สรุปประเด็นการจัดการความรู้ (KM) ด้านการผลิตบัณฑิต
วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


เรื่อง: การบูรณาการบริการวิชาการแก่ชุมชนร่วมกับการเรียนการสอน
ประเภทองค์ความรู้ : การจัดการเรียนการสอนร่วมกับการบริการวิชาการ
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้การบริการวิชาการมีความเชื่อมโยงกับการจัดการเรียนการสอน
2. เพื่อให้ผู้สอนสามารถนาความรู้จากประสบการณ์จริงมาพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอน
3. เพื่อให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงและได้ใช้ องค์ความรู้ที่เรียนในชั้นเรียน
ไปให้บริการวิชาการได้
บทสรุปองค์ความรู้
การน างานบริ ก ารวิช าการมาเชื่ อ มโยงกั บ การจั ด การเรี ย นการสอนถื อ เป็ น พั น ธกิ จ หนึ่ ง ที่ ส าคั ญ
ซึ่งหลักสูตรการแพทย์แผนจีน วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม นามาบูรณาใน
การพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาโดยมีเป้าหมายเพื่อร่วมพัฒนาชุมชน
ในพื้ น ที่ ที่ ได้ รั บ มอบหมายให้ เกิ ด ความเข้ม แข็ง ซึ่งการเรียนรู้ในชั้ น เรียนและน าไปถ่ ายทอดแก่ ชุ ม ชนนั้ น
จาเป็นต้องอาศัยขั้นตอนและแนวทางในการปฏิบัติที่ดี สอดคล้องกับความต้องการของคนในชุมชน และคนใน
ชุมชนสามารถนาองค์ความรู้นั้ นไปใช้ได้จริง การบูรณาการจึงจะเกิดประสิ ทธิภาพที่ดีทั้งกับอาจารย์ผู้สอน
นักศึกษา และคนในชุมชนเอง ดังนั้นเพื่อให้การบูรณาการบริการวิชาการแก่ชุมชนร่วมกับการเรียนการสอนสู่
ชุมชนมีประสิทธิภาพ จึงจาเป็นต้องพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เพื่อนาองค์ความรู้ที่
ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม
การจั ดการความรู้ (KM) ประจ าปี งบประมาณ 2564 ด้านการบูรณาการบริการวิช าการแก่ชุมชน
ร่วมกับการเรียนการสอน จึงได้กาหนดแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยมีส่วนร่วม
ในการบริการวิชาการด้วยตนเองแก่ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การสังเคราะห์องค์ความรู้จากการบริการวิชาการและพิจารณาเลือกรายวิชาที่สอดคล้อง
กับองค์ความรู้จากการบริการวิชาการ
ขั้นตอนที่ 2 การสารวจความต้องการของคนในชุมชน
ขั้นตอนที่ 3 แนวทางการกาหนดแผนและงบประมาณโครงการ
ขั้นตอนที่ 4 การกาหนดรูปแบบกิจกรรมกับการบูรณาการในแผนการสอน (มคอ.3)
ขั้นตอนที่ 5 การประเมินผลและสรุปผลการดาเนินงาน
ขั้นตอนที่ 1 การสังเคราะห์องค์ความรู้จากการบริการวิชาการและพิจารณาเลือกรายวิชาที่สอดคล้องกับ
องค์ความรู้จากการบริการวิชาการ
คณะกรรมการบริห ารหลั กสูตรการแพทย์แผนจีน มีการประชุมและกาหนดให้ อาจารย์ที่ดูแลงาน
ให้ บริการวิชาการแก่ชุมชนในรูป แบบต่างๆ จะต้องการบูรณาการองค์ความรู้และประสบการณ์ ของตนใน
รายวิชาที่เกี่ยวข้อง และอยู่ในความรับผิดชอบ โดยให้เริ่มต้นจากกระบวนการคัดเลือกรายวิชา และสังเคราะห์
องค์ความรู้ที่ได้รับจากการบริการวิชาการ นามาระบุกิจกรรมว่าสัปดาห์ไหน / คาบไหน ที่จะไปลงชุมชน หรือ
จะบริการด้วยวิธีการใด ใส่ไว้ใน มคอ.3 ของรายวิชาที่เลือก ก่อนการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษา

ขั้นตอนที่ 2 การสารวจความต้องการของคนในชุมชน
ผู้มีส่วนร่วมในการทางานต้องประกอบด้วยอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องของวิทยาลัย
การแพทย์ทางเลือก ที่ได้รับมอบหมาย โดยจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับ การจัดการเรียนการสอน และการ
บริการวิชาการตามเแผนการดาเนินงาน / โครงการ ของวิทยาลัยฯ ซึ่งแนวปฏิบัติในการสารวจความต้องการ
ของชุมชน มีขั้นตอนดังนี้
1) สารวจความต้องการของชุมชนในพื้นที่เขตความรับผิดชอบ ตามที่มหาวิทยาลัยได้รับมอบหมาย
จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และได้จัดให้แต่ละคณะเป็นผู้ดูแล เป็น
ลาดับแรก
2) ดาเนินการติดต่อประสานงานกับชุมชน / ตัวแทนหลักของชุมชน เช่น ประธานชุมชนหรือสมาชิก
ชุมชน เพื่อสารวจความต้องการของคนในชุมชนเพื่อจัดกิจกรรม กรณีที่เป็นชุมชนใหม่หรือไม่รู้ จักกับสมาชิก
ชุมชน ควรประสานงานผ่านทางสานักงานเขตหรือศูนย์สาธารณสุขชุมชน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ดังกล่ าวช่วยประสานงานและอานวยความสะดวกในการลงพื้นที่ ซึ่งการติดต่อประสานงานกับหน่ว ยงาน
ราชการเพื่ อ ลงพื้ น ที่ ชุ ม ชน ควรมี ห นั ง สื อ ราชการหรื อ โครงการแจ้ ง ไปยั ง หน่ ว ยงานดั ง กล่ า วเพื่ อ ช่ ว ย
ประหยัดเวลาและสะดวกต่อการประสานงาน
3) การสารวจข้อมูล ของชุมชน จัดให้มีการพูดคุยกับคณะกรรมการของชุมชน หรือผู้แทนสมาชิกใน
ชุมชน โดยใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การสนทนา หรือจัดกิจกรรมกลุ่ม ในการสารวจควรใช้ภาษาที่เข้าใจ
ง่ายและบันทึกข้อมูลให้ชัดเจน
4) การนั ด หมายเพื่ อ ลงพื้ น ที่ ชุ ม ชน ในการลงพื้ น ที่ ส ารวจความต้ อ งการ ควรยึ ด ตามเวลาที่
คณะกรรมการชุมชนกาหนด เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกและไม่กระทบต่อการทางานของคณะกรรมการ
ชุมชน ข้อควรระวังในการส ารวจคือ ควรหลีกเลี่ยงการส ารวจข้อมูลที่มีความสุ่มเสี่ ยงหรือมีผ ลกระทบต่อ
ความรู้สึก เช่น ปัญหาระหว่างสมาชิกในชุมชน ปัญหาการเมือง เป็นต้น หลังจากสารวจและวิเคราะห์ข้อมูล
ความต้องการของชุมชนเรียบร้อยแล้ว ให้สรุปข้อมูลความต้องการแล้วแจ้งต่อกรรมการชุมชนเพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องก่อนดาเนินการจัดกิจกรรมเพื่อให้ตรงตามความต้องการของชุมชน
5) นาข้อมูลการสารวจความต้องการของชุมชนที่เก็บรวบรวมได้มาเรียงลาดับความสาคัญและความ
เป็นไปได้ในการจัดกิจกรรมกับการเรียนการสอน โดยคานึงถึงเรื่องของทรัพยากร องค์ความรู้ เพื่อคัดเลือก
รายวิชาที่เหมาะสม สาหรับการบูรณาการบริการวิชาการให้กับชุมชน
6) เมื่อได้หั ว ข้อที่ ต้องการแล้ ว ให้ คณะกรรมการบริห ารหลั กสู ตรฯ ประชุมร่วมกั นวางแผน และ
มอบหมายผู้รับผิดชอบในการดาเนินการ โดยจัดกิจกรรมที่มีการนาเอาองค์ความรู้ที่ถ่ายทอดในชั้นเรียนมา
บูรณาการกับการบริการวิชาการ เพื่อใช้แก้ปัญหาให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
ขัน้ ตอนที่ 3 แนวทางการกาหนดแผนและงบประมาณโครงการ
วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก มีการกาหนดจัดทาแผนงบประมาณ/โครงการ จากงบประมาณรายได้
และจากงบประมาณแผ่นดิน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เพื่อสนับสนุนการบริการวิชาการสู่ชุมชน
เป็นประจาทุกปีงบประมาณ
ดังนั้น ให้ผู้รับผิดชอบการดาเนินงาน จัดทาแผนบริการวิชาการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน
โดยนาผลการสารวจความต้องการของชุมชน มาบรรจุเป็นโครงการ/กิจกรรมในแผนบริการวิชาการระดับ
หน่วยงาน โดยอาจแบ่งออกเป็นแผนงานย่อย 3 ส่วน ตามแนวทางการสารวจทั้ง 3 แนวทาง คือ
1) แผนงาน/โครงการการบริการวิชาการที่มาจากการสารวจความต้องการชุมชน
2) แผนงาน/โครงการการบริการวิชาการที่มาจากหน่วยงาน/ชุมชนแจ้งความต้องการ
3) แผนงาน/โครงการบริการวิชาการที่ตอ่ เนื่องจากโครงการเดิม

ซึ่งแผนบริการวิชาการดังกล่าว จะต้องมีความสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งแผน
ยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน จากนั้นจัดส่งขอมูลแผนงานและโครงการการบริการ
วิชาการ ไปยัง ผู้ที่รับผิดชอบจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปของหนวยงาน เพื่อบรรจุรายละเอียดแผนงาน/
โครงการบริการวิชาการในแผนปฏิบัติการประจาปี สาหรับการขอใช้งบประมาณประจาปจากมหาวิทยาลัย
ต่อไป เพื่อจะได้นาเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย พิจารณา
เห็นชอบดาเนินการตามลาดับตอไป
ขั้นตอนที่ 4 การกาหนดรูปแบบกิจกรรมกับการบูรณาการในแผนการสอน (มคอ.3)
แนวทางการดาเนิ น งาน รูป แบบการจัดกิจกรรม การเตรียมวัส ดุ และอุปกรณ์ ที่ จะบู รณาการกับ
รายวิชา เป็นการจัดเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม ตามบริบทของกิจกรรมหรือความต้องการของชุมชน
ตามประเภทของกิจกรรมที่ถูกกาหนดขึ้น โดยการเชื่อมโยงเนื้อหาความรู้ที่เกี่ยวข้องจากศาสตร์ต่างๆ ของ
รายวิชาเดียวกันหรือรายวิชาต่างๆ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนาความคิดรวบยอดของ
ศาสตร์ต่างๆ มาใช้ในชีวิตจริงได้ โดยมีอาจารย์ นักศึกษา และคนในชุมชนมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นกระบวนการที่
ครอบคลุมถึงสิ่งสนับสนุนการจัดการ การติดตาม การแก้ไข การประเมินผลดาเนินงาน การสรุปผล และการนา
ผลมาปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เพื่อขับเคลื่อนให้กิจกรรมนั้นดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพโดย
ยึดหลักการมีส่วนร่วม คือ หลักร่วมคิด ร่วมทา ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับผิดชอบ เป็นกระบวนการเรียนรู้ซึ่งกัน
และกันของทุกฝ่าย เพื่อประโยชน์ในการพัฒ นาการศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุป ระสงค์ที่ตั้งไว้ จึงกาหนดแนว
ปฏิบัติไว้ ดังนี้
1) การวางแผนกิจกรรมที่จะบูรณาการกับรายวิชา จากที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร และอยู่ใน
แผนของวิทยาลัยฯ โดยมีอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้กาหนดกิจกรรมให้สอดคล้องกับเนื้อหาการเรียนรู้ สอดคล้องกับ
ผู้เรีย น และเขีย นไว้ใน มคอ.3 ของรายวิช านั้น โดยมีการกาหนดวัน / เวลา สั ปดาห์ ที่ชัดเจน และมีการ
ประชุมเพื่ออธิบายขั้นตอนและวิธีการในการจัดกิจกรรมร่วมกับนักศึกษา ให้เข้าใจถึงขั้นตอนและจุดประสงค์
ของการจัดกิจกรรมบูรณาการกับรายวิชานั้นๆ
2) การวางแผนสร้างความเข้าใจ ปรับเจตคติของอาจารย์ นักศึ กษา ในวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
และชุมชนให้ยอมรับซึ่งกันและกัน โดยให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนดาเนินงาน จนถึงขั้นตอน
การวัดและประเมินผลสาเร็จของโครงการ / กิจกรรม
3) การสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของทั้ง 2 ฝ่าย ควรจัดให้มีระบบที่ส่งเสริมสนับสนุน
ให้ทั้งสองฝ่ายเกิดความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตน เช่น มีการจัดอบรมให้ความรู้ในกิจกรรมนั้นก่อน
ปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น ทาให้นักศึกษามีประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วมกิจกรรมการบริการวิชาการที่บูรณา
การกับการเรียนการสอน ทั้งทางด้านวิชาการ วิชาชีพ และการปรับตัวเข้ากับสังคมในการทางานร่วมกับผู้อื่น
4) มีการติดตามการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ และประเมินผลการดาเนินการของชุมชนอย่างต่อเนื่อง
เพื่อนากลับมาทบทวน วางแผนการดาเนินงาน และพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับนโยบาย
ของหน่วยงานที่มีการเปลี่ยนแปลงให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
ขั้นตอนที่ 5 การประเมินผลและสรุปผลการดาเนินงาน
1) การประเมินผลการดาเนินงาน
หลังเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรม ให้มีการประเมินผลการดาเนินงานของทั้ง 2 ฝ่าย ดังนี้
1. ด้านนักศึกษา : ดูผลสัมฤทธิ์ในการนาองค์ความรู้ไปใช้บูรณาการกับกิจกรรมการบริการวิชาการ
ทั้งทางด้านวิชาการ วิชาชีพ และการปรับตัวเข้ากับสังคมในการทางานร่วมกับผู้อื่น
2. ด้านคนในชุมชน : ดูผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของคนในชุมชน มีการถ่ายทอดส่งต่อกันและการ
รวมกลุ่ม ที่ขยายวงกว้างขึ้น ชุมชนเกิดทัศนคติอันดี ต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

แล้วจึงนาเอาผลการประเมินทั้ง 2 ฝ่าย มาวิเคราะห์ผลร่วมกัน เพื่อสรุปผลประเมินผลการเกิดองค์
ความรู้ และการเรี ย นรู้ ที่ ใช้ ในการพั ฒ นางานบริก ารวิช าการ ที่ ส ามารถพั ฒ นาชุ มชนเชื่ อมโยงกับ การจั ด
การเรียนการสอน ได้อย่างเป็นลาดับและต่อเนื่อง
2) การสรุปผลการดาเนินงาน
มีการจัดประชุมสรุปผลการทางานร่วมกัน ระหว่างวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือกกับ ชุมชน และ
ร่วมกันเสนอข้อคิดเห็น/ปัญหา เพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป
ประโยชน์ที่ได้รับ : 1. อาจารย์ผู้สอนมีแนวทางในการจัดการองค์ความรู้ในรายวิชาที่สอนบูรณาการกับงาน
บริการวิชาการสู่ชุมชนได้จริง
2. นักศึกษามีประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วมกิจกรรมการบูรณาการบริการวิชาการกับ
การเรียนการสอน ในรายวิชาที่เรียน ทั้งทางด้านวิชาการ วิชาชีพ และการปรับตัวเข้ากับสังคมในการทางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้
3. คนในชุมชนเกิดการเรียนรู้ และมีการพั ฒ นา เกิดเป็ นชุม ชนต้น แบบแห่ งการเรียนรู้
เกิดทัศนคติอันดี ต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

ภาพที่ 1 แนวปฏิบัติในการบูรณาการบริการวิชาการแก่ชุมชนร่วมกับการเรียนการสอน

