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โครงการพัฒนาอาจารย  
เรื่อง "การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับพันธกิจอ่ืน" 

วันท่ี 7 - 8 กันยายน พ.ศ.2559  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด อําเภอแมสอด จังหวัดตาก 

 
1. หลักการและเหตุผล 

การจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาในปจจุบันใหความสําคัญกับการพัฒนาการเรียนรูของ
นักศึกษา เพ่ือใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 คณะจึงตองให
ความสําคัญกับการพัฒนาอาจารยเพ่ือใหมีศักยภาพในการจัดการเรียนสอน โดยใชเทคนิควิธีท่ีหลากหลาย 
และใหสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูท่ีตองการใหเกิดกับนักศึกษา รวมถึงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษามีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  อีกท้ังการเสริมประสบการณใหนักศึกษา ผานการ
บริการวิชาการรวมถึงการวิจัย และการสอดแทรกกิจกรรมเพ่ือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในลักษณะของ
การบูรณาการกับการเรียนการสอนนั้น จะทําใหอาจารยสามารถท่ีจะปฏิบัติภารกิจไดอยางครบถวน และ
นําไปสูคุณภาพของบัณฑิตเปนผลลัพธสําคัญ จึงเห็นควรมีโครงการพัฒนาอาจารย เรื่อง "การบูรณาการการ
จัดการเรียนการสอนกับพันธกิจอ่ืน" ข้ึน ซ่ึงประเด็นดังกลาวเปนประเด็นในการจัดการความรูดานการผลิต
บัณฑิต ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรประจําปการศึกษา 2559 อีกดวย 
 
2. วัตถุประสงค 

1) เพ่ือใหอาจารยมีความรูในการออกแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีมีการบูรณาการกับพันธกิจอ่ืน 
2) เพ่ือจัดใหมีการถายทอดประสบการณและแลกเปลี่ยนความรูจากผูท่ีไดจัดการเรียนการสอนท่ีมี

การบูรณาการกับพันธกิจอ่ืนในปการศึกษาท่ีผานมา 
3) เพ่ือนําองคความรูท่ีไดนําเขาสูกระบวนการจัดการเรียนรู (Knowledge management) ประจําป

การศึกษา 2559 ตอไป 
 
3. ความสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธของมหาวิทยาลัยและคณะ  
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี : 04, พัฒนาการจัดการศึกษากาวไกลสูอาเซียน  

ตัวช้ีวัดมหาวิทยาลัยท่ี :  18 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางความแข็งแกรงทางวิชาการใหแก
นักศึกษา  

กลยุทธท่ี : 4.1.1 สรางความแข็งแกรงทางวิชาการและคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนใหแกบัณฑิตตามอัตลักษณ
ของมหาวิทยาลัยเพ่ือใหสามารถแขงขันได 

แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 ท่ี : 4) พัฒนา
กระบวนการเรียนการสอน สื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพท่ีทันสมัยอยาง
ตอเนื่อง 

สอดคลองกับอัตลักษณ : สรางสรรคปญญา 
สอดคลองกับเอกลักษณ : เรียนรูพัฒนาทองถ่ิน 
สอดคลองกับคานิยมหลัก : K – Knowledge – สรางสรรคความรูใหม , R – Responsibility – 

ยึดถือความรับผิดชอบตอหนาท่ี 
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4. ผูเขารวมโครงการ จํานวนท้ังสิ้น 30 คน 
 1) อาจารยประจําโปรแกรมวิชา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร โปรแกรมวิชาละ 2 คน รวมเปน 20 คน 
 2) วิทยากร จํานวน 3 คน 
 3) ผูดําเนินโครงการ จํานวน 7 คน  
 
5. แผนการดําเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา 
1. วางแผนโครงการ ภายในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2559 
2. ประสานเชิญวิทยากร ภายในวันท่ี 24 สิงหาคม พ.ศ.2559 
3. ประสานกับโปรแกรมวิชาเพ่ือใหคัดเลือกอาจารยท่ี

จัดการเรียนการสอนโดยการบูรณาการกับพันธกิจอ่ืน 
โดยเปนผูท่ีมีประสบการณแลว จํานวน 1 คน และผูท่ี
กําลังดําเนินการหรือมีแผนจะดําเนินการ จํานวน 1 
คน 

ภายในวันท่ี 1 กันยายน พ.ศ.2559 

4. ประชุมอาจารยท่ีมีประสบการณจัดการเรียนการสอน
โดยการบูรณาการกับพันธกิจอ่ืน  

5 กันยายน พ.ศ.2559 

5. จัดกิจกรรมตามโครงการ 7 – 8 กันยายน 2559 
6. สรุปองคความรูท่ีเกิดจากกระบวนการการแลกเปลี่ยน

เรียนรูและการจัดการความรู 
ภายในเดือนตุลาคม พ.ศ.2559 

7. เผยแพรองคความรูเพ่ือกอใหเกิดการเรียนรูอยาง
ตอเนื่อง 

กอนเปดภาคเรียนท่ี 2 / 2559  

8. ติดตามการนําองคความรูไปใชและประเมินผล
โครงการ 

ภายในเดือนมีนาคม พ.ศ.2560 

 
6. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 
 วันท่ี 7 – 8 กันยายน 2559 
 
7. สถานท่ีดําเนินงาน 
 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด อําเภอแมสอด จังหวัดตาก 
 
8. งบประมาณ  
 8.1 แหลงงบ งบบํารุงการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 จาก 

1) โครงการบริหารงานวิชาการและพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูของคณาจารย   
1.1)  กิจกรรมการพัฒนาทักษะคณาจารยในดานกระบวนการจัดการเรียนรู หรือ การจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือสงเสริมใหนักศึกษามีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 รหัสกิจกรรม  
201202360221  
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1.2)  กิจกรรมการจัดการความรูดานการจัดการเรียนการสอน รหัสกิจกรรม  
201202360321 
  2) โครงการพัฒนาบุคลากรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

2.1)  กิจกรรมสนับสนุนใหบุคลากรเขารวมประชุม/สัมมนา/อบรมศึกษาดูงาน/ทัศนศึกษา
ในประเทศและตางประเทศ รหัสกิจกรรม  201202210121  
 
 8.2 รายละเอียดงบประมาณ 

งบประมาณดําเนินโครงการ รวมเปนเงินท้ังสิ้น 36,000 บาท (สามหม่ืนหกพันบาทถวน) 

 
9. การประเมินผลโครงการ 

วัตถุประสงคการประเมิน แหลงขอมลู วิธีการ/เคร่ืองมือ วิธีวิเคราะห
ขอมูล 

เกณฑในการประเมิน 

1.  เพ่ือประเมินความรูในการ
ออกแบบการจัดการเรียนการ
สอนท่ีมีการบูรณาการกับพันธ
กิจอ่ืน 

2.  เพ่ือประเมินความรูท่ีเกิดจาก
การแลกเปลี่ยนความรูในการ
จัดการเรียนการสอนท่ีมี
การบูรณาการกับพันธกิจอ่ืน 

3. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของ
ผูเขารวมกิจกรรม 

4. เพ่ือประเมินการนําความรูไปใช
ประโยชนของอาจารย 

1. อาจารยท่ีเขา
รวมกิจกรรม 

 
 
 
 

1. การนําเสนอวิธีการ
จัดการเรียนรูของ
ผูเขารวมโครงการ 

2. แบบสอบถาม
ประเมินความรู 
และความพึงพอใจ
ของคณาจารยท่ีเขา
รวมกิจกรรม 

3. แบบติดตามการนํา
ความรูไปใช
ประโยชน 

 

1. การวิเคราะห
ขอมูลเชิง
คุณภาพ 

2. ความถ่ี รอยละ 
คาเฉลี่ย สวน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

 

1. ผูเขารวมโครงการมี
ความสามารถใน
การออกแบบ
กิจกรรมการจัดการ
เรียนรูและนําเสนอ
ได 

2. ผูเขารวมโครงการมี
ความรูความเขาใจ
และ มีความพึง
พอใจ ในระดับดี 
(คาเฉลี่ย 3.51 ข้ึน
ไป) 

3. สามารถนําความรู
ไปใชอยางนอยรอย
ละ 80  

 
 

หมวดรายจาย จํานวนเงิน รายละเอียดการใชจาย (ระบุแยกตามกิจกรรมใหชัดเจน) 

คาตอบแทน 7,500 1. คาตอบแทนวิทยากร 9 ช่ัวโมง ช่ัวโมงละ 300 บาท จํานวน 3 คน 
เหมาจาย 7,500 บาท   

คาใชสอย  13,000 
 

2. คาอาหารกลางวัน/เย็น 80 บาท * 3 มื้อ * 30 คน =  7,200 บาท 
3. คาอาหารวาง 30 บาท * 4 มื้อ *  30 คน = 3,600 บาท 
4. คาจางเหมาถายเอกสาร 30 บาท * 70 คน = 2,200 บาท 

คาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ 

14,690 5. คาท่ีพัก 17 หอง * 550 บาท = 9,350 บาท 
6. คาเบ้ียเลี้ยงพนักงานขับรถ 3 คน*240*2วัน = 1,440 บาท 
7. คานํ้ามัน 1,300 บาท*3คัน = 3,900 บาท 

คาวัสด ุ 810 8. คาวัสดสุํานักงาน 3,100 บาท 
 

รวมท้ังสิ้น 36,000 บาท (ถัวจายทุกรายการ) 
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 10. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1) อาจารยมีความรูในการออกแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีมีการบูรณาการกับพันธกิจอ่ืนและ

สามารถนําไปประยุกตใชได    
2) อาจารยไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีการจัดการเรียนการสอนท่ีมีการบูรณาการกับพันธกิจอ่ืนและ 

และสามารถนําไปประยุกตใชได    
3) มีองคความรูท่ีจะไปดําเนินการจัดการเรียนรู (Knowledge management) ในปการศึกษา 2559  
4) สรางความสัมพันธอันดีระหวางคณาจารยของคณะ 
 
 
          ลงชื่อ.............................................. 
       (ดร.ปรียานุช  พรหมภาสิต) 
             ผูเสนอโครงการ 
 
 
ความเห็น............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 
 

                   ลงชื่อ.............................................. 
              (ผูชวยศาสตราจารยสชุิน  รอดกําเหนิด) 
             ผูใหความเห็นชอบโครงการ 
 
 
ความเห็น............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 
 

                   ลงชื่อ.............................................. 
              (…………………………………………………….) 
                  ผูอนุมัติโครงการ 
 
 
 

 
 
 



~ 5 ~ 
 

กําหนดการโครงการพัฒนาอาจารย 
เร่ือง "การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับพันธกิจอ่ืน" 

วันที่ 7 - 8 กันยายน พ.ศ.2559  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด อําเภอแมสอด จังหวัดตาก 

 
วันพุธท่ี  7  กันยายน พ.ศ.2559 

เวลา       กิจกรรม 
06.00 น.   พรอมกันท่ีบริเวณหนาอาคารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
06.00 น. – 08.30 น.  เดินทางไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด  
08.30 น. – 09.00 น.  ลงทะเบียนเขารวมกิจกรรม 
09.00 น. – 09.30 น.  พิธีเปด โดยคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
09.30 น. – 10.30 น. บรรยาย “แนวคิดและวิธีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับพันธกิจ

อ่ืน” โดยคณะวิทยากร  
(1. ผูชวยศาสตราจารยชาลี ตระกูล  2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ขวัญดาว  
แจมแจง และ 3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชนี นิธากร) 

10.30 น. – 10.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 
10.45 น. – 12.00 น. นําเสนอกรณีตัวอยาง “รูปแบบการจัดกิจกรรมและการประเมินผลการ   

บูรณาการ” โดยคณะวิทยากร 
12.00 น. – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น. – 14.30 น. -   กิจกรรมนําเสนอแบบเลาเรื่อง (Story Telling) ประสบการณการจัดการ   

   เรียนการสอนโดยการบูรณาการกับพันธกิจอ่ืน และการรายงานผล 
   การบูรณาการ” โดยตัวแทนโปรแกรมวิชาตางๆ  
- วิพากษและใหขอเสนอแนะ โดยคณะวิทยากร 

14.30 น. – 14.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 
14.45 น. – 16.30 น. -   กิจกรรมนําเสนอแบบเลาเรื่อง (Story Telling) ประสบการณการจัดการ   

   เรียนการสอนโดยการบูรณาการกับพันธกิจอ่ืน และการรายงานผล 
   การบูรณาการ” โดยตัวแทนโปรแกรมวิชาตางๆ  
- วิพากษและใหขอเสนอแนะ โดยคณะวิทยากร  
(ตอ) 

16.30 น. – 17.00 น.  พักผอนตามอัธยาศัย 
17.00 น. – 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น 
18.00 น. – 19.30 น. -   กิจกรรมนําเสนอแบบเลาเรื่อง (Story Telling) ประสบการณการจัดการ   

   เรียนการสอนโดยการบูรณาการกับพันธกิจอ่ืน และการรายงานผล 
   การบูรณาการ” โดยตัวแทนโปรแกรมวิชาตางๆ  
- วิพากษและใหขอเสนอแนะ โดยคณะวิทยากร  
(ตอ) 
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วันพฤหัสบดีท่ี  8  กันยายน พ.ศ.2559 
เวลา       กิจกรรม 

08.30 น. – 09.00 น.  ลงทะเบียนเขารวมกิจกรรม 
09.00 น. – 10.00 น. บรรยาย “การออกแบบการจัดการเรียนรู (การเขียน มคอ.3)   

โดยคณะวิทยากร (1. ผูชวยศาสตราจารยชาลี ตระกูล  2. ผูชวยศาสตราจารย 
ดร.ขวัญดาว  แจมแจง และ 3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รชัน ีนิธากร) 

10.00 น. – 11.00 น.** ฝกปฏิบัติ “การออกแบบการจัดการเรียนรู (การเขียน มคอ.3)  โดยคณะ
วิทยากร 

11.00 น. – 12.00 น.  -  นําเสนอผลการออกแบบการจัดการเรียนรู (มคอ.3)  โดยตัวแทน 
   โปรแกรมวิชาตางๆ  
- วิพากษและใหขอเสนอแนะ โดยคณะวิทยากร  

12.00 น. – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น. – 14.30 น.  -  นําเสนอผลการออกแบบการจัดการเรียนรู (มคอ.3)  โดยตัวแทน 

   โปรแกรมวิชาตางๆ  
- วิพากษและใหขอเสนอแนะ โดยคณะวิทยากร  
(ตอ) 

14.30 น. – 14.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 
14.45 น. – 16.00 น. สรุปแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนโดยการบูรณาการกับพันธกิจอ่ืน 
16.00 น. – 16.30 น. ประธานมอบเกียรติบัตรผูนําเสนอ/มอบรางวัลสําหรับผูนําเสนอดีเดน 

และกลาวปด 
16.30 น. – 19.00 น.  เดินทางกลับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดยสวัสดิภาพ 

 
**พักรับประทานอาหารวางในหองประชุม** 
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