
กิจกรรมถายทอดและแลกเปล่ียนเรียนรู 

เรื่อง ตัวบงช้ีท่ี 2.8  มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

วันพุธท่ี 22 ธันวาคม 2553 

ณ หองรพีพัฒน ช้ัน 3 สํานักงานอธิการบดี มทร.พระนคร 

 

คุณเอ้ือ ผศ.สุภัทรา  โกไศยกานนท 

คุณอํานวย  ผศ.ดวงแข  สุขโข 

คุณประสาน นายสุนทร เหรียญจื้อ 

คุณกิจ   

1. ดร.ปริญญา มากลิ่น   คณะบริหารธุรกิจ 

2. อาจารยนงนุช ศศิธร   คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 

3. ผศ.ลักขณา จาตกานนท  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 

4. อาจารยทินวงศ รักอิสสระกุล  คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 

5. อาจารยพงกฤษฏิ์ พละเลิศ  คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

6. ผศ.สุชัญญา รัตนสัญญา  คณะศิลปศาสตร 

 

คุณลิขิต นางสาวกัญญาณัฐ พวงแสง สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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กิจกรรมถายทอดและแลกเปล่ียนเรียนรู 

เรื่อง ตัวบงช้ีท่ี 2.8  มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

วันพุธท่ี 22 ธันวาคม 2553 

ณ หองรพีพัฒน ช้ัน 3 สํานักงานอธิการบดี มทร.พระนคร 

ผูเลา รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรูท่ีได 

ดร.ปรญิญา มากลิ่น 

คณะบริหารธุรกิจ 

 

การดําเนินงาน 

  - สํารวจความตองการการทําวิจยัในช้ันเรียน

ของอาจารยภายในคณะบริหารธุรกิจ 

การดําเนินงาน 

  - สํารวจความตองการการทํางานวิจัย

ของอาจารยภายในคณะ 

อาจารยนงนุช ศศิธร 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

และออกแบบแฟช่ัน 

 

 

การดําเนินงาน 

- มีการประชาสัมพันธเชิญชวนใหอาจารย

ภายในคณะทํางานวิจัยตลอดท้ังป รวมท้ังมีการ

สนับสนุนใหอาจารยนําผลงานวิจัยไปประโยชน

โดยประยุกตใชกับการเรียนการสอน 

การดําเนินงาน 

1. ประชาสัมพันธการทํางานวิจยัแก

อาจารยภายในคณะ 

2. สนับสนุนใหมีการนําผลงานวิจยัไปใช

ประโยชนในการเรียนการสอน 

ผศ.ลักขณา จาตกานนท 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 

 

 

การดําเนินงาน 

- มีการเชิญผูทรงคุณวุฒิมาถายทอดความรูใน

การทําวิจัยใหแกอาจารยในคณะ มีการจัดทํา

คูมือการทํางานวิจัยใหแกอาจารยในคณะ  

การดําเนินงาน 

1. เชิญผูทรงคุณวุฒิมาใหความรูในการทํา

วิจัย 

2. จัดทําคูมือการทํางานวิจัย 

อาจารยทินวงศ รักอิสสระกุล 

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการ

ออกแบบ 

 

 

 

การดําเนินงาน 

มีปญหาการทําวิจัยในช้ันเรียน เน่ืองจาก

อาจารยมภีาระงานมากและงานวิจัยสวนใหญ

ท่ีทําอยูเปนงานวิจัยเพ่ือชุมชน แตทางคณะก็

พยายามผลักดันใหมีงานวิจัยดานการเรยีน

การสอน 

การดําเนินงาน 

- ผลักดันใหเกิดงานวิจัยดานการเรียนการ

สอน 

ปญหาและอุปสรรค 

- งานวิจัยสวนใหญเปนงานวิจัยเพ่ือ

ถายทอดเทคโนโลยสีูชุมชน 



อาจารยพงกฤษฏิ์ พละเลิศ 

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

 

 

 

การดําเนินงาน 

- มีการอบรมใหความรูการทําวิจัยในช้ันเรียน

แกอาจารยภายในคณะ พยายามผลักดัน

สงเสริมใหมีนักวิจัยหนาใหมโดยผาน

งบประมาณเงินรายไดของคณะ 

การดําเนินงาน 

1. ใหความรูดานงานวิจัย 

2. จัดสรรงบประมาณเงินรายไดของคณะ

ในการทําวิจัย 

 

ผศ.สุชัญญา รตันสญัญา 

คณะศลิปศาสตร 

การดําเนินงาน 

มีการสงเสรมิการทํางานวิจัยโดยจดัใหมีคลินิก

นักวิจัยเพ่ือคอยใหคําปรึกษาในการทํางาน

วิจัยแกอาจารยภายในคณะ 

 

การดําเนินงาน 

- จัดคลินิกนักวิจัยเพ่ือใหคําปรึกษา 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                  KM : ๒๒-๑๒-๒๐๑๐ 

 

 

 

 

 

ส่ิงท่ีเกินความคาดหวังจากการทํา After Action Review (AAR) 

ของกิจกรรมการถายทอดและแลกเปล่ียนเรียนรูของคณะท่ีมีการปฏิบัติท่ีดีจากผลการประเมินคุณภาพ

ภายใน ๙ องคประกอบ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปการศึกษา ๒๕๕๒ ตามเกณฑ สกอ.  

องคประกอบท่ี ๒ : การเรียนการสอน (เม่ือวันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๓) 

 

ตัวบงชี้ ๒.๑ – ๒.๔ 

๑.  ควรพัฒนาหลักสูตรใหมีความยืดหยุน สามารถเปลี่ยนแปลงตามความตองการของสังคมโดยมีความ

ทันสมัยอยูตลอดเวลาและใหมีความรูรอบดานเพ่ือจะทําใหไดผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีความสามารถในการทํางานอยางมี

ประสิทธิภาพ 

ตัวบงชี้ ๒.๕ – ๒.๗ 

๑.  มหาวิทยาลัยควรมีโครงการจัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโท-เอกใหกับมหาบัณฑิต

หรือบัณฑิตของ มทร.พระนครท่ีมีผลการเรียนดีและความประพฤติดี เพ่ือจะทําใหอาจารยระดับปริญญาเอกท่ีมีความรัก

องคกร และทําใหสามารถรักษาบุคลากรระดับปริญญาเอกไวกับมหาวิทยาลัยได 

๒.  มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการเรงดวนในเรื่องหลักเกณฑตาง ๆ ของพนักงานมหาวิทยาลัย อาทิ การ

กําหนดตําแหนงทางวิชาการและเงินประจําตําแหนง สรุปเสนทางความกาวหนาโดยทําเปนคูมือหรือเอกสารท่ีเขาใจงาย 

เพ่ือใหอาจารยสังกัดคณะใหม ๆ เขน คณะสถาปตยกรรมศาสตรฯ และคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ซ่ึงอาจารยสวน

ใหญจะเปนพนักงานมหาวิทยาลัยไดเปนแนวทางในการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการและรักษาบุคลากรท่ีมี

คุณภาพไวกับองคกร รวมท้ังดูแลความเหลื่ยมล้ําในขอแตกตางเรื่อง สิทธิของพนักงานราชการและลูกจางชั่วคราว ซ่ึง

พนักงานราชการไมมีสิทธิในเรื่องการสะสมวันลาพักผอน 

ตัวบงชี้ ๒.๘ 

๑. ควรมีการวางแผนการดําเนินการดานการวิจัยในภาพรวมในเรื่องการเสนอของบประมาณงานวิจัยภายนอก  

โดยมีการคิดพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมอยางบูรณาการของทุกคณะรวมกัน 

 


