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โครงการพัฒนาอาจารย
เรื่อง "การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับพันธกิจอื่น"
วันที่ 7 - 8 กันยายน พ.ศ.2559
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด อําเภอแมสอด จังหวัดตาก
1. หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาในปจจุบันใหความสําคัญกับการพัฒนาการเรียนรูของ
นักศึกษา เพื่อใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 คณะจึงตองให
ความสําคัญกับการพัฒนาอาจารยเพื่อใหมีศักยภาพในการจัดการเรียนสอน โดยใชเทคนิควิธีที่หลากหลาย
และใหสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูที่ตองการใหเกิดกับนักศึกษา รวมถึงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 อีกทั้งการเสริมประสบการณใหนักศึกษา ผานการ
บริการวิชาการรวมถึงการวิจัย และการสอดแทรกกิจกรรมเพื่อการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในลักษณะของ
การบูรณาการกับการเรียนการสอนนั้น จะทําใหอาจารยสามารถที่จะปฏิบัติภารกิจไดอยางครบถวน และ
นําไปสูคุณภาพของบัณฑิตเปนผลลัพธสําคัญ จึงเห็นควรมีโครงการพัฒนาอาจารย เรื่อง "การบูรณาการการ
จัดการเรียนการสอนกับพันธกิจอื่น" ขึ้น ซึ่งประเด็นดังกลาวเปนประเด็นในการจัดการความรูดานการผลิต
บัณฑิต ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรประจําปการศึกษา 2559 อีกดวย
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อใหอาจารยมีความรูในการออกแบบการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับพันธกิจอื่น
2) เพื่อจัดใหมีการถายทอดประสบการณและแลกเปลี่ยนความรูจากผูที่ไดจัดการเรียนการสอนที่มี
การบูรณาการกับพันธกิจอื่นในปการศึกษาที่ผานมา
3) เพื่อนําองคความรูที่ไดนําเขาสูกระบวนการจัดการเรียนรู (Knowledge management) ประจําป
การศึกษา 2559 ตอไป
3. ความสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธของมหาวิทยาลัยและคณะ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ : 04, พัฒนาการจัดการศึกษากาวไกลสูอาเซียน
ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่ : 18 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางความแข็งแกรงทางวิชาการใหแก
นักศึกษา
กลยุทธที่ : 4.1.1 สรางความแข็งแกรงทางวิชาการและคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนใหแกบัณฑิตตามอัตลักษณ
ของมหาวิทยาลัยเพื่อใหสามารถแขงขันได
แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 ที่ : 4) พัฒนา
กระบวนการเรียนการสอน สื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพที่ทันสมัยอยาง
ตอเนื่อง
สอดคลองกับอัตลักษณ : สรางสรรคปญญา
สอดคลองกับเอกลักษณ : เรียนรูพัฒนาทองถิ่น
สอดคลองกับคานิยมหลัก : K – Knowledge – สรางสรรคความรูใหม , R – Responsibility –
ยึดถือความรับผิดชอบตอหนาที่
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4. ผูเขารวมโครงการ จํานวนทั้งสิ้น 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

1. วางแผนโครงการ
2. ประสานเชิญวิทยากร
3. ประสานกับโปรแกรมวิชาเพื่อใหคัดเลือกอาจารยที่
จัดการเรียนการสอนโดยการบูรณาการกับพันธกิจอื่น
โดยเปนผูที่มีประสบการณแลว จํานวน 1 คน และผูที่
กําลังดําเนินการหรือมีแผนจะดําเนินการ จํานวน 1
คน
4. ประชุมอาจารยที่มีประสบการณจัดการเรียนการสอน
โดยการบูรณาการกับพันธกิจอื่น
5. จัดกิจกรรมตามโครงการ
6. สรุปองคความรูที่เกิดจากกระบวนการการแลกเปลี่ยน
เรียนรูและการจัดการความรู
7. เผยแพรองคความรูเพื่อกอใหเกิดการเรียนรูอยาง
ตอเนื่อง
8. ติดตามการนําองคความรูไปใชและประเมินผล
โครงการ

ระยะเวลา
ภายในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2559
ภายในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2559
ภายในวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2559

5 กันยายน พ.ศ.2559
7 – 8 กันยายน 2559
ภายในเดือนตุลาคม พ.ศ.2559
กอนเปดภาคเรียนที่ 2 / 2559
ภายในเดือนมีนาคม พ.ศ.2560

6. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม
วันที่ 7 – 8 กันยายน 2559
7. สถานที่ดําเนินงาน
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด อําเภอแมสอด จังหวัดตาก
8. งบประมาณ
8.1 แหลงงบ งบบํารุงการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 จาก
1) โครงการบริหารงานวิชาการและพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูของคณาจารย
1.1) กิจกรรมการพัฒนาทักษะคณาจารยในดานกระบวนการจัดการเรียนรู หรือ การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมใหนักศึกษามีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 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 รวมเปนเงินทั้งสิ้น 36,000 บาท (สามหมื่นหกพันบาทถวน)
หมวดรายจาย

จํานวนเงิน

รายละเอียดการใชจาย (ระบุแยกตามกิจกรรมใหชัดเจน)

คาตอบแทน

7,500

คาใชสอย

13,000

คาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ

14,690

1. คาตอบแทนวิทยากร 9 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 300 บาท จํานวน 3 คน
เหมาจาย 7,500 บาท
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
5. คาที่พัก 17 หอง * 550 บาท = 9,350 บาท
6. คาเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ 3 คน*240*2วัน = 1,440 บาท
7. คาน้ํามัน 1,300 บาท*3คัน = 3,900 บาท
8. คาวัสดุสํานักงาน 3,100 บาท

คาวัสดุ

810
รวมทั้งสิ้น

9. การประเมินผลโครงการ
วัตถุประสงคการประเมิน

36,000 บาท
แหลงขอมูล

1. อาจารยที่เขา
1. เพื่อประเมินความรูในการ
รวมกิจกรรม
ออกแบบการจัดการเรียนการ
สอนที่มีการบูรณาการกับพันธ
กิจอื่น
2. เพื่อประเมินความรูที่เกิดจาก
การแลกเปลี่ยนความรูในการ
จัดการเรียนการสอนที่มี
การบูรณาการกับพันธกิจอื่น
3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของ
ผูเขารวมกิจกรรม
4. เพื่อประเมินการนําความรูไปใช
ประโยชนของอาจารย

(ถัวจายทุกรายการ)
วิธีการ/เครื่องมือ

วิธีวิเคราะห
เกณฑในการประเมิน
ขอมูล
1. การนําเสนอวิธีการ 1. การวิเคราะห 1. ผูเขารวมโครงการมี
จัดการเรียนรูของ
ขอมูลเชิง
ความสามารถใน
ผูเขารวมโครงการ
คุณภาพ
การออกแบบ
2. แบบสอบถาม
2. ความถี่ รอยละ กิจกรรมการจัดการ
เรียนรูแ ละนําเสนอ
ประเมินความรู
คาเฉลี่ย สวน
ได
และความพึงพอใจ
เบี่ยงเบน
ของคณาจารยทเี่ ขา มาตรฐาน
2. ผูเขารวมโครงการมี
รวมกิจกรรม
ความรูความเขาใจ
3. แบบติดตามการนํา
และ มีความพึง
ความรูไปใช
พอใจ ในระดับดี
ประโยชน
(คาเฉลี่ย 3.51 ขึ้น
ไป)
3. สามารถนําความรู
ไปใชอยางนอยรอย
ละ 80
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10. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1) อาจารยมีความรูในการออกแบบการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับพันธกิจอื่นและ
สามารถนําไปประยุกตใชได
2) อาจารยไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับพันธกิจอื่นและ
และสามารถนําไปประยุกตใชได
3) มีองคความรูที่จะไปดําเนินการจัดการเรียนรู (Knowledge management) ในปการศึกษา 2559
4) สรางความสัมพันธอันดีระหวางคณาจารยของคณะ
ลงชื่อ..............................................
(ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต)
ผูเสนอโครงการ
ความเห็น.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ..............................................
(ผูชวยศาสตราจารยสชุ ิน รอดกําเหนิด)
ผูใหความเห็นชอบโครงการ
ความเห็น.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ..............................................
(…………………………………………………….)
ผูอนุมัติโครงการ
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กําหนดการโครงการพัฒนาอาจารย
เรื่อง "การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับพันธกิจอื่น"
วันที่ 7 - 8 กันยายน พ.ศ.2559
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด อําเภอแมสอด จังหวัดตาก
วันพุธที่ 7 กันยายน พ.ศ.2559
เวลา
กิจกรรม
06.00 น.
พรอมกันที่บริเวณหนาอาคารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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
อื่น” 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
เรียนการสอนโดยการบูรณาการกับพันธกิจอื่น และการรายงานผล
การบูรณาการ” โดยตัวแทนโปรแกรมวิชาตางๆ
- วิพากษและใหขอเสนอแนะ โดยคณะวิทยากร
14.30 น. – 14.45 น.
พักรับประทานอาหารวาง
14.45 น. – 16.30 น. กิจกรรมนําเสนอแบบเลาเรื่อง (Story Telling) ประสบการณการจัดการ
เรียนการสอนโดยการบูรณาการกับพันธกิจอื่น 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
เรียนการสอนโดยการบูรณาการกับพันธกิจอื่น และการรายงานผล
การบูรณาการ” โดยตัวแทนโปรแกรมวิชาตางๆ
- วิพากษและใหขอเสนอแนะ โดยคณะวิทยากร
(ตอ)
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วันพฤหัสบดีที่ 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.รัชนี 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.
สรุปแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนโดยการบูรณาการกับพันธกิจอื่น
16.00 น. – 16.30 น.
ประธานมอบเกียรติบัตรผูนําเสนอ/มอบรางวัลสําหรับผูนําเสนอดีเดน
และกลาวปด
16.30 น. – 19.00 น.
เดินทางกลับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดยสวัสดิภาพ
**พักรับประทานอาหารวางในหองประชุม**
*************************

