กองทุนการวิจัย มทร. พระนคร
จากการไปรวมกิจกรรมการถายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องการผลิตบัณฑิตและการวิจัยของศูนย
การจัดการความรูในวันที่ 28 เมษายน 2557 ที่ผานมา ในชวงเชาพูดถึงเรื่องการวิจัย สวนภาคบายจะเปนเรื่อง
การเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตตามอัตลักษณ และรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
ผูเขียนไดเก็บสาระมาเลากันครับ
ในช ว งแรก ดร.กั ล ทิ ม า เชาว ช าญชัย กุ ล คณะวิท ยาศาสตร และเทคโนโลยี ไ ดแ นะนํา การตีพิ ม พ
ผลงานวิจัย ขั้นตอนของการวิจัยนั้น การตั้งโจทยการวิจัยนั้นสําคัญที่สุด เพราะจะเปนจุดเริ่มตนของงาน การ
ออกแบบงานวิ จั ย เพื่ อ ตอบโจทย ก ารวิ จั ย นั้ น และสิ่ ง สํ า คัญ ที่ เ ราต อ งคํา นึ ง ถึง ด ว ยคื อ แหล ง ทุ น สนั บ สนุ น
เนื่องจากแหลงทุนนั้นสนับสนุนใหเราทําวิจัยเรื่องใด เขากําหนดขอบเขตไวอยางไร เราก็จะตองทําตามเงื่อนไข
ที่เขาระบุ
บทความที่ สํ า คั ญ 3 ประเภท คื อ (1) บทความวิ จั ย หรื อบทความทางเทคนิ ค เป น การนํ า เสนอ
ผลงานวิจัยของตนเองในดานทฤษฎี หรือการทดลอง (2) บทความเพื่อสื่อสารแบบสั้น ๆ บทความวิจัยที่ มี
เนื้อหาสั้นๆ นําเสนอเฉพาะผลงานสวนที่เกิดขึ้นใหม จะมีกราฟเพียงไมกี่กราฟ และ (3) บทความปริทัศน เปน
บทความที่ เ ขีย นสรุ ป ประเด็ น รวบยอดไว ซึ่งจะบอกถึงแนวโนมงานวิจัย วาจะเปนอยางไร ทั้งบทความ 3
ประเภทนี้สําคัญในการนําไปตีพิมพเผยแพร
สิ่งที่สามารถนํามาตีพิมพเผยแพรได ตองเปนสิ่งที่มีความแปลกใหมกวาสิ่งที่มีอยู ซึ่งอาจใชวิธีการหรือ
เทคนิคที่งายกวาเดิม หรือวิธีการหรอืเทคนิคที่ซับซอนกวาเดิม แตมามาซึ่งขอมูลหรือผลการทดลองที่แมนยํา
กวาเดิม การการวิจัยที่ไดผลที่ดีกวาสิ่งที่มีอยู ยกตัวอยางงานวิจัยของอาจารยกัลธิมาชิ้นหนึ่งที่เอา PVC มาทํา
การทดลองแทน ซึ่ง PVC มีคุณสมบัติไมดีในการขึ้นรูป แตก็นํามาพัฒนา จุดสําคัญของการสรุปผลการวิจัย
จะตองเขียนใหแตกตางจากบทคัดยอ และนําเสนอสิ่งที่เปนปญหาที่สามารถนําไปทํางานวิจัยในอนาคตได
การตีพิมพวารสาร เราตองพิจารณาคุณภาพของวารสารที่ให impact factor (IF), คาควอไทล, และ
H-index สูงๆ คา impact factor เปนคาแรกในการดูคุณภาพของวารสารในการคํานวณ JIF ถาคา impact
factor ก็หมายถึงผลงานวิจัยของเราดี การตีพิมพผลงานวิจัยดีมาก งานดานวัสดุศาสตร คา Impact factor
เทากับ 1 กวาๆ ก็ใชไดแลว ถัดมา SUR จะคํานวณคาควอไทลของวารสาร ถาผลงานวิจัยที่เราตีพิมพอยูในค
วอไทลที่ 1 นั่นคือ ผลงานวิจัยตีพิมพดี และคา H-index นั้นจะคํานวณจากจํานวนการอางอิง และอันดับของ
การอางอิง มาใชในการใหคะแนนผลการตีพิมพงานวิจัยของเรา
หลั งจากนั้ น ดร.สุร เชษฐ เดชฟุ งและผศ.ดร.กิตติศักดิ์ อริย ะเครือไดมาถายทอดประสบการณ ไป
ประกวดสิ่งประดิษฐระดับโลกในงาน “42nd International Exhibition of Inventions of Geneva” ดร.
สุรเชษฐไดรางวัลจากกลองควบคุมอิเล็กทรอนิกสที่ควบคุมการจายเชื้อเพลิงรวมของเครื่องยนตดีเซล ใชแกสรวมกับน้ํามัน
ดีเซล โดยการผสมกาซเฉื่อยลงไปใหแกสเผาไหมชาที่อุณหภูมิ 800-900 องศาเซลเซียส การจายแกสดวยเทคนิคใหม
เครื่องยนตจึงไมเขก (Unknocking) ดวยเหตุนี้จึงทําใหมีการจายแกสไดในปริมาณมาก สงผลใหเกิดการประหยัดสูงสุด แรงมาและ

แรงบิดของเครื่องยนตเพิ่มขึ้นไมนอยกวา 20% ที่สําคัญไมตองดัดแปลงเครื่องยนต คาติดตั้งถูกมากและคาบํารุงรักษาต่ํา หาก
นําสิ่งประดิษฐนี้มาใชงานกับเครื่องยนตดีเซลทั้งประเทศจะทําใหมีมูลคาการนําเขาน้ํามันดีเซลและแกส NGV และ LPG รวมกัน
ลดลงไปเปนเงินสองแสนลานบาทตอป เปนการประหยัดเงินตราการนําเขาพลังงานของประเทศและยังชวยลดโลกรอนอีกวิธี
หนึ่ง สามารถปรับใชกับระบบขนสงตางๆ อาทิ รถไฟดีเซลราง เรือ เครื่องสูบน้ํา เครื่องปนไฟ เปนตน ทําใหเกิดการประหยัด
อยางมหาศาลอีกดวย สําหรับ ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ อริยะเครือไดเลาถึงผลงานการออกแบบเครื่องทอผาแบบยกดอก

พิเศษดวยเครื่องแจ็คการด (Jacquard) ที่ไปไดรับรางวัลมาวา สามารถยนระยะเวลาในการทอผาแบบยกดอก
และออกแบบลวดลายของผายกดอกใหมีลวดลายที่สลับซับซอนผานเครื่องทอผาของชาวบาน (กี่กระตุก) ได
จากการแลกเปลี่ยนเรียนรูการนําเสนอผลงานในตางประเทศครั้งนี้ ทําใหเราไดทราบวา เราไมมีการ
เตรียมตัวในเรื่องของภาษาที่ดี การประกวดครั้งนี้กรรมการเปนคนฝรั่งเศสและอังกฤษ ซึ่งนักวิจัยของเราใช
ภาษาฝรั่งเศสไมแข็งแรง สวนการสนับสนุนในเรื่องของทุนการไปนําเสนอผลงานตางประเทศ มทร. พระนคร
ของเราใหสํารองเงินออกไปกอน ดีที่ครั้งนี้เราไปเสนอโครงการกับ วช. ก็ชวยไดในระดับหนึ่ง ปญหาที่พบอีกคือ
ในเรื่องของการจดสิทธิบัตร หรือลิขสิทธิ์ ซึ่งถาจดในประเทศไทยก็เกรงในเรื่องของการคุมครองทรัพยสินทาง
ปญญา ผูวิจัยจึงอยากไปจดตางประเทศ แตก็ติดของในเรื่องคาใชจายในการจดสิทธิบัตร ซึ่งถาเราใชสิทธิ
ประเทศยากจนในการจดสิทธิบัตรก็จะถูกลง เรื่องสุดทายคือการพัฒนาตอยอดในเชิงพาณิชย ซึ่งจะเปนในนาม
สวนตัว หรือในนามมหาวิทยาลัยก็จะพิจารณากันอีกครั้งหนึ่งตอไปเมื่อไดรับขอมูลการแลกเปลี่ยนแลกเรียนรู
ของอาจารยทั้งสองทาน ผูเขียนไดไปสืบคนขอมูลการดําเนินงานดานวิจัยของมหาวิทยาลัยอื่น
ตัวอยาง มหาวิทยาลัยแมฟาหลวงมีการสนับสนุนคาใชจายในการเผยแพรและตีพิมพผลงานวิจัย มี
เกณฑดังนี้
(1) การนําเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมทางวิชาการในตางประเทศ สนับสนุนคาใชจายบางสวน ไม
เกิน รอยละ 50 ของคาใชจายจริงที่ใชในกลุมประเทศ ดังนี้
- ประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต เอเชียใตและเอเชียอื่นๆ ไมเกิน 30,000 บาท
- ประเทศญี่ปุน และเอเชียตะวันออก ไมเกิน 40,000 บาท
- ประเทศในแถบยุโรป สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด และทวีปอเมริกา
ไมเกิน 40,000 บาท
(2) การตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติที่มีคา Impact Factor จากฐานขอมูลสากล และ
วารสารทางวิชาการนานาชาติอื่นที่อยูในฐานขอมูลขององคกรวิจัยระดับชาติของประเทศไทย หรือไดรับการ
ยอมรับในวงวิชาการ ดังนี้
- ผลงานวิ จั ย ที่ ได รั บ การตอบรับ ใหตีพิมพในวารสารนานาชาติที่มีคา Impact Factor
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง สนับสนุนคาใชจายในการตีพิมพตามที่จายจริง และคาสําเนาพิมพตามจํานวนต่ําสุด
ของวารสารนั้น

- ผลงานวิ จั ย ที่ ไ ด รั บ การตอบรั บ ให ตี พิ ม พ ใ นวารสารทางวิ ช าการระดั บ นานาชาติ อ่ื น ๆ
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวงสนับสนุนคาใชจายในการตีพิมพไมเกินรอยละ 50 ของจํานวนเงินคาตีพิมพที่วารสาร
เรียกเก็บ และคาสําเนาพิมพตามจํานวนต่ําสุดของวารสารนั้น
สวนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี มีการตั้งกองทุนวิจัยขึ้น มีการจางผูเชี่ยวชาญ
ภาษาชาวฝรั่งมาดูแลเรื่องวารสารที่จะตีพิมพให มีทุนการนําเสนอผลงานใหโดยผูที่ไดรับรางวัลจะไดรับเงิน
คาตอบแทนสิ่งประดิษฐที่ไดรับรางวัลในอัตรารอยละ 20 ของเงินรางวัลที่ไดรับตอชิ้น แตไมเกิน 20,000 บาท
การจดสิทธิบัตร และการตอยอดเชิงพาณิชย ซึ่งดูจะเปนรูปธรรมชัดเจน ตองไปศึกษารายละเอียดของการ
บริหารกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีใหละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
ผูเขียนคิดวา รูปแบบกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุรีเหมาะสมกับ มทร. พระ
นคร เนื่องจากเปนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเหมือนกัน หวังวา ทานอธิการบดี รองอธิการบดี คณะผูบริหารคงได
เห็นความสําคัญของการพัฒนางานวิจัยในอนาคต กองทุนวิจัยของมทร. พระนคร จะเกิดขึ้นได และบริหาร
จัดการไดมีประสิทธิภาพชวยสงเสริมการวิจัยตอไปในอนาคต
ภาคบาย มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องการผลิตบัณฑิตตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย และการ
จัดการเรียนการสอนออนไลน การผลิตบัณฑิตใหมีอัตลักษณของมหาวิทยาลัย โดยการสรางความเชี่ยวชาญให
นักศึกษา มหาวิทยาลัยฯ ไดสงนักศึกษาเขาแขงขันมาหลายสนามแขงขัน การดําเนินงานที่ผานมามีดังนี้
(1) World Robotcup 2012 Mexico City ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ในประเภทมีการ
ขับเคลื่อนยอดเยี่ยม (Best in class: Mobility)
(2) World Rococup 2013, Eidhoven, Netherlands ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3
(3) Honda Eco Mileage ครั้งที่ 15 ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 รุนอุดมศึกษา รองชนะเลิศ
อันดับที่ 3 รุนอุดมศึกษา และรองชนะเลิศอันดับ 2 รุนประชาชน
(4) Honda Eco car 7th ณ สนาม Guangdong International circuit ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
(5) Thailand Economove ครั้งที่ 1 กรุงเทพมหานคร
(6) ECO CHALLENGE 2013-2014 สนาม Bridgestone
ขั้นตอนการสรางความเชี่ยวชาญใหนักศึกษา มีดังนี้ (1) ตรวจสอบศักยภาพหนวยงาน (2) คัดเลือก
นักศึกษา (3) พัฒนาศักยภาพนักศึกษา (4) นําผลงานมาปรับปรุงพัฒนา และ (5) สรางบุคคลากรและองค
ความรูใหแกทีมเพื่อถายทอดสูรุนนอง
สํ า หรั บ คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ มี ก ารจั ด หลั ก สู ต รทวิ ภ าคี หลั ก สู ต ร “นั ก ค า ปลี ก มื อ อาชี พ รุ น เยาว
(Young Professional Retailer)”ระหวาง มทร. พระนคร กับบริษัทเซ็นทรัล ผลจากการดําเนินงาน พบวา
ปญหาการลงทะเบียน มหาวิทยาลัยไดเรียกเก็บเงินนักศึกษาที่ไดรับทุนจากทางบริษัท ฝายแผนไมมั่นใจวาเปน

ของคณะหรือของมหาวิทยาลัย ทําใหนําเงินเขาผิดหมวด เวลาเบิกจายตองทําเอกสารแกไขไปมาทุกป การ
จัดการเรียนการสอนจะหยุดวันอาทิตยกับวันจันทรเพื่อใหนักศึกษาเขาฝกงานที่หางเซ็นทรัล แตอาจารยผูสอน
มักจะนัดสอบวันจันทรทําใหเสียเวลาในการทํางาน มหาวิทยาลัยฯ ควรประสานไปยังหลักสูตร ผูสอนใหจัด
สอบไปวันอื่นที่ไมใชวันจันทร จะเปนวิธีแกปญหาดีที่สุด คือจัดการเรียนการสอนใหสะดวกแกคนสอน และคน
เรียน เพื่อใหมีความสุข ไดประโยชนทุกฝาย โครงการนี้ไดรับคะแนนการตรวจประเมินคุณภาพ เนื่องจากไดรับ
ความมือในการทําหลักสูตรกับองคกรภาคเอกชน
การเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนออนไลน ดร.ชัชวาล ศรีภักดี ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องการ
จัดการเรียนการสอนออนไลนในวิชาฟสิกส 1 และ 2 เพื่อเปนการตอบสนองปรัชญาการศึกษาการเรียนรูตลอด
ชีวิต และการเรียนรูโดยใช ICT เปนพื้นฐาน อยูที่ไหนก็เรียนได ผูเรียนสามารถเขาถึงบทเรียน การเรียนการ
สอนที่ไหนก็ได เวลาไหนก็ได ขอเพียงแคมีอินเตอรเน็ต ผลจากการดําเนินงาน พบวา นักศึกษาเขามารวมทํา
กิจกรรมการเรียนการสอนมากที่สุด เดือน มกราคม 2556 และ เดือน กันยายน 2556 และไดรับคําชื่นชมจาก
นักศึกษาที่เรียน แตอยางไรก็ตามการศึกษาทางวิทยาศาสตรจะตองมีการทดลองจริง เพื่อใหนักศึกษาฝกมโน
ทัศนคิดอธิบายผลการทดลองไดจริง ซึ่งการเรียนการสอนที่ไมเห็นจากการทดลองจริง นอยคนมากที่จะทําการ
ทดลองในสมองไดเองอยางไอสไตน ไอสไตนไมเคยใชหองทดลอง แตใชจินตนาการ ทดลองในสมองของเขาเอง
จนเกิดทฤษฎีตางๆ มากมาย ซึ่งผูเขียนก็คิดวาการเรียนการสอนออนไลนก็ชวยไดในระดับหนึ่ง ในเนื้อหาที่
สามารถเรียนออนไลนไดเทานั้น แตก็ตองฝกปฏิบัติทดลองจริง
สรุป จากการอบรมในครั้งนี้ กองทุนการวิจัยเปนประเด็นสําคัญที่กองนโยบายและแผนนาจะชวย
ผลั กดั น มากที่สุ ด เนื่องจากถา มีกองทุ น นี้ก็จ ะชวยใหเรื่องการสรางงานวิจัย การเผยแพรงานวิจัย การจด
สิทธิบัตรไปถึงการตอยอดเชิงพาณิชยได สวนเรื่องการผลิตบัณฑิตตามอัตลักษณ ทั้งดานเชี่ยวชาญเทคโนโลยี
หรื อบั ณ ฑิ ต นั ก ปฏิ บั ติ และการพั ฒ นาการเรี ย นการสอนออนไลนนั้น กองนโยบายและแผนสามารถชว ย
สนับสนุนการเรียนการสอนในคณะตางๆ ไดเปนรูปธรรมยิ่งขึ้น

