
กลุ่มงานบริการการศึกษา  ปีการศึกษา 2560 (พฤศจิกายน 2560) 

แนวปฏิบัติในการบูรณาการรายวิชากับพันธกิจ 
ด้านการวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี 
 

1 การบูรณาการรายวิชากับการวิจัย 
เอกสาร การด าเนินงาน หมายเหตุ 

มคอ.3  
1. หมวด 2 ข้อ 2 
  1.1 วัตถุประสงค์ 
  1.2 หลักฐาน 
  1.3 วิธีการพัฒนา 
2. หมวด 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้
ของนักศึกษา  
  2.1 วิธีการสอน 
 
  2.2 วิธีการประเมินผล 
 
 
3. หมวด 5 แผนการสอน 
  3.1 กิจกรรมการสอน 
 
  3.2 วิธีประเมินผล 

 
 
1.1 บูรณาการกับงานวิจัย 
1.2 มคอ 3, รายงานวิจัย 
1.3 ระบุกิจกรรมที่ให้นักศึกษาด าเนินการ 
 
 
2.1 บูรณาการกับการวิจัย โดยระบุกิจกรรมที่ท า
ใหน้ักศึกษาปฏิบัติในการวิจัย  
2.2 ระบุวิธีที่ประเมินว่านักศึกษามีความรู้ หรือ
ทักษะที่ต้องการจากการบูรณาการรายวิชากับการ
วิจัยแล้วหรือไม่ 
 
3.1 ก าหนดแผนการสอนครั้งที่จะบูรณาการการ
วิจัย ว่ามีกิจกรรมอย่างไร 
3.2 ระบุวิธีที่ประเมินว่านักศึกษามีความรู้ หรือ
ทักษะที่ต้องการจากการบูรณาการรายวิชากับการ
วิจัย  

 
- ผ่านการทวนสอบ มคอ.3 

และอนุมติใช้ 
 

โครงร่างงานวิจัย 
1. วัตถุประสงค์  
 
2. ข้ันตอนการวิจัย 
 

 
1.1 เพื่อบูรณาการ...กับการวิจัย 
1.2 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้/ทักษะอะไร 
2. ระบุกิจกรรมที่ให้นักศึกษาปฏิบัติในการวิจัย 
เพื่อให้เกิดความรู้/ทักษะที่ต้องการ 

ก่อนเริ่มการวจิัย 

รายงานวิจัย 
1. วัตถุประสงค์  
2. ข้ันตอนการวิจัย 
 

 
1. เพื่อบูรณาการ...กับการวิจัย 
2. ระบุกิจกรรมที่ให้นักศึกษาปฏิบัติในการวิจัย 
เพื่อให้เกิดความรู้/ทักษะที่ต้องการ 

สิ้นสุดการวิจัย 

สรุปผลการบูรณาการ 
 

สรุปผลการบูรณาการการวิจัยกับรายวิชาที่เกิด
ขึ้นกับนักศึกษา  

 

 
 
 



กลุ่มงานบริการการศึกษา  ปีการศึกษา 2560 (พฤศจิกายน 2560) 

2. การบูรณาการรายวิชากับการบริการวิชาการ 
เอกสาร การด าเนินงาน หมายเหตุ 

มคอ.3  
1. หมวด 2 ข้อ 2 
  1.1 วัตถุประสงค์ 
  1.2 หลักฐาน 
 
  1.3 วิธีการพัฒนา 
2. หมวด 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้
ของนักศึกษา  
  2.1 วิธีการสอน 
 
 
  2.2 วิธีการประเมินผล 
 
 
3. หมวด 5 แผนการสอน 
  3.1 กิจกรรมการสอน 
 

3.2 วิธีประเมินผล 

 
 
1.1 บูรณาการกับการบริการวิชาการ 
1.2 มคอ 3, โครงการการบูรณาการรายวิชากับ

การบริการวิชาการ 
1.3 ระบุกิจกรรมที่ให้นักศึกษาด าเนินการ 
 
 
2.1 บูรณาการกับการบริการวิชาการ โดยระบุ
กิจกรรมที่ท าให้นักศึกษาปฏิบัติในการบริการ
วิชาการ 
2.2 ระบุวิธีที่ประเมินว่านักศึกษามีความรู้ หรือ
ทักษะที่ต้องการจากการบูรณาการรายวิชากับการ
บริการวิชาการแล้วหรือไม่ 
 
3.1 ก าหนดแผนการสอนครั้งที่จะบูรณาการการ
บริการวิชาการ ว่ามีกิจกรรมอย่างไร 
3.2 ระบุวิธีที่ประเมินว่านักศึกษามีความรู้ หรือ
ทักษะที่ต้องการจากการบูรณาการกับการบริการ
วิชาการ  

 
 

- ผ่านการทวนสอบ มคอ.3 
และอนุมติใช้ 

 

โครงการบริการวิชาการ 
1. วัตถุประสงค์  
 
2. ข้ันตอนการด าเนินงาน 
 

 
1.1  เพื่อบูรณาการ...กับการบริการวิชาการ 
1.2 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้/ทักษะอะไร 
2. ระบุกิจกรรมที่ให้นักศึกษาปฏิบัติในการบริการ
วิชาการ เพื่อให้เกิดความรู้/ทักษะที่ต้องการ 

 
ก่อนเริ่มการบริการวิชาการ 

สรุปผลโครงการบริการวิชาการ 
1. นักศึกษา 
 
2. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 

 
1. ความรู้/ทักษะที่ต้องการให้นักศึกษามี จากการ
ให้บริการวิชาการ 
2. ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

 
สิ้นสุดการบริการวิชาการ 
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3. การบูรณาการรายวิชากับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
เอกสาร การด าเนินงาน หมายเหตุ 

มคอ.3  
1. หมวด 2 ข้อ 2 
  1.1 วัตถุประสงค์ 
  1.2 หลักฐาน 
 
  1.3 วิธีการพัฒนา 
2. หมวด 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้
ของนักศึกษา  
  2.1 วิธีการสอน 
 
  2.2 วิธีการประเมินผล 
 
 
3. หมวด 5 แผนการสอน 
  3.1 กิจกรรมการสอน 
 

3.3 วิธีประเมินผล 

 
 
1.1 บูรณาการกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
1.2 มคอ 3, โครงการการบูรณาการรายวิชากับ

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
1.3 ระบุกิจกรรมที่ให้นักศึกษาด าเนินการ 
 
 
2.1 บูรณาการกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
โดยระบุกิจกรรมที่ท าให้นักศึกษาปฏิบัติ 
2.2 ระบุวิธีที่ประเมินว่านักศึกษามีความรู้ หรือ
ทักษะที่ต้องการจากการบูรณาการรายวิชากับการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมแล้วหรือไม่ 
 
3.1 ก าหนดแผนการสอนครั้งที่จะบูรณาการการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมว่ามีกิจกรรมอย่างไร 
3.2 ระบุวิธีที่ประเมินว่านักศึกษามีความรู้ หรือ
ทักษะที่ต้องการจากการบูรณาการรายวิชากับการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 
 

- ผ่านการทวนสอบ มคอ.3 
และอนุมติใช้ 

 

โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
1. วัตถุประสงค์  
 
 
2. ข้ันตอนการด าเนินงาน 
 

 
1.1  เพื่อบูรณาการ. . . . . . . .กับการท านุบ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม 
1.2 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้/ทักษะอะไร 
2. ระบุกิจกรรมที่ให้นักศึกษาปฏิบัติในการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดความรู้/ทักษะที่
ต้องการ 

 
 

ก่อนเริ่มโครงการ 

สรุปผลโครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
1. นักศึกษา 
 
2. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 

 
 
1. ความรู้/ทักษะที่ต้องการให้นักศึกษามี จากการ
ให้บริการวิชาการ 
2. ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

 
 

สิ้นสุดโครงการ 

 
 
 
 
 


