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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการศาสตร์ที่ เหมาะสมในการ

พัฒนาบัณฑิตรุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประชากรในการสร้างและตรวจสอบประเมินความ
เหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการระหว่างศาสตร์ ประกอบด้วย ผู้เช่ียวชาญ  จ านวน 17 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ศาสตร์ที่เหมาะสมในการพัฒนาบัณฑิตรุ่นใหม่ และแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการศาสตร์ที่มีประสิทธิผลในการพัฒนาบัณฑิตรุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เก็บรวบรวม
ข้อมูลจากผู้เช่ียวชาญตามเทคนิคเดลฟาย  ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการศาสตร์                       
ที่เหมาะสมในการพัฒนาบัณฑิตรุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้แก่  รูปแบบการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการกับการท างาน และรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับโครงงาน ผู้เช่ียวชาญประเมินความ
เหมาะสมของรูปแบบดังกล่าวว่า มีความเหมาะสมมากที่สุด โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.00  และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.00 
 

Abstract 
 This research aimed to create the appropriate model of integrated learning activity for 
developing the new generation of graduates at Rajamangala University of Technology Lanna 
(RMUTL). The population consisted of 17 experts for assessing the appropriate model of integrated 
learning. The research instruments used by experts included questionnaires for creating integrated 
learning model and evaluation forms for the appropriation of integrated learning model. For the 
collection of data by experts, the researcher used the Delphi techniques. The results of the study 
indicated that Work-Integrated Learning and Project-Based Integrated Learning were the most 
appropriate integrated learning models for developing the new generation of graduates at RMUTL. 
The results of experts’ evaluations on the appropriateness of those models showed that the mean 
was 5.00 and the standard deviation was 0.00. 
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1. บทน า 
1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

จากการวิเคราะห์ลักษณะของโลกสากล และสภาพการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตอย่างมาก ส่งผล
กระทบต่อการพัฒนาบัณฑิตเป็นอย่างมาก จิรวัฒน์  วีรังกร (2552) กล่าวว่า วงการศึกษาไทยต้องตั้งโจทย์ใหม่      
เพื่อแสวงหาแนวทางใหม่ๆ รูปแบบใหม่ๆ มาใช้ในการพัฒนาบัณฑิตไทย เพื่อให้พร้อมรับมือกับอนาคตซึ่งเป็นโลกสากล 
อีกทั้งในสภาวะที่บัณฑิตไทยต้องเตรียมพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ .ศ. 2558 นั้น 
สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง ต้องตระหนักถึงความจ าเป็นในการปรับตัวเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นบัณฑิตที่
สอดคล้องเหมาะสมกับโลกแห่งอนาคต ซึ่งบัณฑิตรุ่นใหม่จ าเป็นต้องมีสมรรถนะและศักยภาพในตัวเองที่หลากหลาย
มากกว่าบัณฑิตในอดีต เพื่อให้สามารถอยู่รอดในสังคมยุคใหม่  การพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตรุ่นใหม่ จ าเป็นต้องใช้
ศาสตร์จากหลากหลายสาขาวิชามาสนับสนุน ต้องใช้บุคลากรที่อยู่ในศาสตร์ต่างๆ มาสนับสนุน และต้องใช้แหล่งเรียนรู้
ที่หลากหลายมาสนับสนุน ทั้งนี้เพื่อให้ได้หลักคิดและแนวคิดในการพัฒนานักศึกษา เพื่อท าให้เกิดความเข้าใจ และ
สามารถอธิบายปรากฏการณ์หรือสภาพการณ์ที่ เกิดขึ้น ตลอดจนร่วมมือกันในการแสวงหาแนวทางร่วมกัน                    
เพื่อแก้ปัญหา ด้วยการสร้างความรู้ใหม่ๆ นวัตกรรมใหม่ๆ หรือแสวงหาแนวทางร่วมกันเพื่อให้ก่อเกิดพลังในการปลูกฝัง
นักศึกษาสู่คุณลักษณะบัณฑิตที่มุ่งหวัง ซึ่ง บุญเกียรติ  โชควัฒนา (2552) ได้กล่าวถึง  การผลิตบัณฑิตเพื่อสังคมไทยใน
เวทีโลก ว่า การเสริมสร้างทักษะคิดให้เกิดแก่ผู้เรียน จ าเป็นต้องสอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอนด้วยการตั้ง
โจทย์ค าถาม เพื่อให้ผู้เรียนคิดค้นหาค าตอบโดยการฝึกตอบในหลายลักษณะ  รวมทั้งการสร้างเสริมทัศนคติพัฒนา
สร้างสรรค์เป็นอีกประเด็นที่ควรให้เกิดแก่นักศึกษาเพื่อให้นั กศึกษาเกิดแนวคิดที่จะใช้ความรู้ ประสบการณ์           
เพื่อสร้างสรรค์ความเจริญแก่องค์กรและสังคม  รวมถึงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้เรียน และไชยยศ จิรเมธา
กร (2553)  ได้กล่าวว่า การจัดการศึกษาเพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณลักษณะของรูปแบบในอนาคต ต้องมีการออกแบบและ
วางแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม นอกจากน้ี สุวิทย์ มูลค า  และคณะ  (2543 ) ได้กล่าวว่าไม่มีหลักสูตร
วิชาใดเพียงวิชาเดียวที่ส าเร็จรูป และสามารถน าไปใช้แก้ปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงได้ จ าเป็นต้องเอา
เนื้อหาวิชาต่าง ๆ ที่ใกล้เคียงกันหรือเกี่ยวข้องกันควรน ามาเช่ือมโยงกันเพื่อให้ผู้เรียนรู้อย่างมีความหมาย ได้ใช้ความรู้ 
ความคิด ความสามารถและทักษะที่หลากหลายจากการน าวิชาหรือศาสตร์ต่างๆ  มาเช่ือมโยงหรือบูรณาการระหว่าง
ศาสตร์ ซึ่งศุภมาศ  พนิชศักดิ์พัฒนา และคณะ (2552) ได้ให้ความหมายของ การบูรณาการระหว่างศาสตร์ หมายถึง 
การท างานร่วมกันของคนจากหลายหลากสาขาที่มาร่วมคิดร่วมท า ร่วมกันเช่ือมโยงกระบวนความรู้ในกระบวนการ
แก้ปัญหาที่ยอมรับร่วมกัน ยิ่งกว่านั้น โชคดี  ศักดิ์สวัสดิ์ และ เบญจมาศ  อยู่เป็นแก้ว (2542) ได้กล่าวว่า การบูรณา
การระหว่างศาสตร์จะเกิดอย่างสมบูรณ์ได้ ต้องมีการฝึกกระบวนการทางปัญญาจากการเรียนรู้หลายๆรูปแบบมาก่อน
ซึ่ง เฉลิมพล  แก้วสามสี (2544) ได้กล่าวถึง รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการศาสตร์ในระดับสถาบัน           
ไว้ 2 รูปแบบ ได้แก่ การสอนบูรณาการเช่ือมโยงระหว่างเนื้อหาวิชาในกลุ่มประสบการณ์หรือรายวิชาเดียวกันเข้า
ด้วยกันและ การสอนบูรณาการระหว่างวิชา โดยการบูรณาการแบบสอดแทรกในลักษณะที่ผู้สอนในวิชาหนึ่งสอดแทรก
เนื้อหาวิชาอื่น ๆ ในการสอนของตนเอง  หรือการบูรณาการแบบคู่ขนาน โดยผู้สอนตั้งแต่สองคนขึ้นไป วางแผนการ
สอนร่วมกันมุ่งสอนหัวเรื่องหรือความคิดรวบยอดหรือปัญหาเดียวกันแต่สอนต่างวิชาและต่างคนต่างสอน หรือ     
การบูรณาการแบบสหวิทยาการ ที่มีลักษณะเดียวกับการสอนบูรณาการแบบคู่ขนาน แต่มีการมอบหมายงานหรือ
โครงงานร่วมกัน หรือ การบูรณาการแบบข้ามวิชาที่ผู้สอนวิชาต่าง ๆ ร่วมกันสอนเป็นคณะหรือเป็นทีม มีการวางแผน 
ปรึกษาหารือร่วมกันโดยก าหนดหัวเรื่อง ความคิดรวบยอด หรือปัญหาร่วมกัน  แล้วร่วมกันสอนผู้เรียนในกลุ่มเดียวกัน  
ซึ่งรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการดังกล่าว ล้วนมีประโยชน์ต่อนักศึกษาที่ช่วยท าให้นักศึกษาเข้าใจเนื้อหาใน
วิชาเดียวกันหรือต่างวิชาอย่างเช่ือมโยงสัมพันธ์กัน เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ในเนื้อหาวิชาต่างๆ ของนิสิตนักศึกษาไป
พร้อมกัน ดังนั้น แนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการศาสตร์ จึงมีความส าคัญและกลายเป็นรูปแบบที่จ าเป็นอย่าง
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ยิ่งในการจัดการเรียนรู้ และการสร้างความร่วมมือของบุคลากรจากศาสตร์ต่างๆ เพื่อเช่ือมโยง ประสมประสานความรู้ 
แนวคิด เทคนิคจากทุกแหล่ง เพื่อน ามาใช้ในกระบวนการแก้ปัญหาที่เป็นความสนใจร่วมกันในการพัฒนาบัณฑิตอุดม
คติของไทยให้มีคุณภาพ ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายเชิงบูรณาการร่วมกันของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ท่ีมีการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นเรื่องของผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ โดยมีเป้าหมายที่จะผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม รอบรู้ในงานวิชาชีพเฉพาะ
ด้าน เป็นบุคคลที่มีคุณภาพในการพัฒนาสังคม และตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศชาติ  โดยได้ตระหนักในบทบาทหน้าที่ ที่จะต้องพัฒนานักศึกษาระดับอุดมศึกษาแบบองค์รวมให้สามารถ
ปรับตัวและอยู่รอดได้ในโลกยุคใหม่เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณา
การระหว่างศาสตร์ตามสถานการณ์ที่เหมาะสม คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาหาแนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุกที่มี
การบูรณาการระหว่างศาสตร์ และสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการศาสตร์ที่เหมาะสมในการพัฒนา
บัณฑิตรุ่นใหม่ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคม 
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบันและอนาคต 
1.2 วัตถุประสงค์ของงานวจิัย 

เพื่อสร้างรูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการศาสตร์ที่เหมาะสมในการพัฒนาบัณฑติรุ่นใหม่ของ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา 

 

2. วิธีการศึกษา 
 การด าเนินการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือจาก คณาจารย์ผู้สอน ผู้บริหารฝ่าย
วิชาการและกิจการนักศึกษา ฝ่ายสนับสนุนวิชาการและกิจการนักศึกษา นักศึกษาปัจจุบันของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา ศิษย์เก่าที่ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และหัวหน้าหน่วยงาน/ 
สถานประกอบการภาครัฐ/เอกชน ตลอดจนผู้เช่ียวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตรใน
สถาบันอุดมศึกษา มาร่วมด าเนินผสมผสานและเชื่อมโยงศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกันมาก าหนดเป็นกิจกรรมการเรียนรู้
และสร้างเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการศาสตร์ 
2.1 การศึกษาค้นคว้า 

ผู้วจิัยได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการศาสตร์ จากหนังสือ เอกสาร 
รายงานวิจัย รายงานการประชุมวิชาการ และเว็บไซต์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการสร้างแบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการศาสตร์ในการ
พัฒนาบัณฑิตยุคใหม่ และแบบสอบถามความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้บบบูรณาการศาสตร์ที่มี
ประสิทธิผลในการพัฒนาบัณฑิตรุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
2.2 ขอบเขตการวิจัย   

2.2.1 ประชากรในการสร้างและตรวจสอบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณา
การศาสตร์ ประกอบด้วย ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 17 คน ได้แก่ (1) ผู้เช่ียวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนและการ
พัฒนาหลักสูตรในสถาบันอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน จ านวน 6 คน (2) ผู้เช่ียวชาญที่เป็น
ผู้บริหารฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา และฝ่ายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาทั้ง 6 เขต
พื้นที่ จ านวน 6  คน (3) ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนาจ านวน 3 คน และ (4) ผู้เช่ียวชาญที่เป็นคณาจารย์ที่จะท าหน้าที่สอนนักศึกษาระดับปริญญาตรีใน
รายวิชาที่จะบูรณาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจ านวน 2 คน 
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2.2.2 ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ รูปแบบการจัดการเรยีนรู้แบบบรูณาการศาสตร์ 
2.3 ขั้นตอนด าเนินการวิจัย แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนหลัก ดังน้ี: 

ขั้นที่ 1 การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ และ
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการศาสตร์ รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

ขั้นที่ 2 การประชุมระดมสมอง (Brain Storming) หาแนวทางการบูรณาการศาสตรเ์พื่อพัฒนาบัณฑิตรุ่นใหม่
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยการสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการศาสตร์ที่เหมาะสมในการพัฒนาบัณฑิตรุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาม
เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) 

ขั้นที่ 3 การสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการศาสตร์ (ILA Model) เพื่อการพัฒนาบัณฑิตรุ่นใหม่
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยการน าข้อมูลที่ได้จากผู้เช่ียวชาญมาวิเคราะห์ โดยค านวณหาค่า   
มัธยฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) และท าการแปลค าตอบในแต่ละรอบจนได้
ข้อสรุปที่เป็นฉันทามติของผู้เชี่ยวชาญ  

ขั้นที่ 4 การประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบและประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการศาสตร์ ( ILA Model ) โดยการสนทนากลุ่ม (Focus group) เพื่อสังเคราะห์ให้เป็นรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการศาสตร์ที่เหมาะสมในการพัฒนาบัณฑิตรุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   
2.4 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาวิจัย  

ประกอบด้วย (1) แบบบันทึกสรุปและสังเคราะห์ผลการประชุมระดมสมองเพื่อหาแนวทางการบูรณาการ
ระหว่างศาสตร์และรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการศาสตร์เพื่อพัฒนาบัณฑิตรุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (2) แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการศาสตร์ที่เหมาะสมในการพัฒนาบัณฑิตรุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ (3) 
แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการศาสตร์ส าหรับการพัฒนาบัณฑิตรุ่นใหม่ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
2.5 การวิเคราะห์ข้อมูล  

2.5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลในการสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการศาสตร์ที่เหมาะสมในการ
พัฒนาบัณฑิตรุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งนี ้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญในขั้นการสร้างและพัฒนารูปแบบการการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการศาสตร์ จ านวน 17 คน  ที่มีต่อ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการศาสตร์ที่เหมาะสมในการพัฒนาบัณฑิตรุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา  โดยค านวณหา ค่ามัธยฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่าง 
ควอไทล์ (Interquartile Range) เกณฑ์การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ใช้การวิเคราะห์ค่าทางสถิติ 
โดยการหาค่ามัธยฐาน และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์รายข้อ  

ค่ามัธยฐาน  มีเกณฑ์การพิจารณาดังนี้ 
4.50 – 5.00  หมายความว่า เห็นด้วยกับข้อความนั้นมากที่สุด 
3.50 – 4.49  หมายความว่า เห็นด้วยกับข้อความนั้นมาก 
2.50 – 3.49  หมายความว่า เห็นด้วยกับข้อความนั้นปานกลาง 
1.50 – 2.49  หมายความว่า เห็นด้วยกับข้อความนั้นน้อย 
1.00 – 1.49  หมายความว่า เห็นด้วยกับข้อความนั้นน้อยที่สุด 

  เกณฑ์การพิจารณาข้อความเพื่อน าไปก าหนดเป็นรูปแบบ คือ ข้อความที่มีค่ามัธยฐาน ตั้งแต ่3.50 ขึ้นไป 
ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ พิจารณาจากความสอดคล้องของค าตอบ ก าหนดเกณฑ์แสดง ค่าความสอดคล้อง 

ดังนี ้
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การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 
 

0.01 – 0.99  แสดงว่า เป็นค าตอบท่ีมีความสอดคล้องกันสูงมาก 
1.00 – 1.99  แสดงว่า เป็นค าตอบท่ีมีความสอดคล้องกันสูง 
2.00 – 2.99  แสดงว่า เป็นค าตอบท่ีมีความสอดคล้องกันต่ า 
3.00  ขึ้นไป  แสดงว่า เป็นค าตอบท่ีไม่มคีวามสอดคล้องกัน 

เกณฑ์การพิจารณาข้อความเพื่อน ามาก าหนดรูปแบบ คือข้อความที่มีค่าความสอดคล้องกันตั้งแต ่1.99 ลงมา  
2.5.2 การวิเคราะห์ข้อมูลในการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 

บูรณาการศาสตร์ที่เหมาะสมในการพัฒนาบัณฑติรุน่ใหม่ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา โดยการสอบถาม
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญในขั้นตรวจสอบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจั ดการเรียนรู้แบบบูรณาการ

ศาสตร์จ านวน 17 คน โดยใช้สถิติ คือ ค่าคะแนนเฉลี่ย ( x ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยผู้วิจัยก าหนด
เกณฑ์การแปลความหมายของค่าคะแนนเฉลี่ย ดังนี ้

4.50 – 5.00  หมายความว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่าข้อความนั้น 
 มีความเหมาะสมในระดับมากทีส่ดุหรือเห็นด้วยมากท่ีสุด 

3.50 – 4.49  หมายความว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่าข้อความนั้น 
 มีความเหมาะสมในระดับมาก หรอืเห็นด้วยมาก 

2.50 – 3.49  หมายความว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่าข้อความนั้น 
 มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง หรือเห็นด้วยปานกลาง 

1.50 – 2.49  หมายความว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่าข้อความนั้น 
 มีความเหมาะสมในระดับน้อย หรอืเห็นด้วยน้อย 

1.00 – 1.49  หมายความว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่าข้อความนั้น 
 มีความเหมาะสมในระดับน้อยที่สดุ หรือเห็นด้วยน้อยท่ีสดุ 
 

ในการพิจารณาความเหมาะสมของรูปแบบผู้วิจัยก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณาโดยใช้ข้อความที่มีค่าคะแนน
เฉลี่ยตั้งแต่  3.50 ขึ้นไปน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ไดจ้ากการสอบถามความเหมาะสมของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณา
การที่เหมาะสมในการพัฒนาบัณฑิตรุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จากประชากรกลุ่มเป้าหมาย      
ที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00 มาสรุปเป็นรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการศาสตร์ที่เหมาะสมในการพัฒนาบัณฑิตรุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา           
ฉบับท่ีสมบูรณ์ 

 

3.ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
3.1 ผลการวิจัย 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 

1. แนวทางการบูรณาการศาสตร์เพื่อพัฒนาบัณฑิตรุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   
ควรมุ่งพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวมด้วยการจัดการเรียนรูเ้ชิงรุก   โดยยึดจุดมุ่งหมายเชิงบูรณาการใน 5 ด้านหลักได้แก่ 
1) การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 2) ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ 3) ทักษะเชาวน์ปัญญา 4) ทักษะการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ทักษะการวิเคราะห์และการสื่อสาร ซึ่งเป็นคุณสมบัติของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการศาสตร์ตาม
สถานการณ์ที่เหมาะสมและเป็นไปได้ ใน 3 รูปแบบ คือ 1) รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตร 2) รูปแบบ
การจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เสริมหลักสูตร และ3) รูปแบบการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แฝง โดยผู้เช่ียวชาญมี
ความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของรูปแบบดังกล่าว ที่ค่ามัธยฐาน (Mdn.) เท่ากับ 5.00 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 
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(I.R.) ต่ ากว่า 1.00  ซึ่งผู้วิจัยได้แสดงความสัมพันธ์และความเช่ือมโยงของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ศาสตร์เพื่อการพัฒนาบัณฑิตรุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในภาพประกอบต่อไปนี ้
 

รูปประกอบ รูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการศาสตร์เพื่อการพัฒนาบณัฑิตรุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการศาสตร์ที่เหมาะสมในการพัฒนาบัณฑิตรุ่นใหม่ของ 

 
5 Domains of Learning for the Whole Person 
การจัดการเรียนรู้แบบองค์รวมเพื่อพัฒนาบัณฑิตรุ่นใหม่ 

 

การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร 
 การจัดการเรียนรู้เชิงรุก  
 การจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ  
 การจัดการเรียนรู้ที่ เป็นการบูรณาการระหว่างความรู้และ

กระบวนการเรียนรู้   
 การจัดการเรียนรู้ที่ เป็นการบูรณาการระหว่างพัฒนาการ

ความรู้และพัฒนาการทางจิตใจ   
 การจัดการเรียนรู้ที่เป็นการบูรณาการระหว่างความรู้และ 
การกระท าหรือการท างาน 
 การจัดการเรียนรู้ที่ เ ป็นบูรณาการระหว่างสิ่งที่ เรียนใน

สถาบันการศึกษากับสิ่งที่เป็นอยู่ในชีวิตประจ าวันของผู้เรียน 
 การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่ บูรณาการไว้ใน

หลักสูตร  
- กิ จก ร ร มพัฒนาทั กษะการ ใช้ ภาษาอั ง กฤษเ ป็นที่

ภาษาสากลและภาษากลางของประชาคมอาเซียน 
- กิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้และการประยุกต์ใช้

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในแต่ละรายวิชา 
- กิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องภายใต้ การ

รวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนและพัฒนาต่อยอดเป็น
หลักสูตรรายวิชาอาเซียนศึกษาในกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป 

- กิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรูช้ีวิต ด้านจิตวิทยาสังคมที่
เน้นการสอนให้นักศึกษามีความรัก รักเพื่อนร่วมสถาบัน
และรักการใช้ชีวิตร่วมกันในสถาบัน  การปรับพฤติกรรม
และคุณภาพของนักศึกษาการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
นอกสถาบันเพื่อเรียนรู้จากประสบการณ์จริง  การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเรียนรู้วิธีการ
อยู่รอดและพึ่งพาตนเองได้ในปัจจุบันและอนาคต การ
เรียนรู้ความส าคัญของภาวะการเงิน ค่าของเงิน และการ
ใช้เงิน  การเรียนรู้ศิลปะการด าเนินชีวิตผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไว้ในหลักสูตรรายวิชาทักษะการเรียนรู้เชิง
บูรณาการโดยก าหนดให้เป็นวิชาบังคับพื้นฐานในกลุ่มวิชา
ศึกษาทั่วไป 

การจัดการเรียนรู้เสริมหลักสูตร 
กิจกรรมเชิงบูรณาการในแต่ละชั้นปี  
(Year –Based Integration) 
 กิจกรรมชั้นปีที่หนึ่ ง  (การเตรียมตัวเข้ าสู่การศึกษา

ระดับอุดมศึกษา) 
 กิจกรรมชั้นปีที่สอง (การฝึกทักษะการท างานเป็นทีม) 
 กิจกรรมชั้นปีที่สาม ( การค้นพบตัวเองการน าตนเอง) 
 กิจกรรมชั้นปีที่สี่และปีที่ห้า (การเตรียมความพร้อมสู่โลก

อาชีพ) 
กิจกรรมเชิงบูรณาการร่วมหลกัสูตร  
(Co-Curriculum Integration) 
 กิจกรรมที่ได้จากการประเมินตนเองและการส ารวจความ

ต้องการของนักศึกษา (Need and  Self - Assessment) 
ที่ช่วยพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  โดย
ไม่นับหน่วยกิต เช่น กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตด้านต่างๆ 
(Life Skills) และกิจกรรมที่ตอบสนองต่อความแตกต่าง
ของนักศึกษาในแต่ละกลุ่ม 

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการศาสตร์ 
Work-Integrated Learning (WIL) 

Integrated Project-Based Learning 
(IPBL) 

ที่เน้นการจัดการเรยีนรู้เชิงรุก โดยยึดจดุมุ่งหมายเชิง
บูรณาการ 

 
 

การจัดการเรียนรู้แฝง 
 การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน 
 การสร้างวัฒนธรรมการท างานเพื่อการเรียนรู้ของผู้สอน 
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ทั้งสถาบัน 
 ปรัชญา/วิสัยทัศน์ของสถาบันการศึกษาที่เน้นเพื่อการ

เรียนรู้ 
 เอกสาร หนังสือ ต าราและสื่อการเรียนรู้ทุกประเภทที่

ผู้เรียนได้สัมผัส 
 บุคลิกภาพ ทัศนคติ ค่านิยมและการแสดงบทบาทหน้าที่ 

ทางสังคมของบุคลากรในสถานศึกษา หรือเพื่อนนักศึกษา
ด้วยกัน โดยเฉพาะอาจารย์ผู้สอน 

 กิจกรรมการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นในสถานศึกษา  และส่งผล
ต่อผู้เรียนในด้านคุณลักษณะ เจตคติ ทักษะระหว่างบุคคล 
ทักษะ การท างานร่วมกับผู้อื่น และความร่วมมือร่วมใจ 

 ทักษะความเข้าใจในตนเอง การควบคุมตนเอง การ
ปรับตัว ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง  การบริหารเวลา 
ทักษะพื้นฐาน การสืบค้นข้อมู ลข่ าวสาร สื่ อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดอย่างมีระบบ  
ก า ร คิ ด อ ย่ า ง ส ร้ า ง ส ร ร ค์  ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ปัญ ห า 
ความสามารถในการสื่อสารโดยใช้ภาษาต่างประเทศ และ
การรับรู้สภาวะของโลก 
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วารสารวิชาการและวจิัย มทร.พระนคร ฉบับพิเศษ 

การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้แก่ รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน 
Work-Integrated Learning และรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับโครงงาน Project-Based Integrated 
Learning โดยประชากรในข้ันการตรวจสอบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ มีความคิดเห็นต่อรูปแบบดังกล่าวว่า 

มีความเหมาะสมมากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ 5.00 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  เท่ากับ 0.00  
ดังแสดงผลการวิเคราะห์ ในตารางต่อไปนี ้

2. รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการศาสตร์ที่เหมาะสมในการพัฒนาบัณฑิตรุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดังแสดงผลการวิเคราะห์ ในตารางต่อไปนี ้

ตารางที่ 1 แสดงค่าคะแนนเฉลี่ย ( x ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความคิดเห็นของผู้เชีย่วชาญ 
 ในขั้นตรวจสอบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการศาสตร์เพื่อการ  
 พัฒนาบัณฑิตรุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

 

รูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการศาสตร์ทีเ่หมาะสม 
ความคิดเห็น การแปลความหมาย 

( x ) (S.D.) 

1. การจัดการเรียนรู้แบบ Discipline-Based Learning 4.13 0.34 เหมาะสมมาก 

2. การจัดการเรียนรู้แบบ Parallel  Learning 4.67 0.47 เหมาะสมมากที่สุด 

3. การจัดการเรียนรู้แบบ Multi-discipline Learning 4.80 0.40 เหมาะสมมากที่สุด 

4. การจัดการเรียนรู้แบบ Inter-discipline Learning  4.73 0.44 เหมาะสมมากที่สุด 
5. การจัดการเรียนรู้แบบ Integrated Project-Based Learning 5.00 0.00 เหมาะสมมากที่สดุ 

6. การจัดการเรียนรู้แบบ Technology–Based Interdiscipline  Learning 4.73 0.44 เหมาะสมมากที่สุด 
7. การจัดการเรียนรู้แบบ Work-Integrated Learning  5.00 0.00 เหมาะสมมากที่สดุ 
8. การจัดการเรียนรู้แบบ Hidden Learning 4.07 0.25 เหมาะสมมาก 

 

จากตารางสรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้แบบ Work-Integrated Learning และการจัดการเรียนรู้แบบ  
Integrated Project-Based Learning เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการศาสตร์ที่เหมาะสมมากที่สุด ที่จะ
น ามาใช้ในการพัฒนาบัณฑิตรุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยผู้เช่ียวชาญในขั้นการตรวจสอบ
ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ มีความคิดเห็นต่อรูปแบบดังกล่าวว่า มีความเหมาะสมมากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ย 

( x ) เท่ากับ 5.00 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.00 และรูปแบบการจัดการเรียนรู้ทีม่ีความเหมาะสม
รองลงมา ได้แก่ การจัดการเรียนรู้แบบ Multi-discipline Learning การจัดการเรียนรู้แบบ Inter-discipline 
Learning การจัดการเรียนรู้แบบ Technology–Based Inter discipline Learning การจัดการเรียนรู้แบบ Parallel 
Learning การจัดการเรียนรู้แบบ Discipline-Based Learning และการจัดการเรียนรู้แบบ Hidden Learning 
ตามล าดับ  

3.2 การอภิปรายผล 
ผลจากการวิจัยพบว่า การจัดการเรียนรู้แบบ Work-Integrated Learning และการจัดการเรียนรู้แบบ  

Integrated Project-Based Learning เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการศาสตร์ที่เหมาะสมมากที่สุด ที่จะ
น ามาใช้ในการพัฒนาบัณฑิตรุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ซึ่งเป็นไปตามผลการสังเคราะห์ข้อมูล 
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ทีผู่้เชี่ยวชาญในการวิจัยครั้งนี้ ได้ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการศาสตร์เพื่อการ
พัฒนาบัณฑิตรุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยให้น้ าหนักคะแนนของความเหมาะสมในระดับ
มากที่สุด จ านวน 2 รูปแบบได้แก่ 1) การจัดการเรียนรู้แบบ Work-Integrated Learning ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ที่
บูรณาการเรียนรู้กับการท างานที่เน้นสมรรถนะอาชีพในการฝึกปฏิบัติงานจริงใน แต่ละอาชีพหรือเป็นการเรียนรู้จาก
การท างาน (Work-Based Learning) โดยเลือกรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายและเหมาะสมกับสมรรถนะ
อาชีพ เช่น Problem-Based Learning Project-Based Learning หรือ Research-Based Learning ซึ่งอาจเป็นการ
เรียนรู้ผ่านโครงการพิเศษหรือสหกิจศึกษาให้นักศึกษาได้ท างานตรงตามสาขาวิชาชีพโดยสถาบันการศึกษาร่วมมือกับ
แหล่งงานหรือสถานประกอบการรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน ตั้งแต่การก าหนดวัตถุประสงค์ การ
ก าหนดเนื้อหากิจกรรม และวิธีการประเมิน  2) การจัดการเรียนรู้แบบ Integrated Project-Based Learning เป็น
การจัดการเรียนรู้ที่ผู้สอนผสมผสานระหว่างเนื้อหาหลายวิชากับทักษะกระบวนการ จุดมุ่งหมาย และกิจกรรมในหัว
เรื่อง (Theme) เดียวกัน โดยอยู่ในรูปโครงงานที่บูรณาการเช่ือมโยงองค์ความรู้จากหลายสาขาวิชาในเรื่องเดียวกัน
ผู้สอนวางแผนการสอนร่วมกันและมุ่งสอนหัวเรื่องหรือความคิดรวบยอดหรือปัญหาเดียวกัน 
 รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ  Work-Integrated Learning เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ศาสตร์ที่เหมาะสมที่สุดในการพัฒนาบัณฑิตรุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อาจเป็นเพราะการ
จัดการเรียนรู้แบบ  Work-Integrated Learning เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้จากการท างาน (Work-based 
Learning) ซึ่งการเรียนรู้แบบนี้เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดพัฒนาการทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการ
เรียนรู้เนื้อหาสาระ การฝึกปฏิบัติจริง ฝึกฝนทักษะทางสังคม ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง 
โดยสถาบันการศึกษามักร่วมมือกับแหล่งงานในชุมชน รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน ตั้งแต่การก าหนด
วัตถุประสงค์ การก าหนดเนื้อหากิจกรรม และวิธีการประเมิน ซึ่งตรงกับเป้าหมายการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาที่เป็นหน่วยงานการศึกษาระดับอุดมศึกษาวิชาชีพ ที่มีการจัดการเรียนการสอนมุ่งผลิต
บัณฑิตนักปฏิบัติ โดยมีเป้าหมายที่จะผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรมรอบรู้ในงานวิชาชีพเฉพาะด้าน เป็นบุคคลที่มี
คุณภาพในการพัฒนาสังคม และตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศชาติ       
ที่พร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนใน ปี พ.ศ. 2558 โดยมีอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนาที่ชัดเจนคือ  บัณฑิตนักปฏิบัติ  ที่มีความดีน าความรู้ความสามารถ (คุณธรรมน าความรู้) ซึ่งสอดคล้องกับที่  
กิจจา  ไชยทน ุ(2554) ที่ได้เสนอแนวทางการพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตนักปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่า การพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ควรเป็นหลักสูตรที่
เน้นการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ วิธีการเรียนการสอนจะเน้นทั้งการสอนและการวิจัย การวิจัยจะเน้นการน าผลไป
ปฏิบัติได้ โดยความร่วมมือใกล้ชิดกับภาคอุตสาหกรรม ของภาคเอกชนเพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้
นักศึกษาสามารถงานปฏิบัติได้ และเข้าสู่สถานประกอบการได้อย่างมีคุณภาพโดยมุ่งเน้นให้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัย มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการและเน้นการสร้างให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติตามปรัชญาของ
มหาวิทยาลัย คือการสร้างคนสู้งานเช่ียวชาญเทคโนโลยี  
 นอกจากนี้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ  Integrated Project-Based Learning เป็นรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการศาสตร์ที่เหมาะสมที่สุด อีกรูปแบบหนึ่งในการพัฒนาบัณฑิตรุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา อาจเป็นเพราะการจัดการเรียนรู้แบบ  Integrated Project-Based Learning เป็นการจัดการเรียนรู้
จากกรณีปัญหา (Problem-Based Learning : PBL) ในระดับการอุดมศึกษาตามแนวทางเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งมุ่ง
พัฒนาความรู้และทักษะทางวิชาชีพ ทักษะชีวิตและทักษะสังคม ซึ่งเป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนควบคุมการเรียนรู้
ด้วยตนเอง ผู้เรียนคิดและด าเนินการเรียนรู้ ก าหนดวัตถุประสงค์ และเลือกแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง  โดยผู้สอนเป็นผู้ให้
ค าแนะน า  เป็นการส่งเสริมให้เกิดการแก้ปัญหามากกว่าการจ าเนื้อหาข้อเท็จจริง  เป็นการส่งเสริมการท างานเป็นกลุ่ม
และพัฒนาทักษะทางสังคม ซึ่งวิธีการนี้จะท าได้ดีในการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา เพราะผู้เรียนมีระดับ
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วารสารวิชาการและวจิัย มทร.พระนคร ฉบับพิเศษ 

การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 
 

ความสามารถทางการคิดและการด าเนินการด้วยตนเองได้ดี ซึ่งสอดคล้องกับที่ มานิตย์  บุญประเสริฐ (2552: 26-29) 
ได้อภิปรายในการประชุมวิชาการวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 เรื่อง พัฒนาศาสตร์แห่งบูรณาการผ่านเครือข่าย บัณฑิต
อุดมศึกษาไทย: สู่การตกผลึกทางปัญญา เกี่ยวกับ การบูรณาการศาสตร์เพื่อการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย  ไว้ว่า  
การบูรณาการศาสตร์  เป็นกิจกรรมรูปแบบหนึ่งของความร่วมมือของศาสตร์ต่างๆ ที่มีส่วนในกระบวนการแก้ปัญหา   
ที่เป็นความสนใจร่วมกันและท าให้บรรลุผลส าเร็จอันเป็นจุดหมายปลายทางร่วมกัน โดยอาศัยความรู้จากหลายศาสตร์
มาใช้ร่วมกันเพื่อแก้ปัญหา คนรุ่นใหม่ในอนาคตจะต้องใช้ทักษะ ใช้ความรู้ และความสามารถเพื่อให้ทันกับสังคมที่
เปลี่ยนแปลง  สังคมโลกในอนาคตต้องการคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพและสมรรถนะที่สูงกว่าเดิมในอดีตและการใช้ศาสตร์
เดียวเพื่อให้ได้บัณฑิตที่พึงประสงค์ในอนาคตไม่สามารถใช้ได้แล้วในปัจจุบัน ดังนั้นการบูรณาการศาสตร์ จึง ต้อง
แสวงหาแนวทางการเช่ือมโยงและแนวทางการสร้างความร่วมมือของศาสตร์ต่างๆ ในการปลูกฝังและพัฒนาบัณฑิตรุ่น
ใหม่ให้มีความพร้อมที่จะรับมือกับอนาคต  ดังที่ จิรวัฒน์  วีรังกร (2552) กล่าวว่า ได้มีการน าเรื่องการบูรณาการ
ศาสตร์ไปใช้ทั้งในด้านการเรียนการสอน การวิจัย และในสาขาที่เกี่ยวข้องกัน ที่ มีเป้าหมายเป็นไปในทิศทางที่ว่าสิ่ง             
ที่เรียนต้องเป็นประโยชน์ต่อชีวิต คือสามารถน าไปแก้ปัญหาและเช่ือมโยงกับโลกภายนอกได้  คือวิธีสอนแบบ 
Problem-Based Learning นอกจากนีส้ถาบันการศึกษามีคณะผู้บริหารทางวิชาการ มีกิจการนักศึกษาที่ดูแลนักศึกษา 
มีปัจจัยสภาพแวดล้อม และการจัดกิจกรรมในห้องเรียน และนอกห้องเรียน องค์กรต้องมีการออกแบบ คนในองค์กร
ต้องมีทักษะ มีความรู้ มีทัศนคติอย่างไร จึงจะท าให้รูปแบบการผลิตบัณฑิตเป็นไปตามที่ต้องการ โดยต้องปรับคนใน
องค์กรใหม่ให้มีการบูรณาการระหว่างศาสตร์มาใช้เป็นวิธีท างานร่วมกัน ระหว่างผู้รู้จากหลายสาขาวิชาเพื่อแก้ปัญหา
ร่วมกันและตอบสนองต่อเป้าหมาย โดยมีวิธีการทั้งหมด 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 คือ ตั้งเป้าหมายเชิงบูรณาการ
ก่อนว่า  จะพัฒนาอะไรให้นักศึกษาคือต้องพัฒนากาย พัฒนาจิต และพัฒนาพฤติกรรม พอตั้งเป้าหมายเชิงบูรณาการ
เสร็จแล้ว เข้าสู่ ขั้นตอนที่ 2 คือ การประเมินวิเคราะห์ความรู้ที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งความรู้ที่ต้องใช้มี
ความรู้อะไรบ้าง จะต้องประกอบด้วยศาสตร์ต่างๆ และขั้นตอนที่ 3 คือ กระบวนการเรียนรู้ซึ่งส าคัญมาก ถ้าวิเคราะห์
ความรู้แต่ไม่จัด กระบวนการเรียนรู้ นักศึกษาจะไม่ได้ประโยชน์ตามที่ต้องการ และต่อด้วยการบูรณาการกระบวนการ
เรียนรู้โดยน ากิจกรรมในช้ันเรียนและนอกช้ันเรียนมาเช่ือมโยงกัน ดังนั้นการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการศาสตร์จึงเป็น
เรื่องจ าเป็นที่จะต้องน ามาใช้ในสถาบันการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสของความร่วมมือ ร่วมใจ และร่วมกันคิดเพื่อที่จะน า
ความรู้จากศาสตร์ต่างๆ มาเช่ือมโยงกันเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติของไทย  

4. สรุป 
4.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

จากการศึกษาตามกระบวนการวิจัยท าให้ได้ข้อสรุปว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการศาสตร์ที่
เหมาะสมในการพัฒนาบัณฑิตรุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้แก่ รูปแบบการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการกับการท างาน Work-Integrated Learning และรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับโครงงาน 
Project-Based Integrated Learning  ซึ่งเป็นข้อมูลส าคัญให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีนโยบายเชิง
รุกในการด าเนินการที่มุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือจาก คณาจารย์ผู้สอน ผู้บริหารฝ่ายวิชาการและกิจการ
นักศึกษา  ฝ่ายสนับสนุนวิชาการและกิจการนักศึกษา นักศึกษาปัจจุบันของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
และศิษย์เก่าที่ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาของทั้ง 6 เขตพื้นที่ คือ เขตพื้นที่เชียงราย 
เขตพื้นที่ล าปาง เขตพื้นที่พิษณุโลก เขตพื้นที่ตาก เขตพื้นที่น่าน และเขตพื้นที่ภาคพายัพ เชียงใหม่  รวมทั้งหัวหน้า
หน่วยงาน/ สถานประกอบการภาครัฐ/เอกชน ตลอดจนผู้เช่ียวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา
หลักสูตรในเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา มาร่วมกันด าเนินการผสมผสานและเช่ือมโยงศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกันมา
ก าหนดเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ และสร้างเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการระหว่างศาสตร์ เพื่อพัฒนา
นักศึกษาให้เป็นบัณฑิตคุณภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคม ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
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ในปัจจุบันและอนาคตต่อไป โดยมีข้อเสนอแนะส าหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและสถาบันอุดมศึกษา
วิชาชีพของไทยท่ีจะน าผลการวิจัยไปใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิผล ดังต่อไปนี้ 

1. ควรสนับสนุนให้มีการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแก่ ผู้บริหารและอาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับ การน ารูปแบบ
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน และรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับโครงงานไปใช้ เพื่อจะ
ท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน 

2. ควรเริ่มด าเนินการบูรณาการศาสตร์ในระดับสถาบัน โดยการจัดให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง โดยใช้กรณีและประเด็นปัญหาเป็นตัวตั้ง เช่น เทคนิคการสร้างแรงจูงใจในการเรียนแก่นักศึกษา หรือ เทคนิค
การดูแลและให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา โดยด าเนินการในรูปแบบที่เปิดโอกาสให้บุคลากรต่างคณะ ได้มาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสรมิการดึงศักยภาพของบุคลากรในคณะ และหน่วยงานต่างๆ ของสถาบัน 
ให้มาร่วมคิดสร้างสรรค์และด าเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษาร่วมกัน เป็นต้น 

3. ควรเร่งด าเนินการบูรณาการศาสตร์ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่เน้นการจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการกับการท างาน และแบบบูรณาการกับโครงงาน โดยการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สัมผัสความเป็นจริงและ
ปัญหาในสถานประกอบการ และในสังคมชุมชนผู้ด้อยโอกาส เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ว่า การแก้ปัญหาดังกล่าว 
จ าเป็นต้องใช้ความรู้จากหลายศาสตร์มาร่วมแก้ไข อีกทั้งควรเปิดโอกาสนักศึกษาระหว่างคณะได้มีการรวมตัวเพื่อ
ด าเนินกิจกรรมร่วมกัน และเรียนรู้การท างานร่วมกันอย่างต่อเนื่องในทุกปีการศึกษา  

4. ควรมีการศึกษาวิจัยและพัฒนา เกี่ยวกับผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการศาสตร์ที่ได้
จากค้นพบครั้งนี้ โดยน าเอาผลการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดโปรแกรมการศึกษาในรูปกิจกรรมร่วมหลักสูตรใน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป และกิจกรรมเสริมหลักสูตรในระดับปริญญาตรี  ที่มีวัตถุประสงค์เชิงบูรณาการร่วมกัน และ
เผยแพร่ผลการศึกษาให้กว้างขวางในแวดวงการศึกษาต่อไป 

5. ควรมีการศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการศาสตร์ของสถาบันการศึกษาอื่นๆ ที่เปิดสอน
ทางด้านวิชาชีพ เช่น สถาบันอุดมศึกษาเอกชน  และสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ที่ออกนอกระบบ ให้ครอบคลุมและ
กว้างขวางยิ่งข้ึน 

 

5. กิตตกิรรมประกาศ 
 คณะผู้วิจัยขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเป็นอย่างสูง ที่สนับสนุนทุนเพื่ออุดหนุนการ
ศึกษาวิจัยในปีงบประมาณ 2555 และขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่               
ที่เอื้ออ านวยความสะดวกและสถานท่ีในการประชุม เพื่อการด าเนินงานวิจัยครั้งนี้จนแล้วเสร็จด้วยดี 
 

6. เอกสารอ้างอิง 
กิจจา  ไชยทน.ุ 2554. เอกสารประกอบการน าเสนอแนวทางการพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตนกัปฏิบัติการ  
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัย  

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา. (เอกสารส าเนา). 
จิรวัฒน์  วีรังกร. 2552. “ สังเคราะห์ สาระความรู้การบูรณาการระหว่างศาสตร์เพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติสู่ 
 การตกผลึกทางปัญญา.”  สรุปผลการประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 7  เร่ือง พัฒนาศาสตร์แห่ง 
 บูรณาการผ่านเครือข่ายบัณฑิต อุดมศึกษาไทย: สู่การตกผลึกทางปัญญา. กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วน 
 จ ากัดภาพพิมพ์. 
เฉลิมพล  แก้วสามสี. 2544. การพัฒนารูปแบบหลักสูตรและการเรียนการสอนแบบบูรณาการ.[ออนไลน์]. 
 เข้าถึงได้จาก: http://www.google.co.th/url [ 1 กันยายน 2555]. 
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การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 
 

โชคดี  ศักดิ์สวสัดิ์ และ เบญจมาศ  อยู่เป็นแก้ว. 2542. การสอนแบบบูรณาการ. กรุงเทพฯ : 
 ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้.  
ไชยยศ  จิรเมธากร. 2553.  ค ากล่าวในการประชุมวิชาการคร้ังท่ี 5 ประจ าปี 2553 เร่ือง การเรียนการสอน 
 ระดับอุดมศึกษาสู่การเปลี่ยนแปลง. (ค ากล่าว). 
บุญเกียรติ  โชควัฒนา.  2552. “การผลิตบณัฑิตเพื่อสังคมไทยในเวทีโลก”. สรุปผลการประชุมวชิาการ 
 ระดับชาติ คร้ังท่ี 7 เร่ือง พัฒนาศาสตร์แห่งบูรณาการผ่านเครือข่าย บัณฑิตอุดมศึกษาไทย: สู่การ 
 ตกผลึกทางปัญญา. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจ ากัดภาพพิมพ์. 
มานิตย์  บุญประเสริฐ.  2552. “การอภิปราย เรื่อง การบรูณาการศาสตร์เพื่อการพัฒนาบณัฑิตอดุมคติไทย.”  
 สรุปผลการประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 7 เร่ือง พัฒนาศาสตร์แห่งบูรณาการผ่านเครือข่าย 
 บัณฑิตอุดมศึกษาไทย: สู่การตกผลึกทางปัญญา. กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจ ากัดภาพพิมพ์. 
วิจิตร  ศรสีะอ้าน.  2552. “การพฒันาสังคมไทยผ่านการอุดมศึกษาไทย”. สรุปผลการประชุมวิชาการ 
 ระดับชาติ คร้ังท่ี 7 เร่ือง พัฒนาศาสตร์แห่งบูรณาการผ่านเครือข่าย บัณฑิต อุดมศึกษาไทย:  
 สู่การตกผลึกทางปัญญา. ส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา. กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภาพพิมพ์. 
ศุภมาศ  พนิชศักดิ์พัฒนา และคณะ. 2552. “การอภิปราย เรื่อง การบูรณาการศาสตร์เพื่อการพัฒนา 

บัณฑิตอดุมคตไิทย.”  สรุปผลการประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 7  เร่ือง พัฒนาศาสตร์แห่ง 
บูรณาการผ่านเครือข่ายบัณฑิต อุดมศึกษาไทย: สู่การตกผลึกทางปัญญา.กรุงเทพฯ:  
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภาพพิมพ์. 

สุวิทย์  มูลค า และคณะ. 2543.  Child center: Storyline method: การบูรณาการหลักสูตรและการเรียนการ
สอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนยก์ลาง.กรุงเทพฯ: ที.พี.พริ้น จ ากัด. 
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