
การบูรณาการกิจกรรมกับการเรียนการสอน 
 
ชื่อผลงาน   การบูรณาการเรียนรู้เพ่ือสร้างจิตอาสาสู่การพัฒนาองค์กรและชุมชนเข้มแข็ง 
ชื่อส่วนงาน   วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน 
โดย  ผศ.อาเดช  อุปนันท์  อาจารย์ประจ า 
แนวคิด 
  จิตอาสาพัฒนาองค์กรและชุมชน นับเป็นเป้าหมายหลักของการพัฒนาองค์กรแห่งความสุข ของ
วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน  การเรียนการสอนจึงเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดความรู้ที่ดีจ าเป็นจะต้องอาศัยการบูร
ณาการ หรือการเชื่อมโยงเนื้อหาวิชาการหรือกิจกรรมต่างๆเข้าด้วยกัน  เพ่ือจะช่วยส่งเสริมผู้เรียนให้มีโอกาส
ใช้ความคิด ประสบการณ์ ความสามารถ ตลอดจนทักษะต่างๆ อย่างหลากหลาย ภายใต้การมีจิตอาสาที่มีต่อ
สถาบันและชุมชน  จึงก่อให้เกิดการเรียนรู้ทักษะกระบวนการและเนื้อหาสาระไปพร้อมกัน และที่ส าคัญการ
จัดการเรียนรู้ที่ดีนั้น จะต้องสนองตอบต่อเป้าหมายการผลิตตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถาบัน 
 
กระบวนการและกลไกการด าเนินการจัดการความรู้ 
  วิทยาลัยสงฆ์ล าพูนได้พัฒนาองค์กรแห่งความเป็นเลิศ ด้านองค์กรแห่งความสุข ได้ก าหนดองค์ความรู้
สู่การจัดการความรู้ คือด้านจิตอาสาพัฒนาองค์กรและชุมชน  ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของมหาวิทยาลัย  ใน
การผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ไว้  ๙  ประการ คือ มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส  ใฝ่รู้ใฝ่คิด เป็นผู้น าด้านจิตวิญญาณ มี
ความสามารถในด้านการแก้ไขปัญหา มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองให้เพียบพร้อมด้วย
คุณธรรม จริยธรรม มีศรัทธาที่จะอุทิศตนเพ่ือพระพุทธศาสนา และมีน้ าใจรู้จักเสียสละเพ่ือส่วนรวม   
  จากเป้าหมายการบ่งชี้องค์ความรู้จึงน าไปสู่คัดเลือกองค์ความรู้ด้านกระบวนการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการกับโครงการกิจกรรมในมิติของจิตอาสาพัฒนาองค์กรและชุมชน  และมีความเชื่อมั่นว่า การจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการ เป็นอีกกระบวนการเรียนรู้หนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนให้นิสิตได้มีการพัฒนาศักยภาพตนเอง 
และความร่วมมือของบุคลากรในวิทยาลัยสงฆ์ล าพูน  จึงระดมความเห็นและให้ความส าคัญขององค์ความรู้ด้าน 
“การบูรณาการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตอาสาสู่การพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง” เพ่ือน าไปสู่การเรียนรู้ของบุคลากรและ
นิสิตภายใต้การจัดการความรู้  โดยมีการด าเนินการ ดังนี้ 
  ๑. สร้างองค์ความรู้  โดยได้น ารายวิชาเทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา บูรณาการกับโครงการและ
กิจกรรมที่ก าหนดให้นิสิตมีการเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนเป็นกลุ่ม การฝึกเขียนและบริหารโครงการ จึงน า ๓ 
ประเด็นหลักนี้มาก าหนดกรอบการพัฒนาโครงการและกิจกรรม  โดยใช้หลักการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
อย่างมีส่วนร่วมระหว่างนิสิตและบุคลากรของวิทยาลัยสงฆ์ล าพูน จึงเกิด “โครงการคณาจารย์นิสิตจิตอาสา
พัฒนาสังคม” นับเป็นโครงการและกิจกรรมที่ท าให้บุคลากรและนิสิตเกิดความตระหนักด้านจิตอาสาพัฒนา
องค์กรและชุมชนอย่างเข้มแข็ง 
 ๒. การประมวลองค์ความรู้  การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับโครงการและกิจกรรมด้าน
จิตอาสาพัฒนาองค์กรและชุมชน ได้เสริมสร้างองค์ความรู้จากคู่มือการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  สู่การจัดท าเป็นคู่มือการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
โครงการจิตอาสาพัฒนาองค์กรและชุมชน  พร้อมกับการสรุปโครงการกิจกรรมและการประเมินผลเพ่ือการ
เรียนรู้ด้านวิชาการ 
 ๓. การเข้าถึงข้อมูล  องค์ความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ น าไปสู่การเผยแพร่
ผลงานและรูปแบบผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆของวิทยาลัยสงฆ์ล าพูน ได้แก่ เว็บไซต์ facebook ,line ฯลฯ และ



๒ 

 

การประชุมบุคลากรและนิสิตประจ าสัปดาห์ ประจ าเดือน  เพ่ือสามารถน ารูปแบบการจัดการเรียนการสอนไป
ประยุกตใ์ช้ในรายวิชาอ่ืนๆ และการน าไปประยุกตใ์ช้ในองค์กรได ้
 ๔. การเรียนรู้  การจัดการองค์ความรู้น าไปสู่การเรียนรู้ของคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต  ได้เกิด
กระบวนศึกษาเรียนรู้ถึงรูปแบบการบูรณาการโครงการและกิจกรรมด้านจิตอาสาพัฒนาองค์กรและชุมชน  ท า
ให้มีการจัดโครงการและกิจกรรมเพ่ิมขึ้นในวิทยาลัยสงฆ์ล าพูน  และมีการประชาสัมพันธ์ด้านจิตอาสาอย่าง
ต่อเนื่อง  จึงส่งผลให้บุคลากร นิสิต และเครือข่ายภายนอก  ได้ร่วมจัดโครงการและชมรม ได้แก่ ชมรมกล้าดีศรี
ล าพูน  ศูนย์พัฒนาคุณธรรมวัดแม่สารป่าขาม  ชมรมพลังมหาจุฬาฯล าพูน สร้างพลเมืองดี  โครงการนิสิตจิต
อาสาพัฒนาชุมชน  นิสิตจิตอาสาเยี่ยมผู้ป่วยโรงพยาบาล  และนิสิตจิตอาสาพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์ล าพูน เป็นต้น 
 ผลลัพธ์การจัดการความรู้ 
เชิงปริมาณ 
 ๑. มีรายวิชาในแต่ละหลักสูตรได้น าโครงการกิจกรรมบูรณาการด้านจิตอาสากับการเรียนการสอน ใน
ไตรมาสที่ ๑ - ๓ ปีงบประมาณ ๖๐ จ านวน ๑๕ รายวิชา คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๖๐ ของรายวิชาทั้งหมด 
 ๒. มีเครือข่ายการเรียนรู้ภายนอกเพ่ือเสริมสร้างนักจิตอาสา ได้แก่ เครือข่ายชมรมกล้าดีศรีล าพูน 
(โรงเรียนมัธยมในจังหวัดล าพูน) เครือข่ายชมรมนิสิตจิตอาสาเยี่ยมผู้ป่วยโรงพยาบาล (โรงพยาบาลในจังหวัด
ล าพูน เป็นต้น 
 ๓. บุคลากรวิทยาลัยสงฆ์ล าพูนเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๓๑.๕๒ 
เชิงคุณภาพ 
 ๑. การจัดการเรียนสอนที่ให้ความส าคัญของการพัฒนาคุณลักษณะด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
ความมีจิตอาสา ซึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงในลักษณะเชิงพฤติกรรม  ที่บุคลากรวิทยาลัยสงฆ์ล าพูนร่วมกับนิสิตใน
การจัดโครงการหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นในวิทยาลัยสงฆ์ล าพูน  และความเอาใจใส่ช่วยเหลือต่อเพ่ือนนิสิตอย่าง
ต่อเนื่อง 
 ๒. กระบวนการท างานอย่างมีส่วนร่วมในองค์กร  ที่สามารถท าให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้
งานในแต่ละส่วนงาน และสามารถด าเนินการในภาระงานรองของบุคลากรอย่างเข้มแข็ง  ซึ่ง เกิดภาพการ
ท างานในมิติของครอบครัวแห่งความสุข 
 ๓. สร้างเครือข่ายภายนอกเพ่ือการพัฒนาจิตอาสา  เกิดการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมและความร่วมมือ
ของเครือข่าย เช่น โรงเรียนมัธยมในจังหวัดล าพูน  โรงพยาบาลในจังหวัดล าพูน เป็นต้น ที่น าองค์ความรู้สู่การ
ประยุกต์ใช้ในองค์กรและให้ความร่วมมือในการด าเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆของวิทยาลัยสงฆ์ล าพูน 
 ๔. การจัดการเรียนการแบบบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ  ซึ่งคณาจารย์สามารถด าเนินการจัดการเรียน
การเรียนแบบบูรณาการตามหลักวิชาการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพต่อไป 
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อาจารย์อาเดช  อุปนันท ์
การจัดองค์ความรู ้

สู่องค์กรแห่งความสุข 
 

นโยบาย / คณะกรรมการ 
แผนฯ/ปฏิทิน 

 

องค์ความรู้ด้านจติอาสา
พัฒนาองค์กร ชุมชน 

 

การจัดการเรยีนการสอนแบบ
บูรณาการกับโครงการ/กจิกรรม  
จิตอาสาพัฒนาองค์กรและชุมชน 

ประมวลองค์ความรู้ 
หลักการ/รูปแบบ/แนวทางการ

ด าเนินการ 

จัดท าคู่มือการจัดการเรียนการสอน
แบบบูรณาการ/ ผลงานการจัด

กิจกรรม 

เผยแพร่ เว็บไซต์ Facebook  line 

บอร์ดประชาสัมพันธ์ วารสารมหา
จุฬาฯล าพูน 

 

การประชุม / สัมมนาวิชาการเรื่อง
การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณา

การ 
 

การด าเนินงานของคณาจารย์ในแต่
ละสาขาวิชา / บุคลากรมีส่วนร่วม

ด าเนินกิจกรรม 
 

ผลลัพธ์ 

- การจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการมีประสิทธิภาพ 
- กระบวนการท างานอย่างมีส่วน
ร่วมในองค์กร   
- สร้างเครือข่ายภายนอกเพื่อการ
พัฒนาจิตอาสา   
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ประมวลรูปภาพ 
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