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บทคัดย่อ

บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อนำาเสนอแนวคิดและการประยุกต์ใช้การเรียนรู้โดยการบริการสังคม
เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาวิชาชีพครู โดยผู้เขียนมุ่งนำาเสนอวิธีการจัดการเรียน การสอนโดย
การบรกิารสงัคม ซึง่นกัศกึษาไดใ้ชท้ัง้ความรูแ้ละทกัษะทางวิชาการ รวมท้ังเนือ้หาสาระในสว่นท่ีเก่ียวขอ้ง 
ได้แก่ การเรียนรู้ในยุคเปลี่ยนผ่าน นักศึกษาวิชาชีพครูกับการบริการสังคม และตัวอย่างการเรียนรู้โดย
การบริการสังคมผ่านรายวิชา ซึ่งบทความนี้จะช่วยให้ผู้อ่านได้เข้าใจแนวคิดการพัฒนาวิชาชีพครูผ่าน
การทำางานร่วมกันกับชุมชน การเรียนรู้จากการปฏิบัติ และการประยุกต์สู่การเรียนการสอนทางครุศึกษา 
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Abstract

This article aims to present the concept and application of service learning that to 
improve the characteristics of pre-service teachers. The authors aim to present the teaching 
and learning method by using service learning that students can use knowledge and skill 
academically. The relevant information, namely learning in the transformational age, service 
learning and pre-service teachers, and example of service learning through learning course. 
This article helps readers understand the concept of teacher professional development 
through collaboration with the community, learning from practices, and its application into 
teacher education.
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บทคัดย่อ

ความสำาคญัของการพฒันาประเทศจำาเปน็
ต้องอาศัยการศึกษาที่เป็นกลไกสำาคัญในการ
ขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของ
เยาวชน เพือ่ใหเ้กดิความรู้ในเร่ืองตา่งๆ เทา่ทนั 
การเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ ครจูงึเปรยีบเสมอืน
ต้นแบบสำาคัญในการส่งเสริมคุณลักษณะของ 
ผู้เรียนให้มีความพร้อมและความสามารถใน
การเรียนรู้ที่จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของ
โลกในปัจจุบันและอนาคต (เกิดพงศ์ จิตรหลัง. 
2562) นักศึกษาวิชาชีพครูถือเป็นจุดแรกเริ่ม
ของการพัฒนาคนที่จะเข้าสู่วิชาชีพครู ซึ่งถือ
ได้ว่าเป็นกำาลังสำาคัญต่อการพัฒนาประเทศใน
ทกุมติ ิการพฒันานกัศกึษาวชิาชพีครจูงึตอ้งบม่
เพาะและขัดเกลาความคิด แนวปฏิบัติที่ดีเพื่อ 
สง่มอบโอกาสทางการเรยีนรูแ้กผู่เ้รยีนและสรา้ง
คุณค่าของความดีงามสู่สังคม (Prasertsang 
and Nuangchalerm. 2013) การเรียนรู้โดย
การบริการสังคมจงึเปน็ทางเลอืกหนึง่ทีน่า่สนใจ 
เนือ่งจากการเรยีนการสอนด้วยการบริการสังคม
เป็นการเรียนรู้ที่มุ่งปลูกฝังความเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์และความเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม  
(ชิรวัฒน์ นิจเนตร. 2561) จึงเป็นกลไกอย่าง
หนึง่ทีส่ำาคญัของกระบวนการผลติครทูีม่คีณุภาพ
และสามารถรับใช้สังคมได้อย่างมีความสุขใน
การทำางานร่วมกับชุมชน ซึ่งเป็นบริบทของการ
ทำางานในสภาพชีวิตจริง ครูที่มีคุณภาพจึงเป็น
ผู้ที่มีความสามารถทางวิชาการ มีจรรยาบรรณ
วชิาชพีคร ูมคีวามรบัผดิชอบตอ่ตนเองในหนา้ที่
การงานและมีความรบัผดิชอบตอ่สงัคมสงู กอ่ให้
เกดิการขบัเคลือ่นการเรยีนรูใ้นลกัษณะ องคร์วม
ผา่นกจิกรรมการเรียนการสอนท่ีมปีระสิทธิภาพ 
(ประสาท เนืองเฉลิม. 2563) 

การเรียนรู้โดยการบริการสังคมผ่าน
รายวิชาจะเปิดโอกาสให้นักศึกษาวิชาชีพครูได้

ฝกึฝนและพัฒนาตนเองท้ังดา้นวิชาการ วิชาชีพ 
และจิตสาธารณะ เพื่อนำาไปสู่ความเป็นครูมือ
อาชพีทีม่คีณุภาพพรอ้มทีจ่ะออกไปรบัใชสั้งคม 
ตลอดจนสามารถนำาความรู้และประสบการณ์
ที่ได้รับจากการฝึกฝนในกระบวนการผลิตครู
ไปปรับใช้ให้เข้ากับบริบทการทำางานร่วมกับ
ชุมชนในการปลูกฝังความรู้ ความคิดและจิตใจ
ที่ดีงามให้แก่เยาวชน เพื่อที่จะได้เติบโตขึ้นเป็น
พลเมืองที่มีคุณภาพ โดยมีความเข้าใจบทบาท
ของครูอย่างแท้จริง ด้วยเหตุนี้ผู้เขียนจึงมุ่ง 
นำาเสนอเนื้อหาสาระในส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
การเรียนรู้ในยุคเปลี่ยนผ่าน นักศึกษาวิชาชีพ
ครูกับการบริการสังคม และตัวอย่างการเรียนรู้ 
โดยการบริการสังคมผ่านรายวิชา 

การเรียนรู้ในยุคเปลี่ยนผ่าน 

การเรยีนรูใ้นยคุเปลีย่นผา่นในศตวรรษที ่21 
กระบวนการเรียนการสอนต้องมีการเปลี่ยนแปลง
โดย การจดัการศกึษาตอ้งยดึหลกัผูเ้รยีนเปน็สำาคญั 
เน้นความรู้  คุณธรรม  กระบวนการเรียนรู้ และ
บูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับ
การศึกษา เปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนได้แสวงหา
ความรูแ้ละแสดงศกัยภาพของตนเองตามวถิทีางที่
เหมาะสม สามารถเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองไดต้าม
ธรรมชาต ิทัง้ความรูเ้รือ่งเกีย่วกบัตนเองและความ
สมัพนัธข์องตนเองกบัสงัคม (ประสาท เนอืงเฉลมิ. 
2561) โดยประกอบด้วย

1. ภูมิปัญญาแห่งการเรียนรู้ ซ่ึงเกิดจาก
การปฏบิตั ิฝกึฝนจนกลายเปน็ความเชีย่วชาญของ
ตนเอง และการเรียนรู้ที่ดีมีคุณค่าและความหมาย
นั้นย่อมเกิดจากชุมชนที่มีการประยุกต์ใช้ความรู้
ให้เหมาะสมกับ ค่านิยมและวิถีชีวิตของผู้เรียน 
(Nuangchalerm. 2014a)

2. ความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ เนื่องจาก
มนุษย์ไม่เพียงแต่มีชีวิตและรับรู้สิ่งต่างๆ ในโลก
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แตต่อ้งดำารงชวีติอยูใ่นสงัคมและชว่ยสรา้งสรรคโ์ลก
ใหด้ขีึน้ โดยอาศยัการเรยีนรูเ้ปน็เครือ่งมอืทีช่ว่ยให้
มนุษย์สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่
เปลีย่นแปลงไปดว้ยการนำาความรูท้างวิชาการทีพ่งึมี 
มาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
เพือ่เตมิเตม็ความเปน็มนษุยท์ีส่มบรูณผ์า่นการเรยีน
การสอนที่ให้เป็นครูดี ครูเก่ง และครูที่รับผิดชอบ 
ต่อสังคม กระบวนการผลิตครูจึงมีความเชื่อม
โยงกับการนำาประเด็นปัญหาของชุมชนเป็นตัวตั้ง
มากกว่าการนำาวิชาหรือเนื้อหาสาระเป็นตัวตั้ง  
อีกทัง้นกัศกึษาวชิาชพีครยูงัตอ้งรูจ้กัชมุชนผา่นการ
คดิ การลงมอืแกป้ญัหาและการสะทอ้นผลการเรยีนรู้ 
อย่างมีความหมาย (Nuangchalerm. 2016)

3. การเรยีนรูผ้า่นประสบการณอ์ยา่งแทจ้รงิ 
(Kolb. 2014 ; Smith. 2016) เป็นการเรียนรู้ที่
ครูยุคใหม่ควรพึงเสาะแสวงหาผ่านการเรียนรู้ด้วย
กระทำา (Action learning) จะช่วยต่อเติมความรู้
หรอืประสบการณเ์ดิมของผูเ้รยีนได้อย่างลกึซึง้ โดย
การใชท้กัษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศซึง่เป็นทักษะ 
ที่จำาเป็นในการเชื่อมต่อความรู้และเชื่อมโยง 
เครอืขา่ยผูค้นจากทัว่โลกอย่างสร้างสรรค ์(ฐิติวัสส ์
สุขป้อม และคณะ. 2563) โดยมีคุณลักษณะ คือ 
เป็นผู้เรียนที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะการ
ทำางานและดำารงชีวิต (สุรเกียรติ ธาดาวัฒนาวิทย์, 
2561) ประกอบด้วย การคิดวิเคราะห์ (Critical 
Thinking) การคดิสร้างสรรค์ (Creative Thinking) 
การสร้างผลงาน (Productivity) การทำางานร่วม
กบัผูอ้ืน่ (Cooperation) ภาวะผูน้ำา (Leadership) 
ความภูมิใจในความเป็นไทย (Thai Pride) ความรู้ 
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Technology/Digital  
Competence) การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong 
Learning) สมรรถนะทางวัฒนธรรม (Cultural  
Competence) ความเป็นผู้ประกอบการ  
(Entrepreneur) และทักษะการทำางาน (Work 
Skills) ซึง่สิง่เหลา่นีจ้ะชว่ยนำาพาใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรู ้
สิ่งต่างๆ อย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถ

ดำารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างปกติ (ธนภัทร 
จันทร์เจริญ. 2562) 

จากทีก่ลา่วมาแลว้ ครจูงึเปน็กลไกสำาคญัใน
การขบัเคล่ือนกระบวนการเรียนรู้และเตรียมความ
พร้อมของผู้เรียนให้กลายเป็นผู้เรียนที่มีคุณภาพ 
การที่ผู้เรียนมีคุณภาพย่อมแสดงถึงการจัดการ
ศึกษาที่อยู่บนฐานปรัชญาของการเรียนรู้ที่มุ่งผลิต
ความรูอ้ยา่งสร้างสรรค์ สามารถนำาความรูท้ี่มีจาก
ห้องเรียนไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการดำารง
ชีวิตและสภาพชุมชนที่ตนอาศัย ครูและนักศึกษา
วชิาชพีครจูงึตอ้งไดร้บัการพฒันาอยา่งเปน็มอือาชพี
ในการทำางานร่วมกับชุมชน ไม่สร้างห้องเรียนแห่ง
ความแปลกแยกทีมุ่ง่จดจำาเนือ้หาสาระ จนบางครัง้ 
อาจละเลยการนำาความรู้ที่ได้จากห้องเรียนไป 
ตอบสนองตอ่ชมุชนอยา่งแทจ้รงิ ดงันัน้ การเตรยีม
นกัศกึษาวชิาชพีครใูหม้คีวามเปน็ครทูีร่บัใชส้งัคมใน
ยคุเปล่ียนผา่นจึงต้องบูรณาการความรู้สู่การปฏิบัติ 
เรียนรู้จากปัญหา แก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์  
จดัทำาโครงการทีเ่นน้การมสีว่นรว่มของภาคเีครอืขา่ย  
และสะท้อนสิ่งที่เรียนรู้อย่างเป็นระบบ การเรียนรู้ 
โดยการบริการสังคม (Service learning) เป็น
แนวคดิหนึง่ทีอ่งิการเรยีนรูผ้า่นประสบการณ ์หลอ่
หลอมความเปน็ครใูหก้บันกัศกึษาวชิาชพีครไูดอ้ยา่ง
รอบด้านทั้งความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะของครู
ในยคุเปลีย่นผ่านได ้(ประสาท เนอืงเฉลมิ. 2558ก 
; ประสาท เนืองเฉลิม. 2558ข ; Baldwin et al. 
2007 ; Barnes. 2016) 

นักศึกษาวิชาชีพครูกับการบริการสังคม

นักศึกษาวิชาชีพครูคือบุคคลที่มีความรู้ 
ความสามารถ ทีไ่ดรั้บการเตรียมพร้อมและผ่านการ
ฝึกฝนประสบการณ์ต่างๆ ก่อนการออกไปปฏิบัติ
หน้าทีค่รูประจำาการ ดงัน้ัน หลักสูตรและการเรียน
การสอนจึงต้องสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีตั้ง 
อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงตามสภาพบริบท
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ชมุชน นกัศกึษาวชิาชพีครไูดซ้มึซบัสภาพแวดลอ้ม
ทางการเรียนรู้ที่เป็นปัญหาของชุมชนอย่างแท้จริง 
โดยองิตำาราหรอืทฤษฎใีหน้อ้ยลง แตต่อ้งเพิม่ทกัษะ
การเรียนรู้ที่จำาเป็นให้มากขึ้น การเรียนรู้ที่เข้มข้น
ทัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตัเิปน็สิง่หลอ่หลอมให้
นักศกึษาวชิาชพีครพูฒันามมุมอง ความคดิ และวธิี
ปฏบัิตใิห้สอดคลอ้งคณุลกัษณะของความเป็นครท่ีูรู้
เทา่ทนัการเปลีย่นแปลง การนำาประเดน็ปญัหาจาก
ชุมชนมาเป็นบทเรียนที่ช่วยพัฒนาตนเอง โดยการ 
ตอ่เตมิทฤษฎแีละเช่ือมโยงความรูต้า่งๆ ผา่นเครือ่งมอื 
การเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย กอ่ใหเ้กดิการพฒันาทกัษะ
การเรียนรู้ที่จำาเป็นของครูในศตวรรษที่ 21 เรียนรู้ 
ท่ีจะเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น มีความสามัคคีใน
การทำางาน รู้จักการเป็นผู้นำาและผู้ตามที่ดี รู้จัก
วางแผนการทำางาน ตลอดจนมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (Richards et al. 2020) ซึ่ง Weigert 
(1998) ได้ระบุถึงองค์ประกอบของการจัดการ
เรียนรู้นี้ว่ามี 6 ประการคือ 1) ผู้เรียนให้บริการที่
เปน็ประโยชนต์อ่สงัคม 2) เปน็บรกิารทีต่อบสนอง
ต่อชุมชน 3) สมาชิกชุมชนเป็นผู้กำาหนดบริการที่
ต้องการ 4) กิจกรรมการบริการต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ที่เรียน 5) การบูรณาการกิจกรรมให้
เขา้กบัเนือ้หารายวชิา และ 6) การประเมนิผลการ
เรียนรู้จากงานบริการที่มอบหมายโดยผู้สอนและ
ชุมชนที่มีส่วนร่วมเป็นสำาคัญ ซึ่งเป็นการจัดการ
เรยีนรูท้ีด่ตีอ่นกัศกึษาในดา้นความรว่มมอืกบัชมุชน 

ในองคป์ระกอบของการจัดการเรียนรู้ตาม
หลกัของ Weigert นกัศกึษาวชิาชพีครคูวรมสีว่นใน
การพฒันาสังคมโดยผา่นกระบวนการเรยีนรูช้มุชน 
วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ซ่ึง
เป็นพื้นฐานสำาคัญที่นำาไปสู่การหลอมรวมความรู้
ทั้งปวงสู่การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนแบบ
องคร์วม โดยสามารถแบ่งขัน้ตอนการจัดการเรียนรู้ 
โดยการบริการสังคมได้ 3 ขั้นตอน ประสาท  
เนืองเฉลิม (2558ค) ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 เตรียมการ (P-Preparation) 
ผู้เรียนทำาการศึกษาสภาพและความต้องการของ
ชุมชนที่เป็นผู้กำาหนดเน้ือหาและกิจกรรมการ
บริการสังคมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่เรียน 
โดยบูรณาการกิจกรรมให้เข้ากับเนื้อหาที่เรียน มี
การคดิวเิคราะหร์ว่มกนั อภปิรายหาแนวทางแกไ้ข
ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันวางแผนในการจัด
กิจกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม ผู้เรียนจะ
ได้รับการพัฒนาทางด้านสติปัญญา และอารมณ์ 
ชมุชนกไ็ดม้โีอกาสเรยีนรูว้ทิยาการใหมค่วบคูไ่ปกบั 
การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ขั้นตอนที่ 2 ปฏิบัติ (A-Action) เป็น 
ขัน้ตอนท่ีผูเ้รยีนใหบ้รกิารท่ีเปน็ประโยชนต่์อสงัคม
เพื่อตอบสนองต่อชุมชน โดยร่วมกันจัดโครงการ
บริการสังคมตามแผนการที่ได้วางไว้ร่วมกันใน 
ขั้นที่ 1 ซึ่งจะต้องนำาทฤษฎี และทักษะที่ผู้เรียนได้
ศึกษามาจากห้องเรียนปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะ
สม ผูส้อนเปน็ผูส้นบัสนนุการจดักจิกรรมการเรยีน
การสอนและใหค้ำาแนะนำาอยา่งใกลช้ดิ ผูเ้รยีนตอ้ง
ดำาเนนิการตามทีว่างแผนรว่มกบัชมุชน การสมัภาษณ ์ 
การสอบถาม การบันทึกวีดิทัศน์ เพื่อจะช่วยให้ 
ผู้เรียนนำาผลที่ได้จากการปฏิบัติไปสะท้อนผล 

ขั้นตอนที่ 3 สะท้อนคิด (R-Reflection) 
เปน็ขัน้ตอนทีใ่หผู้เ้รยีนนำาผลการปฏบิตักิารบรกิาร
สังคมมาร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ร่วมกัน 
โดยประกอบด้วยนักศึกษา อาจารย์ผู้สอน และ
ชุมชนท่ีมีส่วนร่วมเป็นสำาคัญ ซ่ึงอาจนำาเสนอโดย
การบรรยาย จดัทำาโปสเตอร ์แผน่พบั หรอืนำาเสนอ
ผ่านวีดิทัศน์ บทบาทของผู้สอนในขั้นตอนนี้จึงทำา
หน้าที่เป็นผู้คอยเสนอแนะและกระตุ้นให้ผู้เรียน
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้ตระหนัก 
ในบทบาทหน้าที่ของพลเมืองที่ดี 

การเรยีนรูโ้ดยการบรกิารสงัคมเป็นการจดัการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การมีส่วนร่วม 
ในการทำางานรว่มกนั ทัง้การลงมอืปฏบิตักิารสนทนา
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สื่อสาร การหาพื้นที่ที่เหมาะสมใน การมีส่วนร่วม
กับชุมชนที่หลากหลาย ผู้เรียนได้เห็นมุมมองที่ 
แตกต่างและได้ใช้ความคิดอย่างอิสระในการ 
ตัดสินใจอย่างมีเหตุผล (Osman and Petersen. 
2013) ผูเ้รยีนมคีวามสำาคญัในฐานะทีเ่ปน็ผูด้ำาเนนิ
การหลกัในการพฒันาโครงงานกจิกรรมการเรยีนรู้
และการใหบ้รกิารทีม่ปีระสทิธภิาพ มกีารเชือ่มโยง
การเรียนรู้เข้ากับเนื้อหาในรายวิชา การกำาหนด
เป้าหมายการเรียนรู้ที่ชัดเจน การจัดกิจกรรมการ
ให้บริการที่มีความหมายตอบสนองความต้องการ
ของชมุชนตามที ่ชมุชนเปน็ผูก้ำาหนดความตอ้งการ 
นัน้ๆ (ทศินา แขมมณ.ี 2556) เปน็การดำาเนนิการ 
ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ผ่านการเข้าไปมี
ประสบการณ์ในการรับใช้สังคม ทั้งนี้ผู้เรียนจะ
ตอ้งมกีารสำารวจความตอ้งการของชมุชนทีม่คีวาม
เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เรียน และวางแผนการเข้าไปมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ลงมือปฏิบัติการรับใช้
สังคมตามแผน และนำาประสบการณ์ทั้งหลายที่ได้
รบัมาคดิพจิารณาไตรต่รอง จนกระทัง่เกดิความคดิ
รวบยอด หลกัการ หรอืสมมตฐิานตา่งๆ ซึง่สามารถ
นำาไปทดลองหรือประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่ 

การเรียนรู้โดยการบริการสังคมเชื่อว่า 
ผูเ้รยีนจะสามารถเรยีนรูไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
และจะเปน็พลเมืองท่ีดไีด ้ถา้ไดเ้ข้ามามสีว่นรว่ม 
ในงานบรกิารชมุชน (Serve to the community) 
เปิดโอกาสให้กับผู้เรียนเชื่อมโยงงานบริการ
ชุมชนกับการเรียนรู้ในชั้นเรียน มุ่งเน้นพัฒนา
คณุลกัษณะของผู้เรยีนให้เปน็พลเมอืงทีม่คีวาม 
รบัผดิชอบ (Ryan, 2012) นกัศกึษาวชิาชีพครจูงึ
มโีอกาสเขา้ไปมสีว่นรว่มทำากจิกรรมรว่มกบัชมุชน
ในฐานะหนา้ทีข่องพลเมืองทีด่ ีมีการนำารปูแบบ
การเรียนการสอนด้วยวิธีลงมือปฏิบัติในชุมชน 
การบูรณาการศาสตร์ที่ว่าด้วยวิชาการ วิชาชีพ 
และวิชาคน เพื่อยังให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลง
ตอ่วธีิการเรยีนรูท้ีค่งทนและสามารถนำาไปปรบั
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ 

(Nuangchalerm and Chansirisira, 2012) 

การเรียนรู้โดยการบริการสังคมผา่นรายวชิา

การเรียนรู้โดยการบริการสังคมผา่นรายวชิา 
จากกรณีศึกษาจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  
ไดจ้ดักจิกรรม/โครงการการบรกิารสงัคมของนกัศกึษา
มหาวิทยาลัย โดยนำามาเชื่อมโยงกับการเรียน 
การสอนผ่านรายวิชาในหลักสูตร ดังนี้ 

1) คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรประชุม
เพ่ือกำาหนดรายวิชาท่ีจะบูรณาการจัดการเรียนรู้
โดยการบริการสังคมผ่านรายวิชาร่วมกับอาจารย์
ผู้สอน จำานวน 4 รายวิชา ได้แก่ การจัดการเรียนรู้ 
วิทยาศาสตร์, สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน, การ
ผลิตสื่อและนวัตกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ และ
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น

2) นักศึกษาศึกษาความต้องการของ
ชุมชนที่เป็นเครือข่ายการบริการวิชาการของสาขา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป จำานวน 6 ชุมชน ซึ่งประกอบ
ดว้ยโครงการบรกิารสงัคมจำานวน 7 โครงการ โดยนำา
นำาทฤษฎแีละทกัษะทีผู่เ้รยีนได้เรยีนรูใ้นรายวชิาทัง้ 
4 รายวิชามาประยุกต์ใช้ในโครงการโดยมีอาจารย์
ประจำารายวิชาเป็นผู้ให้คำาแนะนำาอย่างใกล้ชิด 

3) อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษามีการ
วัดประเมินผลตามสภาพจริงที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ในรายวิชา โดยมีการวัด
ประเมินผลตลอดระยะเวลาการทำากิจกรรมการ
บริการสังคมผ่านรายวิชา

4) นักศึกษาสะท้อนการเรียนรู้หลังการ
ปฏิบัติการบริการสังคม โดยมีผู้สอนวิเคราะห์ผล
การประเมินตามสภาพจริงของผู้เรียน ซึ่งมีชุมชน
ให้ข้อเสนอแนะและกระตุ้นให้นักศึกษาได้แลก
เปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้ตระหนักในบทบาทหน้าที่
ของพลเมืองที่ดี 



12 Journal of Educational Administration and Supervision, Mahasarakham University  Volume 12 Number 2 May - August 2021

 คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรสาขา
วชิาวิทยาศาสตรท่ั์วไป คณะครศุาสตร ์มหาวทิยาลัย 
ราชภฏัอบุลราชธาน ีไดว้เิคราะหแ์ละกำาหนดรายวชิา
จำานวน 4 วิชา เพื่อเสนอให้มีการจัดการเรียนรู้
โดยการบริการสังคม เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของ

นักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
โดยมีข้อกำาหนดให้นำากิจกรรมการเรียนการสอน
ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละรายวิชา ดังตาราง
ที่ 1

6 
 
การเรียนรูโดยการบริการสังคมผานรายวิชา 

การเรียนรูโดยการบริการสังคมผานรายวิชา จากกรณีศึกษาจากสาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป 
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ไดจัดกิจกรรม/โครงการการบริการสังคมของ
นักศึกษามหาวิทยาลัย โดยนํามาเชื่อมโยงกับการเรียนการสอนผานรายวิชาในหลักสูตร ดังนี้  

1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพ่ือกําหนดรายวิชาที่จะบูรณาการจัดการเรียนรูโดย
การบริการสังคมผานรายวิชารวมกับอาจารยผูสอน จํานวน 4 รายวิชา ไดแก การจัดการเรียนรู
วิทยาศาสตร, สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน, การผลิตสื่อและนวัตกรรมการสอนวิทยาศาสตร และการ
จัดการเรียนรูวิทยาศาสตรทองถิ่น 

2) นักศึกษาศึกษาความตองการของชุมชนที่เปนเครือขายการบริการวิชาการของสาขา
วิทยาศาสตรทั่วไป จํานวน 6 ชุมชน ซึ่งประกอบดวยโครงการบริการสังคมจํานวน 7 โครงการ โดยนํา
นําทฤษฎีและทักษะที่ผูเรียนไดเรียนรูในรายวิชาทั้ง 4 รายวิชามาประยุกตใชในโครงการโดยมีอาจารย
ประจํารายวิชาเปนผูใหคําแนะนําอยางใกลชิด  

3) อาจารยผูสอนและนักศึกษามีการวัดประเมินผลตามสภาพจริงที่สอดคลองกับวัตถุประสงค
การเรียนรูในรายวิชา โดยมีการวัดประเมินผลตลอดระยะเวลาการทํากิจกรรมการบริการสังคมผาน
รายวิชา 

4) นักศึกษาสะทอนการเรียนรูหลังการปฏิบัติการบริการสังคม โดยมีผูสอนวิเคราะหผลการ
ประเมินตามสภาพจริงของผูเรียน ซึ่งมีชุมชนใหขอเสนอแนะและกระตุนใหนักศึกษาไดแลกเปลี่ยน
เรียนรู เพ่ือใหตระหนักในบทบาทหนาที่ของพลเมืองที่ดี  

ภาพที่ 1  การจัดการเรียนรูโดยการบริการสังคมในหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป 
ภ�พที่	1	การจัดการเรียนรู้โดยการบริการสังคมในหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ตารางที่ 1 รายชื่อวิชาที่มีการจัดการเรียนรู้โดยการบริการสังคม 

	ร�ยชื่อวิช� โครงก�รกิจกรรมก�รเรียนก�รสอนโดยก�รบริก�รสังคม

1. การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ - โครงการหนึ่งโรงเรียน หนึ่งสาขา (สร้างอาชีพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น)

- การอบรมการสร้างและแข่งขันเครื่องร่อน

2. สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน - จัดทำาฐานข้อมูลพรรณไม้ในโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

3. การผลิตสื่อและนวัตกรรมการสอน
วิทยาศาสตร์

- การพัฒนาสื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อน้อง

- ครูวิทย์สร้างความรู้คู่ทักษะ ติวโอเน็ตผ่านสื่อออนไลน์

4. การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ท้องถิ่น

- ครูวิทย์จิตอาสา สร้างบ้านดิน

- สนามเด็กเล่น BBL (Brain Based Learning)



13วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม		ปีที่	12	ฉบับที่	2	พฤษภาคม-สิงหาคม	พ.ศ.	2564

อาจารยผ์ูส้อนแตล่ะรายวชิาจะระบโุครงการ
กิจกรรมช่วยให้นักศึกษาได้สัมผัสความเชื่อมโยง 
ภาคทฤษฎ ีและภาคปฏบัิตงิานจรงิในโรงเรยีน ชมุชน 
ความเปน็ประชาธปิไตย การเขา้ถงึขอ้มลู นอกจากนี ้
การทำากิจกรรมโครงการยังพบประเด็นท้าทายที่
ต้องคำานึงถึง ดังนี้

1. การทำาโครงการและขั้นตอนการลงมือ
ปฏบิตัติอ้งใหม้คีวามเหมาะสมกบัชว่งเวลา กำาหนดการ 
ความต้องการ ความคาดหวังของนักศึกษาศึกษา 
ความคาดหวังของชุมชน 

2. กรอบระยะเวลาในการทำาโครงการควร
ทำาให้เสร็จภายใน 1 ภาคเรียน

3. ทกัษะการเขา้ถงึชมุชนเปน็สิง่จำาเปน็ อาจ
ตอ้งมคีวามอบรมเพือ่พฒันาทกัษะนีใ้หก้บันกัศกึษา

4. ความยืดหยุ่นของขอบเขตรายวิชา 
ในภาคบรรยายและปฏิบัติก่อนลงพื้นที่จริง

5. ควรมีการสะท้อนการเรียนรู้ก่อน
การปฏิบัติโครงการ (BAR) และหลังการปฏิบัติ
โครงการ (AAR)

6. การสร้างแรงบันดาลใจ และการสร้าง
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้กำาลังใจ กับนักศึกษาเป็น
สิ่งที่ต้องทำาสม่ำาเสมอ ตลอดโครงการ

การทำาความเข้าใจในทฤษฎแีละศกึษาความ
ตอ้งการของชุมชนตอ้งเกดิจากการศกึษาสภาพความ
ต้องการและปัญหาของชุมชนเป้าหมายท่ีแท้จริง 
(Zlotkowski. 2000) ผู้เรียนจะเป็นผู้ทำากิจกรรม
และสะทอ้นความคดิจากการทำากจิกรรมบรกิารสงัคม
ตามความรูค้วามสามารถประสบการณแ์ละการเต
รยีมการของผูเ้รียนเอง นอกจากนี ้กจิกรรมบรกิาร
สังคมเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการ
ที่แท้จริงของชุมชน ะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของรายวิชาผูเ้รยีน การวดัและประเมนิผลการเรยีน
รูต้อ้งเปน็ไปตามวตัถปุระสงคข์องเรือ่งทีเ่รยีน และ
การประเมนิความพงึพอใจของกจิกรรมการเรยีนรู ้

ด้วยการบริการสังคม ชุมชนมีส่วนร่วมประเมิน
ความพึงพอใจของการรับบริการ ผู้เรียนประเมิน
ความพึงพอใจของการให้บริการด้วย

การประเมินผลการเรียนรู้โดยการบริการ
สังคม ในการประเมินผลต้องประเมินจากหลาย
ฝ่าย ซึ่งอาจเป็นการประเมินเชิงคุณภาพ เช่น การ
สงัเกต การสมัภาษณ ์ภาพถา่ย การบนัทกึการเรยีนรู ้ 
เป็นต้น และข้อมูลเชิงปริมาณ เช่น การทำาแบบ
ทดสอบ การตอบแบบสอบถาม เป็นต้น ซึ่งการ
ประเมินมาจาก 3 ส่วนดังนี้

1. การประเมนิตนเอง เปน็การทีน่กัศกึษา
รบัผดิชอบการวดัผลประเมนิดว้ยตนเอง โดยผูเ้รยีน
มีอิสระในการเลือกกิจกรรมนักศึกษาได้ประโยชน์
อะไรบ้างจากการทำาโครงงานตั้งแต่เริ่มคิดและ
ออกแบบโครงการจวบจนการดำาเนินโครงงาน 
เสร็จสิ้น และสามารถบอกข้อปรับปรุงแก้ไข 
การดำาเนินการในโครงการต่อไปได้

2. การประเมินโดยผู้สอน ผู้สอนจะ 
รับผิดชอบการกำาหนดจุดประสงค์ในการประเมิน 
การสรา้ง หรอืเลอืกใชเ้ครือ่งมอื การกำาหนดเกณฑ์
การประเมนิ การใหค้ะแนนการเขยีนโครงการ การ
ประเมนิเนือ้หาของโครงการ ตลอดจนการนำาเสนอ
ผลสรุปโครงการ

3. การประเมินโดยชุมชนที่นักศึกษา 
ทำาโครงการ คนในชุมชนเป็นผู้ได้รับผลจากการ 
จัดการเรียนรู้โดยใช้การบริการสังคม สามารถ 
ประเมินระหว่างทำากิจกรรมโครงการหรือเสร็จสิ้น
โครงการ 

การประเมินจะชว่ยวเิคราะหว์า่การดำาเนนิ
การมปีระสทิธภิาพ การจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ัง้แต่
ขัน้การเตรยีมตวั การลงมอืปฏบิตั ิและการสะทอ้น
ผลทีแ่สดงสมัพนัธร์ะหวา่งผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ไมว่า่
จะผู้เรียน ผู้สอน และชุมชน นับเป็นการเรียนรู้ที่
สอดรับกับยุคเปลี่ยนผ่านได้อย่างเหมาะสม
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การเรียนรู้โดยการบริการสังคมเชื่อมโยง
คนบนพืน้ฐานความรู้ ทักษะ และคณุลกัษณะอยา่ง
ผสมกลมกลืน โดยยึดแนวคิดที่ว่าความรู้คู่บริการ
จะชว่ยสรา้งสงัคมแหง่การเรยีนรูอ้ยา่งมคีณุคา่และ
ความหมาย ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักการและทฤษฎีที่
ลุ่มลึกในชั้นเรียนย่อมต้องการทักษะการเรียนรู้ที่
จำาเป็นนอกช้ันเรยีนผา่นกระบวนการจดัการเรยีนรู ้
จากห้องเรียนชุมชน ผู้เรียนมีส่วนรับผิดชอบต่อ
สังคมในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม นักศึกษา

วิชาชีพครูก็เป็นกลไกและองค์ประกอบสำาคัญใน
การขับเคล่ือนสังคมสู่การพัฒนาอย่างย่ังยืน จึง
กลา่วไดว้า่ การเรยีนรูโ้ดยการบรกิารสงัคมเปน็การ
เรียนการสอนที่สามารถนำามาปรับใช้ในการศึกษา
ยุคเปลี่ยนผ่านได้เป็นอย่างดี รวมทั้งยังช่วยหล่อ
หลอมให้นักศึกษาวิชาชีพครูเกิดความคิดและมุม
มองของจิตสำานึกรักชุมชน พัฒนาศักยภาพของ
ตนเองใหม้คีวามเปน็ความเปน็ครมูอือาชีพและเปน็
ครูในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีคุณภาพ
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