สวนที่ 2
การสํารวจความตองการการบริการวิชาการแกสังคม
และการบูรณาการการบริการวิชาการ
ความสําคัญของการสํารวจความตองการการบริการวิชาการแกสังคม
การสํารวจความต!องการของชุมชน หรือ ภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือ หนวยงานวิชาชีพ เพื่อ
ประกอบการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร1 ทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน!น
และความเชี่ยวชาญของสถาบัน
แนวทางการสํารวจความตองการบริการวิชาการแกสังคม
ในการบริก ารวิชาการนั้น จําเป8นต!อ งเริ่มจากการสํ ารวจความต!องการของชุ มชน สังคม เพื่อ
กําหนดเป9าหมายการเรียนรู! และเสริมสร!างความเข!มแข็ง เพื่อนําไปจัดทําเป8นโครงการ โดยกําหนดตัว
บงชี้ความสําเร็จ และเป9าหมายรวมกับชุมชน (ตัวอยางแบบการสํารวจความต!องการที่ภาคผนวก)
ความสําคัญของการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย
ความหมายของการบูรณาการ
การบูรณาการ หมายถึง การจัดการเรียนรูโ! ดยใช!ความรู! ความเข!าใจและทักษะในศาสตร1หรือวิชา
ตางๆ มากกวา 1 วิ ช าขึ้ น ไปรวมเข! า ด! ว ยกั น ภายใต! เ รื่ อ งราวโครงการหรื อ กิ จ กรรมเดี ย วกั น เพื่ อ
แก!ปAญหาหรือแสวงหาความรู!ความเข!าใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง (กรมวิชาการ, 2544)
บูรณาการ หมายถึง การนําเนื้อหาสาระที่มีความเกี่ยวข!องกันให!สัมพันธ1เป8นเรื่องเดียวกัน และจัด
กิจกรรมการเรียนรู!ให!ผู!เรียนเกิดความเข!าใจลักษณะที่เป8นองค1รวม และนําความรู!ความเข!าใจไปใช!ใน
ชีวิตประจําวันได! (ทิศนา แขมมณี, 2545)
สํานักคณะกรรมการการอุดมศึกษาได!ให!คําจํากัดความ การบูรณาการไว!ในคูมือประกันคุณภาพ
การศึกษาวา การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผนกระบวนการสารสนเทศ
การจัดสรรทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ1และการวิเคราะห1 เพื่อสนับสนุนเป9าประสงค1ท่ีสําคัญของ
สถาบัน การบูรณาการที่มีประสิทธิผลเป8นมากกวาความสอดคล!องไปในแนวทางเดียวกัน (Alignment)
ซึ่งการดําเนินการของแตละองค1ประกอบภายในระบบการจัดการผลการดําเนินการมีความเชื่อมโยงกัน
เป8นหนึ่งเดียวอยางสมบูรณ1
จากความหมายของการบูรณาการจะเห็นได!วา การบูรณาการจะชวยให!เกิดการเปลี่ยนแปลง
วิธีการที่ทําอยูเดิมให!ได!ผลยิ่งขึ้น ชวยสร!างภาวะความสมดุล ความสมบู รณ1และความครบถ!วน ลด
ปAญหาของความขาดแคลน ความกังวลหรือปAญหาอื่นนําไปสูการเป8นผู!มีความรู! มีประสบการณ1ใหมที่
คูมือการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
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กอให!เกิดการพัฒนาให!มีความสมบูรณ1 ความสมดุล ความถูกต!อง ความดีงาม รวมทั้งการสร!างคนให!
เป8น “บัณฑิต”
เนื่องจากการปฏิบัติตามพันธกิจตางๆ ของมหาวิทยาลัยต!อ งสงผลตอคุณภาพการสอนและ
คุณภาพบัณฑิต การประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายใน (สกอ.) และภายนอก (สมศ.) จึงได!กําหนดให!มี
การบูรณาการการบริการวิชาการกับพันธกิจตางๆ ไว!ในองค1ประกอบตางๆ ดังนี้
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน องค1ประกอบที่ 5 บริการวิชาการแกสังคม ตัวบงชี้ที่ 5.1
ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม เกณฑ1มาตรฐานทั่วไป ข!อ 2 มีการบูรณางานบริการ
ทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน และ ข!อ 3 มีการบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมกับ
การวิจัย
การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก ตัวบงชี้ท่ี 8 การนําความรู!และประสบการณ1จากการ
ให!บริก ารวิชาการมาใช!ในการพั ฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย กําหนดให!มีการนําความรู!และ
ประสบการณ1มาใช!พัฒนาหรือบูรณาการเข!ากับการเรียนการสอนหรือการวิจัย
สํ าหรั บ การบริก ารวิ ชาการเป8 น การให!บ ริก ารทางวิ ชาการที่ เ ป8 นประโยชน1ใ นด! านตางๆ คื อ
เพิ่มพู นความรู!และประสบการณ1ข องอาจารย1 และอาจารย1ต!อ งนํ าความรู!มาสูการพัฒนาหลั ก สู ตร
การบูรณาการ เพื่อใช!ประโยชน1ทางด!านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย พัฒนาตําแหนงทาง
วิชาการของอาจารย1 สร!างเครือขายกับหนวยงานตางๆ ซึ่งเป8นแหลงงานของนักศึกษา
แนวปฏิบัติที่ดีของการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย
1. ตอยอดงานที่มีความสนใจและชํานาญจะทําให!เกิดงานบริการที่มีคุณภาพและจะเป8นการ
สร!างเครือขาย
2. การบริการวิชาการในสวนของการประกันคุณภาพ เน!นการมีสวนรวมกับชุมชน/องค1กร ซึ่ง
ทั้งสองคํานี้ไมได!หมายความรวมถึงแคพื้นที่ แตจะรวมถึงผู!นําและรวมถึงผู!เข!ารวมอบรม
3. การบูรณาการการบริการวิชาการเข!ากับการเรียนการสอน ต!องมีหลักฐาน ประกอบด!วย
ประมวลการสอน และการสรุปผลวาได!อะไรจากการบริการวิชาการเพื่อมาพัฒนาการเรียนการสอน
4. การบูรณาการการบริการวิชาการกับงานวิจัยต!องมีหลักฐานเป8นงานวิจัย การประเมินผล
และการสร!างความยั่งยืนได!
5. การสร!างความเข!มแข็งให!กับชุมชนนั้น การดําเนินการงานบริการวิชาการต!องอยูในรูปแบบ
ของการมีสวนรวม มีระบบ PDCA รวมกัน กําหนดตัวชี้วัด (KPI) รวมกัน และผลลัพธ1ท่ีได!ต!องสร!างให!
ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได! (ความเข!มแข็ง)
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การบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน
แนวทางและขั้นตอนของการบูรณาการกับการเรียนการสอน
การบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนสามารถดําเนินการใน
รูปแบบ ดังนี้
รูปแบบที่ 1 การกําหนดให!นักศึกษานําความรู!ไปจัดทําเป8นโครงการหรือกิจกรรมที่เป8นประโยชน1
ตอชุ ม ชนในรายวิ ช าที่ อ าจารย1 ส อน มี หั ว ข! อ หรื อ ประเด็ น ที่ ส ามารถให! นั ก ศึ ก ษานํ า ความรู! แ ละ
ประสบการณ1ที่ได!ไปทําโครงการจัดบริการวิชาการด!วยตนเอง ขั้นตอนการดําเนิน คือ
1.1 คณะวิชา/หรือหนวยงานมีกิจกรรมหรือโครงการการบริการวิชาการที่อยูในแผน
1.2 วิเคราะห1สาระความรู!ในรายวิชาที่สอนวา สอดคล!องกับโครงการบริการวิชาการที่มีอยูใน
แผน
1.3 การจัดทําโครงการ โดยลงพื้นที่ชุมชนเป9าหมาย โดยนักศึกษามีบ ทบาทเป8นผู!ให!บริการผู!
ถายทอดความรู! จัดกิจกรรมตามที่กําหนด
1.4 นักศึกษาประเมินผลของตนเอง จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินโครงการการให!บริการ
วิชาการ
1.5 อาจารย1สังเกตพฤติกรรมการให!บริการของนักศึกษา วัดและประเมินผลงานนักศึกษา
รูปแบบที่ 2 การนําองค1ความรู!ท่ีได!จาการบริการวิชาการมาบูรณาการกับรายวิชาที่มีเนื้อหา
สอดคล!อง ขั้นตอนดังนี้
2.1 สังเคราะห1องค1ความรู!จากการบริการวิชาการ โดยเริ่มจากการสํารวจความต!อ งการของ
ชุมชน คณะวิชา/หนวยงานจัดโครงการบริการวิชาการที่ตอบสนองความต!องการของชุมชน
จากผลการสํารวจดําเนินการตามกิจกรรมที่ระบุในโครงการ สรุปผลโครงการ และพิจารณา
วาผลจากการดําเนินโครงการนั้น เกิดองค1ความรู!ท่เี ป8นประโยชน1 สรุปองค1ความรู!ท่ไี ด!
2.2 พิจารณารายวิชาที่สอดคล!องกับองค1ความรู!ท่ีได!จากการบริการวิชาการ นําความรู!นั้นมา
บูรณาการกับรายวิชา โดยความรู!ท่ีได!จากการบริการวิชาการนั้นต!องเกี่ยวข!องสอดคล!องกับ
หัวข!อในรายวิชานั้น
2.3 ระบุกิจกรรมการบูรณาการใน มคอ.3 หมวด 5 แผนการสอนและการประเมินผล
2.4 ดําเนินการบูรณาการการเรีย นการสอนกั บการบริการวิชาการตามกิจกรรมที่กํ าหนดใน
มคอ. เชน ให!นักศึกษาลงมือปฏิบัติ ศึกษา หรือดําเนินการในชุมชน
2.5 อาจารย1สั ง เกตพฤติก รรม วั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู! ข องนั ก ศึ ก ษา จากผลงานของ
นักศึกษา
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การบูรณาการบริการวิชาการแกสังคมกับการวิจัย
ชัยอนันต1 สมุท (อ!างถึงในนที เนียมศรีจันทร1, สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ,2547)
“การวิจัยบูรณาการ” หมายความวา การเชื่อมโยงความรู! การแสวงหาความรู! การศึกษาค!นคว!ากับ
การใช!ทรัพยากรอันมีจํากัด เพื่อกอให!เกิดพลังสูงสุดในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร1การพัฒนาประเทศ
นอกจากนี้สํานักงานวิจัยแหงชาติ ยังได!กลาวถึงการวิจัยการวิจัยแบบบูรณาการในเอกสารแผน
งานวิจัยแบบบูรณาการ ป^ 2549 อีกวางานวิจัยแบบบูรณาการเป8นการวิจัยที่ผนวกสาขาวิชาตางๆ ที่
เกี่ยวข!องเข!าด!วยกั น มีการรายงานผลงานวิจัยแบบปฏิสัมพั นธ1 (interactive) กับหนวยงานบริหาร
นโยบายระดับชาติ เพื่อนําไปสูการดําเนินนโยบายที่เหมาะสมและทันตอการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ การวิจัยแบบบูรณาการจะชวยลดปAญหาความซ้ําซ!อนของงานวิจัย เนื่องจากมีการ
เชื่ อ มโยงหนวยงานด! า นการวิ จั ย หนวยงานนโยบายระดั บ กระทรวงและภาคเอกชน เป8 น การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน มีการกําหนดภารกิจตางๆ ของหนวยงานภาครัฐในทาง
ปฏิบัติอยางเป8นรูปธรรม กอให!เกิดการใช!ประโยชน1จากผลงานวิจัยที่ทันตอปAญหาตาง ๆ ของประเทศ
ความสําคัญของการบูรณาการการบริการวิชาการแกสังคมกับการวิจัย
การบู ร ณาการการบริ ก ารวิ ช าการแกสั ง คมกั บ การวิ จั ย ดํ า เนิ น การได! โ ดยการนํ า ความรู!
ประสบการณ1 จ ากการให! บ ริ ก ารกลั บ มาพั ฒ นาตอยอดไปสู การพั ฒ นาองค1 ค วามรู! ใ หมผาน
กระบวนการวิจัย โดยการให!บริการวิชาการ แล!วพบวามีประเด็นที่นาสนใจและสามารถนําประเด็นนั้น
มาศึกษาวิจัยตอยอดได! เชน ในแผนกําหนดให!บริการวิชาการแกชุมชนในโครงการ และมีกิจกรรมพร!อม
ทั้ ง ให! ค วามรู! และผลจากการบริ ก ารพบวามี ป ระเด็ น ที่ น าสนใจและควรตอยอดสู การวิ จั ย จึ ง ได!
กําหนดให!มีการวิจัยขึ้น และได!นําผลการวิจัยมาปรับปรุง เผยแพรหรือนําไปใช!สอน
ในการตอยอดงานบริการวิชาการกับการวิจัย ต!องไมใชเป8นการวิจัยประเมินผลโครงการ เพราะ
การประเมินผลโครงการเป8นสิ่งที่ผู!ให!บริการต!องทําอยูแล!ว เพียงแตวาจะประเมินผลโครงการ เพื่อนํา
ผลการประเมินมาปรับปรุงโครงการ
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