือ้หาที่

เกีย่วขอ้งกบัพธิกีรรมเทศมหาชาติ  และมอบใหน้สิติรว่มด�าเนนิการ

โครงการรกัษว์ฒันธรรมและประเพณไีทย กจิกรรมการเทศนม์หาชาติ  

พรอ้มกนันี้ ไดพ้ฒันานสิติใหม้คีณุลกัษณะทีพ่งึประสงคด์ว้ยหลกั

ไตรสกิขา เชน่ การท�าสมาธกิอ่นเรยีน การเนน้ย�า้ระเบยีบวนิยัผา่น

การแตง่กาย  ดว้ยสโลแกน “ตดิบตัร รดัอก ไมส่ะพายยา่ม”  พฒันา

กระบวนการทางปญัญาใหผู้เ้รียนใฝรู่ ้ใฝค่ดิดว้ยกระบวนการกลุม่ 

-๕-

อาจารยพ์ธิพบิลูย ์  กาญจนพพิธิ
อาจารยป์ระจ�า หวัหนา้ภาควชิาปรยิตัธิรรมและจรยิศกึษา คณะครศุาสตร ์

ประเภทงาน  

การบรูณาการการเรียนการสอนกับการวจิยั

และการท�านบุ�ารงุศลิปวฒันธรรม



เคลด็ลบัความส�าเรจ็ 
 “อาจารยต์อ้งแสวงหาและสรา้งความรูเ้พือ่การ

ถ่ายทอดพฒันานสิติและชีน้�าสงัคม	 ซึง่การวจิยัจะ

ท�าให้ไดร้บัขอ้มลูความรู ้	 เพือ่น�าสูก่ารพฒันาการเรยีน

การสอนและการบรกิารวิชาการแก่สังคมและการท�านุ

บ�ารงุศลิปวฒันธรรม	ตามพนัธกจิ”

ผศ.ทวศีกัดิ์ ทองทพิย ์   
อาจารยป์ระจ�า วทิยาเขตสุรินทร ์

ประเภทงาน  

๑. การบรูณาการการเรียนการสอนกับการวจิยั 

๒. การบรูณาการการบริการวิชาการแกส่งัคมกับการวจิยั

ขอ้มลูเกีย่วกบัผลงาน
      ในการบรูณาการการเรียนการสอนกบัการวจัิย ผศ.ทวศีกัด์ิ ทองทิพย ์ ไดรั้บอนมุตัใิห ้

ท�างานวจิยั เรือ่ง อทิธพิลของปราสาทขอมตอ่คนในทอ้งถิน่  น�านสิติชัน้ปทีี่ ๔ เป น็ผูช้ว่ย

การวจิยั ท�าหนา้ทีเ่กบ็ขอ้มลูภาคสนาม พรอ้มทัง้ใหค้วามรูแ้กน่สิติในระหวา่งเกบ็ขอ้มลู

    ในการบรูณาการการบริการวชิาการแกสั่งคมกับการวจัิย  ผศ.ทวศีกัด์ิ ทองทพิยแ์ละ

คณะ เริม่จากการตระหนักถึงสภาพปญัหาและความตอ้งการพัฒนาโครงการโรงเรยีนวถิี

พทุธ  ซึง่เกดิจากสถานศกึษามคีวามตอ้งการใหอ้าจารยจ์ากวทิยาเขตสุรินทรท์�าหนา้ที่

เป น็วทิยากรในโครงการโรงเรยีนวถิพีทุธ เกีย่วกบัการบรหิารสถานศกึษาแบบไตรสกิขา จงึ

หารอืรว่มกบัคณะ ประกอบดว้ย ผศ.บรรจง  โสดาดี และอาจารยธ์นู ศรทีอง เพือ่สรา้ง

องคค์วามรูเ้รือ่งการบรหิารสถานศกึษาแบบไตรสกิขา รว่มกนัทบทวน สรปุหาความรูเ้กีย่ว

กบัโรงเรยีนวถีิพุทธ โดยใชก้ระบวนการของการวจัิย สรุปเป น็ผลงานวจัิยเร่ืองการบรหิาร

สถานศกึษาตามหลกัไตรสกิขาเชงิบรูณาการ และเพือ่ทดสอบผลการศกึษาดงักลา่ว จงึน�า

ไปสูก่ารสรา้งตน้แบบในโรงเรยีนวดัพระพทุธบาทเขากระโดง  อ�าเภอเมอืง จงัหวดับรุรีมัย ์   

หลังจากด�าเนินการระยะหนึ่งจึงด�าเนินการศกึษาวิจัยเพื่อประเมินผลเรือ่งการบริหาร

สถานศกึษาตามแนววถิพีทุธ   

-๖-



ขอ้มลูเกีย่วกบัผลงาน
      ผศ.บรรจง โสดาดี ไดส้อนรายวชิาสถติเิบือ้งตน้และการวจิยั จดักจิกรรม

การเรยีนการสอนบรูณาการรว่มกับการวจิัยเรือ่งบทบาทพระสอนศีลธรรมใน

โรงเรยีน เริม่จากการเขยีนแผนการสอนระบกุจิกรรมการเรยีนรูส้�าหรบันสิติบรรจุ

ใน มคอ.๓ ฝ กึนสิติใหเ้รยีนรูว้ธิกีารเกบ็และวเิคราะหข์อ้มลูในโครงการวจิยั  ผล

การบรูณาการพนัธกจิท�าใหน้สิติเกดิสัมฤทธผิลการเรยีนรูต้ามวตัถุประสงคข์อง

รายวชิา และยงัเกดิเจตคตทิีด่ตีอ่การวจิยั

       การบรูณาการงานวจิยักบัการเรยีนการการสอนของ ผศ.บรรจง โสดาดี 

มขีอ้จ�ากดั อาทิ ภาระงานของอาจารย ์ คณุลกัษณะของนิสิต ระยะเวลาการ

ด�าเนนิงาน  ซึง่ภายใตส้ภาวการณด์งักลา่ว  ผศ.บรรจง ไดพ้ยายามด�าเนินการเพ่ือ

ให ้   งานบูรณาการพนัธกจิส�าเรจ็ดว้ยการสรา้งพลงัมุง่มัน่ใหต้นเอง จัดแบง่เวลา

ในการท�างาน การทุม่เทเวลาใหน้สิติ เปดิโอกาสใหน้สิติไดส่ื้อสารขอ้สงสัย  พรอ้ม

ชีแ้นะแนวทางดว้ยความเป น็กลัยามติร  หากแตก่ย็งัมปีจัจยัสนบัสนนุทีท่�าให ้

ด�าเนนิไดป้ระสบความส�าเรจ็ ไดแ้ก่ การจดัท�าแผน มคอ.๓ ซึง่เปรยีบเสมอืนหาง

เสอืในการด�าเนนิงาน การประสานความรว่มมอืของทมีงาน งบประมาณ และ

ประสบการณอ์งคค์วามรูข้องทมีงาน

ผลส�าเร็จของงาน

  นสิติขดัเกลาตนเองเพือ่เปน็บณัฑติทีพ่งึ

ประสงค์ มคีวามสขุกบัการเรยีนรู ้ สรา้ง

ศรัทธาจากชุมชนและสรา้งภาพลักษณ ์

ทีด่ตีอ่องคก์ร จากกจิกรรมนี้ น�าไปสูก่าร

เรยีนรูท้ีว่า่ 

“หอ้งเรียนไม่ใช ่เพียงหอ้งสี่เหลี่ยม	

หากแต่	คอื	หอ้งเรยีน	๓๖๐	กโิลเมตร”

ผศ.บรรจง  โสดาดี   
อาจารยป์ระจ�า วิทยาเขตสริุนทร ์

ประเภทงาน  

การบรูณาการการเรียนการสอนกับการวจิยั 

การบริการวิชาการแกส่งัคม

       นอกจากนัน้ ผศ.บรรจง โสดาดี  ซึง่รบัผดิชอบสอนรายวชิาพทุธปรชัญา ในระดบัปรญิญาโท 

ยงัรว่มกบั พระสมภาร ชาคโร อาจารยผ์ูส้อนรายวชิาพทุธจรยิศาสตร ์ และพระเวยีง กติตฺวิณโฺณ 

อาจารยผ์ูส้อนรายวชิาธรรมภาคปฏบัิติ ไดร้ว่มกนัจดักจิกรรมบูรณาการบริการวชิาการกบัการ

เรยีนการสอนและท�านบุ�ารงุศลิปวฒันธรรม ผา่นโครงการจารกิธดุงค-วตัรปฏบิตัธิรรม ส�าหรบั

นสิติปรญิญาโท จ�านวน ๒๙ รปู/คน เพือ่เป น็สว่นหนึง่ของการปฏบิตัวิปิ สัสนากรรมฐานตาม

หลกัสตูรปรญิญาโท   

       กจิกรรมประกอบดว้ยการน�านสิติธดุงควตัรเป น็ระยะทาง ๓๖๐ กโิลเมตร จ�านวน  ๒๔ 

วนั โดยเริม่จาก มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั วทิยาเขตสรุนิทร ์ สูศ่นูยป์ฏบิตัิ

ธรรมธรรมโมลี อ�าเภอปากชอ่ง จงัหวดันครราชสมีา  ในระหวา่งธดุงค์ แวะพกัคา้งแรม ณ วดัใน

ชมุชนและสง่เสรมิใหน้สิติประกอบกิจกรรมการบรกิารวชิาการ และท�านุบ�ารุงพระพุทธศาสนา

ศลิปวฒันธรรมในชมุชนนัน้ๆ เชน่ ท�าบญุตกับาตร แสดงพระธรรมเทศนา  อนึง่ กจิกรรมนีม้ใิช่

เพยีงขดัเกลานสิติ หากแตย่งัมผีูส้นใจรว่มกจิกรรม คอื แมช่ี นสิติปรญิญาตรี  และประชาชน

ทัว่ไป  จ�านวน ๗ รปู/คน -๗-



ขอ้มลูเกีย่วกบัผลงาน
       การจัดกจิกรรมการเรยีนการสอนรายวชิาสาธารณสขุในพระ

ไตรปฎิก บูรณาการรว่มพนัธกจิการวจิยัโดยใชวิ้ชาเป น็ฐาน ด�าเนิน

โครงการวจิยั เรือ่ง พฤตกิรรมการดแูลตนเองของพระภกิษสุงฆจ์งัหวดั

แพร่    โดยใหน้สิติมสีว่นรว่มในการเกบ็ขอ้มลูภาคสนาม   ปอ้น

ขอ้มลู   วเิคราะหแ์ละแปลผลขอ้มลู   พรอ้มน�าผลทีไ่ดร้บัจากการ

ศกึษาไปถา่ยทอดตอ่ในชมุชน  พรอ้มกนัน้ีไดบ้รูณาการรว่มกบัการ

บรกิารวชิาการในโครงการสมุนไพรไทยและแพทยแ์ผนไทย โดยก�าหนด

ใหน้สิติศกึษาชนดิลกัษณะและคณุคา่สมนุไพร จดักจิกรรม

แลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหวา่งกนั  พรอ้มน�าสมนุไพร

ที่ศกึษามาสาธติจากนั้นน�าไปปลกูในแปลงของ

มหาวทิยาลยั  หรอืทีว่ดัเพือ่ท�าสวนสมนุไพร  

ขณะเดยีวกนัยงัสง่เสรมิสขุภาวะของนสิติโดย

เนน้เร่ืองความสะอาดในการแตง่กาย  การ

บรโิภคอาหาร และการดแูลสขุภาพเบือ้งตน้

พระมหาสมิรตัน ์ สริธิมโฺม ดร.  
อาจารยป์ระจ�าวทิยาเขตแพร่

ประเภทงาน  

การบรูณาการการเรียนการสอนกับ

การบริการวิชาการแกส่งัคมและการวจิยั

ผลความส�าเรจ็ของงาน 
 “การสง่เสรมิใหน้สิติใส่ใจและตระหนกัถงึการดูแล

สขุภาพและสขุภาวะของตนเอง”	

วธิกีารท�างานแบบบรูณาการ
 ขัน้ตอนการท�างานบรูณาการ ประกอบดว้ย   

 ๑.โครงการสมุนไพรไทยและแพทยแ์ผนไทยเปน็โครงการที่

บรรจอุยู่ในแผนของวทิยาเขต

 ๒. วเิคราะหเ์นือ้หาแนวสงัเขปรายวชิา ทีส่อดคลอ้งกบัโครงการ 

 ๓. ขออนมุตัแิละไดร้บัอนมุตัใิหด้�าเนนิการวจิยั เรือ่ง พฤตกิรรม

การดูแลตนเองของพระภกิษใุนจังหวดัแพร่

 ๔. ระบกุจิกรรมบรูณาการโครงการบริการวชิาการแกส่งัคม

และงานวจิยั ใน มคอ.๓ หมวด ๕ แผนการสอนและประเมนิผล 

๕. จัดการเรียนการสอน และใหนิ้สิตคน้ควา้ตามแผนการสอน

๖. ใหน้สิติน�าความรูเ้กีย่วกบัพฤตกิรรมการดแูลตนเองไป

ประยกุต์ใช ้ในชวีติประจ�าวนั

๗. ใหน้สิติไปศกึษาเกีย่วกบัสมนุไพรชนดิตา่งๆ แลว้น�า

สมนุไพรมาสง่ น�าเสนอ แลกเปลีย่นความรูแ้ละน�าไป

ปลูกในแปลงสมนุไพรของวทิยาเขตแพร่

๘. ใหน้สิติไปใหค้วามรูแ้กพ่ระภกิษุ-สามเณรทีอ่ยู่

ภายในวัดของตนเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเองแลว้ให ้

นิสติประเมนิแบบสอบถามขอ้มลูเกีย่วกบัพฤตกิรรมการดแูล

สุขภาพตนเอง ของพระภกิษุ-สามเณร 

 ๙. นสิติฝกึวเิคราะห ์ และแปลผลขอ้มลูแบบสอบถาม

 ๑๐. อาจารยว์ดัและประเมนิผลการเรยีนรูข้องนสิติ โดย

 -ใหน้สิติน�าสมนุไพร จ�านวน ๒ ชนดิ ตอ่รปู มาน�าเสนอแลก

เปลีย่นความรูก้บันสิติภายในหอ้ง

 -รายงานผลการแปลขอ้มูลแบบสอบถามเคล็ดลบัความส�าเรจ็ 

      หนา้ทีค่รคูอืสอนคนใหเ้ปน็คน จงึตอ้งใชว้ธิกีารสอนทีห่ลากหลาย

และบรูณาการ โดยค�านึงถึงธรรมชาติการเรียนรูแ้ละความแตกตา่ง

ระหวา่งบคุคลของผูเ้รียน
-๘-



วธิกีารท�างานแบบบูรณาการ 
    ขัน้ตอนในการท�างานบรูณาการ ประกอบดว้ย วิเคราะหเ์น้ือหา

รายวชิาพทุธปรชัญา  ออกแบบแผนการสอนแบบบรูณาการ ด�าเนิน

การสอน มอบหมายใหน้สิติรว่มเกบ็ขอ้มลูภาคสนาม วเิคราะหข์อ้มลู 

อ�านวยความสะดวกและจดบนัทกึขอ้มลูในเวทกีารสมัมนาการวจัิย และ

สรปุรายงานผลการเรียนรู ้

ผลส�าเรจ็ของงาน
     หลงัจากไดส้รปุรายงานผลการวจิยั ไดน้�าเสนอขอ้มลูสูส่าธารณะ

ผา่นสือ่สิง่พมิพ ์ในทอ้งถิน่ และจดัเวทคีนืขอ้มลูสูช่มุชน  เป น็ผลน�ามา

สูก่ารจดัท�าขอ้ตกลงความรว่มมอืเพือ่พฒันาคณุธรรมจรยิธรรม  รว่ม

กบัชมุชนบา้นน�า้ช�า  และการด�าเนนิโครงการ “ดืม่นม ชมดาว เขา้วดั 

ปฏบิตัธิรรม”

ผศ.รวโีรจน ์  ศรคี�าภา  
อาจารยป์ระจ�าวิทยาเขตแพร่

ประเภทงาน  

การบรูณาการการเรียนการสอนกับ

การวจิยัและการท�านบุ�ารงุศลิปวฒันธรรม

ความภาคภมูใิจ 

     ผลงานของวทิยาเขตแพรอ่นัเกดิจากการ 

บูรณาการการเรยีนการสอนกับการวิจัยกอ่

ใหเ้กดิการพฒันาชมุชนทอ้งถิน่ไดอ้ยา่งเป น็

รปูธรรม

ขอ้มลูเกีย่วกบัผลงาน
      ผศ.รวโีรจน ์  ศรคี�าภา สอนรายวชิาพทุธปรชัญา ไดร้บัอนมุตัิ

ใหด้�าเนนิโครงการวจิยัเรือ่งการประยกุตห์ลกัพทุธธรรมในการแก ้ไข

ปญัหาการเลน่พนนัของชมุชนในจงัหวดัแพร่ มี อาจารยน์วชัโรจน ์ 

อนิเตม็ เป น็ผูร้ว่มวจิยั โดยงานวจิยัมุง่ศกึษาแนวทางแก ้ไขปญัหา

การเลน่การพนนัในชุมชนจงัหวดัแพร่ ตามหลกัพทุธจรยิศาสตร ์ 

และบรูณาการการวจิยักบัการเรยีนการสอนและงานบรกิารวชิาการ

แกส่งัคมทีน่สิติมสีว่นรว่ม น�านสิติในรายวชิาพทุธปรชัญา รว่มเกบ็

ขอ้มลูภาคสนาม วเิคราะหข์อ้มลู จดัเวทสีมัมนาผลการวจิยั นสิติ

ที่รว่มกิจกรรมจะไดร้ับเกียรติบัตรที่มกีารลงนามรว่มระหวา่งรอง

อธกิารบดวีทิยาเขตแพรแ่ละผูอ้�านวยการสถาบนัวจิยัพทุธศาสตร ์

-๙-



เคล็ดลับความส�าเรจ็
      จดุเนน้ส�าคญัของ ผศ.ฉววีรรณ  สวุรรณอาภา  คอื  การวเิคราะห ์

ผูเ้รียน การสรา้งบรรยากาศความเปน็กลัยาณมติรและการใชร้ปูแบบ

โครงการในการเรียนการสอน   

ผศ.ฉววีรรณ  สุวรรณาภา
อาจารยป์ระจ�าวิทยาเขตแพร่ ประเภทงาน  

การบรูณาการการเรียนการสอนกับการวจิยั

ขอ้มลูเกีย่วกบัผลงาน
      ผศ.ฉววีรรณ  สวุรรณาภา วเิคราะหเ์นือ้หาของรายวิชาเศรษฐกิจ

พอเพียงกบัการศกึษา   ระบกุจิกรรมการบรูณาการการวจัิยกบัการ

เรยีนการสอน ใน มคอ. ๓ หมวด ๕ แผนการสอนและการประเมนิผล 

รวบรวมผลงานวจิยัเกีย่วกับเนือ้หาของรายวิชาที่สอนเปน็เอกสาร

ประกอบการสอน  จากน้ัน ไดน้�าองคค์วามรูจ้ากการวจิยัมาปรบัใช ้

ในการออกแบบการสอนและสอดแทรกในเนือ้หารายวชิาเศรษฐกิจ

พอเพยีงกบัการศกึษา  มอบเปน็งานใหน้สิติน�าไปประยกุต์ใช ้ใน

การด�าเนนิชวีติ โดยการปลกูพชืผกัสวนครวัในวดั ท�าบญัชรีายรบั       

รายจา่ยตามแนวคดิเศรษฐกจิพอเพียง  จากน้ัน นิสิตหาขอ้สรปุรว่ม

กนั สรา้งความรู ้ใหม่ สรา้งความคดิใหม่ สะทอ้นความคดิใหม่ แลก

เปลีย่นเรยีนรูก้บัเพือ่นนสิติในชัน้เรยีน โดยการเลา่วธิกีารประยกุต์ใช ้

ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงทีว่ดัของตนเอง ใหเ้พือ่นๆ ในหอ้ง น�าไป

ปรบัใช ้ในชมุชน ผูส้อนวดัและประเมนิผลการเรยีนรู ้

-๑๐-



ผลส�าเรจ็ของงาน
      สวนสมนุไพรทีเ่ป น็แหลง่เรยีนรูข้องชมุชน และเครอืขา่ยการปลกูพชืสมุนไพร

พ้ืนบา้น  

เคล็ดลับความส�าเรจ็
 ๑. สิง่ทีม่อียูร่อบตวัเรามมีากทีเ่รามองขา้มไป เชน่ ผกัพืน้บา้นเป น็

สมนุไพรชัน้เยีย่ม สามารถปอ้งกนัโรคภยัไขเ้จบ็ ยกตวัอยา่งใหน้สิติตระหนกัถงึ

ความส�าคญัของพืชสมนุไพรแตล่ะชนดิใชป้ระโยชน ์ได ้

 ๒. ใชแ้รงจูงใจท้ังภายนอกและภายใน ใหเ้กดิการเรียนรู ้

 ๓. เรยีนรู ้โดยการปฏบิตัจิรงิ ลงมอืท�าจรงิ (Learning by Doing)

อาจารยเ์สรมิศลิป ์สภุเมธสีกลุ
อาจารยป์ระจ�าวทิยาเขตแพร่

ประเภทงาน  

การบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ

และการท�านบุ�ารงุศลิปวฒันธรรม

ขอ้มลูเกีย่วกบัผลงาน
      อาจารยเ์สรมิศลิป ์ สภุเมธสีกลุ บรูณาการพนัธกจิ

บรกิารวชิาการและการท�านบุ�ารงุศิลปวฒันธรรม โดย

ใช ้ โครงการสมุนไพรไทยและแพทยแ์ผนไทยเปน็ฐาน 

ในรายวชิาเทศกาลและพธิกีรรมพระพทุธศาสนา และ

รายวชิาพระพทุธศาสนากบัสังคมสงเคราะห ์  กจิกรรม

ทีโ่ดดเดน่ คอื การมอบหมายใหน้สิติศกึษา ปลกูและ

ดแูลพชืสมุนไพร  รว่มพฒันาสวนสมนุไพรเพือ่เปน็

แหลง่เรยีนรูแ้กช่มุชน  ประสานความรว่มมอืกบักลุม่

ภมูปิญัญาแพทยแ์ผนไทย  รว่มบรรยายความรูแ้กผู่ม้า

ศกึษาดงูานและถวายความรูแ้กน่สิติ  จดันทิรรศการ

เพือ่ใหค้วามรูท้ัง้แกน่สิติ บคุลากรของมหาวทิยาลยั

และคนภายนอก

วธิีท�างานแบบบรูณาการ
 ๑.วเิคราะห ์โครงการพืชสมนุไพรและแพทยแ์ผนไทยเพือ่มาบูรณาการ

กบัการเรียนการสอนและกจิกรรมนิสิต

 ๒.ระบกุจิกรรมของโครงการพืชสมนุไพรและแพทยแ์ผนไทยตามหลกั

การ บรูณาการพันธกจิ การท�านุบ�ารุงศิลปวฒันธรรมกับการเรียนการสอนและ

กจิกรรมนสิติไว ้ใน มคอ.๓  หมวด ๕ แผนการสอนและการประเมนิผล

 ๓.มอบใหน้สิติคน้ควา้และเรยีนรู เ้กีย่วกบัพชืสมนุไพรพืน้บา้นและท�า

รายงานเกีย่วกบัพชืผกัสวนครวัรัว้กนิได ้ 

 ๔.จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการปลูกพืชสมุนไพรพื้นบา้นใหแ้กป่ระชาชน

ทัว่ไป

 ๕.นิสิตประเมนิผลงานการจัดกจิกรรมการเรียนรู ้ และสรปุผลการ

ด�าเนินโครงการพืชสมนุไพรและแพทยแ์ผนไทย

-๑๑-
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ผลส�าเรจ็ของงาน
      ผลการจดัการเรยีนการสอนเชน่นีท้�าใหน้สิติเกดิความเมตตา จิตสาธารณะ เขา้ใจ

หว่งใยสถานการณส์งัคมและพระพทุธศาสนา ชว่ยเหลอืสงัคม เชน่ รว่มกนัถวาย

ผา้ปา่เพือ่รว่มสรา้งศาสนสถาน จ�านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท กอ่เกิดภาพลกัษณท์ีด่แีก่

องคก์ร ท�าใหเ้กิดการขยายงานเพือ่การสงเคราะหชุ์มชน และไดรั้บการสนับสนุน

จากองคก์รภายนอก เป น็งบประมาณจ�านวน ๓,๐๐๐,๐๐๐  บาท เพ่ือการด�าเนิน

การสรา้งบา้นแหง่รกั ส�าหรบัเดก็ผูห้ญงิทีก่�าพรา้ขาดคนดแูล อกีทัง้ปจัจบุนัยงัมกีาร

ขยายพืน้ทีก่จิกรรมสูป่ระเทศเพือ่นบา้น เชน่ ลาว พมา่ จนี ซึง่เป น็สว่นหนึง่ของ

การเตรยีมสูป่ระชาคมอาเซยีน

พระครปูระวติรวรานยุตุ   
อาจารยป์ระจ�าวทิยาเขตเชียงใหม่

ประเภทงาน  

การบรูณาการการเรียนการสอนกับ 

การบริการวิชาการแกส่งัคม

และการท�านบุ�ารงุศลิปวฒันธรรม

ความภาคภมูใิจ
    นสิติเกดิความเมตตา จติสาธารณะ สงัคมโดยเฉพาะผูด้อ้ยโอกาสไดร้บัความชว่ยเหลอื

เคล็ดลับความส�าเรจ็
     “มหาวิทยาลยัสงฆจ์ะท�าสิง่ใดใหส้งัคม  และความรู ้ ไม่ไดอ้ยู ่ในหอ้งสี่เหลีย่ม 

ดงันัน้ มหาวิทยาลยัควรน�าพานสิติท�าประโยชน์ใหแ้กส่งัคม”   

ขอ้มลูเกีย่วกบัผลงาน
      พระครูประวิตรวรานุยตุ วางแผนการบรูณาการการเรียนการสอนรายวชิา

พระพุทธศาสนามหายาน  กบัการบริการวชิาการแกสั่งคมและการท�านบุ�ารงุศิลป

วฒันธรรม โดยเริม่จากการวเิคราะหส์งัเขปรายวชิา ซึง่พบวา่ หวัใจของวชิา คอื 

“จติพระโพธสิตัว”์  จึงก�าหนดเปา้หมายดึงภาวะจิตโพธสัิตว์ใหป้รากฏแกน่สิติ

เพ่ือเป น็ประโยชนตอ่สังคมและพระพุทธศาสนา  ตอ่จากนัน้ จัดท�าแผนการสอน

ท่ีเนน้การใหผู้ศ้กึษาไดเ้รียนรูท้ั้งภาคทฤษฎจีากการบรรยาย  การคน้ควา้รายงาน

สงัเคราะหค์วามรูเ้กีย่วกบัความเป น็มหายานทีแ่ฝงอยู่ในเถรวาท และการปฏบิตัิ

ภาคสนาม การศกึษาดงูานและการท�างานเพือ่สงัคม กอ่เกดิ “โครงการตามรอย

พระโพธสิตัว”์ 

 โครงการน้ีมอบหมายใหนิ้สิตศกึษาภาคสนาม เพ่ือออกแบบจดัท�า

กจิกรรมเพือ่สงัคมดว้ยการสงเคราะห ์ และกจิกรรมเพือ่ใหค้วามรูท้างพทุธ

ศาสนา แกก่ลุม่ผูย้ากไรแ้ละกลุม่คนชายขอบในพืน้ทีช่นบท เชน่ อ�าเภอเวยีงแหง 

จงัหวดัเชยีงใหม่  อ�าเภอปางมะผา้  จงัหวดัแมฮ่อ่งสอน  หลงัจากท�ากจิกรรม

ครบเสรจ็ใหน้สิติจดัท�าเอกสารรายงานสรปุบทเรยีนและจดัเวทแีลกเปลีย่นเรยีน

รู ้   ส�าหรบัการวดัประเมนิผลจะเนน้การวดัประเมนิตามสภาพจรงิทีใ่หผู้ศ้กึษามี

สว่นรว่มสงูสดุ

-๑๒-
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ผลส�าเรจ็ของงาน
     พระนสิติจดัท�าปา้ยบรรยายสิง่ของในพพิธิภณัฑแ์ปลจากภาษาไทยเป น็ภาษาองักฤษ ตดิตัง้ ณ วดัรอ้งเมง็ อ�าเภอสนัทราย จงัหวดั

เชยีงใหม่  มสีว่นรว่มอนรุกัษพ์พิธิภณัฑท์อ้งถิน่ใหเ้ป น็สถานทีท่อ่งเทีย่วทัง้ชาวไทยและชาวตา่งประเทศ   

ผศ.ดร.ส�าราญ ขนัส�าโรง   
อาจารยป์ระจ�าวทิยาเขตเชียงใหม่

ประเภทงาน  

การบรูณาการการเรียนการสอนกับ

การวจิยั การบริการวิชาการแกส่งัคม

และการท�านบุ�ารงุศลิปวฒันธรรม

ความภาคภมูใิจ
     นสิติมคีวามรุ ้คูวามเขา้ใจในรายวชิาทีไ่ดศ้กึษา และเกดิความ

ตระหนกัและเขา้ใจวิธกีารน�าความรู ้ไปบรกิารชว่ยเหลอืสังคม

เคลด็ลบัความส�าเร็จ
	 	 	 “นสิติของมหาวทิยาลยัควรสรา้งจติส�านกึในการท�า

ประโยชน์ใหก้บัสงัคมตัง้แต่เริม่เขา้มาศกึษาในมหาวทิยาลยั	

ไม่ใชแ่ค่ท�าหลงัจากส�าเรจ็เปน็บณัฑติเท่านัน้”

ขอ้มลูเกีย่วกบัผลงาน
      ผศ.ดร.ส�าราญ ขันส�าโรง  สอนรายวิชาสถานท่ีส�าคญัทางพระพทุธศาสนา

ในประเทศไทย จัดท�าแผนการสอน บรูณาการโดยใช ้โครงการการจดัการความ

รูเ้พือ่พฒันาเครอืขา่ยพระสงฆพ์ทิกัษว์ฒันธรรมเป น็ฐาน รว่มกบัการวจิยั และ

การเรียนการสอน เร่ิมจากการศกึษาความตอ้งการของพระสงฆท์ีท่�างานดา้น

การอนรุกัษว์ฒันธรรม คอื พระครโูกวทิธรรมโสภณ วดัรอ้งเมง็  อ�าเภอสนัทราย 

จงัหวดัเชยีงใหม่  ซึง่มกีจิกรรมเดน่คอื พพิธิภณัฑช์มุชน  พรอ้มส�ารวจความ

ตอ้งการของนกัทอ่งเทีย่วทีม่าเยีย่มชมวดั  เกดิเป น็โครงการวจิยัเรือ่งบทบาท

พระสงฆ ์ในการอนรุกัษก์ารทอ่งเทีย่ว ซึง่พบวา่ นกัทอ่งเทีย่วและพระสงฆม์คีวาม

ตอ้งการการบรรยายสิง่ของในพพิธิภณัฑเ์ป น็ภาษาองักฤษ  ดงันัน้ ไดน้�านสิติชัน้

ป ทีี่ ๔  สาขาวชิาภาษาองักฤษ ใหท้�าหนา้ทีจ่ดบนัทกึและเขยีนปา้ยชือ่สิง่ของที่

อยู่ในพพิธิภณัฑเ์ป น็ภาษาองักฤษ พรอ้มจดัท�าปา้ยไวนลิประกอบ

-๑๓-



ผลส�าเรจ็ของงาน
การบรูณาการท�าใหนิ้สิตท่ีเขา้รว่มกจิกรรมเกดิการเรยีนรูเ้ชงิ

ประสบการณ์  ทีเ่กดิจากการฝ กึปฏบิตัิ  เกดิทกัษะชวีติและ

ทักษะสังคมในการท�างานรว่มกนั ท้ังยงัเปน็การสรา้งภาพ

ลกัษณท์ีด่แีกอ่งคก์ร   

อาจารยป์ระเดน่ แบนป ิง    
อาจารยป์ระจ�าวทิยาลยัสงฆล์�าพนู

ประเภทงาน  

การบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการ

วิชาการแก ่สังคมและการท�านุบ�ารุ งศิลป

วฒันธรรม

ขอ้จ�ากดัของงาน
ขอ้จ�ากดัของการบรูณาการในครัง้นี้ คอื 

รายวิชาวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธ

ศาสนา  เปน็วชิาทีต่อ้งวดัประเมนิผลโดยใช ้

ขอ้สอบกลาง จึงสง่ผลตอ่การก�าหนดสดัสว่น

การวดัประเมินผลและเปน็ตัวแปรหนึ่งที่มีผลตอ่

การเขา้รว่มกจิกรรมโดยสม�า่เสมอของนิสิตเคลด็ลบัความส�าเร็จ
การเลอืกรายวชิาท่ีเหมาะสมใน

การน�ามาบรูณาการรว่มกบัพันธกจิอ่ืน

ขอ้มลูเกีย่วกบัผลงาน
      อาจารยป์ระเดน่ แบนปงิ วางแผนบรูณาการการเรยีน

การสอนรายวิชาวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา 

รว่มกบัการบรกิารวิชาการแกส่ังคมและการท�านุบ�ารงุศลิป

วฒันธรรม โดยใช ้โครงการสอนภาษาและวรรณกรรมลา้น

นา ขัน้ตอนการบรูณาการประกอบดว้ย การวเิคราะหเ์นือ้หา

สงัเขปรายวชิา การออกแบบแผนการสอนหรอื มคอ.๓ การ

จดักจิกรรมการสอนตามแผนการสอน  พรอ้มสอดแทรก

เตรยีมนสิติใหเ้รยีนรูเ้นือ้หาส�าหรบัการท�ากจิกรรมโครงการ   

กิจกรรมการบูรณาการเริ่มจากการส�ารวจพื้นฐานด า้น

ภาษาลา้นนาของนสิติแตล่ะรปู  เพือ่ก�าหนดภาระงาน

ทีเ่หมาะสมใหแ้กน่สิติในการด�าเนนิโครงการสอน

ภาษาและวรรณกรรมลา้นนา ท้ังในบทบาท

ของผูส้อน ผูอ้�านวยความสะดวก ผูส้ือ่สาร

กจิกรรมสูส่งัคม  ผูต้ดิตามการประเมนิผล

และสรปุผลโครงการ โดยชีแ้จงท�าความ

เข า้ใจโครงการและการท�าหน า้ท่ีในแตล่ะ

บทบาทรว่มกัน

-๑๔-



ชมุชนปฏบิตักิารเกือ้บญุหนนุรกั 

สาขาหลกัสตูรและการสอน วทิยาเขตเชยีงใหม่

ขอ้มลูเกีย่วกบัผลงาน
สมาชิกชุมชนปฏิบัติการเกื้อบุญหนุนรักไดบู้รณาการพันธ

กจิแบบสหวชิาใน ๖ รายวชิา ไดแ้ก่ รายวชิา การศกึษา

ประวตัศิาสตรท์อ้งถิน่  รายวชิาสมัมนาสงัคมศกึษา รายวชิา

การศกึษาอสิระ  รายวชิาสือ่และเทคโนโลยกีารสอน

สงัคมศกึษา รายวชิาการปลกูฝงัคณุธรรมจรยิธรรม 

และรายวชิาหนา้ทีพ่ลเมอืง  โดยรว่มคดิ รว่ม

วางแผนและด�าเนินงานในโครงการปฏิบัติ

ธรรมระดมบญุเกือ้หนนุสงัคม  ซึง่เป น็

โครงการทีด่�าเนนิงานรว่มกบัชุมชนและคณะ

ประเภทงาน  

การบรูณาการการเรียนการสอนกับการวจิยั

การบริการวิชาการแกส่งัคม

ผลท่ีไดจ้ากการบรูณาการ
เอกสารประวตัชิมุชนมอบใหแ้กช่มุชน  ปจัจยั

ทนุทรพัยเ์พือ่การด�าเนนิกจิกรรมของชมุชน  การสรา้ง

สามคัคีธรรม การอนุรักษฟ์ ืน้ฟูวฒันธรรมชมุชน และการขยาย

ผลสูกิ่จกรรมการบรกิารวชิาการในโรงเรยีนในโครงการเสรมิพลงั

คณุธรรมน�าสูอ่าเซีย่น  และผลงานวจิยัชัน้เรยีนเรือ่งผลการ

จัดการเรียนการสอนแบบบรูณาการพันธกจิ 

  

เคล็ดลับแหง่ความส�าเรจ็
“ท�างานดว้ยใจ  รับใชด้ว้ยปญัญา น�าพาสูค่วามเจรญิ” 

ขัน้ตอนการด�าเนนิงาน
 ๑. ระดมความคดิเพือ่การบรูณาการ โดยสานตอ่โครงการ

ปฏบิตัธิรรมระดมบญุทีร่เิริม่ในป กีารศกึษาทีผ่า่นมา 

 ๒. วางแผนก�าหนดรายวชิาทีจ่ะบรูณาการ คอื  ๖ วชิา

ในขา้งตน้  

 ๓. รว่มออกแบบแผนการสอน ก�าหนด

แนวทางวดัประเมนิผล 

 ๔. แจง้รายละเอยีดแผนการสอนใหผู้เ้รยีน

ทราบเพือ่สรา้งขอ้ตกลงรว่ม 

 ๕. ด�าเนนิการสอนตามธรรมชาตขิองแตล่ะ

รายวชิาเป น็ระยะเวลา ๗ สปัดาห ์  

 ๖. มอบหมายใหร้ายวชิาการศึกษาประวติัศาสตร ์

ชุมชนและรายวิชาสัมมนาป ญัหาสังคมน�านิสิตศึกษาชุมชนเพื่อ

ส�ารวจความตอ้งการของชมุชนในการปฏบิตัธิรรม  

 ๗.น�าข อ้มูลไปหารือระดมความคิดวิธีการด�าเนินงาน

โครงการปฏบิตัธิรรมระดมบญุรว่มกบัแกนน�าชมุชน    

 ๘.จัดท�าขอ้เสนอโครงการตอ่มหาวิทยาลัยและองคก์าร

บรหิารสว่นต�าบล โดยการด�าเนนิงานโครงการปฏบิตัธิรรมะระยะ

เวลา ๔ วนั ๓ คนื   

 ๙.รว่มกับนิสิตถอดบทเรียนสรุปผลการเรียนรู จ้ากการ

ด�าเนนิการและสะทอ้นความคดิตอ่การเรยีนการสอนแบบบรูณาการ   

 ๑๐.ประเมินผลความพึงพอใจของชุมชนตอ่กิจกรรม

โครงการปฏบิตัธิรรมระดมบญุ  

อาจารยป์ระสาท สขุเกษม  

อาจารยณ์ฐัพล ลกึสงิหแ์กว้  

อาจารยร์ุง่ทพิย ์ กลา้หาญ  

ผศ.ดร.วรวทิย ์ นเิทศศลิป ์

อาจารย ์ไพศาล   ศรวีชิยั

อาจารย ์ไฉไลฤดี ยวุนะศริิ

-๑๕-



16

วธิีท�างานแบบบรูณาการ
 ๑. นสิติชัน้ปทีี่ ๔ ส�ารวจวเิคราะหค์วามตอ้งการของชมุชนและสถาน

ศกึษาทีต่อ้งการใหน้กัเรยีนไดร้ับการเรยีนรูด้า้นคณุธรรมและเตรยีมพรอ้มสูค่วาม

เป น็ประชาคมอาเซยีน ณ โรงเรยีนบา้นปากกอง อ.สารภี จ.เชยีงใหม่  

 ๒. นสิติชัน้ปทีี่ ๒ ออกแบบกจิกรรม ผลติสือ่และฝ กึทกัษะ ในรายวชิาการ

จดัการเรยีนรู ้ ภาษาและนวตักรรม วฒันธรรมไทยและสงัคมวทิยามานษุยวทิยา

ส�าหรบัครู โดยจดัท�าเป น็ฐานการเรยีนรูจ้�านวน ๕ ฐาน ทัง้ยงัมอบสือ่ใหแ้ก่โรงเรยีน

เพือ่น�าไปใชป้ระโยชน ์ 

 ๓. นสิติชัน้ปทีี่ ๓  ซึง่เรยีนรายวชิาการวจิยัทางการศกึษา  มภีาระงาน

ฝ กึทกัษะในการสรา้งเครือ่งมอื การเกบ็รวบรวมและวเิคราะหข์อ้มลู พรอ้มสรุป

รายงานผลโครงการเสรมิพลงัคณุธรรมน�าสูอ่าเซยีน    

 ๔. ท�างานวจิยัชัน้เรยีนแบบงา่ย

ความภาคภมูใิจ
     ความมุง่มัน่ในการประสานพนัธกจิของมหาวทิยาลยั 

น�าไปสูก่ารสรา้งภาพลกัษณอ์งคก์รและการยอมรบัจาก

สงัคม น�าพานสิติใหเ้กดิการเรยีนรูเ้พือ่การเปลีย่นแปลง

สรา้งคณุลกัษณะทีพ่งึประสงคแ์บบองคร์วม  พรอ้ม

สรา้งสรรคช์มุชนจรรโลงวฒันธรรมทอ้งถิน่  ขดัเกลา

คณุธรรม สือ่น�าระดมบญุเพือ่การพฒันา สรา้งผงัการ

ท�างานรว่มแบบ “บวร = บา้น - วดั - ราชการ”  จนเป น็

แผนชมุชนทีพ่รอ้มจะขบัเคลือ่นสูก่ารพฒันาทีย่ัง่ยนื     

เคลด็ลบัแหง่ความส�าเรจ็  

“ท�างานดว้ยใจ  รับใชด้ว้ยปญัญา 

ประเภทงาน  

การบรูณาการการเรียนการสอนกับการวจิยั

การบริการวิชาการแกส่งัคมและการท�านบุ�ารงุศลิปวฒันธรรม

ขอ้มลูเกีย่วกบัผลงาน
      ดว้ยความหว่งใยคณุภาพนิสิตและความตอ้งการ

พฒันากระบวนการเรยีนรู ้ ทีมุ่ง่ใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีน

รูท้ีส่มดลุทัง้ปรยิตัิ ปฏบิตัิ ปฏเิวธ   กลุม่เกือ้บญุหนนุ

รกั จงึไดร้ว่มกนัคดิ รว่มเรยีนรูแ้ละรว่มพฒันาการเรยีน

การสอน อยา่งมคีวามสุข  พัฒนาขยายขอบเขตการ

บรูณาการ โดยตอ่ยอดกิจกรรมโครงการบรกิารวชิาการ

แกส่ังคมจากโครงการปฏิบัติธรรมระดมบุญเกื้อหนุน

ชมุชน  สู ่โครงการเสรมิพลงัคณุธรรมน�าสูอ่าเซยีน  ซึง่

เป น็การด�าเนินกจิกรรมจัดการเรยีนรู ้ ใหแ้กเ่ยาวชนใน

สถานศกึษา     

 โครงการน้ี ไดเ้กดิการผนึกพลังของผูเ้รยีนและ

ผูส้อน จากสมการเดมิของการบรูณาการคอื ๔ + ๒ = 

๑ เป น็  ๔ + ๒ (๔) = ๑   โดยเป น็การเรยีนรูร้ว่มกนั

ของนสิติชัน้ป ทีี่ ๒ – ๓ – ๔ ของสาขาวชิา ซึง่เรยีนใน

รายวชิาตา่ง ๆ ทีม่คีวามสอดคลอ้งเชือ่มโยงกบักจิกรรม

โครงการเสรมิพลงัคณุธรรมน�าสูอ่าเซยีน จงึเกดิบรูณา

การพนัธกจิแบบสหวชิาใน ๑๐ รายวชิา ไดแ้ก่ รายวชิา 

๑.สัมมนาปญัหาสังคม  ๒.การจัดการเรียนรู ้ ๓.การปลกู

ฝงัวฒันธรรม ๔. วฒันธรรมไทย  ๕. การปกครองสว่น

ทอ้งถิน่  ๖.สารสนเทศและนวตักรรมทางสงัคมศึกษา  

๗.ภาษาและนวตักรรมฯ  ๘. การศกึษาอสิระ   ๙.การ

วจิยัทางการศกึษา  ๑๐. สงัคมวทิยาและมานษุยวทิยา

ส�าหรบัครู 

ชมุชนปฏบิตักิารเกือ้บญุหนนุรกั 

สาขาหลกัสตูรและการสอน วทิยาเขตเชยีงใหม่

-๑๖-
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วธิีท�างานแบบบรูณาการ
 ๑. ใหค้วามรู ้ในชัน้เรยีน

 ๒. ฝกึปฏบิตักิารท�าโครงการวจิยั ในพืน้ทีจ่รงิ 

 ๓. นสิติท�ารายงานการวจิยัทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

 ๔.อาจารยแ์ละนสิติรว่มกนัจดัท�าโครงการ

รฐัศาสตรร์วมใจรอ้ยความรูสู้ช่มุชน 

 ๕.ด�าเนนิโครงการเพือ่แก ้ไขปญัหาของชมุชน 

สรา้งสงัคมและชุมชนเขม้แขง็ 

 ๖.อาจารยว์ดัผลโดยการสงัเกตพฤตกิรรม

นสิติจากผลงานการด�าเนนิโครงการ ดา้นกระบวนการ 

PDCA  ดา้นการประเมนิผลและการมสีว่นรว่ม

อาจารยส์กณุา คงจนัทร ์  
อาจารยป์ระจ�า สาขาวิชารัฐศาสตร ์ วิทยาเขตเชยีงใหม่ ประเภทงาน  

การบรูณาการการเรียนการสอนกับ

การบริการวิชาการแกส่งัคมและการวจิยั

ผลส�าเรจ็ของงาน
    นกัเรยีน สงักดัเทศบาลต�าบลบา้นแหวน อ�าเภอหางดง จงัหวดัเชยีงใหม่ 

จ�านวน ๓ โรงเรยีน ทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมมคีวามพงึพอใจตอ่การจดักจิกรรมระดบั

มาก และมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัประชาธปิไตย  

ขอ้มลูเกีย่วกบัผลงาน
     อาจารยส์กณุา คงจันทร ์  บรูณาการการเรียนการสอนรายวชิาระเบยีบวธิี

วจัิยทางรัฐศาสตร ์  รว่มกบัโครงการรัฐศาสตรร์วมใจรอ้ยความรูสู้ช่มุชน โดย

การออกแบบการสอนทีเ่นน้ใหน้สิติไดเ้ขา้ใจวธิกีารท�าวจิยั และฝกึปฏบิตัทิ�าวจิยั 

ดว้ยการแบง่กลุม่นสิติใหท้�าวจิยัในชมุชน  ซึง่ปรากฏวา่ มรีายงานวจิยัเรือ่งความ

ตอ้งการของชมุชนเพือ่การพฒันา กรณชีมุชนบา้นแหวน อ�าเภอหางดง จงัหวดั

เชยีงใหม่ ทีส่ะทอ้นความตอ้งการความรูท้างการเมอืงของชมุชน ดว้ยเหตนุี้ จงึ

น�ามาสูก่ารน�าเสนอ “โครงการรฐัศาสตรร์วมใจรอ้ยความรูสู้ชุ่มชน” ซึง่เปน็

โครงการเสริมหลักสูตรเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลยั 

โครงการนี้ มกีจิกรรมอบรมใหค้วามรูแ้กเ่ยาวชนในชมุชนต�าบลบา้นแหวน 

อ�าเภอหางดง จงัหวดัเชยีงใหม่  นสิติมบีทบาทส�าคญัในการออกแบบกจิกรรม

และรว่มเป น็วทิยากรประจ�าฐานการเรยีนรู ้ และรว่มประเมนิผลการเรยีนรูท้ัง้ใน

สว่นของเยาวชนและนิสิตตอ่กจิกรรมโครงการ  

ความภาคภมูใิจ 

      การท�ากจิกรรมรว่มกบัชุมชน ภายใตล้มหายใจเดยีวกนักบัชมุชน สรา้ง

นสิติใหเ้ขา้ใจสงัคม บรบิทชมุชน และอตัลกัษณข์องทอ้งถิน่ ซึง่ถอืเปน็

จติส�านกึของนกัรฐัศาสตร ์
-๑๗-



วธิกีารท�างานบรูณาการ
   ขัน้ตอนการบรูณาการประกอบดว้ยการวเิคราะหจ์ดุประสงค์

และความสมัพนัธข์องเนือ้หารายวชิา และความสอดคลอ้งกบั

ลกัษณะโครงการทีเ่นน้การสรา้งความตระหนักรู ้ ในการ

ใชส้ื่อสารสนเทศให เ้ทา่ทันส�าหรับนิสิตและบุคคล

ทัว่ไป    การออกแบบการสอนแบบบรูณาการโดย

ใช ้โครงการเป น็ฐาน   จดัท�าแผน มคอ. ๓  ด�าเนนิ

การสอน พรอ้มมอบหมายงานใหน้สิติรว่มกนัจดั

ท�าโครงการสมัมนาการใชส้ือ่และนวตักรรมใหเ้ทา่

ทนักาลสมยั   ซึง่มกีารแบง่บทบาทความรบัผดิชอบ

เชน่  การประชาสมัพนัธส์ูส่งัคม  การประสานวทิยากร   

การจดัเตรยีมสถานท่ี  เอกสารประกอบการสัมมนา  การ

อ�านวยความสะดวก  การวดัประเมนิและสรปุรายงานผล   ทัง้นี้

ภายหลงัการด�าเนนิโครงการไดม้กีารจดัท�าเอกสารขอ้มลูน�าเสนอ

เพือ่สรา้งการเรยีนรูสู้ส่งัคมผา่น Social network Online และ

เอกสารสิง่พมิพ ์

ผศ.ดร.วรวทิย ์  นเิทศศลิป ์ 
อาจารยป์ระจ�าสาขาวชิาหลกัสตูรและการสอน  วทิยาเขตเชยีงใหม่

ประเภทงาน  

การบรูณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการแกส่งัคม

ผลส�าเรจ็ของงาน 
ผลการบูรณาการท�าให น้ิสิตที่เข า้ร ่วมกิจกรรมซึ่ง

ประกอบดว้ยนิสิตที่เรยีนในรายวิชาและนิสิตอื่นๆ  

รวมทัง้ผูท้ีส่นใจทัว่ไป เกดิการเรยีนรูเ้ทา่ทนัตอ่การ

ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  และเรยีนรูว้ธิกีารเรยีน

การสอนแบบโครงการ ทีต่อ้งฝ กึการวางแผน 

การบริหารเวลา  การประสานงาน  การแสวงหา     

ความรู ้ การคดิและการแกป้ญัหาเชงิสรา้งสรรค์  

การสืบคน้    ซ่ึงส่ิงเหลา่น้ีจะสามารถถา่ยโอนสูก่าร

ปฏบิตังิานอืน่ๆ ในชวีติประจ�าวนั  นบัเป น็ประสบการณก์าร

เรยีนรูจ้ากการปฏบิตัจิรงิทีม่คีวามหมายตอ่ชวีติ ซึง่เชือ่วา่จะซมึซบั

คงทนตอ่ไป

ขอ้มลูเกีย่วกบัผลงาน
     การประสานพันธกจิการบริการวชิาการแกสั่งคม  โดยด�าเนนิ

โครงการสมัมนาการใชส้ือ่และนวตักรรมใหเ้ทา่ทนักาลสมยั   ซึง่เปน็

การบรูณาการรว่มใน  ๔  รายวชิาคอื  คอมพิวเตอรแ์ละเทคโนโลยี

สารสนเทศเบือ้งตน้ ส�าหรบันสิติชัน้ปทีี่ ๒  ภาษาและเทคโนโลยี

ส�าหรบัครู  ส�าหรบันสิติชัน้ปทีี่ ๒   นวตักรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ส�าหรบันสิติชัน้ปทีี่ ๓ และ เทคโนโลยแีละนวตักรรมทาง

สงัคมศกึษา ส�าหรบันสิติชัน้ป ทีี่ ๔    

-๑๘-



บรรยากาศการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ ๕ แหง่

 จากนโยบายการปฏบิตังิานแบบบรูณาการพันธกจิ สูภ่ารกจิคน้หาคณาจารยท่ี์จัดการเรียนการสอนแบบบรูณาการ 

ดว้ยความเชือ่มัน่วา่ อาจารย ์ มจร. มคีวามรูฝ้งัลกึจากประสบการณท่ี์ไดท้�าการสอนกนัมาอยา่งยาวนาน การติดตามไปยงั

คณะ วทิยาเขต วทิยาลยัสงฆท์ีค่น้พบวา่มคีณาจารยท์�างานดงักลา่ว โดยมุง่ใชก้ระบวนการจดัการความรูเ้พือ่ยกระดบัความรู ้

จากความรูฝ้งัลกึสูค่วามรูท้ีช่ดัแจง้ นบัเป น็จดุเริม่ตน้ เริม่จากคณะพทุธศาสตร ์ คณะครศุาสตร ์ ตวัแทนสว่นกลาง วทิยาเขต

สรุนิทร ์ วทิยาลยัสงฆบ์รุรีมัยต์วัแทนภาคอสีาน วทิยาเขตแพร่ วทิยาเขตเชยีงใหม่ วทิยาลยัสงฆล์�าพนู ตวัแทนภาคเหนอื เพือ่

การน�ารอ่งเกบ็เกีย่วประสบการณม์าแบง่ปนั แลกเปลีย่นเรยีนรู ้ ตอ่ยอดเพิม่พนู กบัคณาจารยท์ีส่นใจ ขยายผลสูก่ารปฏบิตัิ 

งานบรูณาการพนัธกจิ สรา้งสมัพนัธภาพทีด่แีละสรา้งความเขม้แขง็ในองคก์รตอ่ไป   

ประชมุแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ คณะครศุาสตร ์  มจร. สว่นกลาง 

วนัที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ 

ประชมุแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ คณะพทุธศาสตร ์  มจร. สว่นกลาง 

วนัที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖ 

ประชมุแลกเปลีย่นเรยีนรู ้  มจร. วทิยาเขตสรุนิทร ์

วนัที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๖

ประชมุแลกเปลีย่นเรยีนรู ้  มจร. วทิยาเขตแพร่

วนัที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖ 

ประชมุแลกเปลีย่นเรยีนรู ้  มจร. วทิยาเขตเชยีงใหม่

วนัที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ 

-๑๙-
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ก�าหนดการ
วนัแบง่ปนัแลกเปลีย่นเรยีนรู ้  ขยายผลสูก่ารปฏบิตัิ 

เรือ่ง การจดัการเรยีนการสอนแบบบรูณาการพนัธกจิ

วนัศกุรท์ี่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

ณ หอ้งประชมุเลก็ ชั้นลา่ง อาคาร มวก.๔๘ พรรษา มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 

ต�าบลล�าไทร อ�าเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรอียธุยา

------------------------------------

เวลา ๑๒.๓๐ น.   ลงทะเบยีน

เวลา ๑๓.๐๐ น.  พระศรคีมัภรีญาณ รศ. ดร. รองอธกิารบดฝีา่ยวชิาการ ประธานในงาน 

     จดุธปูเทยีนน�าบชูาพระรตันตรยั และกลา่วเปดิงาน

เวลา ๑๓.๒๐ - ๑๖.๓๐ น. กจิกรรมแบง่ปนัแลกเปลีย่นเรยีนรู ้

เวลา ๑๖.๓๕ น.  เดนิทางกลบัโดยสวสัดภิาพ

หมายเหตุ  - พระมหาหรรษา  ธมมฺหาโส รศ. ดร.  ผูด้�าเนนิรายการอ�านวยความสะดวก

   - อาจารยเ์ลา่เรือ่งประสบการณค์วามส�าเร็จในการจัดการเรียนการสอนแบบบรูณาการพันธกจิ

ก�าหนดการตรวจประเมนิคณุภาพการศึกษาภายในป ีพ.ศ. ๒๕๕๖

มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั

๑๗ - ๑๘ ม.ิย.๕๖

ภาควชิาคณะมนุษยศาสตร ์ 

ภาควชิาคณะสงัคมศาสตร ์

๑๙ - ๒๐ ม.ิย.๕๖

ภาควชิาคณะครศุาสตร ์ 

ภาควชิาคณะพทุธศาสตร ์

๒ - ๔ ก.ค.๕๖

คณะครศุาสตร ์ 

คณะมนษุยศาสตร ์

วข.บาฬ ศีกึษาพทุธโฆส 

วข.สรุนิทร ์ 

วข.เชียงใหม่ 

วส.นครพนม 

วส.ปตัตานี

๘ - ๑๐ ก.ค.๕๖

บณัฑติวทิยาลยั 

วข.นครศรธีรรมราช 

วข.ขอนแกน่ 

วข.แพร่ 

วข.พะเยา

วข.อุบลราชธานี

๑๑ - ๑๓ ก.ค.๕๖

วข.หนองคาย 

วข.นครราชสมีา 

วส.พทุธโสธร 

วส.ล�าปาง 

วส.นครนา่น

วส.เชียงราย 

วส.ศรษีะเกษ

๑๖ - ๑๘ ก.ค.๕๖

คณะพุทธศาสตร ์ 

คณะสังคมศาสตร ์ 

วส.บรุรีมัย ์ 

วส.ล�าพนู 

วส.เลย

วส.พทุธชนิราช 

วส.นครสวรรค์

ทีป่รกึษา   :    พระศรคีมัภรีญาณ รศ.ดร.     พระมหาหรรษา  ธมมฺหาโส รศ.ดร.

ด�าเนนิงาน : ฝา่ยมาตรฐานและคณุภาพการศกึษา  กองวชิาการ  ส�านกังานอธกิารบดี มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั

คณะผูจ้ดัท�า :   พระมหาสทุศัน ์  ตสิสฺรวาที   นางไฉไลฤดี  ยวุนะศริิ  นางรุง่ทพิย ์  กลา้หาญ นายภชัรบถ  ฤทธิเ์ตม็   


