เป็ นที่ทราบกันดีว่า ภาระงานหลัก ของคณะวิชา มีอยู่ 4 ประการด้ วยกัน คือ
1) การจัดการเรี ยนการสอน
2) การวิจยั
3) การทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม
4) การบริ การสังคม
โดยการจัดการเรี ยนการสอนถือว่าเป็ นภารกิจหลักที่คณะวิชาต้องดาเนิ นการและเป็ นภารกิจที่สาคัญยิ่ง
เนื่ องจากเป็ นงานผลิ ตบัณฑิตให้มีความรู ้ความสามารถมาทางานให้กบั สังคม ดังนั้นบัณฑิ ตที่คณะวิชาผลิ ตจึง
ต้องมีความรู้ความสามารถ รวมถึงต้องมีความพร้อมในการเป็ นประชาชนที่ดีของประเทศชาติ ดังจะเห็นได้วา่ ใน
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาการเรี ยนการสอนมีการกาหนดให้มีการดาเนิ นการสอนที่ตอ้ งสอนให้นกั ศึกษามีผล
การเรี ยนรู ้ ทกั ษะที่สาคัญ 5 ด้านคือ คุ ณธรรมและจริ ยธรรม ความรู ้ ปั ญญา ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ การวิเคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่ อสารและการใช้เทคโนโลยี่สารสนเทศ ดังนั้นการจัดการเรี ยน
การสอนในปั จจุ บนั จึ ง จาต้องมี การพัฒนาการสอนเพื่อสร้ างองค์ความรู ้ ในการศึ กษาให้แก่ นักศึ กษาเพื่อการ
พัฒนาหรื อเสริ มสร้างทักษะการเรี ยนรู ้ต่างๆที่กาหนด ซึ่ งการดาเนิ นการสอนให้กิดผลสัมฤทธิ์ ประกอบกับให้
นักศึกษาได้มีการเรี ยนรู ้และตระหนักถึงความสาคัญในพันธกิจอื่นๆที่คณะวิชาต้องดาเนิ นการ การบูรณาการ
การเรี ยนการสอนกับงานด้านต่างๆของคณะจึงเป็ นหนึ่งในวิธีการเสริ มองค์ความรู ้น้ ี โดยการบูรณาการคืออะไร
และจะต้องทาอย่างไร ขอเสนอเพื่อเป็ นการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ดงั นี้
การบูรณการ คือ อะไร
ความหมาย ของ คาว่า บูรณาการ นั้น มีผใู ้ ห้ความหมายมากมาย เช่น
1. บูรณาการ หมายถึง กระบวนการหรื อการปฏิบตั ิเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ
ทางจิ ตพิ สัย และพุ ท ธิ พิ สัย หรื อกระบวนการ หรื อการปฏิ บตั ิ ใ นอันที่ จะรวบรวมความคิ ด มโน
ภาพ ความรู้ เจตคติ ทักษะ และประสบการณ์ ในการแก้ปัญหา เพื่อให้ชีวิตมี ความสมดุ ลนัน่ เอง เป็ น
ความหมายของ คุณกาญจนา คุณารักษ์
2. บู รณาการ หมายถึ ง การนาศาสตร์ หรื อความรู ้ วิช าต่ า ง ๆ ที่ สั ม พัน ธ์ ก ันนามาเข้า ด้วยกันหรื อ
ผสมผสานได้อย่างกลมกลื น เพื่อนามาจัดเป็ นการเรี ยนการสอนภายใต้หัวข้อเดี ยวกัน เชื่ อมโยงกันเพื่อให้เกิ ด
ประโยชน์สูงสุ ด โดยมี การเน้นองค์รวมของเนื้ อหามากกว่าองค์ความรู ้ ของแต่ละรายวิชา และเน้นการสร้ าง
ความรู ้ของผูเ้ รี ยนที่มากกว่า การให้เนื้อหาโดยครู เป็ นผูก้ าหนด จากความหมาย ใน www.KMIT.ORG
3. บูรณาการ หมายถึง การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ความรู ้ ความเข้าใจและทักษะในศาสตร์ หรื อวิชาต่างๆ
มากกว่า 1 วิชาขึ้นไปรวมเข้าด้วยกัน ภายใต้เรื่ องราวโครงการหรื อกิจกรรมเดียวกัน เพื่อแก้ปัญหาหรื อแสวงหา
ความรู้ความเข้าใจในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง จาก กรมวิชาการ

4. บูรณาการ หมายถึ ง การนาเนื้ อหาสาระที่มีความเกี่ ยวข้องกันให้สัมพันธ์เป็ นเรื่ องเดี ยวกัน และจัด
กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ใ ห้ ผูเ้ รี ย นเกิ ด ความเข้า ใจลัก ษณะที่ เ ป็ นองค์ ร วม และน าความรู ้ ค วามเข้า ใจไปใช้ ใ น
ชีวติ ประจาวันได้ จากคุณทัศนา แขมมณี
5. บูรณาการ หมายถึง การผสมผสานทรัพยากรที่มีอยู่ นามาบริ หารจัดการร่ วมกันเพื่อให้เกิดการพัฒนา
หรื อทาให้ดีข้ ึน จาก คุณจุรวลัย ์ ภักดีวฒ
ุ ิ (GOTO KNOW) และนอกจากนี้ สานักคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้
ให้คาจากัดความ การบูรณาการไว้ในคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาว่า การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การ
ผสมกลมกลืนของแผนกระบวนการสารสนเทศการจัดสรรทรัพยากร การปฏิบตั ิการ ผลลัพธ์และการวิเคราะห์
เพื่อสนับสนุนเป้ าประสงค์ที่สาคัญของสถาบัน การบูรณาการที่มีประสิ ทธิ ผลเป็ นมากกว่าความสอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกัน (Alignment)ซึ่การดาเนินการของแต่ละองค์ประกอบภายในระบบการจัดการผลการดาเนิ นการ
มีความเชื่อมโยงกันเป็ นหนึ่ง เดียวอย่างสมบูรณ์
จากความหมายของคาว่า บูรณาการ ต่างๆข้างต้น จึงพอสรุ ปได้วา่ การบูรณาการ หมายถึง การนาเอา
ศาสตร์ หรื อความรู ้ ในงานต่างๆ มาผสมผสานกลมกลื นเข้าด้วยกัน ก่อให้เกิ ดหรื อขยายหรื อพัฒนาวิธีการหรื อ
การเรี ยนรู ้ ในเรื่ องต่างๆให้ชดั เจนหรื อมีความเข้าใจในวัตถุ ประสงค์หรื อการนาความรู ้ น้ นั มาใช้ได้ถูกต้องมาก
ยิง่ ขึ้นในการจัดการเรี ยนการสอน เป็ นงานที่ให้ความรู ้หรื อสร้างความเข้าใจในศาสตร์ ต่างๆให้แก่นกั ศึกษา การ
ใช้หลักของการบูรณาการงานต่างๆเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ให้แก่นกั ศึกษาจึงเป็ นหนึ่ งในวิธีการเสริ มสร้างศักยภาพ
ในการเรี ยนการสอนแบบนาหลักของการบูรณาการมาใช้น้ นั จึงมีลกั ษณะที่สาคัญที่ก่อให้เกิ ด การพัฒนาองค์
ความรู้ แบบการใช้หลักปฏิบตั ิจริ งมามีส่วนร่ วมในการสร้างความเข้าใจเป็ นการสร้างความรู ้ในรู ปแบบองค์รวม
ที่เมื่อนักศึกษาจบการศึกษาก็จะสามารถนาความรุ ้ที่ได้รับไปปฏิบตั ิงานได้จริ งทันทีหลักบูรณาการ ที่นามาใช้กบั
การเรี ยนการสอน เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์และเป็ นการสอดคล้องกับพันธกิ จที่คณะวิชาต้องดาเนิ นการอยูแ่ ล้ว
การบูรณาการงานเพื่อการจัดการเรี ยนการสอนจึง ทากันในงาน บูรณาการกับ งาน 3 ด้านดังนี้ คือ
1. การบูรณาการเรี ยนการสอน กับงานวิจยั
2. การบูรณาการเรี ยนการสอน กับงานบริ การสังคม
3. การบูรณาการเรี ยนการสอน กับงานทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม
วิธีการบูรณการ จะทาอย่างไร
วิธีการบูรณาการ งานการเรี ยนการสอน กับงานพันธกิจต่างๆนั้น หากจะพิจารณาแล้วอาจกล่าวได้วา่ ทา
ได้ 2 วิธีการ คือ
1. ผูส้ อนการนาเอางานนั้นๆมาเป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาโดยให้นกั ศึกษาทาหรื อ
ดาเนิ นงานเพื่อพัฒนาความรู ้ที่นกั ศึกษาได้รับจากในห้องเรี ยนอันก่อให้เกิ ดความเข้าใจจากหลักการปฏิ บตั ิงาน
จริ งยิง่ ขึ้น โดยวิธีการนี้ ผูส้ อนจะต้องดาเนินการดังนี้

1.1 กาหนด โครงการ หรื อกิจกรรม ให้นกั ศึกษา เข้ามามีส่วนร่ วมในการดาเนินงาน
1.2 กาหนดรายวิชา ที่ประสงค์ให้นกั ศึกษา ใช้โครงการ หรื อกิจกรรม ตามข้อ 1.1 เพื่อการศึกษา
1.3 อธิบายวัตถุประสงค์การดาเนินงานให้นกั ศึกษาทราบ
1.4 ให้นกั ศึกษาดาเนินงานตามที่กาหนด
1.5 ให้นกั ศึกษาทาผลสรุ ปการดาเนินงานตามโครงการ หรื อกิจกรรม พร้อมทั้งองค์ความรู ้ที่ได้รับ
1.6 ผูส้ อนประเมินผลความรู ้ที่ได้รับจากการดาเนินงานตามโครงการ หรื อกิจกรรม
2. ผูส้ อนนาเอาความรู ้จากที่ตนได้ปฏิบตั ิงานในพันธกิจอื่น เช่น งานบริ การสังคม งานวิจยั หรื อการทานุ
บารุ งศิลปวัฒนธรรม มาผสมผสานกับเนื้ อหาการสอนในรายวิชาที่ตนสอนโดยวิธีการนี้ ผูส้ อนต้องดาเนิ นการ
ดังนี้
2.1 ผูส้ อนต้องดาเนินงานตามพันธกิจ ที่ตนนามาบูรณาการ
2.2 ผูส้ อนทาการสังเคราะห์องค์ความรู ้ที่ได้รับจากการดาเนินงานตามพันธกิจ
2.3 ก าหนดรายวิ ช าที่ ต นสอน เพื่ อพิ จ ารณาว่า องค์ค วามรู ้ ที่ ไ ด้จ ากการด าเนิ น งานตามพัน ธกิ จ ที่
สังเคราะห์ได้ มีความเกี่ยวกันกับวิชาใดและในหัวข้อใด
2.4 วางแผนการนาองค์ความรู้ที่ได้จากการสังเคราะห์ตาม ข้อ 2.2 เพื่อนามาบูรณาการในรายวิชา
และหัวข้อที่กาหนดในข้อ 2.3 โดยระบุไว้ใน มคอ. 3 ทาการบูรณาการตามแผนที่กาหนดในข้อ 2.4
2.5 ประเมินผลการเรี ยนรู้ของนักศึกษาจากการบูรณาการ ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด
2.6 รายงานผลการเรี ยนรู้ของการบูรณาการ ตาม มคอ. 5
ประโยชน์ ของการบูรณาการ
การบูรณาการ ถือได้วา่ เป็ นการดาเนิ นงานที่เป็ นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาการเรี ยนการสอน ใน
ปั จจุบนั ซี่ งสามารถสรุ ปได้ ดังนี้
1. ช่วยให้เกิดความ เชื่อมโยงในศาสตร์ ต่างๆที่เกี่ยวข้องหรื อใกล้เคียงกัน
2. ช่วยให้ผเู ้ รี ยนมีความเข้าใจในเรื่ องที่เกรี ยนอย่างเป็ นระบบ
3. ช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้รับความรู ้ ความเข้าใจ ในรู ปแบบองค์รวม
4. กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนรู่ จกั วิธีการแสวงหาความรู ้ ความเข้าใจ จากสิ่ งต่าง ๆ
5. ช่วยให้เกิดการทางานร่ วมกัน ช่วยเหลือกัน
6. ส่ งเสริ ม สนับสนุนให้มีการพัฒนา งานให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน
***********************

