
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 
ผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ด้านงานวิจัย  

ปีการศึกษา 2562 
…………………………………………………………………………………. 

 
KM 1 :  ท าอย่างไรให้เกิดการตีผลผลงานวิจัยเกินเป้าหมาย  
 กลุ่มเป้าหมาย อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์  
 เป้าหมาย KM 1  จ านวนงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่โดยอาจารย์ในสถาบันนั้นๆ อย่างน้อยร้อยละ 30 ตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) หรือ อว.ปัจจุบันสายวิทยาศาสตร์สุขภาพเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง 
                                    2. มีผลงานตีพิมพ์ในระดับ international journal ในฐานที่อว.รับรอง 
ชื่องาน/โครงการ 
1. Chat and Share in research and publication of nursing faculty  
2. เขียนตีพิมพ์อย่างไรในระดับ International publication 
 

ขั้นตอน 

KM 
กิจกรรมของโครงการ ผู้รับผิดชอบ 

ช่วงเวลา

ด าเนินการ 

ปัจจัยท่ีใช้ในการด าเนินงาน 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

คน เงิน สิ่งของ IT 

การสร้างและ

แสวงหาความรู้ 

Chat and Share in 

research and 

publication of nursing 

faculty 

คณบดี สค2562-มค.2563 อาจารย์

พยาบาล 

- กระดาน

เสวนา 

ระบบ

onlineใน

chat line 

และน าเข้า

เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ในการที่จะตีพิมพ์

ผลงานวิจัย 



ขั้นตอน 
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การจัดการ

ความรู้ให้เป็น
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รวบรวมความรู้และ

จัดการความรู้ที่ได้เป็น

หมวดหมู่  

รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร

และ

คณะกรรมกา

รKM 
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บริหาร
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ค่าอาหา

รว่าง 

 

  เกิดการจัดการความรู้ให้

เป็นระบบ 

การประมวล

และกลั่นกรอง

ความรู้ 

ประชุมกรรมการเพ่ือ

ประมวลและกลั้นกรอง

ความรู้ที่ได้ 

รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร

และ

คณะกรรมกา

รKM 

มีค-เมย 63 รอง

คณบดี

ฝ่าย

บริหาร

และ

คณะกรร

มการKM 

ค่าอาหา

รว่าง 

  เกิดการประมวลและ

กลั่นกรองความรู้ 



ขั้นตอน 

KM 
กิจกรรมของโครงการ ผู้รับผิดชอบ 

ช่วงเวลา

ด าเนินการ 

ปัจจัยท่ีใช้ในการด าเนินงาน 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

คน เงิน สิ่งของ IT 

การเข้าถึง

ความรู้ 

ประสานIT share ข้อมูล

ขึ้นweb ให้ทุกคนเข้าถึง 

รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร

และ

คณะกรรมกา

รKM 

เมย.63 เป็นต้นไป  อาจารย์

พยาบาล

และทุก

คนที่เข้า

มาเยี่ยม

ชมweb  

   ทุกคนเข้าถึงความรู้ที่

แลกเปลี่ยน 

การแบ่งปัน

ความรู้ 

เผยแพร่ในweb KM ของ

คณะพยาบาลศาสตร์  

รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร

และ

คณะกรรมกา

รKM 

พค.63  อาจารย์

พยาบาล

และทุก

คนที่เข้า

มาเยี่ยม

ชมweb 

   เกิดการแบ่งปันความรู้ 

การเรียนรู้ -กระบวนการตีพิมพ์

ผลงานวิจัยในวารสาร

ต่างๆ 

อาจารย์ทุก

คน และผู้เข้า

เยี่ยมชม 

มิย.63 อาจารย์

พยาบาล

และทุก

คนที่เข้า

   เกิดการเรียนรู้กระบวนการ

ตีพิมพ์ให้ยอมรับของ

วารสารต่างๆ 



ขั้นตอน 
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ช่วงเวลา

ด าเนินการ 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

คน เงิน สิ่งของ IT 

-การเขียนบทความวิจัยให้

น่าสนใจและaccept  

มาเยี่ยม

ชมweb 

 

ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของอาจารย์ในคณะพยาบาลศาสตร์  
1. อาจารย์ ดร. สุดารัตน์  สุวารี 
         จัดระบบการจัดเก็บและอ้างอิงเอกสารที่ทบทวนวรรณกรรมให้ดี เพ่ือที่จะได้กลับมาค้นคว้าและอ้างอิงได้ทันทีเมื่อต้องการ โดยจัดให้เป็นหมวดหมู่ 
copy บรรณานุกรรมไว้ควบคู่กัน เมื่อน าไปใช้อ้างอิงในเนื้อหา จะสามารถดึงบรรณานุกรมมาใช้ได้ทันทีโดยไม่ต้องไปค้นหาใหม่ 
2. รศ.ดร.จินตนา  อาจสันเที๊ยะ  

1. ตรวจสอบข้อก าหนดในการเขียนบทความวิจัย (Manuscript guidelines or guidelines for authors)  
2. ศึกษาวิธีการเขียนบทความวิจัย จากบทความวิจัยของนักวิจัยท่านอ่ืนๆ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารแต่ละฉบับ  
3. ตรวจสอบว่า การส่งบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์มีค่าใช้จ่ายหรือไม่ เช่น ค่าด าเนินการต่างๆ  
4. จัดเตรียมต้นฉบับ โดยนักวิจัยจะต้องเตรียมให้ตรงกับข้อก าหนด ในการเขียนบทความของวารสารนั้นๆ อย่างเคร่งครัด 
5. ความร่วมมือร่วมใจกัน สร้างเครือข่าย มีเป้าหมายร่วมกันก็จะไปได้ค่ะ 

 
3. อาจารย์สุภาวดี  สมจิตต์ 

1. ท า lean managment ระบบงานประจ า ลดขั้นตอน รายละเอียดที่ซ้ าซ้อนยุ่งยากของงานประจ า และกระบวนการด้านเอกสารของงานวิจัย ลดการ
สิ้นเปลืองแรง และเวลาท างาน 



2. จัดระบบพันธกิจ ให้มีการเชื่อมโยงสอดคล้องกัน งาน1งาน ตอบโจทย์ได้ หลายพันธกิจ และลดกิจกรรมที่ไม่จ าเป็นลง 
3. น าโปรแกรมจัดระบบเก็บเอกสารและบรรณานุกรมมาใช้ 
4. ศูนย์วิจัย ช่วยเหลือ support แหล่งตีพิมพ์ 

4. รศ.พรศิริ  พันธสี 
ให้จัดระบบพ่ีช่วยน้อง เพ่ือนช่วยเพื่อนทั้งในการท าวิจัยและเขียนบทความวิจัย อย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอาจารย์ที่ยังใหม่ต่อการท าวิจัยค่ะ 

5. รศ.สุภาวดี  เครือโชติกุล 
1. คณะก าหนดทิศทางการท าวิจัย 
2. จัดท าโครงการร่มใหญ่ และมีการกระจายให้อาจารย์มีส่วนร่วม  
3. จัดอบรมงานวิจัยที่สอดคล้องกับงานวิจัยร่มใหญ่ของคณะ 
4. มีการแต่งตั้ง นักวิจัยพี่เลี้ยง 

6. ผศ.จุรีย์  นฤมิตเลิศ 
ขอแสดงความคิดเห็นดังนี้ค่ะ 

1. ให้มีระบบพ่ีเลี้ยง 
2. ให้มีคณะกรรมการ หรือ อ.ผผุ้เชีย่วชาญ มีผลงานวิจัย เป็นจิตอาสาให้ค าปรึกษาแนะน าโครงร่างงานวิจัย หรือพูดคุยปรึกษา เรื่องที่จะท าวิจัยเป็น

ก าหนดตาราง รายชื่อผู้ให้ค าปรึกษา วันเวลา โดยสามารถแนะแนวทางที่ชัดเจนให้ผู้รับค าปรึกษาเข้าใจและน าไปแก้ไขได้ 
3. หน่วยสนับสนุนที่จะช่วยsupport หาข้อมูลให้แก่ อ.ที่ท าวิจัยได้ ควรเป็น จนท.ห้องสมุด ที่จะจัดการสนับสนุนให้อาจารย์ได้ 
4. จัดประชุมให้แก่ อ.ที่มีงานวิจัยค้างไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากปัญหาอุปสรรคในเรื่องใด ก็แก้ไขในเรื่องนั้น 

7. อาจารย์สุปราณี  น้อยตั้ง 
ในบทบาทที่เป็นนักวิจัยมือใหม่  

1. อยากให้มีระบบพ่ีเลี้ยงที่สามารถท าวิจ้ยร่วมกันได้ จะเป็นภายในสาขาเดียวกันหรือนอกสาขาก็ได้ค่ะเพ่ือท าให้เกิดความมั่นใจและท าให้มีความเชี่ยวชาญ
เพ่ิมมากข้ึน 



2. อยากให้มีคณะกรรมการไว้ให้ค าปรึกษาขณะท าวิจัย ทั้งในส่วนของกระบวนการและสถิติค่ะ 
8. อาจารย์กชกร  ธรรมน าศีล 

KM การสร้างผลงานวิจัย(ตีพิมพ์) 1. หัวหน้ากลุ่มวิชาวางแผนร่วมกับผู้ท าวิจัยในกลุ่มวิชา ในหัวข้อที่สนใจ โดยมีระบบพี่เลี้ยงในการให้ค าปรึกษาเรื่อง
วิจัย พ่ีพาน้องท า ส่วนนักวิจัยรุ่นใหม่ให้น้องมามีส่วนร่วมในงานและเรียนรู้งานร่วมกัน เพื่อให้เห็นกระบวนการขั้นตอน สร้างแรงจูงใจในการสร้างสรรค์ผลงาน 
2. เรื่องท่ีสนใจท า ควรเปิดกว้างทางความคิด ท าในเรื่องที่สนใจอยากท าดีกว่าบังคับ จะได้เกิดความสบายใจทั้งผู้ท าและผู้สนับสนุนให้ท า 3. การสนับสนุนทุน
วิจัยภายใน ควรลดขั้นตอนในบางเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องงบประมาณ ที่ให้คาดประมาณงบประมาณอย่างละเอียดและขาดความยืดหยุ่น ซึ่งการท างานในบางครั้ง 
งานไม่เป็นไปตามเป้า เกินงบประมาณในบางหัวข้อที่ก าหนดไว้ ท าให้ผู้ท า ต้องจ่ายเงินส่วนเกินเยอะ เป็นส่วนนึงที่ท าให้ไม่อยากด าเนินการต่อ หรือบางขั้นตอน
ของกระบวนการขอทุนลงรายละเอียดมาก ท าให้ไม่อยากท าและเกิดความเบื่อหน่าย งานก็ไม่ส าเร็จ จึงอยากให้เอ้ือกันได้ทั้งสองฝ่าย เพ่ือให้เกิดงานตามเป้า
ได้มากท่ีสุด 
9. อาจารย์อนุชา  พรมกันยา 

มีการเชิญนักสถิติมาอบรมอย่างต่อเนื่องทุกปี เชิญผู้เชียวชาญการท าวิจัยหลายๆรูปแบบมาให้ความรู้ให้เปิดกว้าง 2. ผู้บริหารควรมีนโยบายที่เอ้ือให้ผู้
ปฏิบัติ และมีทุนสนับสนุนอย่างเพียงพอ การให้ร่างวัลและแรงจูงใจมีผลต่อการพัฒนา 3. เปิด Clinic วิจัยและสถิติ เป็น platform online ให้เข้าไปปรึกษา
โดยไม่ต้องเดินไปปรึกษาในห้อง มีผู้เชี่ยวชาญตอบค าถาม 
10. ผศ.สุดารัตน์  วงศ์จุลชาติ 

R to R research is suitable for young researcher. 
11. อาจารย์ผ่องศรี  อ่ิมสอน  

สิ่งสนับสนุนงานวิจัยควรเพิ่ม Incentive ที่ถูกใจทุกคนน ามาสู่การเกิดงานวิจัยที่มีคุณภาพ 
12. อาจารย ์ดร.มยุรา  นพพรพันธุ์ 

ควรก าหนดเป็นตัวชี้วัดส่วนบุคคลในการประเมินผลงานประจ าปี ถ้าไม่มีงานวิจัยภายใน 3 ปี จะไม่ขึ้นเงินเดือนให้ จนกว่าจะมีผลงานส่ง 
และเพ่ือกระจายความรับผิดชอบต่อตัวบ่งชี้งานวิขัย ควรก าหนดให้ในแต่ละกลุ่มวิชามีผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการอย่างน้อย 3 คน/เรื่อง / 3ปี 
13. ผศ.ดร.ละเอียด แจ่มจันทร์   



มองประเด็นวัฒนธรรมคุณภาพ ความพร้อมและการก าหนดเป้าหมาย  
1. ช้ผลการประเมินรายบุคคล รายงานผลและใช้เป็นกรอบพัฒนาอาจารย์ ที่ก าหนดเป้าหมายรายบุคคลแบบก้าวหน้า 
2. จัดกลุ่มมิตราจารย์(Mentorship*) เพ่ือช่วยพัฒนาอาจารย์ที่ก าหนดเป้าหมายรายบุคคล 
3. มีแผนปฏิบัติการ พัฒนาอาจารย์รายบุคคลที่แสดงเป้าหมายการใช้ทรัพยากร 
4. ทบทวนเกณฑ์ Sabbalitical leave ทีคณาจารย์สามารถท าได้จริง 
5. คิดแบบ Lean Managementคัดสรรอาจารย๋ร่วมคิด ร่วมท าแผนปฎิบัติการที่หวังผลลัพธ์ไม่ต้องมี คณก.ที่ต้องเรียกประชุม 

14. ผศ.ดร.สมนึก  สกุลหงส์โสภณ 
เห็นด้วยกับการท าโครงการเป็นร่มใหญ่  โดยอาจารย์ที่มีความสนใจในเรื่องคล้ายกันมารวมตัวกัน ท าให้มีโครงการวิจัยย่อย ๆ  

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยการท างานร่วมกันสลับกันเป็น PI และผู้ร่วมวิจัย 
15. ผศ.มงคล  การุณงามพรรณ 
            เสนอแนะให้มีการจัดระบบเพ่ือนช่วยเพื่อน/พี่ช่วยน้อง/น้องช่วยพี่ แล้วแต่จะเรียกนะคะ แต่เพ่ือให้มีโอกาสที่จะสร้างนักวิจัยใหม่ให้เข้มแข็ง 
โดยเฉพาะในบทบาทของหัวหน้าโครงการ และเพ่ิมโอกาสการเกิดผลงานวิชาการอ่ืนๆด้วย ไม่เพียงแต่งานวิจัย พร้อมทั้งสร้างกลุ่มคนผู้มีความเชียวชาญใน
ประเด็นต่างๆให้เกิดขึ้นในคณะ  
            จึงขอเสนอวิธีการจัดระบบเพ่ือนช่วยเพื่อน/พี่ช่วยน้อง/น้องช่วยพี่ ดังนี้ 
 

กิจกรรม สิ่งท่ีอาจเกิดขึ้นจากกิจกรรม ผลงานวิชาการที่อาจเกิดขึ้น 

1.มีระบบการค้นหาผู้ที่มีความสนใจในประเด็นปัญหาที่
ใกล้เคียงกัน 

1.เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นที่สนใจ 
2.เกิดทีมวิจัย 

  

2.สนับสนุนให้แต่ละกลุ่มที่มีความสนใจในประเด็นที่
ใกล้เคียงกันได้จัดกิจกรรมพูดคุยแลกเปลี่ยน หรือท า

1เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นที่สนใจ 
2.เกิดกลุ่มคนผู้มีความเชี่ยวชาญในความรู้ประเด็น
ต่างๆ 

1.เอกสารอ้างอิงเก่ียวกับงานวิจัยใน
ประเด็นต่างๆ 
2.บทความวิชาการ 



กิจกรรมบางอย่างร่วมกันเช่น ทบทวนวรรณกรรมจาก
ต ารา/งานวิจัย/บทความวิชาการ 

3.เกิดทีมเขียนบทความวิชาการ 
4.เกิดทีมวิจัย 
5.เกิดทีมแต่งต ารา 

3.โครงร่างงานวิจัย 
4.ต ารา 

3. สนับสนุนให้กลุ่มที่มีความสนใจในประเด็นเดียวกัน/
ใกล้เคียงกัน ท างานวิจัย โดยสนับสนุนให้นักวิจัยใหม่เป็น
หัวหน้าโครงการและมีผู้มีประสบการณ์ในประเด็นนั้นๆเข้า
ร่วมงานวิจัยในฐานะผู้ร่วมงานวิจัยและเป็นพี่เลี้ยงไปพร้อม
กัน 
หมายเหตุ เนื่องจากการเป็นผู้ร่วมวิจัยจะเป็นมาก่ีเรื่องก็
ตาม ไม่สามารถจะท าให้เกิดบทบาทของหัวหน้า
โครงการวิจัยได้ จนกว่าจะได้เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยอย่าง
จริงจัง 

1.เกิดทีมวิจัย 
2.เกิดนักวิจัยใหม่ที่ฝึกบทบาทหัวหน้าโครงการวิจัย
โดยมีผู้มีประสบการณ์เป็นทั้งผู้ร่วมวิจัยและเป็นพ่ี
เลี้ยงให้ค าแนะน าในการท าวิจัย 

1.งานวิจัย 
2.บทความวิจัย 

  
 
16. ผศ.พรทรัพย ์ ศรีนวลนัด 

KM แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการท าวิจัย ดิฉันขอมองกว้างกว่าการเพ่ิมจ านวนที่ตีพิมพ์ แต่จะขอเสนอมุมมองทั้งหมดในส่วนของงานวิจัยและงาน
วิชาการท่ีเป็นพันธกิจส าคัญท่ีคณะจักต้องท าให้เกิดขึ้น โดยจะไล่ไปจาก การมองปัญหาว่าเกิดอะไร ไม่เกิดอะไร แล้ว จึงไปถึง การเสนอแนะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
            ปัญหางานวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ไม่ได้มีเฉพาะจ านวนงานวิจัยที่ตีพิมพ์ไม่ได้ และ/หรือตีพิมพ์ได้ช้าเท่านั้น  ดิฉันขอเสนอความคิดเห็นในมุมมองที่
เพ่ิมเติมจากการ 
ตีพิมพ์ตามตารางข้างล่างนี้ 



ความเป็นมา เหตุการณ์และปัญหา ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

1) โครงสร้างบริหารงานของคณะฯ ไม่มีผู้บริหารระดับรองคณบดีที่
เป็นแกนกลางรับผิดชอบงานวิจัยอย่างชัดเจน มีเพียงคณะ
กรรมการฯซึ่งการปฏิบัติงานไม่สามารถท าได้เต็มที่ 

1) คณะกรรมการมีหน้าที่ความรับผิดชอบอยู่เพียงในค าสั่ง/ประกาศ การปฏิบัติงาน 
และผลลัพธ์ที่ควรจะเกิดข้ึน ไม่เห็นผลการพัฒนางานวิจัยที่เป็นรูปธรรม การบอกว่าให้
ไปพึ่งหน่วยงานกลางวิจัยของวิทยาลัย เท่าท่ีผ่านมาหลายปี ผลเป็นอย่างไร ปัญหาก็ยัง
เป็นแบบเดิม พอจะคิดกันได้ เข้าใจได้หรือยังว่าควรจัดการในระดับคณะ เพ่ือช่วยเหลือ
กันมากกว่าที่จะดันให้ไปพึ่งผู้อ่ืน  

2) คณะไม่มีแผนงานหรือนโยบายหรือก าหนดTheme งานวิจัย ที่
เป็นเป้าหมายหลักทางวิชาการของคณะ 

2) ผู้วิจัยต่างคนต่างท างานไปตามความสนใจของตนหัวข้องานวิจัยที่เกิดข้ึนจึงไม่
เกี่ยวข้องกับเป้าหมายหลัก/ Specialty ของคณะ หรือสาขาวิชา และไม่ตอบโจทย์การ
ประกันคุณภาพ การบริหารอาจารย์และการบริหารหลักสูตร 

3) ผู้ที่ท างานวิจัยกระจุกอยู่เฉพาะคน หรือ เฉพาะกลุ่ม  3) อาจารย์บางคนไม่มีงานวิจัย จนตกเกณฑ์การเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร อันนี้ ไม่
ควรโทษอาจารย์ว่าไม่ท างานวิจัย ต้องไปดูที่สาเหตุ ได้แก่ นโยบายคณะ บริบทของ
ภาระงาน แผนการพัฒนาอาจารย์  และแผนการช่วยเหลือให้อาจารย์ท างานวิจัยได้ 

4) ผู้วิจัยท างานกันเองตามความสามารถที่มีอยู่ เมื่อมีปัญหาเกิดข้ึน 
แก้ได้บ้างไม่ได้บ้าง ไม่มีหน่วยงานหรือพ่ีเลี้ยงที่คอยช่วยเหลือ 
แนะน า เริ่มตั้งแต่ หัวข้อ โครงร่าง งบประมาณ การด าเนินงาน ไป
จนถึงการตีพิมพ์  

4) หมดก าลังใจ ไม่เกิดแรงเสริมใจที่จะท างานวิจัยต่อไป บางคนเลิกล้มความตั้งใจ ไม่
ท าต่อแล้ว บางคนเห็นตัวอย่างคนอ่ืน เกิดความกลัวไม่คิดอยากจะริเริ่มท างานวิจัย  



 
 
ข้อเสนอแนะ  

1. ปรับโครงสร้างการบริหารงานภายในของคณะฯ ให้มีผู้บริหารระดับรองคณบดี มีระบบและกลไกท่ีรับผิดชอบดูแล พัฒนางานวิจัย ให้ได้ผลลัพธ์ที่มี
คุณภาพชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรม ตั้งแต่นโยบาย การด าเนินการ จนถึงการตีพิมพ์เผยแพร่  

2. ก าหนดแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ ให้มีเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการ มอบหมายหน้าที่ของผู้รับผิดชอบงานวิจัยให้เกิดผลได้ ประเมินได้ 
3. คณะต้องจัดนโยบายที่ชัดเจน เรื่อง เป้าหมายหลักงานวิจัย การท างานวิจัยที่จะเอ้ือไปสู่การน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารหลักสูตร การบริหารงานของ

คณะ การพัฒนาอาจารย์ รวมถึงการพัฒนานักศึกษา  
4. จัดตั้งคณะท างานดูแลรับผิดชอบงานวิจัยที่เป็นร่มใหญ่ มองว่างานวิจัยต้องครอบคลุมวิสัยทัศน์พันธกิจหลัก และแจกจ่ายกระจายงานวิจัยให้ทั่วถึง

อาจารย์ทุกคน แบ่งกันเป็นหัว เป็นผู้ร่วม  ผนวกงานวิจัยเข้ากับงานประจ า การเรียนการสอน การนิเทศ ป้องกันปัญหางานวิจัยที่หมดอายุ อาจารย์ตก
เกณฑ์การเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

5. ระบบและกลไกของคณะ ต้องท างานเป็นฟันเฟืองประสานกัน ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างงานวิจัย งานวิชาการ สร้างบรรยากาศการท างานวิจัย แก้ไข 
ปัญหาอุปสรรคอย่างสร้างสรรค์  

6. จัดท าแผนงานวิจัย / วิชาการ ระยะสั้นและระยะยาว ในระดับกลุ่มวิชาและระดับคณะฯ และต้องติดตามผล วัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม ยกตัวอย่างเช่น 
โครงการวิจัยกลุ่มวิชาเพ่ือการเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ การสร้างงานวิชาการ หนังสือ  ต ารา  / ระบบงานช่วยเหลือการท าวิจัย พ่ีเลี้ยงงานวิจัย เพื่อนช่วย
เพ่ือน  พี่ช่วยน้อง 

7. สร้างบรรยากาศการเป็นวิชาการ/วิจัย จัดประชุมเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์ ประจ าปี ( น าผลงานนักศึกษาท่ีอาจารย์เป็นที่ปรึกษามาร่วมด้วย)   จัด
ประชุมเสวนากลุ่มย่อย / กลุ่มใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและงานวิชาการรูปแบบอ่ืนๆ Morning talk , Lunch symposium 

5) โครงการพ่ีช่วยน้อง เพ่ือนช่วยเพื่อนในงานวิจัยและวิชาการ ตาม
แผนปฏิบัติการปีกศ. 2561 ผลการด าเนินงานเป็นอย่างไรไม่ปรากฏ 
และไม่ได้รับการสานต่อ  

5) ไม่พบเห็นการด าเนินการตามโครงการนี้ ในปี กศ.2561 และ ปีกศ. 2562 โครงการ
ไม่ได้รับการสานต่อ ไม่มีบรรยากาศของการช่วยเหลือกันด้านวิจัย/วิชาการ  



8. ไม่ควรใช้ระบบการบังคับ ข่มขู่  ลงโทษ ถ้าอาจารย์ไม่มีงานวิจัย ควรใช้ระบบสนับสนุน ให้โอกาส เสริมสร้างแรงจูงใจ และช่วยเหลือเกื้อกูลกันมากกว่า 
9. อยากให้เพ่ิมเติมแผนงาน การจดัท าหนังสือ ต ารา  ที่เป็นผลงานอาจารย์ในคณะฯ เพราะเป็นผลงานวิชาการด้วยอย่างหนึ่งเหมอืนกัน  : โครงการต าราของคณะ

พยาบาลศาสตร ์   
17. อาจารย์วาสนา  รุ่งโรจน์วัฒนา 

การได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานและพ่ีเลี้ยง เป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้เกิดความก้าวหน้าในงานวิจัย 
18. อาจารย์มานิดา  เดชากุล 

อาจารย์ตั้งเป้าหมายการท าวิจัย และพยายามท าตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และหากคณะจะช่วยเหลือส่งอาจารย์ที่จะตีพิมพ์วิจัยไปอบรมวิชาการเก่ียวกับ
การท าบทความหรือการตีพิมพ์วิจัย ก็จะช่วยส่งเสริมให้อาจารย์มีศักยภาพมากข้ึนค่ะ   

 
 
 

19. อาจารย์วงค์ชญพจณ์  พรหมศิลา 
1. จัดเก็บฐานข้อมูลการวิจัยของวิทยาลัยอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้บุคลากรสามารถสืบค้นและต่อยอดงานวิจัยเดิมเพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์ 
2. สนับสนุนงบประมาณและจัดหาแหล่งตีพิมพ์ผลการวิจัย 
3. ควรมีระบบพ่ีเลี้ยง/ทีมวิจัย หรือการดึงบุคลากรใหม่เข้าร่วมทีมวิจัยเนื่องจากยังขาดประสบการณ์การจัดท าวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา 
4. จัดอบรม/กระตุ้น และเสนอ แนวโน้ม ทิศทาง และTrend ปัจจุบันเพื่อให้บุคลากรทราบ 

20. ผศ.ดร.สุวรรณา  อนุสันติ 
       KM เกี่ยวกับการพัฒนาการวิจัย 
  ควรจะ พิจารณาตั้งแต่  Input  Process และOutput   



Input  ผู้วิจัยจะต้องมีความรู้และมีความพร้อมในการท าวิจัย จึงควรให้มีการด าเนินการวิจัยเป็นทีม ระหว่างนักวิจัยอาวุฒโส   senior  กับนักวิจัยใหม่  
เพ่ือการเรียนรู้และได้ปรสบการณ์ไปพร้อมๆกันและสามารถท าวิจัยได้ส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ, รวมทั้งจัดสรรเวลาให้อาจารย์ท าวิจัยอย่างน้อย อาทิตย์ละ 1 
วัน 
 Process ควรจัดให้มีการวางแผนให้ครอบคลุม ตั้งแต่หัวข้อที่เป็นร่มใหญ่ หัวข้อย่อย และ แผนเวลา ตลอดจนการติดตามและประเมินผล  มีการประกาศให้
ทุกคนทราบ ถึงแผนงานของการวิจัยภาพรวมเป็นปี  และการประกาศ เป็น  ระยะๆ ควร มี workflow ของกลุ่มงานวิจัยให้ชัดเจน  
  output  มีการติดตามและประเมินผล  เมื่อมีวิจัยที่ส าเร็จแล้ว ควรให้การชื่นชมเพ่ือการสร้างขวัญและก าลังใจ ให้ท าต่อไป นอกจากนี้ควรจัดวัน
สัมมนาการวิจัยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเน้นให้ทุกคนตระหนักและเห็นความส าคัญและคุณค่าของการวิจัย 
ข้อเสนอ KM การวิจัย  การน าเสนอ 

1. นักวิจัยที่มีประสบการณ์ ช่วยนักวิจัยมือใหม่  แต่การบริการต้องก าหนดค่าน้ าหนักการท างานให้ยุติธรรม เพราะการ guide ให้คนอ่ืนท า จะใช้เวลา
มากกว่าการท าวิจัยด้วยตนเอง  

2. การมีเวทีน าเสนองานวิจัยในวิทยาลัย สักปีละ 2 ครั้ง ก็น่าช่วยให้เกิดภาพการท าวิจัย  โดยเฉพาะการท าวิจัยที่บูรณาการไปพร้อมกับการเรียนการสอน 
(ภาคปฏิบัติ)  หรือบริการวิชาการ 

3. วิจัยในคลินิกขอวิทยาลัยน้อย  คณก.วิจัยอาจต้องช่วยเรื่องประเด็น หัวข้อสักเล็กน้อย พอเป็นแนวทาง 
4. การก าหนดแต่ละสาขามีงานวิจัยอย่างน้อย ปีละ….. ตามจ านวนอาจารย์ เช่น ถ้ามี 6 คน  ก็ควรมี 2 เรื่อง คือเฉลี่ยให้ท า 1 เรื่อง 3 คน  เพ่ือให้มี

งานวิจัยทุกคน 
5. ช่วยเรื่องการตีพิมพ์ 

 
 
21. อาจารย ์ดร.สิรินุช  บูรณะเรืองโรจน์ 



1. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือให้ต้นฉบับงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  โดยเชิญวิทยากรเป็น
อาจารย์ต่างชาติและหรือเป็น reviewer และหรือ editor และให้อาจารย์ที่จะเข้าร่วมโครงการฯไปเข้าค่าย (พักท่ีโรงแรมหรือห้องพัก ตจว เป็นเวลา 3 
วัน) (โครงการนี้คือการให้อาจารย์ต่างชาติมาช่วย edit ภาษาท่ีอาจารย์เขียนนั่นเองค่ะ) โดยก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์ที่จะเข้าร่วมโครงการคือ 

1.1. ต้องมี manuscript ที่เป็นภาษาอังกฤษแล้วเท่านั้น 
1.2. ปลอดภาระกิจจากการเรียนการสอน 
1.3. ภายหลังเข้าร่วมโครงการต้องน า manuscript นั้นส่งตีพิมพ์ภายใน 1 เดือน หากไม่สามารถตีพิมพ์ได้ต้องแจ้งความก้าวหน้ากลับมาให้แก่
คณะกรรมการวิจัยรับทราบว่าเกิดปัญหาตรงไหน อย่างไร เพ่ือร่วมกันหาทางแก้ไข ทั้งนี้ก่อนตีพิมพ์อาจารย์ท่านนั้นต้องศึกษาข้อก าหนดการตีพิมพ์
ของวารสารนั้นๆแล้วว่าวัตถุประสงค์ของวารสารตรงกับงานวิจัยของอาจารย์ ซึ่งหากไม่มีความก้าวหน้าหรือได้รับการตีพิมพ์จะต้องคืนเงินค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดท่ีไปเข้าร่วมโครงการฯ 

2. จดัท าคลินิกนักวิจัย โดยให้อาจารย์ที่มีประสบการณ์และหรือมีความเข้าใจระเบียบวิธีวิจัยมาคอยช่วยให้ค าแนะน าปรึกษา โดยคิดเป็นภาระงานด้านการ
บริการวิชาการ  
3. จัดให้เป็นโครงการวิจัยร่มใหญ่ของคณะฯ แล้วให้แต่ละกลุ่มสาขาวิชาฯอยู่ภายใต้ร่มใหญ่นี้ โดยให้สอดคล้องกับสภาวิจัยแห่งชาติและความถนัดของ
อาจารย์แต่ละกลุ่มสาขาวิชาฯ 

22. อาจารย์ชวภณ  สารข้าวค า 
1. อาจารย์ส่วนใหญ่ทั้งอาจารย์รุ่นใหญ่ รุ่นกลาง และรุ่นใหม่มีเวลาในการท าวิจัยน้อยเนื่องจากมีภาระงานในส่วนอื่นมาก จึงท าให้ไม่มีเวลาเพียงพอในการ

คิดหัวข้อวิจัย การทบทวนวรรณกรรม และการด าเนินการวิจัยตามกระบวนการวิจัยจึงท าให้ผลงานวิจัยเกิดขึ้นน้อย ผู้บริหารอาจพิจารณาเรื่องภาระงาน

ด้านอ่ืน ๆ ให้เหมาะสมที่อาจารย์สามารถแบ่งเวลาไปด าเนินการวิจัยได้ โดยต้องมี Mindset ว่างานวิจัยของอาจารย์ต้องสามารถท าในเวลาท าการ 5 วัน

ได้ ไม่ควรมี Mindset ว่างานวิจัยเป็นงานส่วนตัว ต้องท านอกเวลา หรือเสาร์-อาทิตย์ หากเป็นเช่นนี้ อาจารย์อาจเกิดการ Burnout และไม่ท างานวิจัย

ได้ เพราะเวลาพักผ่อน การอยู่กับครอบครัวของอาจารย์ก็มีผลอย่างยิ่งต่อประสิทธิภาพและการท างานของอาจารย์ รวมไปถึงการจูงใจให้อาจารย์ท างาน

ต่อไปได ้



2. การสนับสนุนจากทางวิทยาลัยและคณะ ควรมีระบบการสนับสนุนที่ชัดเจน โปร่งใส และเปิดใจกว้างมีความอิสระทางวิชาการ (Academic freedom) 

เพราะอาจารย์แต่ละคนมีความถนัดความเชี่ยวชาญที่ต่างกัน ควรพร้อมให้การสนับสนุนในทุกด้านอย่างแท้จริง อีกครั้งระบบการให้ทุน ควรจะมี การใช้

ระบบผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มากกว่า 1 คนในการพิจารณาให้ทุนสนับสนุนงานวิจัย เนื่องจากปัจจุบันหากมีการขอทุนยังคงต้องผ่าน

การพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิคนเดียวของวิทยาลัย ซึ่งส่งผลให้อาจารย์หลายคนตัดสินใจที่จะไม่ขอรับการสนับสุนนเนื่องจากไม่อยากผ่านกระบวนการ

ขั้นตอนนี้ และไม่อยากมีปัญหา หรือการเผชิญหน้าจึงตัดสินใจที่ไม่ท างานวิจัย 

3. งานวิจัยอาจารย์ส่วนใหญ่ ยังเป็นงานวิจัยทางด้านการพยาบาลศึกษา (Nursing education) ที่ท างานวิจัยกับนักศึกษา การเรียนการสอน คณะควร

สนับสนุนให้อาจารย์ เปิดโอกาสให้อาจารย์ในการพัฒนางานวิจัยทางด้านการพยาบาล (Nursing) ในสาขาที่ตนเชี่ยวชาญให้มากขึ้น เช่น Adult nursing, 

Gerontological nursing, Nursing administration ให้มากขึ้น เพ่ืออาจารย์จะสามารถน าไปใช้ขอต าแหน่งทางวิชาการได้ตรงกับสาขาพยาบาลศาสตร์ 

เพราะตามประกาศของ กพอ. ฉบับใหม่ ได้ก าหนดสาขาของต าแหน่งวิชาการของพยาบาลศาสตร์ออกเป็น 2 รหัส คือ 3701 พยาบาลศาสตร์ (Nursing) 

อันได้แก่ เด็กและวัยรุ่น ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ มารดาทารก ชุมชน จิตเวช และบริหาร และ 3702 พยาบาลศาสตร์ศึกษา (Nursing education) ซึ่งการ

ก าหนดสาขาดังกล่าวไม่ทราบได้ว่าจะส่งผลต่อการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการหรือไม่ หากอา จารย์ของเราส่งผล

งานวิจัยที่เป็น Nursing Education ไป แต่ยื่นขอสามารถ 3701 พยาบาลศาสตร์ อาจส่งผลต่อการพิจารณาซึ่งขึ้นกับดุลยพินิจของผู้ทรงคุณวุฒิได้ แต่

หากท างานวิจัยทางด้านการพยาบาล (Nursing) ในสาขาที่ตนเชี่ยวชาญ มีกลุ่มประชากรที่ตนสนใจศึกษาชัดเจน แล้วน าไปใช้ยื่นขอในรหัส 3701 

พยาบาลศาสตร์ ก็อาจจะอุ่นใจมากกว่า ไม่มีข้อโต้แย้ง หรือเกิดความคลุมเครือต่อการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิได้ (เป็นเพียงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

ของกระผมนะครับ จริงเท็จหรือเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด ต้องติดตามชมตอนต่อไปครับ) 

23. อาจารย์วราภา  สิทธาภิรมย์   
น าส่งความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM ดังนี้ค่ะได้ไปอ่าน งานวิจัยของสถาบันการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการท าวิจัย เรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อ

การทาวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยหาดใหญ่” โดย นิติยา ศรีพูล และสมเกียรติ แก้วเกาะสะบ้า ดิฉันมีความเห็นว่างานวิจัยนี้มีประเด็นตรงกับหัวข้อ KM  จึง
สรุปในประเด็นเนื้อหาที่ตรงกับโจทย์ค าถามKM ครั้งนี้ “ท าอย่างไรให้เกิดการตีพิมพ์ผลงานวิจัย เกินเป้าหมาย ?? ” สรุปได้ดังนี้ถึงแม้ว่าการท าวิจัยจะเป็นจะ
ถูกก าหนดให้เป็นบทบาทหน้าที่หลักของสถาบันอุดมศึกษาตามพันธกิจ 4 ประการ และถือว่าเป็นภาระหน้าที่ที่อาจารย์จะต้องให้ความส าคัญควบคู่กับภาระ



งานสอน แต่ในสภาพความเป็นจริงยังมีปัญหาและอุปสรรคเกิดข้ึนหลายประการ ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการท าวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัย
หาดใหญ่ มีดังนี้ 

1. อายุงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการท าวิจัยของอาจารย์ ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ  .05 
2. การด ารงต าแหน่งบริหารมีความสัมพันธ์เชิงลบกับพฤติกรรมการท าวิจัยของอาจารย์ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 
3. ปัญหาความรู้และทักษะในการท าวิจัย มีความสัมพันธ์เชิงลบกับพฤติกรรมการท าวิจัยของอาจารย์ ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ.05 
4. เจตคติต่อการท าวิจัยมีความสัมพันธ์เชิงบวกพฤติกรรมการท าวิจัยของอาจารย์ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ.01 
5. ความพึงพอใจต่อบรรยากาศที่เอ้ือต่อการท าวิจัยมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ พฤติกรรมการท าวิจัยของอาจารย์ ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 
6. ผลการท านายพฤติกรรมการท าวิจัยของอาจารย์สามารถท านายอาจารย์ที่ท าวิจัยได้ถูกต้อง ร้อยละ 79.50 และสามารถท านายอาจารย์ที่ไม่ท าวิจัยได้

ถูกต้อง ร้อยละ 59.20 รวมท านายกลุ่มได้ถูกต้อง ร้อยละ 71.30 
 
ข้อเสนอแนะ  

1. จากผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการท าวิจัยของอาจารย์มากท่ีสุดคือ ความพึงพอใจต่อบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการท าวิจัย ดังนั้นทางมหาวิทยาลัยหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจะมีการสร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการท าวิจัยรวมถึงจัดระบบการสนับสนุนส่งเสริมการท าวิจัยที่สามารถสร้างความพึงพอใจ
ให้กับนักวิจัยซึ่งจะส่งผลให้มีการท าวิจัยมากขึ้น“จากข้อเสนอแนะนี้ ดิฉันเห็นว่า การจะท าวิจัยจะต้องใช้เวลาที่นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอน
ซึ่งมีท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มาลงมือท างานวิจัยได้  ดังนั้นหากบรรยากาศในด้านการมีช่วงเวลาในการสร้างผลงานวิจัยเป็นสิ่งส าคัญยิ่ง ควรมีการ
จัดสรรเวลาให้อาจารย์ได้ท างานวิจัย ก็จะท าให้มีผลงานเกิดขึ้นได้ และบรรยากาศในด้านระบบสนับสนุนในการค้นคว้าข้อมูลวิชาการก็มีผลอย่างมาก 
ควรมีแหล่งค้นคว้าข้อมูลได้อย่างกว้างขวาง เข้าถึงได้ง่าย  และสุดท้ายคือบรรยากาศของบุคลากรในองค์กรที่มีความช่วยเหลือกัน เช่นผู้มีประสบการณ์
ในการท าวิจัย ก็จะให้ความช่วยเหลือสนับสนุน ให้ข้อชี้แนะในการท าผลงานวิจัยออกมา” 

2. จากผลการศึกษาพบว่า ปัญหาความรู้และทักษะในการท าวิจัยมีความสัมพันธ์เชิงลบกับการท าวิจัยของอาจารย์ ดังนั้นทางมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องควรมีนโยบายในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และ ทักษะในการท าวิจัย ให้กับอาจารย์ผ่านช่องทางต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 

  “ส าหรับข้อเสนอแนะข้อที่ 2 นี้ตรงตามความเป็นจริงอย่างยิ่งค่ะ ขอสนับสนุนข้อเสนอแนะนี้” 



24. อาจารยพ์ิกุล  เขื่อนค า  

ขออนุญาตเสนอความคิดเห็นในบทบาทของอาจารย์ใหม่ค่ะ 
1. ส่วนตัวในฐานะอาจารย์ใหม่ซึ่งยังไม่มีประสบการณ์การเป็นอาจารย์มาก่อน อาจต้องปรับตัวและเรียนรู้ให้เข้าใจส าหรับองค์ความรู้ที่จ าเป็นและส าคัญ 

ทั้งหมดก่อนในบทบาทของตัวเอง เชื่อว่าประสบการณ์ที่ได้รับเพิ่มมากข้ึนจนเชี่ยวชาญในงานจะท าให้เข้าใจและมองเห็นความจ าเป็น ความส าคัญใน
งานวิจัย  
เห็น GAP ที่จะมองปัญหาที่เกิดนั้นเพื่อมาแก้ไข มาศึกษา พัฒนาให้เกิดประโยชน์ในวิชาชพีได้ ไม่ว่าจะทางงานวิจัย ทางงานวิชาการต่างๆค่ะ 

2. ส าหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากคณาจารย์ที่มีประสบการณ์การท าวิจัยในครั้งนี้ ดิฉันมองเห็นว่าเป็นโอกาสที่องค์กรจะได้ส่งเสริมสร้างแรงจูงใจให้
อาจารย์ใหม่ 
มีทัศตคติท่ีดีต่อการท าวิจัย มีความเข้าใจเห็นความส าคัญในการท าวิจัยส าหรับอาจารย์พยาบาล 

3. ขออนุญาตแสดงความคิดเห็นโดยอ้างอิงจากประสบการณ์การท างานในคลินิกซึ่งเป็นบทบาทของพยาบาลวิชาชีพประจ าหอผู้ป่วยและมีโอกาสได้ร่วม
ท างานพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลมาบ้าง ซึ่งแตกต่างจากบทบาทการเป็นอาจารย์พยาบาล เห็นว่าการท าวิจัยและการพัฒนางานด้านคุณภาพต่างๆ 
จะส าเร็จได้ควรมี 

1) สนับสนุนเรื่ององค์ความรู้ การจัดอบรม ก าหนดทีม ก าหนดเป้าหมายอย่างชัดเจน  นั่นคือ การสนับสนุนทั้งในด้านกระบวนการและโครงสร้าง 
2) เรื่องเวลาส าหรับการท างานคุณภาพเป็นเรื่องที่จ าเป็นมากต้องแยกออกมาจากบทบาทหน้าที่ประจ าที่จะเอ้ือต่อการพัฒนางานคุณภาพเช่น 

งานวิจัยได้ 
3) เมื่อโครงสร้างและกระบวนการดีแล้ว ที่ส าคัญ คือ ตัวผู้ท าวิจัยต้องมีความพร้อมและมุ่งมั่นที่จะท าให้ส าเร็จค่ะ 

          มีสิ่งใดไม่ถูกต้องเหมาะสมต้องขออภัยคณาจารย์ทุกท่านด้วยค่ะ            

25. อาจารย์นัชพร  ฤทธาปัญญา      

1. อยากให้มีการ training เกี่ยวกับการท าวิจัย และการ coaching ในการท าวิจัย เนื่องจากยังไม่ค่อยมีความมั่นใจในการท างานวิจัย  และไม่รู้ว่าจะเริ่มต้น
ในการท าอย่างไรถ้าวิทยาลัยมีระบบ Mentor ที่คอยแนะน าวิธีการต่างๆจะดีมาก 



2. เวลาในการท าวิจัย ถ้าจะให้มีงานวิจัยทุกปี ควรวางแผนว่าใน 1 ปีการศึกษาอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษาให้อาจารย์ท าวิจัยโดยลดภาระการเรียนการสอน
ลงในภาคการศึกษานั้นๆ 

26. ผศ.ศุภวรรณ  ธนุภาพรังสรรค์   

         เห็นด้วยกับอาจารย์สมนึกและอาจารย์ชวภณ และมขี้อเสนอแนะ ส่วนตัว นะคะอาจารย์  
1. ถ้าคณบดีท างานวิจัยหัวข้อ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของwork from home. เสนอว่า ท าเป็นร่มใหญ่ สร้างเครืองมือวัดร่วมกัน แล้วแตกงาน

ย่อยๆ ไปเป็นใต้ร่มนี้ กลุ่มวิชาต่างๆ  ท าหัวข้อตัวแปร ต่างกันไป ก็เกิดงานวิจัยย่อยๆ ขึ้นมา ผลงานวิจัย ตอบโจทย์ ตัวชี้วัด ตามตัวบ่งชี้ ใหญ่ๆ ทีคณะ
ต้องการ ออกมา เกณฑ์คุณภาพ ออกไปศึกษา ตัวที่เราต้องการปรับปรุงคะแนน ที่ต่ าอยู่. หรือตกเกณฑ์ ได้อีกหลายตัวชี้วัดค่ะ 

2. จากที่อ่านข้อเสนอแนะน้องๆพ่ีๆในคณะ ต้องการพ่ีเลี้ยง ระบบนี้เคยมีแต่ไม่เป็นรูปธรรม ถ้าด าเนินการได้คือแต่งตั้ง รายชื่อพ่ีเลี้ยง และให้อาจารย์เลือก
พ่ีเลี้ยงที่เขาศรัทธา ยอมรับ เข้าไปเชิญขอเสนอตัวเป็นลูกศิษย์ ก่อน ตกลงปลงใจกันได้จึงท าแต่งตั้งเฉฉพาะราย และเจ้าระบบพ่ีเลี้ยงด าเนินงานต่อไป 
ได้ 

3. อาจารย์ที่ท างานวิจัยใหม่ๆ ต้องการหาแหล่งตีพิพม์หรือไม่รู้วิธีเขียนบทความวิจัยตีพิพม์เผยแพร่ สามารถส่ง submit มาท่ีกองวารสารสุขภาพ มาคคุย
ปรึกษาแนวทางกองบรรณาธิการ ยินดีให้ค าชี้แนะ ได้ค่ะ 

27. รศ.ดร.มาลีวัล  เลิศสาครศิร ิ

1. ควรมีระบบการติดตามงานวิจัยที่เคร่งครัด เพ่ือให้งานวิจัยส าเร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
2. ผู้วิจัยควรมีวินัยและความรับผิดชอบในการแก้ไขบทความวิจัย ให้เสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ภายหลังที่ผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) ให้ค าแนะน า 

ข้อเสนอแนะเพ่ือสามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการได้ 
3. ชี้ให้อาจารย์ทุกท่านทุกท่านตระหนักถึงความจ าเป็นและความส าคัญในการท าวิจัย/ผลงานวิชาการ ว่าเป็นบทบาทที่ส าคัญอีกบทบาทหนึ่งของอาจารย์ 
4. วางแผนและก าหนดเป็นนโยบาย ทุกสาขาวิชา ควรท าวิจัยจนเสร็จและสามารถตีพิมพ์เผยแพร่อย่างน้อย 1 เรื่องใน 2 ปี 

 

 



28. ผศ.ดร.แก้วตะวัน  ศิริลักขณานันท์ 

1. ควรมีการแต่งตั้งรองวิชาการด้านวิจัย ดูงานภาพรวมด้านวิจัยและนวัตกรรมทั้งระบบและเป็นบุคคลหลัก ที่รับผิดชอบ  วางกลยุทธ์  วางแผนงานร่มใหญ่ 

( master plan) หาโจทย์วิจัยที่ตรงตามเป้าหมายพันธกิจของคณะ   ด าเนินงานพัฒนางานวิจัยให้เป็นไปตามแผน   ให้ได้งานวิจัยตามเกณฑ์เป้าหมาย  

ติดตามงานวิจัยที่ด าเนินการอยู่และทั้งที่ค่ังค้างอยู่นาน ไม่แล้วเสร็จซะที     มีระบบช่วยให้อาจารย์รุ่นใหม่ๆ เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับงานวิจัย   โดยแต่งตั้ง

ทีมวิจัยที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวิจัยดีพอควร  เพ่ือ run งานให้ความช่วยเหลือนักวิจัยมือใหม่ บางทีเขาอาจเกิดความท้อถอย หรือต้องการ

ค าแนะน า ความช่วยเหลือ คณะต้องมีทีมงานเข้าไปดูแลท าให้ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ ระหว่างทางได้    

2. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือเป็นการเก็บคลัง KM ของคณะ ต่อไปก็สกัดองค์ความรู้ออกมาจากคลัง ในอนาคตจะได้ก้าวไปสู่ความเป็น Best practice 

ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  อาจารย์ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลตลอดเวลาเพ่ือให้ตามทันกับเทคโยโลยี  ดังนั้นควรจัดประชุมการน าเสนอผลงานวิจัยของ

อาจารย์/นักศึกษาทุกปี และให้มีทั้งคนใน คนนอก เข้าร่วมประชุมน าเสนอผลงานวิจัย/นวัตกรรม  ผลงานการน าเสนอ ควรเป็นผลงานใหม่ๆไม่ซ้ าใ คร  

จัดให้มีคนติดตามความก้าวหน้าเรื่องนี้ 

3. อาจารย์ วิทยาลัยควรได้รับการสนับสนุนหาทุนวิจัยให้เพียงพอ  โดยมีระบบ ช่วยหาทุนการท าวิจัย นอกจากนี้ มีระบบทุนช่วยให้อาจารย์ไปเข้าประชุม

วิชาการระดับนานาชาติเฉพาะด้าน  เพ่ือการพัฒนาตนเอง มีระบบในเรื่องของเวลา ที่เอ้ือ ในการที่จะเขียน คิดและวิเคราะห์  ผลการวิจัย  ส่งตีพิมพ์  

ด้วยภาระงานที่มากมายในช่วงเปิดเทอมท าให้ งานไม่ออก พอจะท าในช่วงปิดเทอมก็มีงานจร งานแทรกซึมมาตลอด  ระบบต่างๆเหล่านี้ต้องประกาศให้

รับทราบทั่วถึง 

4. อาจารย์ควรเรียนรู้ ข้อก าหนดในการเขียนบทความวิจัย การส่งตีพิมพ์ในวารสารนั้นๆ โดยเฉพาะปัจจุบันนี้ การส่งวารสารเป็นแบบส่งทางออนไลน์  
อาจารย์ควรเรียนรู้วิธีนี้ วารสารเกือบทุกที่ในประเทศไทย รวมทั้งที่วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ได้ท าระบบการsubmit วารสารทางออนไลน์แล้ว  ต่อไปจะจัด
ให้มีการอบรมแก่อาจารย์ผู้สนใจการsubmit วารสารทางออนไลน์ 

29. อาจารยส์ิริลักษณ์  ภูมิศรีแก้ว 



1. การท าวิจัยโดยระบบพ่ีเลี้ยงส าหรับอาจารย์ใหม่หรืออาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการท าวิจัยน้อยค่ะ การมีพ่ีเลี้ยงจะช่วยให้อาจารย์ใหม่หรืออาจารย์ที่มี

ประสบการณ์น้อยสามารถสอบถามข้อสงสัยในงานวิจัยได้ หากมีประเด็นที่สงสัยหรือการค้นงานวรรณกรรม  หากมีข้อค าถามประเด็นอ่ืนๆพ่ีเลี้ยง

สามารถตอบค าถามได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะท าให้ผู้วิจัยมือใหม่มีความสบายใจและคล่องตัวในการท าวิจัยค่ะ 

2. ควรให้มีเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ในงานวิจัยจากมุมมองหลายสาขาวิชาในงานพยาบาล เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้โดยเชิญอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ใน

งานวิจัยมาร่วมฟัง  ให้ความคิดเห็น และมีการให้รางวัลในนักวิจัยมือใหม่เล็กๆน้อยๆตามผลงานเพ่ือเป็นขวัญก าลังใจ 

30. อาจารย์สุนีย์  อินทร์สิงห์ 

ในบทบาทที่เป็นนักวิจัยมือใหม่  
1. อยากให้มีระบบพ่ีเลี้ยงที่สามารถท าวิจ้ยร่วมกันได้ จะเป็นภายในสาขาเดียวกันหรือนอกสาขาก็ได้ค่ะเพ่ือท าให้เกิดความมั่นใจและท าให้มีความ

เชี่ยวชาญเพ่ิมมากขึ้น 
2. อยากให้มีคณะกรรมการไว้ให้ค าปรึกษาขณะท าวิจัย ทั้งในส่วนของกระบวนการและสถิติค่ะ 

31. อาจารย์นริพร  วโรภาสตระกูล 

ส่วนตัวมองว่า อาจารย์มีภาระงานด้านอ่ืนมาก ท าให้มีเวลาในการท างานด้านวิจัยน้อย ทั้งนี้อยากให้ผู้บริหารมองว่า งานวิจัยไม่ใช่งานส่วนตัวที่ให้ท า
นอกเวลาท าการเมื่อกลับบ้าน หรือ เสาร์-อาทิตย์ ซึ่งเป็นการเบียดเบียนเวลาพักผ่อน เวลาที่ต้องรับผิดชอบต่อภาระครอบครัว (มีอาจารย์เคยบอกให้ใช้เวลา
เสาร์-อาทิตย์ท างานวิจัย ) 

การมีพ่ีเลี้ยง เป็นสิ่งที่ดี ทั้งนี้อยากให้อาจารย์ที่เป็นพ่ีเลี้ยงควรพยายามเข้าใจ อ.ผู้วิจัย และช่วยเหลือภายใต้หัวข้อความสนใจของผู้วิจัย ไม่ใช่ตนเอง 
(กรณีที่ อ.ผู้วิจัยเป็นอาจารย์รุ่นเล็ก มีความสนใจในหัวข้อที่แตกต่างจากความสนใจของ อ.พ่ีเลี้ยง) 
 ทั้งนี้งานวิจัยไม่ควรก าหนดระยะเวลาอันสั้นภายใน 1-2 ปี ต้องมีงานวิจัยออกอย่างน้อย 1 ชิ้น  เพราะอาจารย์ส่วนใหญ่ ก็มีภาระการสอนแทบทุก
เทอมอยู่แล้ว 

32. อาจารยร์ตา  ศรีสอาด 



ส าหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขอเสนอให้มีคลีนิกวิจัยไปอย่างต่อเนื่องเพ่ือช่วยเหลือนักวิจัย Novice และให้รุ่นพ่ีที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิจัยร่วมกับ
น้องๆ  
(มีประสบการณ์น้อย ท าการวิจัยในสาขาท่ีตนสนใจและมีความช านาญหลากหลายมากขึ้น) มีการพัฒนาต าราเรียนส าหรับรายวิชาที่รับผิดชอบอย่งเป็นรูปธรรม
ค่ะ 

33. ผศ.สกาวเดือน  โอดมี 

ข้อเสนอแนะและในบทบาทที่เป็นนักวิจัย 
ยินดีเป็นพ่ีเลี้ยงให้กับอาจารย์ที่มีความสนใจ   ร่วมท างานวิจัยด้าน "การพยาบาลข้ามวัฒนธรรม" คะ  โดยเฉพาะการท าวิจัยข้ามวัฒนธรรมด้านการ

พยาบาล (Nursing) 

34. ผศ.ปานทิพย์ ผ่องอักษร 

จัดคลินิกให้ค าปรึกษา โดยก าหนด วัน เวลา ในแต่ละสัปดาห์ หรือระบุ ชื่อ อาจารย์ที่จะเป็นที่ปรึกษาส าหรับอาจารย์ที่ต้อการปรึกษาเป็นการส่วนตัว 

35. อาจารย์ชัยณรงค์  นาคเทศ 

เรียนอาจารย์ทุกท่านครับ 
กระผมในฐานะอาจารย์น้องใหม่ ซึ่งมีประสบการณ์ค่อยข้างน้อยเกี่ยวกับงานวิจัย จึงไม่สามารถที่จะเสนอแนะอะไรได้มากนัก  จึงขออนุญาตเล่ า

ประสบการณ์ของตนเองเกี่ยวกับการท างานวิจัย จุดเริ่มต้นการท างานวิจัยของผมนั้นไม่ได้ท าเพราะถูกก าหนดโดยกรอบภาระงานของอาจารย์แต่อย่างใด  แต่
เกิดจากความเอ้ือเฟ้ือของอาจารย์รุ่นพ่ีในกลุ่มวิชา ชักชวนให้ผมได้เข้ามาเรียนรู้การท างานวิจัยในบทบาทของผู้ร่วมวิจัย ซึ่งหน้าที่ ที่ผมได้รับมอบหมายนั้นก็
ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและตามความสามารถที่ผมพอจะกระท าได้ ส่วนกระบวนการที่เกิดขึ้นระหว่างการท าวิจัยนั้น ผมได้รับค าแนะน าแบบพ่ีสอนน้องจาก
อาจารย์ในกลุ่มวิชา พร้อมกับการพัฒนาศักยภาพด้านการท าวิจัยไปพร้อม ๆ กัน จึงท าให้ผมมีความสนใจและมีความมั่นใจในการท าวิจัยเพ่ิมมาก ขึ้น ดังนั้น 
“การพัฒนาระบบการท าวิจัยแบบทีม” โดยการมีอาจารย์รุ่นพ่ี ๆ เป็นก าลังหลัก ไม่เพียงแต่เพ่ิมจ านวนของชิ้นงานวิจัยเท่านั้น แต่จะเป็นการพัฒนาศักยภาพ
ของอาจารย์ใหม่อีกด้วย ขอบคุณครับ 

36. ผศ.ดร.กุลพิชฌาย์  เวชรัชต์พิมล 



เสนอแนะ งานวิจัยร่มใหญ่ ภายใต้การเรียนการสอนหลายวิชา หลายชั้นปี ,มีลักษณะแตกต่างทางความคิดและลักษระวิชาแตกต่างกัน 

37. อาจารย์ปาริฉัตร  กิตติมาสกุล 
เรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM ในประเด็น "ท าอย่างไรมีงานวิจัยเกิดตามเป้าหมาย" ขอเสนอความคิดเห็นให้พิจารณา ดังนี้ 

1. การส ารวจความเชี่ยวชาญของอาจารย์ภายในคณะพยาบาลศาสตร์ และพิจารณาความสนใจในการท าวิจัยเป็นรายปีการศึกษา ทั้งนี้เพ่ือเป็นประโยชน์ใน
การก าหนดหัวข้อวิจัยที่หลากหลาย และเอ้ืออ านวยในระบบพี่เลี้ยงวิจัย 

2. การรวบรวมข้อมูลของผู้ทรงคุณวุฒิ (ในเครือเอกชนก่อนก็ได้) และแหล่งตีพิมพ์งานวิจัยตามสาขาวิชาการพยาบาลรวบรวมไว้ ทั้งนี้เพื่อสะดวกในการ
ติดต่อ และประสานงานต่อได้ง่ายขึ้น 

3. การก าหนดจ านวน หรือรูปแบบของการท าวิจัยกับนักศึกษาที่ไม่ทับซ้อนในแต่ละชั้นปี เพ่ือปกป้องสิทธิและประโยชน์ให้ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
4. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการน าเสนอการวิจัยภายใน และภายนอกคณะอย่างสม่ าเสมอ 
5. การทบทวนอุปสรรคในการท าวิจัยที่ไม่ได้ตามเป้าหมายในแต่ละภาคการศึกษา หรือปีการศึกษา เพ่ือพิจารนาการจัดท าการช่วยเหลือ แก้ไขระบบการท า

วิจัยภายในคณะต่อไป 
38. อาจารยก์ิติยา สมุทรประดิษฐ์ 
ขอเสนอแนะว่า 

1. ให้มีที่ปรึกษาในการเขียนบทความและต าราต่างๆด้วยค่ะ 
2. ขอรายชื่ออาจารย์ที่มีประสบการณ์ที่อยู่ในวิทยาลัยที่จะเป็นพี่เลี้ยงให้อาจารย์ที่สนใจ  
3. ให้มีการสนับสนุนการเขียนบทความหรือต าราเช่นเดียวกับงานวิจัยค่ะ (ซึ่งถ้ามีอยู่แล้วก็ขออภัยค่ะ) 

39. อาจารย์กาญจนา  ปัญญาเพ็ชร ์
ขอเสนอแนะว่า 

1. ให้มีระบบพ่ีเลี้ยง เพื่อช่วยเหลืออาจารย์น้องใหม่ที่เริ่มท าวิจัย หรือให้เข้าร่วมกลุ่มท าด้วยกัน 
2. เปิดโอกาสให้อาจารย์จัดสรรเวลาในการท าวิจัยได้มากขึ้น กระจายภาระงานให้ทั่วถึง 
3. สถาบันควรให้เงินทุนในการท าวิจัยโดยไม่มีข้อผูกมัดมากเกินไป และลดขั้นตอนในการเบิกงบประมาณ 



4. มีแหล่งค้นคว้าข้อมูลทีท่ันสมัย และเข้าถึงได้ง่ายจากที่บ้าน 

40. ผศ.รัตนา  พึ่งเสมา 

ข้อคิดเห็นว่า ควรมีสิ่งสนับสนุนงานวิจัย 
1. ให้อาจารย์มีคอมพิวเตอร์ใช้งาน 1 คนต่อเครื่อง 
2. สัญญาณ WiFi ที่เร็วและแรง 

41. เซอร์มารีชาร์ล นารี  พิมพ์เบ้าธรรม 

ข้อคิดเห็นว่า คณะจริยธรรมการวิจัย ควรสละเวลา เพื่อประชุมให้หัวข้อการท าวิจัยผ่านให้เร็วเท่าท่ีจะสามารถท าได้ และทีมผู้วิจัย ควรสละเวลาและ
ทุ่มเทสม่ าเสมอการท าวิจัย 

42. อาจารย์ชยมน  ปัญญาวราคม 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยให้เกินเป้าหมาย ขออนุญาตน าเสนอความคิดเห็นดังนี้ 
จัดให้มีโครงการพ่ีช่วยน้อง เพ่ือนช่วยเพื่อนในงานวิจัยโดยค านึงถึงความพร้อมของผู้ท าวิจัยร่วมด้วย 
เปิดโอกาสให้อาจารยสามารถก าหนดช่วงเวลาในการท างานวิจัยในเวลาท าการอย่างเป็นรูปธรรม ในแต่ละภาคการศึกษาโดยไม่ก าหนดกรอบระยะเวลาที่ต้อง
ส าเร็จแคบเกินไป 

43. อาจารย์วัลลภา  กิตติมาสกุล 

ควรจัดสรรช่วงเวลาให้อาจารย์ส าหรับงานท างานวิจัยโดยเฉพาะ โดยทุกคนต้องโอกาสได้เข้าร่วมทุกคน จากประสบการณ์ของตนเองมีทัศนคติที่ดีและ
ชอบที่จะท าวิจัยแต่ปัญหาที่ผ่านมาภาระงานด้านการเรียนการสอนประกอบกับประสบการณ์ในการสอนไม่ได้มีมากนัก เวลาส่วนใหญ่จึงหมดไปกับการ จัด
เตรียมการเรียนการสอน และก็ต้องรับภาะงานการเรียนการสอนมากพอสมควรส าหรับประสบการณ์ในการเป็นอาจารย์ จนปัจจุบันรู้สึกเบื่อหน่ายไม่มีแรงจะไป
ท าการใด ๆที่เป็นงานวิจัยเลย  ดังนั้นจึงเห็นว่าการจะให้อาจารย์มีผลงานวิจัยทุกคนจนถึงขึ้นออกตีพิมพ์คงต้องพิจารณาและให้โอกาสให้อ าจารย์ที่มีอายุงาน
ไม่ได้มากแต่ต้องรับภาระงานเต็มที่ได้ มีช่วงเวลาว่างๆจริงส าหรับท างานวิจัยในประเด็นที่ตนเองสนใจ 



44. อาจารย์กนิษฐา  แก้วดู 

ส าหรับ  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM "ท าอย่างไรมีงานวิจัยเกิดเป้าหมาย" ดิฉันมีความคิดเห็นว่า 
1. คณะควรมีการก าหนดแนวทางการท าวิจัย และบริหารจัดการเวลาโดยค านึงถึง ภาระงานและช่วงเวลาที่อาจารย์สามารถพัฒนาผลงานได้ภายใต้

เวลาการท างานในช่วงวันจันทร์ - ศุกร์ 
2. มีการจัดอบรมการท างานวิจัย การเขียนต ารา หรือ บทความวิชาการต่างๆ โดยเฉพาะอาจารย์ใหม่ๆหรืออาจารย์ที่ยังไม่มีประสบการณ์ในการเขียน

ต ารา บทความวิจัย หรือ บทความวิชาการ เพื่อความเข้าใจและสามารถน าไปปฎิบัติได้อย่างเข้าใจ 
3. มีระบบพี่เลี้ยง โดยเฉพาะมีอาจารย์ในสาขาเป็นตัวแทนในคณะกรรมการระบบพ่ีเลี้ยงจากทุกสาขาเพ่ือส่งเสริมความเชี่ยวชาญในสาขาและเพ่ิมการ

ให้ค าปรึกษาที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
4. มีแหล่งสนับสนุนการสืบค้นข้อมูล หรือ หน่วยประสานงานในส่วนการพัฒนาผลงานที่ชัดเจนเป็นระบบ 

45. รศ. ดร. กัญญดา  ประจุศิลป 
มีความคิดเห็นว่า 

1. สถาบัน จัดตั้ง Research clinic ให้อาจารย์อาวุโสที่มีความเชี่ยวชาญ มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ หรือมีความสามารถในการให้ค าปรึกษาด้านการใช้สถิติ 
หมุนเวียนกันมาให้ค าปรึกษาแก่อาจารย์ที่ประสงค์จะขอค าปรึกษา ตามวันเวลาที่นัดหมาย 

2. ระบุผู้จะท าวิจัยในแต่ละภาคการศึกษา หมุนเวียนกัน โดยมีข้อตกลง ลดภาระงานสอน ในภาคการศึกษานั้น หรือให้วันท าวิจัยสัปดาห์ละ 1-2 วัน 
46. รศ. ดร. กัญญดา  ประจุศิลป 

เกิดความสงสัยว่า ต้องการให้ "เกิด"  หรือ "เกิน" เป้าหมาย กันแน่ แต่ไม่ว่าเกิด หรือเกิน ก็ไม่ใช่ทั้งสอง เพราะ KM เป็นเครื่องมือ ไม่ใช่เป้าหมาย 
อย่างไรก็ตาม...ถ้าพยายามท าความเข้าใจว่า"คณะฯต้องการให้มีงานวิจัยเพิ่มขึ้น เป็นเป้าหมาย" โดยอาศัย KM เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งใช่หรือไม่ ถ้าใช่...ดังนั้น 
ถ้าต้องการตอบโจทย์ความต้องการ ย้อนกลับมาที่ความต้องการ..คือ เพิ่มงานวิจัย ซึ่งส่วนหนึ่งมองว่างานวิจัยเป็นไม้เบื่อ ไม้เมาของสถาบันการศึกษาพยาบาล
หลายแห่ง...ปัญหา/อุปสรรคอยู่ตรงไหน?   ที่เห็นค่อนข้างตรงกันคือ 

1. เวลา...ไม่มี/ ไม่พอ/ ไม่ตรงกัน(มักจะหมดไปกับภารกิจอ่ืนแล้ว)  
2. ท าไม่ค่อยเป็น ("ท าหนะ... ท ากันได้ ทุกคน แต่...อยากให้มันเจ๋ง..ท าอย่างไร..ท าไม่ค่อยเป็น") 



3. ฯลฯ : เงินทุน ภายใน(มีอยู่) ภายนอก(ก็มี) กลยุทธ  เท่าที่เคยฟังผู้ที่ประสบความส าเร็จในการท าวิจัยเขาแชร์ประสบการณ์ว่า ที่ส าคัญคือ 2 ข้อแรก แต่ที่
ส าคัญที่สุด คือ  

" ใจ " อย่างไรก็ตามลองพยายาม...ข้อ 2. 

- ด าเนินการให้เกิดการตั้งเป้าหมายร่วมกัน จะเกิดความรับผิดชอบร่วม จนเกิดภาพใหญ่ของงานวิจัยของสถาบัน 

- คนเก่ง/ มากประสบการณ์ในการท าวิจัย จะเป็นหัวหอก อาจคิดงานวิจัยร่ม เป็นหัวหน้า เป็นพี่เลี้ยง 

- องค์กรสนับสนุน: สถานที่=ห้องท าวิจัย+คอมพิวเตอร์ ที่สามารถท านอกเวลาได้, มีนักสถิติให้ค าปรึกษา รวมทั้งอาจมีนักวิจัยมืออาชีพมาให้
ค าปรึกษา(ถ้าสามารถจัดได้) ส าหรับห้องสมุด ดีอยู่แล้ว 

                   -     ท าวิจัยให้อยู่ในวิถีชีวิต ดังนั้นถ้าวิถีชีวิตทุกคนมีวิจัยเป็นส่วนหนึ่งแล้ว จะเกิดวัฒนธรรมองค์กรวิจัย เช่น ขึ้นวอร์ด/สอนในห้องเรียน /
วิจัยในคณะกรรมการ 

ชุดต่างๆ ก็หยิบสิ่งนั้นๆมาท าวิจัย 

- หาเพื่อนที่เป็นคู่ซี้ ชอบเหมือนกัน ช่วยกันท าให้มันส าเร็จ..เวลามีปัญหา อุปสรรคสามารถพ่ึงพากันได้ 
ส าหรับ ข้อ 1. เรื่อง "เวลา" เป็นปัจจัยที่เราใช้ตอบเสมอ...เมื่อประสบปัญหาการท างาน.ผู้ที่ท างานใดๆ หรืองานวิจัยส าเร็จ เพราะเขามีเป้าหมาย

ชัดเจน และวางมันไว้ในล าดับต้นๆเสมอ จึงเลือกท ามันก่อนงานอ่ืนๆ 
สุดท้ายใช้เวที KM เพ่ือแชร์ เพื่อใช้ เพ่ือจัดการความรู้  ส าหรับเวทีอาจจัดเล็กๆตามความสนใจก่อน ซึ่งอาจเป็นเพียงส่วนหนึ่งของงานวิจัยก็ได้ แล้ว

ค่อยจ้ดใหญ่รวบยอดปีละครั้งก็ได้ค่ะ 
47. อาจารย์ประภาพรรณ  สุคนธจิตต ์
ขอร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM "ท าอย่างไรมีงานวิจัยเกิดเป้าหมาย"  ดังนี้ 

1. คณะก าหนดตัวชี้วัดเกี่ยวกับจ านวนชิ้นงานวิจัยที่ต้องการ  พร้อมสร้างแรงจูงใจให้อาจารย์เกิดการท างานวิจัย  มอบหมายให้กลุ่มวิชาวางแผนการ
ด าเนินงาน   อาจารย์ในกลุ่มวิชาพูดคุยในประเด็นที่ตนสนใจและท างานวิจัยร่วมกันในประเด็นที่ตนสนใจใกล้เคียงกันสลับกันเป็นหัวหน้าโครงการ  โดย
ให้อ.ที่ประสบการณ์ในการท าวิจัยเป็นหัวหน้าโครงการก่อนให้น้องๆได้เรียนรู้ไปด้วยกัน 



2. มีระบบหรือหน่วยงานสนับสนุนการท างานวิจัย  เช่น ให้เวลาในการท างานวิจัย ลดภาระงานด้านอื่นๆ  มีเจ้าหน้าที่ช่วยค้นหาข้อมูล มีที่ปรึกษาในการ
ท าวิจัย 

3. อยากให้อาจารย์ที่มีผลงานวิจัยเยอะๆแชร์เกี่ยวกับประสบการณ์การท าวิจัยให้อ.รุ่นใหม่ว่าต้องท าอย่างไรถึงจะมีผลงานวิจัย 

4. จัดอบรม/ทบทวนความรู้เกี่ยวกับการท าวิจัย 
 

 
 
แนวปฏิบัติที่ดีของการจัดการความรู้ให้เกิดการตีผลผลงานวิจัยเกินเป้าหมาย 

ด้านนโยบาย 

1. คณะต้องจัดนโยบายที่ชัดเจน ควรปรับโครงสร้างการบริหารงานภายในของคณะฯ ให้มีผู้บริหารระดับรองคณบดี มีระบบและกลไกท่ีรับผิดชอบดูแล 
พัฒนางานวิจัย ให้ได้ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรม ตั้งแต่นโยบาย การด าเนินการ จนถึงการตีพิมพ์เผยแพร่  มีเป้าหมายหลักงานวิจัย 
ก าหนดในแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ ให้มีเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการ มอบหมายหน้าที่ของผู้รับผิดชอบงานวิจัยให้เกิดผลได้ ประเมินได้ การ
ท างานวิจัยที่จะเอ้ือไปสู่การน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารหลักสูตร การบริหารงานของคณะ การพัฒนาอาจารย์ รวมถึงการพัฒนานักศึกษา. มีระบบ
และกลไกของคณะจัดท าแผนงานวิจัย / วิชาการ ระยะสั้นและระยะยาว ในระดับกลุ่มวิชาและระดับคณะฯ และต้องติดตามผล วัดผลได้อย่างเป็น
รูปธรรม  และ วางแผนและก าหนดเป็นนโยบาย ทุกสาขาวิชา ควรท าวิจัยจนเสร็จและสามารถตีพิมพ์เผยแพร่อย่างน้อย 1 เรื่องใน 2 ปี 

2. มีคณะท างานดูแลรับผิดชอบงานวิจัยที่เป็นร่มใหญ่ ทีค่รอบคลุมวิสัยทัศน์พันธกิจหลัก และกระจายงานวิจัยให้ทั่วถึงอาจารย์ทุกคน แบ่งกันเป็นหัว เป็นผู้
ร่วม  ผนวกงานวิจัยเข้ากับงานประจ า การเรียนการสอน การนิเทศ ป้องกันปัญหางานวิจัยที่หมดอายุ อาจารย์ตกเกณฑ์การเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร
มีแผนปฏิบัติการ พัฒนาอาจารย์รายบุคคลที่แสดงเป้าหมายการใช้ทรัพยากร 

3. มีระบบ จัดเก็บฐานข้อมูลการวิจัยของวิทยาลัยอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้บุคลากรสามารถสืบค้นและต่อยอดงานวิจัยเดิมเพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์ 



4. มีนโยบายการจัดอบรม/กระตุ้น และเสนอ แนวโน้ม ทิศทาง และTrend ปัจจุบันเพื่อให้บุคลากรทราบเป็นระยะๆ มีการเชิญนักสถิติมาอบรมอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี เชิญผู้เชียวชาญการท าวิจัยหลายๆรูปแบบมาให้ความรู้ให้เปิดกว้าง 

5. ทบทวนเกณฑ์ Sabbatical leave ทีคณาจารย์สามารถท าได้จริง   คิดแบบ Lean Managementคัดสรรอาจารย์ร่วมคิด ร่วมท าแผนปฎิบัติการที่หวัง
ผลลัพธ์ ท า lean managment ระบบงานประจ า ลดขั้นตอน รายละเอียดที่ซ้ าซ้อนยุ่งยากของงานประจ า และกระบวนการด้านเอกสารของงานวิจัย 
ลดการสิ้นเปลืองแรง และเวลาท างาน 

ด้านการจัดสรรทรัพยากร /สิ่งสนับสนุนการท าวิจัย 

1. สนับสนุนให้กลุ่มที่มีความสนใจในประเด็นเดียวกัน/ใกล้เคียงกัน ท างานวิจัย โดยสนับสนุนให้นักวิจัยใหม่เป็นหัวหน้าโครงการและมีผู้มีประสบการณ์ใน
ประเด็นนั้นๆเข้าร่วมงานวิจัยในฐานะผู้ร่วมงานวิจัยและเป็นพ่ีเลี้ยงไปพร้อมกันและ.สนับสนุนเรื่ององค์ความรู้ การจัดอบรม ก าหนดทีม ก าหนด
เป้าหมายอย่างชัดเจน  นั่นคือ การสนับสนุนทั้งในด้านกระบวนการและโครงสร้าง 

2. ใช้ผลการประเมินรายบุคคล รายงานผลและใช้เป็นกรอบพัฒนาอาจารย์ ที่ก าหนดเป้าหมายรายบุคคลแบบก้าวหน้า 
3. จัดกลุ่มมิตราจารย์(Mentorship*) เพ่ือช่วยพัฒนาอาจารย์ที่ก าหนดเป้าหมายรายบุคคล มีระบบพ่ีเลี้ยง/ทีมวิจัย หรือการดึงบุคลากรใหม่เข้าร่วมทีมวิจัย

เนื่องจากยังขาดประสบการณ์การจัดท าวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา 
4. เปิด Clinic วิจัยและสถิติ เป็น platform online ให้เข้าไปปรึกษาโดยไม่ต้องเดินไปปรึกษาในห้อง มีผู้เชี่ยวชาญตอบค าถาม 
5. จัดระบบพันธกิจ ให้มีการเชื่อมโยงสอดคล้องกัน งาน1งาน ตอบโจทย์ได้ หลายพันธกิจ และลดกิจกรรมที่ไม่จ าเป็นลง  มีระบบการสนับสนุนที่ชัดเจน 

โปร่งใส และเปิดใจกว้างมีความอิสระทางวิชาการ (Academic freedom) 
6. น าโปรแกรมจัดระบบเก็บเอกสารและบรรณานุกรมมาใช้จัดระบบการจัดเก็บและอ้างอิงเอกสารที่ทบทวนวรรณกรรมให้ดี เพ่ือที่จะได้กลับมาค้นคว้าและ

อ้างอิงได้ทันทีเม่ือต้องการ โดยจัดให้เป็นหมวดหมู่ copy บรรณานุกรรมไว้ควบคู่กัน เมื่อน าไปใช้อ้างอิงในเนื้อหา จะสามารถดึงบรรณานุกรมมาใช้ได้
ทันทีโดยไม่ต้องไปค้นหาใหม่ 

7. ระบบงานช่วยเหลือการท าวิจัย พี่เลี้ยงงานวิจัย เพื่อนช่วยเพื่อน  พี่ช่วยน้อง ต้องท างานเป็นฟันเฟืองประสานกัน ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างงานวิจัย 

งานวิชาการ สร้างบรรยากาศการท างานวิจัย แก้ไข ปัญหาอุปสรรคอย่างสร้างสรรค์สร้างบรรยากาศการเป็นวิชาการ/วิจัย จัดประชุมเสนอผลงานวิจัย



ของอาจารย์ ประจ าปี ( น าผลงานนักศึกษาที่อาจารย์เป็นที่ปรึกษามาร่วมด้วย)   จัดประชุมเสวนากลุ่มย่อย / กลุ่มใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและงาน

วิชาการรูปแบบอ่ืนๆ Morning talk , Lunch symposium 

8. สิ่งสนับสนุนงานวิจัยควรเพิ่ม Incentive ที่ถูกใจทุกคนน ามาสู่การเกิดงานวิจัยที่มีคุณภาพ สนับสนุนงบประมาณและจัดหาแหล่งตีพิมพ์ผลการวิจัย 

ด้านตัวอาจารย์  

อาจารย์ตั้งเป้าหมายการท าวิจัย และพยายามท าตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และหากคณะจะช่วยเหลือส่งอาจารย์ที่จะตีพิมพ์วิจัยไปอบรมวิชาการเก่ียวกับการ

ท าบทความหรือการตีพิมพ์วิจัย ก็จะช่วยส่งเสริมให้อาจารย์มีศักยภาพมากข้ึน และมีระบบการติดตามงานวิจัยที่เคร่งครัด เพ่ือให้งานวิจัยส าเร็จตามระยะเวลา

ที่ก าหนด 

1. ตรวจสอบขอก าหนดในการเขียนบทความวิจัย (Manuscript guidelines or guidelines for authors) จากหน้าเว็บไซต&ของวารสาร ในขั้นตอนนี้ 

นักวิจัยอาจเลือกวารสารจ านวนหนึ่ง ที่เข้าเกณฑ&เป็นวารสารที่มีคุณภาพ และท าการตีพิมพ&บทความวิจัย ที่อยู่ใน Area of study เดียวกับงานวิจัย

ของนักวิจัย 

2. ศึกษาวิธีการเขียนบทความวิจัย จากบทความวิจัยของนักวิจัยท่านอ่ืนๆ ที่ไดร้ับการตีพิมพ์ในวารสารแต่ละฉบับ ซึ่งจะช่วยให้นักวิจัย พอจะมองภาพออก

ว่า บทความวิจัยที่ได้รับการตอบรับ ให้ตีพิมพ&ในวารสารนั้นๆ มีลักษณะการเขียนอย่างไร การพิจารณาตัวอย่าง ของบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ& 

จะช่วยให้นักวิจัย เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นว่า วารสารนั้นๆมักจะตอบรับบทความวิจัยในลักษณะใด และผลงานวิจัยของนักวิจัย มีความสอดคล้ องกับ 

Focus หรือ ขอบเขตของวารสารนั้นๆ 

3. ตรวจสอบว่า การส่งบทความวิจัยเพ่ือการตีพิมพ์มีค่าใชจ่ายหรือไม่ เช่น ค่าด าเนินการต่างๆ ค่าเปิดบทความวิจัย ที่สามารถเข้าถึงได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

(Open access) ค่า review บทความวิจัยและหาวารสารที่ไม่เสียค่าตีพิมพ์ก็จะมีหลายวารสารโดยเฉพาะตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ 

4. จัดเตรียมต้นฉบับ โดยนักวิจัยจะต้องเตรียมให้ตรงกับข้อก าหนด ในการเขียนบทความของวารสารนั้นๆ อย่างเคร่งครัด เช่น จ านวนค าที่ก าหนดใน

บทคัดย่อ (Abstract) จ านวนค าของเนื้อหา หัวข้อที่ควรมีในบทความ และรูปแบบการเขียนอ้างอิง ให้ถูกต้อง 

5. ควรมีวินัยและความรับผิดชอบในการแก้ไขบทความวิจัย ให้เสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ภายหลังที่ผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) ให้ค าแนะน า 

ข้อเสนอแนะเพ่ือสามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการได้ 



สรุปสิ่งท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นต่อไปในปีการศึกษา 2563 จากผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

1. แต่งตั้งรองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม จัดท าlean management ก าหนดเป้าหมายทุกกลุ่มวิชา  

2. เปิดคลินิกปรึกษาวิจัย online   

3. จัดหัวข้อประชุมวิชาการเพ่ือเสริมสมรรถนะอาจารย์ตามความสนใจ 

4. จัดกลุ่มมิตราจารย์(Mentorship) 

                                                                                                       ผู้บริหารและคณะกรรมการจัดการวามรู้คณะพยาบาลศาสตร์ 

                                                                                                                                     ปีการศึกษา 2562  

 

 


