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การแลกเปล่ียนรู�เพ่ือพัฒนาผลงานวิจัย คณะเทคนิคการแพทย� 
 
รายช่ือผู�เข�าร วมแลกเปล่ียนเรียนรู�    

1. รศ.อิสยา  จันทร�วิทยานุชิต 2. รศ.ดร.สนทนา  ศิรติันติกร 

3. ผศ.วัชรินทร�  รังษีภาณุรตัน� 4. ผศ.ดร.สุวรรณา  เสมศร ี

5. ผศ.ดร.พรทิพย�  พ่ึงม%วง 6. ผศ.ดร.ชลันดา  กองมะเริง 

7. ผศ.เพ็ญนภา  ชมะวิต 8. ผศ.ศราวุธ  สุทธิรัตน� 

9. ผศ.ดร.ปานทิพย�  รัตนศิลป0กัลชาญ 10. ผศ. ดร.มยรุี  เก%งเกต ุ

11. อาจารย� ดร.ชมพูนุท   สินธุพิบูลยกิจ 12. อาจารย� ดร.เพ็ญพักตร� มลูธิยะ 
13. อาจารย� ดร.กรวิภา วิกัยนภากุล 14. อาจารย�วชิรญาย�  อธิมัง 

15. อาจารย� ดร.ธนสาร  ศิริรตัน� 16. อาจารย� ดร.ดวงมณี  แสนมั่น 

17. อาจารย�สุชา   จุลสําล ี 18. อาจารย�กาญจนา  ศิริรตัน� 

19. อาจารย� ดร.สมหญิง  งามอุรุเลิศ 20. ผศ. ดร.ป7ญจพร  น่ิมมณ ี

21. อาจารย� ดร.พัชรี  กัมมารเจษฎากุล 22. อาจารย�ทวีพร  พันธุ�พาณิชย� 

23. อาจารย�อิสสรยิา  เอ่ียมสุวรรณ 24. ผศ. ดร.ณัฐริณี  หอระตะ 

25. อาจารย�ภาวดี   ช%วยเจริญ 26. อาจารย�วีรวรรณ   ชาญศิลป0 

 

        จากการวิเคราะห�ป7ญหาด;านวิจัย จากป<การศึกษา 2560 พบว%าการขอทุนงานวิจัยของอาจารย�มีน;อย 
และผลงานวิจัยของคณะเทคนิคการแพทย� ส%วนใหญ%ยังมีค%าถ%วงน้ําหนักท่ีน;อย โดยใช;แผนผังก;างปลา (fish 
bone diagram)  พบว%ามีสาเหตุมาจาก 5 ป7จจัยหลัก คือ    
         1. อาจารย�  ไม%มีเวลาทําวิจัยเนื่องจากภาระงานสอนมาก ภาระงานอ่ืนนอกเหนือจากงานสอนมีมาก 
ทํางานวิจัยไม%เปSน   
          2. ครภุัณฑ�งานวิจัย  ขาดครุภัณฑ�งานวิจัยชั้นสูงเนื่องจากงบประมาณเน;นการสนับสนุนการเรียนการ
สอนเปSนหลัก  

          3. ทุนวิจัย  หาทุนวิจัยไม%ได;เนื่องจากขาดประสบการณ�การทําวิจัยท่ีทุนวิจัยสนับสนุน และเขียนขอ
ทุนวิจัยในระดับชาติไม%เปSน  

          4. การตีพิมพ�เผยแพร ผลงานวิจัย ผลงานยังขาดความสมบูรณ� ท้ังด;านจํานวนท่ีศึกษา ผลการศึกษา 
จึงเขียนผลงานวิจัยเพ่ือตีพิมพ�ท่ีเปSนบทความวิจัยระดับชาติท้ังฐาน TCI 1 และ 2 รวมถึงระดับนานาชาติ ได;
ค%อนข;างน;อย 
          5. ส่ิงแวดล�อม ไม%มีบรรยากาศงานวิจัย    
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ในป<การศึกษา 2561 คณะเทคนิคการแพทย� ได;มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู;ด;านวิจัย โดยกระบวนการ  Logical 

Framework เพ่ือพัฒนากรอบโจทย�วิจัยของคณะ โดยได;มีการดําเนินงานไปแล;วดังต%อไปนี้ 
1. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู; การหาหัวข;อวิจัย เพ่ือให;ได;กรอบวิจัยของคณะ โดยใช;กระบวนการ 

Logical Framework โดยมีส%วนท่ีสอดคล;องกรอบโจทย�มหาวิทยาลัย และท่ีสนใจตามความถนัด 

2. ประชุมวางแผน แบ%งงาน ร%างงานวิจัยให;เข;ากับกรอบโจทย�วิจัยของประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง “การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรปราการ” ตามความสนใจ และความถนัด
ของคณาจารย� 

3. คณะกรรมการวิจัยระดับคณะ และมหาวิทยาลัย ติดตามความคืบหน;าการเขียนโครงร%างวิจัยภายใน
ระดับคณะ เพ่ือให;ส%งโครงร%างวิจัยทันตามกําหนดเวลาของมหาวิทยาลัย 

4. มีการยื่นโครงร%างวิจัยขอทุน จํานวน 6 เรื่อง โดยได;ลงนามการทําวิจัยแล;วจํานวน 3 โครงการ ส%วนอีก 
3 โครงการ อยู%ในช%วงดําเนินการลงนามการทําวิจัย 

จากผลการดําเนินงาน หลังจากได;มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู;ด;านวิจัย พบว%าในป<การศึกษา 2561 คณะ
เทคนิคการแพทย� มีผลงานวิชาการตีพิมพ�เผยแพร%จํานวน 17 เรื่อง คิดเปSนค%าถ%วงน้ําหนัก 6.8 คะแนน (ข;อมูล 
ก.ค. 2561) มีเงินวิจัยจากภายในและภายนอก 648,720 บาท คิดเปSน 24,950.77 บาทต%ออาจารย�ประจํา
ปฏิบัติงาน เทียบกับป<การศึกษา 2560 มีผลงานวิชาการตีพิมพ�เผยแพร% 23 เรื่อง คิดเปSนค%าถ%วงน้ําหนัก 15.4 
คะแนน มีเงินวิจัยจากภายในและภายนอก 288,193 บาท คิดเปSน 11,084.35 บาทต%ออาจารย�ประจํา
ปฎิบัติงาน ซ่ึงพบว%าผลงานทางวิชาการและค%าถ%วงน้ําหนักคะแนนลดลง เนื่องจากว%างานวิจัยของอาจารย�
หลายท%านยังคงอยู%ในช%วงดําเนินการขอทุน หรือดําเนินการวิจัย นอกจากนี้ผลงานวิจัยในป<นี้ยังต;องได;รับการ
ต%อยอดงานวิจัยให;ตีพิมพ�ในวารสารระดับชาติและนานาชาติได; สําหรับด;านเงินทุนวิจัยพบว%าเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบ
กับป<การศึกษา 2560 เนื่องจากการดําเนินงานอย%างต%อเนื่อง ตามแนวปฏิบัติท่ีดี 4 เส;นทางสู%ความสําเร็จเพ่ือ
พัฒนาผลงานวิจัยท่ีทรงคุณค%า ซ่ึงยังคงต;องมีการพัฒนาต%อเนื่องเพ่ือให;มีผลงานทางวิขาการ และเงินทุนวิจัย
เพ่ิมข้ึนในป<การศึกษา 2562 
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สรุปป?ญหา สาเหตุ และแนวปฏิบัติท่ีดีเพ่ือพัฒนาผลงานวิจัย คณะเทคนิคการแพทย� 
ป?ญหาหลัก สาเหตุหลัก สาเหตุรอง แนวปฏิบัติท่ีดีเพ่ือการพัฒนาผลงานวิจัย 

ผลงานวิจัยมี
น;อย 

1. อาจารย� ไม%มเีวลาทําวิจัยเน่ืองจากภาระงาน
สอนมาก และภาระงานอ่ืน
นอกเหนือจากงานสอนมีมาก 

1.พัฒนาผลงานภาคนิพนธ�ให;มคุีณภาพในระดับ
ท่ีสามารถตีพิมพ�เผยแพร% ในรายงานสืบเน่ือง 
(proceedings) จากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ได; โดย 

    1.1 มีแต%งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงร%าง
วิจัย และกรรมการสอบภาคนิพนธ�ท่ีเปSนคนนอก
กลุ%มวิชาหรือนอกคณะวิชา   
    1.2 โครงร%างวิจัยจะต;องได;รบัความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย 
มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ก%อน
ดําเนินการทําวิจยั 

    1.3 มีการกําหนดตัวบ%งช้ีให;มีการพัฒนา
ผลงานวิจัยจากภาคนิพนธ� ตีพิมพ�เผยแพร%อย%าง
น;อยกลุ%มวิชาละ 2 เรื่อง 
    1.4 มีการพัฒนาต%อยอดงานวิจัยภาคนิพนธ�
ให;มีคุณภาพในการดีพิมพ�ในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาต ิ

  ไม%ถนัดงานวิจัยเชิงพาณิชย� และ
พ้ืนท่ี   

2. จัดตั้งกลุ%มวิจัย (cluster)  โดยมีอาจารย�ท่ีมี
ประสบการณ�ทําหน;าท่ีเปSนพ่ีเลี้ยง หากรอบ
โจทย�วิจัยให;สอดคล;องกับแหล%งทุน  ให;
คําปรึกษาแนะนําและปรับแก;ข;อเสนอโครงการ  

 2.ครุภณัฑ�
งานวิจัย 

ขาดครุภณัฑ�งานวิจัยช้ันสูงเน่ืองจาก
งบประมาณเน;นการสนับสนุนการ
เรียนการสอนเปSนหลัก 

3. ใช;ครุภัณฑ�งานวิจัยร%วมกันระหว%างคณะ 
4. สร;างภาคีเครือข%ายร%วมกันกับภายนอก
สถาบัน  

 3.ทุนวิจัย     หาทุนวิจัยไม%ได;เน่ืองจากขาด
ประสบการณ�การทําวิจัยและเขียน
ขอทุนวิจัยไม%เปSน 

ตามข;อ 2 

 4.การตีพิมพ�
เผยแพร%
ผลงานวิจัย 

เขียนบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ�ท้ัง
ภาษาไทยและอังกฤษไม%เปSน 

5. มีท่ีปรึกษาช%วยให;คําแนะนํา ปรับแก;บทความ
วิจัยเพ่ือตีพิมพ�ท้ังภาษาไทยและอังกฤษ 

 5. สิ่งแวดล;อม ไม%มีบรรยากาศงานวิจัย    6. มีการจัดเวทีนําเสนอผลงานวิจยั 

  ไม%มีแรงจูงใจ 7. มีการสร;างแรงจูงใจในการทําผลงานวิจัยด;วย
การให;รางวัลการตีพิมพ�บทความวิจัย 
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การวิเคราะห�ป?ญหาโดยแผนผังก�างปลา (fish bone diagram) ประเด็น ผลงานวิจัยของคณะเทคนิค

การแพทย�มีน�อย 
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ภาพกิจกรรม การแลกเปล่ียนเรียนรู�ด�านวิจัย โดยกระบวนการ  Logical Framework 

เพ่ือพัฒนากรอบโจทย�วิจัยของคณะเทคนิคการแพทย� ประจําปO 2561 
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