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ประเด็น

ท ำไมใครๆก.็..บูรณำกำร ?

กำรบูรณำกำรพนัธกจิ

กำรบูรณำกำรกำรวจิัยกบักำรเรียนกำรสอน

กำรบูรณำกำรกำรวจัิยกบักำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม

กำรวจัิยเชิงบูรณำกำร

เส้นทำงสู่ควำมส ำเร็จ



ท าไมใครๆก็......บูรณาการ?

บูรณำกำรคอือะไร? ควำมจ ำเป็นและคุณค่ำ

กำรเช่ือมโยง   สัมพนัธ์กนั บริบทของโลกและสังคม disruptive technologies , global 
economy, CHANGES & RISK, TRANSFORM

สหวทิยำกำร : ศำสตร์ และนักวจิัย
หลำยสำขำ องค์กรหลำยองค์กร

ตลำดงำน, 21st century  skills

องค์รวม นโยบำยของรัฐ แหล่งทุน กำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำ

กำรพฒันำทีย่ัง่ยนื องค์กร

นักวจิัย กำรท ำงำนร่วมกนั



ความส าคัญของการบูรณาการ

กำรค้นคว้ำ แสวงหำควำมรู้

กำรเรียนรู้เป็นองค์รวม จำกทุกส่ิงรอบตัว

กำรเรียนรู้ ควำมรู้และควำมเข้ำใจ ที่ลกึซ้ึง

กำรท ำงำนร่วมกนั ควำมร่วมมือทีม่ีเป้ำหมำยร่วมกนั

กำรขยำยพรมแดนของศำสตร์ กำรศึกษำและวชิำชีพ 

กำรพฒันำเทคนิคกำรสอนและกำรเรียนรู้แบบใหม่ อย่ำงต่อเน่ือง

กำรพฒันำทกัษะศตวรรษที่ 21 โดยเฉพำะกำรคดิวเิครำะห์ เช่ือมโยง ให้กบัผู้เรียน

กำรเพิม่ประสิทธิภำพ ประสิทธิผล ผลผลติ ผลกระทบ



ความจ าเป็น

นโยบำยของรัฐ กำรลงทุนงบประมำณกำรวจัิย  ทศิทำงใหม่ในกำรให้ทุนวจัิย

เป้ำหมำยที่ชัดเจนในกำรวิจัยเพื่อน ำไปใช้ประโยชน์ ก่อให้เกิดมูลค่ำเพิ่มทำงเศรษฐกิจ และสร้ำงคุณค่ำ
เพิม่ทำงสังคมและวัฒนธรรม

กำรตัดสินใจ แก้ไขปัญหำ พฒันำงำน “จำกหิง้สู่ห้ำง”

ผลลพัธ์ ผลกระทบ

กำรวิจัยเร่ิมจำกปัญหำ และค ำนึงถึงเป้ำหมำย



นโยบายและยุทธศาสตร์ทีเกี่ยวข้อง

ยุทธศำสตร์กำรพฒันำประเทศตำมแผนพฒันำเศรษฐกจิ และ สังคมแห่งชำติ (ฉบับที่ 12) 

นโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวจัิยของชำติ

ยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติรำยประเด็น

ยุทธศำสตร์ประเทศ 

นโยบำย/เป้ ำหมำยของรัฐบำล 

ยุทธศำสตร์กำรวิจัยของหน่วยงำน 











บูรณาการ(INTEGRATION) กับสหวิทยาการ
(INTERDISCIPLINARY)…เรียนรู้จากแนวคิดสะเต็มศึกษา

สะเต็มศึกษำ คือ แนวทางการจดัการศึกษาท่ีบูรณำกำรความรู้ใน 4 สหวิทยาการ ไดแ้ก่ วิทยาศาสตร์ 
วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ โดยเนน้การน าความรู้ไปใชแ้กปั้ญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการ
พฒันากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต และการท างาน ช่วยนกัเรียน
สร้างความเช่ือมโยงระหว่าง 4 สหวิทยาการ กบัชีวิตจริงและการท างาน การจดัการเรียนรู้แบบสะเตม็
ศึกษาเป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีไม่เน้นเพียงการท่องจ าทฤษฎีหรือกฏทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
แต่เป็นการสร้างความเขา้ใจทฤษฎีหรือกฏเหล่านั้นผา่นการปฏิบติัใหเ้ห็นจริงควบคู่กบัการพฒันาทกัษะ
การคิด ตั้งค  าถาม แกปั้ญหาและการหาขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้คน้พบใหม่ พร้อมทั้งสามารถน าขอ้
คน้พบนั้นไปใชห้รือบูรณาการกบัชีวิตประจ าวนัได้

สสวท http://www.stemedthailand.org/?page_id=23

http://www.stemedthailand.org/?page_id=23


กำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวทำงสะเต็มมีลกัษณะ 5 ประกำรได้แก่

(1) เป็นกำรสอนทีเ่น้นกำรบูรณำกำร

(2) ช่วยนักเรียนสร้ำงควำมเช่ือมโยงระหว่ำงเนือ้หำวิชำทั้ง 4 กบัชีวติประจ ำวนัและกำรประกอบอำชีพ

(3) เน้นกำรพฒันำทกัษะในศตวรรษที่ 21

(4) ท้ำทำยควำมคดิของนักเรียน

(5) เปิดโอกำสให้นักเรียนได้แสดงควำมคดิเห็น และควำมเข้ำใจที่สอดคล้องกบัเนือ้หำทั้ง 4 วชิำ

จุดประสงค์ของกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวทำงสะเต็มศึกษำ คอื ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักและเห็นคุณค่ำ
ของกำรเรียนวทิยำศำสตร์ เทคโนโลย ีวศิวกรรมศำสตร์ และคณิตศำสตร์ และเห็นว่ำวชิำเหล่ำน้ันเป็นเร่ือง
ใกล้ตัวที่สำมำรถน ำมำใช้ประโยชน์ได้ในชีวติประจ ำวัน



http://physics.ipst.ac.th/?page_id=2481

http://physics.ipst.ac.th/?page_id=2481


บูรณาการอะไร

บูรณำกำรพนัธกจิของสถำบันอุดมศึกษำ/อำจำรย์มหำวทิยำลยั

 กำรวิจัยกบักำรเรียนกำรสอน

 กำรวิจัยกบักำรบริกำรวิชำกำร

 กำรวจัิยกบักำรท ำนุบ ำรุงวฒันธรรม

 กำรเรียนกำรสอนกบักำรบริกำรวิชำกำร

กำรเรียนกำรสอนกบักำรท ำนุบ ำรุงวฒันธรรม

 กำรบริกำรวชิำกำรกบักำรท ำนุบ ำรุงวมันธรรม



การบูรณาการพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา/อาจารย์มหาวิทยาลัย

กำรบูรณำกำรพนัธกิจ หมำยถึง กำรด ำเนินกำรผลติบัณฑิต กำรวิจัย กำรบริกำรวชิำกำรแก่สังคม และกำรท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรมอย่ำงผสมผสำนกลมกลืน เป็นองค์รวม อันส่งผลให้มหำวิทยำลัยหรือคณะ สำมำรถปฏิบัติ ภำรกิจ
ดงักล่ำวได้ครบถ้วนและมีประสิทธิภำพ กำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำภำยใน และภำยนอก ได้ก ำหนดให้มีกำรบูรณำ
กำรพันธกิจต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัย เพื่อพัฒนำควำมรู้และประสบกำรณ์แบบองค์รวม ดังนี้ 1) ด้ำนกำรวิจัย 
ก ำหนดให้มีกำรบูรณำกำรกระบวนกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์กับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดกำร
เรียนรู้กระบวนกำรวิจัยในวิชำต่ำงๆ ที่ไม่ใช่วิชำที่สอนกำรวิจัย 2) ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม ก ำหนดให้มี
กำรบูรณำกำรงำนบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม กับกำรเรียนกำรสอน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ประสบกำรณ์จริง ใช้
ควำมรู้ไปให้บริกำรวิชำกำร และอำจำรย์ผู้สอน น ำควำมรู้จำกประสบกำรณ์จริงมำพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
และก ำหนดให้มีกำรบูรณำกำรงำนบริกำรทำง วิชำกำรแก่สังคมกับกำรวิจัย เพื่อท ำกำรวิจัยพัฒนำงำนบริกำรทำง
วชิำกำร กำรน ำผลกำรวจิัยไปให้บริกำรทำง วชิำกำร และพฒันำโจทย์กำรวจิัยจำกงำนบริกำรทำงวชิำกำร 3) ด้ำนกำร
ท ำนุบ ำรุงศิลปวฒันธรรม ก ำหนดให้มีกำร บูรณำกำรงำนด้ำนท ำนุบ ำรุง ศิลปวฒันธรรมกบักำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
และกิจกรรมนักศึกษำ เพือ่ให้ผู้เรียนซึมซับควำมงดงำมของศิลปะและ วัฒนธรรม และมีส่วนร่วมในกำรท ำนุบ ำรุง
ศิลปะและวฒันธรรม
http://www.camt.cmu.ac.th/eqa/NewsFile/QANews-412016143955.pdf

http://www.camt.cmu.ac.th/eqa/NewsFile/QANews-412016143955.pdf




https://www.mededpublish.org/manuscripts/930

https://www.mededpublish.org/manuscripts/930


การบูรณาการการวิจัย
กับการเรียนการสอน







ตัวอย่างการบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอน

นักศึกษำบัณฑิตศึกษำเป็นทมีวจัิยของอำจำรย์  นักศึกษำปริญญำตรีเป็นผู้ช่วยวจัิยโครงกำรวจิัยของอำจำรย์

อำจำรย์ใช้วธีิกำรสอนด้วยกระบวนกำรวจิัย (research-based teaching /learning, กำรจัดกำรเรียนรู้แบบ 
problem/ project-based learning หรือกำรใช้หลกัฐำนเชิงประจักษ์ (evidence based )

 อำจำรย์มอบหมำยงำนให้นักศึกษำท ำโดยใช้กระบวนกำรวิจัยหรือศึกษำงำนวิจัย และอภิปรำยเรียนรู้ร่วมกนั

 อำจำรย์น ำงำนวจิัยไปใช้ประกอบกำรสอน และใช้เขียนต ำรำและสร้ำงผลงำนทำงวชิำกำร

อำจำรย์วจิัยและสร้ำงนวตักรรมกำรเรียนกำรสอน

 กำรจัดประชุมหรือส่งเสริมให้นักศึกษำเข้ำประชุมฟังกำรเสนอผลงำนวจัิยหรือน ำเสนอผลงำนวจิัยและน ำมำ
แลกเปลีย่นเรียนรู้ร่วมกนั



การบูรณาการการวิจัยกับการบริการวิชาการแก่สังคม

กำรก ำหนดโจทย์วจัิยจำกชุมชน

กำรมีส่วนร่วมของชุมชน

กำรแก้ปัญหำชุมชน

 กำรพฒันำต่อยอดงำนบริกำรสังคมไปสู่กำรวจัิย

 กำรน ำองค์ควำมรู้จำกงำนวจัิยไปสู่กำรบริกำรวชิำกำร







ตัวอย่าง





การวิจัยเชิงบูรณาการ

ธรรมชำติของศำสตร์มีควำมเป็นสหวิทยำกำรมำกขึน้

องค์ควำมรู้ทีเ่ปิดกว้ำง

ใช้องค์ควำมรู้ในศำสตร์อืน่  

ใช้ระเบียบวธีิวจิัยในศำสตร์อืน่  

กำรเรียนรู้ร่วมกนั
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