
เป็นที่ทราบกนัดีว่า ภาระงานหลกั ของคณะวชิา มีอยู่ 4 ประการด้วยกนั คือ 
1)  การจดัการเรียนการสอน 
2)  การวจิยั 
3)  การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
4)  การบริการสังคม 
โดยการจดัการเรียนการสอนถือวา่เป็นภารกิจหลกัท่ีคณะวิชาตอ้งด าเนินการและเป็นภารกิจท่ีส าคญัยิ่ง

เน่ืองจากเป็นงานผลิตบณัฑิตให้มีความรู้ความสามารถมาท างานให้กบัสังคม ดงันั้นบณัฑิตท่ีคณะวิชาผลิตจึง
ตอ้งมีความรู้ความสามารถ รวมถึงตอ้งมีความพร้อมในการเป็นประชาชนท่ีดีของประเทศชาติ ดงัจะเห็นไดว้า่ใน
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาการเรียนการสอนมีการก าหนดให้มีการด าเนินการสอนท่ีตอ้งสอนให้นกัศึกษามีผล
การเรียนรู้ทกัษะท่ีส าคญั 5 ดา้นคือ คุณธรรมและจริยธรรม ความรู้ ปัญญา ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ การวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยี่สารสนเทศ  ดงันั้นการจดัการเรียน
การสอนในปัจจุบนัจึงจ าตอ้งมีการพฒันาการสอนเพื่อสร้างองค์ความรู้ในการศึกษาให้แก่นักศึกษาเพื่อการ
พฒันาหรือเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ต่างๆท่ีก าหนด  ซ่ึงการด าเนินการสอนให้กิดผลสัมฤทธ์ิประกอบกบัให้
นกัศึกษาไดมี้การเรียนรู้และตระหนกัถึงความส าคญัในพนัธกิจอ่ืนๆท่ีคณะวิชาตอ้งด าเนินการ  การบูรณาการ 
การเรียนการสอนกบังานดา้นต่างๆของคณะจึงเป็นหน่ึงในวธีิการเสริมองคค์วามรู้น้ี  โดยการบูรณาการคืออะไร
และจะตอ้งท าอยา่งไร ขอเสนอเพื่อเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ดงัน้ี 

การบูรณการ คือ อะไร 
ความหมาย ของ ค าวา่ บูรณาการ นั้น มีผูใ้หค้วามหมายมากมาย เช่น 
1.   บูรณาการ  หมายถึง กระบวนการหรือการปฏิบติัเก่ียวกบัการเรียนรู้ความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบ

ทางจิตพิสัย  และพุทธิพิสัย  หรือกระบวนการ  หรือการปฏิบติัในอันท่ีจะรวบรวมความคิด  มโน
ภาพ  ความรู้  เจตคติ  ทกัษะ และประสบการณ์ในการแกปั้ญหา  เพื่อให้ชีวิตมีความสมดุลนั่นเอง เป็น
ความหมายของ คุณกาญจนา  คุณารักษ ์ 

2.  บูรณาการ หมายถึง การน าศาสตร์หรือความรู้วิชาต่าง ๆ ท่ีสัมพนัธ์กันน ามาเข้าด้วยกันหรือ
ผสมผสานไดอ้ย่างกลมกลืน เพื่อน ามาจดัเป็นการเรียนการสอนภายใตห้ัวขอ้เดียวกนั เช่ือมโยงกนัเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด โดยมีการเน้นองค์รวมของเน้ือหามากกว่าองค์ความรู้ของแต่ละรายวิชา และเน้นการสร้าง
ความรู้ของผูเ้รียนท่ีมากกวา่ การใหเ้น้ือหาโดยครูเป็นผูก้  าหนด จากความหมาย ใน www.KMIT.ORG 

3.  บูรณาการ หมายถึง การจดัการเรียนรู้โดยใช้ความรู้ความเขา้ใจและทกัษะในศาสตร์หรือวิชาต่างๆ 
มากกว่า 1 วิชาข้ึนไปรวมเขา้ดว้ยกนั ภายใตเ้ร่ืองราวโครงการหรือกิจกรรมเดียวกนั เพื่อแกปั้ญหาหรือแสวงหา
ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง จาก กรมวชิาการ 

http://www.kmit.org/


4.  บูรณาการ หมายถึง การน าเน้ือหาสาระท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนัให้สัมพนัธ์เป็นเร่ืองเดียวกนั และจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนเกิดความเข้าใจลักษณะท่ีเป็นองค์รวม และน าความรู้ความเข้าใจไปใช้ใน
ชีวติประจ าวนัได ้ จากคุณทศันา แขมมณี 

5.  บูรณาการ หมายถึง การผสมผสานทรัพยากรท่ีมีอยู ่น ามาบริหารจดัการร่วมกนัเพื่อให้เกิดการพฒันา
หรือท าใหดี้ข้ึน จาก คุณจุรวลยั ์ ภกัดีวฒิุ (GOTO KNOW) และนอกจากน้ี ส านกัคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้
ใหค้  าจ  ากดัความ การบูรณาการไวใ้นคู่มือประกนัคุณภาพการศึกษาวา่ การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การ
ผสมกลมกลืนของแผนกระบวนการสารสนเทศการจดัสรรทรัพยากร การปฏิบติัการ ผลลพัธ์และการวิเคราะห์ 
เพื่อสนบัสนุนเป้าประสงคท่ี์ส าคญัของสถาบนั การบูรณาการท่ีมีประสิทธิผลเป็นมากกวา่ความสอดคลอ้งไปใน
แนวทางเดียวกนั (Alignment)ซ่ึการด าเนินการของแต่ละองคป์ระกอบภายในระบบการจดัการผลการด าเนินการ
มีความเช่ือมโยงกนัเป็นหน่ึง เดียวอยา่งสมบูรณ์ 

จากความหมายของค าวา่ บูรณาการ ต่างๆขา้งตน้  จึงพอสรุปไดว้า่ การบูรณาการ หมายถึง การน าเอา
ศาสตร์หรือความรู้ในงานต่างๆ มาผสมผสานกลมกลืนเขา้ดว้ยกนั ก่อให้เกิดหรือขยายหรือพฒันาวิธีการหรือ
การเรียนรู้ในเร่ืองต่างๆให้ชดัเจนหรือมีความเขา้ใจในวตัถุประสงค์หรือการน าความรู้นั้นมาใชไ้ดถู้กตอ้งมาก
ยิง่ข้ึนในการจดัการเรียนการสอน เป็นงานท่ีให้ความรู้หรือสร้างความเขา้ใจในศาสตร์ต่างๆให้แก่นกัศึกษา การ
ใชห้ลกัของการบูรณาการงานต่างๆเพื่อพฒันาการเรียนรู้ใหแ้ก่นกัศึกษาจึงเป็นหน่ึงในวิธีการเสริมสร้างศกัยภาพ
ในการเรียนการสอนแบบน าหลกัของการบูรณาการมาใช้นั้น จึงมีลกัษณะท่ีส าคญัท่ีก่อให้เกิด การพฒันาองค์
ความรู้  แบบการใชห้ลกัปฏิบติัจริงมามีส่วนร่วมในการสร้างความเขา้ใจเป็นการสร้างความรู้ในรูปแบบองคร์วม
ท่ีเม่ือนกัศึกษาจบการศึกษาก็จะสามารถน าความรุ้ท่ีไดรั้บไปปฏิบติังานไดจ้ริงทนัทีหลกับูรณาการ ท่ีน ามาใชก้บั
การเรียนการสอน เพื่อให้เกิดความสัมพนัธ์และเป็นการสอดคลอ้งกบัพนัธกิจท่ีคณะวิชาตอ้งด าเนินการอยูแ่ลว้ 
การบูรณาการงานเพื่อการจดัการเรียนการสอนจึง ท ากนัในงาน บูรณาการกบั งาน 3 ดา้นดงัน้ี คือ 

1. การบูรณาการเรียนการสอน กบังานวจิยั 
2. การบูรณาการเรียนการสอน กบังานบริการสังคม 
3. การบูรณาการเรียนการสอน กบังานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
วธีิการบูรณการ จะท าอยา่งไร 
วธีิการบูรณาการ งานการเรียนการสอน กบังานพนัธกิจต่างๆนั้น หากจะพิจารณาแลว้อาจกล่าวไดว้า่ ท า

ได ้2 วธีิการ คือ 
1. ผูส้อนการน าเอางานนั้นๆมาเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาโดยใหน้กัศึกษาท าหรือ 

ด าเนินงานเพื่อพฒันาความรู้ท่ีนกัศึกษาไดรั้บจากในห้องเรียนอนัก่อให้เกิดความเขา้ใจจากหลกัการปฏิบติังาน
จริงยิง่ข้ึน โดยวธีิการน้ี ผูส้อนจะตอ้งด าเนินการดงัน้ี 



1.1    ก าหนด โครงการ หรือกิจกรรม ใหน้กัศึกษา เขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
1.2    ก าหนดรายวชิา ท่ีประสงคใ์หน้กัศึกษา ใชโ้ครงการ หรือกิจกรรม ตามขอ้ 1.1 เพื่อการศึกษา 
1.3    อธิบายวตัถุประสงคก์ารด าเนินงานใหน้กัศึกษาทราบ 
1.4    ใหน้กัศึกษาด าเนินงานตามท่ีก าหนด 
1.5    ใหน้กัศึกษาท าผลสรุปการด าเนินงานตามโครงการ หรือกิจกรรม พร้อมทั้งองคค์วามรู้ท่ีไดรั้บ 
1.6     ผูส้อนประเมินผลความรู้ท่ีไดรั้บจากการด าเนินงานตามโครงการ หรือกิจกรรม 
2. ผูส้อนน าเอาความรู้จากท่ีตนไดป้ฏิบติังานในพนัธกิจอ่ืน เช่น งานบริการสังคม งานวิจยัหรือการท านุ

บ ารุงศิลปวฒันธรรม มาผสมผสานกบัเน้ือหาการสอนในรายวิชาท่ีตนสอนโดยวิธีการน้ี ผูส้อนตอ้งด าเนินการ
ดงัน้ี 

2.1    ผูส้อนตอ้งด าเนินงานตามพนัธกิจ ท่ีตนน ามาบูรณาการ 
2.2    ผูส้อนท าการสังเคราะห์องคค์วามรู้ท่ีไดรั้บจากการด าเนินงานตามพนัธกิจ 
2.3    ก าหนดรายวิชาท่ีตนสอน เพื่อพิจารณาว่าองค์ความรู้ท่ีได้จากการด าเนินงานตามพนัธกิจท่ี

สังเคราะห์ได ้มีความเก่ียวกนักบัวชิาใดและในหวัขอ้ใด 
2.4    วางแผนการน าองค์ความรู้ท่ีไดจ้ากการสังเคราะห์ตาม     ขอ้ 2.2   เพื่อน ามาบูรณาการในรายวิชา

และหวัขอ้ท่ีก าหนดในขอ้ 2.3  โดยระบุไวใ้น มคอ. 3 ท าการบูรณาการตามแผนท่ีก าหนดในขอ้ 2.4 
2.5    ประเมินผลการเรียนรู้ของนกัศึกษาจากการบูรณาการ ตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนด 
2.6    รายงานผลการเรียนรู้ของการบูรณาการ ตาม มคอ. 5 
ประโยชน์ของการบูรณาการ 
การบูรณาการ ถือไดว้า่เป็นการด าเนินงานท่ีเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพฒันาการเรียนการสอน ใน

ปัจจุบนั ซ่ีงสามารถสรุปได ้ดงัน้ี 
1. ช่วยใหเ้กิดความ เช่ือมโยงในศาสตร์ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งหรือใกลเ้คียงกนั 
2. ช่วยใหผู้เ้รียนมีความเขา้ใจในเร่ืองท่ีเกรียนอยา่งเป็นระบบ 
3. ช่วยใหผู้เ้รียนไดรั้บความรู้ ความเขา้ใจ ในรูปแบบองคร์วม 
4. กระตุน้ใหผู้เ้รียนรู่จกัวธีิการแสวงหาความรู้ ความเขา้ใจ จากส่ิงต่าง ๆ 
5. ช่วยใหเ้กิดการท างานร่วมกนั ช่วยเหลือกนั 
6. ส่งเสริม สนบัสนุนใหมี้การพฒันา งานใหเ้กิดประโยชน์ร่วมกนั 

  
*********************** 


