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ชื่อผลงาน “แนวปฏบิัติที่ดี” การบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิต   
                                    นักปฏิบัติ(Hands-on) 
หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
ชื่อ-สกุล ผู้น าผลงาน นางสาวเกิดศิริ  ชมภูกาวิน 
โทรศัพท์มือถือ         093 9159562     E-mail  kerdsiri.c@gmail.com 
1.ประเภทผลงาน 
     ด้านการผลิตบัณฑิต 
     ด้านการวิจัย 
     ด้านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
2.บทสรุป (สรุปเนื้อหาส าคัญของงาน ไม่ควรเกิน 10 บรรทัด) 
        การบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนเป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ(Hands-on) โดยเน้นทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี21 เป็นการเตรียม
ความพร้อมให้นักศึกษาสู่การด ารงชีวิตและท างานในยุคปัจจุบันให้ประสบความส าเร็จ โดยการให้นักศึกษาน า
ผลงานจากการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอทางธุรกิจ (English for Business 
Presentation)ในภาคเรียนท่ี2/2563 มาพัฒนาต่อยอดและน าไปเป็นองค์ความรู้ในการบริการวิชาการแก่
สังคม เปล่ียนชุมชนใหเ้ป็นห้องเรียน อันได้แก่โรงเรียนวัดช่างเค่ียน และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ซึ่งเป็น
กิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตให้มีความยืดหยุ่นและการปรับตัว มีการริเริ่ม
สร้างสรรค์ เรียนรู้ทักษะสังคม สร้างภาวะผู้น า และให้มีความรับผิดชอบเช่ือถือได้ เป็นผลงานบูรณาการพันธ
กิจด้านบริการวิชาการท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และส่งเสริมพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีศักยภาพ
ด้านบริการวิชาการเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน สังคมนอกจากนี้ยังสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่าง
มหาวิทยาลัยและชุมชน  
3.ความส าคัญของ “แนวปฏิบัติที่ดี”   
               แนวทางในการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตท่ีมีคุณสมบัติพร้อมและทักษะท่ีพึงประสงค์มีความ
เป็นมืออาชีพและนักปฏิบัติ (Hands-on Professional Graduates) ใหม้คุีณภาพของบัณฑิตในศตวรรษท่ี 21 
เป็นบุคคลท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญในการท างาน และมีทักษะในการเรียนรู้และการปรับตัว สามารถ
ด ารงชีวิตและยืนหยัดในโลกอนาคตได้อย่างมีความสุขและประสบความส าร็จได้นั้น อาจารย์ต้องมีความพร้อม
ในการจัดการเรียนรู้โดยการปรับกระบวนทัศน์ ปรับกระบวนการเรียนการสอนและปรับกระบวนการพัฒนา
เพื่อให้นักศึกษามีความเข้มแข็ง และพึ่งตนเองได้ (เบญจวรรณ ถนอมชยธวัช,2559) สอดคล้องประเด็น
ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาเพื่อผลิตก าลังคนนักปฏิบัติ (Hands-on)  ท่ีมีความรอบรู้มีคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณ และมีสมรรถนะวิชาชีพ นักศึกษาจึงจ าเป็นต้องได้รับพัฒนาทักษะการเรียนรู้และทักษะชีวิต (ทิศ
นา แขมณี, 2555; วิจารณ์ พานิช, 2555)และต้องเรียนรู้ทักษะใหม่ เพื่อความอยู่รอดในสังคม ท้ังด้านการ
ด าเนินชีวิตและด้านหน้าท่ีการงาน สามารถปรับตัวให้รู้เท่าทัน  กระบวนการพัฒนานักศึกษาจะต้องบูรณาการ



กับบทเรียน สภาพจริงของธรรมชาติ และชุมชน สังคม ต้องให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการลงมือท า ลงมือปฏิบัติ
จริง (Learning by doing ) นักศึกษาสามารถสร้างความรู้จากส่ิงท่ีตนเองปฏิบัติ ดังนั้นการบูรณาการงาน
บริการวิชาการกับการเรียนการสอน โดยน าองค์ความรู้ไปพัฒนาต่อยอดจึงเป็นแนวทางปฏิบัติท่ีดีอันจะส่งผล
ให้เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษาสามารถน าความรู้ใหม่ไปใช้ได้อย่างสร้างสรรค์ มีความเป็นมืออาชีพและนักปฏิบัติ 
             คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์มีปรัชญาในจัดการศึกษามุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและ
วิชาชีพเสริมสร้างประสิทธิภาพสู่สากล  หลักสูตรบริหารธุรกิจ วิชาเอกภาษาอังกฤษธุรกิจ ได้เล็งเห็นถึง
ความส าคัญของการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนา
มหาวิทยาลัยให้มีศักยภาพด้านบริการวิชาการเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน สังคม โดยน าศาสตร์แห่ง
พระราชามาสร้างความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และเป็นก าลังส าคัญของประเทศ จึงได้มอบหมาย
นักศึกษาได้เข้าร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมร่วมกับอาจารย์ โดยน าผลการเรียนการสอนในรายวิชา
น าเสนอภาษาอังกฤษทางธุรกิจ (English for Business Presentation) ) มาพัฒนาต่อยอดเป็นองค์ความรู้ 
อันประกอบไปด้วยศัพท์ ส านวน และประโยคภาษาอังกฤษท่ีใช้ในการน าเสนอทางธุรกิจถ่ายทอดสู่ชุมชน การ
เปล่ียนชุมชนเป็นห้องเรียน ภายใต้โครงการ ครูได้สอน นักศึกษาได้ฝึก ชุมชนได้ประโยชน์ โดยใช้หลักการ
PDCA (Plan, Do, Check, Act)    เริ่มจากผู้สอนได้แจ้งวัตถุประสงค์ของโครงการให้กับนักศึกษาและแบ่งกลุ่ม
นักศึกษาออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 20คน เพื่อฝึกการท างานเป็นทีมและรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมาย ฝึกการวางแผนการด าเนินงานและตรวจสอบปฏิบัติงานตามขั้นตอนอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
เป็นการฝึกนักศึกษาให้ได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตให้มีความยืดหยุ่นและการปรับตัว มีการริเริ่มสร้างสรรค์ 
เรียนรู้ทักษะสังคม สร้างภาวะผู้น า นักศึกษากลุ่มท่ี 1 ด าเนินการบริการวิชาการให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาช้ัน
ปีท่ี 3 โรงเรียนวัดช่างเค่ียน จ านวน 30 คน และนักศึกษากลุ่มท่ี 2 บริการวิชาการให้กับนักศึกษาช้ัน ปวช.1-3 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่จ านวน 120 คน และน าผลประเมินหลังเสร็จส้ินโครงการมาปรับปรุงพัฒนา
กระบวนการจนเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน เพื่อเป็นแนวปฏิบัติท่ีดีในการเช่ือมโยงความรู้ไปสู่การ
ถ่ายทอดสู่ชุมชนตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา  
 
4.วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการด าเนินการ  
วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อเป็นการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน 
 2.  เพื่อส่งเสริมการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-on) ด้วยการเรียนรู้แบบ Learning by doing 
 3.  เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ชุมชนเป็นห้องเรียนในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้อย่างยั่งยนื 
 4.  เพื่อเสริมสร้างจุดแข็งในงานบริการวิชาการของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
 5.  เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติท่ีดีในการต่อยอดน าผลการด าเนินงานไปบูรณาการในศาสตร์อื่นๆ 
 6.   เพื่อเพิ่มขีดความสามารถแก่สังคม และชุมชน  
เป้าหมายของการด าเนินการ  

1. นักศึกษาเข้าร่วมโครงการและปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมายร้อยละ 80 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจหลังการรับบริการวิชาการร้อยละ 60 
3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหลังการรับบริการวิชาการร้อยละ 60 

 
5.กระบวนการด าเนินงาน (ระบวุิธีการ กระบวนการหรือขั้นตอน และเครื่องมือการจัดการความรู้ท่ีใช้) 



การด าเนินงานตามข้ันตอน (PDCA) 
1.   การวางแผน (plan) เป็นการวางแผนการด าเนินกิจกรรม ซึง่เป็นส่ิงแรกที่ส าคัญท่ีสุด จะต้องก าหนดการ
ปฏิบัติเป็นขั้นตอนครอบคลุมวัตถุประสงค์โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้ 
      1.1  วางแผนกิจกรรมในมคอ. 3.ในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอทางธุรกิจ ในภาคเรียนท่ี
2/2563 
      1.2  แจ้งวัตถุประสงค์ของโครงการให้กับนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษธุรกิจท่ีลงเรียนรายวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอทางธุรกิจ ในภาคเรียนท่ี2/2563 
      1.3 แบ่งกลุ่มนักศึกษาออกเป็น 2กลุ่ม กลุ่มละ 20 คน  
      1.4. วางแผนส ารวจความต้องการการพัฒนาภาษาอังกฤษของชุมชน 
      1.5  ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับชุมชน 
      1.6  ก าหนดแนวทางในการพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับชุมชน 
2. ด าเนินการ(D0)  
      2.1 เลือกผู้น ากลุ่มและแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ สร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของสมาชิกในกลุ่ม 
      2.2 ส ารวจความต้องการการพัฒนาภาษาอังกฤษของชุมชน 
      2.3 ออกแบบกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านการท างานเป็นกลุ่ม 
      2.3 ด าเนินการตามกิจกรรมท่ีออกแบบไว้ 
3. ตรวจสอบ(Check)  
      3.1 ตรวจสอบระหว่างด าเนินการในขั้นที่ 2.1 – 2.4 เพื่อน าผลไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไข   
            ของแต่ละขั้นต่อไป 
      3.2 ตรวจสอบหลังด าเนินการโดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายท่ีก าหนด 
4. ปรับปรุงแก้ไข(Act)  
      4.1 น าผลการตรวจสอบมาปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานของแต่ละขั้นตอน 
      4.2 น าผลการตรวจสอบมาปรับปรุงแผนการด าเนินการพัฒนาต่อไป 
 
6.ผลการด าเนินงานและประโยชน์ที่ได้รับ  
ผลการด าเนินการ  
1. นักศึกษาเข้าร่วมโครงการและปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมายร้อยละ 100 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจหลังการรับบริการวิชาการร้อยละ 80 
3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหลังการรับบริการวิชาการร้อยละ 80 
 
ผลจากการให้บริการวิชาการ 
1. ผลท่ีเกิดกับผู้เรียน 
   1.1   นักศึกษาได้รับฝึกทักษะการเรียนรู้แบบ Learning by doingเพื่อส่งเสริมการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ   
          (Hands-on) 
   1.2  นักศึกษาสามารถประยุกต์องค์ความรู้อันประกอบไปด้วยศัพท์ ส านวน และประโยคภาษาอังกฤษท่ีใช้  
          ในการน าเสนอทางธุรกิจไปถ่ายทอดสู่ชุมชนได้ 
   1.3 นักศึกษาได้ฝึกการท างานเป็นทีม ฝึกSoft Skills อันเป็นทักษะส่วนบุคคลท่ีท าให้การท างานร่วมกับ    
         ผู้อื่นได้ผลดีและประสบความส าเร็จ รู้จักการเป็นผู้น าและผู้ตาม มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าท่ี  



        ของตนเอง การรับมือและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
 
2. ผลท่ีเกิดกับผู้สอน  
    2.1   ผู้สอนได้บูรณาการบริการวิชาการกับการสอนรายวิชา การน าเสนอภาษาอังกฤษทางธุรกิจ (English   
            for Business Presentation) และฝึกทักษะภาษาอังกฤษเบื้องต้นท่ีใช้ในการน าเสนอทางธุรกิจ 
           ให้กับนักศึกษาตามจุดมุ่งหมายของรายวิชาและด าเนินกิจกรรมการสอนครบตามทักษะการเรียนรู้  
           ตามท่ีก าหนดใน มคอ.3 
    2.2   ผู้สอนได้ส่งเสริมทักษะการด ารงชีวิต การท างานในศตวรรษท่ี 21 และพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิต  
           ท่ีพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย          
    2.3  ผู้สอนได้น าผลประเมินหลังการบริการวิชาการไปพัฒนาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอทางธุรกิจ   
           และวิชาอื่นในหลักสูตรส าหรับการบริการวิชาการครั้งต่อไป 
3.  ผลท่ีเกิดกับมหาวิทยาลัย  
    3.1  เสริมสร้างจุดแข็งให้กับงานบริการวิชาการของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
    3.2  เป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างช่ือเสียงให้มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักในวงกว้างขึ้น  
    3.3  ส่งเสริมการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการปฏิบัติงานจริง สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยมี  
          ความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-on) ท่ีมุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ  
4.  ผลท่ีเกิดกับชุมชน 
    4.1  ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านกิจกรรมท่ีหลากหลายนอกเหนือจากห้องเรียน 
    4.2  เป็นการส่งเสริมศักยภาพทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ 
    4.3  ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
    4.4  การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน 
 
7.การเผยแพร่ (ระบุวิธีการท่ีท าให้เห็นร่องรอยหลักฐานการเผยแพร่ผลงาน “แนวปฏิบัติท่ีดี”) 
รูปภาพงานบริการวิชาการโดยบูรณาการกับรายวิชาการน าเสนอภาษาอังกฤษทางธุรกิจ (English for 
Business Presentation) ภายใต้โครงการครูได้สอน นักศึกษาได้ฝึก ชุมชนได้ประโยชน์ 
ในภาคเรียนท่ี 2/2563     โรงเรียนวัดช่างเค่ียน 22  ก.พ. 2654 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปภาพงาน บริการวิชาการโดยบูรณา
การกับรายวิชาการน าเสนอภาษาอังกฤษทางธุรกจิ (English for Business Presentation) ภายใต้โครงการ
ครูได้สอน นักศึกษาได้ฝึก ชุมชนได้ประโยชน์ 
ในภาคเรียนท่ี 2/2563      วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 24 ก.พ. 2564 



 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
8.ปัจจัยความส าเร็จ  



ปัจจัยแห่งความส าเร็จ  
           การบูรณาการงานบริการวิชการกับกิจกรรมการเรียนการสอนได้ส าเร็จตามจุดประสงค์จากปัจจัย
ดังต่อไปนี้คือ 

1.  ปัจจัยภายนอก 
โรงเรียนวัดช่างเค่ียน และ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ให้ความอนุเคราะห์นักเรียนให้เข้าร่วม
โครงการ และอ านวยสะดวกสถานท่ีในการจัดกิจกรรม 

2. ปัจจัยภายใน 
2.1 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์สนับสนุนงบประมาณภายใต้โครงการครูได้สอน นักศึกษาได้
ฝึก ชุมชนได้ประโยชน์ 
2.2 นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกจิกรรมและท างานเป็นกลุ่ม รับผิดชอบหน้าท่ีท่ี
ได้รับมอบหาย แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 
  

9.ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาต่อไป  
      แนวปฏิบัติท่ีดีในการด าเนินงาน โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน สรุปได้ว่า แนวทางการพัฒนานักศึกษา 
เพื่อเสริมสร้างทักษะในศตวรรษท่ี 21   ควรก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์  ในด้านทักษะการเรียนรู้
ปฏิบัติจริง(Learning by Doing) การบูรณาการงานบริการวิชการกับกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้
กระบวนการ PDCA ควรด าเนินการตามระบบ น าผลการประเมินไปปรับปรุงกระบวนการ พัฒนากระบวนการ
จนเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน จนเกิดเป็นแนวปฏิบัติท่ีดี 
ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา 

1. การเลือกวิชาท่ีน ามาบูรณาการงานบริการวิชการควรเป็นวิชาท่ีมีกิจกรรมสอดคล้อง 
กับวัตถุประสงค์ของรายวิชาและมีการปฏิบัติจริง 
    2.   สามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการได้ในรายวิชาอื่น 
    3.   การบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการสามารถน าไปเป็นองค์ความรู้ในการบริการทาง
วิชาการแก่สังคมและงานวิจัยเพื่อการพัฒนาต่อยอด และเป็นแนวปฏิบัติท่ีดีได้ 
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