การบูรณาการการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา: องค์ความรู้และการพัฒนานวัตกรรม1
The Integration of Learning and Teaching in Higher Education:Knowledge and the
Innovation Development
ผู้เขียน มนตรา พงษ์นิล2				
						

		

Montra Pongnil2
Montra.po@up.ac.th

บทคัดย่อ
บทความนีต้ อ้ งการทบทวนองค์ความรูเ้ กีย่ วกับการบูรณาการกิจกรรมกับการจัดการเรียนการสอน
ประเภทต่าง ๆ โดยใช้วธิ กี ารวิเคราะห์และจัดหมวดหมูเ่ อกสารทางวิชาการและงานวิจยั ด้านการใช้กจิ กรรม
ประเภทต่าง ๆ เพือ่ ส่งเสริมการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน ผลการศึกษาพบว่าทีผ่ า่ นมาการจัดการเรียนการสอนมีการ
1) บูรณาการกับกิจกรรมต่าง ๆ ในรายวิชาหนึ่งเพื่อเป็นฐานการเรียนรู้ในรายวิชานั้น 2) บูรณาการกับ
พันธกิจของสถาบันการศึกษากับรายวิชาต่าง ๆ และ 3) บูรณาการกับกิจกรรมที่ข้ามศาสตร์และสาขาวิชา
องค์ความรู้ที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นถึงการบูรณาการกิจกรรมในการจัดการเรียนการสอนแต่ละประเภทซึ่ง
สามารถตอบสนองต่อการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนในรายวิชา พันธกิจหรือศาสตร์เฉพาะบางรายวิชาหรือหลักสูตร
บทความนี้ยกตัวอย่างกรณีศึกษาการจัดกิจกรรมของรายวิชาต่าง ๆ ในภาคการศึกษาหนึ่งของหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยพะเยาซึง่ มีจำ� นวนกิจกรรมของรายวิชาทีเ่ ป็นเอกเทศ
และไม่เชือ่ มโยงกันจนเป็นภาระด้านการจัดกิจกรรมและใช้เวลาอย่างมากต่อตัวผูเ้ รียน เงือ่ นไขดังกล่าวส่งผล
ให้ผเู้ รียนไม่สามารถเชือ่ มโยงองค์ความรูใ้ นรายวิชาต่าง ๆ ผ่านกิจกรรมในการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม
ทความนี้ต้องการเสนอว่า การหาแนวทางส่งเสริมการจัดการภาระงาน เวลาและการเชื่อมโยงองค์ความรู้
ในรายวิชาต่าง ๆ ของผูเ้ รียนให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ นัน้ การวิจยั เพือ่ พัฒนารูปแบบและแนวทางบูรณาการ
กิจกรรมของรายวิชาต่าง ๆ ในภาคการศึกษาหนึง่ จะพัฒนาองค์ความรูแ้ ละเป็นนวัตกรรมของการบูรณาการ
การเรียนการสอนอีกรูปแบบหนึ่ง
ค�ำส�ำคัญ: บูรณาการ, การจัดการเรียนการสอน, การเรียนรู้, นวัตกรรม, หลักสูตรการศึกษา

คัดและพัฒนาจากหัวข้อกรอบแนวคิดและการทบทวนวรรณกรรมในโครงการวิจยั เรือ่ ง การพัฒนาแนวทางการบูรณาการ
รายงานประจ�ำรายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม ทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณรายได้
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ�ำปีงบประมาณ 2562 โดยมีชยาณัญ มณีวรรณ ต�ำแหน่ง
อาจารย์ประจ�ำสาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย และ
มนตรา พงษ์นิล เป็นนักวิจัยหลัก
อนึ่ง โครงการวิจัยนี้ หัวหน้าโครงการวิจัยท�ำหน้าที่อ�ำนวยการโครงการวิจัย ส่วนผู้เขียนท�ำหน้าที่ในการพัฒนา
ข้อเสนอโครงการวิจัย เก็บข้อมูล วิเคราะห์และสรุปผลการวิจัย โครงการวิจัยนี้อยู่ระหว่างการเก็บข้อมูล ดังนั้น เนื้อหา
และข้อสรุปของบทความนี้เป็นเพียงกรอบความคิดและวิธีวิทยาในการศึกษาของโครงการวิจัยนี้เท่านั้น
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Abstract
This article seeks to review the knowledge regarding the integration of activities
with education management in various ways by utilizing the methods of analysis and
categorization of official academic and research documentation to encourage learning in
students. Study results have discovered that education management involves: 1) Integrating
various activities in a study course to use as a base for learning said course. 2) Integrating
the responsibilities of the education institute with various study courses, and 3) Integrating
activities that has previously skipped study subjects in order to reflect the integration of
activities in different kinds of education which can respond to the learning of students in
specific courses. This article will show examples of arranging activities in different courses
in a certain semester of the Bachelor Degree of Social Development in University of
Phayao, which has a number of activities from individual study courses which are not
connected to each other, resulting in a burden with setting up activities and wasting time
for the students. These following problems caused the students to be unable to link up
the knowledge in study courses via learning activities properly. This article seeks to point
out that finding efficient methods to encourage the management of responsibilities and
time and linking up the knowledge in study courses for students, and researching for
develop the processes of integration of activities for different study courses in a certain
semester will develop knowledge and also serves as an innovation of integration in
education in a way.
Keywords: Integration, Teaching and Learning Management, learning, Innovation, Curriculum
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บทน�ำ
แนวคิด “การเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง” (Student Center Learning-SCL) เป็นหนึ่งใน
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนที่ได้รับความนิยมในสถาบันการศึกษาทุกประเภททุกระดับเมื่อโลกเข้าสู่
โลกาภิวตั น์ในยุคศตวรรษที่ 21 วิธกี ารนีเ้ ป็นวิธกี ารซึง่ ช่วยปลูกฝังให้ผเู้ รียนรูจ้ กั แสวงหาความรูด้ ว้ ยตนเอง
อันก่อให้เกิดทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้นี้จะช่วยเพิ่มบทบาทของผู้เรียนภายในห้องเรียนและ
ลดบทบาทการบรรยายหน้าห้องเรียนลง ผู้สอนจะปรับบทบาทจากการบรรยายเป็นผู้อ�ำนวยความสะดวก
หรือเป็นผูจ้ ดั การความรู้ โดยจะต้องเตรียมสภาพห้องเรียนและวิธกี ารสอนให้เอือ้ ต่อแนวคิดนี้ กระบวนการ
นีจ้ ะช่วยให้มพี ฒ
ั นาการของผูเ้ รียนสูงทีส่ ดุ กิจกรรมการเรียนทีม่ ผี เู้ รียนเป็นศูนย์กลางถือว่า ท�ำให้ผเู้ รียนได้
เรียนรูด้ ว้ ยกิจกรรมการการเรียนการสอนรูปแบบต่าง ๆ ทีเ่ ข้าถึงความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและประสบการณ์ตา่ ง ๆ
ของผูเ้ รียน ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนในวิชาต่าง ๆ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทีต่ อบผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา
ในปัจจุบนั สถาบันอุดมศึกษาทัว่ ไป โดยเฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาตรี มีการจัดการเรียนการสอน
ทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นศูนย์กลางในวิชาต่าง ๆ ทีห่ ลากหลายรูปแบบ เช่น การจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปญ
ั หาเป็นฐาน
(problem-based learning) การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity-Based Learning)
การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (project-based learning) การจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัย
เป็นฐาน (research-based learning) ฯลฯ ซึง่ แต่ละรูปแบบของการจัดการเรียนรูก้ ม็ จี ดุ เด่นและประโยชน์
ทีแ่ ตกต่างกัน ซึง่ ถูกออกแบบมาให้ตอบสนองต่อการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนในแต่ละวิชาทีม่ ลี กั ษณะหรือธรรมชาติ
ที่แตกต่างกัน
วิชาการด้านศึกษาศาสตร์เป็นพืน้ ทีใ่ หญ่ในการผลิตองค์ความรูเ้ กีย่ วกับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อผูเ้ รียน ซึง่ ในการศึกษาและการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนมีหลากหลาย
รูปแบบ โดยขึ้นอยู่กับการค้นพบสภาพปัญหาและศักยภาพของการจัดการเรียนการสอนในบริบทต่าง ๆ
ซึง่ พบว่ามีงานวิจยั เกีย่ วกับการเรียนการสอนเป็นจ�ำนวนมาก จากการทบทวนวรรณกรรมทีผ่ า่ นมา ผูเ้ ขียน
สามารถจ�ำแนกประเภทของพรมแดนความรู้ของการศึกษาด้านการศึกษาที่เกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนที่
มีลักษณะการบูรณาการรายวิชากับกิจกรรมต่าง ๆ ได้เป็น 3 กลุ่มส�ำคัญ ได้แก่ 1.1) การบูรณาการรายวิชา
กับกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นฐานในการเรียนรู้ 1.2) การบูรณาการพันธกิจของสถาบันการศึกษากับรายวิชา
1.3) การบูรณาการข้ามรายวิชาและข้ามศาสตร์โดยใช้กิจกรรมเป็นสื่อกลาง ซึ่งผู้เขียนจะได้อภิปรายโดย
ยกตัวอย่างงานวิจัยบางเรื่องในแต่ละกลุ่มซึ่งสะท้อนข้อค้นพบในกลุ่มดังกล่าว และยกตัวอย่างปัญหาการ
บูรณาการรายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
มาร่วมอภิปรายในหัวข้อที่ 2) โดยมีข้อเสนอในเชิงการพัฒนานวัตกรรมของการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ลักษณะใหม่เป็นบทสรุปของบทความนี้ในหัวข้อที่ 3) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.1 การบูรณาการรายวิชากับกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นฐานในการเรียนรู้
การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้กิจกรรมต่าง ๆ เป็นฐานในการเรียนรู้เป็นกลุ่มงานวิจัย
ที่มีจ�ำนวนมากที่สุด จากการค้นค�ำว่า “การเรียน เป็นฐาน” ใน google พบผลการค้นหาประมาณ
28,900,000 รายการ ซึ่งประเภทกิจกรรมที่เป็นฐานในการเรียนรู้ของวิชาต่าง ๆ นั้นจะขึ้นอยู่กับผู้วิจัยที่
ออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนซึ่งขึ้นอยู่กับบริบทและสภาพแวดล้อมของรายวิชานั้น ๆ เช่น
ใช้ปัญหาเป็นฐาน ใช้กิจกรรมเป็นฐาน ใช้โครงงานเป็นฐาน ใช้กรณีศึกษาเป็นฐาน ใช้การวิจัยเป็นฐาน
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ใช้ชุมชนเป็นฐาน ฯลฯ ซึ่งชี้ให้เห็นว่า การเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมต่าง ๆ เป็นฐานในการเรียนรู้เป็นที่
นิยมและสอดคล้องกับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ที่จะท�ำให้ผู้เรียนมีความรู้และสามารถใช้ทักษะ
ที่จ�ำเป็นในการท�ำงานและการศึกษาต่อตามวิชาการ/วิชาชีพที่นักศึกษาสนใจได้ต่อไปในอนาคต ในที่นี้
จะขอยกตัวอย่างผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการใช้กิจกรรมต่าง ๆ เป็นฐานในการเรียนรู้เพื่อสะท้อน
ให้เห็นผลจากการจัดกิจกรรมและข้อสังเกตจากงานวิจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
เกศินี วุฒิวงศ์ ศึกษาเรื่อง การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาพฤติกรรมจริยธรรมในรายวิชา
ศึกษาทั่วไป (2560, น. 19-30) บทความนี้น�ำเสนอกิจกรรมการสอนเพื่อพัฒนาพฤติกรรมจริยธรรมของ
นักศึกษาในรายวิชาศึกษาทัว่ ไปโดยอาจจะต้องใช้วธิ สี อนทีส่ ามารถเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านจริยธรรม
ให้นักศึกษา เช่น สอนโดยใช้การแสดงบทบาทสมมติ ใช้กรณีตัวอย่าง ใช้สถานการณ์จ�ำลองและใช้
กระบวนการจิตตปัญญาศึกษา เกศินีชี้ว่า ทุกวิธีมีกระบวนการและวิธีให้นักศึกษาคิดไตร่ตรองพิจารณา
ประเด็นจริยธรรมและค่านิยมที่คลุมเครือให้ชัดเจนขึ้นจนสามารถปฏิบัติได้
มนตรา พงษ์นิล ศึกษาเรื่อง การใช้สื่อสังคมออนไลน์และกระบวนการวิจัยในวิชาพะเยาศึกษา
(2560, น. 133-141) เป็นการศึกษาเพือ่ ประเมินผลรูปแบบและวิธกี ารจัดการเรียนการสอนทีใ่ ช้สอื่ ออนไลน์
และกระบวนการวิจยั เป็นกิจกรรมหลักในวิชาพะเยาศึกษา มนตราพบว่า ผูเ้ รียนเห็นด้วยในระดับมากต่อรูปแบบ
และแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาพะเยาศึกษาทีใ่ ช้สอื่ สังคมออนไลน์และการให้นกั ศึกษา
เรียนรู้ด้วยการวิจัย จึงท�ำให้เกิดผลส�ำเร็จของกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาพะเยาศึกษา และส่งผลต่อผล
การประเมินการเรียนรู้ของนิสิตในวิชาพะเยาศึกษาที่อยู่ในระดับมาก การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
พะเยาศึกษาลักษณะนี้ ท�ำให้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยในวิชาพะเยาศึกษาของนิสิตอยู่ในระดับ 2.88 จาก 4.00
วิทยานิพนธ์เรื่อง การพัฒนารูปแบบศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเสมือนภายใต้แนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้กรณีศกึ ษาเป็นฐานเพือ่ เสริมสร้างความสามารถในการแก้ปญ
ั หาของนิสติ ปริญญา
บัณฑิต โดยเกษมสันต์ สกุลรัตน์ (2560) พบว่า ผลการทดลองใช้รปู แบบศูนย์เรียนรูช้ มุ ชนเสมือนฯ มีคะแนน
เฉลีย่ ความสามารถในการแก้ปญ
ั หาของนิสติ หลังการทดลองสูงกว่าคะแนนเฉลีย่ ก่อนการทดลอง และนิสติ
มีความพึงพอใจมากที่สุดในด้านสื่อและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ด้านการน�ำไปใช้ตามล�ำดับ แต่ปัญหาของ
นิสติ คือ สือ่ การเรียนรูไ้ ม่เพียงพอ ความรูท้ นี่ สิ ติ ต้องการพัฒนาคือ ด้านการเกษตรและการคิดแก้ปญั หาตามล�ำดับ
ส่วนปัญหาที่เป็นอุปสรรคของอาจารย์ คือ ภาระงานที่มากเกินไปท�ำให้ไม่มีเวลาพัฒนาตนเองตามล�ำดับ
การศึกษาเรื่อง การพัฒนาการคิดวิจารณญาณของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยโดยการ
จัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญ
ั หาเป็นฐาน โดยพนิดา ชาตยาภา (2560, น. 119-131) พบว่า คะแนนความสามารถ
ทางการคิดวิจารณญาณของนักศึกษา ทีไ่ ด้รบั การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญ
ั หาเป็นฐานมีคะแนนเฉลีย่ หลังเรียน
และคะแนนพัฒนาการของการคิดวิจารณญาณของนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
โดยสรุป จะเห็นได้ว่า การวิจัยในกลุ่มนี้เป็นการยืนยันแนวคิดการใช้กิจกรรมประเภทต่าง ๆ เพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ได้รับการยอมรับมากกว่าการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการบรรยาย
เพียงอย่างเดียว งานวิจยั กลุม่ นีม้ กี ารออกแบบกิจกรรมการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนทีแ่ ตกต่างหลากหลาย และพบว่า
กิจกรรมต่าง ๆ เป็นเครื่องมือส�ำคัญที่ท�ำให้ผู้เรียนมีประสิทธิภาพการเรียนรู้ที่มากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อสังคม
เข้าสู่โลกาภิวัตน์ การใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือของการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพก็จะถูกน�ำมาใช้ด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งท�ำให้ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรายวิชานั้น ๆ ซึ่งมี
นักวิจยั นิยมผลิตการศึกษาในแนวนีอ้ อกมาเป็นจ�ำนวนมาก โดยเฉพาะการวิจยั ทีม่ กี ลุม่ เป้าหมายอยูใ่ นระดับ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน แต่อย่างไรก็ตาม การศึกษาในกลุม่ นี้ เน้นการออกแบบกิจกรรมเพือ่ ตอบโจทย์เฉพาะ
ในรายวิชาหนึ่งเท่านั้น
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1.2 การบูรณาการพันธกิจของสถาบันการศึกษากับรายวิชา
บทความทางวิชาการของ พรรณงาม ใจรักษ์ศักดิ์ เรื่อง เปิดประเด็น: นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
เชิงบูรณาการนอกห้องเรียน: เปิดห้องเรียนสู่แหล่งเรียนรู้ (2561, น. 436-455) ได้เปิดมุมมองที่กว้างขวาง
เกีย่ วกับการจัดการเรียนการสอนทีต่ อ้ งบูรณาการกิจกรรมด้านต่าง ๆ เพือ่ ให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรูท้ มี่ ปี ระสิทธิภาพ
พรรณงามกล่าวว่า เมือ่ บริบทของประเทศและโลกมีการเปลีย่ นแปลงอย่างไม่หยุดนิง่ การเตรียมคนให้พร้อม
เผชิญกับสถานการณ์ที่หลากหลาย การจัดการศึกษาต้องมีการพัฒนาและมีรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่
ยืดหยุ่น สามารถท�ำให้ผู้เรียนปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นได้ ดังนั้น การจัดการเรียนรู้
เชิงบูรณาการนอกห้องเรียนโดยศึกษาโลกภายนอกผ่านการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ จึงเป็นรูปแบบวิธีการ
หนึง่ ทีจ่ ะช่วยให้ผเู้ รียนได้เรียนอย่างรอบด้านมากขึน้ แหล่งเรียนรูท้ หี่ ลากหลายล้วนเป็นแหล่งข้อมูลทีส่ ำ� คัญ
และมีสอื่ ประสมมากมายทีส่ อดคล้องกับสาระเนือ้ หาและหัวข้อเรือ่ งทีจ่ ะเรียนหรือโครงงานทีจ่ ะท�ำการเชือ่ มต่อ
การเรียนภายในห้องเรียนสูแ่ หล่งเรียนรูน้ อกห้องเรียน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมสี ว่ นช่วยให้การเชือ่ มต่อ
องค์ความรู้ภายในห้องเรียนสู่โลกภายนอกเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ข้อเสนอของพรรณงามแสดงให้เห็นว่า การเรียนรูไ้ ม่จำ� เป็นทีจ่ ะต้องอยูใ่ นห้องเรียน แต่แหล่งเรียนรู้
ในพืน้ ทีเ่ ป็นส่วนส�ำคัญอย่างยิง่ ทีจ่ ะท�ำให้ผเู้ รียนได้เรียนรูแ้ ละสามารถปรับตัวในสถานการณ์ตา่ ง ๆ ของโลก
ปัจจุบนั ได้อย่างเป็นจริงมากยิง่ ขึน้ รูปแบบการส่งเสริมการเรียนรูด้ งั กล่าว มักพบเห็นได้วา่ สถาบันอุดมศึกษา
มีการสร้างพันธกิจเพื่อให้เอื้อหรือสอดรับกับการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนโดยการวิจัย การบริการ
วิชาการ และการท�ำนุบำ� รุงศิลปวัฒนธรรม อันเป็นพันธกิจหลักของบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยด้วย
ซึง่ หมายความว่า การจัดการเรียนการสอนสามารถทีจ่ ะน�ำกิจกรรมการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนทีบ่ รู ณาการเข้ากับ
การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรมของผู้สอนที่อยู่นอกห้องเรียนนั่นเอง
พรรณงามได้สะท้อนปรากฏการณ์ในปัจจุบันว่า สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ให้ความส�ำคัญมากขึ้น
กับกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาทีบ่ รู ณาการกับพันธกิจด้านการวิจยั การบริการทางวิชาการ
และการท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม กล่าวได้ว่าความส�ำคัญของพันธกิจต่าง ๆ ของสถาบันการศึกษาจะเป็น
ส่วนส�ำคัญทีผ่ ลักดันให้ผสู้ อนมีการบูรณาการการเรียนการสอนกับกิจกรรมด้านการวิจยั การบริการทางวิชาการ
และการท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อพาผู้เรียนออกไปเรียนรู้นอกห้องเรียนเช่นกัน ในที่นี้ ขอยกตัวอย่าง
งานวิจัยที่บูรณาการเข้ากับพันธกิจของสถาบันการศึกษา เช่น การบูรณาการการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กับการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ การบูรณาการกิจกรรมการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นกับการเรียนการสอน
การบูรณาการกิจกรรมการวิจัยในชุมชนกับการเรียนการสอน ฯลฯ ดังต่อไปนี้
งานวิจัยของ ศิขริน ดอนข�ำไพรที่ศึกษาเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักศึกษาครูสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (2559, น.
183-191) พบว่า 1) ชุดกิจกรรมบูรณาการภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ เพือ่ พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
มีประสิทธิภาพทีส่ งู กว่าเกณฑ์ นักศึกษาครูทเี่ รียนโดยใช้ชดุ กิจกรรมบูรณาการภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ เพือ่ ส่งเสริม
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีผลสัมฤทธิด์ า้ นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน
การศึกษาของณัฐนันท วิริยะวิทย เรื่อง การเรียนรูแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาทองถิ่นของสาขาวิชา
นิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (2561, น. 82-98) พบวา การจัดการเรียนรูแ บบบูรณาการเพือ่
พัฒนาทอ งถิน่ ประกอบดวย 6 ขัน้ ตอน ผลสัมฤทธิก์ ารเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน ผูเ้ รียนมีความพึงพอใจ
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ในการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการอยูในระดับมากณัฐนันท์พบว่ผู้เรียนมีความรูและทักษะการวิเคราะห
การทํางานเปนทีม การพัฒนาตนเอง มีการเรียนรูแบบปฏิบัติจริง นักศึกษาไดเห็นอารมณ์และความรู้สึกที่
มีความสุขของคนในชุมชน จึงท�ำใหผู้เรียนมีความภูมิใจในผลงานที่สามารถนําไปใชประโยชนอยางแทจริง
ดวยการเรียนรูแบบบูรณาการเชื่อมโยงระหวางมหาวิทยาลัยและชุมชน
ส่วนงานวิจยั ทีศ่ กึ ษาการบูรณาการการเรียนในรายวิชาเข้ากับการวิจยั การบริการทางวิชาการและ
การท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นการบูรณาการพันธกิจของอาจารย์ มีตัวอย่างจากงานวิจัยของสมบัติ
ประจญศานต์และคณะ เรื่อง รูปแบบการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการและ
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (2557,
น. 215-224) ซึ่งก็พบว่า ว่านักศึกษาเกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วยการวิจัยทางสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
กระตือรือร้นต่อกระบวนการเรียนการสอนแบบบูรณาการมากกว่าการเรียนการสอนแบบเดิม เกิดสาํ นึกรักถิน่
เกิดผลกระทบต่อการอนุรกั ษ์สถาปัตยกรรมพืน้ ถิน่ โดยชุมชนมีความพึงพอใจในภาพรวมของผลงานในระดับดี
และมีความตระหนักถึงความสําคัญและเกิดแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในระดับดี
โดยสรุป งานวิจัยในกลุ่มนี้ ชี้ให้เห็นว่า บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาที่มีการก�ำหนดพันธกิจของ
บุคลากรมีสว่ นส�ำคัญอย่างยิง่ ทีท่ ำ� ให้เกิดการเชือ่ มโยงรายวิชาในหลักสูตรและในห้องเรียนกับการท�ำกิจกรรม
นอกห้องเรียนที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ของผู้เรียนผ่านพันธกิจด้านการวิจัย การบริการทางวิชาการ และ
การท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม การบูรณาการแนวทางนี้ ส่งเสริมให้เกิดการขยายการบูรณาการกิจกรรมที่
เพิ่มมากขึ้นเพื่อตอบสนองต่อชุมชนท้องถิ่น สังคมและประเทศชาติ
แต่อย่างไรก็ตาม กิจกรรมก็เป็นการตอบสนองต่อการเรียนรูใ้ นการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาหนึง่
เช่นเดียวกับการบูรณาการกิจกรรมต่าง ๆ ในรายวิชาดังหัวข้อก่อนหน้านี้ และยังมีขอ้ จ�ำกัดในด้านการบูรณาการ
ในมิตขิ องการข้ามรายวิชาและข้ามศาสตร์สาขาวิชา เนือ่ งจากมุง่ ให้ความส�ำคัญกับการจัดการเรียนการสอน
ที่ตอบสนองต่อพันธกิจของสถาบันการศึกษาเป็นหลัก
1.3 การบูรณาการข้ามรายวิชาและข้ามศาสตร์โดยใช้กิจกรรมเป็นสื่อกลาง
การศึกษาในแนวบูรณาการการเรียนการสอนในความรูข้ องสาขาวิชาต่าง ๆ นี้ มักจะพบงานวิจยั ทีม่ ี
พื้นที่ศึกษาที่สถาบันการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เช่น งานวิจัยของมูหามัดรูยานี บากา
เรือ่ ง การพัฒนากรอบหลักสูตรบูรณาการช่วงชั้นที่ 3 ส�ำหรับโรงเรียน เอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (2555, น. 67-82) งานวิจัยของทรายทอง พวกสันเทียะ เรื่อง การวิจัยและพัฒนากิจกรรม
การเรียนรูบ้ รู ณาการกลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาไทย ชัน้ ประถมศึกษา ส�ำหรับ
โรงเรียนขนาดเล็ก (2554, น. 52-55) และงานวิจัยของทัศวรรณ ค�ำทองสุข เรื่อง การสังเคราะห์งานวิจัย
ด้านการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ: การวิเคราะห์อภิมานและการวิเคราะห์เนือ้ หา (2550) โดยมีผล
การวิเคราะห์เนือ้ หาจากผลงานวิจยั เชิงคุณภาพพบว่า การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทีม่ กี ารวิจยั
มี 2 รูปแบบ คือ (1) รูปแบบการบูรณาการภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอดแทรกชีวิตจริงเข้ากับ
เนือ้ หาวิชาทีเ่ รียน และ (2) รูปแบบการบูรณาการระหว่างกลุม่ สาระการเรียนรูโ้ ดยเชือ่ มโยงเนือ้ หาวิชาจาก
กลุม่ สาระการเรียนรูต้ า่ งๆ กับภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ และแหล่งเรียนรูท้ อ้ งถิน่ ซึง่ ทัศวรรณสรุปผลการสังเคราะห์
องค์ความรู้ว่า มีการวิจัยด้านการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 2 รูปแบบ คือการบูรณาการภายใน
กลุม่ สาระการเรียนรูแ้ ละการบูรณาการระหว่างกลุม่ สาระการเรียนรู้ ส�ำหรับงานวิจยั ในด้านการบูรณาการ
ภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการศึกษาครบทุกช่วงชั้น
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ชัยนันต์ ไชยเสน เรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการควบคู่การท�ำงานด้วยนวัตกรรมการ
สอนแบบใหม่ กรณีศกึ ษารายวิชาการด�ำเนินงานและการจัดการธุรกิจอาหารและเครือ่ งดืม่ คณะการบริการ
และการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต (2560, น. 266-276) น�ำเสนอรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการควบคูก่ ารท�ำงานด้วยนวัตกรรมการสอนแบบใหม่ผา่ นรายวิชาการ
ด�ำเนินงานและการจัดการธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม โดยก�ำหนดให้นักศึกษาจ�ำหน่ายอาหารและเครื่อง
ดื่มในมหาวิทยาลัย นักศึกษาบูรณาการองค์ความรู้เชิงวิชาการจากรายวิชาต่าง ๆ ประสบการณ์ฝึกงาน
ใช้วางแผนการด�ำเนินการและบริหารจัดการร้านอาหาร ผลการจัดการเรียนการสอนพบว่า นักศึกษาสามารถ
แสดงศักยภาพในการด�ำเนินงานเป็นทีม ลงมือปฏิบตั จิ ริงด้วยความเข้าใจหลักบริหารจัดการร้านอาหารพืน้
ฐานได้ในระดับทีด่ ี ความร่วมมือของนักศึกษา อาจารย์ สาขาวิชา มีสว่ นสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมการสอน
รูปแบบใหม่ของคณะฯ แต่กระบวนการจัดการเรียนการสอนยังมีขอ้ จ�ำกัดเพราะโครงสร้างรายวิชาก�ำหนด
ให้สอนเชิงทฤษฎีอย่างเดียว ท�ำให้นกั ศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนหลายวิชาต่อภาคการศึกษาส่งผลให้ภาระงาน
ขาดความสมดุลและไม่สามารถทุ่มเทให้กับทีมได้เต็มความสามารถ ดังนั้น คณะฯ สาขาวิชา ฝ่ายสนับสนุน
วิชาการและผู้สอน ควรมีการวางแผนร่วมกันเพื่อน�ำไปสู่การแก้ไขปัญหา และคณะฯ ควรมีการบูรณาการ
ร่วมกับกลุ่มวิชาชีพเฉพาะเลือกและกลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มโอกาสการบูรณาการ
ข้ามสาขา เกิดประสบการณ์และมุมมองการท�ำงานในอนาคตทีก่ ว้างเพิม่ มากขึน้ ดังนัน้ การสอนแบบบูรณาการ
ควบคูก่ ารท�ำงานช่วยส่งเสริมการเรียนรูต้ ลอดชีวติ การแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ สูก่ ารพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์สาขาการบริการอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
ส่วนในระดับสถาบันอุดมศึกษาพบว่าในสาขาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพยายามมีการบูรณาการ
การจัดการเรียนรู้ในศาสตร์ 4 สาขาเข้าด้วยกันในชื่อว่า STEM Education ได้แก่สาขาวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ ซึง่ เป็นแนวคิดทีใ่ ห้ผเู้ รียนมีทกั ษะและความสามารถทีส่ อดคล้อง
กับบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 ที่ให้ผู้เรียนน�ำความรู้ใน 4 แขนงมาใช้ในการแก้ปัญหา
และพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินชีวิตและการท�ำงานต่อไป (ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2559)
สุปรียา ตันสกุลและภรณีวฒ
ั นสมบูรณ์ ศึกษาเรือ่ ง การใชสปั ดาหบรู ณาการการเรียนรูใ นการพัฒนา
ความสามารถในการเรียนรูด า นทักษะทางวิชาการและการพัฒนาตนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร) สาขาวิชาเอกสุขศึกษา (2553, น. 291-301) ซึ่งใหนักศึกษา
ประยุกตความรูในแตละวิชาที่ไดเรียนมาแล้วเปนเวลา 2 สัปดาหในชวงสุดทายของภาคการศึกษา
สุปรียาและภรณีพบว่ามีผลลัพธท ที่ ำ� ให้นกั ศึกษาเรียนรูท้ มี่ กี ารพัฒนาขึน้ โดยมีความสามารถในการเรียนรูท กั ษะ
ทางวิชาการและการพัฒนาตนของเพิม่ ขึน้ ก่อนเรียน จนในทีส่ ดุ รูปแบบการเรียนการสอนโดยให้นกั ศึกษา
ท�ำกิจกรรมต่าง ๆ ในสัปดาห์บรู ณาการเพือ่ น�ำเอาองค์ความรูใ้ นวิชาการต่าง ๆ ถูกนาํ มากาํ หนดในเชิงนโยบาย
ให้เป็นกิจกรรมส�ำหรับการเรียนการสอนประจาํ ของภาคการศึกษาทีห่ นึง่ ในรายวิชาต่าง ๆ ของหลักสูตรดังกล่าว
การศึกษาเปรียบเทียบของรูปแบบการบูรณาการกิจกรรมหรือองค์ความรูข้ า้ มศาสตร์กบั การเรียนรู้
ในศาสตร์เดียวของ Guthrie, Wigfield, Allan and VonSecker เรือ่ ง Effects of integrated instruction
on motivation and strategy use in reading (2000, pp. 331-341) เป็นการศึกษาเชิงกึ่งทดลอง
ระหว่างการเรียนการสอนที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มแรงจูงใจภายในโดยบูรณาการกิจกรรมหรือองค์ความรู้
ที่ข้ามศาสตร์กับการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกิจกรรมประเภทเดียว คณะผู้วิจัยนี้พบว่าการเรียน
การสอนที่บูรณาการศิลปะ ภาษากับองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สามารถท�ำให้การเรียนรู้มีปฏิสัมพันธ์กับ
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – มิถุนายน

7

โลกแห่งความเป็นจริงที่หลากหลายจากการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยการท�ำงานร่วมกันในกิจกรรมทาง
วิทยาศาสตร์ของผูเ้ รียนทีม่ ากกว่าการเรียนรูโ้ ดยอาศัยกิจกรรมในสาขาเดียวเป็นฐาน และกิจกรรมการเรียนรู้
ที่สะท้อนความหลากหลายในสาขาวิชาช่วยให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจและมีความสนใจใฝ่รู้ที่เพิ่มมากขึ้น
ผลการวิจยั นีแ้ สดงให้เห็นว่ากิจกรรมทีบ่ รู ณาการข้ามศาสตร์หรือสาขาวิชาสามารถสร้างบรรยากาศในห้องเรียน
เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดผลเชิงบวกได้
งานวิจัยการจัดการเรียนการสอนที่ใช้กิจกรรมต่าง ๆ เป็นฐานในการเรียนรู้โดยมุ่งให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงองค์ความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ได้ สะท้อนให้เห็นว่า กิจกรรมหนึ่ง ๆ ในการจัดการเรียน
การสอนสามารถที่ออกแบบเพื่อให้ผู้เรียนได้พิจารณาหรือมีมุมมองขององค์ความรู้ที่ข้ามศาสตร์สาขาวิชา
ได้อย่างบูรณาการ และการจัดการเรียนการสอนประเภทนีม้ คี วามสอดคล้องกับการน�ำไปใช้ในชีวติ และการ
ท�ำงานในโลกสมัยใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพของผู้เรียนที่จะต้องเชื่อมโยงทุกศาสตร์เข้าไว้ด้วยกัน แต่
อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนพบว่า การบูรณาการองค์ความรู้ข้ามศาสตร์และสาขาวิชาโดยอาศัยฐานกิจกรรมการ
เรียนรูใ้ นการจัดการเรียนการสอน มีคณ
ุ ลักษณะทีต่ อบสนองสมรรถนะขององค์ความรูใ้ นศาสตร์ตา่ ง ๆ เข้า
ด้วยกันเพือ่ ทีจ่ ะท�ำให้การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบหรือรายวิชาทีเ่ กีย่ วข้องมีประโยชน์ตอ่ ผูเ้ รียน แต่
หากเมือ่ พิจารณาการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรการศึกษาหนึง่ ทีต่ อ้ งอาศัยองค์ความรูท้ แี่ ตกต่างหลาก
หลายในทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นั้น ค�ำถามส�ำคัญจึงได้แก่ การจัดกิจกรรมในรายวิชาต่าง ๆ
เพือ่ ตอบสนองต่อมาตรฐานการเรียนรูข้ องหลักสูตรการศึกษาทีพ่ งึ ประสงค์และสามารถเชือ่ มโยงองค์ความ
รูใ้ นรายวิชาต่าง ๆ ในกลุม่ วิชาเอกได้อย่างบูรณาการมีทศิ ทางเดียวกันควรมีลกั ษณะและการจัดการอย่างไร
2. ปัญหาการจัดการเรียนการสอนเพือ่ การบูรณาการรายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
พัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
เพือ่ เป็นการแสดงปัญหาเบือ้ งต้นของการพัฒนานวัตกรรมการบูรณาการกิจกรรมต่าง ๆ ในรายวิชา
อย่างเป็นองค์รวม ซึ่งยังมีงานวิจัยเหล่านี้อยู่อย่างจ�ำกัด ผู้เขียนจึงขอน�ำเสนอสภาพ ลักษณะทั่วไปของ
โครงสร้างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 ที่ผู้เขียนเป็น
อาจารย์ผู้สอนประจ�ำหลักสูตรดังกล่าว เพื่อน�ำเสนอความส�ำคัญของหลักสูตรที่สามารถจะเป็นกรณีศึกษา
ทีจ่ ะศึกษาวิจยั และพัฒนาเป็นนวัตกรรมขององค์ความรูเ้ กีย่ วกับการบูรณาการกิจกรรมในรายวิชาเอกของ
หลักสูตรนี้ต่อไป ตลอดจนอาจจะเป็นประโยชน์ต่อการขยายผลการศึกษาและพัฒนาแนวทางบูรณาการ
ให้กับหลักสูตรการศึกษาต่าง ๆ ได้ต่อไปในอนาคต
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 มีจำ� นวนหน่วยกิต
ตลอดหลักสูตรทีน่ สิ ติ ต้องเรียนไม่นอ้ ยกว่า 129 หน่วยกิต และมีโครงสร้างรายวิชาทีป่ ระกอบด้วย หมวดวิชา
ศึกษาทัว่ ไปไม่นอ้ ยกว่า 30 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะด้านไม่นอ้ ยกว่า 93 หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต ในหมวดวิชาเฉพาะด้านซึง่ จะเป็นหมวดวิชาทีเ่ รียนในกลุม่ วิชาแกน กลุม่ วิชาพืน้ ฐาน
วิชาชีพ กลุม่ วิชาเอก และกลุม่ วิชาการศึกษาอิสระ การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา หมวดวิชานีน้ สิ ติ ต้องศึกษา
ในวิชาทีเ่ กีย่ วข้องกับองค์ความรูแ้ ละทักษะทางด้านพัฒนาสังคมและมีอาจารย์ผสู้ อนทีม่ คี ณ
ุ วุฒดิ า้ นมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ที่หลากหลาย ได้แก่ สังคมวิทยา มานุษยวิทยา ประวัติศาสตร์ ปรัชญาและศาสนา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ การพัฒนาสังคม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การบริหารการพัฒนาสังคม นโยบาย
สังคม ประชากรศาสตร์ การวางแผนภาคและผังเมือง การวิจัยทางสังคมศาสตร์ เป็นต้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเรียนการสอนในรหัสรายวิชาของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
พัฒนาสังคม ซึง่ อยูใ่ นกลุม่ วิชาแกน กลุม่ วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ และกลุม่ วิชาเอก (วิชาเอกบังคับและวิชาเอกเลือก)
จะมีอาจารย์ผสู้ อนทีส่ งั กัดในสาขาวิชาพัฒนาสังคมทีท่ ำ� หน้าทีใ่ นการบริหารจัดการและจัดสรรให้อาจารย์ผสู้ อน
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
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ในสาขาวิชานี้ด�ำเนินการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้คณะรัฐศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ทัง้ นี้ กลุม่ วิชาเอกเลือกจ�ำแนกออกเป็น 1) กลุม่ วิชาการวางแผนและนโยบายการพัฒนาสังคม
2) กลุ่มวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3) กลุ่มวิชาการจัดการทางสังคมและการบริหารงานท้องถิ่น และ
4) กลุ่มวิชาสังคมศึกษาเพื่อการพัฒนา
ตารางที่ 1 โครงสร้างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
1.2 วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.3 กลุ่มวิชาเอก
2.2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2.2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.4 กลุ่มวิชาการศึกษาอิสระ
การฝึกงาน หรือ สหกิจศึกษา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า

เกณฑ์มาตรฐาน
ของ สกอ.
ไม่น้อยกว่า 30

ไม่น้อยกว่า 72

6
ไม่น้อยกว่า 6
120 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2560
30
30
21
30
9
88
93
6
12
15
18
61
57
37
33
24
24
6
6
6
124 หน่วยกิต

6
129 หน่วยกิต

ซึง่ ในแต่ละภาคการศึกษา กิจกรรมการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชานอกเหนือจากการบรรยาย
และการจัดช่องทางการเรียนการสอนผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในบางรายวิชา เช่น class start หรือ
facebook อาจารย์ผสู้ อนในแต่ละรายวิชาจะมีการจัดกิจกรรมทีแ่ ตกต่างและหลากหลาย ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั การ
ออกแบบการจัดการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชา ได้แก่ การศึกษาดูงาน การลงพืน้ ทีเ่ ก็บข้อมูลภาคสนาม
การจัดสัมมนา การจัดท�ำรายงานประจ�ำรายวิชา การค้นคว้าเพื่อจัดท�ำบทความ การท�ำโครงงาน เป็นต้น
ซึ่งผลจากการสนทนากลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนิสิตในหลักสูตรดังกล่าว ชี้ให้เห็นว่า การจัดกิจกรรมในรายวิชา
สามารถตอบสนองความรูเ้ ฉพาะรายวิชานัน้ ๆ และนิสติ ได้เรียนรูด้ ว้ ยกิจกรรมการเรียนการสอนทีแ่ ตกต่าง
หลากหลายเป็นจ�ำนวนมาก และมีบางภาคการศึกษาที่บางรายวิชาพยายามจัดกิจกรรมร่วมกันโดยการ
ศึกษาดูงานเพือ่ ใช้เป็นฐานในการเรียนรูข้ องนักศึกษา เช่น การศึกษาดูงานอ�ำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
ของรายวิชานโยบายเศรษฐกิจและสังคมกับการพัฒนาท้องถิ่น รายวิชาข้ามพรมแดนศึกษา และรายวิชา
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาดูงานในหน่วยงานต่าง ๆ ของอ�ำเภอเชียงของเกี่ยว
กับนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีผลต่อการพัฒนาอ�ำเภอเชียงของทั้งในแง่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
การพัฒนาท้องถิ่นและผลกระทบจากการพัฒนา เป็นต้น
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
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จะเห็นได้ว่า การบูรณาการกิจกรรมต่าง ๆ ในรายวิชาของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
พัฒนาสังคมจะขึน้ อยูก่ บั อาจารย์ประจ�ำรายวิชาทีจ่ ะออกแบบกิจกรรมต่าง ๆ เพือ่ เป็นฐานการเรียนรูส้ ำ� หรับ
ผูเ้ รียน เช่นเดียวกับผลการศึกษาวิจยั เกีย่ วกับการบูรณาการกิจกรรมประเภทต่าง ๆ ในรายวิชา การบูรณาการ
พันธกิจของมหาวิทยาลัยกับการเรียนการสอน และการบูรณาการกิจกรรมข้ามรายวิชา ดังทีผ่ เู้ ขียนได้แสดง
การทบทวนวรรณกรรมข้างต้น
แต่อย่างไรก็ตาม ผลการจัดสนทนากลุม่ ตัวอย่างของนิสติ ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
พัฒนาสังคม (21, 26 และ 28 มีนาคม 2562) ก็ชวี้ า่ การจัดกิจกรรมของรายวิชาต่าง ๆ ทีแ่ ตกต่างหลากหลาย
ดังข้างต้น ส่งผลให้นสิ ติ ต้องท�ำกิจกรรมจ�ำนวนมากในหนึง่ ภาคการศึกษา ทีข่ น้ึ อยูก่ บั การออกแบบกิจกรรม
การเรียนการสอนในภาคการศึกษานัน้ ๆ ของผูส้ อนในรายวิชาต่าง ๆ และส่งผลให้นสิ ติ เชือ่ มโยงองค์ความรู้
และผลการเรียนรู้ระหว่างรายวิชาต่าง ๆ ที่อยูในภาคการศึกษาเดียวกันได้อย่างจ�ำกัด
หากพิจารณาคุณลักษณะส�ำคัญประการหนึง่ ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม
คือต้องพยายามเชือ่ มโยงมาตรฐานการเรียนรูใ้ นแต่ละรายวิชาร่วมกันทัง้ ในระดับทีอ่ ยูใ่ นหมวดวิชาเดียวกัน
ภาคการศึกษาเดียวกัน ชั้นปีเดียวกัน และมีการเชื่อมโยงมาตรฐานการเรียนรู้ที่ต้องการของนิสิตที่ต่อเนื่อง
ไปสู่หมวดวิชาต่าง ๆ ไปสู่ภาคการศึกษาและปีการศึกษาที่สูงขึ้นเช่นกัน ดังนั้น การจัดกิจกรรมที่แตกต่าง
หลากหลายประเภทที่ผ่านมา จึงยังไม่อาจตอบสนองเป้าหมายของการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงรายวิชาต่าง ๆ
องค์ความรูใ้ นศาสตร์ตา่ ง ๆ ทีอ่ ยูใ่ นหลักสูตร ตลอดจนเชือ่ มโยงกับพันธกิจของสถาบันการศึกษาอย่างสอดคล้อง
3. บทสรุป: ข้อเสนอนวัตกรรมของการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน
จากการทบทวนองค์ความรู้เกี่ยวกับการบูรณาการกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ ในการเรียนการสอน
โดยใช้วิธีการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความส�ำคัญขององค์ความรู้ที่ได้จากผลงานวิชาการต่าง ๆ ข้างต้น
สะท้อนให้เห็นว่า รูปแบบการบูรณาการกิจกรรมต่าง ๆ ในการเรียนการสอนสามารถจ�ำแนกได้เป็น 3 ประเภท
ได้แก่ 1) บูรณาการกับกิจกรรมต่าง ๆ ในรายวิชาหนึ่งเพื่อเป็นฐานการเรียนรู้ในรายวิชานั้น 2) บูรณาการ
กับพันธกิจของสถาบันการศึกษากับรายวิชาต่าง ๆ และ 3) บูรณาการกับกิจกรรมทีข่ า้ มศาสตร์และสาขาวิชา
ซึง่ แต่ละรูปแบบก็สามารถตอบสนองต่อผูส้ อน ผูเ้ รียนและพันธกิจของสถาบันได้เป็นการเฉพาะเรือ่ งเท่านัน้
โดยสรุปแล้ว ทุกรูปแบบของการจัดการเรียนรู้สะท้อนให้เห็นว่า การจัดการเรียนการสอนโดยใช้
กิจกรรมประเภทต่าง ๆ เป็นฐานก่อให้เกิดการพัฒนาการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนมากขึน้ โดยขึน้ อยูก่ บั บริบทของ
ประเภทวิชา จ�ำนวนนักศึกษา สภาพและขนาดของห้องเรียน ฯลฯ แต่อย่างไรก็ตามงานวิจยั ทัง้ หมดทีเ่ กีย่ วข้อง
เป็นการพยายามจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประเภทต่าง ๆ ในรายวิชาหนึ่ง ๆ หรือมีการบูรณาการ
รายวิชาหนึ่งกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ตลอดจนมีการบูรณาการข้ามรายวิชา ซึ่งยังไม่พบการศึกษา
เกีย่ วกับการจัดกิจกรรมของแต่ละรายวิชาในภาคการศึกษาหนึง่ ๆ ซึง่ นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนโดยเฉลีย่
4-6 รายวิชา กิจกรรมในแต่ละรายวิชาทีน่ กั ศึกษาต้องด�ำเนินการก่อให้เกิดปัญหาหรือผลสัมฤทธิต์ อ่ ศักยภาพ
ของตัวนักศึกษามากน้อยเพียงใด นอกจากนี้ การบูรณาการรายวิชาต่าง ๆ ในภาคการศึกษาหนึ่ง ๆ จนถึง
การเชื่อมโยงไปสู่ภาคการศึกษาอื่น ๆ ที่สูงขึ้นไป จนสู่ภาพรวมของมาตรฐานการเรียนรู้ที่คาดหวังของ
กระบวนการในภาพรวมของหลักสูตรการศึกษา
การจัดกิจกรรมที่บูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
พัฒนาสังคม ดังตัวอย่างในข้อ 2) ก็สะท้อนให้เห็นถึงการพยายามทีจ่ ะบูรณาการกิจกรรมต่าง ๆ เข้ากับการ
เรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ด้วยเช่นกัน แต่กลับพบจากการสนทนากลุ่มนิสิตว่า การแยกจัดกิจกรรม
เพื่อตอบสนองต่อรายวิชาหนึ่ง ๆ ส่งผลให้ผู้เรียนมีภาระงานที่มากเกินไปและมีการเชื่อมโยงองค์ความรู้
ระหว่างรายวิชาต่าง ๆ ที่ศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาเดียวกันได้อย่างจ�ำกัด
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เงื่อนไขหนึ่งที่เกิดจากกรณีปัญหาข้างต้น ผู้เขียนขอยกข้อสรุปของ Collins and Clarke (2008,
pp. 1003-1014) ที่ชี้ให้เห็นในบทความของเขาเรื่อง Activity frames and complexity thinking:
Honoring both public and personal agendas in an emergent curriculum ว่า ปัญหาประการ
หนึง่ ของการบูรณาการกิจกรรมประเภทต่าง ๆ กับการจัดการเรียนการสอนในแนวทางต่าง ๆ คือ กิจกรรม
ในการเรียนรู้มักเกิดขึ้นจากอ�ำนาจของผู้สอนเป็นผู้ก�ำหนด ด้วยเหตุดังกล่าวจึงไม่สามารถที่จะชี้ได้ชัดเจน
ว่ากิจกรรมทีถ่ กู ก�ำหนดขึน้ นัน้ จะสอดคล้องกับธรรมชาติหรือความสนใจของผูเ้ รียนทีก่ อ่ ให้เกิดกระบวนการ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพจริง ๆ
Collins and Clarke เสนอต่อไปว่า การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมควรให้ความส�ำคัญ
ต่อความสนใจและความต้องการของนักเรียนในฐานะปัจเจกบุคคลที่อาจจะมีธรรมชาติความสนใจที่
แตกต่างกัน ตลอดจนควรให้ความสนใจต่อลักษณะของผู้เรียนที่เรียนต่างกลุ่มห้องเรียนด้วย
Collins and Clarke สร้างข้อสรุปประการหนึ่งว่า การออกแบบกิจกรรมในรายวิชาหรือชั้นเรียน
ควรเริ่มจากการเจรจาต่อรองระหว่างผู้สอนและผู้เรียนอย่างมีส่วนร่วมในกระบวนการแบบประชาธิปไตย
เพือ่ ก�ำหนดหรือออกแบบกิจกรรมร่วมกันเพือ่ ให้สอดคล้องกับธรรมชาติของผูเ้ รียนแต่ละคนและความแตกต่าง
ในแต่ละห้องเรียน โดยการจัดท�ำกิจกรรมหนึ่ง ๆ ควรที่จะก�ำหนดรูปแบบการเรียนรู้ตามกรอบที่ผู้เรียน
แต่ละคนต้องการ Collins and Clarke เรียกวิธีการเช่นนี้ว่า ‘การก�ำหนดกรอบกิจกรรม’ (Activity
frames) ที่จะท�ำให้เกิดการเรียนรู้ที่แตกต่างหลากหลายและสลับซับซ้อนที่ขึ้นอยู่กับความต้องการเรียนรู้
ของผูเ้ รียน แนวคิดนีถ้ กู น�ำมาใช้และพัฒนาขึน้ เพือ่ เป็นแนวทางทีเ่ ป็นประโยชน์ในการตอบสนองต่อการจัด
ท�ำหลักสูตรที่เคารพต่อความปรารถนาที่จะก�ำหนดการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคนที่มีธรรมชาติความ
ต้องการทีแ่ ตกต่างกันต่อความต้องการความรูแ้ ละทักษะในการใช้ชวี ติ และการท�ำงานในอนาคตได้เป็นอย่าง
มีประสิทธิภาพ
แต่อย่างไรก็ตาม ข้อสรุปของสิริพร สมบูรณ์บูรณะ เรื่อง การบูรณาการกระบวนการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานกับจิตตปัญญาศึกษาในรายวิชามนุษยภาพชีวิตและการพัฒนาตนเอง (2558, น. 39-59)
เป็นข้อสรุปที่น่าสนใจอย่างมากต่อการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีมุมมองที่ขยายขอบเขต
ที่กว้างขวางกว่าข้อสรุปของ Collins and Clarke ที่ให้ความสนใจต่อปัญหาในเชิงอ�ำนาจของผู้สอนกับ
ความต้องการของผูเ้ รียนเท่านัน้ สิรพิ รเสนอว่าการศึกษายุคใหม่จาํ เป็นต้องสร้างการเรียนรูใ้ หม่ทไี่ ม่ใช่เฉพาะ
ผู้เรียนเท่านั้น แต่ต้องไปด้วยกันทั้งระบบ โดยเฉพาะผู้สอนที่ต้องปรับเปลี่ยนบทบาทเป็น “ผู้สร้าง
กระบวนการ” ที่พร้อมจะเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กับผู้เรียนเช่นกัน เพื่อทําให้เกิดการพัฒนาความคิดและ
การเรียนรูไ้ ปด้วยกัน จนถึงขัน้ การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรูใ้ หม่ไปด้วยกัน การเรียนการสอนในระดับอุดม
ศึกษาจึงจําเป็นต้องเกิดกระบวนการเรียนรู้ใหม่ที่นําไปสู่การพัฒนาบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 ได้เป็นอย่างดี
นั่นคือ “การเรียนรู้ = ผู้เรียน+การเรียนรู้+กระบวนการ”
ดังนั้น ผู้เขียนจึงมีความเห็นคล้อยกับสิริพรอย่างหนึ่งว่า หากจัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างเป็น
ระบบและเชื่อมโยงในรายวิชาอย่างบูรณาการในหลักสูตรการศึกษาที่เหมาะสม จะท�ำให้ผู้เรียนเกิด
กระบวนการเรียนรูอ้ ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทีม่ องเห็นความเป็นองค์รวมของความรูแ้ ละทักษะ
ของรายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรได้เป็นอย่างดี และนัน่ หมายถึงว่า การเรียนรูท้ มี่ คี ณ
ุ ภาพจะเกิดขึน้ กับผูเ้ รียน
เป็นเป้าหมายที่ส�ำคัญที่จะมีชีวิตและการท�ำงานในโลกของศตวรรษที่ 21 ได้อย่างเหมาะสม
ด้วยตระหนักถึงความส�ำคัญของแนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์
ในสถาบันอุดมศึกษาเพือ่ พลิกบทบาทของคณาจารย์ให้มคี วามเชีย่ วชาญในการพัฒนาทักษะ ความรูค้ วามสามารถ
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ที่จ�ำเป็นต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ให้มีความสามารถในการเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต สามารถ
แข่งขันในระดับภูมภิ าคอาเซียนและในระดับสากล และเพือ่ การพัฒนาประเทศได้อย่างยัง่ ยืน โดยให้อาจารย์
ในสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาตนเองให้มีสมรรถนะและประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนจ�ำนวน
3 องค์ประกอบ คือ องค์ความรู้ (Knowledge) สมรรถนะ (Competencies) และค่านิยม (Values)
(ส�ำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา, 2558)
จากข้อสรุปของ Collins and Clarke และสิรพิ ร และประเด็นการบูรณาการกิจกรรมกับการเรียน
การสอนใน 3 รูปแบบที่ได้ทบทวนมา ประกอบกับกรณีตัวอย่างของการจัดกิจกรรมรายวิชาในหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม ซึ่งพบปัญหาดังที่ได้พรรณนามาแล้วนั้น ผู้เขียนจึงมีข้อเสนอว่า
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ที่มีการจัดการเรียนการสอนควรค�ำนึงถึงการพัฒนา
แนวทางการบูรณาการกิจกรรมของรายวิชาต่าง ๆ ในภาคการศึกษาเดียวกันตลอดจนถึงมองในภาพรวม
ระดับหลักสูตรการศึกษา ประกอบกับมีการบูรณาการพันธกิจของสถาบันการศึกษาอย่างเป็นองค์รวม
แนวทางนีจ้ ะสะท้อนให้เห็นการเชือ่ มโยงผลการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนในภาพรวมของหลักสูตรการศึกษาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น โดยสนองตอบเป้าหมายที่สำ� คัญคือ การสะท้อนถึงการจัดความ
สัมพันธ์เชิงอ�ำนาจระหว่างผู้สอนและผู้เรียนอย่างเท่าเทียมมากขึ้น ทั้งในเชิงการส่งเสริมและพัฒนาองค์
ความรู้ สมรรถนะและค่านิยมระหว่างกัน ซึ่งสอดคล้องและเหมาะสมกับการจัดการศึกษา การใช้ชีวิต
และการท�ำงานในโลกศตวรรษที่ 21 เป็นอย่างยิ่ง
มีขอ้ พิจารณาทีค่ วรค�ำนึงซึง่ จะมีผลต่อข้อเสนอดังกล่าว เมือ่ พิจารณาจากเงือ่ นไขและบริบทต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 1) การตระหนักถึงความส�ำคัญและการมีส่วนร่วมของผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจ�ำ
หลักสูตร 2) นโยบายของสถาบันการศึกษาและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง 3) การรับรูแ้ ละความเข้าใจของผูเ้ รียน
และ 4) บริบทและวัฒนธรรมองค์กรของสถาบันการศึกษา ดังนั้น การพัฒนาแนวทางบูรณาการกิจกรรม
ในการจัดการเรียนการสอนจากข้อเสนอของบทความนี้ต้องผลักดันให้เงื่อนไขและบริบทข้างต้นเอื้อให้มี
การวิจัยเชิงทดลองเกิดขึ้น
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