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บทคัดย่อ

พันธกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาต้องปฏิบัติ มี 4 ประการ คือ ผลิตบัณฑิต ท�ำวิจัยเพื่อสร้างองค์
ความรูใ้ หม่ ประยุกต์ใช้ความรูเ้ พือ่ บริการวิชาการ และท�ำนุบำ� รุงศิลปวัฒนธรรม อาจารย์ตอ้ งมีการพัฒนา
ปรับเปลี่ยนบทบาทและกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
ตลอดจนมีหน้าทีด่ แู ลคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ดังนัน้
อาจารย์จงึ ควรมีการด�ำเนินงานในลักษณะการบูรณาการพันธกิจตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
การบูรณาการพันธกิจ หมายถึง การด�ำเนินงานพันธกิจหลัก 4 ด้านของสถาบันอุดมศึกษา
อย่างผสมกลมกลืนเป็นองค์รวม เพื่อให้สถาบันสามารถปฏิบัติพันธกิจได้ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
เพือ่ พัฒนานักศึกษาให้เต็มศักยภาพและมีคณ
ุ ภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒอิ ดุ มศึกษาแห่งชาติสามารถ
ท�ำได้ดงั นี:้ การบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจยั ท�ำได้โดยการสอดแทรกกระบวนการวิจยั ลงในการ
เรียนการสอนรายวิชาทีไ่ ม่ใช่วชิ าวิจยั ท�ำได้ 3 รูปแบบ คือ 1) ให้นกั ศึกษามีสว่ นร่วมในงานวิจยั ของอาจารย์
2) น�ำความรู้จากวิจัยของอาจารย์ไปเป็นเนื้อหาในการสอนและ 3) ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรม
วิชาการงานวิจัย เช่น น�ำเสนอผลงาน เป็นต้น การบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ผเู้ รียนได้เรียนรูใ้ นสถานการณ์จริง ท�ำได้ 2 รูปแบบ คือ 1) น�ำความรูจ้ ากการบริการ
วิชาการมาใช้ในการสอน และ 2) ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในโครงการบริการวิชาการ ส่วนการบูรณาการ
การเรียนการสอนกับการท�ำนุบำ� รุงศิลปวัฒนธรรม มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้นกั ศึกษามีสว่ นร่วมในการท�ำนุ
บ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม ท�ำได้ 2 รูปแบบ คือ 1) อาจารย์ผสู้ อนน�ำความรูด้ า้ นศิลปวัฒนธรรมมาสอนนักศึกษา
และ 2) ให้นักศึกษาท�ำกิจกรรมโครงการด้านการท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น
ค�ำส�ำคัญ : การบูรณาการพันธกิจ, อาจารย์, สถาบันอุดมศึกษา
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Abstract

The four main missions of higher education institutions were to produce graduates with the
quality, to conduct research for creating new knowledge, to apply knowledge for academic services to
the society, and to maintain arts and culture. The instructors should develop and improve their tasks
and the process of teaching and learning to meet the needs of society. Also, they should maintain the
quality and standard of education in accordance with national education standards. Therefore, instructors
should work in the form of integrating mission according to educational quality assurance criteria.
Mission integration refers to the implementation of those 4 core missions in harmony, so that;
the institution can perform its mission fully and efficiently. To develop students to their full potential
and quality according to the National Higher Education Qualifications Framework, the instructor should
be done as follow: Integration of teaching and research could be done by inserting the research process
into the course which is not a research subject. There are three steps to integrate: 1) allowing students
to participate in the research of the professor 2) bring the knowledge from research into teaching
content, and 3)allowing students to participate in academic research activities such as presentations.              
Integration of teaching and academic service aimed to develop students to learn in the real situations.
There are 2 steps to integrate: 1) bring the knowledge from academic service into teaching content,
and 2) encourage students to participate in academic service. Moreover, integration of teaching and
maintaining arts and culture aimed to develop students to be a part of art and cultural. There are 2
steps to integrate: 1) bring the knowledge from art and culture into teaching, and 2) allowing students
to create the project about art and culture, including folk wisdom.
Keywords : Mission Integration, Instructor,  Higher Education Institutions
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บทน�ำ 

พั น ธกิ จ หลั ก ที่ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาจะ
ต้องปฏิบัติ มี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิตที่
มีคุณภาพ การท�ำวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่
รวมทั้งประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการบริการวิชาการ
แก่ สั ง คม และการท� ำ นุ บ� ำ รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
การด�ำเนินการตามพันธกิจดังกล่าวมีความส�ำคัญ
ต่อการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว
สถาบันอุดมศึกษาจึงมีความจ�ำเป็นที่จะต้องสร้าง
ความมั่นใจแก่สังคมว่า สามารถพัฒนาองค์ความ
รู้และผลิตบัณฑิตตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การ
พัฒนาประเทศ และต้องผลิตบัณฑิตที่มีลักษณะ
ตรงตามความต้องการของสังคม กล่าวคือ บัณฑิต
ในสังคมแห่งการเรียนรู้จะต้องมีความสามารถ
เชิงวิชาการผนวกกับคุณลักษณะการเป็นมนุษย์
งานความรู้ โดยเฉพาะคุณสมบัติ ผู้ที่ต้องเรียนรู้
ตลอดชีวิต ฉะนั้นอาจารย์จึงเปรียบเสมือนเป็น
เครื่องมือส�ำคัญในการขับเคลื่อนพันธกิจดังกล่าว
ของสถาบันอุดมศึกษาให้ลุล่วง ดังนั้นจึงต้องมี
การพัฒนาปรับเปลี่ยนบทบาทและกระบวนการ
จั ด การเรี ย นการสอนให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความ
ต้องการของสังคม โดยปรับเปลี่ยนจากบทบาท
ของผู้สอน หรือถ่ายทอดความรู้มาเป็นผู้ชี้แนะ
เพื่อสร้างองค์ความรู้แก่นิสิตนักศึกษา เน้นการ
สอนเชิงสร้างสรรค์ ตลอดจนต้องมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการ ดูแลคุณภาพและมาตรฐาน
การจั ด การศึ ก ษา (เพชราวลั ย ถี ร ะวณั ฐ พงศ์
และ ปัญจ์ปพัชรภร บุญพร้อม, 2558) ให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการ
อุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาและกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ในปีพ.ศ. 2557 ส�ำนักงานคณะกรรมการ
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การอุดมศึกษา โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของหน่วย
ย่อยของการอุดมศึกษาที่ท�ำหน้าที่ผลิตบัณฑิต
ให้ มี คุ ณ ภาพ จึ ง ได้ ก� ำ หนดกรอบแนวทางการ
พั ฒ นาระบบประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา 3 ระดั บ คื อ ระดั บ หลั ก สู ต ร
ระดับคณะ และระดับสถาบัน ครอบคลุมพันธ
กิจหลัก 4 ประการและพันธกิจด้านการบริหาร
จัดการ สถาบันทีจ่ ดั การศึกษา ต้องสามารถประกัน
คุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่
จะท�ำให้บณ
ั ฑิตมีคณ
ุ ภาพอย่างน้อยตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ที่ก�ำหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิ โดย
มีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพการศึกษา
อย่างน้อย 6 ด้านได้แก่ การก�ำกับมาตรฐาน บัณฑิต
นักศึกษา อาจารย์ หลักสูตร การเรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
จะเน้นพันธกิจในด้านการผลิตบัณฑิตเป็นส�ำคัญ
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของบัณฑิตให้
กับผู้ใช้บัณฑิต ส่วนพันธกิจด้านอื่นๆ จะเป็นกา
รบูรณาการเข้าไว้ด้วยกันกับการจัดการเรียนการ
สอน (คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับ
อุดมศึกษา, 2558)
การบูรณาการพันธกิจ หมายถึง การด�ำเนิน
การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่
สั ง คมและการท� ำ นุ บ� ำ รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรมอย่ า ง
ผสมผสานกลมกลืนกัน เป็นองค์รวม อันส่งผลให้
สถาบันสามารถปฏิบัติพันธกิจได้ครบถ้วนและมี
ประสิทธิภาพ (ธงชัย ยืนยงคีรีมาศ, 2557)
การบู ร ณาการพั น ธกิ จ ถู ก ก� ำ หนดไว้
ในตั ว ชี้ วั ด การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาระดั บ
หลักสูตรตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและ
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กระบวนการจัดการเรียนการสอน กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนต้องเน้นพัฒนานักศึกษาให้
มีความรู้ตามโครงสร้างหลักสูตรที่ก�ำหนดและ
ได้รับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ โดย
ก�ำหนดให้สถาบันต้องมีการด�ำเนินงานตามตัว
บ่งชี้และอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ
ด�ำเนินงานในประเด็นการจัดการเรียนการสอนทีม่ ี

161

การบูรณาการกับพันธกิจต่างๆได้แก่ การวิจัย การ
บริการวิชาการแก่สังคม และการท�ำนุบ�ำรุงศิลป
วัฒนธรรม (คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา, 2558) การตัง้ หลักของการบูรณา
การในประเด็นนีเ้ น้นทีผ่ เู้ รียนเป็นส�ำคัญ การบูรณา
การพันธกิจตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน
รอบใหม่ ปี พ.ศ. 2557 สรุปได้ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 การบูรณาการพันธกิจตามตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
คณะ และสถาบัน

25

ระดับหลักสูตร

ระดับคณะ

ระดับสถาบัน

องค์ ป ระกอบที่ 5 หลั ก สู ต ร
การเรียนการสอน การประเมิน
ผู้เรียน
ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 5.2 การวางระบบ
ผู้สอนและกระบวนการจัดการ
เรี ย นการสอน ก� ำ หนดไว้ ว ่ า
แต่ละหลักสูตรต้องมีการด�ำเนิน
งานตามตั ว บ่ ง ชี้ แ ละอธิ บ าย
กระบวนการหรื อ แสดงผล
การด�ำเนินงานในประเด็นการ
จั ด การเรี ย นการสอนที่ มี ก าร
บู ร ณาการกั บ พั น ธกิ จ ต่ า งๆ
ได้ แ ก่ การวิ จั ย การบริ ก าร
วิชาการแก่สังคม และการท�ำนุ
บ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม

องค์ ป ระกอบที่ 2 การวิ จั ย
คณะไม่ต้องรายงานตัวชี้วัดด้าน
การบูรณาการในองค์ประกอบนี้
แต่ควรบูรณาการเพื่อให้อาจารย์
มีส่วนร่วมในการวิจัยอย่างเข้ม
แข็ง โดยบูรณาการงานวิจัยกับ
การเรียนการสอนและพันธกิจ
ด้านอื่นๆ การบูรณาการในองค์
ประกอบนี้ เ น้ น ที่ ผ ลลั พ ธ์ คื อ
อาจารย์มีผลงานวิจัย

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
สถาบั น ไม่ ต ้ อ งรายงานตั ว ชี้
วั ด ด้ า นการบู ร ณาการในองค์
ประกอบนี้ แต่สถาบันควรบูรณ
าการเพือ่ ให้อาจารย์มสี ว่ นร่วมใน
การวิจัยอย่างเข้มแข็ง โดยบูรณ
าการงานวิ จั ย กั บ การเรี ย นการ
สอนและพันธกิจด้านอืน่ ๆ การบู
รณาการในองค์ประกอบนีเ้ น้นที่
ผลลัพธ์คืออาจารย์มีผลงานวิจัย

องค์ ป ระกอบที่ 3 การบริ ก าร
วิ ช าการ ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 3.1 การ
บริการวิชาการแก่สังคม คณะ
ต้องรายงานตัวชี้วัดด้านการบู
รณาการในองค์ประกอบนี้ตาม
เกณฑ์มาตรฐานข้อ 2 มีการจัด
ท� ำ แผนการใช้ ป ระโยชน์ จ าก
การบริ ก ารวิ ช าการเพื่ อ ให้ เ กิ ด
ผลลัพธ์ต่อการพัฒนานักศึกษา
ชุมชนหรือสังคม

องค์ ป ระกอบที่ 3 การบริ ก าร
วิชาการ ตัวบ่งชีท้ ี่ 3.1 การบริการ
วิชาการแก่สังคม สถาบันไม่ต้อง
รายงานตั ว ชี้ วั ด ด้ า นการบู ร ณา
การในองค์ประกอบนี้
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ระดับหลักสูตร

ระดับคณะ
องค์ประกอบที่ 4 การท�ำนุบ�ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
ระบบและกลไกการท�ำนุบ�ำรุง
ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม คณะ
มี ห น้ า ที่ ใ นการท� ำ นุ บ� ำรุ ง ศิ ล ป
วัฒนธรรมโดยบูรณาการเข้ากับ
พันธกิจโดยเฉพาะพันธกิจการ
ผลิ ต บั ณ ฑิ ต การบู ร ณาการใน
องค์ ป ระกอบนี้ เ น้ น ที่ ผ ลลั พ ธ์
คือคณะสามารถด�ำเนินงานด้าน
การท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

จากตารางสรุปได้ว่า การบูรณาการพันธ
กิจในระดับหลักสูตรเป็นการบูรณาการการจัดการ
เรียนการสอนกับพันธกิจอืน่ ๆ โดยมีเป้าหมายหลัก
คือพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มคี ณ
ุ ภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ส่วนการบูรณาการพันธกิจใน
ระดับคณะและระดับสถาบันมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้
อาจารย์ซึ่งเป็นเครื่องมือส�ำคัญในการขับเคลื่อน
พันธกิจ สามารถด�ำเนินงานขับเคลื่อนพันธกิจ
อืน่ ๆ ของคณะหรือสถาบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แม้ว่าการบูรณาการพันธกิจจะเป็นตัวบ่งชี้การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
ทีอ่ าจารย์ตอ้ งด�ำเนินการมาตัง้ แต่ปกี ารศึกษา 2557
แต่จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า อาจารย์ยงั มี
ความรูค้ วามเข้าใจไม่ถกู ต้องเกีย่ วกับการบูรณาการ
(ชาลี ตระกูล เรขา อรัญวงศ์ และ ขวัญดาว แจ่ม
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ระดับสถาบัน
องค์ประกอบที่ 4 การท�ำนุบ�ำรุง
ศิล ปวัฒนธรรม ตัว บ่ งชี้ ที่ 4.1
ระบบและกลไกการท�ำนุบ�ำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม สถาบัน
มี ห น้ า ที่ ใ นการท� ำ นุ บ� ำ รุ ง ศิ ล ป
วัฒนธรรมโดยบูรณาการเข้ากับ
พันธกิจโดยเฉพาะพันธกิจการ
ผลิ ต บั ณ ฑิ ต การบู ร ณาการใน
องค์ประกอบนี้เน้นที่ผลลัพธ์คือ
สถาบันสามารถด�ำเนินงานด้าน
การท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

แจ้ง, 2560) การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในกา
รบูรณาการพันธกิจให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจทีช่ ดั เจน
เกี่ยวกับที่มาและความส�ำคัญของการบูรณาการ
แนวทางการบูรณาการ รวมทัง้ สร้างต้นแบบการบู
รณาการพันธกิจ เพื่อเป็นตัวอย่างส�ำหรับอาจารย์
ในการบูรณาการมีความส�ำคัญ ดังนั้นในบทความ
นีผ้ เู้ ขียนจึงขอน�ำเสนอแนวทางการบูรณาการพันธ
กิจตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร เพื่อเป็นแนวทางส�ำหรับอาจารย์
ในการจัดการเรียนการสอนเพือ่ พัฒนานักศึกษาซึง่
เป็นพันธกิจหลัก ไปพร้อมๆ กับการวิจัยเพื่อสร้าง
องค์ความรู้ การบริการวิชาการแก่สังคม และการ
ท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้อาจารย์สามารถ
ด�ำเนินงานตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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แนวทางการบูรณาการการเรียนการสอนกับ วิธีการบูรณาการท�ำได้ 3 รูปแบบ ดังนี้
รูปแบบที่ 1 ให้นกั ศึกษามีสว่ นร่วมในงาน
พันธกิจอื่นๆ

การบู ร ณาการการเรี ย นการสอนตาม
แนวทางการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
รอบใหม่ มีจุดเน้นที่การด�ำเนินงานตามพันธกิจ
ต่างๆ ของสถาบันต้องส่งผลต่อคุณภาพบัณฑิต
การบู ร ณาการการเรี ย นการสอนกั บ การวิ จั ย
เป็นการเน้นให้ผู้เรียนตระหนักถึงความส�ำคัญ
ของการศึกษาหาองค์ความรู้ใหม่ การใช้ความรู้
และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และอาจารย์ได้
น�ำความรู้จากการวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอน
(เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ และ รัชนี สรรเสริญ,
2555) การบูรณาการการเรียนการสอนกับการ
บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ประสบการณ์จริง ใช้ความรู้ไปให้บริการวิชาการ
และอาจารย์ผู้สอนน�ำความรู้จากประสบการณ์
จริงมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน หรือพัฒนา
หลักสูตร การบูรณาการการเรียนการสอนกับการ
ท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้ผู้เรียนซึมซับ
ความงดงามของศิลปะและวัฒนธรรมและมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์ ท�ำนุ บ�ำรุง รักษาศิลปะและ
วัฒนธรรม (ธงชัย ยืนยงคีรีมาศ, 2557) การบูรณา
การด�ำเนินการได้หลายรูปแบบดังนี้
การบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย
การบูรณาการการเรียนการสอนกับการ
วิจัย ท�ำได้โดยการสอดแทรกกระบวนการวิจัย
ลงในกิจกรรมการเรียนการสอนที่ก�ำหนดไว้ใน
มคอ. 3 หรือ มคอ. 4 หมวดแผนการสอนและ
การประเมินผล ของรายวิชาที่ไม่ใช่วิชาวิจัย และ
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการวิจัยและผลการ
วิจัยระหว่างผู้เรียน (ธงชัย ยืนยงคีรีมาศ, 2557)
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วิจัย ด�ำเนินการดังนี้
1. ก� ำ หนดรายวิ ช าที่ จ ะบู ร ณาการ
โดยวิ เ คราะห์ เนื้ อ หาของรายวิ ชาที่สอนเพื่ อ น� ำ
กระบวนการวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับเนื้อหาของรายวิชา
2. ระบุกจิ กรรมการบูรณาการงานวิจยั กับ
การเรียนการสอนไว้ในหมวดแผนการสอนและ
การประเมินผลของรายวิชา มคอ. 3 หรือ มคอ. 4
และจัดท�ำแผนการสอน
3. เขียนโครงการวิจัยเพื่อขออนุมัติและ
ขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
4. ให้นักศึกษาในรายวิชาเป็นผู้ช่วยใน
โครงการวิจยั ของอาจารย์ โดยบรรยายให้นกั ศึกษา
เข้าใจกระบวนการวิจัยอย่างครบถ้วนทุกขั้นตอน
5. นักศึกษามีส่วนร่วมในโครงการวิจัย
เช่น เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล พิจารณา
ตามศักยภาพนักศึกษา
6. นั ก ศึ ก ษ า แ ล ก เ ป ลี่ ย น เ รี ย น รู ้
กระบวนการวิจัยแต่ละขั้นตอนร่วมกันผ่านการ
ประชุม หรือการน�ำเสนอผลงานตามที่ได้รับมอบ
หมายจากอาจารย์เจ้าของโครงการวิจัย
7. นักศึกษาประเมินผลงานตนเอง และ
จัดท�ำสรุปผลการด�ำเนินงาน
8. อาจารย์ สั ง เกตพฤติ ก รรม วั ด และ
ประเมินผลการเรียนรูข้ องนักศึกษาจากผลงานของ
นักศึกษา
9. อาจารย์สรุปผลการเรียนรู้ และข้อ
เสนอแนะไว้ใน มคอ. 5 หรือ มคอ. 6
ประสบการณ์ของผู้เขียนเคยจัดการเรียน
การสอนรายวิชาปฏิบัติหลักการและเทคนิคการ
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พยาบาล บูรณาการกับการวิจัย รูปแบบที่ 1 ให้
นักศึกษามีสว่ นร่วมเก็บรวบรวมข้อมูลในโครงการ
วิจยั เรือ่ งความต้องการข้อมูลของผูป้ ว่ ยและญาติที่
เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล โดยบูรณาการกับ
หัวข้อการสอน ปฏิบัติหลักการและเทคนิคการ
รับใหม่ การส่งต่อและการจ�ำหน่ายผู้ป่วย การท�ำ

วิจยั จะท�ำให้นกั ศึกษาทราบว่าผูร้ บั บริการต้องการ
ข้อมูลอะไรบ้าง เพื่อให้นักศึกษาสามารถให้การ
พยาบาล (ให้ข้อมูล) ได้ตรงกับความต้องการของ
ผูร้ บั บริการ อาจารย์แต่ละฝ่ายด�ำเนินการบูรณาการ
ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ความรับผิดชอบของอาจารย์แต่ละฝ่ายในการจัดการเรียนการสอนบูรณาการ
ผู้รับผิดชอบรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

อาจารย์ผู้สอนที่เป็นเจ้าของวิจัย

1. จัดท�ำ มคอ. 4 ก�ำหนด 1. จั ด กิ จ กรรมการเรี ย น
การสอนที่มีการ
ให้ มี ก ารบู ร ณาการ
บูรณาการ
วิจยั กับการจัดการเรียน
การสอน โดยก�ำหนด 2. ประเมินนักศึกษาตาม
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ให้นกั ศึกษาทุกคนเป็น
ผู ้ ช ่ ว ยเก็ บ รวบรวม 3. สรุปบันทึกหลังสอน
ข ้ อ มู ล จ า ก ผู ้ ป ่ ว ย
แ ล ะ ญ า ติ โ ด ย ใ ช ้
แบบสอบถาม
2. จัดท�ำ มคอ. 6
รูปแบบที่ 2 น�ำความรูจ้ ากงานวิจยั ไปสอนนักศึกษา
ด�ำเนินการดังนี้
1. สังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในรายวิชา
2. พิจารณารายวิชาที่สอดคล้องกับองค์
ความรู้จากงานวิจัย
3. ระบุ กิ จ กรรมการบู ร ณาการ ไว้ ใ น
หมวดแผนการสอนและการประเมิ น ผลของ
รายวิชา มคอ. 3 หรือ มคอ. 4 และเขียนแผนการ
สอน
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

เขียนแผนการสอน
จัดท�ำโครงการวิจัยเพื่อขออนุมัติ
ขอรับรองจริยธรรมการวิจัย
บริหารโครงการวิจัย (บันทึกจัดซื้อ
จัดจ้าง ขออนุญาตเก็บข้อมูล เป็นต้น)
เตรียมนักศึกษาให้มีความรู้เกี่ยวกับ
กระบวนการวิจัย
แ ล ก เ ป ลี่ ย น ก ร ะ บ ว น ก า ร วิ จั ย
และผลการวิจัย
จัดท�ำรูปเล่มรายงานวิจัย
เบิกจ่ายงบประมาณ/ เผยแพร่การวิจัย

4. จัดการเรียนการสอนตามที่ก�ำหนดไว้
ในแผนการสอน
5. อาจารย์ สั ง เกตพฤติ ก รรม วั ด และ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
6. อาจารย์ ส รุ ป ผลการเรี ย นรู ้ แ ละข้ อ
เสนอแนะไว้ใน มคอ. 5 หรือ มคอ. 6
ประสบการณ์ของผู้เขียนเคยจัดการเรียน
การสอนรายวิ ช าการพยาบาลบุ ค คลที่ มี ป ั ญ หา
สุขภาพ 1 บูรณาการกับการวิจัย รูปแบบที่ 2 น�ำ
ความรู้จากงานวิจัยเรื่อง ความต้องการข้อมูลของ
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ผู้ป่วยและญาติที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
ไปสอนในหั ว ข้ อ การพยาบาลบุ ค คลที่ มี ป ั ญ หา
สุขภาพเกี่ยวกับการดูด เคี้ยว กลืน ย่อย ดูดซึมสาร
อาหาร โดยเน้นให้นักศึกษาเห็นความส�ำคัญของ
การประเมินผู้รับบริการก่อนให้การพยาบาล การ
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ท�ำวิจัยท�ำให้ทราบว่า ผู้รับบริการต้องการข้อมูล
ในการดูแลสุขภาพเรือ่ งอะไรบ้างและนักศึกษาควร
ให้การพยาบาล (ให้ขอ้ มูล) ทีต่ รงกับความต้องการ
ของผู้รับบริการอย่างไร อาจารย์แต่ละฝ่ายด�ำเนิน
การบูรณาการดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ความรับผิดชอบของอาจารย์แต่ละฝ่ายในการจัดการเรียนการสอนบูรณาการ
ผู้รับผิดชอบรายวิชา
1. จัดท�ำ มคอ. 3
2. จัดท�ำ มคอ. 5

อาจารย์ผู้สอน
1.
2.
3.
4.
5.

สังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัย
เขียนแผนการสอน/เตรียมการสอน
จัดการเรียนการสอนตามที่ก�ำหนดไว้ในแผนการสอน
สังเกตพฤติกรรม วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
สรุปบันทึกหลังสอน

รูปแบบที่ 3 ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรม
วิ ช าการ เช่ น น� ำ เสนองานวิ จั ย หรื อ รั บ ฟั ง การ
บรรยาย/สัมมนา/น�ำเสนองานวิจยั ของอาจารย์หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิและน�ำประสบการณ์มาแลกเปลี่ยน
ในชั้นเรียน มีขั้นตอน ดังนี้
1. ก�ำหนดรายวิชาที่จะบูรณาการ โดย
วิเคราะห์เนื้อหาของรายวิชาที่สอนเพื่อก�ำหนด
กิจกรรมการบูรณาการให้สอดคล้องกับเนือ้ หาของ
รายวิชา
2. ระบุกจิ กรรมการบูรณาการไว้ในหมวด
แผนการสอนและการประเมิ น ผลของรายวิ ช า
มคอ. 3 หรือ มคอ. 4 และเขียนแผนการสอน
3. แสวงหาเวทีวิชาการที่สอดคล้องกับ
กิจกรรมบูรณาการ เขียนโครงการเพื่อขอรับงบ
ประมาณสนับสนุนตามกิจกรรมบูรณาการ (เวที
วิชาการต้องจัดในช่วงทีม่ กี ารจัดการเรียนการสอน
รายวิชาที่บูรณาการ)
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4. ส่งเสริมสนับสนุนให้นกั ศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรม (อาจไม่ได้เข้าร่วมทัง้ หมดเนือ่ งจากต้องใช้
งบประมาณ)
5. นักศึกษาแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ บั เพือ่ นๆ
ในชั้นเรียน
6. นักศึกษาประเมินผลงานตนเอง และ
จัดท�ำสรุปผลการด�ำเนินงาน
7. อาจารย์ สั ง เกตพฤติ ก รรม วั ด และ
ประเมินผลการเรียนรูข้ องนักศึกษาจากผลงานของ
นักศึกษา
8. อาจารย์ ส รุ ป ผลการเรี ย นรู ้ และข้ อ
เสนอแนะไว้ใน มคอ. 5 หรือ มคอ. 6
บู ร ณาการการเรี ย นการสอนกั บ การบริ ก าร
วิชาการ
การบูรณาการการเรียนการสอนกับการ
บริการวิชาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้
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เรียนรู้ในสถานการณ์จริง ซึ่งจะส่งผลให้นักศึกษา
มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรียนรู้สูง มีศักยภาพทาง
วิชาการดี มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาหรือ
ใช้ความรู้ไปให้บริการวิชาการ ประยุกต์ใช้ความรู้
กับชุมชนได้มากขึ้น และมีเจตคติที่ดีต่อการรับใช้
ชุมชนและสังคม (ธงชัย ยืนยงคีรีมาศ, 2557) มี 2
รูปแบบ ดังนี้
รูปแบบที่ 1 ให้นกั ศึกษามีสว่ นร่วมในการ
บริการวิชาการของคณะหรือสถาบัน อาจารย์และ
นักศึกษาน�ำความรู้จากรายวิชาไปถ่ายทอดให้แก่
ชุมชน และให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติจริง มีขั้นตอน
การด�ำเนินงานดังนี้
1. คณะส�ำรวจความต้องการของชุมชน
2. จั ด ท� ำ แผนโครงการบริ ก ารวิ ช าการ
ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน ตามความ
ถนัดและความเชี่ยวชาญของคณะ
3. สาขาวิชาพิจารณาและก�ำหนดรายวิชา
ที่สอดคล้องกับองค์ความรู้จากโครงการบริการ
วิชาการ
4. อาจารย์ผสู้ อนระบุกจิ กรรมการบูรณา
การงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนไว้
ในหมวดแผนการสอนและการประเมินผลของ
รายวิชา (มคอ. 3 หรือ มคอ. 4) และเขียนแผนการ
สอน
5. ด�ำเนินโครงการ โดยก�ำหนดกิจกรรม
ให้ นั ก ศึ ก ษาลงมื อ ปฏิ บั ติ ศึ ก ษาค้ น คว้ า ร่ ว มกั บ
ชุมชน ให้นักศึกษาลงพื้นที่ชุมชนเป้าหมาย โดย
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ให้นกั ศึกษาเป็นผูถ้ า่ ยทอดวิธกี ารหรือเทคนิค หรือ
ความรู้ให้แก่ชุมชน
6. อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาประเมิน
ผล และสรุ ป ผลการด� ำ เนิ น งานโครงการ โดย
อาจารย์สังเกตพฤติกรรม วัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษาจากผลงานของนักศึกษา
7. อาจารย์ผู้สอนสรุปผลการเรียนรู้และ
ข้อเสนอแนะไว้ใน มคอ.5 หรือ มคอ.6
ประสบการณ์ของผู้เขียนเคยจัดการเรียน
การสอนรายวิ ช าปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลบุ ค คลที่ มี
ปัญหาสุขภาพ 1 บูรณาการกับการบริการวิชาการ
รูปแบบที่ 1 ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในโครงการ
บริการวิชาการ โดยเป็นการด�ำเนินงานที่ต่อเนื่อง
มาจากรายวิ ช าการพยาบาลบุ ค คลที่ มี ป ั ญ หา
สุขภาพ 1 ซึ่งเป็นภาคทฤษฎีได้น�ำงานวิจัยมาสอน
และให้นกั ศึกษาออกแบบกิจกรรมและสือ่ ส�ำหรับ
ให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและญาติที่เข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาลตามหอผู้ป่วยต่างๆ และเมื่อมาเรียน
วิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 1
จึงให้นักศึกษาร่วมให้บริการวิชาการในโครงการ
ของสถาบัน และกิจกรรมการให้บริการวิชาการ
มีการแสดงสาธิตการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ
ดูแลสุขภาพด้วย ดังนั้นในโครงการนี้จึงอาจกล่าว
ได้วา่ มีการบูรณาการ 3 ส่วนคือการจัดการเรียนการ
สอน การบริการวิชาการและการท�ำนุบ�ำรุงศิลป
วัฒนธรรม อาจารย์แต่ละฝ่ายด�ำเนินการดังตาราง
ที่ 4
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ตารางที่ 4 ความรับผิดชอบของอาจารย์แต่ละฝ่ายในการจัดการเรียนการสอนบูรณาการ
ผู้รับผิดชอบรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

อาจารย์ที่เป็นเจ้าของโครงการบริการวิชาการ

1. จัดท�ำ  มคอ. 4 วิชา 1. จั ด กิ จ กรรมการเรี ย น
ปฏิบัติการพยาบาล การสอนทีม่ กี ารบูรณาการ
บุ ค คลที่ มี ป ั ญ หา กับการบริการวิชาการและ
สุขภาพ 1
การอนุ รั ก ษ์ ภู มิ ป ั ญ ญา
2. จัดท�ำ มคอ. 6
ท้ อ งถิ่ น (การท� ำ นุ บ� ำ รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม)
2. สั ง เกตพฤติ ก รรมผู ้ เ รี ย น
เขียนสรุป/สะท้อนผลการ
จั ด การเรี ย นการสอน
พร้อมให้ขอ้ เสนอแนะเพือ่
พัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน การบริการวิชาการ
การอนุ รั ก ษ์ ภู มิ ป ั ญ ญา
ท้องถิ่น

รูปแบบที่ 2 น�ำความรูจ้ ากการบริการวิชาการมาใช้
ในการเรียนการสอน
ผู ้ ส อนวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หาของรายวิ ช าที่
สอดคล้องกับกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการที่
อาจารย์ได้บริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก
โดยน�ำองค์ความรู้ที่ได้จากการบริการวิชาการมา
บูรณาการในรายวิชาทีม่ เี นือ้ หาสอดคล้อง โดยการ
ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และมอบหมายงาน
ให้นักศึกษาท�ำ มีวิธีการด�ำเนินงานดังนี้
1. ก�ำหนดรายวิชาทีจ่ ะบูรณาการ อาจารย์
ผู้สอนวิเคราะห์เนื้อหาของรายวิชาที่สอนเพื่อน�ำ
กระบวนการบริการวิชาการแก่สังคมมาใช้ในการ
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1. เขี ย นแผนการสอนภาคปฏิ บั ติ ที่ แ สดง
ให้เห็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่มี
การบูรณาการ
2. จั ด ท� ำ แผน/จั ด ท� ำ โครงการเพื่ อ ขอรั บ
งบประมาณสนับสนุน
3. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ประชุม
4. บันทึกจัดซื้อจัดจ้าง/บันทึกยืมเงิน
5. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุที่ใช้ในโครงการ
6. จั ด ท� ำ หนั ง สื อ ขอความอนุ เ คราะห์
สถานที่จัดบริการวิชาการ
7. รวบรวมข้ อ มู ล ประเมิ น ผลโครงการ
ตามตัวชี้วัด
8. เบิกงบประมาณโครงการ
9. จั ด ท� ำ รายงานสรุ ป โครงการตามแบบ
ฟอร์ ม ของงานบริ ก ารวิ ช าการและ
งานแผน
10. เผยแพร่กิจกรรมต่อสาธารณชน

เรียนการสอนให้สอดคล้องกับเนือ้ หาของรายวิชา
2. อาจารย์ ผู ้ ส อนระบุ กิ จ กรรมการบู
รณาการงานบริ ก ารวิ ช าการกั บ การเรี ย นการ
สอนไว้ในหมวดแผนการสอนและการประเมิน
ผลของรายวิชา (มคอ.3 หรือ มคอ. 4) การจัด
ท�ำ  มคอ. 3 หรือ มคอ. 4 ซึ่งมีการบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการแก่สงั คมกับการเรียนการสอน
เช่น ก�ำหนดให้นักศึกษาน�ำความรู้ไปจัดท�ำเป็น
โครงการหรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน
โดยระบุ ชื่ อ โครงการบริ ก ารวิ ช าการแก่ สั ง คม
เป็นต้น การพัฒนาการเรียนการสอนต้องใช้กับ
นักศึกษาทั้งชั้นเรียนหรือรายวิชา มิใช่เพียงบาง
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กลุ่ม (ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย
พายัพ, 2558)
3. อาจารย์ผู้สอนจัดการเรียนการสอน
โดยการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ที่ได้จาก
การบริการวิชาการให้นกั ศึกษาได้เรียนรูภ้ าคทฤษฎี
และมอบหมายงานให้ไปด�ำเนินการ
4. นักศึกษาค้นคว้า และด�ำเนินงานตาม
ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อศึกษาหาความรู้ และแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันในชั้นเรียน
5. นักศึกษาประเมินผลงานของตนเอง
และจัดท�ำรายงานสรุปผลการด�ำเนินงาน
6. อาจารย์ผู้สอนวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษาจากผลงานของนักศึกษา
7. อาจารย์ผู้สอนสรุปผลการเรียนรู้ และ
ข้อเสนอแนะไว้ใน มคอ.5 หรือ มคอ.6
การบูรณาการการเรียนการสอนกับการท�ำนุบ�ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม
การบูรณาการการเรียนการสอนกับการ
ท� ำ นุ บ� ำ รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ
ให้นักศึกษาซึมซับความงดงามของศิลปะและ
วัฒนธรรม และมีส่วนร่วมในการท�ำนุบ�ำรุงศิลป
วัฒนธรรม ท�ำได้ 2 รูปแบบ คือ 1) อาจารย์ผู้สอน
น�ำความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมมาสอนนักศึกษา
และ 2) ให้นักศึกษาท�ำกิจกรรมโครงการด้านการ
ท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น
มีวิธีด�ำเนินการดังนี้ (ธงชัย ยืนยงคีรีมาศ, 2557)
1. คณะก�ำหนดงบประมาณสนับสนุน
งานท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรมบรรจุไว้ในแผน
2. ส า ข า วิ ช า ก� ำ ห น ด ร า ย วิ ช า ที่ จ ะ
บูรณาการ อาจารย์ผู้สอนวิเคราะห์เนื้อหาของ
รายวิชาที่สอนเพื่อก�ำหนดกิจกรรม โครงการด้าน
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ท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับเนื้อหา
วิชานั้นๆ
3. อาจารย์ผสู้ อนระบุกจิ กรรมการบูรณา
การงานท�ำนุบำ� รุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการ
สอนไว้ในหมวดแผนการสอนและการประเมิน
ผลของรายวิชา (มคอ.3 หรือ มคอ.4) และเขียน
แผนการสอน
4. อาจารย์ ผู ้ ส อนน� ำ ความรู ้ ด ้ า นศิ ล ป
วั ฒ นธรรมมาสอนนั ก ศึ ก ษา หรื อ ให้ นั ก ศึ ก ษา
ท� ำ กิ จ กรรม โครงการด้ า นการท� ำ นุ บ� ำ รุ ง ศิ ล ป
วัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยใช้หลักการ
PDCA ในการด�ำเนินงาน เพือ่ ส่งเสริมให้นกั ศึกษา
มีส่วนร่วมในการท�ำนุบ�ำรุงศิลปะวัฒนธรรมและ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
5. ในกรณีที่อาจารย์น�ำความรู้มาสอน
นักศึกษา อาจารย์ผู้สอนต้องวัดและประเมินผล
การเรี ยนรู้ ของนักศึกษาตามรูปแบบที่ อ าจารย์
ก�ำหนด เช่น การสอบ ใบงาน การท�ำรายงาน การ
ค้นคว้า หรืออื่นๆ
6. ในกรณีที่อาจารย์มอบหมายกิจกรรม
โครงการให้นักศึกษาท�ำ  นักศึกษาต้องประเมิน
ผลงานของตนเอง และจั ด ท� ำ รายงานสรุ ป ผล
การด�ำเนินงานกิจกรรม โครงการท�ำนุบ�ำรุงศิลป
วัฒนธรรม
7. อาจารย์ สั ง เกตพฤติ ก รรม วั ด และ
ประเมินผลการเรียนรูข้ องนักศึกษาจากผลงานของ
นักศึกษา
8. อาจารย์ ส รุ ป ผลการเรี ย นรู ้ แ ละข้ อ
เสนอแนะไว้ใน มคอ.5 หรือ มคอ.6
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กล่ า วโดยสรุ ป การบู ร ณาการการเรี ย นการสอนกั บ พั น ธกิ จ ต่ า งๆ ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
ผู้สอนควรด�ำเนินการดังนี้

12

1. ประชุมวางแผนการบูรณาการการเรี ยนการสอนกับพันธกิจอื่นๆ
2. คัดเลือก/กําหนดรายวิชาที่จะนํามาบูรณาการ
การบริ การวิชาการแก่สงั คม

การทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม

การวิจยั

3. เขียนกิจกรรมบูรณาการไว้ใน มคอ.3 หรื อ มคอ. 4
4. จัดทําโครงการเพื่อขออนุมตั ิ
โครงการทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม

โครงการบริ การวิชาการแก่สงั คม

โครงการวิจยั

โครงการประชุมวิชาการ/สนับสนุนทุนนําเสนอ/ร่ วมประชุมวิชาการ
5. จัดทําเอกสารทางราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสื อขออนุญาตนํานักศึกษาออกไปทํากิจกรรม ขอ
อนุมตั ิเดินทางไปราชการของอาจารย์ บันทึกจัดซื้อจัดจ้าง แบบประเมินโครงการ เป็ นต้น
2
6. จัดโครงการ/กิจกรรม รวบรวมผลการประเมินโครงการจากกลุ่มเป้าหมายตามตัวชี้วดั วัดและ
3
ประเมินผลการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา รวบรวมรายชื่อผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม รู ปถ่ายกิจกรรม
7. ประเมินโครงการ/สรุ ปโครงการ
รายงานผลการดําเนินการของรายวิชาใน มคอ. 5 หรื อ มคอ. 6

ผลลัพธ์ ของการบูรณาการพันธกิจ

25

การบูรณาการการเรี ยนการสอนกับพันธกิจต่างๆ ก่อให้เกิดประโยชน์ท้ งั ต่อผูเ้ รี ยน ผูส้ อน สถาบัน
และชุมชน ลดความซํ้าซ้อนของงาน ความสู ญเปล่าเกี่ยวกับบุคลากร งบประมาณ เวลา ประหยัดทรัพยากร
ลดปั ญหาความขัดแย้งภายในองค์กร การบูรณาการส่ งผลให้อาจารย์สามารถปฏิบตั ิงานตามพันธกิจ 4
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ผลลัพธ์ของการบูรณาการพันธกิจ

การบู ร ณาการการเรี ย นการสอนกั บ
พันธกิจต่างๆ ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อผู้เรียน
ผู้สอน สถาบัน และชุมชน ลดความซ�้ำซ้อนของ
งาน ความสูญเปล่าเกี่ยวกับบุคลากร งบประมาณ

เวลา ประหยัดทรัพยากร ลดปัญหาความขัดแย้ง
ภายในองค์กร การบูรณาการส่งผลให้อาจารย์
สามารถปฏิบัติงานตามพันธกิจ 4 ประการของ
สถาบันอุดมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลลัพธ์
ที่เกิดขึ้นจากการบูรณาการ สรุปได้ดังตารางที่ 5

ตารางที่ 5 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนการสอนบูรณาการ

25

ชื่อเรื่องวิจัย/การบูรณาการ

วิธีการบูรณาการ

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

การบูรณาการบริการ
วิชาการกับการจัดการ
เรียนการสอนวิชาปฏิบัติ
การพยาบาลเลือกสรร
สาขาการพยาบาลอนามัย
ชุมชน
(สมจินดา ชมพูนุทและ
วรรณพ็ญ อินทร์แก้ว,
2560) บูรณาการการ
เรียนการสอนวิชาปฏิบัติ
การพยาบาลเลือกสรร
สาขาการพยาบาลอนามัย
ชุมชน
กับการบริการวิชาการ
โครงการดูแลผู้สูงอายุ
ชุมชนแออัด คลองเตย
รูปแบบการบูรณาการ
วิจัยกับการเรียนการสอน
ที่เน้นชุมชนเป็นฐานการ
เรียนรู้ด้านสุขภาพผู้สูง
อายุของวิทยาลัยพยาบาล
ศรีมหาสารคาม: กรณี
ศึกษาชุมชนสามัคคี

ระยะที่ 1 เตรียมการ
1) สังเคราะห์องค์ความรู้ความ
เชี่ยวชาญจากการบริการวิชาการ
ของอาจารย์และ 2)ระบุกิจกรรมการ
จัดการเรียนการสอนในแผนการสอน
รายวิชา)
ระยะที่ 2 ด�ำเนินการ
3)จัดให้นักศึกษาลงพื้นที่ เรียนรู้สภาพ
ปัญหา 4)เสริมทักษะการท�ำงานใน
ชุมชน การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ใน
การปฏิบัติงานแก่นักศึกษา 5) จัดให้
นักศึกษาให้บริการวิชาการ ประเมิน
ผล สรุปโครงการ
ระยะที่ 3 ประเมินผล
6) อาจารย์วัดประเมินผลการเรียนรู้
ของนักศึกษา
ระยะที่ 1 เตรียมการ
ขั้นตอนการจัดท�ำแผนหรือโครงกา
รบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการ
สอนที่เน้นชุมชนเป็นฐานการเรียน
รู้ด้านสุขภาพผู้สูงอายุ ด�ำเนินการ
ดังนี้ 1) คณะกรรมการแผนจัดท�ำแผน
วิทยาลัยวางแผนในการด�ำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่เกิดกับนักศึกษา
นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ย
สมรรถนะการปฏิบัติการ
พยาบาลในด้าน 1) คุณธรรม
จริยธรรม 2)ด้านกิจกรรมการ
พยาบาล
3) ด้านภาวะผู้น�ำ การบริหาร
จัดการและการตัดสินใจ 4)
ด้านการติดต่อสื่อสารและ
ประสานงานเพิ่มขึ้นหลังเข้า
ร่วมโครงการ
นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ย
ทัศนคติการให้บริการสุขภาพ
และการปฏิบัติงานในชุมชน
เพิ่มขึ้นหลังเข้าร่วมโครงการ
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ผลที่เกิดกับนักศึกษา
ท�ำให้เข้าใจกระบวนการวิจัย
เพิ่มมากขึ้นและสามารถ
วิเคราะห์ชุมชนโดยใช้หลัก
สถิติและความน่าจะเป็นเข้า
มาร่วมด้วย นักศึกษาเข้าใจ
กระบวนการวิจัยมากขึ้นและ
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ชื่อเรื่องวิจัย/การบูรณาการ
ต. ตลาด อ. เมือง จ.
มหาสารคาม
(กิตติศักดิ์ ไกรจันทร์
ผดุงศิษย์ ช�ำนาญบริรักษ์
และ สกาวรัตน์ ไกร
จันทร์, 2558) บูรณา
การการเรียนการสอน
รายวิชาการสร้างเสริมสุข
ภาพ และรายวิชา
การพยาบาลครอบครัว
และชุมชน 1 กับการ
วิจัย เรื่อง การสร้างพื้นที่
ต้นแบบในการสร้าง
เสริมสุขภาพของผู้สูง
อายุในพื้นที่เมือง ชุมชน
สามัคคี ต�ำบลตลาด
อ�ำเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม

วิธีการบูรณาการ

โดยทบทวนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัย
ก�ำหนดโครงการกลยุทธ์เพื่อให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสถาบัน
พระบรมราชชนกและการประกัน
คุณภาพการศึกษา 2) คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรก�ำหนดนโยบายกา
รบูรณาการการจัดการเรียนการสอน
ก�ำหนดพื้นที่
ชุมชนเพื่อให้ทุกกลุ่มวิชาน�ำไปเป็น
แนวทางในการวางแผนการจัดการ
เรียนการสอน 3)ประชุมอาจารย์เพื่อ
วางแผนการบูรณาการพันธกิจ 4)
กลุ่มวิชาวางแผนการบูรณาการ โดย
ก�ำหนดรายวิชาที่จะบูรณาการ และ
ชี้แจงการลงพื้นที่เพื่อรับฟังข้อเสนอ
จากชุมชน 5) อาจารย์ผู้สอนจัดท�ำ
โครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ
ระยะที่ 2 ด�ำเนินการ
การบูรณาการการจัดการ 1) นักศึกษาร่วมกับ อสม ส�ำรวจ
เรียนการสอนกับการ
ภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ 2) ปฏิบัติ
ท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและ
การวิจัยโดยบูรณาการกับการฝึก
วัฒนธรรมของนักศึกษา ประสบการณ์ของนักศึกษา เช่น
หลักสูตรสาธารณสุข
จัดท�ำโครงการสร้างเสริมสุขภาพ
ศาสตรบัณฑิต สาขา
ประกอบด้วยการออกก�ำลังกาย
วิชาทันตสาธารณสุข
สันทนาการ การให้ความรู้ด้าน
วิทยาลัยการสาธารณสุข สุขภาพ การให้บริการสุขภาพที่บ้าน
สิรินธร จังหวัดยะลา (รอ การเยี่ยมบ้าน
ซีกิน สาเร๊ะ และคณะ,
ระยะที่ 3 ประเมินผล
2560)
สรุปผลการเรียนรู้โดยการถอดบท
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ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
สามารถเชื่อมโยงงานวิจัยให้
สามารถแก้ปัญหาในชุมชนได้
เป็นอย่างดี
ผู้สูงอายุ
พึงพอใจต่อการร่วมกิจกรรม
มีภาวะสุขภาพดีขึ้น
เจ้าหน้าที่ในศูนย์สุขภาพ
ชุมชน
พึงพอใจต่อโครงการเพราะเป็น
การบูรณาการที่สอดคล้องกับ
งานประจ�ำ ได้องค์ความรู้และ
แนวทางพัฒนางาน ได้เครือ
ข่ายในการท�ำงาน
อสม.
พึงพอใจต่อโครงการ ได้รับ
ความร่วมมือในการท�ำงาน
และได้รับความไว้วางใจจากผู้
สูงอายุและชุมชน ได้รับความ
รู้อันจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในอนาคต
ผลลัพธ์ที่เกิดกับนักศึกษา
นักศึกษาได้ฝึกการเขียน การ
เลือกใช้ค�ำ สะกดค�ำที่ถูกต้อง
รวมถึงสามารถใช้ภาษาถิ่นเพื่อ
ให้สอดรับกับเนื้อเพลงท้องถิ่น
สามารถน�ำเสนอในรูปแบบ
ที่หลากหลาย เสริมสร้างการ
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง
รวมถึงได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
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ชื่อเรื่องวิจัย/การบูรณาการ

วิธีการบูรณาการ

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

บูรณการการเรียนการ
สอนรายวิชาทักษะการ
ใช้ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสารกับการท�ำนุ
บ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม
ในโครงการวันทันต
สาธารณสุข

เรียนร่วมกันของทีมวิจัย นักศึกษา
พยาบาล ผู้สูงอายุ
ขั้นที่ 1 วางแผนและเตรียมการ
สร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณ
าการกับการท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม
ในโครงการวันทันตสาธารณสุขใน
หัวข้อการใช้ทักษะการเขียนและ
การส่งสารด้วยการเขียน กิจกรรม
การเรียนการสอนคือ มอบหมายให้
นักศึกษาร่วมกันสร้างสรรค์ผลงาน
อย่างน้อย 1 ผลงานโดยน�ำองค์ความรู้
เรื่องการเขียนและการ
สื่อสารด้วยการเขียนมาสร้างสรรค์
ผลงานให้อยู่ในรูปการแสดงศิลปะ
และวัฒนธรรม โดยมอบหมายงาน
ล่วงหน้า 4 สัปดาห์ ก�ำหนดให้มี
การน�ำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนโดย
มีอาจารย์ 8 คนประเมินผลงาน ให้ข้อ
เสนอแนะและให้นักศึกษาแก้ไข
ขั้นที่ 2 เผยแพร่ผลงาน
นักศึกษาจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมใน
โครงการวันทันตสาธารณสุข
ขั้นที่ 3 ประเมินผล
ให้นักศึกษาเขียนแสดงความคิดเห็น
สะท้อนคิดเกี่ยวกับกิจกรรมการท�ำนุ
บ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม

สืบสานการ
แสดงศิลปะและวัฒนธรรม
มีความเข้าใจเอกลักษณ์ของ
วัฒนธรรมท้องถิ่น และ
รู้สึกหวงแหนอยากอนุรักษ์
สืบสานการแสดงศิลปะและ
วัฒนธรรมสืบไป
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ปัญหาที่พบและข้อควรค�ำนึงถึงในการบูรณาการ
การศึกษาของ ชาลี ตระกูล เรขา อรัญวงศ์
และ ขวัญดาว แจ่มแจ้ง (2560) ที่ท�ำการศึกษาวิจัย
เรื่อง กลยุทธ์การบริหารการบูรณาการพันธกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุม่ ภาคเหนือตอนล่าง พบ
ปัญหาในการบูรณาการพันธกิจ ดังนี้
1. ด้านการวางแผน มีการก�ำหนดเป็น
นโยบายผ่ า นแผนกลยุ ท ธ์ แต่ มิ ไ ด้ ก� ำหนดเป็ น
กลยุทธ์ ขาดการน�ำข้อมูลการบูรณาการที่ผ่านมา
มาประกอบการวางแผน
2. ด้านการจัดโครงสร้างองค์กร หน่วย
งานที่ รั บ ผิ ด ชอบมิ ไ ด้ ร ะบุ บ ทบาทหน้ า ที่ ไ ว้ ใ น
โครงสร้างองค์กร บุคลากรทีร่ บั ผิดชอบเข้าใจเกีย่ ว
กับการบูรณาการไม่ชัดเจน
3. ด้านการน�ำ  การกระตุ้นให้เกิดบูรณา
การยังไม่เกิดเป็นวัฒนธรรมในองค์กร ขาดการเต
รี ย มความพร้ อ มแกนน� ำ ในการขั บ เคลื่ อ นการ
บูรณาการ
4. ด้านการควบคุมติดตามผลการบูรณา
การพันธกิจยังไม่เป็นระบบ
เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนการบูรณาการ
กับพันธกิจด้านต่างๆ เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษา
อาจารย์ สถาบันและชุมชน ก่อนที่จะบูรณาการ
อาจารย์ควรค�ำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้
1. การบู ร ณาการที่ ก� ำ ลั ง ด� ำ เนิ น การ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันหรือ
ไม่อย่างไร การบูรณาการต้องได้ประโยชน์ต่อ
นักศึกษา หลักคิดในการบูรณาการคือนักศึกษา
ต้องได้ประโยชน์ รองลงมาคืออาจารย์หรือสถาบัน
ได้ประโยชน์ หากบูรณาการแล้ว นักศึกษา อาจารย์
หรือสถาบันไม่ได้ประโยชน์อะไรเพิ่มขึ้นจากการ
จัดการเรียนการสอนปกติ ก็ไม่ควรจัดการเรียนการ
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สอนแบบบูรณาการ
2. สถาบั น ควรมี ร ะบบและกลไกเกี่ ย ว
กับการจัดการเรียนการสอนบูรณาการกับพันธ
กิจต่างๆ รวมทั้งมีการก�ำกับติดตาม และประเมิน
ผลการบูรณาการพันธกิจ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถ
จัดการเรียนการสอนบูรณาการได้ครอบคลุมทุก
พันธกิจ นักศึกษาได้รบั การพัฒนาในแต่ละช่วงชัน้
อย่างเป็นระบบ มีผลลัพธ์การเรียนรูต้ ามทีค่ าดหวัง
อาจารย์ต้องน�ำวงจรคุณภาพ PDCA มาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
3. การบูรณาการทีต่ อ้ งมีการน�ำนักศึกษา
ออกนอกสถานที่เพื่อไปให้บริการวิชาการ เก็บ
รวบรวมข้อมูลวิจัย จัดกิจกรรมท�ำนุบ�ำรุงศิลป
วัฒนธรรม อาจารย์ต้องด�ำเนินการขออนุญาตน�ำ
นักศึกษาออกนอกสถานที่ให้ถูกต้องตามขั้นตอน
ของทางราชการ ทุกครั้งของการเดินทางมีความ
เสีย่ งและใช้งบประมาณค่อนข้างมากเนือ่ งจากการ
จัดการเรียนการสอนบูรณาการต้องด�ำเนินการกับ
นักศึกษาทั้งรายวิชา ดังนั้นอาจารย์ควรพิจารณา
ความคุ้มค่าคุ้มทุนของการบูรณาการเพื่อวางแผน
จั ด กิ จ กรรมบู ร ณาการและจั ด ท� ำ โครงการเพื่ อ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
4. การบู ร ณาการการเรี ย นการสอน
กับการวิจัยรูปแบบที่ให้นักศึกษามีส่วนร่วมใน
กระบวนการวิจัย อาจารย์ต้องเตรียมนักศึกษาให้
เข้าใจกระบวนการวิจัยและจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ และควรออกแบบการบูรณาการให้เหมาะ
สมกับศักยภาพนักศึกษา เช่น นักศึกษาชั้นปี 1-2
ควรให้เก็บข้อมูลเชิงปริมาณ รวมทั้งต้องสร้าง
ความเข้าใจให้นักศึกษาเห็นประโยชน์ที่จะได้รับ
จากการบูรณการ ลดความเข้าใจผิดของนักศึกษา
ที่เห็นว่าอาจารย์ได้ประโยชน์ในงานวิจัยเอารัดเอา

20/6/2562 8:29:02

174

The Journal of Baromarajonani College of Nusing, Nakhonratchasima
Vol. 25 No. 1 January - June 2019

เปรียบนักศึกษา เป็นต้น
นอกจากนี้ในการบริหารการบูรณาการ
พันธกิจให้ประสบความส�ำเร็จ แต่ละสถาบันควร
มีกลยุทธ์ในการด�ำเนินงาน 8 กลยุทธ์ดังนี้
1. พั ฒ นาระบบและกลไกการจั ด ท� ำ
แผนการบูรณาการพันธกิจ ด้วยการก�ำหนดเป็น
นโยบายผ่านแผนกลยุทธ์ โดยจัดท�ำเป็นตัวชี้วัด
และมาตรการ และน�ำข้อมูลการบูรณาการที่ผ่าน
มามาประกอบการวางแผนด�ำเนินงาน
2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพือ่
การตัดสินใจด้านการบูรณาการพันธกิจ
3. จัดโครงสร้างองค์กร โดยก�ำหนดให้
มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ ระบุบทบาทหน้าที่ไว้
ในโครงสร้างองค์กรให้ชัดเจน เพื่อท�ำหน้าที่ขับ
เคลือ่ นนโยบายให้สำ� เร็จ ตามตัวชีว้ ดั และมาตรการ
ที่ก�ำหนดไว้
4. พัฒนาสมรรถนะผูบ้ ริหาร ด้านการน�ำ 
การกระตุ ้ น ให้ เ กิ ด บู ร ณาการ เพื่ อ ให้ เ กิ ด เป็ น
วัฒนธรรมในองค์กร เตรียมความพร้อมแกนน�ำใน
การขับเคลื่อนการบูรณาการ ผู้บริหารควรมีการก
ระตุ้นให้เกิดการบูรณาการโดยการจัดกิจกรรมให้
ความรู้ และสนับสนุนงบประมาณเพื่อการบูรณา
การพันธกิจ
5. พัฒนาสมรรถนะบุคลากร ให้มีความ
รู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบูรณาการเพื่อน�ำไปใช้
บูรณาการกับพันธกิจให้ชัดเจน
6. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการบูรณา
การพันธกิจกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
สถาบัน
7. สร้างต้นแบบการบูรณาการพันธกิจ
เพื่อเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้
8. พั ฒ นาระบบและกลไกการก� ำ กั บ
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ติดตาม และประเมินผลการบูรณาการพันธกิจ เพือ่
ให้มีการควบคุม ก�ำกับ ติดตาม ผลการบูรณาการ
พันธกิจอย่างเป็นระบบตามวงจรคุณภาพ PDCA

บทสรุป

การบูรณาการพันธกิจ หมายถึง การด�ำเนิน
การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่
สังคมและการท�ำนุบำ� รุงศิลปวัฒนธรรมอย่างผสม
ผสานกลมกลืนกัน เป็นองค์รวม เพื่อให้สถาบัน
สามารถปฏิบัติภารกิจหลัก ได้แก่ การผลิตบัณฑิต
การวิจัยสร้างองค์ความรู้ การบริการวิชาการและ
การท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรมได้ครบถ้วนและ
มีประสิทธิภาพ การบูรณาการการเรียนการสอน
กับการวิจัย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้กระบวนการวิจัยในวิชาต่างๆ ที่ไม่ใช่วิชา
วิจัยและเพื่อให้ผู้สอนสามารถผลิตและเผยแพร่
ผลงานวิ จั ย ไปพร้ อ มๆกั บ การจั ด การเรี ย นการ
สอน การบู ร ณาการการเรี ย นการสอนกั บ การ
บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ประสบการณ์จริง ใช้ความรู้ไปให้บริการวิชาการ
และอาจารย์ผู้สอนน�ำความรู้ประสบการณ์จริงมา
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาโจทย์
วิจัย การบูรณาการการเรียนการสอนกับการท�ำนุ
บ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้ผู้เรียนและผู้สอน
ซึมซับความงดงามของศิลปะและวัฒนธรรมและ
มีส่วนร่วมในการท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม จะ
เห็นได้ว่าการบูรณาการตามจุดมุ่งหมายของการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรเน้นการ
จัดการเรียนการสอนบูรณาการกับพันธกิจอืน่ ๆอีก
3 พันธกิจ จุดเน้นอยู่ที่การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
ให้มีคุณภาพตอบสนองสังคม แต่การบูรณาการ
ในองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา
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ระดับคณะและระดับสถาบันเน้นการส่งเสริมให้
อาจารย์สามารถปฏิบัติพันธกิจต่างๆได้ควบคู่ไป
กับพันธกิจการผลิตบัณฑิต การบูรณาการไม่ว่า
กับพันธกิจใด ก่อนบูรณาการ อาจารย์ผู้สอนต้อง
พิจารณารายวิชานัน้ ก่อนว่ามีสาระการเรียนรูอ้ ะไร
ที่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการในพันธกิจนั้นๆ และ
สามารถเชือ่ มโยงเป็นเนือ้ หาเดียวกันได้ การบูรณา
การที่ดีต้องเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน ผู้สอนและ
สถาบัน

เอกสารอ้างอิง

กิตติศักดิ์ ไกรจันทร์ ผดุงศิษฎ์ ช�ำนาญบริรักษ์
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