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รายงาน
คณะทํางานทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ และกลยุทธการพัฒนาคณะแพทยศาสตร
ดานวิจัย พ.ศ. 2551 – 2555
คณะทํางานดานวิจัย
1. นพ.วิญู
2. นพ.เสกสิต
3. นพ.แมนสิงห
4. พญ.สาวิตรี
5. พญ.ปารมี
6. นพ.พรพรต
7. พญ.กมลวิช
8. พญ.ลักษมี
9. พญ.พิชญา
10. นพ.สมเกียรติ
11. นพ.บุญสิน
12. พญ.ทิพวรรณ

วิสัยทัศน
พันธกิจ

มิตรานันท ประธานคณะทํางาน
โอสถากุล
รัตนสุคนธ
อัษณางคกรชัย
ทองสุกใส
ลิ้มประเสริฐ
เลาประสพวัฒนา
ชาญเวชช
ตันติเศรณี
สรรพวีรวงศ
บูรณะพาณิชยกจิ
เลียบสือ่ ตระกูล

13. นพ.หเทิญ
14. พญ.สุวิณา
15. พญ.ธิดา
16. นพ.ธีรพล
17. นางจินตนา
18. นางมณฑา
19. นางอัมพา
20. นางประสบสุข
21. นางสุกัญญา
22. นส.ฝนแกว
23. นส.กัลยกร

ถิ่นธารา
รัตนชัยวงศ
เอือ้ กฤดาธิการ
เปรมประภา
วรรณรัตน
ณ นรงค
อาภรณทิพย
อินทรักษา
ทัศนกุล
เลขานุการคณะทํางาน
จิตสัจจะ ผูช ว ยเลขานุการคณะทํางาน
ลิขิตกําจร ผูชว ยเลขานุการคณะทํางาน

เปนผูนําดานวิจัย
สรางงานวิจัยที่มีคุณภาพและมีทิศทางที่ตอบสนองตอปญหาของประเทศ โดยเฉพาะภาคใต

นโยบายหลัก
1. สงเสริมการวิจัยที่เปนสหวิทยาการ (multidisciplinary) ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อแกปญหาสังคมดาน
สาธารณสุข
2. เสริมสรางประสิทธิภาพการบริหารจัดการใหเกิดงานวิจัยที่มีคุณภาพ
3. ควบคุมมาตรฐาน คุณภาพ และจริยธรรมในการวิจัย
นโยบายดานการวิจัย
1. กําหนดทิศทางการวิจัยที่ชัดเจน
2. สงเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาความรู และเทคโนโลยีใหมทางการแพทย
3. สงเสริมการวิจัยพื้นฐาน
กลยุทธ/ยุทธศาสตรหลัก
ฝายบริหารมีนโยบายที่ชัดเจนในการสนับสนุนงานวิจัยอยางตอเนื่อง แตขาดการวางแผนยุทธศาสตรที่เหมาะสม และคณะไมมี
ทิศทางวิจัยที่ชัดเจน ขาดบูรณาการและการสรางเครือขาย จึงไดกําหนดยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรขอที่ 1 สรางสิ่งจําเปนพื้นฐาน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนางานประจําไปสูงานวิจัย (routine to research, R to R) เชน
รูปแบบการเก็บขอมูลผูปวย การสราง data base การสรางเครือขายระหวางองคกร ฯลฯ ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลได
พัฒนาระบบนี้ขึ้นมาโดยมีเงินลงทุนหลายสิบลาน คณะ ควรสงคนไปดูงานและสรางระบบ R to R ในคณะ
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ยุทธศาสตรขอที่ 2 ใหทุกภาควิชากําหนดหลักสูตรปริญญาโท ปริญญาเอก (graduate study) ตอยอดจากหลักสูตร residency training
และมีขอเสนอวา การที่จะรับอาจารยใหมเฉพาะทาง ทุกคนจะตองมี graduate study รวมดวยเสมอ ซึ่งอาจารยใหม
เหลานี้อาจมาบรรจุกอน และเขาเรียน graduate study ทันทีหลังบรรจุ
ยุทธศาสตรขอที่ 3 คณะตองมีการสนับสนุน Ph.D. M.D. program อยางจริงจัง ยุทธศาสตรขอนี้ยังมีขอถกเถียงกันมาก เนื่องจากความไม
พรอมของอาจารยที่ปรึกษาในขณะนี้ ซึ่งตองมีการพัฒนาอาจารยที่ปรึกษา แลวจึงกําหนดเปนยุทธศาสตรในรอบแผน
5 ป ถัดไป
ยุทธศาสตรขอที่ 4 กําหนดทิศทางหลักของคณะไว 4 ทิศทาง คือ
1. Health system เนนวิจัยเกี่ยวกับโรคที่พบมากและมีปญหาในภาคใต
2. Biomedical เนนการวิจัยโรคที่มีความสําคัญระดับประเทศ
3. Tertiary care เนนการวิจัยดาน excellence center
4. การวิจัย ดาน medical education
ยุทธศาสตรขอที่ 5 การบริหารงานวิจัยของคณะ
1. รองคณบดีฝายวิจัยควรไดรับมอบอํานาจอยางสมบูรณในการตัดสินใจ มีอิสระในการปฏิบัติงาน ทํางานดาน
บริหารงานวิจัยเต็มตัว และมีทีมงานที่เขมแข็ง สามารถผลักดันใหมีการดําเนินงานวิจัยทั้งระบบ โดยผูบริหารคณะ
ใหการสนับสนุนโดยการจัดสรรงบประมาณวิจัยอยางเหมาะสม
2. ควรบริหารงานวิจัยในรูปแบบของทีมงาน โดยใหทีมงานทําหนาที่ในภารกิจที่ไดรับมอบหมายแบบเบ็ดเสร็จ ตั้งแต
กําหนดนโยบาย หาวิธีการจัดการ เพื่อใหเกิดผลสําเร็จตามวัตถุประสงค
ยุทธศาสตรขอที่ 6 การพัฒนาอาจารย
1. ควรสนับสนุนใหอาจารยไดพัฒนาตนเองตามชองทางที่ถนัดและมีผลตอบแทนที่เทาเทียมกัน เชน การเขาสู
ตําแหนงทางวิชาการของกลุมวิจัย, กลุมงานบริการ, และกลุมการเรียนการสอน ควรมีวิธีการของตนเองที่จะไปสู
จุดมุงหมายเดียวกัน
2. กําหนดใหอาจารยที่สนใจทําวิจัย หรือนักวิจัยที่มีศักยภาพ ทํางานวิจัยเปนหลัก มีอิสระจากภาระงานดานอื่นๆ
โดยคณะใหการสนับสนุนดวยการเพิ่มกําลังคนทดแทนงานบริการ หรือการเรียนการสอน โดยในการกําหนด
อัตรากําลังคนของภาควิชา ใหมองในภาพรวมถึงกําลังคนที่จะทํางานวิจัยดวย
ชี้นําสังคมดวยการสรางระบบรองรับการถายทอดความรูทางวิชาการสูสังคม โดยตั้งกลุมทํางานแบบ full time
ยุทธศาสตรขอที่ 7
ศึกษาวิถีชีวิต วัฒนธรรม ความเปนอยูของชุมชน และถายทอดความรูในรูปแบบที่เขาใจงายแกชุมชน
เปาประสงค
1. มีกลุมวิจัยที่สรางผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง และตอบสนองความตองการของทองถิ่น
2. มีระบบบริหารจัดการงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ
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วิเคราะหสถานการณวิจัยในปจจุบัน
สถานการณภายในประเทศและปจจัยภายนอก
งานวิจัยของประเทศไทยยังดอยกวาประเทศเพื่อนบานมากเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศจีน อินเดีย เกาหลี และ
สิงคโปร ทั้งนี้เนื่องจากพื้นฐานของประเทศไทยไมแข็งแรง ทั้งในดานพื้นฐานของประชากรและนักวิจัย และ
พื้นฐานของภาครัฐที่ใหความสนใจดานวิจัยลดนอยลง ปจจุบันรัฐใหความสนใจงานวิจัยดานสรางเสริมสุขภาพ
และงานวิจัยบางอยางที่มีผลกระทบกับรัฐโดยตรง เชน ไขหวัดนก ยาเสพติด และความยากจน งานวิจัยดาน
basic science และงานวิจัยเชิงสังคมถูกลดความสําคัญลงอยางมาก
แหลงทุนวิจัยดาน basic science เชน จาก สกว. ถูกทําใหคงที่หรือลดลง แตแหลงทุนดานการสรางเสริมสุขภาพ
เชน ส.ส.ส. เพิ่มขึ้น ปญหาความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ทําใหตางประเทศไมมั่นใจในการใหทุนวิจัย
สถานการณภายในคณะและปจจัยภายใน
- ในระยะ 5 ปที่ผานมา จํานวนโครงการวิจัย ผลงานตีพิมพรวม ผลงานตีพิมพพิมพในระดับนานาชาติ ผลงานตีพิมพที่
มี impact factor ของคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มีจํานวนเพิ่มขึ้นอยางนาพอใจ (ตาราง)
จํานวนเงินวิจัยที่ทางคณะไดรับแจงการขอ อยูระหวาง 17-56 ลานบาทตอป ประมาณรอยละ 70 ของโครงการวิจัย
และผลงานตีพิมพเปนของอาจารยและแพทย
ป พ.ศ.

จํานวน
โครงการวิจัย
139
135
327
270
163

2544
2545
2546
2547
2548 (ก.ค.)
-

-

ผลงานตีพิมพ
รวม
74
91
94
145
92

ผลงานตีพิมพ
นานาชาติ
62 (66%)
100 (69%)
72 (78%)

ผลงานตีพิมพ
impact factor
34
-

จํานวนเงินที่ขอ
(ลาน)
17
14
56
34
18

ในระยะเวลา 5 ปที่ผานมา คณะยังไมมีทิศทางการวิจัยที่ชัดเจน ขาดการบูรณาการและการสรางเครือขาย ผลงาน
ตีพิมพดานสังคมและชี้นําสังคมยังมีนอยมาก งานวิจัยที่มีผลกระทบตอสังคมที่กําลังวิจัยกันอยูยังมีนอย ที่ทําอยูใน
ปจจุบันไดแกงานวิจัยดานแมและเด็ก และงานวิจัยดานยาเสพติด
ขาดทรัพยากรบุคคลที่สามารถนําการวิจัย (Research leadership) ขาดการบริหารจัดการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ และ
ขาดบุคลากรที่มีความสามารถเชื่อมโยงงานวิจัยกับสถาบันอื่น
ขาดการสงเสริมงานวิจัยดาน basic science
ขาดแรงจูงใจและไมไดรับการสนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัย
ไมสามารถนํางานประจํามาทําเปนงานวิจัยได
KPI ดานการวิจัยของคณะเนนปริมาณมากกวาคุณภาพ
บุคลากรของคณะยังขาดคานิยมในการทํางานวิจัยรวมกัน
ผลงานตีพิมพของอาจารยยังขาดการพัฒนาทางคุณภาพในการตีพิมพในวารสารที่มีระดับสูง คณะควรมีกลไกใน
การชวยเหลือในปญหานี้

4

-

-

-

ปญหาเรื่องเวลา นักวิจัยของคณะแพทยตองทํางานหลายดานพรอมกัน กอปรกับการขาดแคลนบุคลากรทาง
การแพทย การโอนยาย การลาออก จึงทําใหนักวิจัยขาดความมั่นใจในความสําเร็จของงานวิจัย จึงไมกลาจะรับทุน
จากแหลงทุนภายนอก ที่ไมสามารถยกเลิกทุนเหมือนทุนของคณะได
เมื่อเปรียบเทียบกับคณะแพทยในภูมิภาคดวยกัน เชน ขอนแกน เชียงใหม เรายังสูไมได ขณะนี้ขอนแกนมีการจัดตั้ง
สถานวิจัย เชียงใหมมีศูนยวิจัย เพราะมีทีมงานที่เขมแข็ง
การจดสิทธิบัตร มีนอยเนื่องจากนักวิจัยยังเขาใจผิดวา ตองไดรับสิทธิบัตรกอนจึงจะตีพิมพได จึงไมไดคาดหวังที่จะจด
สิทธิบัตร และโดยทั่วไปหากการทําวิจัยไมไดเชื่อมโยงกับบริษัทหรือภาคอุตสาหกรรมที่จะรับการถายทอดการจด
สิทธิบัตรจะไมคุมกับการลงทุน จึงมักจะจดเฉพาะในประเทศไทย ซึ่งคุมครองเฉพาะภายในประเทศไทย สถานการณ
ในชวงนี้อาจจะไดเฉพาะปริมาณ ยังไมมีงานที่มีคุณภาพ
จํานวนผลงานวิจัยที่เพิ่มขึ้น สวนหนึ่งมาจากงานวิจัยของแพทยใชทุนซึ่งเปนภาคบังคับในการสอบบอรด และมี
อาจารยเปนผูรวมโครงการ
งานวิจัยกับ postgraduate ตองสัมพันธกัน แตในปจจุบัน ขาดการดําเนินการที่ดี เพราะPh.D ไมลงมาสอน
บัณฑิตศึกษา และคณะยังไมไดใหความสําคัญในดานนี้มากนัก
ปญหาการสราง Ph.D ยังไมตอบสนองงานวิจัยของคณะ
ขณะนี้คณะมีการดําเนินงานวิจัยดานสังคมเกี่ยวกับยาเสพติด และภาวะโภชนาการ และงานวิจัยดานแมและเด็ก ซึ่ง
เปนงานวิจัยชี้นําสังคม ตอบสนองตอนโยบายของประเทศ แตเปนโครงการระยะยาว จึงยังไมมีผลงานตีพิมพ
หลักสูตรชีวเวชศาสตรมีเปาหมายใหอาจารยและนักศึกษาทําวิจัยเรื่องสมุนไพรซึ่งตรงกับทิศทางของคณะในเรื่องความ
เปนเลิศดานมะเร็ง
หนวยระบาดวิทยาเนนงานวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการแขงขัน ซึ่งปจจุบันมีการพัฒนาเครื่องมือซึ่งใชไดอยางมี
ประสิทธิภาพหลายตัว

วิเคราะห SWOT ดานวิจัย
1. ปจจัยภายในองคกร คณะทํางานไดพิจารณาจุดแข็ง (strength) และจุดออน (weakness) เพื่อคนหาปจจัยภายในองคกรซึ่ง
เปนบริบทที่มีความไดเปรียบ หรือเสียเปรียบเมื่อเปรียบเทียบกับคูแขงขัน
จุดแข็ง
จุดออน
ปจจัยภายในองคกร
ใช ปรับปรุงใหดีขึ้นไดโดย ใช
แกไขไดโดย
ดานการบริหารจัดการ
3
1. ผลงานวิจัยสามารถนํามาใชขอตําแหนงทางวิชาการ
3
2. ฝายบริหารมีนโยบายที่ชัดเจนในการสนับสนุนงานวิจัย
อยางตอเนื่อง แตขาด action plan ที่เหมาะสม
3
3. ไมมีทิศทางการวิจัยที่ชัดเจน ขาดการบูรณาการและสราง
เครือขายระหวางคณะ หรือสถาบันอื่น
3
4. ขาดการจัดการที่ดี research management ไมสามารถ
นําผลงานวิจัยมาใชใหเปนประโยชนตอการเรียนการสอน
งานบริการหรือนําความรูสูชุมชน
3
5. ภาระงานบริการและการเรียนการสอนมาก ทําใหเวลาใน
การทํางานวิจัยไมเพียงพอ
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ปจจัยภายในองคกร
ดานการบริหารจัดการ
6. ไมสามารถทํางานประจําใหเปนงานวิจัยได
7. ไมสามารถเชื่อมโยงงานวิจัยดาน basic science กับ
clinical research ได
8. KPIs ดานวิจัยของคณะเนนปริมาณมากกวาคุณภาพ
ดานบุคลากรและหนวยงาน
1. มีหนวยระบาดวิทยา ซึ่งสามารถใหคําปรึกษาและให
ความรูกับบุคลากรที่ตองการทําวิจัย
2. มีอาจารยที่มีความสามารถในการวางแผน และทําวิจัย
ระดับชาติ
3. บุคลากรมีความกระตือรือรน และมีศักยภาพในการพัฒนา
ตนเอง
4. ขาดวัฒธรรมและคานิยมในการทําวิจัยรวมกัน
5. ขาดผูนํากลุมวิจัย
6. อาจารยไมไดรับการพัฒนาดานการทําวิจัยอยางเปนระบบ
7. สัดสวนอ.ระดับปริญญาเอก / อ.ประจํา นอยมาก
8. ความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษยังดอยอยู ทําให
เปนอุปสรรคในการหาเงินทุน และเขียนรายงานวิจัย
ดานการเงิน
1. มีแหลงทุนและงบประมาณในการทําวิจัยที่เพียงพอใน
ระดับหนึ่ง
2. การเขาถึงแหลงทุนยุงยาก ยังไมมีระบบ
ดานการทําวิจยั การตีพิมพ และสรางสิ่งประดิษฐ
1. มหาวิทยาลัยและคณะมีเครื่องมือราคาแพงมากมายที่
สามารถนํามาทํางานวิจัย
2. งานวิจัยดานชี้นําสังคมมีนอย ที่ทําอยูปจจุบันไดแก
งานวิจัยแมและเด็ก ภาวะโภชนาการ และงานวิจัยดานยา
เสพติด
3. ผลงานวิจัยตีพิมพของอาจารยยังขาดการพัฒนาทาง
คุณภาพในการตีพิมพในวารสารที่มีระดับสูง
4. มีการจดสิทธิบัตรนอย

จุดแข็ง
ใช ปรับปรุงใหดีขึ้นไดโดย ใช

จุดออน
แกไขไดโดย

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3

3
3

2. ปจจัยภายนอกองคกร เปนการวิเคราะหหาโอกาส (Opportunities) ที่จะเสริมหรือสนับสนุนใหกิจการงานเจริญกาวหนาไดดี
ในอนาคต และคนหาอุปสรรค (Threats) ที่จะทําใหกิจการงานไมรุงเรือง หรือเติบโตชา ซึ่งปจจัยเหลานี้องคกรไมสามารถควบคุม
ได
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ปจจัยภายนอกองคกร
ใช

โอกาส
สามารถนํามาใชให
เกิดผลดีโดย

ดานการเมืองและกฎหมาย
1. รัฐบาลชุดปจจุบันขาดการสงเสริมงานวิจัยดาน basic
science แตจะสงเสริมงานวิจัยดานการสรางเสริมสุขภาพ
และงานวิจัยที่เปนปญหาเฉพาะหนา ซึ่งอยูในความสนใจของ
รัฐบาล
2. ความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ทําให
ตางประเทศไมมั่นใจในการใหเงินทุน
3. มีระบบ 30 บาทรักษาทุกโรค, ระบบสงตอผูปวย
ดานสังคมและวัฒนธรรม
1. เปนโรงเรียนแพทยแหงเดียวในภาคใต ทําให
3
- มี case มาก
- มีภาระการรักษาพยาบาลมาก
3
2. ประชาชนสนใจดูแลสุขภาพมากขึ้น มีความรูมากขึ้น
สนใจแพทยทางเลือก
ดานเทคโนโลยี
3
1. ความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่เปนประโยชนทาง
การแพทยเปนไปอยางรวดเร็วมาก
2. พื้นฐานการวิจัยของประเทศไทยยังไมเขมแข็งพอ
ดานเศรษฐกิจ
1. เศรษฐกิจชะลอตัว อัตราเงินเฟอสูง

ใช

อุปสรรค
สามารถปองกันหรือ
หลีกเลี่ยงไดโดย

3

3
3

3

3
3

การวิเคราะห SWOT โดยใหคะแนนความสําคัญของปญหา (Importance of Item) และผลการดําเนินงานที่ผานมา (Performance)
ที่ประชุมกําหนดไว 3 ระดับ คือ
1. หมายถึง Low
2. หมายถึง Medium
3. หมายถึง High
จากการประชุมครั้งที่ 2 คณะทํางานไดพิจารณาจุดแข็ง (strength) และจุดออน (weakness) เพื่อคนหาปจจัยภายในองคกรซึ่งเปน
บริบทที่มีความไดเปรียบ หรือเสียเปรียบเมื่อเปรียบเทียบกับสถาบันอื่นแลวนั้น ในครั้งนี้ ที่ประชุมไดรวมกันใหน้ําหนักคะแนน ดังนี้
ปจจัยภายในองคกร
ใช

จุดแข็ง
ปรับปรุงใหดีขึ้นไดโดย

จุดออน
ใช แกไขไดโดย

Importance
of Item

Performance

3

1

ดานการบริหารจัดการ
1. ฝายบริหารมีนโยบายที่ชัดเจนในการ
สนับสนุนงานวิจัยอยางตอเนื่อง แตขาด action
plan ที่เหมาะสม

/
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ปจจัยภายในองคกร
ใช
2. ไมมีทิศทางการวิจัยที่ชัดเจน ขาดการ
บูรณาการและสรางเครือขายระหวางคณะ
หรือสถาบันอื่น

จุดแข็ง
ปรับปรุงใหดีขึ้นไดโดย

จุดออน
ใช แกไขไดโดย
/

Importance
of Item
3

Performance
1

3. ขาดการจัดการที่ดี research management
ไมสามารถนําผลงานวิจัยมาใชใหเปน
ประโยชนตอการเรียนการสอน งานบริการ
หรือนําความรูสูชุมชน

/

3

1

4. ภาระงานบริการและการเรียนการสอนมาก
ทําใหเวลาในการทํางานวิจัยไมเพียงพอ
5. ผลงานวิจัยสามารถนํามาใชขอตําแหนงทาง
วิชาการ
6. ไมสามารถเชื่อมโยงงานวิจัยดาน basic
science กับ clinical research ได

/

3

1

3

2

/

2

1

7. KPIs ดานวิจัยของคณะเนนปริมาณมากกวา
คุณภาพ
ดานบุคลากรและหนวยงาน

/

2

2

1. ขาดวัฒนธรรมและคานิยมในการทําวิจัย
รวมกัน
2. อาจารยไมไดรับการพัฒนาดานการทําวิจัย
อยางเปนระบบ
3. สัดสวน อ.ระดับปริญญาเอก / อ.ประจํา
นอยมาก
4. บุคลากรมีความกระตือรือรนและมีศักยภาพ
ในการพัฒนาตนเอง

/

3

1

/

3

1

/

2

1

/

3

2

/

2

1

/
/

2
2

1
1

/

2

2

2

3

5. มีอาจารยที่มีความสามารถในการวางแผน
และทําวิจัยระดับชาติ
6. ขาดผูนํากลุมวิจัย
7. ไมสามารถทํางานประจําใหเปนงานวิจัยได

/

8. ความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษยัง
ดอยอยู ทําใหเปนอุปสรรคในการหาเงินทุน
และเขียนรายงานวิจัย
9. มีหนวยระบาดวิทยา ซึ่งสามารถใหคํา
ปรึกษาและใหความรูกับบุคลากรที่ตองการทํา
วิจัย

/
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ปจจัยภายในองคกร
ใช

จุดแข็ง
ปรับปรุงใหดีขึ้นไดโดย

จุดออน
ใช แกไขไดโดย

Importance
of Item

Performance

3

1

/

2

2

/

3

1

2

1

/

2

1

/

1

1

ดานการเงิน
/

1. มีแหลงทุนและงบประมาณในการทําวิจัยที่
เพียงพอในระดับหนึ่ง
2. การเขาถึงแหลงทุนยุงยาก ยังไมมีระบบ
ดานการทําวิจัย การตีพิมพ และสรางสิ่งประดิษฐ
1. งานวิจัยดานชี้นําสังคมมีนอย ที่ทําอยู
ปจจุบันไดแก งานวิจัยแมและเด็ก ภาวะ
โภชนาการ และงานวิจัยดานยาเสพติด
2. มหาวิทยาลัยและคณะมีเครื่องมือราคาแพง
ที่สามารถนํามาทํางานวิจัย
3. ผลงานวิจัยตีพิมพของอาจารยยังขาดการ
พัฒนาทางคุณภาพในการตีพิมพในวารสารที่มี
ระดับสูง
4. มีการจดสิทธิบัตรนอย

/

สําหรับปจจัยภายนอกองคกร ซึ่งเปนการวิเคราะหหาโอกาส (Opportunities) ที่จะเสริมหรือสนับสนุนใหงานวิจัยของคณะเขมแข็ง
เปนผูนําในเชิงวิชาการไดดีในอนาคต และคนหาอุปสรรค (Threats) ที่กอใหเกิดปญหาในการพัฒนางานวิจัย และเปนเรื่องที่คณะไมสามารถ
ควบคุมได ที่ประชุมจะใหน้ําหนักคะแนนโอกาสและอุปสรรคในการประชุมวันที่ 29 สิงหาคม 2548 โดยกําหนดใหเรียงลําดับความ สําคัญ
ดังนี้
ถา Importance of Item = High และ Performance = High ให Maintained
ถา Importance of Item = High และ Performance = Low ใหเปน Major priority
ถา Importance of Item = Low และ Performance = High ให Ignored
ถา Importance of Item = Low และ Performance = Low ใหเปน Low priority

---------------------------------------------------------------------

