แบบรายงานสรุปองค์ ความรู้ จากกิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ครั้งที่ .......1.........
ประจาปี การศึกษา 2560
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์
ประเด็นความรู้
หัวข้ อการจัดการความรู้

: เทคนิคการจัดการงานวิจยั บูรณาการกับการเรี ยนการสอนและวิธีการเขียน
บทความเพื่อตีพิมพ์และนาเสนอระดับนานาชาติ
: . เทคนิควิธีบูรณาการการเรี ยนการสอนแบบให้นกั ศึกษามีส่วนร่ วมใน
งานวิจยั
: (ดังบัญชีรายชื่อที่แนบ)
: 24 มกราคม 2561

ผู้เข้ าร่ วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
วันเดือนปี ทีด่ าเนินการ
สรุ ปองค์ ความรู้ ทไี่ ด้
การบริ ก ารวิ ช าการแก่ สั ง คมเป็ นภารกิ จ หลัก อย่ า งหนึ่ งของคณะฯ ซึ่ งได้ก าหนดระบบและกลไก
หลักเกณฑ์และขั้นตอนการบริ การทางวิชาการอย่างเป็ นระบบเพื่อเป็ นแนวทางในการดาเนิ นการด้านการบริ การ
วิชาการแก่สังคม ทั้งนี้เป็ นการให้บริ การวิชาการที่มีความเชื่ อมโยงกับการจัดการเรี ยนการสอนและการวิจยั และ
สามารถบูรณาการงานวิชาการแก่สังคมกับการเรี ยนการสอนและการวิจยั อย่างเป็ นรู ปธรรม ซึ่ งสามารถสรุ ปเป็ น
แนวปฏิบตั ิที่ดีดงั ต่อไปนี้
พิจารณารายวิชาที่สอดคล้อง
กับงานวิจยั
กาหนดรู ปแบบโครงงานวิจยั
(มอค.3)
ทาความเข้าใจและสร้าง
แรงบันดาลใจให้กบั นักศึกษา

การพัฒนาเว็บไซต์
สาหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน
วิจยั เชิงสารวจเพื่อศึกษาถึงปั ญหา
และความต้องการของชุมชน

จัดทาเอกสารทางราชการที่เกี่ยวข้อง
นักศึกษามีส่วนร่ วมในการทางาน
วิจยั
วัดและประเมินผลการเรี ยนรู้

สื บค้น/ค้นคว้า เทคนิควิธีการ
จากงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
นาเสนอบทความงานวิจยั ระดับชาติ

1. พิจารณารายวิชาที่สอดคล้องกับงานวิจยั
2. วางแผนเตรี ยมการสอน กาหนดรู ปแบบการสอนโดยใช้โครงงานเป็ นฐาน (Project-Based Learning :
PBL) การสอนแบบปั ญหาเป็ นฐาน (Problem-Based Learning) เน้นให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้จากการลงมือปฏิบตั ิ
จริ งด้วยการสร้างชิ้นงาน และเผยแพร่ ความที่ได้สู่สาธารณชน หาคาตอบโดยใช้กระบวนการดาเนินงานทางวิจยั
(Research-based Learning) ให้ผเู้ รี ยนเรี ยนรู้ จากแหล่งชุ มชนที่หลากหลายและจัดทาโครงงานให้บริ การวิชาการ
ในรู ปแบบต่างๆ ซึ่ งลักษณะรู ปแบบโครงงานวิจยั ได้แก่
2.1 การพัฒนาเว็บไซต์หรื อผลิตภัณฑ์เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.2 รู ปแบบโครงงานวิจยั เชิงสารวจเพื่อศึกษาถึงปัญหาและความต้องการของชุมชน
3. ทาความเข้าใจกับนักศึกษาเพื่อให้นกั ศึกษาเข้าใจถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นว่าเค้าได้อะไรจากการที่ทาเพื่อเกิด
แรงบันดาลใจในการทา
4. จัดทาเอกสารทางราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสื อขออนุ ญาตนานักศึกษาออกชุมชนเพื่อศึกษาปั ญหา
และความต้องการของชุมชนเพื่อนาข้อมูลดังกล่าวมาดาเนินงานวิจยั ที่ใช้ร่วมกับการเรี ยนการสอน
5. จัดให้นกั ศึกษามีส่วนร่ วมในงานวิจยั โดยให้สืบค้นและเรี ยนรู้ งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องจากแหล่งฐานข้อมูล
งานวิจยั น่ าเชื่ อถื อ (http://www.rmutr.ac.th/?page_id=772) พร้ อมทั้งค้นพบองค์ความรู ้ หรื อเทคนิ คของงานวิจยั
ด้วยการปฏิบตั ิจริ งโดยนาความรู้และข้อมูลที่ได้จากการศึกษาปั ญหาและความต้องการของชุ นชนมาพัฒนาและ
วิเคราะห์ ผลการดาเนิ นงานวิจยั โดยมี อาจารย์ประจาวิช าและอาจารย์ที่ ปรึ ก ษาโครงงานควบคุ มดู แลและให้
คาปรึ กษาตลอดระยะเวลาที่ดาเนินการวิจยั
6. วัดและประเมินผลการเรี ยนรู้โดยนาผลการทดลองที่ได้ให้นกั ศึกษาฝึ กเขียนบทความงานวิจยั เพื่อ
นาเสนอบนเวทีงานวิจยั ระดับชาติ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แบบรายงานสรุ ปองค์ ความรู้ จากกิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ครั้งที่ .......2.........
ประจาปี การศึกษา 2560
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์
ประเด็นความรู้

: เทคนิ คการจัดการงานวิจยั บูรณาการกับการเรี ยนการสอนและวิธีการเขียน
บทความเพื่อตีพิมพ์และนาเสนอระดับนานาชาติ
: . วิธีการเขียนบทความวิจยั เพื่อตีพิมพ์และนาเสนอระดับนานาชาติ
: (ดังบัญชีรายชื่อที่แนบ)
: 30-31 พฤษภาคม 2561

หัวข้ อการจัดการความรู้
ผู้เข้ าร่ วมแลกเปลีย่ นเรียนรู้
วันเดือนปี ทีด่ าเนินการ
สรุ ปองค์ ความรู้ ทไี่ ด้
วิธีการเขียนบทความวิจยั เพื่อตีพิมพ์และนาเสนอระดับนานาชาติ สามารถสรุ ปประเด็นความรู้ที่เป็ นแนว
ปฏิบตั ิที่ดีออกเป็ น 5 ขั้นตอน คือ
1. ค้นหาแหล่งข้อมูลของการประชุมจากเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
2. เตรี ยมบทความวิจยั ภาษาอังกฤษที่จะไปนาเสนอ และดูรายละเอียดที่งานประชุ มนั้นต้องการ
เช่ น จานวนค าของชื่ อเรื่ อง และบทคัดย่อ เนื่ องจากที่ ป ระชุ ม บางแห่ ง มี ก ารจากัดจานวนค าของชื่ อเรื่ องและ
บทคัดย่อโดยไม่ตอ้ งการให้ยาวเกินไป
3. ฝึ กอบรมวิธีการเขียนเนื้อหาเพื่อนาเสนอผลงานวิจยั เป็ นภาษาอังกฤษโดยใช้ระบบพี่เลี้ยงรุ่ นพี่
ที่มีประสบการณ์ ดูแลรุ่ นน้อง คอยประกบการเขียนบทความทุกขั้นตอน คอยให้ความช่ วยตั้งแต่การเขียนหัวข้อ
วิจยั การดาเนินการวิจยั และสรุ ป อภิปรายผล
4. อบรมเทคนิคการนาเสนองานวิจยั เป็ นภาษาอังกฤษ (Oral Presntation)
5. เมื่อบทความได้รับการตอบรับ การขึ้นเวทีนาเสนออาจมีพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือในการนาเสนอ
เป็ นภาษาอังกฤษ ช่วยตอบคาถามในกรณี ตอบไม่ได้ เพื่อความอบอุ่นใจในการพูดนาเสนอ
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