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การบูรณาการ (Integration) หมายถึง “การทาํให       

         สมบูรณ หมายความถึงการทําใหหนวยยอยๆ ที่สัมพันธ

         อิงอาศัยกนัอยูเขามารวมทําหนาที่อยางประสานกลมกลืน

         เปนองครวมหนึ่งเดียว ที่มีความครบถวนสมบูรณในตัวเอง”

              (พระเทพเวท,ี 2531)

ความหมายของบูรณาการ



“การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ 

การจัดสรรทรัพยากร การปฏิบัติ ผลลัพธ และการ

วิ เคราะห  เ พื่อสนับสนุนเป าประสงคที่ สํ าคัญของ

สถานศึกษา การบูรณาการที่มีประสิทธิผล ตองสอดคลอง

ไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งการดําเนินการภายในระบบการ

จัดการและผลการดําเนินการตองมีความเชื่อมโยงกันเปน

หนึ่งเดียวอยางสมบูรณ”

  (สมศ. : อภิธานศัพท; คูมือการประกนัคณุภาพการศึกษา

   ภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553, สกอ.)

ความหมายของบูรณาการ



        To make into a whole by bringing  

         all parts together 

(Free Online Dictionary)

ความหมายของบูรณาการ



Generally means combining  

parts so that they work together 
or form a whole.

(Whatls.com)

ความหมายของบูรณาการ



พันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา

การผลิตบัณฑิต

การวิจัย

การใหบริการวิชาการ

การทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม



             การจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนที่ให  

     ผูเรียนมีความรูในวิชาการและวิชาชพี 

             มีลักษณะตามหลักสูตรที่กําหนด

            ความหมายของการผลิตบัณฑิต

(คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  

ระดับอดุมศึกษา พ.ศ.2553, สกอ.)



กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการ        

คนหาคําตอบของปญหาหรือการเสาะแสวง     

หาความรูใหม  ตลอดจนถึงการประดิษฐ        

คิดคนที่ผานกระบวนการศกึษาคนควาหรือ

ทดลอง วิเคราะห  และตีความขอมลู             

ตลอดจนสรุปผลอยางเปนระบบ

ความหมายของการวิจัย

(คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  

ระดับอดุมศึกษา พ.ศ.2553, สกอ.)



ผลงานวชิาการที่มีการศกึษาคนควาที่

แสดงออกทางศิลปะหรือดนตรีอันเปน            

ที่ยอมรับ

    

     (คูมือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา   

               ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2553, สกอ.)

     ความหมายของงานสรางสรรค



กิจกรรมหรือโครงการใหบริการแกสงัคม

ภายนอกสถาบันการศึกษา หรือเปนการ

ใหบริการที่จัดในสถาบนัการศึกษา โดยมี

บุคคลภายนอกเขามาใชบรกิาร

    (คูมือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา        

           ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2553, สกอ.)

ความหมายของบริการวิชาการแกสงัคม



ศิลปะ  คือ  ความงาม  คุณคาของความงดงาม หรือผลงาน

ของมนุษยที่มีจุดมุงหมายการสรางสรรคและแสดงออกถึง

ความงาม เพื่อตอบสนองความตองการทางดานจิตใจของ

มนุษย ใหมนุษยมีอารมณเพลิดเพลินและมีความสุขแหง

ชีวิตอยางแทจริง

วัฒนธรรม  หมายถึง  แบบอยางหรือวถิีการดําเนนิชีวติ

ของชุมชนแตละกลุม เปนตัวกําหนดพฤติกรรมการอยู

รวมกันอยางปกติสุขในสังคม

   (http://hitthaiculture.blogspot.com)

ความหมายของศิลปะและวัฒนธรรม



วัตถุประสงค     เพือ่ใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
                    กระบวนการวิจัยในวิชาตางๆ 

            ที่ไมใชวชิาที่สอนการวจิัย

   ตัวบงชี้ความสําเร็จ     ความสัมฤทธิ์ผลในการเรียนรู

   (ตองกําหนด                  กระบวนการวิจัย

   คาเปาหมายดวย)         

 

การบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรค

กับการจัดการเรียนการสอน



 ตัวอยางการดําเนินการ   

       -  ใหโจทยปญหาของเนื้อหาในรายวชิา       

      ผูเรียนตองคนควาทฤษฎี หลักการ รวบรวม       

      ขอมลูที่เกี่ยวของ ประมวลผลขอมลู วิเคราะห

      และสรุปผล เพือ่ตอบโจทยปญหา

           -  ใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เปนผูรวมทีม

      วิจัยของอาจารย และใหนักศึกษาจัดทํา  

      รายงานตามที่อาจารยมอบหมายงานใน

      รายวชิา



      -  ใหนักศึกษาทํางานวิจัยในประเด็นยอยๆ 

ที่เปนสวนหนึ่งหรือเกี่ยวของกับงานวิจัย

ของอาจารย ในองคความรูหรือเนื้อหา

สาระของรายวิชา

      -  ใหนักศึกษาเขาฟงการนําเสนอผลงานวิจัย

ซึ่งเกี่ยวของกับรายวิชา โดยการนําเสนอ

ตองเนนกระบวนการวิจัย



การบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสงัคม

กับการเรียนการสอน

วัตถุประสงค
ตัวบงชี้วัดความสําเร็จ

(ตองกําหนดคาเปาหมายดวย)

   1. เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรู    

ประสบการณจริง

  1. ความสัมฤทธิ์ผลในการ    

เรียนรู

ตัวอยางการดําเนินการ

     นักศึกษาไปชวยดําเนินการเลือกตั้ง

     การพัฒนาแบรนดใหสินคา OTOP

     การจัดทํารายการโทรทัศนเพื่อผูบกพรองทางการไดยิน



วัตถุประสงค
ตัวบงชี้วัดความสําเร็จ

(ตองกําหนดคาเปาหมายดวย)

2.  เพื่อใหผูเรียนใชความรูไป 

ใหบรกิารทางวิชาการ

  2.  ประโยชนที่ผูรับบริการไดรับ

       และความพงึพอใจของ      

ผูรับบริการ

ตัวอยางการดําเนินการ

     การสอนหนังสือหรืออธิบายการทาํการบานใหนักเรียน

     การอบรมการใชคอมพวิเตอรแกผูชราหรือชาวบานในชุมชน

     การอบรมการทาํลกูประคบสมนุไพร

การบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสงัคม

กับการเรียนการสอน



วัตถุประสงค
ตัวบงชี้วัดความสําเร็จ

(ตองกําหนดคาเปาหมายดวย)

  3.   เพื่อใหผูสอนนาํความรูจาก

       ประสบการณจริงมาพฒันา

       การจดัการเรียนการสอน

  3.   มีการพัฒนาการจัดการเรียน

        การสอน (กระบวนการเรียน

        การสอน คําอธิบายรายวิชา

        รายวชิาใหม)

ตัวอยางการดําเนินการ

   การนําโจทยปญหาจริงมาใหผูเรียนวเิคราะห

   การพัฒนาวชิาใหมเปนวชิาเลือก เชน วชิาการจัดทาํรายการ      

โทรทศันสาํหรบักลุมดอยโอกาส วชิาเกี่ยวกับวชิาชีพบัญชี

การบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสงัคม

กับการเรียนการสอน



วัตถุประสงค
ตัวบงชี้วัดความสําเร็จ

(ตองกําหนดคาเปาหมายดวย)

1.  ทําการวิจัยเพื่อพัฒนางาน

บริการทางวิชาการ

1. ประเด็นในการพัฒนางาน

     บริการวิชาการ

ตัวอยางการดําเนินการ

            การจัดสอบทักษะภาษาอังกฤษ

   การอบรมวิชาชีพบัญชี

            การใหบริการของศูนยทดสอบเครื่องมือ

การบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสงัคม

กับการวิจัย



วัตถุประสงค
ตัวบงชี้วัดความสําเร็จ

(ตองกําหนดคาเปาหมายดวย)

2. นําผลการวิจัยไปใหบริการ

ทางวชิาการ

2. ประโยชนที่ผูรับบริการ

ไดรับและความพึงพอใจ

ของผูรับบริการ

ตัวอยางการดําเนินการ

การวจิัยการกําจัดศัตรูพืชดวยพืชสมุนไพร

การบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสงัคม

กับการวิจัย



วัตถุประสงค ตัวบงชี้วัดความสําเร็จ

(ตองกําหนดคาเปาหมายดวย)

3. พัฒนาโจทยการวจิัยจาก

งานบริการทางวชิาการ

  3.  คําถามการวิจัย

ตัวอยางการดําเนินการ

การใหบริการของศูนยใหคําปรึกษาทางกฎหมาย

การบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสงัคม

กับการวิจัย



วัตถุประสงค
ตัวบงชี้วัดความสําเร็จ

(ตองกําหนดคาเปาหมายดวย)

1. ใหผูเรียนซึมซับความงดงาม

ของศิลปะและวฒันธรรม

1. ความคิดเหน็ (ปลายเปด) 

เกี่ยวกับความงดงามของ

ศิลปะและวฒันธรรม

ตัวอยางการดําเนินการ

   การจัดการเรียนการสอนในวิชาที่ไมใชสาระทางศิลปะและวัฒนธรรม

            การออกแบบเกมที่มีคนเปนตัวละครในวรรณคดี

            การจัดทําแผนธุรกิจเกี่ยวกับสินคาที่ใชภูมิปญญาทองถิ่น

การบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา



วัตถุประสงค
ตัวบงชี้วัดความสําเร็จ

(ตองกําหนดคาเปาหมายดวย)

2. ใหผูเรยีนมีสวนในการทาํนุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

2.    ผลงานหรือกิจกรรมที่

ดําเนนิการและความรูเกี่ยวกบั

การทาํนุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม

ตัวอยางการดําเนินการ

    กิจกรรมนักศึกษา

            ประกวดการถายภาพเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรม

            กิจกรรมเกี่ยวกับประเพณีและเทศกาลตางๆ

การบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา



หัวของานวิจัย วิชาที่บูรณาการ
วัตถุประสงคของ

การบูรณาการ
ตัวบงชี้ในการวัด

ความสําเร็จของ

การบูรณาการ

ลักษณะ         

การบูรณาการ

 

การบรูณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน

ปการศึกษา..............



โครงการ        

บริการวิชาการ วิชาที่บูรณาการ
วัตถุประสงคของ

การบูรณาการ
ตัวบงชี้ในการวัด

ความสําเร็จของ

การบูรณาการ

ลักษณะ         

การบูรณาการ

 

การบรูณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน

ปการศึกษา..............



โครงการ        

บริการวิชาการ

งานวิจัย         

ที่บูรณาการ

วัตถุประสงคของ

การบูรณาการ
ตัวบงชี้ในการวัด

ความสําเร็จของ

การบูรณาการ

ลักษณะ         

การบูรณาการ

 

การบรูณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย

ปการศึกษา..............



วิชาที่บูรณาการ
วัตถุประสงคของ

การบูรณาการ
ตัวบงชี้ในการวัด

ความสําเร็จของ       

การบูรณาการ

ลักษณะ            

การบูรณาการ

 

การบรูณาการงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน

ปการศึกษา..............
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