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การบูรณาการกับการบริการวิชาการทางสังคม 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2558 

 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

      การบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวชิาการนัน้ภาควชิาและสาขาวชิามีวัตถุประสงค์หลกัคอืเพื่อให้

การบริการวิชาการมีความเช่ือมโยงกับการจัดการเรียนการสอน โดยให้ผู้สอนน าความรู้จากประสบการณ์จริงมา

พัฒนาการจัดการเรียนการสอน และมีวัตถุประสงคร์องคือเพื่อให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงและได้ใช้

ความรู้ไปให้บริการวิชาการได้ ซ่ึงท่ีผ่านมาได้ส่งเสริมให้อาจารย์ได้ใช้ “การบูรณาการแบบน าความรู้และประสบการณ์จาก

การบริการวิชาการ” มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนซ่ึงมีขัน้ตอนด าเนินงานคือ  

 ขัน้ตอนท่ี 1 สังเคราะห์องค์ความรู้จากการบริการวิชาการ 

 ขัน้ตอนท่ี 2 พิจารณารายวิชาท่ีสอดคล้องกับองค์ความรู้จากการบริการวชิาการ  

 ขัน้ตอนท่ี 3 ระบุกิจกรรมการบูรณาการในมคอ.3 หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล  

 ขัน้ตอนท่ี 4 การถ่ายทอดและปฏิบตัิ 

 ขัน้ตอนท่ี 5 วัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

      ภาควิชาและสาขาวิชาได้ก าหนดให้อาจารย์ท่ีได้ให้บริการวิชาการรูปแบบต่างๆ และต้องการบูรณาการ

ประสบการณ์ของตนในรายวิชาท่ีเก่ียวข้องและอยู่ในความรับผดิชอบได้เร่ิมต้นกระบวนการจาก สังเคราะห์องค์ความรู้ท่ี

ได้รับจากการบริการวชิาการ และระบุกิจกรรมการบูรณาการใน มคอ.3 ของรายวิชาท่ีเลือกก่อนการจัดการเรียนการสอน

และประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 ในภาคการศึกษา 2558 อาจารย์ในภาควิชาได้บริการวิชาสองรูปแบบคือการสอนจัดหลักสตูรอบรม (ให้อาจารย์

ในมหาวิทยาลัย) เป็นโครงการท่ีใช้งบประมาณจากศูนย์การแปลและบริการวชิาการซ่ึงสงักัดคณะศิลปศาสตร์ ส่วนอีก

รูปแบบคือการจัดค่ายภาษาอังกฤษให้กับนักศกึษาท่ัวไปไม่จ ากัดคณะในช่วงภาคการศึกษาท่ี 1 ทุกปี ความรู้ท่ีได้จากการ

บริการวิชาการของอาจารย์ เช่น ความรู้จากการอบรมการเขียนอธิบายตารางและแผนภูมิเป็นภาษาอังกฤษ  ได้น ามา
สังเคราะห์และใช้สอนนักศึกษาในวิชาการเขียน อาจารย์ท่ีมีประสบการณ์ในการพูดก็ได้น าความรู้มาถ่ายทอดในรายวิชาท่ี

เน้นทักษะการพูดเช่น ENG 373 (English for Presentation) โดยระบุไว้ใน มคอ.3 (หมวด 5) ของภาคการศึกษาท่ี 1 ปี

การศึกษา 2558 ส่วนการวดัและประเมินผลใช้แบบตามสภาพจริง 

 ด้านการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ พบว่าการท่ีอาจารยน์ าความรู้จากการบริหารวชิาการ

มาสังเคราะห์และถ่ายทอดในรายวชิาหลายวชิามีข้อดีด้านความสมจริง ข้อมูลจริงท่ีน ามาอภิปรายหรือใช้เป็นตัวอย่างท า

ให้การเรียนการสอนไม่ได้ขึน้กับต าราเรียนเพยีงอยา่งเดียว อย่างไรก็ตามการเรียนการสอนท่ีมีการบูรณาการดังกล่าวยงัไม่
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อ านวยให้นักศึกษาได้มีโอกาสรับประสบการณ์ตรงจากการบริการวิชาการ หากเป็นไปได้สาขาวชิาควรหาโอกาสให้

นักศึกษาได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยมีส่วนร่วมในการบริการวชิาการด้วยตนเอง  

             ด้านการให้โอกาสนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการนัน้ท่ีประชุมได้ร่วมกันอภิปรายถึงแนวคิดของ
การบูรณาการแบบให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการบริการวชิาการ ซ่ึงประกอบด้วยขัน้ตอนการด าเนินงาน 4 ขัน้ตอนคือ  

 1. พิจารณารายวชิาท่ีสอดคล้องกับองค์ความรู้จากการบริการวชิาการ 

2. จัดให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการให้บริการวชิาการกับผู้ รับบริการ เช่นการเป็นผู้ ช่วยวทิยากรการด าเนินงาน

อ่ืนๆ เป็นต้น  

3. ให้นักศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้เพื่ออภิปรายปรากฏการณ์พร้อมทัง้ค้นพบองค์ความรู้หรือเทคนิคของการบริการ

วิชาการด้วยปฏิบตัิจริง 

 4. วัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

 แนวคิดนีแ้ตกต่างจากการบูรณาการแบบเดิมท่ีอาจารยน์ าความรู้และประสบการณ์ตรงมาใช้ในการเรียนการ

สอนตรงท่ีนักศึกษาจะได้ลงมือปฏิบตัิด้วยโดยอาจารยผ์ู้ควบคุมสามารถด าเนินการโดยใช้วธิีการดงันี  ้

 - ก าหนดกิจกรรมการมให้บริการวิชาการท่ีเก่ียวข้องกับรายวชิาในหลกัสตูร  

 - ให้นักศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้จนสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ได้ 

- ให้นักศึกษาลงพืน้ท่ีกับผู้ รับบริการเป้าหมาย ด าเนินโครงการกิจกรรมโดยเป็นผู้ ถ่ายทอดความรู้ให้แก่

กลุ่มเป้าหมาย 

 - นักศึกษาประเมินผลงานตนเองโดยสรุปผลการท ากิจกรรม 

 - อาจารย์สังเกตพฤตกิรรม วัดและประเมินผลจากผลงานของนักศึกษา 

 ในภาคการศึกษา 2/58 ภาควิชาได้รับขอความอนุเคราะห์จากคณะเภสัชศาสตร์ให้ช่วยจัดค่ายภาษาอังกฤษเชิง

บูรณาการ MS Integration Camp ให้กับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชัน้ปีท่ี 4 และ ชัน้ปีท่ี 5 ในวันท่ี  23  เมษายน  2559 และ 
26 มิถุนายน 2559 ในการด าเนินงานสาขาวิชาได้มอบหมายให้อาจารย์ท่ีประสบการณ์ท าค่ายภาษาอังกฤษเป็น

ผู้ด าเนินการโดยคัดเลือกนักศึกษาชัน้ปีท่ี 2 จ านวน 5 คน ท่ีมีศักยภาพมาร่วมเป็นผู้ ช่วยวิทยากรในการจัดกิจกรรมตลอด

ทัง้สองวันดังกล่าว ถึงแม้จะไม่สามารถระบุการบริการวชิานีล้งใน มคอ 3 ได้เพราะว่าจ านวนนักศึกษาท่ีคัดเลือกไปช่วยงาน

มีจ านวนไม่มาก แต่อาจารย์ผู้ จัดกิจกรรมได้ท าการประเมินผลแบบสอบถามสภาพจริงจากช่วงเวลาท่ีท ากิจกรรมในคา่ย 

รวมถึงจากการสะท้อนความคิดของนักศึกษาแต่ละคนหลังจากการจัดกิจกรรม พบว่านอกเหนือจากเร่ืองความรู้และความ

ม่ันใจของนักศึกษาท่ีได้รับจากประสบการณ์ครัง้นีแ้ล้ว สิ่งส าคญัท่ีได้รับอีกสิ่งจากโครงการค่ายทัง้สองครัง้นีค้ือทัศนคตท่ีิดี

ต่อภาษาอังกฤษ 
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สาขาวิชาภาษาญี่ ปุ่น 

 ภาควิชาและสาขาวิชาได้จัดกิจกรรม “มหกรรมญ่ีปุ่ นรังสิต” ขึน้เป็นประจ าทุกปี กิจกรรมดังกล่าว เป็นการบูรณา

การการจัดการเรียนการสอนร่วมกับการบริการวิชาการ โดยนอกจากกิจกรรมนีจ้ะจัดขึน้เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายท่ัวประเทศได้เข้าร่วมแข่งขันแล้ว ยังเป็นการบริการวิชาการให้กับนักเรียนและผู้สนใจภาษาญ่ีปุ่น

เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับสังคมและวัฒนธรรมญ่ีปุ่ นโดย

นักศึกษาของหลักสูตร ซ่ึงเป็นการน าความรู้จากเรียนในรายวิชากลุ่มญ่ีปุ่ นศึกษา ตลอดจนการค้นคว้าเพิ่มเติมของ
นักศึกษาในประเด็นด้านสังคมและวัฒนธรรมญ่ีปุ่ นท่ีสนใจมาจัดแสดงในบริเวณสถานท่ีจัดงาน  

 ด้านประเด็นปัญหา เดิมทีนักศึกษาเข้าร่วมในลักษณะของทีมงานท่ีช่วยการจัดกิจกรรมโดยมีอาจารย์เป็น

ผู้ รับผิดชอบหลัก  ท าให้มีนักศึกษาบางส่วนขาดการมีส่วนร่วม  ภาควิชาจึงได้ปรับปรุงดังต่อไปนี  ้

 1. จัดให้มีการประชุมเพื่อชีแ้จงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน 

 2. มอบหมายหน้าท่ีรับผิดชอบ โดยให้นักศึกษามีสว่นร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมกันวางแผนการจัดกิจกรรม 

เพื่อฝึกฝนความคิดสร้างสรรค์ การท างานเป็นทีม เรียนรู้การวางแผน การรับฟังความคิดเห็น แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า   

 3. นักศึกษาได้แสดงผลงาน ทัง้ทางด้านวชิาการ ผ่านการจัดบอร์ดความรู้ และได้แสดงความสามารถด้านการ

แสดง  การจัดกิจกรรมสันทนาการแก่รุ่นน้อง   

 ผลท่ีได้คือ นักศึกษามีความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของภาควชิา มีความสามัคคี มีความรับผิดชอบสูงขึน้  

 การบูรณาการบริการวิชาการ  การจัดเรียนการสอน การปรับปรุงสาระรายวชิา และการกิจกรรมเสริมหลกัสตูร 

ทัง้กิจกรรมด้านวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ท าให้เกิดผลท่ีเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรมได้แก่  

- นักศึกษาได้รับรางวลัชมเชย 2 รางวัล การประกวดสุนทรพจน์ ระดับประเทศติดต่อกันเป็นปีท่ี 2  

- นักศึกษาได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนไปศึกษาแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัย ประเทศญ่ีปุ่ น จ านวน 3 ทุน  

- นักศึกษาได้รับรางวลัจากการตอบปัญหา ระดับประเทศ รางวัล ชมเชย 2 รางวัล  

- นักศึกษาได้รับรางวลัชนะเลิศ การจัดบูทและการจัดกิจกรรมในงาน Japan Festa 2015 ณ ลานเซ็นทรัลเวิลด์  

 

สาขาวิชาภาษาจีน 

 สาขาวิชาได้จัดการเรียนการสอนในระดบัปริญญาตรีท่ีมีการบริการวชิาการทางสงัคมดังนี ้

 1. สาขาวิชาฯ จัดโครงการมหกรรมตรุษจีนรังสติ ครัง้ท่ี 8 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาจีนใน

มหาวิทยาลัยรังสิตให้มีความน่าสนใจและมีประสิทธิภาพอีกทัง้เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีนของ

มหาวิทยาลัยรังสิตให้เป็นท่ีรู้จักในกลุ่มโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาและจัดกิจกรรม “การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน ครัง้ท่ี 
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4 ประจ าปี 2558 ”หรือ “2015 年第三届華語徵文演講比賽”เป็นการประกวดสุนทรพจน์ส าหรับนักเรียนระดับชัน้

มัธยมปลาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการแสดงความสามารถด้านการเขียนเรียงความและกล่าวสุนทรพจน์

ภาษาจีน เพื่อเผยแพร่การศึกษาภาษาจีนโดยใช้อักษรจีนแบบดัง้เดิม(ตัว เต็ม) และเพื่อเผยแพร่ข้อมูลการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาของไต้หวันแก่ผู้สนใจชาวไทยตลอดระยะเวลา 8 ปีในการจัดกิจกรรมมหกรรมตรุษจีนรังสิต อาจารย์

ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ประจ าสาขาได้เล็งเห็นถึงพัฒนาการความก้าวหน้าและเปลี่ยนแปลงของสาขาวิชาและ

นักศึกษาในสาขาวิชา จึงเป็นอีกแรงบันดาลใจในการน ามาบูรณาการเข้ากับการเขียนบทความของอาจารย์

Dr.YaoYueyan ตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ฉบบัปี2558  

 2. การได้รับเชิญจากศูนย์การค้าแฟช่ันไอส์แลนด ์ให้ภาควิชาจัดนิทรรศการวัฒนธรรมจีน และการออกร้านฝึกถัก

เชือกจีน เขียนช่ือจีนและค ามงคลเน่ืองในโอกาสเทศกาลตรุษจีน ปี 2015 ท่ีศูนย์การค้าแฟช่ันไอสแ์ลนด์ ตามรายวิชา CHN 

301วัฒนธรรมจีน จากการออกบริการวิชาการสังคมในครัง้นี ้ท าให้อาจารย์Wang Lanpeng อาจารย์ชาวจีนประจ า

ภาควิชาได้เขียนบทความและส่งตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศ ช่ือบทความ《谈谈泰国学生汉语习得过

程中语法错误的瓶盖策略》 

 3. การร่วมมือทางวิชาการกับสถาบนัการศึกษาระดับอุดมศึกษาสี่สถาบนั อันได้แก่ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลมิ

พระเกียรติ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลยับูรพา และมหาวิทยาลัยรามค าแหง ในการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

KM ซ่ึงภาควิชาก็ได้สนับสนุนให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนเข้าร่วม เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการเขียน

บทความวิชาการ การท าผลงานวิชาการในรูปแบบต่างๆ หรือแม้กระท่ังการพัฒนาตนเองด้านการเรียนการสอน  ผลจาก

การเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ท าให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรชาวจีน Dr.YaoYueyan เขียนบทความวิชาการและน าส่ง

ตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ฉบบัปี 2558  

 

สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร  

 สาขาวิชาฯ ได้น ากระบวนการบริการทางวชิาการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนซ่ึงส่งผลต่อการ
เรียนรู้ของนักศึกษา  ได้แก่   

 1. โครงการสัมมนาและอภิปรายทางวิชาการ เร่ือง “เสียงพูดยิ่งใหญ่จริงหรือ” และ โครงการพัฒนาประสิทธภิาพ

การเรียนการสอน เร่ือง “การเขียนเชิงวชิาการ”  

 2. โครงการประกวดกลอนสด ครัง้ท่ี 11 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เน่ืองในวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ท่ีได้จากการปฏิบตัิงานให้แก่นักศึกษา และเพื่อให้เห็น
ความส าคัญของการฝึกทักษะทางภาษาไทย   
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สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส 

 สาขาวิชาได้น ากระบวนการบริการทางวชิาการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนซ่ึงส่งผลต่อการเรียนรู้

ของนักศึกษา  ได้แก่   

 1. โครงการบริการวิชาการ Vive Le Français โครงการบริการวิชาการประจ าปีของภาควิชาภาษาฝร่ังเศส ซ่ึงจัด

กิจกรรมการแข่งขันและนิทรรศการให้กับนักเรียนนักศกึษาท่ีเรียนภาษาฝร่ังเศส ในโครงการบริการวชิาการดงักลา่วนี ้ได้

บูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน คือ ในการวางแผนการจัดโครงการ คณะกรรมการจะสรุปหัวข้อและประเด็นในการจัด

งาน ในปีการศึกษา 2558 หัวข้อการจัดโครงการบริการวชิาการได้แก่ “อาหารฝร่ังเศส” เม่ือได้หัวข้อแล้ว หัวหน้าภาควชิาฯ 

จะเป็นผู้ก าหนดว่าจะให้รายวชิาใดของแต่ละชัน้ปีท่ีจะบูรณาการกิจกรรมเข้ากับการเรียนรู้ โดยท่ีนักศึกษาจะได้รับ

ค าอธิบายจากอาจารยใ์นชัน้เรียน หลังจากนัน้ นักศึกษาจะต้องค้นคว้าข้อมูล จากแหล่งต่างๆ เพื่อน าเสนอองค์ความรู้ใน

รูปแบบบอร์ดนิทรรศการ  

 2. การได้รับเชิญเป็นอาจารย์พเิศษรายวิชาภาษาไทยเพือ่การท่องเท่ียว มหาวิทยาลยัมหิดล เพื่อการทัศนศกึษา
วัดพระแก้ว พระบรมมหาราชวัง และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และ การทัศนศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา การ

บริการวิชาการดังกล่าวนีน้ ามาบูรณาการในรายวิชาภาษาฝร่ังเศสเพื่อการท่องเท่ียว ผู้สอนน าเทคนิค ประสบการณ์และ

ความรู้ท่ีได้หลังจากศกึษาข้อมูลเพื่อไปบริการวชิาการ มาถ่ายทอดให้นักศกึษาในรายวิชาได้รับฟัง  

 3. ภาควิชาฯ ได้จัดโครงการบริการวชิาการเส้นทางสู่มหาวิทยาลยั (ติวสอบ PAT 7.1 ภาษาฝร่ังเศส) เม่ือวันท่ี 26 

กันยายน 2558 และได้รับเชิญเป็นวิทยากรติว PAT 7.1 ณ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝร่ังเศสจังหวัดสงขลา 

โครงการบริการวชิาการดงักลา่วได้น ามาบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนไวยากรณ์ทุกรายวิชาของภาควิชาฯ   

 

สาขาวิชาอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ 

 การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีท่ีมีการบริการวชิาการทางสงัคม ได้แก่  

 1. สาขาวิชาได้น ากระบวนการบริการทางวิชาการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงส่งผลต่อการ

เรียนรู้ของนักศึกษาได้แก่ โครงการประชุมทางวชิาการผู้สอนอิสลามศึกษาระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย 

 2. สาขาวิชาจัดโครงการสง่เสริมกิจกรรมทางวชิาการมหกรรมอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ กลุ่มเป้าหมาย

ได้แก่ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียน 7 จังหวัดภาคกลาง 


