
บันทึกการเสวนา กลุมท่ี 4 

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

ท่ี ชื่อ-สกุล สังกัด หมายเหตุ 

1 ผศ.อาภรณ      บางเจริญพรพงค  UTK ผูนําการเสวนา  

2 ผศ.ปราโมทย  อนันตวพราพงษ  UTK ผูบันทึกการเสวนา  

3 ผศ.รุงฤดี         อภิวัฒนศร  มทร. ธัญบุรี  

4 ผศ.ดร.สมใจ   บุญหมื่นไวย  มทร. อีสาน  

5 ผศ.ทรงสิริ      วิชิรานนท  มทร. พระนคร  

6 อ.ยุภาวรรณ    ดวงอินตา  มทร. รัตนโกสินทร  

7 ผศ.ดร.ปภัศรชกรณ อารียกุล  มทร. ศรีวิชัย  

8 ผศ.ศศิธร       ปรือทอง  มทร. ลานนา  

9 ผศ.สายหยุด   อุไรสกุล  มทร. สุวรรณภูมิ  

10 ผศ.ดร.นิตยา  สําเร็จผล  UTK  

 

สรุปประเด็นจาก  ผศ.รุงฤดี         อภิวัฒนศร มทร. ธัญบุรี 

รวมมือกับลาดกระบังและ มศว. เนนกระบวนการเรียนการสอน ไดกระบวนการและวิธีการสอน

รูปแบบตางๆ นําไปใชในแตละที ่

 

สรุปประเด็นจาก  ผศ.ดร.สมใจ   บุญหมื่นไวย มทร. อีสาน 

 (ผศ.ดร.พงษศักด์ิ) ผูบริหารใหทุนสนับสนุนทุกเร่ือง อาจารยประชุมกลุมยอยเกี่ยวกับปญหาที่

เกิดขึ้น ใชแบบสอบถาม ยกตัวอยาง กว. ของวิศวกรรมยธา, การทําการบานของสาขาบัญชี โดยใหรุนพี่สอน

นอง 

 สะทอน สภากาแฟ, Lunch talk 

 

สรุปประเด็นจาก  ผศ.ทรงสิริ      วิชิรานนท มทร. พระนคร 

 นโยบายมหาวิทยาลัย/ จัดสรรงบประมาณ/ การใหองคความรูในการทํางานวิจัยในชั้นเรียน/ แหลง

เรียนรู 



สรุปประเด็นจาก  อ.ยุภาวรรณ    ดวงอินตา มทร. รัตนโกสินทร 

 คลายกับ มทร.พระนคร ใหงบประมาณเพิ่มขึ้น มีจํานวนงานวิจัยเพิ่มขึ้น (เบิกโหลด แรงจูงใจ) 

 6 กลุมงานวิจัย 

 เพิ่มเติม เนนสายวิจัยนวัตกรรม/ อาจารยที่ไมสะดวกในการทํางานวิจัยในสาขา ใหมาทํางานวิจัยใน

ชั้นเรียน งบประมาณโครงการละ 5000 บาท 

 สะทอน (มทร. ตะวันออก) สภากาแฟ/ การทําวิจัย/ ไมมีงบสนับสนุน/ การเสนอหัวขอยังนอยอยู/ มี

การวิจัยในชั้นเรียนเกือบทุกวิชา 

 

สรุปประเด็นจาก  ผศ.ดร.ปภัศรชกรณ อารียกุล มทร. ศรีวิชัย 

 ไมเนนวิจัยในชั้นเรียนอยางเดียว/ สรางเคร่ืองมือในหองปฏิบัติการ เชนเคร่ืองลางหอย ใหสายอ่ืนมา

ดู เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู/ ชุดบูรณาการ เชน การทําปลาตากเค็ม ปญหาฝนตก สายสังคมศึกษาสภาพปญหา 

สายวิศวศึกษาเคร่ืองมือในการชวยเหลือ สายเกษตรชวยวิเคราะหคุณภาพ สายบริหารชวยการตลาด สาย

ทองเที่ยวชวย.../ Forum แลกเปลี่ยนงานวิจัยเดือนละคร้ัง เพื่อนําแนวคิดไปพัฒนาโครงการวิจัยตอไป/ เนน

พัฒนาอาจารย และพัฒนานักศึกษา ไมเนนเบิกโหลด 

 

สรุปประเด็นจาก  ผศ.ศศิธร       ปรือทอง  มทร. ลานนา 

 จุดแข็งวิศว บริหาร เกษตร สามารถทํางานวิจัยทุกศาสตรได/ ใชนโยบายนํา/ กําหนดแผนดานวิจัย

ระยะยาว/ แยกอาจารยออกเปน 3 กลุม นักวิจัยหนาใหม มืออาชีพ และเมธีวิจัย/ ป 2555 ทุกคนตองเปน

นักวิจัย/ นักวิจัยที่ไมทํางานวิจัยในสาขามาทํางานวิจัยในชั้นเรียน/ บูรณาการ/ สรางเกณฑพิจารณาชัดเจน

เน่ืองจากขอเสนอเยอะแตงบประมาณจํากัด 

 นักวิจัยพี่เลี้ยง 

 

สรุปประเด็นจาก  ผศ.สายหยุด   อุไรสกุล  มทร. สุวรรณภูมิ 

 กองทุนสนับสนุนการวิจัย 30000 บาท ในการสรางนักวิจัยหนาใหม/ สรางใหทํางานประจําเปน

งานวิจัย/ ใชระบบพี่เลี้ยง/ ใชเว็บไซตในการแลกเปลี่ยนเรียนรู/ สรางนักวิจัยหนาใหม โดยพี่เลี้ยงชวยพัฒนา

โครงการวิจัย ติดตามผล มีเวทีชวยแกปญหาในการทํางานวิจัยแบบเอ้ืออาทร/ หาเวทีใหนําผลการวิจัยไป

นําเสนอ 

 

สรุปประเด็นจาก  ผศ.ดร.นิตยา  สําเร็จผล   UTK 

 เนนงานวิจัยในชั้นเรียน แยกออกจากงานวิจัยดานอ่ืนๆ 

 สะทอน (มทร. อีสาน) สนับสนุนในเร่ืองการเชิญผูเชี่ยวชาญดานน้ีมาใหความรู เพื่อใหอาจารยเกิด

ความมั่นใจในการทําวิจัย 



สรุปประเด็นภาพรวมของกลุม 

 

เน่ืองจากทางคณะกรรมการเครือขายการจัดการความรูของ 9 มทร. ตองการใหมีการนําผลการ

เสวนาในวันน้ีไปใชในการจัดกิจกรรม KM ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ในแตละ มทร. อยาง

นอย 2 คร้ัง และนําผลมาแลกเปลี่ยนเรียนรูในการสัมมนาประจําปงบประมาณ 2555 ซึง่คาดวาจะจัดในปลาย

เดือนมกราคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา 

 

จันทรบุรีโปรโตคอล 

นิยาม KM 

ก.พ.ร.: การรวบรวมองคความรูท่ีมีอยูในสวนราชการซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสาร 

มาพัฒนาใหเปนระบบเพื่อใหทุกคนในองคการสามารถเขาถึงความรูและพัฒนาตนเองใหเปนผูรูรวมท้ัง

ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหองคการมีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด 

 

นิยามของ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ท่ีใชในการเสวนา ป 2554 หมายถึง การวิจัยเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน ทําใหผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนดีข้ึน และพัฒนาศักยภาพของผูสอน 

 

สรุปรูปแบบการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนท่ีผานมาของแตละ มทร. 

 

รูปแบบหรือแนวทางการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนท่ีควรจะเปน (Best Practice) ท่ีจะนําไปเปน

หัวขอในการเสวนายอยของแตละ มทร. 

สราง Core 

 1. นําผลการเสวนาไปเสนอ สวพ./หนวย KM ของแตละ มทร. 

 เปนทางการ/ไมเปนทางการ เพื่อจัดทําแผนงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

 2. สรางกลุมยอย KM ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

 สภากาแฟ คนท่ีสนใจงานวิจัยดานน้ีโดยมี สวพ./หนวย KM ชวยอํานวยความสะดวก (คุณเอื้อ) 

 3. แลกเปลี่ยนเรียนรูภายในมหาวิทยาลัย/คณะ/ภาค/สาขา (เว็บมหาวิทยาลัย) 

สวพ./หนวย KM ชวยอํานวยความสะดวก (คุณเอื้อ) 

 

 4. นําผลไปใสเว็บบล็อกของคณะกรรมการกลาง (จัดทําโดย มทร.สุวรรณภูมิ) 2 คร้ัง ภายในเดือน 

กรกฏาคม และเดือน พฤศจิกายน 2554 

 สวพ./หนวย KM ชวยอํานวยความสะดวก (คุณเอื้อ)/ มีกระบวนการตรวจสอบ 



 สรางกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูบนเว็บบล็อก ในแตละประเด็นท่ีสมาชิกกลุมตั้งข้ึนมา 

 5. นํากลับมาเสวนาในปงบประมาณ 2555 

 โปสเตอร 1 แผน ขนาด 90 x 120 ซม./ Power Point 

 

หมายเหตุ เสนอคณะกรรมการการจัดการความรู 9 มทร. 

   1. กลุม KM หรือ สวพ. ตองสงตัวแทนเขารวมการเสวนาในปหนา 

    2. การสัมมนาในป 2555 ใหเนนการเสวนามากกวา 3 ชม. เพื่อจะไดนําผูเชี่ยวชาญมาวิพากษ/ให

คําปรึกษา ในวงเสวนายอย (ลดการบรรยายโดยวิทยากร) 

    3. หัวขอการบรรยายโดยวิทยากรควรจะเกี่ยวของกับหัวขอเสวนาใน KM 

 

…………………………………… 

 


