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บทคัดย่อ 
การวิจัยครัง้นี เ้ป็นงานวิจัยเชิงนโยบาย ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงพรรณนา 

(Descriptive research) โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาบทบาทของมหาวิทยาลยัราชภฏั
สรุาษฎร์ธานีในการรับใช้สงัคม ตามกรอบแนวคิดเก่ียวกบัการรับใช้สงัคม (University 
Engagement) 12 ด้านท่ีผู้วิจยัได้สงัเคราะห์ขึน้จากการประมวลเอกสารและงานวิจยัที่
เก่ียวข้องทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ ข้อมลูที่ใช้ในการวิเคราะห์ แบ่งเป็น 2 ประเภท
คือ 1) ข้อมลูปฐมภมูิ (Primary Data) เก่ียวกบัการรับใช้สงัคมของมหาวิทยาลยัในมิติ
ต่าง ๆ จากผู้ ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) ซึ่งเป็นผู้ บริหารระดับต่าง ๆ และ
อาจารย์ผู้สอน ตวัแทนอาจารย์ในสภาวิชาการ ตวัแทนอาจารย์ในสภามหาวิทยาลยั 
ผู้น าชุมชน ผู้บริหารองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน และบุคลากรอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องหรือมี
สว่นได้สว่นเสียกบัภารกิจการรับใช้สงัคม และ 2) ข้อมลูทตุิยภูมิ (Secondary Data) 
เป็นข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสารต่าง ๆ เช่น แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั 
รายงานประจ าปี รายงานการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลงานของมหาวิทยาลยั
และของผู้บริหาร สิง่พิมพ์ตา่ง ๆ เพื่อศกึษาวิเคราะห์ภารกิจเก่ียวกบัการรับใช้สงัคมตาม
กรอบแนวคิดที่ใช้ศึกษา การเก็บข้อมลูด าเนินการระหว่างเดือนมิถนุายน ถึงสิงหาคม 
2558 จากการศึกษาเอกสาร การสมัภาษณ์เชิงลกึ ประกอบการสงัเกต การจดบนัทึก 
และบนัทึกเสียง และการสนทนากลุม่ (Focus group discussion)  ในการวิเคราะห์
ข้อมูล  ผู้ วิ จัยได้น า ข้อมูลมาวิ เคราะห์ เปรียบเทียบอย่างต่อ เนื่อง  (Constant 

1 รองศาสตราจารย์ หลกัสตูรครุศาสตรดษุฎีบณัฑิตสาขาภาวะผู้น าการจดัการศกึษา  
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comparative analysis) จัดหมวดหมู่จ าแนกประเภทข้อมูลอย่างเป็นระบบด้วยการ
วิเคราะห์เนือ้หา (Content analysis) เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างใน
คณุภาพและคณุสมบตัิของข้อมลู และท าการวิเคราะห์อปุนยั (Analytical induction) 
ถึงประเด็นการรับใช้สงัคมในแตล่ะมิติ พบผลการวิจยัดงันี ้
ในด้านการน าองค์กร จะเห็นวา่มหาวิทยาลยัมีทิศทางที่ชดัเจนในการรับใช้สงัคม มีการ
ก าหนดวิสยัทศัน์ แผน ยทุธศาสตร์และพืน้ท่ีรับผิดชอบ แตต่วัชีว้ดัผลส าเร็จในการรับใช้
สังคมยังไม่ชัดเจนเป็นรูปธรรม มีการก าหนดพืน้ที่รับผิดชอบให้คณะต่าง ๆ ตาม
นโยบาย “หนึง่คณะ 2 อ าเภอ” การเลือกประเด็นการพฒันา (Issues) แต่ละหน่วยงาน
ด าเนินการเองตามความพร้อมของตนเอง ระบบและกลไกในการผลกัดนันโยบาย การ
ก ากับติดตามยังไม่ครบวงจร  ในด้านโครงสร้างการบริหาร พบว่ามหาวิทยาลัยมี
ผู้บริหารระดับรองอธิการบดีรับผิดชอบดูแลงานด้านการบริการชุมชน โดยมี “งาน
บริการวิชาการพัฒนาท้องถ่ิน” สงักัดกองกลาง ส านกังานอธิการบดี เป็นหน่วยงาน
รองรับพนัธกิจนี ้มีคณะกรรมการบริการวิชาการที่ท าหน้าที่ประสานงานและรวบรวม
งาน/โครงการ/กิจกรรม ของคณะตา่ง ๆ เพื่อจดัท าแผนการบริการวิชาการแก่สงัคมเสนอ
สภามหาวิทยาลยัอนมุตัิงบประมาณเพื่อไปด าเนินการ  แต่ทกุหน่วยงานด าเนินการใน
ลกัษณะการบริการวิชาการแก่สงัคม (Academic extension) มากกวา่แนวคิดการรับใช้
สงัคม  

ในด้านการถ่ายทอดวิสยัทศัน์และยทุธศาสตร์สู่หน่วยงานระดบัปฏิบตัิ  ยงัมี
ระบบและกลไกขบัเคลื่อนที่ไม่ครบวงจร ขาดแผนปฏิบตัิการที่ชัดเจนและการทบทวน
แผนท่ีเป็นระบบ ยงัไมค่อ่ยมีการก ากบัติดตามและประเมินผลที่ตอ่เนื่อง การปฏิบตัิตาม
พนัธกิจรับใช้สงัคมจึงไม่ค่อยปรากฏผลชดัเจน โครงการ/กิจกรรมสว่นใหญ่จะเป็นงาน
บริการวิชาการ ผลงานรับใช้สงัคมที่มีอยู่บ้างก็เป็นเร่ืองของความสามารถและความ
ถนดัสว่นบุคคล เนื่องจากมหาวิทยาลยัขาดแคลนบุคลากรที่มีความถนดั ความสนใจ 
และประสบการณ์ที่จะท างานรับใช้สงัคม ในด้านการจัดหลกัสตูรและระบบการเรียน
การสอน พบว่าหลกัสตูรและการจดัการเรียนการสอน ได้ด าเนินการตามระบบการจดั
การศึกษาตามปกติของมหาวิทยาลัยโดยทั่วไป ไม่ได้มีการออกแบบหลักสูตรให้
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สนองตอบตอ่การรับใช้สงัคมโดยตรง ไมป่รากฏลกัษณะรายวิชาที่จดัการเรียนรู้ด้วยการ
รับใช้สังคม (Service learning) ในหลักสูตรต่าง ๆ มีแต่รายวิชาฝึกงานหรือฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

ในด้านการพฒันาอาจารย์ การก าหนดภาระงาน เง่ือนไขการปฏิบตัิงาน และ
การให้ความดีความชอบ มหาวิทยาลยัยงัไม่มีการเตรียมบคุลากร แผน และมาตรการ
ในการรับบุคลากรเข้ามาปฏิบตัิพนัธกิจนี ้ส่วนมากใช้วิธีการสรรหาตามปกติ จึงขาด
แคลนบคุคลที่มีความรู้ความเช่ียวชาญที่พร้อมจะปฏิบตัิงานรับใช้สงัคม ไม่มีภาระงาน
และระบบจงูใจ (Incentives) ที่เป็นเง่ือนไขพิเศษในการพฒันาอาจารย์เพื่อรองรับพนัธ
กิจการรับใช้สงัคม  ผู้บริหาร อาจารย์ และนกัศึกษามีความสมัพนัธ์กบัชุมชนในระดบั
ค่อนข้างดี สว่นใหญ่เป็นกรณีที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ
ตามแผนงานของมหาวิทยาลยั ในลกัษณะการส ารวจหรือจัดเก็บข้อมูลพืน้ฐานของ
ชุมชน จัดอบรมสมัมนาถ่ายทอดความรู้หรือทักษะต่าง ๆ การบรรยายทางวิชาการฯ 
สว่นการรับใช้สงัคมในลกัษณะที่ท างานร่วมกนัระหวา่งมหาวิทยาลยักบัชมุชน เช่น การ
วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของชุมชน แล้วมาศึกษา ทดลอง ปฏิบตัิการ หรือ
แก้ไขให้เกิดผลกระทบตอ่ชมุชนในด้านตา่ง ๆ ยงัมีน้อย ในด้านการวิจยัเพื่อรับใช้สงัคม 
พบว่า งานวิจัยเชิงปฏิบตัิการ การวิจัยแบบมีสว่นร่วม หรือการวิจัยเชิงพืน้ที่ ซึ่งโจทย์
วิจัยต้องได้มาจากการประเมินความต้องการของชุมชน อาศัยเครือข่ายและความ
ร่วมมือจากชุมชน และมีผลกระทบต่อสงัคม ด้านรายได้ สขุภาพ ความเป็นอยู่ฯ  ยงัมี
น้อยเช่นเดียวกนั  

ในด้านการสนบัสนนุทรัพยากรจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั  พบว่า 
มหาวิทยาลยัมีการจดัสรรเงินทนุอย่างเพียงพอในการในสนบัสนนุ ส่งเสริม และการมี
สว่นร่วมในงานรับใช้ชุมชนของนกัศึกษาและบคุลากรในคณะและสาขาวิชา  สว่นใหญ่
จดัสรรจากงบประมาณแผ่นดิน มีหลายกรณีที่มหาวิทยาลยัปฏิบตัิพนัธกิจรับใช้สงัคม
โดยใช้งบประมาณจากหนว่ยงานภายนอก  พนัธมิตรภายนอกที่ร่วมท างานรับใช้ชุมชน
กับมหาวิทยาลัยอย่างจริงจังและมีผลงานที่เกิดกับชุมชนจริง ๆ มีน้อย ทัง้  ๆ ที่มี
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ข้อตกลงหรือ MOU กับหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ มากมาย การประชาสมัพันธ์
เก่ียวกบัการรับใช้สงัคมก็ยงัไมจ่ริงจงัและทัว่ถึง 

ผลการวิจยัน าไปสูข้่อเสนอแนะเพื่อการพฒันาหลายประการคือมหาวิทยาลยั
ต้องเร่งพัฒนาศักยภาพในการท างานรับใช้สงัคมให้เกิดผลกระทบต่อสภาพความ
เป็นอยู่ที่ดีของคนในท้องถ่ินเป้าหมาย ปรับแผนปฏิบตัิให้เป็นรูปธรรมและมีมาตรการ
ก ากบัติดตามการท างานรับใช้สงัคมอย่างจริงจงั ผู้บริหารต้องสร้างความตระหนกัและ
ความรับผิดชอบในการรับใช้สงัคมแก่ทุกฝ่ายในมหาวิทยาลยั สร้างระบบจูงใจและ
พัฒนาอาจารย์และพนักงานให้มีทักษะและความช านาญในการท าวิจัย โครงการ
พฒันา และงานบริการรับใช้สงัคม ตลอดจนจดัการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ให้
เช่ือมโยงกบัการรับใช้สงัคมในแตล่ะด้าน ให้สง่ผลกระทบตอ่ชีวิตความเป็นอยูข่องคนใน
ชุมชนอย่างแท้จริง โดยการก ากับติดตามผลอย่างใกล้ชิด การร่วมมือกับพันธมิตร
ภายนอกมหาวิทยาลยัต้องเน้นไปท่ีการวิจยัเพื่อแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการ
ของชมุชน และแสวงหาทรัพยากรสนบัสนนุการด าเนินงานจากภายนอกเพิ่มขึน้ 

 
ค ำส ำคัญ : การรับใช้สงัคม  มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 

 
Abstract 

The objective of this descriptive research was to identify the role of 
Suratthani Rajabhat University in community engagement. The conceptual 
framework for monitoring university engagement performance based on 12 
aspects according to the literature reviewed, namely : mission and purpose, 
administrative leadership, supporting structure, curriculum design (teaching 
and learning), staff role and reward, community-engaged research, academic 
extension, cultural conservation and promotion, community voice, resource 
allocation, public relation, and partnership. The secondary data were collected 
by documentary analysis of university strategic plan, annual reports, quality 
assessment reports and related documents while primary data were collected 
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by using in-depth interview of key informants and focus group discussion 
among various stakeholders in and outside university. Data were performed 
through constant comparison, analytical induction of the contents. The 
findings were as follows : 

The university had clear vision and mission in community 
engagement and cascaded to strategic plan of all faculties and institutions. 
However, the key indicators of engagement success were not quite clear both 
in issues and area focus. The engagement policy “one faculty, two districts” 
was randomly assigned to each faculty to be responsible for engagement 
projects in those areas. The engagement administrative structure was not 
quite conducive to the mission. The engagement mission was under vice 
president in academic service affair, academic service board  and  academic 
service division for community development as a secretariat unit. Most of 
curriculum and courses in programs of study in each faculty had not been 
designed for service learning although there were apprentice or practicum 
courses for students to have experiences in community work in their fields of 
study. Most of projects and activities  delivered to the communities and 
organizations were academic service or extension (i.e. short-course training , 
seminar, lecture, exhibitions), not community engagement work which bring 
about change or impact on occupation, standard of living, health, 
environmental improvement, or sustainability development  of the local people 
as well as most researches findings or results could not bring into practice to 
develop community welfare. There were just few researches that could make 
change in aforementioned benefits of the localities.   

The findings suggested that the university should develop more 
potential for community engagement to enhance the welfare of local people 
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and the benefit of targeted communities with possible and powerful action 
plan and active follow-up. The administrators should express of and calls for 
community engagement commitment from everybody in the university. The 
faculty staffs have to be induced and trained in a detailed treatment of 
community-based research, result-based academic extension, discussed in 
the overall context of community-university engagement and adopt service 
learning into most of course syllabus. The administrators also need to redesign 
processes of community-university engagement, including the development of 
structures and staffs for the support of community-based research and 
community-based learning (CBL). The implementation of engaged projects or 
activities must have been reorganized and followed up closely. Effective 
partnership management has to be associated with increased research on a 
community issue, problem, or need, improved service outcomes for clients 
and with increased funding for community engagement. 

 
Keyword : Community development, Suratthani Rajabhat University 
 
บทน ำ 

ระบบการศึกษาของประเทศต่าง ๆ ในโลกนีจ้ าแนกตามระดบัตัง้แต่ระดับ
อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษาซึ่งเป็นการศึกษาระดับหลัง
มธัยมศกึษา (Higher education or tertiary education) เป็นการศกึษาระดบัสงูสดุของ
ระบบ จุดเด่นหรือภารกิจหลกัของมหาวิทยาลยัที่แตกต่างจากสถาบนัการศึกษาในรูป
อื่นนัน้อยู่ที่ความเป็นเลิศทางวิชาการ (Academic excellence) คณุสมบตัิประการนี ้
บ่งชีว้่าภารกิจหลัก (Mission) ของมหาวิทยาลัยนัน้มุ่งสนองและเสริมสร้างความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ของวิชาการสากลและชุมชนวิชาชีพ (Universal academic or 
professional community) ควบคู่ไปกบัการรับใช้สงัคมที่สถาบนันัน้สงักัดอยู่ ตามนยั
ดัง้เดิมของค าว่า university ซึ่งมาจากรากเดียวกนักบัค าว่า universal ก็คือความเป็น
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สากล (ปฐม  มณีโรจน์ 2545 : 5-6)  มหาวิทยาลยัจึงไม่ใช่มีหน้าที่หรือภารกิจเพียงแค่
สอนวิชาการหรือวิชาชีพเพียงอยา่งเดียว 

พระราชบัญญัติจัดตัง้มหาวิทยาลัยของไทยส่วนใหญ่ บัญญัติไว้ว่า  “ให้
มหาวิทยาลยัมีวตัถุประสงค์ในการให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชัน้สงู มี
ภารกิจท าการสอน ท าการวิจยั ให้บริการทางวิชาการแก่สงัคมและการท านบุ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม” มีบางแห่งเพิ่มภารกิจด้าน “การปรับแปลงถ่ายทอดและพัฒนา
เทคโนโลยี” หรือ “ผลิตครูและสง่เสริมวิทยฐานะครู” เป็นภารกิจที่ห้าแล้วแต่เป้าหมาย
เฉพาะของมหาวิทยาลัยนัน้ ๆ งานรับใช้สังคมเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจด้านการ
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม จึง เ ป็นหนึ่งในสี่ห รือห้าของพันธกิจหลักของ
มหาวิทยาลยั  

มหาวิทยาลยัราชภฎัซึง่ถือวา่เป็นสถาบนัการศกึษาเพื่อชมุชนท้องถ่ิน มีอยู่ 40 
แหง่ทัว่ประเทศ ยดึถือปรัชญาการศกึษาเพื่อการพฒันาท้องถ่ินเป็นหลกั และบางแห่งมี
ศกัยภาพในการพฒันางานวิชาการ งานวิจยัที่เก่ียวกบัชุมชนท้องถ่ินและกระบวนการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กบัชุมชนท้องถ่ิน มีการจดัองค์กรภายในมหาวิทยาลยัเพื่อ
พฒันาชุมชนท้องถ่ินโดยเฉพาะ นโยบายการพฒันาอดุมศึกษาในแต่ละระยะก็ปรากฏ
ประเด็นที่เก่ียวกบัมหาวิทยาลยัราชภฏักับการพฒันาชุมชนท้องถ่ินอยู่เสมอ ประกอบ
กับหลงัจากมีวิกฤตทางการเมืองและสงัคมเกิดขึน้  ก็ได้มีข้อเรียกร้องส่วนหนึ่งของ
สังคมที่แสดงความคาดหวังต่อสถาบันอุดมศึกษาที่จะพาชาติออกจากวิ กฤต 
นายกรัฐมนตรี  จึงได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการ  โดยส านกังานคณะกรรมการ
อดุมศกึษา (สกอ.)  จดัประชมุระดมความคิดเห็นของผู้บริหารจากมหาวิทยาลยัของรัฐ  
มหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ  มหาวิทยาลยัราชภฎั  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล 
มหาวิทยาลยัเอกชนและวิทยาลยัชุมชน ในหัวข้อ“ร่วมสร้างประเทศไทยน่าอยู่โดย
สถาบนัอดุมศึกษา”  เมื่อวนัที่ 2  สิงหาคม  2553  ณ คอนเวนชัน่เซ็นเตอร์  เมืองทอง
ธานี  จงัหวดันนทบรีุ  ซึ่งที่ประชุมได้มีความเห็นพ้องกนัว่าสถาบนัอดุมศึกษา  จะต้อง
รับใช้สงัคมในด้านการสร้างองค์ความรู้การผลิตก าลงัคนของชาติ  การบริการวิชาการ 
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และการร่วมแก้ปัญหาวิกฤตของชาติ  (www.stat.mua.go.th/OUOP/file/opou_ 
paint/php) 

 
ส านกังานคณะกรรมการอดุมศกึษา ได้ประมวลและสงัเคราะห์ข้อมลูจากการ

ประชุมให้เป็นแนวทางการปรับปรุงระบบการศึกษาโดยสถาบนัอุดมศึกษา  เพื่อสร้าง
ความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล า้ทางสงัคม  รวบรวมจัดท าเป็น “แนวทางการ
สง่เสริมอุดมศึกษาร่วมสร้างประเทศไทยน่าอยู่” โดยจะมีสถาบนัอุดมศึกษาในสงักัด
และในก ากบั  ทัง้ของรัฐและเอกชน 168 แห่งทัว่ประเทศ เป็นแนวร่วมในการขบัเคลื่อน
ให้เป็นรูปธรรมสู่สงัคมตามเป้าประสงค์  คือส่งเสริมบทบาทสถาบันอุดมศึกษาให้มี
ความรับผิดชอบต่อสงัคม  และร่วมเป็นแกนหลกัของแต่ละพืน้ที่ในกระบวนการสร้าง
ความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล า้ทางสงัคม  โดยการพฒันาให้มีสายงานวิชาการ
รับใช้สงัคม (Social impact) พฒันาระบบการผลิตก าลงัคนของประเทศที่มีอดุมการณ์
เพือ่สว่นรวมและมีความเป็นพลเมือง บริการวิชาการที่มาจากการมีสว่นร่วมของชุมชน
ท้องถ่ินและสอดคล้องกบัแผนพฒันาพืน้ท่ี  

แนวคิดของพนัธกิจมหาวิทยาลยัเพื่อสงัคม (University Engagement) เป็น
จดุเปลีย่นของการท างานกบัสงัคมของมหาวิทยาลยัโดยทัว่ไป ซึ่งเดิมด าเนินการอยู่ใน
รูปแบบของงานบริการวิชาการ (Service) และงานอาสาสมคัร (Volunteering) เป็น
หลกั ไปสูก่ารท างานร่วม (engagement) กบัภาคีในพืน้ที่ในลกัษณะเชิงสถาบนั ที่เป็น
หุ้นสว่นระยะยาว (Long-term partnership) และหวงัที่จะให้มหาวิทยาลยัเป็นผู้มีสว่น
ได้สว่นเสีย (stakeholders) อย่างแท้จริงของชุมชนหรือสงัคมในพืน้ที่ พนัธกิจนีจ้ะเป็น
การเช่ือมโยงระหว่างภารกิจหลกัทุกภารกิจของมหาวิทยาลยั ได้แก่ การผลิตบณัฑิต 
การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เข้าด้วยกันอย่างมี
ยุทธศาสตร์และเป็นระบบ และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือของทุกภาคส่วนทัง้ใน
ระหว่างมหาวิทยาลัยด้วยกันเองและระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานใน
มหาวิทยาลยั  จากความส าคัญของพันธกิจมหาวิทยาลยัเพื่อสงัคมดังกล่าว หลาย
หน่วยงานในประเทศไทยจึง ร่วมกันจัดตัง้ เค รือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม 
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(Engagement Thailand–EnT) ขึน้ เพื่อเป็นพืน้ท่ีกลางในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
การท างานวิชาการเพื่อสงัคม การพฒันาระบบบริหารจดัการ ตลอดจนเป็นจุดประสาน
ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยที่สนใจพันธกิจเพื่อสังคมทัง้ในประเทศและ
ตา่งประเทศ (www.engagementthailand.org) และมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี
ก็เป็นสถาบันหนึ่งที่เป็นสมาชิกของเครือข่ายนี ้ ประกอบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุ
ราษฎร์ธานีได้ประกาศเจตนารมณ์ไว้อย่างชัดเจนว่า เป็นมหาวิทยาลยัแห่งการรับใช้
ชมุชนท้องถ่ิน โดยปฏิบตัิภารกิจดงักลา่วมานบั 40 กว่าปีผู้วิจยัจึงมีความประสงค์ที่จะ
ศกึษาบทบาทและด าเนินงานท่ีผา่นมาของมหาวิทยาลยัวา่ได้ปฏิบตัิภารกิจในการรับใช้
ชมุชนท้องถ่ินในด้านใดบ้าง มากน้อยเพียงใด และได้รับผลส าเร็จในระดบัใด  

 
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

1. เพื่อศึกษาบทบาทการรับใช้สงัคมของมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี

ในช่วง 5 ที่ผา่นมา 

2. เพื่อเสนอแนะแนวทางและวิธีการรับใช้สงัคมของมหาวิทยาลยัภฏัสรุาษฎร์

ธานีในระยะตอ่ไป 

ควำมส ำคัญของกำรวิจัย 
ผลการวิจัยช่วยให้ทราบสภาพปัจจุบนัเก่ียวกบัการรับใช้สงัคมในด้านต่าง ๆ 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และข้อเสนอแนะที่สามารถน าไปใช้ในการ
ทบทวนหรือก าหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับปรัชญาและ
คา่นิยมหลกัเก่ียวกบัการรับใช้ชมุชนท้องถ่ิน เพื่อน าไปสูก่ารเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
และยัง่ยืนตอ่ไป  
ขอบเขตของกำรวิจัย 

ศกึษาบทบาทการรับใช้สงัคมของมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานีในช่วง 5  
ปีที่ผา่นมา ตามตวัชีว้ดัในกรอบแนวคิดของการวิจยั ประกอบด้วย การก าหนดทิศทาง
ขององค์กร โครงสร้างการบริหาร การถ่ายทอดวิสยัทศัน์และยุทธศาสตร์สู่หน่วยงาน
ระดบัปฏิบตัิ การจดัหลกัสตูรและระบบการเรียนการสอน การพฒันาอาจารย์ เง่ือนไข
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ภาระงานและการให้ความดีความชอบ การมีสว่นร่วมของอาจารย์และนกัศึกษาในการ
รับใช้สงัคม การบริการวิชาการแก่สงัคม การวิจยัเพื่อรับใช้สงัคม การรับใช้สงัคมด้าน
ศิลปวัฒนธรรม การสื่อสารประชาสมัพนัธ์ การสนบัสนุนทรัพยากรจากภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลยั และการร่วมมือกบัพนัธมิตรภายนอก  

 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 

ในการวิจยัครัง้นี ้ใช้นิยามค าวา่ การรับใช้สงัคมของมหาวิทยาลยั (University 
Engagement) ของเครือข่ายพนัธกิจสมัพนัธ์มหาวิทยาลยักับสงัคมแห่งประเทศไทย 
(Engagement Thailand) ซึ่งหมายถึงการท างานเชิงวิชาการร่วมกันระหว่าง
มหาวิทยาลยักบัสงัคมในพนัธกิจหลกัทกุด้านของมหาวิทยาลยั บนหลกัการพืน้ฐาน 4 
ประการ ได้แก่ 1) ร่วมคิดร่วมท าแบบหุ้นสว่น (Partnership) 2) เกิดประโยชน์ร่วมกนัแก่
ผู้ เก่ียวข้องทุกฝ่าย (Mutual benefit) 3) มีการใช้ความรู้และเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน 
(Scholarship) และ 4) เกิดผลกระทบตอ่สงัคมที่ประเมินได้ (Social impact) เป็นความ
ร่วมมือของสถาบนัอดุมศกึษากบัชมุชนภายนอกที่กว้างขึน้ ตัง้แตร่ะดบัท้องถ่ิน ภมูิภาค/
รัฐ ประเทศ และระดบัโลกเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และทรัพยากรที่เป็นประโยชน์
ร่วมกนัในลกัษณะของหุ้นสว่นและการตอบแทนซึง่กนัและกนั 

 
เอกสำรงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

เค รือข่ายพันธ กิจสัมพัน ธ์มหาวิทยาลัยกับสั งคมแห่งประ เทศไทย 
(Engagement Thailand) ได้อธิบายความหมายของ “University Engagement” ไว้ว่า 
เป็นการท างานเชิงวิชาการร่วมกนัระหวา่งมหาวิทยาลยักบัสงัคมในพนัธกิจหลกัทกุด้าน
ของมหาวิทยาลยั บนหลกัการพืน้ฐาน 4 ประการ ได้แก่ 1) ร่วมคิดร่วมท าแบบหุ้นสว่น 
(Partnership) 2) เกิดประโยชน์ร่วมกนัแก่ผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่าย (Mutual benefit) 3) มีการ
ใช้ความรู้และเกิดการเรียนรู้ร่วมกนั (Scholarship) และ 4) เกิดผลกระทบต่อสงัคมที่
ประเมินได้ (Social impact) (www.engagementthailand.org)  โดยมหาวิทยาลยัต้อง
ก าหนดเร่ืองพนัธกิจสมัพนัธ์มหาวิทยาลยักบัสงัคมไว้ในระบบก ากบัดแูล นโยบาย และ
แผนการด าเนินการ งบประมาณ หลกัสตูร รวมถึงวิถีชีวิตในมหาวิทยาลยั ในการท าวิจยั
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ร่วมกันนัน้ ต้องร่วมกันพัฒนาโจทย์และวิธีการที่ครอบคลุมทัง้ในเชิงวิชาการและ
ประเด็นของสงัคม การบรูณาการกบัการเรียนการสอนก็ต้องเช่ือมโยงกบัเป้าหมายใน
การเรียนรู้ของนกัศกึษา และต้องสอดคล้องกบัความต้องการของสงัคม 

มหาวิทยาลยัและสังคมท างานร่วมกันในการติดตามความร่วมมือ วัดผล
กระทบ ประเมินผลลพัธ์ และปรับปรุง/พฒันากิจกรรมที่ท าร่วมกนั เป้าหมายส าคญัคือ 
การเปลี่ยนแปลงสงัคมไปในทางที่ดีขึน้ และสร้างพลเมืองที่ดี (Engaged citizens) ซึ่ง
รวมถึงนกัศกึษา บณัฑิต และบคุลากรของมหาวิทยาลยั 

จุฬาลงกร ณ์มหาวิ ทยาลัย  กล่ า วถึ งกา ร รับใ ช้ ชุม ชน  (Community 
Involvement) ว่าเป็นกิจกรรมด้านการมีสว่นร่วมในการสนบัสนนุชุมชนหรือความผิด
ชอบต่อสังคมและการสร้างความเข้มแข็งยั่งยื นแก่ชุมชน (University Social 
Responsibility and Sustainability) โดยที่มหาวิทยาลยัเข้าไปด าเนินการในชุมชนเพื่อ
ช่วยให้ประชาชนปรับปรุงมาตรฐานการด ารงชีวิต แก้ปัญหาของท้องถ่ิน และสร้าง
ผลกระทบทางบวกให้แก่สงัคมในวงกว้าง โดยมีโครงการสร้างเสริมส านกึสาธารณะและ
ชุมชนเข้มแข็ง เช่น โครงการ 5 ส (เพื่อเสริมสร้างสขุภาพในชุมชนสยามสแควร์ สวน
หลวง สามย่าน สีลม และสวนลมุพินี (เช่น เร่ืองอาหารปลอดภยั สขุภาพผู้สงูอาย ุการ
เสริมสร้างสขุภาพช่องปากในโรงเรียนประถมศกึษา) เป็นต้น (นรินทร์ หิรัญสทุธิกลุ, 2557) 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่แบ่งงานการรับใช้สงัคม (University Engagement)  
ออกเป็น 7 ด้านคือ ด้านชมุชน (University–community engagement) ด้านวฒันธรรม 
(University–cultural engagement) ด้านศิษย์เก่า (University–alumni engagement) 
ด้านการปกครองส่วนท้องถ่ิน (University–local government engagement) ด้าน
อตุสาหกรรม (University–industrial engagement) ด้านความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ 
(University–international  engagement) และด้านความสมัพนัธ์ระหวา่งมหาวิทยาลยั 
(University–intrauniversity  engagement) ตวัอยา่งเช่น ในด้านการรับใช้ชมุชน มีการ
พฒันาพืน้ท่ีในเขตรับผิดชอบ เช่น พร้าวโมเดล  อมก๋อยโมเดล ชุมชนรอบมหาวิทยาลยั 
ได้แก่ เทศบาลสเุทพ เทศบาลแมเ่หียะ เทศบาลช้างเผือก  ชมุชนศรีบวับานและเทศบาล
นิมมานเหมินทร์ เป็นต้น หรือในด้านการร่วมมือกบัภาคอุตสาหกรรม มีการจดัสหกิจ
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ศึกษา (Co-operation education) การพฒันาก๊าซชีวมวล (Biogas) ไบโอดีเซล 
(Biodiesels) ผ้าไหม (Silk company) เคร่ืองเงิน (Silver Company) เซรามิก (Ceramic 
Company) และการท่องเที่ยว  (Tourism) (งานประชาสัมพันธ์  กองกลาง 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่. 2556) 

มหาวิทยาลยัราชภฏัอตุรดิตถ์ซึ่งรับนโยบาย “1 มหาวิทยาลยั 1 จงัหวดั” ของ 
สกอ. มาด าเนินการพฒันาท้องถ่ินในเชิงพืน้ท่ี ได้เร่ิมจากการจดัด าเนินโครงการพฒันา
ต าบลสขุภาวะและจงัหวดัน่าอยู่จากส านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ 
(สสส.) เกิดการพฒันาต าบลสขุภาวะในช่วงแรก 30 ต าบล และขยายผลเต็มที่ทัง้จงัหวดั 
เช่ือมโยงการท างานจากเป้าหมายระดบัต าบลสู่วิสยัทศัน์การพฒันาของจงัหวดั และ
สร้างความส าเร็จด้านอื่น ๆ ที่เกิดขึน้ในท้องถ่ิน เช่น โครงการการบริหารจัดการขยะ  
ของต าบลหาดสองแคว อ าเภอตรอน จงัหวดัอตุรดิตถ์ ที่เมื่อก่อนมีแต่ขยะ ปัจจุบนัไม่มี
แม้แต่ถงัขยะให้ทิง้ เพราะขยะมีมูลค่าและประโยชน์ อีกตวัอย่างหนึ่ง คือ ปัญหากลิ่น
เหม็นของมูลววัและแมลงวนั จึงเกิดโครงการมหาวิทยาลยัววัขึน้ ที่สามารถน ามูลวัว  
มาสร้างมลูค่า ผลิตปุ๋ ยลดต้นทนุการเกษตร และน ามาผลิตแก๊สหงุต้มส าหรับครัวเรือน
เพิ่มคณุภาพชีวิตได้อีกด้วย เป็นต้น 

ในตา่งประเทศ มีแนวคิดเร่ืองการรับใช้สงัคมของมหาวิทยาลยัมานานแล้ว ใน
ส่วนของนิยามการรับใช้ชุมชน (Community Engagement) นัน้ มูลนิธิคาร์เนกีเพื่อ
ความก้าวหน้าด้านการสอน (the Carnegie Foundation for the Advancement of 
Teaching) อธิบายว่าเป็นความร่วมมือของสถาบนัอุดมศึกษากับชุมชนที่มีขอบเขต
ใหญ่ขึน้ตัง้แต่ระดบัท้องถ่ิน ภูมิภาค/รัฐ ประเทศ และระดับโลกเพื่อแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้และทรัพยากรที่เป็นประโยชน์ร่วมกันในลกัษณะของการเป็นหุ้นส่วนและการ
ตอบแทนซึง่กนัและกนั   การรับใช้ชมุชนสามารถเกิดขึน้ได้ทัง้ในบริบทของการเรียนการ
สอน การวิจัย และการบริการวิชาการแก่สงัคม  ตวัอย่างของการรับใช้ชุมชนด้านการ
วิจยัและการให้ทุนสนบัสนนุจะรวมถึงการวิจัยแบบมีสว่นร่วมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน การ
วิจยัที่เน้นการปฏิบตัิจริง การรับใช้ชมุชนในด้านการเรียนการสอนอาจรวมถึงการเรียนรู้
ที่อาศยัฐานชมุชน การเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบตัิจริง และการเรียนรู้ที่เป็นการบริการชุมชน 
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ส่วนการบริการชุมชนอาจรวมถึงการท าประโยชน์ให้สงัคม โดยเน้นการปฏิบัติจริง 
พนัธะต่อประชาชนหรือกิจกรรมสาธารณะ (Civic engagement) และการออกไปตัง้
ศนูย์บริการตา่ง ๆ (Outreach) (http:/louiseville.edu/communityengagement/) 

 
ตัวบ่งชีเ้กี่ยวกับกำรรับใช้สังคมของมหำวิทยำลัย 

สถาบนัตา่ง ๆ ได้มีการจดัท าหรือก าหนดตวับง่ชีเ้พื่อใช้วดัการรับใช้สงัคม เป็น
แนวทางในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีลักษณะที่แตกต่างกันไป เช่น 
Indicators of Engagement ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นคาลิฟอร์เนีย (Western 
California University) ก าหนดไว้ 13 ด้าน (Hollander, Saltmarsh and Zlotkowski. 
2002) ดงันี ้

1. พันธกิจและเป้ำประสงค์ (Mission and Purpose)  มหาวิทยาลยัต้องประกาศ
พนัธกิจที่ชัดเจนเก่ียวกับในการจัดการศึกษาให้ผู้ เรียนได้มีส่วนร่วมกับชุมชน/สงัคม
อยา่งตอ่เนื่องตลอดชีวิต ค าประกาศนีต้้องสะท้อนระบบคณุค่าของมหาวิทยาลยัอย่าง
เปิดเผยและใช้ในการชีแ้จงและสนบัสนนุสง่เสริม ทบทวน และประเมินการจดักิจกรรม
สาธารณะและกิจกรรมการพฒันาชุมชนทัง้ในและนอกมหาวิทยาลยั สมาชิกทกุคนใน
มหาวิทยาลยัต้องตระหนกั ผกูพนั และรู้สกึเป็นเจ้าของพนัธกิจดงักลา่ว 

2. ภำวะผู้น ำทำงกำรบริหำรและทำงวิชำกำร (Academic and Administrative 
Leadership) ผู้บริหาร (อธิการบดี คณบดี) รวมทัง้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั 
(Trustees) ให้การสนบัสนนุหน่วยงานต่าง ๆ ในการจดักิจกรรมสาธารณะ การบริการ
และการพัฒนาสงัคมทัง้ด้วยวาจาและการกระท าอย่างชัดแจ้ง มีบทบาทช่วยเหลือ 
ผลกัดนัและช่วยให้มหาวิทยาลยัธ ารงรักษาและขยายงานด้านการบริการชมุชนและการ
พฒันาสงัคมอยา่งจริงจงัให้เกิดความยัง่ยืน และถือวา่มหาวิทยาลยัเป็นหุ้นสว่นท่ีส าคญั
ในความพยายามทัง้หลายที่จะพฒันาชมุชนและสงัคม และผนวกรวมกิจกรรมการเรียน
การสอนและการบริการวิชาการที่มุ่งรับใช้สงัคมเข้าไปในแผนกลยทุธ์ด้านวิชาการของ
มหาวิทยาลยั 

3. สำขำวิชำ ภำควิชำ และงำนสหวิทยำกำร (Disciplines Departments 
and Interdisciplinary Work)หลกัสตูรทัง้หลายต้องเปิดโอกาสให้มีการเรียนการสอนที่

http://www.wcu.edu/#mission
http://www.wcu.edu/#interdisciplinary
http://www.wcu.edu/#interdisciplinary


วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 

ปีท่ี 12 ฉบบัท่ี 2  กรกฎาคม – ธนัวาคม 2559 

 

206 

ใช้ชมุชนเป็นฐาน นกัศกึษาต้องได้รับโอกาสในการฝึกปฏิบตัิงานในชุมชนทัง้ในรายวิชา
การศึกษาทัว่ไป และสาขาวิชาของตน ได้รับประสบการณ์ตรงในกิจกรรมการประชุม
กลุ่ม การอภิปราย กลุ่มสนทนา และการเรียนรายวิชาที่เน้นปัญหาของชุมชนและ
เนือ้หาวิชาที่เรียน หน่วยงานทางวิชาการ (คณะ ภาควิชา ฯ) ต้องเป็นหุ้นส่วนหรือ
เจ้าของกิจกรรมชมุชน ไมใ่ช่ภาระของอาจารย์ผู้สอนแตล่ะคน  

4. กำรเรียนกำรสอน (Teaching and Learning) มหาวิทยาลยัต้องยินยอมให้
มีการน าเนือ้หาสาระในรายวิชาที่เปิดสอนไปสู่ชุมชนและให้คณะวิชามีอิสระเพียง
พอที่จะน ายทุธศาสตร์ที่ใช้ชุมชนเป็นฐานไปด าเนินการ มีการบรูณาการมุมมองด้าน
ประวตัิศาสตร์และวฒันธรรมของงานพฒันาชุมชน (community-based work) เข้าไป
ในกิจกรรมตามหลกัสตูรและกิจกรรมนอกหลกัสตูร การปฏิบตัิงานในชุมชนต้องเปิด
โอกาสให้นกัศกึษาได้แสวงหาความรู้ พฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์ และท าความเข้าใจ
ปัญหาของชุมชน  ความรู้และความเช่ียวชาญด้านชุมชนถือเป็นสว่นประกอบที่ส าคญั
ในการเรียนของนกัศึกษาที่จะต้องมีส่วนร่วมกับชุมชนในประสบการณ์ที่มีคณุค่าและ
น าไปผนวกไว้ในหลกัสตูรได้หลายลูท่าง คณะวิชาและผู้บริหารต้องให้ความส าคญักับ
การเรียนรู้จากประสบการณ์วา่จะน าไปสูว่ิธีการสร้างความรู้และความเข้าใจในประเด็น
ตา่ง ๆ อยา่งเป็นท่ียอมรับในวงวิชาการ  

5. กำรพัฒนำอำจำรย์ในคณะวิชำ (Faculty Development) มหาวิทยาลยัจดั
ให้คณะวิชามีโอกาสที่เอือ้ต่อวิธีการสอนและการปฏิบตัิที่เก่ียวข้องกับการเรียนรู้การ
ให้บริการและการศึกษาที่อาศยัชุมชนเป็นฐานอย่างสม ่าเสมอ มีการพฒันากลไกที่จะ
ช่วยให้คณะวิชาสนบัสนุนซึ่งกนัและกนัในการเรียนรู้ที่จะออกแบบและน าเอาการเรียน
การสอนและรายวิชาที่ใช้ชุมชนเป็นฐานไปสู่การปฏิบัติ มีทุนอุดหนุนในการพัฒนา
หลกัสูตร มีการลดภาระงานสอน มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปอบรมสมัมนาระดับ
ภมูิภาคและระดบัชาติ เพื่อสง่เสริมความสามารถในการให้บริการรายวิชาที่รับใช้ชุมชน
หรืออาศยัชมุชนเป็นฐานให้มีคณุภาพ 

6. บทบำทและสิ่งตอบแทนของคณำจำรย์ (Faculty Roles and Rewards) 
การก าหนดเวลาท างาน หยดุงาน การเลื่อนต าแหน่ง เง่ือนไขการด ารงต าแหน่ง ได้รวม

http://www.wcu.edu/#facdev
http://www.wcu.edu/#facroles
http://www.wcu.edu/#facroles
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เอาเอาผลงานที่เกิดจากกิจกรรมรับใช้สงัคมและการได้รับทุนอุดหนุนไว้ด้วย มีการ
กระตุ้นให้ภาควิชา/คณะวิชารวมเอาความสนใจและประสบการณ์การท างานรับใช้
ชมุชนเป็นเกณฑ์หนึง่ในการรับบคุลากรเข้าท างานในคณะ 

7. โครงสร้ำงและทรัพยำกรสนับสนุน (Support Structures and Resources) 
คณะวิชาและนกัศกึษาได้รับแจ้งให้ทราบถึงทรัพยากรที่สามารถจะใช้ในกิจกรรมการรับ
ใช้ชมุชนท่ีมหาวิทยาลยัมีอยู ่โดยมีการด าเนินการอยา่งมีประสทิธิภาพในการปฐมนิเทศ
นกัศึกษาและอาจารย์ทกุครัง้ มีแบบฟอร์ม และแนวปฏิบตัิ (Procedures) ต่าง ๆ ที่ใช้
ส าหรับงานบริการชมุชนอยา่งครบถ้วน จดัก าหนดการตา่ง ๆ ให้ยืดหยุน่และมีทางเลือก
ส าหรับนกัศึกษาและอาจารย์ได้ด าเนินการอย่างสะดวก  และมีหน่วยงานกลางหรือ
ศนูย์บริการท่ีด าเนินการเคียงคูไ่ปกบักิจกรรมวิชาการและภารกิจการเรียนการสอนที่ใช้
ชมุชนเป็นฐาน 

8. กำรจัดสรรงบประมำณและทรัพยำกรภำยในสถำบัน (Internal Budget 
& Resource Allocations) มีการจัดสรรเงินทุนอย่างเพียงพอในการในสนับสนุน 
สง่เสริม และการมีส่วนร่วมระดบัลกึในงานรับใช้ชุมชนของนกัศึกษา และบุคลากรใน
คณะวิชา น าเอาทรัพยากรท่ีมีอยูม่าใช้ในการสร้างความเข้มแข็งของกิจกรรมสาธารณะ
และงานรับใช้ชมุชนอยา่งสม ่าเสมอ โดยการจดัสรรทรัพยากรให้กบักิจการดงักลา่วเป็น
อนัดบัแรกๆ มีการจดัหาบคุลากรที่ท างานระยะยาว (Long-term staff) อย่างเพียงพอ
เพื่อสนบัสนนุกิจกรรมพฒันาสงัคม รวมทัง้จดัหาพืน้ที่ท างาน (Office space) ให้แก่
บคุลากรดงักลา่วอยา่งเหมาะสม 

9. เสียงสะท้อนจำกชุมชนหรือกำรมีส่วนร่วมของชุมชน (Community Voice) 
มหาวิทยาลยัมีการเชิญผู้มีความรู้และสืบทอดประวัติศาสตร์ท้องถ่ินมาแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์กบันกัศึกษาและคณาจารย์ ชุมชนท้องถ่ินมีสว่นร่วมอย่างสม ่าเสมอและ
ในระดบัลกึตอ่การก าหนดบทบาทและอทุิศตนตอ่การเรียนการสอนท่ีเน้นชมุชนเป็นฐาน 
มีบทบาทที่ส าคญัในการช่วยก าหนดทิศทางหรือรูปแบบความร่วมมือระหวา่งชมุชนและ
มหาวิทยาลยั 

http://www.wcu.edu/#supportstructures
http://www.wcu.edu/#budget
http://www.wcu.edu/#budget
http://www.wcu.edu/#voice
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ชมุชนมีตวัแทนอยู่ในคณะกรรมการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลยัในสว่นที่เก่ียวข้อง 
ให้ข้อมลูป้อนกลบัในการพฒันาและธ ารงรักษากิจกรรม/โครงการพฒันาสงัคมและรับ
ใช้ชมุชนแก่มหาวิทยาลยัและมีสว่นร่วมในการก าหนดแผนกลยทุธ์ของมหาวิทยาลยั 

10. กำรจัดสรรทรัพยำกรจำกภำยนอก (External Resource Allocation) 
มหาวิทยาลยัช่วยเหลอืชมุชนในการสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ดีส าหรับนกัศึกษา
ที่ไปปฏิบตัิงานในชมุชน และช่วยให้สามารถเข้าถึงทรัพยากรทางปัญญา ทรัพยากรทาง
เทคนิค และทรัพยากรมนษุย์ในมหาวิทยาลยัได้สะดวก จดัทรัพยากรให้สะดวกตอ่ความ
พยายามในการพฒันาชุมชนในท้องถ่ินใกล้เคียง (Local neighborhoods) ออกแบบ
กลไกในมหาวิทยาลยัและพฒันาให้สามารถตอบสนองทัง้ภายในสถาบันและชุมชน
ท้องถ่ิน เช่น การใช้อาคารร่วมกนั 

11. กำรประสำนงำนด้ำนกิจกรรมชุมชน (Coordination of Community-Based 
Activities) มหาวิทยาลยัได้ประสานงานเก่ียวกับกิจกรรมชุมชนระหว่างกิจกรรม /
โครงการทางวิชาการ กิจกรรมร่วมหลกัสตูร และกิจกรรมนอกหลกัสตูรเป็นอย่างดี  ช่วย
ให้หุ้นสว่นในชุมชนเข้าใจ เข้าถึง และขบัเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อชุมชนได้ เช่น การ
เรียนรู้การให้บริการ การฝึกงาน รายวิชาที่เน้นฐานชมุชน 

12. ภำคีในกำรส่งเสริมกำรเสวนำสำธำรณะ (Forums for Fostering Public 
Dialogue) มหาวิทยาลยัแสดงบทบาทที่ชดัเจนและได้ผลดีในการอ านวยความสะดวก
ในการจดัเวทีเสวนาในประเด็นตา่ง ๆ ที่ส าคญัตอ่ชมุชน ช่วยชกัน าให้ผู้มีสว่นได้สว่นเสยี
จากภาคสว่นตา่ง ๆ ในชมุชนมาร่วมวงเสวนา 

13. เสียงของนักศึกษำหรือกำรมีส่วนร่วมของนักศึกษำ (Student Voice) 
นกัศกึษามีสว่นร่วมเป็นกรรมการส าคญัตา่ง ๆ ของมหาวิทยาลยั โดยเฉพาะในคณะที่มี
การตดัสนิใจเก่ียวกบัเร่ืองบคุลากร (Personnel decision) 

มหาวิทยาลยัจดัสถานท่ีให้นกัศึกษาได้อภิปรายแลกเปลี่ยนในประเด็นส าคญั ๆ 
ที่เก่ียวข้องกับตัวเขาเองและชุมชนของนักศึกษา  คัดเลือกและฝึกผู้น านักศึกษาให้
ท างานกบัคณะและหุ้นสว่นในชุมชน สร้างเสริมแนวคิดและทกัษะที่จ าเป็นส าหรับการ
ปฏิบตัิงานในชมุชนในปีแรก ๆ ที่เข้ามาเรียน และยอมรับการรณรงค์ที่เป็นปากเป็นเสยีง

http://www.wcu.edu/#externalresource
http://www.wcu.edu/#activities
http://www.wcu.edu/#activities
http://www.wcu.edu/#forums
http://www.wcu.edu/#forums
http://www.wcu.edu/#studentvoice
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แทนกลุม่ตา่ง ๆ (Advocacy campaigns) ที่ริเร่ิมโดยนกัศึกษาว่าเป็นรูปแบบการรับใช้
สงัคมที่ชอบธรรม   

ส่วนคณะกรรมาธิการเคลล็อกว่าด้วยอนาคตของมหาวิทยาลยัแห่งรัฐและ
มหาวิทยาลยัที่ได้รับจดัสรรที่ดิน (The Kellogg Commission on the Future of State 
and Land-Grant Universities)  ได้ตีพิมพ์รายงานเร่ือง “มหาวิทยาลยัที่รับใช้สงัคม”  
โดยน าเสนอแหล่งข้อมูลจากตารางมิติของฮอลแลนด์ (The Holland Matrix) และ
แนวทางการวดัตวัแปรของเกลมอน (the Gelmon Assessment Approach) มาพฒันา
แบบวดัการรับใช้ชมุชนขึน้ โดยแบง่ตวัชีว้ดัออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่   พั น ธ กิ จ ข อ ง
สถาบนั (Mission) การจ้างงาน เง่ือนไขการด ารงต าแหนง่และการเลือ่นขัน้ (Promotion, 
Tenure, Hiring) โครงสร้างการบริหาร (Organization Structure) การมีสว่นร่วมกบั
ชุมชนของนกัศึกษา (Student Involvement) การมีสว่นร่วมกบัชุมชนของคณาจารย์ 
(Faculty Involvement) การมีส่วนร่วมกับสถาบันของชุมชน (Community Involvement) 
สิง่พิมพ์ของสถาบนัเก่ียวกบัชุมชน (Campus Publications) โดยแต่ละด้านให้ประเมิน
ค่า 4 ระดบัว่ามีความสอดคล้องกบัหรือมีการกลา่วถึงหรือมีการปฏิบตัิเก่ียวกบัการรับ
ใช้สงัคมในระดบัมากน้อยอยา่งไร 

 
กรอบแนวคิดของกำรวิจัย 

จากเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวข้องกบัการรับใช้สงัคมของมหาวิทยาลยัต่าง ๆ 
สามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการพิจารณามิติด้านต่าง ๆ ขอบเขต และระดบัของ
การรับใช้สังคม 12 มิติคือ การก าหนดทิศทางองค์กร การจัดโครงสร้างองค์กร  
การถ่ายทอดวิสยัทศัน์และยทุธศาสตร์สูห่น่วยงานระดบัปฏิบตัิ  การจัดหลกัสตูรและ 
การเรียนการสอน การพฒันาคณาจารย์และบคุลากร เง่ือนไขภาระงาน และการให้
ความดีความชอบ การมีส่วนร่วมของอาจารย์และนักศึกษาในการรับใช้สังคม  
การบริการวิชาการแก่สงัคม การวิจยัเพื่อรับใช้สงัคม การรับใช้สงัคมด้านศิลปวฒันธรรม 
การสื่อสาร/ประชาสมัพนัธ์ การสนบัสนุนทรัพยากรจากภายในและภายนอก และ 
การร่วมมือกบัพนัธมิตรหรือหุ้นสว่นในชมุชน/สงัคม 
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วิธีกำรวิจัย 
การวิจัยครัง้นี เ้ป็นงานวิจัยเชิงนโยบาย ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงพรรณนา 

(Descriptive research) โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาบทบาทของมหาวิทยาลยัราชภฏั
สรุาษฎร์ธานีในการรับใช้สงัคม ตามกรอบแนวคิดเก่ียวกบัการรับใช้สงัคม (University 
Engagement) 12 ด้านท่ีผู้วิจยัได้สงัเคราะห์ขึน้จากการประมวลเอกสารและงานวิจยัที่
เก่ียวข้องทัง้ในประเทศและต่างประเทศ   ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์  แบ่งเป็น 2 
ประเภทคือ 1) ข้อมลูปฐมภมูิ (Primary Data) เก่ียวกบัการรับใช้สงัคมของมหาวิทยาลยั
ในมิติตา่ง ๆ จากผู้ให้ข้อมลูส าคญั (Key informants) ซึง่เป็นผู้บริหารระดบัตา่ง ๆ ตัง้แต่
อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ประธานสาขาวิชา และผู้อ านวยการส านกั/สถาบนั 
อาจารย์ผู้สอน ตวัแทนอาจารย์ในสภาวิชาการ ตวัแทนอาจารย์ในสภามหาวิทยาลยั 
ผู้น าชุมชน ผู้บริหารองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน และบุคลากรอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องหรือมี
สว่นได้สว่นเสียกบัภารกิจการรับใช้สงัคม และ 2) ข้อมลูทตุิยภูมิ (Secondary Data) 
เป็นข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสารต่าง ๆ เช่น แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั 
รายงานประจ าปี รายงานการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดี 
คณบดี และผู้ อ านวยการส านัก/สถาบัน  เว็บไซต์ วารสาร และจดหมายข่าวของ
มหาวิทยาลยั ผลงานวิจัย โครงการบริการทางวิชาการแก่สงัคม สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เพื่อ
ศึกษาวิเคราะห์ภารกิจเก่ียวกับการรับใช้สงัคมตามกรอบแนวคิดที่ใช้ศึกษา  การเก็บ
ข้อมลูด าเนินการระหวา่งเดือนมิถนุายน ถึงสิงหาคม 2558 จากการศึกษาเอกสาร การ
สมัภาษณ์เชิงลึก ประกอบการสงัเกต การจดบนัทึก และบนัทึกเสียง และการสนทนา
กลุม่ (Focus group discussion)  ในการวิเคราะห์ข้อมลู ผู้วิจยัได้น าข้อมลูมาวิเคราะห์
เปรียบเทียบอย่างต่อเนื่อง (Constant comparative analysis) จดัหมวดหมู่จ าแนก
ประเภทข้อมูลอย่างเป็นระบบด้วยการวิ เคราะห์เนือ้หา (Content analysis) 
เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างในคุณภาพและคุณสมบัติของข้อมูล 
จนกระทัง่ข้อมลูอิ่มตวั (Saturated) และท าการวิเคราะห์อปุนยั (Analytical induction) 
ถึงประเด็นการรับใช้สงัคมในแต่ละมิติว่ามีลกัษณะเป็นอย่างไร แล้วจึงสงัเคราะห์ผล
การรับใช้สงัคมของมหาวิทยาลยัในแตล่ะตวัชีว้ดั  
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สรุปผลกำรวิจัยและกำรอภปิรำยผล  
ผลการวิจยัในภาพรวมทัง้ 12 ด้านของการรับใช้สงัคมของมหาวิทยาลยัราช

ภฏัสรุาษฎร์ธานีพบวา่ ความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนกัถึงความส าคญัของงาน
รับใช้สงัคมของผู้บริหารและบคุลากรบางสว่นในในมหาวิทยาลยั  ยงัสบัสนระหว่างค า
วา่ การบริการวิชาการแก่สงัคม (Academic extension) กบัค าว่า การรับใช้สงัคมของ
มหาวิทยาลยั (University engagement) สว่นใหญ่เข้าใจว่าเป็นเร่ืองเดียวกนั ซึ่งหาก
พิจารณาในแง่ของงานบริการวิชาการแก่สงัคม มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานีได้
ด าเนินการอยา่งหลากหลายและค่อนข้างดี แต่งานสว่นใหญ่ยงัไม่เข้าข่ายที่จะเป็นการ
รับใช้สงัคมในความหมายสากลและนิยามงานวิชาการรับใช้สงัคมของ กพอ. รวมทัง้
ความหมายที่องค์กรอื่น ๆ ก าหนดไว้  เพราะจากผลการวิจยัพบว่าแม้จะมีความชดัเจน
ในมิติของทิศทางการรับใช้สังคม ความมุ่งมั่นของทีมผู้ บริหาร และการสนับสนุน
ทรัพยากรในการด าเนินงานอย่างเต็มที่ ท าให้งานบริการวิชาการด าเนินไปอย่าง
หลากหลาย ปรากฏผลชดัเจน แตม่ิติด้านอื่น ๆ ในการท างานรับใช้สงัคม ยงัไม่สามารถ
ด าเนินไปได้อย่างเข้มแข็งครบวงจร โดยเฉพาะแก้ปัญหาหรือพัฒนาสังคม และ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวิถีชีวิต ศิลปวฒันธรรม สิ่งแวดล้อม อาชีพ  เศรษฐกิจ การเมือง
การปกครอง คณุภาพชีวิต หรือสขุภาพของคนในชมุชนอยา่งชดัเจน ซึง่จะพิจารณาทีละ
มิติ ดงัตอ่ไปนี ้

ผลการวิจยัยงัพบว่ามหาวิทยาลยัมีทิศทางที่ชดัเจนในการรับใช้สงัคม มีการ
ระบไุว้ในวิสยัทศัน์ พนัธกิจ ยทุธศาสตร์ และเป้าประสงค์ของแผนพฒันามหาวิทยาลยั
ระยะต่าง ๆ รวมทัง้ในแผนปฏิบตัิการประจ าปี มีการก าหนดเป้าหมายเชิงพืน้ที่ (Area 
Focus) ในลกัษณะการแบ่งพืน้ที่รับผิดชอบคณะละ 2 - 3 อ าเภอ แต่ไม่ได้ก าหนด
เป้าหมายที่ได้มาจากการลงพืน้ที่ ส ารวจชุมชนต่าง ๆ จัดเสวนารับฟังความเห็นจาก
ประชาคม และเลอืกชมุชนท่ีเป็นฐานทางยทุธศาสตร์ เป็นพืน้ที่เป้าหมายในการพฒันา 
ให้เกิดผลกระทบที่ต้องการเป็นรูปธรรม ในด้านประเด็นการพฒันาก็ก าหนดไว้กว้าง ๆ 
แล้วแตค่ณะหรือหน่วยงานจะน าไปพิจารณาด าเนินการตามความพร้อมหรือศกัยภาพ
ของแตล่ะหนว่ยงาน ในแผนปฏิบตัิการประจ าปีก าหนดเป้าหมายและตวัชีว้ดัไว้กว้าง ๆ 
การด าเนินการของคณะและสถาบนัตา่ง ๆ จึงเป็นการตอบสนองยทุธศาสตร์ในลกัษณะ
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ตามความต้องการของคณะหรือสาขา ซึ่งรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการรวบรวม
น าไปเสนอมหาวิทยาลยัจัดสรรงบประมาณสนับสนุน แล้วบูรณาการเป็นแผนของ
มหาวิทยาลยั  ไม่ได้เป็นการริเร่ิมประเด็นการพัฒนาในระดบัมหาวิทยาลัยหรือจาก
ความต้องการจ าเป็นของชมุชน จึงมีข้อเสนอจากผู้บริหารหลายคนให้มหาวิทยาลยัวาง
แผนการรับใช้ชมุชนในสองแนวทาง ทางหนึง่คือการรับใช้สงัคมเชิงพืน้ที่ โดยเลือกพืน้ที่
เป้าหมายหนึ่งแห่ง เช่น ต าบลขุนทะเล แล้วจัดเวทีประชาคมร่วมกับเจ้าของพืน้ที่เพื่อ
วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของชุมชน จัดล าดับความส าคัญ และหาทาง
แก้ปัญหา หรือสนองความต้องการดงักล่าวจนเห็นผลส าเร็จที่วดัได้เชิงประจกัษ์ แล้ว
คอ่ยขยายผลไปสูปั่ญหาอื่น ๆ  หรือชุมชนอื่นต่อไป  แนวทางที่สอง ให้แต่ละหน่วยงาน
ไปเลอืกศกึษาชมุชนและด าเนินการรับใช้ชมุชนเฉพาะในเร่ืองที่หน่วยงานนัน้เช่ียวชาญ 
ซึง่สามารถด าเนินการในพืน้ท่ีที่แตกต่างกนั จากที่ได้ศึกษาเปรียบเทียบการด าเนินงาน
รับใช้สงัคมในมหาวิทยาลยัตา่ง ๆ พบวา่สว่นใหญ่ใช้แนวทางแรก เพราะแนวทางที่สอง
จะท าให้การรับใช้สงัคมกระจดักระจาย ไมเ่กิดพลงัความเข้มแข็งเท่าที่ควร การก าหนด
ทิศทางองค์กรในแนวทางแรก ได้มีการด าเนินการในมหาวิทยาลยัของรัฐหลายแห่ง 
ได้แก่ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ก าหนดเป้าหมายในด้านการรับใช้ชุมชน โดยการพฒันา
พืน้ที่ในเขตรับผิดชอบ  ได้แก่ อ าเภอพร้าว (พร้าวโมเดล) อ าเภออมก๋อย (อมก๋อย
โมเดล) ชุมชนรอบมหาวิทยาลัย ได้แก่ เทศบาลสุเทพ เทศบาลแม่เหียะ เทศบาล
ช้างเผือก ชุมชนศรีบวับาน และเทศบาลนิมมานเหมินทร์ เป็นต้น และการร่วมมือกับ
ภาคอตุสาหกรรม ในการจดัสหกิจศึกษา (Co-operation education) การพฒันาก๊าซ
ชีวมวล (Biogas) ไบโอดีเซล (Biodiesels) ผ้าไหม (Silk company) เคร่ืองเงิน (Silver Company) 
เซรามิก (Ceramic Company) และการท่องเที่ยว (Tourism) ส่วนจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยัเข้าไปด าเนินการในชุมชนเพื่อช่วยให้ประชาชนปรับปรุงมาตรฐานการ
ด ารงชีวิต แก้ปัญหาของท้องถ่ิน และสร้างผลกระทบทางบวกให้แก่สังคม โดยมี
โครงการสร้างเสริมส านึกสาธารณะและชุมชนเข้มแข็ง เช่น โครงการ 5 ส (เพื่อ
เสริมสร้างสขุภาพในชุมชนสยามสแควร์ สวนหลวง สามย่าน สีลม และสวนลุมพินี ) 
โครงการหนึ่งหน่วยงานหนึ่งชุมชน (OFOC- One Functional Unit One Community) 
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โครงการสระบรีุชมุชนเข้มแข็ง   และโครงการบริการวิชาการสูส่งัคมของสว่นงานต่าง ๆ 
(นรินทร์ หิรัญสทุธิกุล, 2557) หรือที่มหาวิทยาลยัพะเยา ได้ส ารวจข้อมลู  ท า Social 
mapping แล้ววิเคราะห์ประเด็นปัญหาร่วมกบัชุมชน โดยเลือกประเด็นปัญหาเร่งด่วน
และมีโอกาสประสบผลส าเร็จสงู และเลือกพืน้ที่ชุมชนที่มีผู้น าชุมชนที่เข้มแข็ง น าไปสู่
การได้รับความร่วมมือจากชุมชน มีภาคี เครือข่ายในพืน้ที่  ทัง้ ท้องถ่ิน ภาครัฐ 
ภาคเอกชนและชุมชน ไปสู่การพฒันาเป็นโครงการ โดยใช้ความรู้ความสามารถของ
คณาจารย์ นกัวิชาการซึ่งเป็นทีมงานในคณะ น าหลกัวิชาที่จดัการเรียนการสอนอยู่ใน
สถาบนั เข้าไปช่วยแก้ไขและเรียนรู้ร่วมกนักบัคนในพืน้ท่ี เมื่อประสบผลส าเร็จในการแก้
ไขก็จะเกิดเป็นชุมชนต้นแบบ (Success Model) ซึ่งใน 1 คณะก็จะมีอย่างน้อย 1 
โมเดล เป็นต้น (รัตนวดี เศรษฐจิตร} 2558) 

ในการด าเนินการดังกล่าว มหาวิทยาลยัต้องท างานเชิงรุก ท าความเข้าใจ
ปัญหาของคนในท้องถ่ิน ส ารวจทรัพยากรด้านตา่ง ๆ รวมทัง้ทรัพยากรบคุคลในท้องถ่ิน 
เพื่อที่จะสามารถรับใช้ท้องถ่ินในสิ่งที่ชุมชนท้องถ่ินต้องการได้ โดยอาศยักระบวนการ
ร่วมคิด ร่วมท า ไม่ใช่ให้มหาวิทยาลัยไปบริการแต่ฝ่ายเดียว เพราะจะท าให้การ
แก้ปัญหาไม่ยั่งยืน ในการนีต้้องอาศัยผู้บริหารระดับสูงที่มีประสบการณ์และความ
เช่ียวชาญด้านนีใ้นการผลกัดันและก ากับติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรับใช้
สงัคมอยา่งตอ่เนื่องจริงจงั  

ในด้านโครงสร้างการบริหาร พบว่า มหาวิทยาลยัมีการแต่งตัง้รองอธิการบดี
ฝ่ายบริการวิชาการให้มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการบริการวิชาการ โดยมีหน่วยงาน
รองรับคืองานบริการวิชาการพัฒนาท้องถ่ิน สังกัดกองกลาง ส านักงานอธิการบดี  
ในการขบัเคลื่อนและสนบัสนุนการด าเนินงานตามพนัธกิจนี ้มีคณะกรรมการบริการ
วิชาการประสานและสนบัสนุนงานรับใช้สงัคม  มีหน้าที่จดัท าแผนปฏิบตัิการบริการ
วิชาการโดยรวบรวมจากโครงการและกิจกรรมที่คณะและหน่วยงานต่าง ๆ เสนอมา 
พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กับโครงการและกิจกรรมดงักลา่วและน าเสนอให้สภา
มหาวิทยาลยัอนมุตัิ  ส่วนงาน/โครงการที่ได้รับงบประมาณหรือเงินทนุสนบัสนนุจาก
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ภายนอก มหาวิทยาลัยอาจแต่งตัง้กรรมการขึน้มารับผิดชอบโดยเฉพาะหรืออาจ
มอบหมายให้คณะ/ส านกั/ศนูย์ แหง่ใดแหง่หนึง่รับไปด าเนินการแล้ว แตก่รณี  

จึงมีข้อเสนอจากผู้บริหารหลายท่านให้จัดตัง้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่ืองการ
รับใช้สงัคมขึน้มาโดยเฉพาะเพื่อให้งานตามวิสยัทศัน์และยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั
เป็นไปอย่างมีเอกภาพและมีพลังในการขับเคลื่อนงานตามพันธกิจ ซึ่งข้อเสนอนี ้
สอดคล้องกบัการจดัโครงสร้างของมหาวิทยาลัยชัน้น าในต่างประเทศ ที่สว่นใหญ่จะมี
หนว่ยงานด้านนีโ้ดยตรง เช่น Office of Engagement ของมหาวิทยาลยัเปอด ู(Purdue 
University) Office for Public Engagement ของมหาวิทยาลยัมิเนโซต้า Division of 
University Engagement ของมหาวิทยาลยัแห่งรัฐคลีฟแลนด์ (Cleveland State 
University) Public Engagement ของมหาวิทยาลยัคอร์แนล National Co-ordinating 
Centre for Public Engagement ของมหาวิทยาลยัออกซ์ฟอร์ด Public & Community 
Engagement ของมหาวิทยาลยัแมนเชสเตอร์ เป็นต้น     

ในด้านการถ่ายทอดวิสยัทศัน์และยทุธศาสตร์สูห่น่วยงานระดบัปฏิบตัิ พบว่า 
มหาวิทยาลยัโดยอธิการบดีจะชีแ้จงพนัธกิจและนโยบายการรับใช้สงัคมในที่ประชุม
คณบดีเกือบทกุครัง้ และเน้นย า้นโยบายเร่ืองการพฒันาท้องถ่ินทกุครัง้ที่มีการประชุม 
การสมัมนา หรือการจดังานต่าง ๆ มีแผนพฒันาและเอกสารแจ้งให้หน่วยงานต่าง ๆ 
รับทราบพนัธกิจนี ้รวมทัง้แจ้งให้อาจารย์และนกัศึกษาใหม่รับทราบในการปฐมนิเทศ 
นอกจากนี ้ยังมีประกาศของงานบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถ่ิน ก าหนดพืน้ที่
ให้บริการของมหาวิทยาลยั และคณะต่าง ๆ ไว้อย่างชดัเจน  ในการน านโยบายรับใช้
สงัคมมาด าเนินการในแตล่ะคณะจะมีระดบัการปฏิบตัิที่แตกต่างกนัมาก ขึน้อยู่กบัการ
รับรู้นโยบาย ความตระหนกัในการปฏิบตัิตามพนัธกิจ ความเข้าใจเก่ียวกบัแนวคิดการ
รับใช้สังคม ความพร้อม ความสนใจ และความเช่ียวชาญของบุคลากร รวมทัง้
ลกัษณะเฉพาะของแต่ละสาขาวิชาชีพหรือหรือศาสตร์แต่ละสาขา บางคณะมีการ
ส ารวจปัญหาและความต้องการของชมุชนเป้าหมาย และบางคณะได้ไปด าเนินกิจกรรม
และโครงการในพืน้ที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งได้แก่ การบรรยายทางวิชาการ การฝึกอบรม การ
จัดเวทีสนทนาหรือรับฟังความคิดเห็นจากประชาคม มีบางคณะที่ได้รับใช้สงัคมใน
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ลกัษณะที่มีการศกึษาปัญหาและความต้องการ น าความต้องการดงักลา่วมาด าเนนิการ
แก้ไขหรือร่วมกันแก้ปัญหาจนบรรลุผลซึ่งมีอยู่น้อยมาก เช่น การอนุรักษ์ป่าชายเลน 
งานวิจยัเร่ืองหนอนนก ร าข้าว ไข่เค็ม ฯ มหาวิทยาลยัจึงควรพฒันาระบบและกลไกใน
การขบัเคลื่อนและก ากับติดตามงานบริการรับใช้สงัคมอย่างชดัเจน และปรับปรุงการ
ท างานตามวงจร PDCA อยา่งจริงจงั  

ในด้านการจดัหลกัสตูรและระบบการเรียนการสอน พบวา่ คณะตา่ง ๆ ยงัไมม่ี
หลกัสตูรหรือการจดัการเรียนการสอนที่เน้นการรับใช้สงัคม (Service learning) ทัง้ใน
หมวดรายวิชาการศึกษาทัว่ไป (General Education-GE)  รายวิชาเฉพาะด้าน และ
กลุ่มวิชาเลือก ไม่พบรายวิชาในลักษณะที่ เ ป็นการ เ รียนรู้ที่ ใ ช้ชุมชนเป็นฐาน 
(Community-based learning-CBL) ส่วนใหญ่เป็นการฝึกปฏิบตัิงานในชุมชนหรือ 
ในหน่วยงานต่าง ๆ ในลักษณะของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือเป็นกิจกรรม
บ าเพ็ญประโยชน์หรือกิจกรรมสาธารณะ (Civic engagement) ตามความสมคัรใจและ
ความสะดวกของนกัศึกษา เป็นการจดัการศึกษาตามปกติของมหาวิทยาลยัโดยทัว่ไป 
ไม่ได้มีการออกแบบหลักสูตรให้สนองตอบต่อการรับใช้สังคมโดยตรง ต่างกับ
มหาวิทยาลยัในต่างประเทศที่มีเป้าหมายในการรับใช้สงัคม มีการก าหนดช่ือรหสัวิชา 
(CBL Codes) ในกลุม่นีอ้ย่างชดัเจน ได้แก่ SL (Service Learning) FE (Field Experience 
/Practicum) IN (Internship/Cooperative Experience) CS (Capstone Course) RS (Research) 
และ OT (Others, please specify) การเรียนการสอนในลกัษณะนีม้ีการด าเนินการ 
อย่างจริง มีการติดตาม ประเมินผล และน าข้อมูลที่ได้รับไปปรับปรุงหลกัสูตรหรือ
พฒันาหลกัสตูรใหม่อยู่เสมอ (University of Louisville, 2011: 3-4) ตวัอย่างรายวิชา 
ที่มีลกัษณะเช่นนีใ้นหลกัสตูรของมหาวิทยาลยัในต่างประเทศ ได้แก่ An introduction 
to CBRE, Building CBR Partnerships, Community Engagement : Contexts and 
Processes, Developing CBR Projects : The ‘How’, Doing Community-based 
Research (CBR) Well : Ethically and with Rigour, Program Evaluation with a 
Community-Based Approach, Special Topics เป็นต้น (www.extention.ualberta 
.ca/find/exces) 
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อยา่งไรก็ตาม การเป็นมหาวิทยาลยัเพื่อการพฒันาท้องถ่ินตามที่กฎหมายได้
บญัญตัิเอาไว้  มหาวิทยาลยัราชภฏัทกุแหง่ก็ต้องด าเนินการเร่ืองนีอ้ยู่แล้วแม้ว่าจะไม่มี
ร า ยวิ ช ากา ร รับ ใ ช้ สั ง คม ใ นหลัก สูต ร  ใ นขณะที่ มหา วิ ทยาลัยอื่ น  ๆ  เ ช่ น 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่ใช้ชุมชนเป็นฐานใน
รายวิชาศกึษาทัว่ไป แต่ถึงแม้ไม่ได้ออกแบบหลกัสตูรและรายวิชาที่จะจดัการเรียนการ
สอนไว้เพื่อเป้าประสงค์ดงักลา่ว   อาจารย์ในคณะและสาขาวิชาต่าง ๆ  ก็สามารถจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการบริการชมุชนหรือรับใช้สงัคมได้  โดยอาจารย์ผู้สอนสามารถ
เขียนกิจกรรมเหลา่นีไ้ว้ใน มคอ.3  และจดักิจกรรมการเรียนการสอนในลกัษณะการรับ
ใช้ชมุชนเพื่อสนองนโยบายหรือพนัธกิจด้านนีไ้ด้   

ในด้านการพฒันาอาจารย์ พบว่า มหาวิทยาลยัไม่มีแผนพฒันาอาจารย์และ
บุคลากรด้านการรับใช้สงัคมโดยตรง  การสรรหาและบรรจุบุคลากรใหม่เข้ามาเป็น
อาจารย์ผู้สอนหรือบคุลากรสายสนบัสนนุ ไม่ได้ก าหนดเง่ือนไข หรือก าหนดคณุสมบตัิ
เก่ียวประสบการณ์หรือความช านาญในงานรับใช้สงัคม มหาวิทยาลยัจึงควรมีแผนและ
มาตรการในการรับบคุลากรเข้ามาท าพนัธกิจนีอ้ย่างน้อยก็ในสดัสว่นที่จะท าให้งานนี ้
ประสบผลส าเร็จได้ เช่น การก าหนดคณุสมบตัิเก่ียวกบัทกัษะหรือประสบการณ์ในการ
ท างานกับชุมชนในการรับบุคคลบางต าแหน่งเข้ามาเป็นอาจารย์หรือบุคลากรสาย
สนับสนุน หากใช้วิธีการสรรหาตามปกติไม่ได้ ก็ใช้วิธีลดั (Fast tract) ในการเสาะ
แสวงหาบคุคลที่มีความรู้ความเช่ียวชาญที่พร้อมจะปฏิบตัิงานได้ทนัที โดยอาศยัระบบ
จูงใจ (Incentives) ที่เป็นเง่ือนไขพิเศษ ควรปรับเปลี่ยนเกณฑ์ภาระงานให้อาจารย์แต่
ละคนสามารถใช้งานรับใช้สงัคมทดแทนภาระงานอื่นได้ ไม่จ าเป็นต้องให้ทกุคนท างาน
ทกุพนัธกิจ มีการก าหนดเกณฑ์การให้ความดีความชอบ หรือระบบจูงใจแก่ผู้ที่ท างาน
รับใช้สงัคมจนประสบความส าเร็จเป็นท่ียอมรับ  

ในด้านการมีส่วนร่วมของอาจารย์และนักศึกษาในการรับใช้สังคม พบว่า 
ผู้บริหาร อาจารย์ และนกัศึกษามีความสมัพนัธ์กบัชุมชนในระดบัค่อนข้างดี สว่นใหญ่
เป็นกรณีที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการตามแผนงานของ
มหาวิทยาลยั เช่น การไปฝึกงานหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การการฝึกอบรม การ
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พฒันาบุคลากรให้หน่วยงานต่าง ๆ การจัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ หรือการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมตามประเพณีหรือเทศกาลต่าง ๆ แต่ในการตอบสนองข้อเรียกร้องหรือ
ความต้องการของชุมชน/สงัคม พบว่ายงัท าได้ไม่เต็มที่ ยงัไม่ค่อยมีงานรับใช้สงัคมที่
เกิดผลกระทบชดัเจนเป็นรูปธรรม ทัง้นีเ้นื่องจากมีข้อจ ากดัเร่ืองบคุลากรที่จะท างานรับ
ใช้สงัคมทัง้ในแง่ความตระหนกัและความพร้อมที่จะท างานกบัชมุชน รวมทัง้มีภาระงาน
สอนค่อนข้างมาก ซึ่งอาจแก้ปัญหาโดยการรวมกลุม่เรียนหลาย ๆ กลุ่มเ ป็นห้องเรียน
กลุม่ใหญ่ 100-300 คนในรายวิชาที่เป็นเนือ้หาหรือวิชาบรรยาย เพื่อลดชัว่โมงสอนของ
อาจารย์  ลกัษณะเช่นนีเ้คยมีการทดลองท ามาแล้วและได้ผลดีไมแ่ตกตา่งจากการเรียน
การสอนของกลุม่เรียนปกติ (ชิรวฒัน์ นิจเนตร, 2557) ท าให้อาจารย์มีเวลาไปท างานรับ
ใช้สงัคมได้  

ในด้านการบริการวิชาการ พบว่า มหาวิทยาลยัด าเนินการได้ในระดบัดี สว่น
ใหญ่เป็นการจัดบริการที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอนในรายวิชา หรือกิจกรรมใน
หลกัสตูร (Co-Curricular service) ด าเนินการโดยอาจารย์ผู้สอน นกัศึกษา ในคณะ
ตา่ง ๆ  เช่น การออกคา่ยอาสา การไปจดัหนงัสอืหรือซอ่มแซมห้องสมดุให้โรงเรียน การ
จดัคา่ยคณิตศาสตร์ การแนะน าการดแูลตนเองแก่ผู้ ป่วยโรคเบาหวาน การปลกูป่าชาย
เลน หรือการบ าเพ็ญประโยชน์ในรูปแบบอื่น ๆ ซึ่ง เป็นงานประจ าที่คณะหรือ
มหาวิทยาลยัมีองค์ความรู้และปฏิบตัิเป็นประจ าอยู่แล้ว แต่งานในระดบัที่เรียกว่าการ
รับใช้สงัคมยงัมีน้อย จึงควรยกระดบัการบริการวิชาการดงักล่าวไปสูง่านบริการรับใช้
สงัคมเชิงกลยทุธ์ ดงัที่ฮอลแลนด์และรามาลีย์ (Holland. 2008 : 2) แห่งมหาวิทยาลยั
เซาเทิร์นซิดนีย์ และมหาวิทยาลยัแหง่รัฐวิโนนา ได้จดัประเภทงานวิจยัเก่ียวกบัแนวทาง
ในการรับใช้ชมุชนของมหาวิทยาลยัใน 15 ประเทศทัว่โลกรวมทัง้ประเทศไทยว่ามีอยู่ 3 
แนวทางคือ แบบงานประจ า (Routine approaches) เป็นกรณีที่มหาวิทยาลยัมีองค์
ความรู้และวิธีการแก้ปัญหาตา่ง ๆ ที่ชมุชนประสบอยูแ่ละปฏิบตัิเป็นประจ าอยู่แล้ว การ
รับใช้สงัคมแบบเชิงกลยทุธ์ (Strategic approaches to change) ใช้ในกรณีที่ต้องมี
การวางแผนและก าหนดกลยุทธ์รวมทัง้การประสานงานฝ่ายต่าง ๆ ในการแก้ปัญหา
และพฒันาชุมชน และการรับใช้สงัคมแบบการแปลงรูปหรือปริวรรต (Transformative 
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approaches) จะใช้ในกรณีที่ชมุชนหรือสงัคมมีปัญหาหรือความต้องการท่ีซบัซ้อน ต้อง
อาศยัความรู้ความสามารถ ทัง้ระดบับุคคลและระดบัสถาบนัในการแก้ปัญหา   และ
ต้องคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ มาใช้ในการด าเนินงาน การยกระดบัจากการบริการวิชาการ
แบบงานประจ าไปสูก่ารรับใช้สงัคมเชิงกลยทุธ์หรือเชิงปริวรรต จะต้องมีการศกึษาความ
ต้องการของชมุชน เลอืกประเด็นการพฒันาร่วมกนั แล้วด าเนินการแก้ปัญหานัน้ร่วมกนั
ระหว่างมหาวิทยาลยัและชุมชน มหาวิทยาลยัในอเมริกาและยุโรปจ านวนมากจะมี
หน่วยงานที่จัดตัง้ขึน้เพื่อท าหน้าที่ดงักล่าว เช่น มหาวิทยาลยัคาปิลาโน ที่แวนคเูวอร์
เหนือ รัฐบริทิชโคลมัเบีย ประเทศแคนาดา มีหน่วยงานที่เรียกว่า The Community 
Development and Outreach Department (CDO)   มีหน้าที่เสริมสร้างประสบการณ์
ชีวิตของผู้ เรียน ยอมรับบทบาทของผู้ เรียนในชุมชน และการท างานร่วมกบักลุม่ต่าง ๆ 
ในท้องถ่ินในการศึกษาความต้องการจ าเป็นของชุมชนและตอบสนองความต้องการ
ดังกล่าว โดยเฉพาะกลุ่มคนที่อ่อนแอที่สุด  (www.capilanou.ca/cdo) หรือ
มหาวิทยาลยัไบรตนั (the University of Brighton) ที่องักฤษ จดักิจกรรมสนบัสนุน
ชุมชนผ่านทางโปรแกรม CUPP (Community-University Partnership Programme) 
ซึง่มุง่ที่จะลดความเหลือ่มล า้เสยีเปรียบของชมุชนและสง่เสริมให้เกิดการพฒันาที่ยัง่ยืน
ผ่านการท างานแบบคู่ความร่วมมือหรือการเป็นหุ้ นส่วน (www.brighton.ac.uk 
/cupp/about-cupp.html) เป็นต้น 

ในด้านการวิจยัเพื่อรับใช้สงัคม พบวา่ มีการก าหนดในสญัญาจ้างว่าอาจารย์
ทุกคนต้องมีภาระงานที่ต้องท าวิจัยปีละหนึ่งเร่ือง มหาวิทยาลัยและคณต่าง ๆ มี
หลกัเกณฑ์สนบัสนนุให้ทนุการวิจยัแก่อาจารย์ที่ประสงค์จะท างานวิจยั แต่การก าหนด
เกณฑ์ภาระงานวิจยัและงานสร้างสรรค์เป็นเกณฑ์ทัว่ไปท่ีสถาบนัอดุมศกึษาอื่น ๆ  ใช้กนั
อยู ่ไมไ่ด้มีเกณฑ์หรือเง่ือนไขพิเศษส าหรับงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ที่รับใช้สงัคม และ
ในทางปฏิบตัิ แม้วา่อาจารย์ทกุคนมีภาระงานท่ีก าหนดในประกาศฯ และในสญัญาจ้าง
ว่าจะต้องท าวิจัยปีละหนึ่งเร่ือง แต่การก ากบัให้เป็นไปตามเกณฑ์หรือการบงัคบัใช้ใน
ประกาศหรือในสญัญาจ้างก็ไม่ได้ท าอย่างเคร่งครัด จะเห็นว่าอาจารย์จ านวนมากที่ยงั
ไม่ได้ปฏิบตัิงานให้ครบตามเกณฑ์ภาระงานซึ่งเป็นเกณฑ์ขัน้ต ่า หวัข้องานวิจัยที่มีอยู่
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สว่นใหญ่ได้มาจากความสนใจและความถนดัของอาจารย์ในแต่ละสาขาวิชา แม้ว่ามี
งานวิจยัที่เก่ียวข้องกับชุมชนจ านวนมาก แต่สว่นใหญ่เป็นงานวิจยัที่ไม่ได้มาจากการ
ประเมินความต้องการของชุมชน ไม่ได้อาศยัเครือข่ายในชุมชนหรือมีการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลยักับชุมชน และยงัไม่ได้สง่ผลกระทบต่อสงัคมแต่อย่างใด  
สว่นใหญ่เป็นการวิจยัเพื่อพฒันาต้นแบบ การก าหนดมาตรฐาน  แนวทางการจัดการ 
การวิเคราะห์ต้นทนุ-ผลตอบแทน การพฒันาสื่อ รูปแบบกิจกรรม บทเรียน ฯ การวิจยัที่
ผลกระทบตอ่ชมุชน มีอยูก่รณีเดียวคือการเลีย้งหนอนนกเพื่อเป็นอาหารไก่พืน้เมือง การ
ใช้ร าข้าวสาลีในอาหารเป็ดไข่ที่มีผลต่อสมรรถภาพการผลิตและคณุภาพไข่  ของ ผศ.
โสภณ บญุล า้ที่ด าเนินการเป็นรูปธรรม และถือเป็นแนวปฏิบตัิที่ดี (best practice) ได้ 
จึงควรมีการชีแ้จงท าความเข้าใจแก่อาจารย์ว่าการวิจัยรับใช้สังคมมีลักษณะและ
กระบวนการวิจัยอย่างไร โดยการต่อยอดจากงานวิจัยที่มีอยู่แล้วน าไปปฏิบตัิจริงใน
ชมุชนจนเกิดผลกระทบในด้านใดด้านหนึ่ง ก็จะท าให้มีงานวิจยัเพื่อรับใช้สงัคมเพิ่มขีน้ 
ยกตวัอยา่งเช่น รูปแบบการดแูลสขุภาพเพื่อปอ้งกนัโรคความดนัโลหิตสงูของประชาชน
กลุม่เสี่ยงในชุมชนต าบลขุนทะเล อ าเภอเมือง จังหวดัสรุาษฎร์ธานี หากนกัวิจยัน าไป
ด าเนินการจริงในชุมชนโดยอาศัยความร่วมมือจากฝ่ายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องจนคนใน
ชมุชนมีสขุภาพดีขึน้ ก็จะกลายเป็นงานวิจยัรับใช้สงัคม  

ในด้านศิลปวฒันธรรมกับการรับใช้สงัคม พบว่า มีการก าหนดเป้าประสงค์
และกลยทุธ์การด าเนินงาน มีหนว่ยงานกลางที่รับผิดชอบคือส านกัศิลปะและวฒันธรรม 
ซึ่งได้จัดกิจกรรมเพื่อท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยด าเนินการร่วมกับจังหวัดและ
ท้องถ่ิน รวมถึงการสืบสานศิลปวฒันธรรมภายใต้การด าเนินการของหอพทุธทาสธรรม
โฆษณ์ เพื่ออนรัุกษ์และเผยแพร่ค าสอนของทา่นพุทธทาส พร้อมทัง้มีการเผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารด้านศิลปะและวัฒนธรรมและฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม มีการอนุรักษ์ 
ส่งเสริม เผยแพร่และพัฒนาวัฒนธรรมในรูปแบบต่าง ๆ การอบรมเชิงปฏิบัติการ
ศิลปะการแสดงและนาฏศิลป์ไทย การฝึกปฏิบตัิการวางแผนและการจัดรายการน า
เที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวอ าเภอเกาะสมุย การฝึกอบรมให้ชาวบ้านออกแบบและจัดท า
บรรจภุณัฑ์เพื่อเพิ่มมลูคา่ของสนิค้า (Packaging) และสร้างเว็บไซต์เพื่อการตลาด  การ
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รณรงค์สง่เสริมให้มีการอนุรักษ์โป่งพุร้อน การพฒันาพืน้ที่อ าเภอพมุเรียงให้เป็นแหล่ง
ทอ่งเที่ยวทางวฒันธรรม เป็นต้น จะเห็นวา่ในระยะหลงั เร่ิมน าศิลปวฒันธรรมไปบริการ
หรือรับใช้สงัคมในด้านต่าง ๆ  เช่น  การมีรายได้จากการแสดงทางวฒันธรรม   หรือใช้
ศิลปวฒันธรรมเพื่อการทอ่งเที่ยว ฯ   

ในด้านการประชาสมัพันธ์ พบว่ามีผู้ ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษดูแล
รับผิดชอบ มีหน่วยงานระดับฝ่าย (ฝ่ายสื่อสารองค์กร) สังกัดส านักงานอธิการบดี 
ด าเนินการเร่ืองการสื่อสารประชาสมัพนัธ์ทัง้ในและนอกมหาวิทยาลยั ส่วนงานวิเทศ
สมัพันธ์ขึน้อยู่กับรองอธิการฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์และวิเทศสมัพันธ์   และศูนย์
คอมพิวเตอร์รับผิดชอบดแูลเร่ืองเว็บไซต์ ทัง้สามสว่นได้มีการสือ่สารประชาสมัพนัธ์งาน
และกิจการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยและงานรับใช้สังคมในระดับที่น่าพอใจทัง้ใน
ลกัษณะ Off-line และ On-line แตป่ระเด็นอยูท่ี่งานสว่นใหญ่ยงัเป็นงานบริการวิชาการ 
ส่วนงานรับใช้สังคมยังมี น้อย ดังนัน้  มหาวิทยาลัยต้องมีแผนเชิง รุกในการ
ประชาสมัพันธ์อย่างสม ่าเสมอ สื่อสารเร่ืองผลงานรับใช้สงัคมให้สาธารณชนทราบ 
เพื่อให้ประชาคมรับรู้นโยบายและผลการด าเนินงานด้านการรับใช้สงัคม รวมทัง้ให้รับรู้
วา่มหาวิทยาลยัมีศกัยภาพและความเช่ียวชาญด้านใดบ้าง เพื่อน าไปสูค่วามร่วมมือกบั
ชมุชนท้องถ่ินในด้านตา่ง ๆ ตอ่ไป   

ในด้านการสนบัสนนุทรัพยากรจากภายในและภายนอก พบว่า มหาวิทยาลยั
มีการจดัสรรเงินทนุอยา่งเพียงพอในการในสนบัสนนุ สง่เสริม และการมีสว่นร่วมในงาน
รับใช้ชุมชนของนกัศึกษา และบุคลากรในคณะและสาขาวิชา  ส่วนใหญ่จัดสรรจาก
งบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ในระดบัคณะ สว่นใหญ่ก็สนบัสนนุงบประมาณใน
การที่อาจารย์และนกัศึกษาออกไปปฏิบตัิงานในชุมชน เช่น การไปฝึกประสบการณ์
วิชาชีพของนักศึกษา การไปส ารวจปัญหาและความต้องการของชุมชน การจัดท า
โครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชมุชน การฝึกอบรมทกัษะอาชีพแก่ประชาชน ฯ  
มีหลายกรณีที่มหาวิทยาลยัปฏิบตัิพนัธกิจรับใช้สงัคมโดยใช้งบประมาณจากหน่วยงาน
ภายนอกหรือใช้งบประมาณของหนว่ยงานนัน้เอง เช่น งบสนบัสนนุจาก สสส. ให้จดัท า
ฐานข้อมูลสุขภาวะของชุมชน งบประมาณขององค์กรปกครองท้องถ่ินที่ จ้างให้
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มหาวิทยาลยัประเมินความพงึพอใจของชมุชนเก่ียวกบัการด าเนินงานของ อปท. นัน้ ๆ   
งบประมาณของจงัหวดัที่ให้มหาวิทยาลยัจัดท าหลกัสตูรท้องถ่ินปลกูฝังประชาธิปไตย
แก่เยาวชน   งบ อบจ. และ สสค. ให้มาท าเร่ืองจงัหวดัปฏิรูปการเรียนรู้ เป็นต้น    

ปัจจบุนังานวิจยัและงานบริการรับใช้สงัคมได้รับการสนบัสนนุจากหน่วยงาน
และองค์กรต่าง ๆ อย่างจริงจัง เช่น ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
ส านกังานกองทนุสนบัสนุนการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.) ส านกังานสง่เสริมสงัคมแห่ง
การเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) หน่วยงานดังกล่าวนีม้ีงบสนับสนุนให้แก่
มหาวิทยาลัยและสถาบันต่าง ๆ ในการด าเนินการตามภารกิจดังกล่าว  หาก
มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี มีปณิธานท่ีแนว่แน ่สร้างสมทรัพยากรบคุคลที่มีเจตน์
จ านงและความเช่ียวชาญในการรับใช้สงัคม มีผลงานด้านการรับใช้สงัคมอยา่งต่อเนื่อง
เป็นท่ีประจกัษ์ การแสวงหาแหลง่ทนุและทรัพยากรจากภายนอกมาปฏิบตัิพนัธกิจด้าน
นี ้จึงไมใ่ช่เป็นเร่ืองยากแตป่ระการใด 

ในด้านการร่วมมือกบัพนัธมิตรภายนอก  พบวา่ มหาวิทยาลยัเป็นสมาชิกของ
เครือข่ายพันธกิจสมัพนัธ์รับใช้สงัคมแห่งประเทศไทย (Engagement Thailand) มี
บุคลากรของมหาวิทยาลยัเป็นกรรมการในการบริหารงานของเครือข่ายดงักล่าว แต่
บทบาทของมหาวิทยาลยัในเครือข่ายดังกล่าวยังมีไม่มาก พันธมิตรภายนอกที่ร่วม
ท างานรับใช้ชุมชนกับมหาวิทยาลยัอย่างจริงจังและมีผลงานที่เกิดกับชุมชนจริง ๆ มี
น้อยมาก  มีข้อตกลงหรือ MOU กบัหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ มากมาย แต่ไม่ค่อยมี
กิจกรรมหรือโครงการความร่วมมือในทางปฏิบัติ หน่วยงานภายนอกที่ให้ทุนหรือ
งบประมาณมาให้มหาวิทยาลยัจัดท างานหรือโครงการให้  ได้แก่ ส านกังานกองทุน
สนบัสนุนการสร้างเสริมสขุภาพ ให้งบประมาณ 12 ล้านจดัท าฐานข้อมูลสขุภาวะใน
ชมุชน 4 แหง่และงบวิจยัตอ่เนื่องอีก 6 ล้าน  ส านกังานกองทนุสนบัสนนุการวิจยั จดัสรร
ทนุวิจยัสมทบกบัมหาวิทยาลยัในโครงการ สกว.-มรส. เป็นต้น   

การมีเครือขา่ยความร่วมมือหรือพนัธมิตรภายนอกมหาวิทยาลยัเป็นสิง่จ าเป็น
อย่างยิ่งในการปฏิบตัิพนัธกิจการรับใช้สงัคมเพราะจะช่วยให้มหาวิทยาลยัมีศกัยภาพ
ในด้านตา่ง ๆ เพิ่มขึน้ เป็นการขจดัจดุออ่นหรือข้อจ ากดัของมหาวิทยาลยัในสิ่งที่ยงัไม่มี
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ความพร้อม หากมีการร่วมมือและประสานงานกนัในเร่ืองที่แตล่ะฝ่ายเช่ียวชาญก็จะท า
ให้งานรับใช้สงัคมเป็นไปอย่างสะดวก เข้มแข็ง และกว้างขวางขึน้ แม้แต่มหาวิทยาลยั
ในต่างประเทศที่มีช่ือเสียงและมีศักยภาพสูงก็ยังต้องแสวงหาพันธมิตรหรือคู่ความ
ร่วมมือในแต่ละพนัธกิจ เช่น มหาวิทยาลยัเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย ร่วมมือกับ
สมาคมศิษย์เก่าในการหางานท าให้แก่บณัฑิต ร่วมมือกบับริษัท IBM ก่อตัง้ Australian 
Global Research and Development Laboratory ร่วมกนัวิจยัเก่ียวกบัทรัพยากร
ทางเลอืกและการจดัการภยัพิบตัิทางธรรมชาติ  เป็นต้น 

 จะเห็นได้ว่าการรับใช้สงัคมของมหาวิทยาลยัราชภัฏสรุาษฎร์ธานีประสบ
ผลส าเร็จอยู่ในระดับเร่ิมต้น มีความชัดเจนในการก าหนดทิศทางการพัฒนาไปสู่
เป้าหมายนี  ้แต่ยังไม่ได้วางระบบและกลไกต่าง ๆ ให้เอือ้อ านวยและสนับสนุน  
การปฏิบัติพันธกิจนีใ้ห้ครบวงจร ตัง้แต่การจัดใ ห้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง  
การก าหนดพืน้ที่เป้าหมายและประเด็นการพัฒนาจากการส ารวจปัญหาและความ
ต้องการของประชาชน การวางแผนจดัหาและพฒันาบุคลากรที่จะท างานรับใช้สงัคม 
การก าหนดเง่ือนไขภาระงาน และความก้าวหน้าในงานอาชีพที่จะเกือ้หนนุให้บคุลากร
สนใจและทุมเทให้กับงานรับใช้สงัคม การสร้างความตระหนักและความเข้าใจแก่
บคุลากรในการปฏิบตัิงานด้านการรับใช้สงัคม การออกแบบหลกัสตูรและการเรียนการ
สอนให้อาจารย์และนกัศึกษาได้เรียนรู้และลงมือปฏิบตัิงานจริงในเชิงการรับใช้สงัคม 
(Service learning) การจดัทรัพยากรและสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ในการท างาน
รับใช้สงัคม การสื่อสารประชาสมัพันธ์งานการรับใช้สงัคมให้ประชาคมภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลยัรับรู้และน าไปสู่ความร่วมมือในการท างานเพื่อสงัคม และการ
แสวงหาพันธมิตรหรือคู่ความร่วมมือภายนอกเพื่อสร้างความแข็งแกร่งและเพิ่มพูน
ศกัยภาพในการรับใช้สงัคมร่วมกนั ระบบและกลไกเหลา่นีจ้ะมีสว่นผลกัดนัให้ทกุคนมุ่ง
ความสนใจและความมุง่มัน่ไปท่ีงานการรับใช้สงัคมมากขึน้  

 
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 

1. มหาวิทยาลัยควรเลือกพืน้ที่หนึ่งแห่งที่เหมาะสมกับศักยภาพของ
มหาวิทยาลยั ท าการวิจยัและพฒันาพืน้ท่ีให้ครบวงจรจนบรรลผุลส าเร็จตามเป้าหมาย



วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 

ปีท่ี 12 ฉบบัท่ี 2  กรกฎาคม – ธนัวาคม 2559 
 

223 

เป็นรูปธรรม เพื่อเป็นแม่แบบของความส าเร็จในการพฒันาเชิงพืน้ที่ จัดตัง้หน่วยงาน 
(Body or unit) ที่เป็นทางการ รับผิดชอบเร่ืองการรับใช้สงัคมโดยเฉพาะ เร่งด าเนินการ
ให้เป็นศนูย์ข้อมลูและสารสนเทศของท้องถ่ิน จดัเก็บ  วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมลู
ด้านต่าง ๆ ของท้องถ่ินให้เป็นหมวดหมู่ และจัดท าฐานข้อมูลให้สามารถสืบค้นและ
เรียกใช้ได้อย่างสะดวก เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการเหล่านัน้ น าไปสู่การ
ด าเนินการรับใช้สงัคมในแตล่ะประเด็นปัญหา (Issues) แตล่ะพืน้ท่ี 
  2.   มหาวิทยาลยัควรมีแผนสรรหาและพฒันาบคุลากรในสายงานรับใช้ชุมชน
เพื่อสนองปรัชญาและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย โดยก าหนดไว้ในคุณสมบัติของ
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนที่จะรับเข้าท างานในมหาวิทยาลยัว่าต้องมี
ความรู้ประสบการณ์และศกัยภาพในการท างานกบัชมุชนด้วย  รวมทัง้ก าหนดให้งานรับ
ใช้สงัคมเป็นสว่นหนึ่งของภาระงานที่อาจารย์และบุคลากรต้องด าเนินการ มีโปรแกรม
การพฒันาจิตวิญญาณการรับใช้สงัคม (SRU spirit) เพื่อปลกูฝังและฝึกฝนให้อาจารย์
และพนกังานบรรจใุหมห่รือแม้แตอ่าจารย์ที่ปฏิบตัิงานอยูแ่ล้ว มีจิตส านึกด้านการรับใช้
สงัคม   

3. บรรจุรายวิชาการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สงัคม (Service learning) ไว้ใน
หมวดรายวิชาการศึกษาทั่วไป หรือหมวดวิชาอื่น และจัดสัมมนาหรือฝึกอบรมให้
อาจารย์เรียนรู้รูปแบบและวิธีการจดักิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการใช้สงัคมให้แก่
นกัศึกษาในแต่ละปีการศึกษา มีการศึกษาปัญหาและก าหนดโจทย์ปัญหาที่เก่ียวกับ
ท้องถ่ิน น ามาวิเคราะห์ร่วมกนั และด าเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละระยะ (Phase) ซึ่ง
ต้องสมัพนัธ์กบักลุม่เรียนและภาคการศกึษาที่เปิดสอน 

4. ควรจดัท าแผนการบริการรับใช้สงัคมของมหาวิทยาลยัทัง้ระยะกลางและ
ระยะยาว ให้มีทิศทางชัดเจน มีคู่มืออธิบายวัตถุประสงค์ รูปแบบ ขัน้ตอนการ
ด าเนินงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ ระเบียบ ประกาศ ค าสัง่ที่เก่ียวข้องกับงานรับใช้
สงัคม ทัง้ในรูปเอกสาร และข้อมลูออนไลน์ เพื่อให้อาจารย์ บคุลากร และผู้มีสว่นได้สว่น
เสยีสบืค้นและศกึษาได้ตลอดเวลา โดยมีการปรับปรุงข้อมลูให้เป็นปัจจบุนัอยู่เสมอ 
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5. มหาวิทยาลยัควรจัดท าแผนการวิจัยรับใช้สงัคมให้เกิดผลชัดเจนเป็น
รูปธรรม  ผลกัดนัและสง่เสริมให้มีการน างานบริการวิชาการที่ด าเนินการมาแล้วอย่าง
หลากหลาย มาพฒันาตอ่ยอดให้เป็นงานรับใช้สงัคมที่เกิดผลกระทบทางบวกต่อชุมชน
อยา่งแท้จริง  
 6.  ควรเปิดโอกาสให้ประชาคมทัง้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยัมีสว่น
ร่วมในกระบวนการรับใช้สังคมมากขึน้ในทุกขัน้ตอน และปรับระบบการสื่อสาร
ประชาสมัพนัธ์ให้มีประสิทธิภาพ การสร้างช่องทางในการรับรู้และเข้าถึงกิจกรรมและ
โครงการรับใช้สงัคมในด้านตา่ง ๆ ส าหรับผู้ที่เก่ียวข้องทกุฝ่าย 
 7.  ควรติดตาม ทบทวน และปรับปรุงแผนงานการรับใช้สงัคมทุกระยะ 6 
เดือนหรือ 1 ปี มีมาตรการก ากบัติดตามที่มีประสทิธิภาพ เพื่อขบัเคลือ่นงานรับใช้สงัคม
ให้คืบหน้าไปตามแผนงาน (roadmap) ได้อยา่งตอ่เนื่อง 
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