
 

กิจกรรมถายทอดแลกและเปล่ียนเรียนรู 

เรื่อง องคประกอบท่ี  4  การวิจัย 

วันจันทรท่ี 13 ธันวาคม 2553 

ณ หองรพีพัฒน ช้ัน 3 สํานักงานอธิการบดี มทร.พระนคร 

 

คุณเอ้ือ  ผูชวยศาสตราจารยสุภัทรา  โกไศยกานนท 

คุณอํานวย ผูชวยศาสตราจารยจุฑา  พีรพัชระ 

คุณประสาน นางสาวรุจิรา  จันทรสุวรรณ 

คุณกิจ   1. ผูชวยศาสตราจารยลักขณา จาตกานนท  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 

 2. อาจารยพงษกฤษฎิ์ พละเลิศ     คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 

 3.. ดร.ปริญญา มากล่ิน     คณะบริหารธุรกิจ 

4. วาท่ีเรือตรี ทรงวุฒิ มงคลเลิศมณี   คณะวิศวกรรมศาสตร 

5. อาจารยนงนุช ศศิธร     คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน 

6. อาจารยยุวดี พรธาราพงศ    คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 

 

คุณลิขิต  นางสาวกัญญาณัฐ พวงแสง สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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กิจกรรมถายทอดแลกและเปล่ียนเรียนรู 

เรื่อง องคประกอบท่ี  4  การวิจัย 

วันจันทรท่ี 13 ธันวาคม 2553 

ณ หองรพีพัฒน ช้ัน 3 สํานักงานอธิการบดี มทร.พระนคร 

ผูเลา รายละเอียดของเร่ือง สรุปความรูท่ีได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผศ.ลักขณา จาตกานนท 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 

   การดําเนินการในองคประกอบท่ี  4  เรื่อง

การวิจัย 

   ตัวบงช้ีท่ี 4.1 มีการพัฒนาระบบและกลไก

ในการสนับสนุนการผลิตงานวิจยัและงาน

สรางสรรค 

   ตัวบงช้ีท่ี 4.2 มีระบบบริหารจัดการความรู

จากงานวิจัยและงานสรางสรรค 

   ตัวบงช้ีท่ี 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและ

งานสรางสรรคจากภายในและภายนอก

มหาวิทยาลยัตอจํานวนอาจารยประจํา 

   ตัวบงช้ีท่ี 4.4 รอยละงานวิจัยและงาน

สรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพรไดรับการจด

ทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร

หรือนําไปใชประโยชนท้ังในระดับชาติและ

ระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา 

 

 วิธีดําเนินการ 

1. มีการอางอิงขอมูลจากระบบ NRPM 

2. จัดทําคูมือนักวิจัยของคณะเทคโนโลย ี

คหกรรมศาสตร 

3. จัดทําฐานขอมูลงานวิจัยผานระบบ

เว็บไซตของคณะในสวนงานวิจัยและบริการ

วิชาการ 

4. ประชาสมัพันธขอมูลงานวิจัยตางๆผาน 

E:mail ของอาจารยในคณะ 

5. จัดเจาหนาท่ีคลินิกเทคโนโลยีสรุปขาว

งานวิจัยและบริการวิชาการ 

6. จัดตั้งคณะกรรมการดําเนินงานวิจยัของคณะ 

7. มีคําสั่งคณะกรรมการท่ีเปนรูปธรรมชัดเจน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีดําเนินการ 

1. จัดทําคูมือการทําวิจัยเพ่ือเปนแนวทางในการทําวิจัย 

2. จัดทําฐานขอมูลงานวิจัยระดับคณะและ

ระดับมหาวิทยาลัยโดยเช่ือมตอระบบ  

NRPM  ของ วช. 

3. ประชาสัมพันธขอมลูงานวิจัยถึง  

E-mail  ของนักวิจัย 

4. แตงตั้งและจัดคณะกรรมการดาํเนินงาน

วิจัยและเจาหนาท่ีเพ่ือใหบริการดานงานวิจัย  

การเผยแพรและใชประโยชน 

5. พัฒนาบุคลากรวิจัยรวมกับสถาบันวิจัย

และพัฒนาอยางตอเน่ือง 

6. ใหการยกยองนักวิจยัโดยการมอบเกียรติบัตร 



 

 

ผูเลา รายละเอียดของเร่ือง สรุปความรูท่ีได 

 8. จัดทําทําเนียบรายช่ืองานวิจัยของคณะ 

9. สงบุคลากรเขารวมอบรมกับ สวพ. อยาง 

      ตอเน่ือง 

10.  จัดทําเกียรติบัตรยกยองใหแกนักวิจัย 

11.  รวมทํางานวิจัยกับหนวยงานภายนอก 

คือ กลุมนํ้าตาลวังขนาย โดยนักศกึษาของ

คณะเปนผูชวยนักวิจัย 

12. จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการในการ

นําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 

13. จัดทําฐานขอมูลเทคโนโลยีท่ีพรอม

ถายทอดผานเว็บไซตของคลินิกเทคโนโลย ี

14. มีประกาศของมหาวิทยาลัยเก่ียวกับการ

นําเสนอผลงาน ณ ตางประเทศ 

15. นําผลงานเผยแพรในทางไกลผาน

ดาวเทียมรายการราชมงคลพระนครกับ

งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ 

16. เผยแพรผลงานผานเว็บไซตโดยจัดทําใน

ระบบ 2 ภาษา 

ปญหาและอุปสรรค  

 - ไมมีบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญดานการ

ดูแลงานวิจัยโดยเฉพาะ 

ขอเสนอแนะ 

  เสนอใหมหาวิทยาลัยมีนักวิจัยประจําเพ่ือ

คอยใหขอมูลและดูแลงานวิจัยของคณะและ

มหาวิทยาลยั 

 

7.  ทํางานวิจัยรวมกับหนวยงานภายนอก 

8.  มีประกาศหลักเกณฑเก่ียวกับการ

สนับสนุนการนําเสนอผลงานระดบันานาชาต ิ

9.  มีการเผยแพรขอมูลผานทางเว็บไซต  

และการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม 

 

ปญหาและอุปสรรค 

   - ไมมผีูเช่ียวชาญเฉพาะดูแลงานวิจัย 

 

ขอเสนอแนะ 

   - ใหมีนักวิจัยประจําเพ่ือพัฒนางานวิจัย

ของมหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ผูเลา รายละเอียดของเร่ือง สรุปความรูท่ีได 

อาจารยนงนุช ศศิธร 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ

ออกแบบแฟช่ัน 

วิธีดําเนินการ 

1. มีการประชาสัมพันธยุทธศาสตรการวิจัย

ของแหลงทุนใหนักวิจัยทราบกอนเขียน

ขอเสนอการวิจัย 

2. เช่ือมตอขอมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยกับคณะ 

3. แนะนํานักวิจัยกอนลงมือเขียนขอเสนอการวิจัย 

4. จัดสรรงบประมาณเงินรายไดคณะสําหรับ

นักวิจัยหนาใหม 

5. จัดทําประกาศเพ่ือยกยองนักวิจัยท่ีมีผลการ

ดําเนินงานด ี

วิธีดําเนินการ 

1. ประชาสัมพันธยุทธศาสตรวิจัยและแหลง

ทุนวิจัย 

2. เช่ือมตอขอมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย

สูคณะ 

3. จัดสรรงบประมาณสําหรับนักวิจัยหนา

ใหม 

4. ใหการยกยองนักวิจัยท่ีมีผลการ

ดําเนินงานด ี

 

อาจารยยุวดี พรธาราพงศ 

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการ

ออกแบบ 

วิธีดําเนินการ 

1.เปดโอกาสใหอาจารยทุกคนเสนอ

งบประมาณวิจัยทุกป  

2.ใหนักวิจัยท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณ

รายงานผลการดําเนินงานรายไตรมาสทุกวันท่ี 

15 ของเดือนถัดไป 

3. สนับสนุนใหมีการนําผลงานวิจยัไปใช

ประโยชน เชน อาจารยประชา พิจักขณา 

ทํางานวิจัยเก่ียวกับผูพิการทางสายตา และ 

ไดสงผลงานวิจัยดังกลาวใหสถานสงเคราะห

คนพิการดานคนตาบอดใชประโยชน 

4. มีผลงานการจดทะเบียนสิทธิบัตรของ

อาจารยชานนท ตันประวัต ิ

5. มีการประกาศยกยองนักวิจัยท่ีมีผลการ

ดําเนินงานด ี

 

วิธีดําเนินการ 

1. เปดโอกาสใหนักวิจยัเสนอของบประมาณ 

2. ติดตามผลการดําเนินงาน 

3. สนับสนุนดารนําผลงานวิจัยไปใช

ประโยชนและจดทะเบียนทรัพยสนิทาง

ปญญา 

4.  ใหการยกยองนักวิจัยท่ีมีผลการ

ดําเนินงานด ี

 

 
 
 
 
 
 



 
 

ผูเลา รายละเอียดของเร่ือง สรุปความรูท่ีได 

อาจารยพงกฤษฎิ ์ พละเลิศ 

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

วิธีดําเนินการ 

- จัดสรรงบประมาณเงินรายคณะไดใหแก

อาจารยท่ีประสงคจะทํางานวิจัยรายละ 

40,000 – 50,000 บาท 

วิธีดําเนินการ 

- สนับสนุนงบประมาณเงินรายไดแก

นักวิจัย 

ดร.ปรญิญา มากลิ่น 

คณะบริหารธุรกิจ 

วิธีดําเนินการ 

- มีการดําเนินการในทุกขอแตคงตองทบทวน

การรวบรวมและจัดเก็บเอกสารหลักฐานใหม 

ใหเปนระบบมากกวาเดมิ และเน่ืองจากคณะ

บริหารธุรกิจมีตัวหารซึ่งเปนอาจารยประจํา

เปนจํานวนมาก ทําใหมผีลการประเมินต่าํ 

 

ขอเสนอแนะ 

- เสนอใหมหาวิทยาลัยนําเทคโนโลยีดาน

สารสนเทศมาเปนเครื่องมือชวยจัดการ

เอกสารหลักฐานเพ่ือความสะดวก รวดเร็ว 

งายตอการใชงาน 

วิธีดําเนินการ 

- สนับสนุนการทํางานวิจัยของบุคลากรใน

คณะ 

 

ปญหาและอุปสรรค   

1. การรวบรวมและจดัเก็บขอมลูยงัไมเปน

ระบบ 

2. จํานวนอาจารยมากแตผลงานวิจัยนอย

ทําใหผลการประเมินต่าํ 

3. ขาดงบประมาณวิจัยจากแหลงทุน

ภายนอก 

 

ขอเสนอแนะ 

- ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร

จัดการ 

วาท่ีเรือตรีทรงวุฒิ มงคลเลศิมณ ี

คณะวิศวกรรมศาสตร 

วิธีดําเนินการ/ปญหาและอุปสรรค   

- มีการดําเนินการสงเสรมิสนับสนุนใหอาจารย

ทําวิจัยแตทางคณะไมไดรับงบประมาณวิจัย

จากแหลงทุนภายนอกและการจดทะเบียน

ทรัพยสินทางปญญา โดยคณะไดพยายามใหมี

ผลงานการดําเนินงานในขอดังกลาว และคณะ

วิศวกรรมศาสตรก็เชนเดยีวกับคณะ

บริหารธุรกิจ คือ ตัวหารซึ่งเปนอาจารย

ประจําจํานวนมาก ทําใหคะแนนของผลการ

ประเมินต่ํา 

 

วิธีดําเนินการ 

1. สงเสรมิ/สนับสนุนใหอาจารยทําวิจัย 

2. ไมไดรับงบประมาณจากแหลงทุน

ภายนอก 

 

ปญหาและอุปสรรค   

- จํานวนอาจารยมากแตผลงานวิจยันอย

ทําใหผลการประเมินต่าํ 

 

 



กิจกรรมถายทอดแลกและเปล่ียนเรียนรู 

เรื่อง การวิจัย 

วันจันทรท่ี 13 ธันวาคม  2553 

ณ หองรพีพัฒน ช้ัน 3 สํานักงานอธิการบดี มทร.พระนคร 
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ส่ิงท่ีเกินความคาดหวังจากการทํา After Action Review (AAR) 

ของกิจกรรมการถายทอดและแลกเปล่ียนเรียนรูของคณะท่ีมีการปฏิบัติท่ีดีจากผลการประเมินคุณภาพ

ภายใน ๙ องคประกอบ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปการศึกษา ๒๕๕๒ ตามเกณฑ สกอ.  

องคประกอบท่ี ๔ : การวิจัย ส่ิงประดิษฐและนวัตกรรม  (เม่ือวันท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๓) 

๑. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาจัดสรรอัตราบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการใหกับคณะ เพ่ือดูแลและรับผิดชอบ

งานวิจัยแทนอาจารย  รวมท้ังควรมีตําแหนงนักวิจัยชวยทํางานวิจัยของมหาวิทยาลัยใหมีเพ่ิมมากข้ึนในสวนของ

งานวิจัยสถาบัน 

๒. ควรหาเทคโนโลยีในการจัดทําฐานขอมูลงานวิจัยซ่ึงเม่ือสงขอมูลงานวิจัยแลวสามารถเชื่อมโยงผลไปยัง

ตัวชี้วัดของ สกอ. ก.พ.ร. และ สมศ. ไดเลย เพ่ือจะไดไมตองขอขอมูลหลายครั้งซ่ึงจะชวยแบงเบาภาระงานดานการ

จัดทําเอกสารของผูรับผิดชอบงานวิจัยไดมาก 

๓. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการดานการเบิกจายงบประมาณงานวิจัยท่ีเอ้ือใหเกิดความสะดวกไมใหเกิดความ

ยุงยากใหกับนักวิจัย 

 

 


