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คําคํนําานํา
การจัดการความรู้ คือ การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในส่วนราชการซึ่งกระจัด
กระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กร
สามารถเข้าถึงความรู้
และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยที่ความรู้มี 2
ประเภท คือ 1. ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จาก
ประสบการณ์ พรสวรรค์หรือสัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการทําความเข้าใจในสิ่ง
ต่างๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคําพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้
โดยง่าย เช่น ทักษะในการทํางาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ บางครั้ง จึง
เรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม 2. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้
ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธีต่าง ๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร
ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม
การบริ การวิ ชาการแก่ สั งคม เป็ นหนึ่ งในพั นธกิ จของสถาบั นอุ ดมศึ กษาที่ พึ ง
ให้บริการวิชาการแก่สังคม ในรูปแบบต่าง ๆ ตามความถนัดและตามความเชี่ยวชาญ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เป็นหน่วยงานที่ผลิต
บัณฑิ ตให้ มี ความรู้ ออกไปรั บใช้ สั งคม ดั งนั้ น การให้บริ การทางวิ ชาการถือเป็นการ
เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์อันจะมาสู่การพัฒนาหลักสูตร โดยการบูร
ณาการเพื่ อใช้ ประโยชน์ ทางด้ านการจั ดการเรี ยนการสอนและการวิ จั ย เพื่ อพั ฒนา
ตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์
คณะกรรมการการจั ดการความรู้คณะมนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ จึ งได้
ดําเนินการการจัดการความรู้ในประเด็นการผลิตบัณฑิตหัวข้อ การบูรณาการการบริการ
วิชาการเข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัยขึ้นโดยมีกลุ่มเป้าหมายคืออาจารย์ เพื่อ
ร่วมกันค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี ซึ่งจากที่มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนรู้ร่วมกันแล้วจึงได้

สังเคราะห์ผลและถอดบทเรียนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และได้จัดทําเป็นเอกสาร
เผยแพร่แนวปฏิบัติที่ “การบูรณาการการบริการวิชาการเข้ากับการเรียนการสอน
และการวิจัย”
คณะกรรมการจัดการความรู้
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ประจําปีการศึกษา 2557
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บทที่ 1
บทนํา
การจัดการความรู้ คือ การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในส่วนราชการซึ่ง
กระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคน
ในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด
โดยที่ความรู้มี 2 ประเภท คือ 1. ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็น
ความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือสัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการ
ทําความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคําพูด
หรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทํางาน งานฝีมือ หรือการคิด
เชิงวิเคราะห์ บางครั้ง จึงเรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม 2. ความรู้ที่ชัดแจ้ง
(Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธี
ต่างๆ เช่นการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ
และบางครั้ง
เรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม
ปั จ จุ บั น การจั ด การความรู้ ไ ด้ กํ า หนดไว้ ใ นเกณฑ์ ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึกษา ตัวบ่งชี้การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ เพื่อมีการสร้างและพัฒนา
สังคมฐานความความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้เพื่อ
มุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้ โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในสถาบันซึ่ง
กระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนใน
สถาบันสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
คณะฯ เห็ น ถึ ง ความสํ า คั ญ ของการการจั ด การความรู้ จึ ง ได้ มี ก ารจั ด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการด้านการผลิตบัณฑิตและการวิจัย
การเรียนการสอนเป็นกระบวนการเพื่อหวังผลเชิงคุณภาพ ให้ได้ผู้เรียนที่มี
คุณภาพการพัฒนาการเรียนการสอน จึงเป็นสิ่งสําคัญที่ผู้สอนต้องกระทําอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียน โดยบุคคลที่มี
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บทบาทสําคัญในการจัดการเรียนการสอนที่จะส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียน คือ ครู
อาจารย์ ทั้งนี้ใน พรบ. การศึกษาแห่งชาติ ปี พ.ศ.2542 มีจุดเน้นที่ครู อาจารย์
จะต้ อ งมี ค วามรอบรู้ ใ นด้ า นต่ า งๆเพื่ อ พั ฒ นาการเรี ย นการสอน คื อ หลั ก การ
จัดการศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ การบูร
ณาการกระบวนการวิจัยกับการเรียนการสอนการรับประกันคุณภาพ หลักการ
จัดการเรียนรู้ในมโนทัศน์ใหม่ เพื่ อมุ่งสู่คุณภาพการศึกษา ครู อาจารย์ต้องมี
บทบาทเป็นทั้งนักวิจัย และพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน แต่ปัจจุบันอาจารย์
หลายท่านมักพบกับปัญหาด้านการวิจัยไม่สําเร็จตามกําหนดเวลาเนื่องจากมีภาระ
งานสอน อีกทั้งหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากองค์กรร่วมด้วย ส่งผลอาจารย์
หลายท่านมีความรู้สึกว่าทําหน้าที่ทั้งหมดไม่ได้ผลเต็มที่ตามความต้องการ
คณะฯ มีหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยจึงได้
ดําเนินการการจัดการความรู้ในประเด็น การบูรณาการการบริการวิชาการเข้ากับ
การเรียนการสอนและการวิจัยขึ้นเพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี โดยจากที่มีการจัด
กิ จ กรรมแลกเปลี่ ย นรู้ ร่ ว มกั น โดยสาขาวิ ช าการพั ฒ นาชุ ม ชนที่ เ ป็ น Best
Practice จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2556 ที่ผ่าน
มา จึงได้สังเคราะห์ผลและถอดบทเรียนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังกล่าวเป็น
เอกสารเล่มเล็กเพื่อเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ “การบูรณาการการบริการวิชาการ
เข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัย” ที่จะเป็นประโยชน์ต่ออาจารย์และผู้ที่
สนใจต่อไป
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นิยามศัพท์ที่สําคัญ
“การสอน” หมายถึง การสอนบรรยาย การสอนปฏิบัติการ การสอน
วิชาโครงงาน การค้นคว้าอิสระ วิทยานิพนธ์ นิเทศ ฝึกงาน ฝึกปฎิบัติ ในทุกวิชา
ที่สอนในมหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง ทั้งหลักสูตรปกติ หลักสูตรพิเศษ ที่ผ่าน
ความเห็นชอบของสาขาวิชาแล้ว
“การวิ จั ย ” หมายถึ ง กระบวนการแสวงหาความรู้ การสื บ สวน
ข้อเท็จจริง หรือการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ โดยอาจเป็นการวิจัยพื้นฐานหรือ
การวิจัยประยุกต์เพื่อนําไปสู่การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ หรือ การแก้ปัญหา
หรือการพัฒนางาน
“งานบริการวิชาการแก่สังคม” หมายถึง การทํากิจกรรมการถ่ายทอด
ความรู้และทักษะสู่ชุมชน หรือการให้บริการแก่ผู้รับบริการกลุ่มต่างๆ ทั้งในระดับ
ท้องถิ่น ประเทศ และนานาชาติ เช่น การเป็นวิทยากร การเป็นที่ปรึกษา การ
ให้บริการตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ หรือสาขาวิชาชีพ
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บทที่ 2
แนวปฏิบัตทิ ่ดี ี
1) การวางแผน
1.1 จัดประชุมอาจารย์ประจําสาขาวิชา โดยนําผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาที่ผ่านมาหารือร่วมกันในประเด็นด้านการบูรณาการการบริการวิชาการเข้า
กับการเรียนการสอนและการวิจัย
1.2 กําหนดโครงการบริการวิ ชาการและพื้นที่การให้ บริการวิ ชาการแก่
ชุมชน ที่จะดําเนินการในปีการศึกษาถัดไป โดยจะต้องคํานึงถึงรายวิชาที่จะต้องบูรณา
การเข้ากับการเรียนการสอนด้วย
1.3 กําหนดรายวิชาให้สอดคล้องกับโครงการบริการวิชาการชุมชน
1.4 กําหนดอาจารย์ที่จะผลิตผลงานวิจัยให้สอดคล้องกับการบริการ
วิชาการชุมชน
2) การดําเนินการ
2.1 สาขาฯ ได้สํารวจข้อมูล เพื่อสํารวจสภาพปัญหาจากผู้นําชุมชน โดย
จัดทําเป็นแบบสอบถามร่วมกับชุมชน เพือ่ ให้เกิดความต้องการของชุมชนมากทีส่ ุด
2.2 เมื่อทราบปัญหาแล้วสาขาวิชานําผลมาพิจารณาประเด็นการให้บริการ
วิชาการแก่ชุมชนตามความต้องการและสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น
2.3 บูรณาการการบริการวิชาการเข้ากับการเรียนการสอนอย่างไร
(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจะต้องระบุกระบวนการบูรณาการ
การให้ บริ การวิ ชาการแก่ ชุ มชนเข้ ากั บการเรี ยนการสอนใน มคอ.3 โดยต้ องระบุ
วัตถุประสงค์ของการบูรณาการ ตัวชี้วัดความสําเร็จ และลักษณะการบูรณาการ ให้
ชัดเจน
(2) ในการบูรณาการการบริการวิชาการเข้ากับการเรียนการสอนมี 2
รูปแบบดังนี้
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รูปแบบที่ 1 ระบุแผนการสอนและการประเมินผล วิธีดําเนินงาน หมวดที่ 5
ใน มคอ.3 ให้ชัดเจน
ขั้นตอนดําเนินงาน
ขั้นตอนที่ 1 กําหนดรายวิชาที่จะนํานักศึกษาร่วมจัดโครงการบริการวิชาการแก่
ชุมชน โดยจะต้องพิจารณารายวิชาที่สอดคล้องกับองค์ความรู้จาก
การบริการวิชาการ
ขั้นตอนที่ 2 เขี ยนวิ ธี การการบู รณาการการบริการเข้ากับการเรี ยนการสอน
ใน มคอ.3 หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล ให้ชัดเจน
เช่น จัดให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการให้บริการวิชาการกับชุมชน
เช่นการเป็นผู้ช่วยวิทยากรกระบวนการในการดําเนินงานการเก็บ
ข้อมูลในเวทีประชุมและการจดบันทึกการสัมภาษณ์ประชาชนใน
ชุ มชนเป็ นต้ นหรื อให้ นั กศึ กษาค้ นคว้ าและเรี ยนรู้ เพื่ ออภิ ปราย
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในชุมชนพร้อมทั้งข้อค้นพบองค์ความรู้หรือ
เทคนิ คของการบริ การวิ ชาการด้ วยการปฏิ บั ติ จริ งจนสามารถ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ได้
ตั วอย่ าง วิ ชา ชุ มชนศึ กษาเพื่ อการพั ฒนาท้ องถิ่ น
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ พรมเสน)
มคอ.3 หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่
10

หัวข้อ/
รายละเอียด

จํานวนชั่วโมง

มอบหมายงาน
นักศึกษาลงพื้นที่เก็บ
ข้ อ มู ล บริ บ ทชุ ม ชน/
ข้อมูลครัวเรือน

3

6

กิจกรรมการ
เรียน การสอน
ผู้สอน
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
ลงพื้นที่ภาคสนาม ผศ.วิไลลักษณ์
เครื่องมือ
พรมเสน
-ประเด็นเก็บข้อมูล
บริบทชุมชน

สัปดาห์ที่

13-14

15

หัวข้อ/
รายละเอียด

จํานวนชั่วโมง

มอบหมายงาน
นักศึกษาลงพืน้ ที่เก็บ
ข้อมูลบริบทชุมชน/
ข้อมูลครัวเรือน

6

นําเสนอการศึกษา
ภาคสนาม

3

กิจกรรมการ
เรียน การสอน
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
-แบบสอบถาม
ลงพื้นที่ภาคสนาม
เครื่องมือ
-ประเด็นเก็บข้อมูล
บริบทชุมชน
-แบบสอบถาม
-นําเสนอผล
การศึกษา
-เปิดประเด็น
แลกเปลี่ยนซักถาม

ผู้สอน

ผศ.วิไลลักษณ์
พรมเสน

ผศ.วิไลลักษณ์
พรมเสน

ขั้นตอนที่ 3 วัดและประเมินผลการเรียนรู้ว่านักศึกษาได้อะไร โดยมีเครื่องมือ
การวัด เช่น แบบสอบถามการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
ต่อการเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการ
ขั้นตอนที่ 4 จัดทํารายงานผลของรายวิชา มคอ.5
รูปแบบที่ 2 นําผลจากองค์ความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการ
มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
ขั้นตอนดําเนินงาน
ขั้นตอนที่ 1 สังเคราะห์องค์ความรู้จากการบริการวิชาการแก่ชุมชน หลังจากที่
ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนเสร็จสมบูรณ์แล้ว
ขั้นตอนที่ 2 พิ จารณารายวิ ชาที่ สอดคล้ องกั บองค์ ความรู้ จากการบริ การ
วิชาการ
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ขั้นตอนที่ 3 นําองค์ความรู้ที่ได้มาถ่ายทอด โดยจะต้องระบุกิจกรรมการบูรณา
วิ ชาการใน มคอ.3 หมวดที่ 4 การพั ฒนาผลการเรี ยนรู้ ของ
นักศึกษา(จะต้องสอดคล้องตามที่ปรากฏในรูปเล่มของรายงาน
การให้บริการวิชาการแก่ชุมชนด้วย)
ตั วอย่ าง วิ ชาชุ มชนศึ กษาเพื่อการพั ฒนาท้ องถิ่ น สาขาวิ ชาการ
พัฒนาชุมชน ภาคเรียนที่ 2
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิไลลักษณ์ พรมเสน )
มคอ.3 หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
ข้อ 2 ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ : โดยในภาคเรียนที่ 2 ผู้สอนได้
ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนเกี่ยวกับการลงพื้นที่สํารวจข้อมูล
บริ ก ารชุ ม ชน การใช้ เ ทคนิ ค กลุ่ ม ในการลงพื้ น ที่ เ ก็ บ ข้ อ มู ล ซึ่ ง เทคนิ ค
ดังกล่าวผู้สอนได้นําผลองค์ความรู้จากโครงการบริการวิชาการเรื่องการ
จัด ทํ า แผนที่ ชุ ม ชนและเก็ บ ข้ อ มู ล ครั ว เรื อ น บ้ า นวอแก้ ว อ.ห้ า งฉั ต ร จ.
ลําปาง ที่เคยใช้ในการบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชาเครือข่าย
การเรียนรู้ในงานพัฒนาท้องถิ่นมาใช้ต่อ เนื่องจากผลการประเมินผู้เรียนมี
ความพึงพอใจต่อกระบวนการเรียนการสอนดังกล่าว ได้คะแนนความพึง
พอใจในระดับดี
มคอ.3 หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
๑. แผนการสอน
สัปดาห์ที่
10-12

หัวข้อ/
รายละเอียด

จํานวนชั่วโมง

แบ่งกลุ่มนักศึกษา
เพื่อศึกษาข้อมูล
โดยผู้สอนจะ

12

8

กิจกรรมการ
เรียน การสอน
ผู้สอน
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
ลงพื้นที่ภาคสนาม ผศ.วิไลลักษณ์
ประเมินการศึกษา พรมเสน
ตามแบบฟอร์มที่

สัปดาห์ที่

13

14

หัวข้อ/
รายละเอียด

จํานวนชั่วโมง

กําหนดหน้าที่ให้
และให้คําแนะนํา
ให้เก็บข้อมูล
พื้นฐาน คือ ข้อมูล
ในชุมชน(บริบท
ชุมชน)ผัง
โครงสร้างของ
ชุมชน การจัดทํา
แผนที่เดินดิน โดย
ให้ชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วม
รายงานติดตามผล
การลงพื้นที่
นําเสนอรายกลุ่ม
ศึกษาข้อมูล
เพิ่มเติม

กิจกรรมการ
เรียน การสอน
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
กําหนดให้

ผู้สอน

4

บรรยายวิเคราะห์ ผศ.วิไลลักษณ์
รวมกัน
พรมเสน

4

ลงพื้นที่ภาคสนาม ผศ.วิไลลักษณ์
พรมเสน

ขั้นตอนที่4 ดําเนินการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ โดย
การนําองค์ความรู้มาถ่ายทอด เช่น ให้นักศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้
เพื่ออภิปรายปรากฏการณ์พร้อมทั้งข้อค้นพบองค์ความรู้ของการ
บริการวิชาการจนสามารถถ่ายทอด องค์ความรู้ได้
ขั้นตอนที่ 5 วัดและประเมินผลการเรียนรู้ว่านักศึกษาได้อะไร โดยมีเครื่องมือ
การวัด ยกตัวอย่าง แบบประเมินความพึงพอใจสิ่งสนับสนุนการ
เรียนการสอน
ขั้นตอนที่ 6 จัดทํารายงานผลของรายวิชา มคอ.5

9

ข้อสังเกต
การดําเนินการโครงการบูรณาการวิชาการเข้ากับการเรียนการสอน
และการวิจัยสาขาวิชาต้องช่วยกันกําหนดและวางแผนการดําเนินงานให้ชัดเจน
ตั้งแต่ต้นตั้งแต่แผนงบประมาณโครงการ การกําหนดผู้รับผิดชอบโครงการ การ
กําหนดผู้สอน และผู้ทําวิจัย
วิธีดําเนินการ
สํารวจความต้องการชุมชนคณะ/สาขา
จัดโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่ตอบสองความต้องการของชุมชนและต้องแล้วเสร็จ

กิจกรรมแสวงหาความรู้ เช่น วิทยากรให้ความรู้ อบรมให้ความรู้ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การค้นคว้าทดลอง

เกิดองค์ความรู้ (ปรากฏในรายงานสรุปผลโครงการบริการวิชาการ)

นําองค์ความรู้บูรณาการกับรายวิชาที่สอดคล้อง (มคอ.3)

นักศึกษาลงมือปฏิบัติ ศึกษา ค้นคว้า

อาจารย์สังเกตพฤติกรรม วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา จากผลงานของนักศึกษา รายงานของนักศึกษา

จัดทํารายงานการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการ (มคอ. 5)
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2.4 บูรณาการการบริการวิชาการเข้ากับการวิจัยอย่างไร
(1) นํ าองค์ ความรู้ และประสบการณ์ จากการให้ บริ การวิ ชาการมาใช้ ในการ
พัฒนาการวิจัย (โครงการบริการวิชาการจะต้องดําเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์)
ขั้นตอนดําเนินงาน
ขั้นตอนที่1 สังเคราะห์องค์ความรู้จากการบริการวิชาการ
ขั้นตอนที่2 อาจารย์ที่ได้รับมอบหมาย พิจารณาหัวข้องานวิจัยที่สอดคล้องกับ
องค์ความรู้จากการบริการวิชาการ (วิจัยองค์ความรู้ใหม่ไม่ใช่ วิจัย
ในชั้นเรียน)
ขั้นตอนที่3 ระบุ ความสํ าคั ญและที่ มาของปั ญหาที่ ทํ าวิ จั ย/ผลสํ า เร็ จ
และความคุ้มค่าของการวิจัยที่คาดว่าจะได้รับ โดยจะต้องระบุ
ให้ชัดเจน ดังนี้
บทที่ 1 บทนํา : ได้เขียนไว้ว่า “โครงการวิจัยการหาแนวทางใน
การจัดการขยะในระดับครัวเรือนของประชาชนในเขตพื้นที่ เทศบาล
ป่าตันนาครัว อ.แม่ทะ จ.ลําปาง ได้นําองค์ความรู้จากโครงการ
บริ การวิ ชาการแก่ ชุ มชน เรื่ อง การจั ดทํ าแผนที่ ชุ มชนและเก็ บ
ข้อมูลพื้นฐาน(ระดับครัวเรือน) บ้านวอแก้ว หมู่ที่ 3 ต.วอแก้ว อ.
ห้องฉัตร จ.ลําปาง ในหัวข้อ การจัดเก็บข้อมูลบริบทชุมชน มา
ประยุกต์ใช้ในการดําเนินงานจัดเก็บข้อมูลบริบทชุมชนด้านการ
จั ดการขยะ เพื่ อนํ าไปสู่ การแก้ ไขปั ญหาและการจั ดการขยะใน
ระดับตัวเรือนต่อไป
บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย : โครงการวิจัยเรื่องการหาแนวทางใน
การจัดการขยะในระดับครัวเรือนของประชาชนในเขตพื้นที่ เทศบาล
ป่าตันนาครัว อ.แม่ทะ จ.ลําปาง โดยผู้วิจัยได้นําองค์ความรู้จาก
โครงการบริหารวิชาการแก่ชุมชนของสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
เรื่อง การจัดทําแผนที่ชุมชนและเก็บข้อมูลพื้นฐาน(ระดับครัวเรือน)
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บ้ านวอแก้ ว หมู่ ที่ 3 ต.วอแก้ ว อ.ห้ องฉั ตร จ.ลํ าปาง มา
ประยุกต์ใช้การดําเนินการวิจัยและผู้ให้ข้อมูลเป็นเครื่องมือสําคัญ
ในกระบวนการดําเนินการวิจัย
บทที่ 4 ผลการวิจัย : เป็นการนําเสนอผลตาม OBS ของการ
วิจัยที่เราได้ประยุกต์ใช้เครื่องมือหรือองค์ความรู้จากงานบริการ
วิชาการมาใส่ เช่น เราบอกว่าใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน
(ระดับครัวเรือน) ก็ต้องปรากฎผลงานข้อมูลพื้นฐาน (บริบทชุมชน)
ของครัวเรือนในผลการวิจัยในบทที่ 4 เป็นต้น
บทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ : ในหัวข้อเสนอแนะ เขียนว่า
จากผลการดําเนินโครงการวิจัยการหาแนวทางในการจัดการขยะใน
ระดับครัวเรือนของประชาชนในเขตพื้นที่ เทศบาลป่าตันนาครัว อ.
แม่ทะ จ.ลําปาง ผู้วิจัยได้นําองค์ความรู้จากการบริการวิชาการ
ชุมชน สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน เรื่อง การจัดทําแผนที่ชุมชนและ
เก็บข้อมูลพื้นฐาน(ระดับครัวเรือน) บ้านวอแก้ว หมู่ที่ 3 ต.วอแก้ว
อ.ห้ างฉั ตร จ.ลํ าปาง ซึ่ งหลั งจากดํ าเนิ นการวิ จั ยเสร็ จสิ้ นแล้ ว
ผู้ วิ จั ย พบว่ า การให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ เทคนิ ค การส่ ง เสริ ม
กระบวนการกลุ่มและจากการศึกษาบริบทชุมชนก่อนดําเนินการ
กิจกรรมไดๆ เทคนิคดังกล่าวเป็นเครื่องมือสําคัญในการกระตุ้นให้
ประชาชนเกิดจิตอาสาและจิตสํานึกสาธารณะ (ข้อเสนอแนะตรง
นี้เป็นการตอกย้ําถึงความสําเร็จในการบูรณาการ)
ขั้นตอนที่4 ดําเนินการวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลการวิจัยเป็นรูปเล่มฉบับ
สมบูรณ์
ขั้นตอนที่5 ประเมินความสําเร็จของการบูรณาการการบริการวิชาการกับการ
วิจัย
12

วิธีดําเนินการ
สํารวจความต้องการชุมชนคณะ/สาขา
จัดโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่ตอบสองความต้องการของชุมชนและต้องแล้วเสร็จ

กิจกรรมแสวงหาความรู้ เช่น วิทยากรให้ความรู้ อบรมให้ความรู้ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การค้นคว้าทดลอง

เกิดองค์ความรู้ /ประสบการณ์

นํามาระบุความสําคัญและที่มาของปัญหาที่ทําวิจัย /ผลสําเร็จและความคุ้มค่าของการวิจัยที่คาดว่าจะได้รับ

ลงมือปฏิบัติ ศึกษา ค้นคว้า

วิเคราะห์สังเคราะห์และสรุปผลงานวิจัย

จัดทํารายงานการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการ
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3) การนําผลมาพัฒนาและปรับปรุง
3.1 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสาขาวิชา เพื่อให้อาจารย์ที่รับผิดชอบ
รายงานผลการบูรณาการโครงการบริการวิชาการเข้ากับการเรียนการสอนและ
การวิจัย เพื่อพิจารณาในประเด็นดังต่อไปนี้
1) ข้อเสนอแนะและการพัฒนาปรับปรุง ในประเด็นการบูรณาการ
โครงการบริการวิชาการเข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัย
2) กําหนดรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน ในปีการศึกษาถัดไป โดย
จะต้องพิจารณาถึงรายวิชาที่มีความสอดคล้องกับประเด็นการบูรณาการวิชาการ
แก่ชุมชน
3) พิ จ ารณาอาจารย์ ที่ มี ศั ก ยภาพในการผลิ ต ผลงานวิ จั ย โดย
จะต้องนําผลจากการบริการวิชาการแก่ชุมชน ไปต่อยอดงานวิจัย
3.2 วางแผนงบประมาณเพื่ อ จั ด โครงการบริ ก ารวิ ช าการแก่ ชุม ชนในปี
การศึกษาต่อไป
3.3 มอบหมายให้ อาจารย์ผู้ รั บผิด ชอบ เขี ยนรายละเอียดของรายวิช า
มคอ.3 ในภาคเรียนถัดไป โดยจะต้องระบุให้ชัดเจนว่าจะบูรณาการการเรียนการ
สอนเข้ากับการบริการวิชาการอย่างไร
3.4 มอบหมายให้ อ าจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ เขี ย นโครงร่ า งงานวิ จั ย โดย
เชื่อมโยงจากผลการบูรณาการการบริการวิชาการแก่ชุมชนเข้ากับการเรียนการ
สอนและการวิจัยมาเป็นแนวทางในการดําเนินการวิจัย
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4) แบบฟอร์ม รายงานการประเมินความสําเร็จของการบูรณางานบริการ
ทางวิชาการกับการจัดการเรียนการสอน
โครงการ
บริการ
วิชาการ

วิชาที่บูรณา
การ

ตัวบ่งชี้ในการ
วัตถุประสงค์
วัดความสําเร็จ
ของการบูรณา
ของการบูรณา
การ
การ

ลักษณะการ
บูรณาการ

แบบฟอร์ม รายงานการประเมินความสําเร็จของการบูรณางานบริการทางวิชาการ
กับการวิจัย
ตัวบ่งชี้ในการ
โครงการ
วัตถุประสงค์
งานวิจัยที่
วัดความสําเร็จ ลักษณะการ
บริการ
ของการ
บูรณาการ
ของการ
บูรณาการ
วิชาการ
บูรณาการ
บูรณาการ
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