
โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ เรื่อง  
Routine to Research for RT  รุ่นท่ี 1 

โดย  ภาควิชารงัสีเทคนิค คณะสหเวชศาสตร ์มหาวิทยาลยันเรศวร 
วนัท่ี   3 – 4   ธนัวาคม   2552 

ณ  คณะสหเวชศาสตร ์มหาวิทยาลยันเรศวร อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก 
 

หลกัการและเหตผุล  
 ในโลกยุคปจัจุบนัทีมุ่่งเน้นการพฒันาทุนทรพัยากรมนุษย ์ใหเ้ป็นผูท้ีม่คีวามรูค้วามสามารถกา้วทนั
การเปลีย่นแปลงของวทิยาการต่างๆ  และสง่เสรมิการพฒันาบุคลากรใหเ้ป็นบุคคลเรยีนรูต้ลอดชวีติ รวมทัง้
แนวโน้มการบรหิารงานบุคคลแบบมุ่งเน้นผลสมัฤทธิ ์ทีใ่หค่้าตอบแทนตามผลการปฏบิตังิาน  ท าใหทุ้กภาค
สว่นงาน ทัง้รฐัและเอกชน วางขอ้ก าหนดในการกา้วขึน้สูต่ าแหน่งงานทีส่งูขึน้ของบุคลากรดว้ยการประเมนิผล
งานทางวชิาการดว้ย ดว้ยเหตุนี้ ภาควชิารงัสเีทคนิค คณะสหเวชศาสตร ์มหาวทิยาลยันเรศวร ซึง่เป็น
หน่วยงานทีม่ภีารกจิทีส่ าคญัประการหนึ่งคอื การใหบ้รกิารทาง วชิาการในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งแก่ประชาชน
ทัว่ไปและกลุ่มผูป้ระกอบวชิาชพีรงัสกีารแพทย ์โดยเฉพาะอย่างยิง่ในเขตพืน้ที ่ 9 จงัหวดัภาคเหนือตอนล่าง
ของประเทศ จงึมแีนวคดิทีจ่ะจดัโครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร เรื่อง Routine to Research for RT  รุ่นที ่1 ขึน้ 
เพื่อใหค้วามรูแ้ละฝึกทกัษะการท างานประจ าใหเ้ป็นงานวจิยั ผ่านการอบรมเชงิปฏบิตักิารแก่นกัรงัสกีารแพทย์
ทีส่นใจ หรอืเป็นผูท้ีก่ าลงัจะสรา้งผลงานทางวชิาการในการกา้วขึน้เป็นผูช้ านาญการทางรงัสเีทคนิค แต่ยงัขาด
หลกัการในการท างานประจ าใหเ้ป็นผลงานทางวชิาการไดอ้ย่างถูกตอ้งเป็นทีย่อมรบั ทัง้นี้กระบวนการอบรม
เน้นการถ่ายทอดใหผู้เ้ขา้อบรมรูส้กึว่าการวจิยัเป็นเรื่องง่าย เน้นการฝึกปฏบิตัเิพื่อเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ตรง 
 
วตัถปุระสงค ์  

1 เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมทราบและเขา้ใจแนวคดิและหลกัการการท างานประจ าใหเ้ป็นผลงานทางวชิาการ  
2 เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมทราบและเขา้ใจองคป์ระกอบพืน้ฐานของกระบวนการวจิยั ฝึกปฏบิตัสิบืคน้ขอ้มลู

ดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ และใชโ้ปรแกรมวเิคราะหข์อ้มลูทางสถติเิป็นเครื่องมอืช่วยด าเนินงานวจิยั 
3 เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมทราบและเขา้ใจวธินี าเสนอผลงานดว้ยวาจาใหน่้าสนใจ และวธิเีขยีนผลงานวจิยัเพือ่

การลงตพีมิพใ์นวารสารวชิาการ 
 

กลุ่มเป้าหมาย  
 นกัรงัสเีทคนิค  นกัรงัสกีารแพทย ์  เจา้หน้าทีร่งัสกีารแพทย ์ จ านวน   30   คน (รบัจ านวนจ ากดั 
เพื่อประสทิธภิาพของการเรยีนรูใ้นภาคปฏบิตั)ิ 
 
หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ  
 ภาควชิารงัสเีทคนิค  คณะสหเวชศาสตร ์ มหาวทิยาลยันเรศวร 
 



ระยะเวลาด าเนินโครงการ  
 จ านวน  2  วนั  ตัง้แต่วนัพฤหสับดทีี ่ 3  ถงึ  วนัศุกรท์ี ่ 4  ธนัวาคม 2552 
 
สถานท่ีจดัโครงการ  
 หอ้งปฏบิตักิารภาควชิารงัสเีทคนิค และ หอ้งคอมพวิเตอร ์คณะสหเวชศาสตร ์ มหาวทิยาลยันเรศวร 
 
ค่าลงทะเบียน  
 ท่านละ   1,500 บาท   (หนึ่งพนัหา้รอ้ยบาทถว้น) รวมอาหารกลางวนัและอาหารว่างพรอ้มเอกสาร
ประกอบการอบรม 
 
 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั  

1 ผูเ้ขา้อบรมทราบและเขา้ใจแนวคดิและหลกัการการท างานประจ าใหเ้ป็นผลงานทางวชิาการ 
2 ผูเ้ขา้อบรมทราบและเขา้ใจองคป์ระกอบพืน้ฐานของกระบวนการวจิยั สามารถสบืคน้ขอ้มลูดว้ย

เทคโนโลยสีารสนเทศ และใชโ้ปรแกรมวเิคราะหข์อ้มลูทางสถติเิป็นเครื่องมอืช่วยด าเนินงานวจิยัได ้
3 ผูเ้ขา้อบรมทราบและเขา้ใจหลกัการในการน าเสนอผลงานดว้ยวาจาใหน่้าสนใจ และวธิเีขยีน

ผลงานวจิยัเพื่อการลงตพีมิพใ์นวารสารวชิาการ 
4 เกดิสมัพนัธภาพอนัดรีะหว่างภาควชิารงัสเีทคนิค คณะสหเวชศาสตร ์มหาวทิยาลยันเรศวร กบั กลุ่ม

บุคลากรในวชิาชพีทางดา้นรงัสกีารแพทยใ์นพืน้ทีท่ีใ่หบ้รกิาร 
 

ตวับ่งช้ี (KPI) ผลการด าเนินงาน และค่าเป้าหมาย (Target) 
1 มผีูส้นใจเขา้ร่วมอบรมไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90 จากเป้าหมายทีก่ าหนด 
2 ผูเ้ขา้อบรมมคีวามพงึพอใจต่อการจดัโครงการและความรูท้ีไ่ดร้บั  อยู่ในเกณฑไ์ม่ต ่ากว่าด ี(จากแบบ

ประเมนิความพงึพอใจ มาตราสว่นประมาณค่า 3 ระดบั : ด ี พอใช ้ ตอ้งปรบัปรุง) 

 
 
 
 



ก าหนดการ 
โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ เร่ือง  

Routine to Research for RT  รุ่นท่ี 1 
 

วนัพฤหสับดีท่ี  3  ธนัวาคม  2552 
หอ้งประชุม 8.00 – 9.00  น. 9.00 – 10.30  น.  10.45 – 12.15  น. 

พกั 
ทาน
อาหาร
กลางวนั 

13.00 – 14.30  น.  14.30 – 16.30  น. 
หอ้งประชุม 
1  ชัน้ 2 
อาคาร
บรหิาร 

ลงทะเบยีน 
 

แนวคดิและ
หลกัการในการ
ท างานประจ าให้
เป็นผลงานทาง
วชิาการ 
 

โดย รศ.มาลนิี  
ธนารุณ 

Break 
15 
นาที 

องคป์ระกอบ
พืน้ฐานของ
กระบวนการวจิยั 
 

โดย อ.นนัทวฒัน์  
อู่ด ี

   

หอ้งคอมฯ 
ชัน้1 
อาคาร

ปฏบิตักิาร 

    การสบืคน้
วรรณกรรมรงัสี
เทคนิคทาง
อนิเตอรเ์น็ต 
 

โดย อ.นนัทวฒัน์   
อู่ด ี

Break 
ในห้อง 
คอมฯ 

เทคนิคการน าเสนอ
ผลงานดว้ย Power 
Point 
Presentation 
 

โดย อ.สาวติร ี 
สุวรรณสงิห ์

วนัศกุรท่ี์  4  ธนัวาคม  2552 
หอ้งประชุม 8.00 – 9.00  น. 9.00 – 10.30  น.  10.45 – 12.15  น. 

พกั 
ทาน
อาหาร
กลางวนั 

13.00 – 14.30  น.  14.30 – 16.30  น. 
หอ้งคอมฯ 

ชัน้1 
อาคาร

ปฏบิตักิาร 

 การใชโ้ปรแกรม 
SPSS วเิคราะห์
ขอ้มลูทางสถติขิ ัน้
พืน้ฐาน 
 

โดย ผศ.ศุภวทิ ู 
สุขเพง็ 

Break 
ในห้อง 
คอมฯ 

การใชโ้ปรแกรม 
SPSS วเิคราะห์
ขอ้มลูทางสถติขิ ัน้
พืน้ฐาน 
 

โดย ผศ.ศุภวทิ ู 
สุขเพง็ 

 

 

 

หอ้งประชุม 
1  ชัน้ 2 
อาคาร
บรหิาร 

  

 

 เทคนิคการเขยีน
ผลงานวจิยัเพือ่การ
ลงตพีมิพใ์น
วารสารวชิาการ 
 

โดย รศ.มาลนิี   
ธนารุณ 

Break 
15 
นาที 

เทคนิคการเขยีน
ผลงานวจิยัเพือ่การ
ลงตพีมิพใ์น
วารสารวชิาการ 
 

โดย รศ.มาลนิี  
ธนารุณ 

 


