
แนวปฏิบัติที่ดีของการบูรณาการเรียนการสอนกับการวิจัย 
การบริการวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

บทน า 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้ให้ความส าคัญกับการสร้างและพัฒนา
เพ่ือเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยการจัดการความรู้ ให้เป็นเครื่องมือในการรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ ที่
กระจายอยู่ในตัวบุคคล เช่น ทักษะในการท างาน ประสบการณ์ เป็นต้น หรือเอกสาร เช่น การบันทึก ทฤษฎี
และคู่มือต่างๆมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้บุคลากรของหลักสูตรฯ และบุคลากรหลักสูตรอ่ืนๆ ที่สนใจ
สามารถเข้าถึงแหล่งความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ต่อไป 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปัน ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี ของ
การบูรณาการงานวิจัยกับการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน การบริการวิชาการแก่สังคม 
และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

2. เพ่ือรวบรวมความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยน มาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมา 
เป็นลายลักษณ์อักษร 

3. เพ่ือน าความรู้ที่ได้และทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีน ามาปรับเพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง 

 
วิธีด าเนินการ 
 ในการจัดการความรู้เรื่อง แนวปฏิบัติที่ดีของการบูรณาการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการ
วิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มีข้ันตอนในการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. ก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับพันธกิจของหลักสูตรด้าน
การผลิต โดยได้เชิญอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน จ านวน 5 คน เข้าร่วมกิจกรรม และ
ได้ก าหนดประเด็นและเป้าหมายการจัดการการความรู้ คือ การบูรณาการเรียนการสอนกับงานวิจัย  
การบริการวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือให้อาจารย์มีความสามารถและ
ผลงานในการบูรณาการเรียนการสอนกับพันธกิจอ่ืนๆมากข้ึน 

2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ อาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปัน ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) เพ่ือค้นหา
แนวปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม 
และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรเป้าหมาย ได้แก่ อาจารย์มหาวิทยาลัย
เจ้าพระยา โดยได้กรณีตัวอย่างที่มีแนวปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวกับการบูรณาการเรียนการสอนกับการวิจัย 
การบริการวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒธรรม ซึ่งมีรายละเอียดในผลการด าเนินงาน 



4. การรวบรวมความรู้ที่เกี่ยวกับการบูรณาการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม 
และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนา และจัดเก็บเป็นระบบ เพ่ือท าการ
เผยแพร่ เป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) ผ่านทางระบบ KM ของมหาวิทยาลัย
เจ้าพระยา 

5. น าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์
ตรงที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติจริง 

 
ผลการด าเนินงาน 
กรณีที่ 1 การบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย โดย อาจารย์วิรัช  กาฬภักดี 
 อาจารย์วิรัช กาฬภักดี ได้จัดการเรียนการสอนบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย วิชา BC204 
การโปรแกรมทางธุรกิจ โดยน าผลการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบเฝ้าระวังอาการผิดปกติของแม่สุกรอุ้มท้อง” 
มาเป็นกรณีศึกษาในการจัดการเรียนการสอน ท าให้นักศึกษาได้มีทักษะในการเรียนรู้เรื่องขั้นตอนวิธีในการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ ได้เรียนรู้ทฤษฎี แนวคิด รู้จักวิเคราะห์ปัญหา การวางแผนการแก้ปัญหาหรือการ
พัฒนา เก็บรวบรวมข้อมูล และสามารถสรุปผลการน าไปประยุกต์ใช้ได ้
 โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. ก าหนดกิจกรรมการบูรณาการกับพันธกิจใน มคอ.3 
2. แบ่งกลุ่มนักศึกษาและก าหนดหัวข้อโครงงาน 
3. นักศึกษาวางแผนขั้นตอนการด าเนินงานพัฒนาระบบ 
4. นักศึกษาด าเนินโครงงานตามแผนที่ก าหนด 
5. รายงานผลการด าเนินงานโครงงาน 
6. วัดและประเมนิผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
7. รายงานผลการด าเนินการของรายวิชาใน มคอ.5 

โดยมีปัจจัยความส าเร็จคือ การบริหารจัดการ คุณลักษณะผู้เรียน และผลการบูรณาการการเรียนการสอนกับ
การวิจัย คือ นักศึกษาผ่านการประเมินหลังจากได้ศึกษาและเรียนรู้ขั้นตอนกระบวนการในการเขียนโปรแกรม
เชิงวัตถุ ซึ่งเป็นผลจากการใช้งานวิจัยฯเป็นกรณีศึกษา คิดเป็นร้อยละ 100 
 
กรณีที่ 2 การบูรณาการบริการวิชาการกับการจัดการเรียนการสอน โดย อาจารย์วิรัช  กาฬภักดี 
 อาจารย์วิรัช กาฬภักดี ได้จัดการเรียนการสอนบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ วิชา 
BC102 การโปรแกรมเบื้องต้นทางธุรกิจ ได้น าโจทย์ที่ใช้ในการแข่งขันการเขียนโปรแกรมในการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพและกีฬาอาชีวศึกษาเอกชน กลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 33 ประจ าปีการศึกษา 2562 ซึ่งได้ไปบริการวิชาการ
เป็นติวเตอร์ให้นักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ มาใช้ในการเป็นกรณีศึกษาในการทดสอบการ
เขียนโปรแกรม 
 



 โดยมีขั้นตอนดังนี้  
1. ก าหนดและคัดเลือกเนื้อหาที่เพ่ือบูรณาการกับรายวิชาใน มคอ.3  
2. แบ่งกลุ่มนักศึกษาเพ่ือมอบหมายงาน 
3. มอบหมายนักศึกษาท าแบบทอสอบภาคปฏิบัติ 
4. ประเมินผลการท าแบบทดสอบภาคปฏิบัติ 
5. รายงานผลการด าเนินการของรายวิชาใน มคอ.5 

โดยมีปัจจัยความส าเร็จคือ การปรับปรุงเนื้อหาในรายวิชา การประยุกต์ใช้ความรู้ และผลการจัดการเรียนการ
สอนบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ คือ นักศึกษาผ่านการประเมินหลังจากได้ทดสอบ
ภาคปฏิบัติการเขียนโปรแกรมจากกรณีศึกษา ร้อยละ 100 
 
กรณีที่ 3 การบูรณาการการเรียนการสอนกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมโดยอาจารย์สุกัญญา หนองกาวี 
 อาจารย์สุกัญญา หนองกาวี ได้จัดการเรียนการสอนบูรณาการการเรียนการสอนกับการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมวิชา BC103 พ้ืนฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยในชั่วโมงปฏิบัติได้สอนการใช้
โปรแกรม Microsoft Office และมอบหมายให้นักศึกษาในรายวิชา ศึกษาค้นคว้าข้อมูล เกี่ ยวกับ
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของไทย เพ่ือจัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของไทยโดยใช้โปรแกรม Microsoft Office ท าให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการสืบค้น
ข้อมูลและการประยุกต์ใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ส าหรับการท างานให้มีความเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้น 

โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
1. เขียนแผนการจัดการเรียนการสอน มคอ .3 วิชา BC103 พ้ืนฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
2. สอนการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office 
3. มอบหมายให้นักศึกษาไปศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย 
4. มอบหมายนักศึกษาท าแบบทดสอบภาคปฏิบัติ หัวข้อ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 
5. ประเมินผลการท าแบบทดสอบภาคปฏิบัติ 
6. รายงานผลการด าเนินงานของรายวิชาใน มคอ.5  

โดยมีปัจจัยความส าเร็จคือ ทักษะภาคปฏิบัติการใช้โปรแกรม Microsoft Office และการศึกษาค้นคว้าข้อมูล
เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย  ผลการด าเนินงานการบูรณาการการเรียนการสอนกับการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม คือ นักศึกษาสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office จัดท าโบชัวร์เพ่ือประชาสัมพันธ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย โดยการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทยด้วยตนเอง รวมจ านวน 10 ผลงาน 
 
 
 
 



แนวปฏิบัติที่ดีของการบูรณาการเรียนการสอนกับการวิจัย 
การบริการวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 
 
 

ประชุมหลักสูตรเพื่อวิเคราะหเ์นื้อหารายวิชาที่เหมาะสมกับการบรูณาการ 

กับพันธกิจในด้านต่างๆ 

อาจารยผ์ู้สอนก าหนดกิจกรรมการบูรณาการกับพันธกิจด้านต่างๆกบัการเรยีน
การสอนในรายวิชาใน มคอ.3 

ด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามกิจกรรมที่ก าหนดไว้ใน มคอ.3 

วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

รายงานผลการด าเนินการของรายวิชาใน มคอ.5 

ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสตูรแลกเปลีย่นเรยีนรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้และ
ประสบการณ ์

รวบรวมความรู้เกีย่วกับการบรูณาการฯ ท่ีเป็นแนวปฏิบตัิที่ดีและน าไปเผยแพร่
เป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit Knoeledge) 


