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บทน า 
             การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษาที่พึง
ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติในรูปแบบต่าง ๆ ตามความถนัด  หรือในด้านที่
สถาบันมีความเชี่ยวชาญ โดยให้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงาน
สาธารณะ ชุมชนและสังคมโดยกว้าง รูปแบบการให้บริการวิชาการมีความหลากหลาย ซึ่งนอกจาก
จะท าประโยชน์ให้สังคมแล้ว สถาบันยังได้รับประโยชน์ในด้านต่าง ๆ คือ เพ่ิมพูนความรู้และ
ประสบการณ์ของอาจารย์อันจะน ามาสู่การพันนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพ่ือใช้ประโยชน์ทางด้าน
การจัดการเรียนการสอนและการวิจัย พันนาต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ สร้างเครือข่ายกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นแหล่งงานของนักศึกษาด้วย ((ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(2554, หน้า 77)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเป็นสถาบันอุดมศึกษา มีบทบาทหน้าที่
ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพ.ศ. 2548 ในการให้บริการทาง
วิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม  ในช่วงปี พ.ศ.  2554 ถึง พ.ศ. 2563 การ
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการบริการทางวิชาการอย่าง
เป็นระบบ และมีการจัดโครงสร้างสถาบันเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนระบบดังกล่าว การให้บริการ
ทางวิชาการต้องมีความเชื่อมโยงกับการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย  และสามารถบูรณาการ
งานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม ให้ทุกคณะได้
ด าเนินการบริการวิชาการมาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง   
 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมได้จัดการเรียนการสอน 2 สาขา คือ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
และวิศวกรรมเครื่องกล ที่สอนให้นักศึกษามีความรู้และทักษะด้านช่างเชื่อม ช่างหล่อ งานกลึง และ
ช่างยนต์ รวมทั้งน าไปประยุกต์ใช้ได้ เพ่ือให้นักศึกษากลุ่มนี้ ได้น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพันนา
หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นและน าไปจัดอบรมอย่างมีจิตอาสา อาจารย์ในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
จึงได้ร่วมกันพันนาโครงการบริการวิชาการหลักสูตรช่างอุตสาหกรรมสู่ชุมชม เริ่มจากปีการศึกษา 
2556 โดยเลือกกลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนในโรงเรียนวิวันน์พลเมือง ซึ่งตั้งอยู่ในกองพันทหารสื่อสาร
ที่ 1 รักษาพระองค์ (ส.พัน 1 รอ.) เป็นชุมชนที่อยู่ตรงข้ามมหาวิทยาลัย และเป็นสถานที่รับผู้เข้ามา
บ าบัดยาเสพติด หลังจากศาลแขวงตัดสินให้เข้าบ าบัด หรือฟ้ืนฟูร่างกาย ก่อนได้รับอิสรภาพ  และ
เมื่อสอบถามความต้องการในการพันนานักเรียนวิวันน์พลเมืองจากผู้บริหารโรงเรียนวิวันน์พลเมือง 
พบว่า ควรฝึกอาชีพด้านช่างให้นักเรียนวิวันน์พลเมือง ซึ่งเป็นโครงการที่ประสบความส าเร็จ และ
บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดทุกปี การด าเนินงานมาจนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 8 ปีต่อเนื่องแล้ว  ได้
ขยายการพ้ืนที่ที่ ใช้ความรู้การจัดการเรียนการสอนมาบริการวิชาการ  ไปยังจังหวัดราชบุรี 
สมุทรสาคร สิงห์บุรี  คณะท างานโครงการจึงเห็นสมควรสมควรที่จะจัดท าชุดความรู้เพ่ือบันทึกการ
ท างานและเผยแพร่ 
 การจัดท าชุดความรู้เพ่ือเผยแพร่มีหลายวิธี  คณะท างานโครงการใช้แนวทางของวิจารณ์ 
พานิช (2557) ที่กล่าวว่า การจัดการความรู้ยุคที่ 2 เป็นความรู้ที่ผูกพันอยู่กับงาน หรือกิจกรรมของ
บุคคล และองค์กร เป็นความรู้ที่ใช้งาน และสร้างขึ้นโดยผู้ปฏิบัติงาน หรือกลุ่มผู้ปฏิบัติงานเอง โดย
อาจสร้างขึ้นจากการเลือกเอาความรู้เชิงทฤษฎี หรือความรู้จากภายนอกมาปรับแต่ง เพ่ือการใช้งาน 



หรือสร้างขึ้นโดยตรงจากประสบการณ์ในการท างาน ความรู้เหล่านี้ มีลักษณะบูรณาการ และมี
ความจ าเพาะต่อบริบทของงาน กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงาน และองค์กรนั้นๆ การจัดการองค์ความรู้ 
จึงเป็นเรื่องของความรู้ที่มีบริบททีมจ าเพาะ เป็นกิจกรรมของผู้ปฏิบัติงาน ไม่ใช่กิจกรรมของ “ผู้รู้” ที
มีความรู้เชิงทฤษฎีมากมาย และลึกซึ้ง ที่จะ “จัด” ความรู้ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติน าไปประยุกต์ใช้   
 เมื่อพิจารณากระบวนการในการด าเนินโครงการบริการวิชาการหลักสูตรช่างอุตสาหกรรมสู่
ชุมชนนี้ เป็นโครงการที่มอบหมายให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบทั้งการจัดการศึกษาทางด้านวิชาชีพช่าง 
และการสอนทางด้านวิชาชีพครูร่วมกันพันนานักศึกษา ชั้นปีที่ 3 ให้ด าเนินการนับตั้งแต่การเตรียม
หลักสูตร โดยการศึกษาความต้องการจ าเป็นของผู้รับการฝึกอบรม  การสร้างหลักสูตรการฝึกอบรม
และพันนาเป็นคู่มือการฝึกอบรม ไปจนถึงการท าหน้าที่ผู้ช่วยวิทยากร และการรายงานผล                 
(สุวิมล ว่องวานิช (2548), วัลลภา อยู่ทอง (2558) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2558))  
ซึ่งมีความรู้ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการหลายประการ โดยเฉพาะการพันนานักศึกษาให้สามารถ
พันนาหลักสูตรฝึกอบรม บริหารจัดการการน าหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้บริการวิชาการ และการ
สรุปผลงาน ที่ส าคัญคือ การพันนาคุณลักษณะของการมีจิตอาสาให้กับนักศึกษาด้วย  
 คู่มือนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าความรู้จากการจัดการเรียนการสอนมาใช้บริการวิชาการมา
ใช้ฝึกให้นักศึกษาครุศาสตร์อุตสากรรมสามารถพันนาหลักสูตรและบริหารหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น 
และมีจิตอาสาในการน าความรู้ไปฝึกอาชีพให้ผู้รับบริการเพ่ือเผยแพร่ความรู้สู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในวงกว้างต่อไป 

 
วิธีด าเนินการ 
            ใช้ความรู้ที่ได้จากการด าเนินงานมาถอดบทเรียนในการจัดท าคู่มือการน าความรู้จากการ
จัดการเรียนการสอนมาใช้บริการวิชาการ  โดยใช้วิธีการสรุปบทเรียนหลังปฏิบัติการ (After Action 
Review : AAR) จากโครงการบริการวิชาการให้นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ที่ด าเนินการ 
ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2556 ถึง 2563 ดังนี้ 
 

ปีการศึกษา/ 
สถานที่จัด 

หลักสูตร/วิทยากร/ผู้ช่วยวิทยากร 

ปีการศึกษา 2556  
จัดที ่กองพันทหาร
สื่อสารที่ 1 รักษา
พระองค์ (ส.พัน 1 รอ.) 
จ านวน 3 หลักสูตร 

หลักสูตรที่ 1 การเปลี่ยนถ่ายน้ ามันเครื่อง 
วิทยากร คือ อาจารย์ ดร.นภดล กลิ่นทอง  และจ่าสิบตรีภัทราวุธ ภัทระธนกุลชัย   
มีนักศึกษา 6 คน เป็นผู้ช่วยวทิยากร  
หลักสูตรที่ 2 การเชื่อมเหล็ก  
วิทยากร คือ อาจารย์สมเกียรติ เติมสุข  และอาจารย์ดุสิต  สิงห์พรหมมาศ  
มีนักศึกษา 6 คน เป็นผู้ช่วยวทิยากร 
หลักสูตรที่ 3 การล้างท่อแอร์และเปลี่ยนน้ ายาแอร์ 
วิทยากร คือ อาจารย์สุระศักดิ์  ศรีปาน  
มีนักศึกษา 6 คน เป็นผู้ช่วยวทิยากร 

 
 
 

 



ปีการศึกษา/ 
สถานที่จัด 

หลักสูตร/วิทยากร/ผู้ช่วยวิทยากร 

ปีการศึกษา 2557  
จัดที ่กองพันทหาร
สื่อสารที่ 1 รักษา
พระองค์ (ส.พัน 1 รอ.)  
จ านวน 4 หลักสูตร 

หลักสูตรที่ 1  การหล่อต้นแบบท าเทียนหอม 
วิทยากร คือ อาจารย์ประณุต  พรหมลักษณ์  
มีนักศึกษา 8 คน เป็นผู้ช่วยวทิยากร 
หลักสูตรที่ 2 การท าสวนลอยฟ้า 
วิทยากร คือ อาจารย์สมเกียรติ เติมสุข   
มีนักศึกษา 7 คน เป็นผู้ช่วยวทิยากร 
หลักสูตรที่ 3 การท าชั้นวางของ 
วิทยากร คือ อาจารย์ดุสิต  สิงหพรหมมาศ   
มีนักศึกษา 7 คน เป็นผู้ช่วยวทิยากร 
หลักสูตรที่ 4 การท าชั้นวางรองเท้าพร้อมที่นั่ง 
วิทยากร คือ อาจารย์ปราโมทย์ พลิคามีน  
มีนักศึกษา 7 คน เป็นผู้ช่วยวทิยากร 
(งานนี้ติด1 ใน 10 จากการเข้าประกวดผลงานประกันคุณภาพระดดับอุดมศึกษา
ภาคกลางตอนล่าง มีผลงานเข้าประกวด 67 ผลงาน) 

ปีการศึกษา 2558 
จัดที ่กองพันทหาร
สื่อสารที่ 1 รักษา
พระองค์ (ส.พัน 1 รอ.)   
จ านวน 4 หลักสูตร 

หลักสูตรที่ 1 การตรวจเช็ค รถจักรยานยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ ามันเบรกและการตั้งวาล์ว 
วิทยากร คือ อาจารย์อเนก สุทธิฤทธ์  
มีนักศึกษา 12 คน เป็นผู้ช่วยวิทยากร 
หลักสูตรที่ 2 การท าไขควงเช็คไฟฟ้าในรถยนต์ 
วิทยากร คือ จ่าสิบตรีภัทราวุธ ภัทระธนกุลชัย  
มีนักศึกษา 5 คน เป็นผู้ช่วยวทิยากร 
หลักสูตรที่ 3 การเชื่อมเบื้องต้น 
วิทยากร คือ อาจารย์ปราโมทย์ พลิคามีน  
มีนักศึกษา 11 คน เป็นผู้ช่วยวิทยากร 
หลักสูตรที่ 4 การเชื่อมประยุกต์ (ชั้นวางของเอนกประสงค์ ราวตากผ้า 
กล่องใส่ไม้กวาด) 
วิทยากร คือ อาจารย์เสน่ห์  สัพทานนท์และและอาจารย์ดุสิต  สิงห์พรหมมาศ  
มีนักศึกษา 16 คน เป็นผู้ช่วยวิทยากร 

ปีการศึกษา 2559 
จัดที ่กองพันทหาร
สื่อสารที่ 1 รักษา
พระองค์ (ส.พัน 1 รอ.)   
จ านวน 7 หลักสูตร 

หลักสูตรที่ 1 การท าเก้าอ้ีเด็ก 
วิทยากร อาจารย์ปราโมทย์ พลิคามิน  
มีนักศึกษา 9 คน เป็นผู้ช่วยวทิยากร 
หลักสูตรที่ 2 การท าชั้นวางกระถางต้นไม้ 
วิทยากร  อาจารย์ดุสิต สิงห์พรหมมาศ อ.อนุวิทย์ สนศิริ  
มีนักศึกษา 9 คน เป็นผู้ช่วยวทิยากร  
(งานนี้ได้รับรางวัลที่ 2 ในการประกวดผลงานประกันคุณภาพระดดับอุดมศึกษา
ภาคกลางตอนล่าง) 
 



ปีการศึกษา/ 
สถานที่จัด 

หลักสูตร/วิทยากร/ผู้ช่วยวิทยากร 

 หลักสูตรที่ 3 การท าราวแขวนเอนกประสงค์ 
วิทยากร  อาจารย์เสน่ห์ สัพทานนท์  
มีนักศึกษา 6 คน เป็นผู้ช่วยวทิยากร  
หลักสูตรที่ 4 การดูแลหัวเทียนและการตั้งวาล์วรถจักรยานยนต์ 
วิทยากร อาจารย์ชนิดา ป้อมเสน และอาจารย์สมใจ  หุตะสุขพันน์  
มีนักศึกษา 5 คน เป็นผู้ช่วยวทิยากร  
หลักสูตรที่ 5 การดูแลผ้าเบรคและโซ่รถจักรยานยนต์ 
วิทยากร อาจารย์อเนก  สุทธิฤทธ์  
มีนักศึกษา 6 คน เป็นผู้ช่วยวทิยากร 
หลักสูตรที่ 6 การเปลี่ยนถ่ายน้ ามันเครื่องรถจักรยานยนต์ 
วิทยากร จ่าสิบตรีภัทราวุธ ภัทระธนกุลชัย  
มีนักศึกษา 6 คน เป็นผู้ช่วยวทิยากร 

จัดที่อาคาร 14/1 คณะ
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
ให้ผู้สูงอายุ จ านวน 20 
คน 

หลักสูตรที่ 7 การสร้าง QR Code 
วิทยากร อาจารย์ ดร.สราณีย์  สุทธิศรีปก อาจารย์วิโรจน์  เลิศธีระชาญชัย  
อาจารย์มินตรา ศักดิ์ดี  
มีนักศึกษา 4 คน เป็นผู้ช่วยวทิยากร 

ปีการศึกษา 2560 
จัดทีว่ิทยาลัย
เทคโนโลยีกรุงธน 
จ านวน 1 หลักสูตร 

หลักสูตร เทคนิคการตรวจเช็คซ่อมรถจักรยานยนต์และเครื่องท าความเย็นขนาดเล็ก 
อ.สุระศักดิ์ ศรีปาน อ.ภัทธราวุธ ภัทระธนะกุลชัย อ.ชนิดา ป้อมเสน  
อ.อิศกฤตา โลหพรหม  
มีนักศึกษา 6 คน เป็นผู้ช่วยวทิยากร 

ปีการศึกษา 2561 
ณ ศูนย์การเรียนรู้
ชุมชน (อุษาตุ๊กตา) 
ต าบลบ้านเลือก อ าเภอ
โพธาราม จังหวัด
ราชบุรี 
จ านวน 6 หลักสูตร 

หลักสูตรที่ 1 การเปลี่ยนถ่ายน้ ามันเครื่องจักรยานยนต์ 
วิทยากร จ่าสิบตรีภัทราวุธ  ภทัระธนกุลชัย  มีนักศึกษา 4 คน เป็นผู้ช่วยวิทยากร 
หลักสูตรที่ 2 การตรวจเช็คสภาพรถจักรยานยนต์เล็ก 
วิทยากร อาจารย์เอนก สุทธิฤทธ์ มีนักศึกษา 7 คน เป็นผู้ช่วยวิทยากร 
หลักสูตรที่ 3 ชั้นวางของแบบขั้นบันได 
วิทยากร อาจารย์อัญชลี อินค าปา มีนักศึกษา 13 คน เป็นผู้ช่วยวิทยากร 
หลักสูตรที่ 4 ที่แขวนเอนกประสงค์ 
วิทยากร อาจารย์ดุสิต สิงห์พรหมมาศ มีนักศึกษา 12 คน เป็นผู้ช่วยวิทยากร 
หลักสูตรที่ 5 การเชื่อมเหล็ก  
วิทยากร ผศ.กังวาล นาคศุภรังสื  มีนักศึกษา 10 คน เป็นผู้ช่วยวิทยากร 
หลักสูตรที่ 6 การใช้โปรแกรม Line ในผู้สูงอายุ 
วิทยากร นายสุรเทพ แป้นเกิด  นายปิติวันน์ จุลเกษมศักดิ์ 
มีนักศึกษา 10 คน เป็นผู้ช่วยวิทยากร  

 
 

 



ปีการศึกษา/ 
สถานที่จัด 

หลักสูตร/วิทยากร/ผู้ช่วยวิทยากร 

ปีการศึกษา 2562 
ณ ชุมชนบ้านเกาะ 
ต าบลบ้านเกาะ อ าเภอ
เมือง จังหวัด
สมุทรสาคร     
จ านวน 1 หลักสูตร 
 

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการตรวจเช็คซ่อมรถจักรยานยนต์ 

อ.สุระศักดิ์ ศรีปาน อ.ภัทธราวุธ ภัทระธนะกุลชัย อ.ชนิดา ป้อมเสน          

อ.อิศกฤตา โลหพรหม   

มีนักศึกษา 6 คน เป็นผู้ช่วยวทิยากร 

  

จัดทีค่ณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 
จ านวน 1 หลักสูตร 

หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบและผลิตชิ้นงานอุตสาหกรรมควบคุม
ด้วยคอมพิวเตอร์ (CNC) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กังวาล นาคศุภรังสื ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนฤดี ผาบสิมมา  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สว่าง ฉันทวิทย์ อาจารย์สุวิมล เจียรธราวินิช   

อาจารย์สุพัตรา กฤษวันนาภรณ์ 

มีนักศึกษา 10 คน เป็นผู้ช่วยวิทยากร 

ปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนค่ายบางระจัน
วิทยาคม อ าเภอค่าย
บางระจัน จังหวัด
สิงห์บุรี 

โครงการบริการวิชาการในหลักสูตรช่างอุตสาหกรรมสู่ชุมชน 
อาจารย์ดุสิต สิงห์พรหมาศ อาจารย์ปราโมทย์ พลิคามีน  
ผศ.ดร.อนุวิทย์ สนศิริ    อาจารย์อัญชลี อินค าปา อ.อิศกฤตา โลหพรหม   
อาจารย์สุพัตรา กฤษวันนาภรณ์  
มีนักศึกษา 10 คน เป็นผู้ช่วยวิทยากร 

 
ผลการถอดบทเรียน 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้น าบทเรียนที่ได้จากการด าเนินการ 8 ปี มาถอดบทเรียนใน
ก าหนดได้เป็น 8 ประเด็นหลักตามข้ันตอนในการด าเนินการ  ได้แก่   

ขั้นตอนที่ 1) การคิดโครงการที่สัมพันธ์กับสาขาที่เรียน   
ขั้นตอนที่ 2) การวิเคราะห์งาน   
ขั้นตอนที่ 3) การยกร่างหลักสูตรการฝึกอบรม   
ขั้นตอนที 4) การจัดท าโมเดลต้นแบบการฝึกอบรม  
ขั้นตอนที่ 5) การทดลองฝึกอบรมให้เพื่อนนักศึกษา  
ขั้นตอนที่ 6) จัดท าคู่มือการฝึกอบรมที่พร้อมใช้   
ขั้นตอนที่ 7) จัดฝึกอบรม    
ขั้นตอนที่ 8) สรุปผลการฝึกอบรม   

ข้อมูลที่ใช้ในการสรุปบทเรียนจากผลการปฏิบัติงาน  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
กระบวนการท างาน เอกสารหลักฐานที่เกิดขึ้นจากการท างานและผลงาน เพ่ือสรุปเป็นบทเรียนของ
วิธีด าเนินงานและตัวบ่งชี้ความส าเร็จ   
 



 
วิธีด าเนินการทั้ง 8 ขั้นตอนการด าเนินงาน มีการสรุปบทเรียนของวิธีด าเนินงาน และการ

ก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ดังนี้ 
 

ขั้นตอนที่ 1 :  การคิดโครงการที่สัมพันธ์กับสาขาที่เรียน   
วิธีด าเนินการ ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาการพันนาหลักสูตร ซึ่งมีเนื้อหาที่
เกี่ยวกับการพันนาหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น อาจารย์ได้จัดท า
แผนการสอนให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาดังกล่าว ได้
พันนาหลักสูตรการฝึกอบรมที่ตรงตามความต้องการของหน่วยงาน  
 อาจารยได้ศึกษาข้อมูลพื้นที่เพ่ือหาหน่วยงานที่เป็นพื้นที่รับบริการ
วิชาการ 
 อาจารย์ได้ติดต่อประสานงานกับหน่วยรับการบริการวิชาการ (ใน
ที่นี้คือ ผู้บริหารโรงเรียนวิวันน์พลเมือง ส.พัน 1 รอ. ซึ่งที่ตั้งอยู่อีกฟาก
ถนนของมหาวิทยาลัย) เพ่ือศึกษาให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการศึกษา
ความต้องการของหน่วยรับบริการ  ทั้งนี้ ให้นักศึกษาได้ระบุขอบเขต
ในการพันนาหลักสูตร ตามความรู้ ความสามารถของนักศึกษาใน
สาขาที่ศึกษาอยู่  
ทั้งนี้ อาจมีการประสานงานกันหลายครั้งเพ่ือให้มีความชัดเจนของ
ผลผลิตที่หน่วยรับบริการต้องการ 

1) นักศึกษาได้ เรียนรู้การ
พันนาหลักสูตรจากความ
ต้องการของหน่วยงานที่รับ
บริการ 
2) นักศึกษามีเป้าหมายการ
ด าเนินงาน คือ ผลผลิตของ
โครงการที่หน่วยรับบริการ
วิชาการต้องการ 

 
ขั้นตอนที่ 2 :  การยกร่างหลักสูตรการฝึกอบรม   

วิธีด าเนินการ ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาการพันนาหลักสูตรมอบหมายให้
นักศึกษาพันนาหลักสูตรโดยปรึกษากับอาจารย์วิชาชีพช่างในสาขา
ของตนเอง 
 นักศึกษายกร่างหลักสูตรฝึกอบรมตามผลผลิตที่เป็นเป้าหมายการ
ฝึกอบรม  
 หลักสูตรที่ยกร่างขึ้น ประกอบด้วย หลักการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย    ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการ  และการพันนาผลผลิต
ของโครงการ ได้แก่  วัสดุอุปกรณ์ และงบประมาณที่ต้องใช้ การเขียน
แบบ รวมทั้ง รูปแบบวิธีการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  

นักศึกษาสามารถยกร่าง
หลักสูตรการฝึกอบรมได้
ตามเกณฑ์ที่ตกลงกันไว้  
 

 
 
 
 
 



ขั้นตอนที่ 3 :  การวิเคราะห์งาน 
วิธีด าเนินการ ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

 อาจารย์ที่ปรึกษา คือ อาจารย์วิชาชีพช่างในสาขาของตนเอง เป็น
ผู้ก ากับดูแลให้นักศึกษาวิเคราะห์งานในการพันนาผลผลิตที่หน่วยรับ
บริการวิชาการต้องการ   
 การวิเคราะห์งาน จะได้ทั้งความรู้ที่ต้องใช้และทักษะหลักที่ต้อง
ปฏิบัติได้ ทักษะย่อยต่าง ๆ  ที่ต้องใช้ในการพันนาผลผลิต เพ่ือ
พิจารณาว่า ผู้รับการอบรมต้องได้รับความรู้และมีทักษะที่ต้องใช้ใน
การพันนาผลผลิตที่ต้องการ   

ผลการวิเคราะห์งานของ
นักศึกษาผ่านตามเกณฑ์
การพิจารณาของที่ปรึกษา 

 
ขั้นตอนที่ 4 :  การจัดท าโมเดลต้นแบบ/รูปแบบการฝึกอบรม 

วิธีด าเนินการ ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
 อาจารย์ที่ปรึกษาก ากับดูแลให้นักศึกษาจัดท าโมเดลต้นแบบ /
รูปแบบการฝึกอบรมตามที่ออกแบบและวิเคราะห์งานไว้  
 ถ้าพบปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าโมเดลต้นแบบ/รูปแบบการ
ฝึกอบรม นักศึกษาต้องกลับไปปรับแก้ไขหลักสูตรที่ยกร่าง และท าการ
วิเคราะห์งานใหม่อีกครั้ง 
 น าโมเดลต้นแบบไปเสนอผู้บริหารหน่วยงานที่รับการฝึกอบรมได้
พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือน ามาใช้ในการปรับปรุง 

การจัดท าโมเดลต้นแบบ/
รูปแบบการฝึกอบรมของ
นักศึกษาผ่านตามเกณฑ์
การพิจารณาของที่ปรึกษา 

 
ขั้นตอนที่ 5 :  ทดลองฝึกอบรมกับเพ่ือนนักศึกษา 

วิธีด าเนินการ ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
 อาจารย์ผู้ รับผิดชอบรายวิชาการพันนาหลักสูตรจัดการให้
นักศึกษาจัดการฝึกอบรมให้เพ่ือนในห้องได้เรียนรู้ และวิพากษ์วิจารณ์
ผลงานของเพ่ือนโดยมีแบบประเมินความสามารถในการฝึกอบรมของ
นักศึกษา 
 การทดลองการฝึกอบรมได้เชิญมีอาจารย์ที่ปรึกษามาร่วมให้
ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง  
 นักศึกษาน าผลไปปรับแก้ไขรูปแบบการฝึกอบรมในหลักสูตรที่ยก
ร่างขึ้น 

ผลการทดลองฝึกอบรม 
ผ่านตามเกณฑ์ของอาจารย์
ที่ ป รึ ก ษ าแ ล ะอ าจ า ร ย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
 

 
 
 
 
 
 
 



ขั้นตอนที่ 6 :  จัดท าคู่มือการฝึกอบรมที่พร้อมใช้ 
วิธีด าเนินการ ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

นักศึกษาจัดท าคู่มือการฝึกอบรม ที่ประกอบด้วย 
 เอกสารใบงาน ใบความรู้ ที่ใช้ในการฝึกอบรมภาคทฤษฎี และ
แบบฝึกปฏิบัติที่ต้องใช้ในการสร้างหรือพันนาผลผลิตที่ต้องการ  
 รูปภาพแสดงวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องจัดหาและงบประมาณที่ต้องใช้  
เอกสารใบงานที่ใช้ในการฝึกอบรมตามที่วิเคราะห์งานไว้ 
 เอกสารที่ใช้ในการประเมินความรู้ที่ได้รับและความพึงพอใจใน
การฝึกอบรม 

ผ ล ก า ร จั ด ท า คู่ มื อ ก า ร
ฝึกอบรมผ่ านตามเกณฑ์
ของอาจารย์ผู้ รับผิดชอบ
รายวิชาพันนาหลักสูตร 
ผลงานของนักศึกษาจาก
ขั้ น ต อ น ที่  1-6 คิ ด เป็ น
คะแน น  ร้ อ ยล ะ  10 ใน
รายวิชาการพันนาหลักสูตร 

 
ขั้นตอนที่ 7 :  จัดฝึกอบรม 

วิธีด าเนินการ ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
 อาจารย์ผู้สอนรายวิชาการบริการการจัดการศึกษา  ประสาน
หน่วยงานที่รับการฝึกอบรม และมอบหมายงานให้นักศึกษาเตรียมงาน
การจัดฝึกอบรม (เป็นเนื้อหาในส่วนของการบริหารจัดการการจัด
หลักสูตรระยะสั้น) โดยให้นักศึกษาวางแผนการท างานตั้งแต่ขั้น
เตรียมการ ขั้นด าเนินงาน และขั้นสรุปผลงาน มีการแบ่งหน้าที่ความ
รับผิดชอบตามที่ก าหนดไว้ในคู่มือ 
 จัดฝึกอบรมโดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม 
และนักศึกษาเป็นผู้ช่วยวิทยากร 
 การอบรมฝึกภาคทฤษฎีให้อาจารย์ที่ปรึกษาเกริ่นน า และ
นักศึกษาใช้ใบงานในการอธิบาย 
 การสาธิตและการปฏิบัติให้อาจารย์ก ากับให้นักศึกษาสาธิตการ
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่วางแผนไว้ การปฏิบัติ แบ่งผู้รับการฝึกอบรมเป็น
กลุ่ม และมีนักศึกษาอย่างน้อยกลุ่มละ 2-3 คน ให้รับผิดชอบการ
ปฏิบัติการสร้าง/พันนาผลผลิตในแต่ละกลุ่ม มีอาจารย์ที่ปรึกษาก ากับ
ดูแล 

นักศึกษาสามารถบริหาร
จัดการการจัดฝึกอบรมได้
ตามแผน 
ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
เพ่ิมข้ึน 
ผู้เข้ารับการอบรมฝึกปฏิบัติ
ได ้
ผู้รับการฝึกอบรมมีความพึง
พอใจในระดับดีขึ้นไป ร้อย
ละ 80 
ผลงานของนักศึกษาจาก 
คิดเป็นคะแนน ร้อยละ 5 
ใน ร าย วิ ช าก ารบ ริ ห า ร
จัดการการจัดการศึกษา 

 
ขั้นตอนที่ 8 :  สรุปผลการฝึกอบรม 

วิธีด าเนินการ ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการพันนางาน
ต่อไป  
 นักศึกษาร่วมกันจัดท ารายงานผลการฝึกอบรม เพ่ือประเมินผล
งานของกลุ่มตนเอง ความรู้ที่ได้รับจากการท างาน 

นักศึกษาจัดท ารายงานผล
การฝึกอบรมที่อาจารย์ที่
ปรึกษาให้การรับรอง 

 
 



 
           การสรุปบทเรียนทั้ง 8 ขั้นตอนที่กล่าวมา พบว่า การบริการวิชาการของคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมมาใช้ประโยชน์การพันนานักศึกษาให้สามารถพันนาหลักสูตรและจัดอบรม ภายใต้การ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาปกติ คือ การพันนาหลักสูตร และการบริหารการจัดการศึกษา  เพ่ือ
ดึงศักยภาพของนักศึกษาที่มีความความรู้ทางวิชาช่าง มาจัดเป็นล าดับขั้นตอนในพันนากระบวนการ
ให้บริการทางวิชาการ ผลส าเร็จในการพันนานักศึกษาใน 8 ประเด็นหลัก มีดังนี้  

1) การคิดโครงการที่สัมพันธ์กับสาขาที่เรียน    นักศึกษาได้มีประสบการณ์ตรงในการ
พันนาหลักสูตรการฝึกอบรมที่สนองความต้องการของหน่วยงานโดยให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดผลผลิตโครงการที่หน่วยงานผู้รับบริหารที่ต้องการ  จะเห็นได้จาก การพันนาหลักสูตรและปี
มีความแตกต่างกันตามความต้องการของผู้รับบริการ 

2) การยกร่างหลักสูตรการฝึกอบรม  นักศึกษาสามารถยกร่างหลักสูตรการฝึกอบรมโดย
มีอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งฝ่ายช่าง และเทคนิคการสอนช่วยกันพิจารณา  

3) การวิเคราะห์งาน  นักศึกษามีผลการวิเคราะห์งานของนักศึกษาเพ่ือเตรียมการท า
โมเดลต้นแบบที่ผ่านตามเกณฑ์การพิจารณาของที่ปรึกษาฝ่ายช่าง และการเตรียมเนื้อหาในการ
ฝึกอบรมที่ฝ่ายการพิจารณาของอาจารย์ฝ่ายช่างและอาจารย์เทคนิคศึกษา 

4) การจัดท าโมเดลต้นแบบการฝึกอบรม การจัดท าโมเดลต้นแบบ/รูปแบบการฝึกอบรม
ของนักศึกษาซึ่งฝึกความอดทนของนักศึกษาในการปรับแก้ไขผลงานตามข้อเสนอแนะของที่ปรึกษา 

5) การทดลองฝึกอบรมให้เพื่อนนักศึกษา ผลการทดลองฝึกอบรม ผ่านตามเกณฑ์ของ
อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

6) จัดท าคู่มือการฝึกอบรมที่พร้อมใช้   ผลการจัดท าคู่มือการฝึกอบรมที่ผ่านการ
กลั่นกรองของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการเพ่ือน าไปใช้ในการฝึกอบรม และได้เผยแพร่ทาง website 
ข อ งค ณ ะ ค รุ ศ า ส ต ร์ อุ ต ส า ห ก ร ร ม  ม ห า วิ ท ย า ลั ย เท ค โน โล ยี ร า ช ม งค ล ก รุ ง เท พ 
http://www.techedu.rmutk.ac.th/ wordpress/?page_id=3870  จ านวน 11 รายการ 

7) จัดฝึกอบรม    นักศึกษาสามารถบริหารจัดการการจัดฝึกอบรมได้ตามแผน  ผู้เข้ารับ
การอบรมมีความรู้เพ่ิมขึ้น  ผู้เข้ารับการอบรมฝึกปฏิบัติได้  ผู้รับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจใน
ระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 80  ความส าเร็จของการจัดฝึกอบรม คือ ความต่อเนื่องของโครงการ 

8) สรุปผลการฝึกอบรม  นักศึกษาได้ฝึกการเก็บข้อมูลผลการท างานของผู้รับบริการ 
และสรุปผลการฝึกอบรมเพ่ือน าข้อมูลมาใช้ปรับปรุงระหว่างการด าเนินการ และการท างานในครั้ง
ต่อไป มาใช้ในการจัดท ารายงานผลการฝึกอบรมที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้การรับรอง รายงานนี้ได้จัด
ส่งผ่านคณะไปสู่มหาวิทยาลัยให้รับทราบความส าเร็จที่เกิดข้ึน 

จากการสะท้อนผลการท างานของนักศึกษา พบว่านักศึกษาได้มีประสบการณ์ตรงในการ
ทดลองสอน เนื่องจาก นักศึกษากลุ่มนี้ จะต้องฝึกสอน  และการบริการวิชาการดังกล่าวเป็นการสอน
งานช่าง ซึ่งเป็นการสอนทั้งภาคทฤษฎีและการลงมือปฏิบัติ   และที่ส าคัญ นักศึกษากล่าวว่า ได้ฝึก
การมีจิตอาสาในการเป็น “ผู้ให้” ความรู้และวิชาชีพที่สุจรติแก่ผู้รับบริการ ในที่นี้ คือ นักเรียนวิวันน์
พลเมือง ซึ่งเป็นผู้เข้ามาบ าบัดยาเสพติด หลังจากศาลแขวงตัดสินให้เข้าบ าบัด หรือฟ้ืนฟูร่างกาย 
ก่อนได้รับอิสรภาพ จากการสัมภาษณ์นักศึกษา พบว่า นักศึกษารู้สึกว่า ตนได้ท าประโยชน์ได้มี
โอกาสช่วยเหลือคนในสังคมให้ได้รับประโยชน์  และเป็นการช่วยเหลือประเทศชาติในทางอ้อมที่ ท า
ให้คนกลุ่มนี้ได้มีโอกาสประกอบอาชีพสุจริต 

http://www.techedu.rmutk.ac.th/


นอกจากนี้ ยังพบว่า กระบวนการบริการวิชาการดังกล่าว ยังให้ประโยชน์แก่คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม ดังนี้ 
           1. คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรมได้มี โอกาสสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้ งภายใน
มหาวิทยาลัยและภายนอก  เครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย คือ การสนับสนุนส่งเสริมการบริหาร
โครงการและงบประมาณจากสถาบันวิจัยและพันนา   และในการฝึกอบรม คณะได้รับเกียรติจาก
อธิการบดี (ดร.สาธิต พุทธชัยยงค์) ในการกล่าวเปิดงาน  ส าหรับเครือข่ายภายนอก คือ กองพัน
ทหารสื่อสารที่ 1 รักษาพระองค์ (ส.พัน 1 รอ.) และโรงเรียนวิวันน์พลเมือง ส.พัน 1 รอ.  หน่วยงาน
ทั้งสอง คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และกองพันทหารสื่อสารที่ 1 รักษาพระองค์ 
เป็นหน่วยงานที่ตั้งอยู่ตรงข้ามกันมีเพียงถนนนางลิ้นจี่คั่นเท่านั้น หลังจากการด าเนินงานนี้ มีงานที่
เอ้ือประโยชน์กันต่อเนื่องหลายเรื่อง ทั้งเรื่องการดูแลนักศึกษา การท าบุญไถช่ีวิตโคกระบือ เป็นต้น 
            2. มองเห็นความความร่วมมือร่วมใจของอาจารย์ภายในคณะ  เนื่องจาก การพันนา
หลักสูตรการฝึกอบรมที่ด าเนินงานในลักษณะของ teamwork ในการพันนาหลักสูตรตามที่สรุป
บทเรียน ส่งผลให้คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมีวิทยากรทางช่างอุตสาหกรรมและอาจารย์ทางเทคนิค
ศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในการฝึกอบรม อาทิ วิทยากรทางช่างอุตสาหกรรม จ านวน 8 คน ได้แก่ 
อาจารย์เสน่ห์  สัพทานนท์  อาจารย์ปราโมทย์  พลิคามิน  อาจารย์ประณุต พรหมลักษณ์ อาจารย์
สุรศักดิ์  ศรีปาน  อาจารย์สมเกียรติ เติมสุข   จ่าสิบตรีภัทราวุธ  ภัทระธนกุลชัย  อาจารย์เอนก  
สุทธิฤทธิ์   อาจารย์ดุสิต สิงห์พรหมมาศ  และอาจารย์ทางเทคนิคศึกษาที่ช่วยในการพันนาหลักสูตร
ฝึกอบรม อาทิ อาจารย์ ดร.เพชรา พิพันน์สันติกุล และอาจารย์สมใจ หุตะสุขพันน์  เป็นต้น                     
ที่ส าคัญ คือ การสนับสนุนของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในคณะ นับตั้งแต่ คณบดี  รองคณบดี อาจารย์ทั้ง
ทางช่างอุตสาหกรรมและเทคนิคศึกษา ตลอดจน เจ้าหน้าทีในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

           3. นักศึกษาได้มีโอกาสเขียนผลงานเข้าประกวด ในปีการศึกษา 2557  คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดกิจกรรมนักศึกษาที่บูรณาการหลักการประกัน
คุณภาพการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยสยาม  โดยจัดส่งงานเชื่อมประยุกต์ :  พันนาหลักสูตรการท าชั้น
วางรองเท้าพร้อมที่นั่ง(โครงการล าดับที่ 7)  เข้ารอบ 1 ใน 10 ทีม ที่น าเสนอได้รับการคัดเลือกให้
น าเสนอผลงาน จาก 42 โครงการที่เข้าร่วมประกวด และในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรที่ 2 การท า
ชั้นวางกระถางต้นไม้ ได้รับรางวัลที่ 2 ในการประกวดผลงานประกันคุณภาพระดดับอุดมศึกษาภาค
กลางตอนล่าง  
          4. น าวิธีการที่ได้จากการสรุปบทเรียนไปใช้ในการพันนาหลักสูตรบริการวิชาการที่พันนา
นักศึกษาเป็นผู้ช่วยวิทยากร การพันนาโครงการฝึกอบรมในปีการศึกษา 2559 มีโครงการที่
ด าเนินการในลักษณะนี้ เพ่ิมขึ้นอีกอย่างน้อย จ านวน 2 โครงการ ได้แก่   โครงการบริการวิชาการใน
หลักสูตรช่างอุตสาหกรรมสู่ชุมชน  และ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการตรวจเช็คซ่อม
เครื่องยนต์ระบบหัวฉีดเบนซิน และเครื่องท าความเย็นขนาดเล็กอย่างมืออาชีพ 
          5. การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนในระหว่างรายวิชาการพันนาหลักสูตร การ
บริหารการจัดการศึกษา การวัดและการประเมินผลการศึกษา  การเขียนแบบ รวมทั้ง การจัดการ
เรียนการสอนภาคปฏิบัติการทางช่างอุตสาหกรรม  ส าหรับพันนานักศึกษาคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม ให้มีความรู้และทักษะในการพันนาหลักสูตรฝึกอบรมและจัดฝึกอบรมได้  และมีการบูร
ณาการการเรียนการสอนกับการวิจัยและบริการวิชาการ ในการท าวิจัย เรื่องการพันนาหลักสูตร
ฝึกอบรมเพ่ือการบริการวิชาการในปีการศึกษา 2557 และ 2558 



           6. การพันนาการประเมินผลโครงการรูปแบบต่าง ๆ ทั้งการประเมินการปฏิบัติ การ
ประเมินผลงาน คือ การพันนาโครงการ  การพันนาโมเดลต้นแบบการฝึกอบรม   การพันนาคู่มือ
การฝึกอบรม การจัดท ารายงาน เป็นต้น ที่ส่งผลให้นักศึกษาสามารถประเมินความส าเร็จในการ
ท างานของตนเองได้  
 
สรุป 

ผลการสรุปบทเรียน : การใช้ประโยชน์จากงานบริการวิชาการเพื่อพันนานักศึกษาครุศาสตร์
อุตสาหกรรม ใน 8 ประเด็นหลัก คือ การฝึกให้นักศึกษา 1) คิดโครงการที่สัมพันธ์กับสาขาที่เรียน  
2) การยกร่างหลักสูตรการฝึกอบรม  3) การวิเคราะห์งาน 4) การจัดท าโมเดลต้นแบบการฝึกอบรม 
5) การทดลองฝึกอบรมให้เพ่ือนนักศึกษา 6) จัดท าคู่มือการฝึกอบรมที่พร้อมใช้  7) จัดฝึกอบรม   
และ8) สรุปผลการฝึกอบรม  ส่งผลให้ นักศึกษาได้มีประสบการณ์ตรงในการพันนาหลักสูตรการ
ฝึกอบรม  นักศึกษาได้มีความรู้และทักษะในเตรียมการฝึกอบรม และจัดท าคู่มือการฝึกอบรม 
นักศึกษาได้จัดฝึกอบรม หมายถึง การได้มีประสบการณ์ตรงในการทดลองสอน นักศึกษาได้ฝึกการ
เก็บข้อมูลผลการท างานของผู้รับบริการ และสรุปผลการฝึกอบรมเพ่ือน าข้อมูลมาใช้ปรับปรุงระหว่าง
การด าเนินการ และการท างานในครั้งต่อไป และนักศึกษาได้ฝึกการมีจิตอาสาในการเป็น “ผู้ให้” 
ความรู้และวิชาชีพที่สุจรติแก่ผู้รับบริการ  

 
ค าขอบคุณ 
            งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ทุนอุดหนุน
การการบริการวิชาการ ในปีงบประมาณ 2556 ถึง 2558 
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