แนวปฏิบัตทิ ี่ดใี นการปฏิบัติงานของคณะพยาบาลศาสตร์
เรื่อง การพัฒนาศักยภาพงานวิจัยของบุคคลากรคณะพยาบาลศาสตร์

Good Practice: Developing a Research Competency of
Nursing Faculty Members

เรียบเรียงโดย อาจารย์ ดร.ประดิษฐ์พร พงศ์เตรียง
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1. หน่วยงานสังกัด: คณะพยาบาลศาสตร์
2. เรื่อง:การพัฒนาศักยภาพงานวิจัยของบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์
(Good Practice: Developing a Research Competency of Nursing Faculty Members)

3. บทสรุปผู้บริหาร
แนวปฏิบัติที่ดี เรื่องการพั ฒนาศักยภาพงานวิจัยของบุคคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ (Good
Practice: Developing a Research Competency of Nursing Faculty Members) โดยงานวิ จั ย ส่ ง เสริ ม
วิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นแนวปฏิบัติที่
จัดทาขึน้ เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาการดาเนินงานด้านการวิจัยของคณะพยาบาลศาสตร์เป็นไปอย่างมี
ประสิท ธิภาพและเกิ ด ประโยชน์สู งสุ ด สอดคล้องกั บ พันธะกิจด้านการวิจัย ของมหาวิท ยาลัย และ
ตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ภายในเล่มประกอบด้วยแนวทางการดาเนินจาก
การนาผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อการกลยุทธ์ แนวทาง หลักเกณฑ์ ระบบและกลไกต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตผลงานวิจัย และพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของบุคลากร รวมถึงการ
จัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ การสนับสนุนการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงาน และการ
สนับสนุนกิจกรรมงานวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งจะนามาสู่ความเลิศทางการวิจัย อันส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพบัณฑิตที่มีคุณภาพต่อไป
คณะพยาบาลศาสตร์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแนวปฏิบัติที่ดี เรื่องการพัฒนาศักยภาพงานวิจัยของ
บุ ค คลากรคณะพยาบาลศาสตร์ (Good Practice: Developing a Research Competency of Nursing
Faculty Members) เล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อคณาจารย์ และผู้ดาเนินงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุ
ราษฎร์ ธ านี ในการน ากระบวนการ การพั ฒ นาศั ก ยภาพการวิ จั ย รวมถึ ง การผลิ ต และเผยแพร่
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ต่างๆ ไปใช้ในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อ
บัณฑิต ชุมชน สังคมและประเทศชาติตอ่ ไป

งานวิจัย ส่งเสริมวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ 2560
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4. ที่มาและความสาคัญของผลงาน
จากอดีตตั้งแต่มีการก่อต้องคณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา งานวิจัยของ
คณะพยาบาลศาสตร์ มีข้อจากัดในเรื่องของบุคลาการเพื่อผลักดันการดาเนินงาน เห็นได้จากงานวิจัยพี่
เพียงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลังเพียง 1 คน ร่วมกับอาจารย์ของคณะพยาบาลโดยส่วนใหญ่ มาจากสาย
ปฏิบัติก ารพยาบาล ส่งผลให้ก ารผลั ก ดั นการวิจัย ประสบปัญ หาในเรื่องของตัวชี้วัดที่ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ ตัวชี้วัดของ สานักงานการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.) และสภาการพยาบาล
จากผลการดาเนินการในปี งบประมาณ 2559 (ภาคผนวก ก.) พบว่า ผลการประเมินด้าน
การพัฒนาการวิจัย อยู่ในระดับคะแนน 1.71 ซึ่งจัดอยู่ในระดับ พอใช้ เมื่อวิเคราะห์ตามตัวชี้วัดบ่งชี้
ความสาเร็จ พบว่า ปัจจัยด้านแหล่งทุนวิจัยที่ได้รับ ต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด คือ 50,000 บาท/คน โดย
คณะพยาบาลศาสตร์ มี ง บประมาณเฉลี่ ย เพี ย ง 17 ,600 บาท/คน ในด้ า นการตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่
ผลงานวิจั ย และผลงานวิช าการ ในปี งบประมาณ 2559 พบว่ าไม่ เป็ น ไปตามเกณฑ์ เช่ น กั น โดย
คณาจารย์มีการผลิตผลงานตีพิมพ์ เพียง 5 เรื่อง อีกทั้งการดาเนินโครงการวิจัยไม่สามารถดาเนินการ
ได้ตามกรอบระยะเวลาทุนได้ตามเวลา ส่งผลให้เกิดวิจัยค้างท่อ ไม่ สามารถของบประมาณได้ในปีถัดไป
อย่างไรก็ตาม ผลการประเมินภายในด้านกลไกและกระบวนการดาเนินงานวิจัยจัดอยู่ในระดับ ดีมาก ซึ่ง
ได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพที่ว่า “คณะทางานอาจต้องกลับมาทบทวนว่า

เรามีกระบวนการและกลไกที่ดี แต่เพราะเหตุใด ผลถึงไม่เกิดหรือ ไม่เป็นไปตามเป้า” อีกทั้งจาก
การประเมินความเสี่ยงโดยงานแผนและควบคุมความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2559 พบว่า งานวิจัย จัด
อยู่ในระดับความเสี่ยงสูงสุดของคณะพยาบาล จากประเด็นดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าคณะพยาบาล
ศาสตร์ มีความจาเป็นในการพัฒ นาและผลัก ดันการดาเนินอย่างเป็นรูป ธรรม และมีก ารทบทวนถึง
กระบวนการในการดาเนินงานเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

ความเสี่ยงด้านวิจัยสูงสุด
งบประมาณสนับสนุนการวิจัยไม่เป็นไปตามเป้า
การตีพมิ พ์เผยแพร่น้อย

แล้วเราจะทาอย่างไร?
งานวิจัย ส่งเสริมวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ 2560
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5. ประวัตหิ น่วยงาน
วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2551สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุม ครั้งที่
1/2551 มีมติอนุมัติให้จัดตั้งคณะพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ และอนุมัติหลักสูตรปริญญาตรี
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ โดยมี นางมาลี ล้วนแก้วเป็นคณบดีคนแรก
วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2551คณะพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุข ภาพ ได้จัดส่งรายงานการ
ประเมิ น ตนเองตามหลั ก เกณฑ์ ก ารรับ รองสถาบั น การศึ ก ษาการพยาบาลและการผดุ งครรภ์ ใหม่
ส าหรับ การพิจารณารับ รองสถาบั น ปีที่ 1 ของการเปิด ดาเนินการ ไปยั งสภาการพยาบาลเพื่ อขอ
รับรองการเปิดสถาบันการศึกษาใหม่ พร้อมส่งหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตหลักสูตรใหม่ พ.ศ.
2551 เพื่อขอความเห็นชอบหลักสูตรจากสภาการพยาบาล
วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2551ผู้ท รงคุณ วุฒิจากสภาการพยาบาลได้มาตรวจเยี่ยมคณะ
พยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบด้วย
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี รุจกรกานต์

ประธานคณะผู้ตรวจเยี่ยม

2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุจติ รา เหลืองอมรเลิศ

ผู้ตรวจเยี่ยม

3. รองศาสตราจารย์ ศศิธร วรรณพงษ์

ผู้ตรวจเยี่ยมและเลขานุการ

คณะผู้ตรวจเยี่ยมได้ประเมินความพร้อมการขอรับรองสถาบันการศึกษาและให้ข้อเสนอแนะว่า
ควรเปลี่ยนชื่อจาก “คณะพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ” เป็น “คณะพยาบาลศาสตร์” เนื่องจาก
วิชาชีพพยาบาลเป็นศาสตร์เฉพาะทางควรดาเนินการในแนวลึกและวิชาพยาบาลศาสตร์เป็นส่วนหนึ่ง
ของสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยคณะพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้นาข้อเสนอแนะดังกล่าว
ต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อนาเข้าสู่วาระการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย
วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2551สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุม ครั้งที่
7/2551 มีมติให้ ยกเลิก ประกาศมหาวิท ยาลัย ราชภัฏสุราษฎร์ธานีเรื่อง จัดตั้งคณะพยาบาลและ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกาศ ณ วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2551 และมีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี ให้จัดตั้ง “คณะพยาบาลศาสตร์” โดยการบริหารและดาเนินงานของคณะ ตามระเบียบ
และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2551คณะกรรมการสภาการพยาบาลในการประชุม ครั้งที่ 8/2551
ได้พิจารณาและมีมติให้การรับรองคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการเปิด
ดาเนินการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ในปีการศึกษา 2551 และให้ความเห็นชอบหลักสูตร
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พยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2551 ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ
ราษฎร์ธานี โดยให้รับ นักศึกษาปีละ 50 คน เปิดรับ นักศึกษารุ่ นแรก ในภาคเรียนที่ 2 ปีก ารศึก ษา
2551
วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551
พยาบาลศาสตรบัณฑิต

นักศึกษารุ่นที่ 1 จานวน 50 คน เริ่มศึกษาในหลักสูตร

วันที่ 15-16 ตุล าคม พ.ศ. 2552 ผู้ท รงคุณ วุฒิ จากสภาการพยาบาล จานวน 3 คน ได้
ตรวจเยี่ยม เพื่อรับรองสถาบันการศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ปีที่ 2 ของการเปิดดาเนินการ
โดยมีข้อเสนอแนะให้เพิ่มจานวนอาจารย์ที่มีประสบการณ์ทางการสอน
วันที่ 19 กุ มภาพั นธ์ พ.ศ. 2553 สภาการพยาบาล ให้ ก ารรับ รองสถาบั นการศึก ษาการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ ปีที่ 2 ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
วั น ที่ 13 มี น าคม พ.ศ. 2558สภาการพยาบาลให้ ก ารรั บ รองคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิท ยาลั ยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในหลั กสูตรพยาบาลศาสตรบัณ ฑิต เป็นเวลา 3 ปีก ารศึก ษา (ปี
การศึกษา 2558-2560) โดยให้ความเห็นชอบจานวนรับนักศึกษาตามแผนการรับปกติและแผนการ
ผลิตเพิ่ มตามโครงการเพิ่ มการผลิตฯ ปี การศึก ษา 2558-2560 รวมจานวน 110 คน/ปี จนถึง
ปัจจุบัน

6. วัตถุประสงค์การพัฒนาแนวปฏิบัตทิ ี่ดี
1. เพื่อพัฒนาแนวการปฏิบัติงานด้านการวิจัยอย่างมีระเบียบแบบแผน
2. เพือ่ พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์

งานวิจัย ส่งเสริมวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ 2560
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7. ผลลัพธ์และตัวชี้วัดความสาเร็จ 5 ด้าน
1 ระบุความรู้การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู้ การเข้าถึงข้อมูล

สารวจตัวเอง ย้อนมองอดีต นา
บทเรียนมาวางแผนอนาคต และทา
ปัจจุบันตามบริบทอย่างเต็มศักยภาพ

ตัง้ หลัก ระดมสมอง
จากผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2559 ทาให้คณะพยาบาลศาสตร์ได้กลับมาประชุม
ทบทวนกระบวนการดาเนินแบบเชิงลึก ถึงสาเหตุ และอุปสรรค และผลการดาเนินโครงการด้านการ
วิจัยในปีงบประมาณ 2559 ทั้งหมด จากการวิเคราะห์องค์กร โดยอาศัยกระบวนการ PDCA จึงได้มา
ซึ่งแนวทางขั้นต้นเพื่อการสร้างแนวปฏิบัติที่ดีดังนี้
1. ทบทวนโครงสร้างการบริหารงานวิจัย
2. สารวจความต้องการด้านการพัฒนางานวิจัยของบุคลากร
3. การวางแผนโครงการพัฒนางานวิจัย ปีงบประมาณ 2560 อย่างรอบด้าน
จากโครงสร้ า งในอดี ต ที่ มี ผู้ รั บ ผิ ด ชอบงานวิ จั ย เพี ย งคนเดี ย ว ได้ ป รั บ เปลี่ ย น
โครงสร้างการบริหารงานขึ้นตรงต่อรองคณบดีฝ่ายวิจัย มีงานฝ่ายต่างๆ และ
สร้าง Job Description เพื่อผลักดันการวิจัยอย่างเป็นระบบ (ภาคผนวก ข.)
การสารวจความต้องการด้านการพัฒนางานวิจัยของบุคลากร เพื่อตอบโจทย์
ด้านโครงการและกิจกรรมให้ตรงต่อความต้องการที่บุคลากรอยากมีการพัฒนา
(ภาคผนวก ค)
การวางแผนโครงการพัฒนางานวิจัย ปีงบประมาณ ปี 2560 อย่างรอบด้าน
โดยการนาผลการวิเคราะห์โครงการปีงบประมาณ 2559 และ ผลการสารวจ
ความต้องการของบุคลากรในการวางแผนงานและงบประมาณ (ภาคผนวก ง)

นาสู่การพัฒนา Good practice
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2การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
งานวิจัย ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการพัฒนางานวิจัย ทั้งในและนอกสถาบัน มีการเชิญ
สถาบันวิจัย เพื่อชี้แจงกลไกการดาเนินงานต่างๆ คณะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในคณะในโครงการ
การจัดการระบบกลไกการวิจัย รวมทั้งมีการศึกษาดูงานด้านการวิจัยในต่างสถาบัน เช่น คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิท ยาลั ย สวนดุ สิ ต ร่ ว มทั้ งมี ก ารเชิ ญ วิ ท ยากร จากองค์ ก รภายนอกเพื่ อ เป็ น การเปิ ด
วิสัยทัศน์ ในกับบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์อย่างต่อเนื่อง
3.การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในสถาบัน
งานวิจั ย มี ฝ่ า ยประชาสั ม พั น ธ์ ด้ านการวิ จัย และกิ จกรรมต่ างๆ ในการผลั ก ดั น การสร้า ง
ศัก ยภาพการวิจัย ของบุ ค ลากรอย่างต่ อเนื่อง มีก ารจัดกิ จกรรมพบปะพู ดคุ ย และแลกเปลี่ ย นด้าน
งานวิจัย ในกิจกรรม Research seminar series Continuous เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการผลักดัน ความ
เป็ น องค์ ก รแห่ ง Research cultureการยกย่ อ งนั ก วิ จั ย ดี เด่ น ประจ าไตรมาส เป็ น อี ก กลวิธี ที่ ส่ งเสริ ม
บรรยากาศการดาเนินงานวิจัยในองค์กรให้เกิดการเคลื่ อนไหวและเป็นส่วนหนึ่งในการดาเนิน งานตาม
แนวปฏิบัติที่วางไว้
4. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู้ใน
สถาบันให้ดยี ิ่งขึ้น
งานวิ จั ย ได้ ใ ช้ เทคโนโลยี เข้ า มาเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการบริ ก ารจั ด การด้ า นการวิ จั ย เพิ่ ม มากขึ้ น จาก
ปีงบประมาณที่ผา่ นมา ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจทางเวบไซต์คณะพยาบาลศาสตร์ สามารถทา
ให้มีการติดตามการดาเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ งานวิจัย ใช้ ช่องทางที่หลากหลาย
ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ฐานข้อมูลด้านการ
วิจัยของบุคลากร ยังอยู่ระหว่างการพัฒนาเพื่อให้มคี วามทันสมัยเป็นมีความเป็นปัจจุบันมายิ่งขึ้น
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5กาหนดแนวปฏิบัติงานกระบวนการวิธีการดาเนินการตามแนวปฏิบัติที่ดี (PDCA)

มาตรฐานขัน้ ตอนการปฏิบัตงิ าน
สารวจความต้องการด้าน
การพัฒนางานวิจัย

ปัญหางานวิจัยปี 59 ตกเกณฑ์
จากการประเมินตนเอง ประเมิน
ภายในและสภาการพยาบาล
บรรจุแผนงบประมาณโครงการ

โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัย
*Research Unit
*Research club
*Research seminar series
*Research skill development
*Research mentor

Empowerment

ผลักดันการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

*Reinforcement
*Award

กระตุ้นติดตาม
Monitoring

Sharing Knowledge and Skills

ประเมินผลเข้าวงจร PDCA
P= นาผลที่ผา่ นมาวางแผน
D= ดาเนินกระบานการต่อยอด
C= ติดตามการดาเนินซ้า
A=ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องนาผลมาต่อ

Outcomes

ผลงานวิจยั
บทความวิจยั บทความวิชาการ
ทุนสนับสนุนการวิจยั

ยอดให้เกิดประสิทธิภาพ
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แนวทางการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2560
กิจกรรม/วิธีการ

รายละเอียด
แนวปฏิบัติขั้นต้น

1. การปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานวิจัย

งานวิจัยขึ้นตรงต่อรองคณบดีและแบงออกเป็น
สายงานดังนี้
• หั ว หน้ า งานวิ จั ย ผลงานวิ ช าการและวิ เ ทศ
สัมพันธ์
• ฝ่ายเครือข่ายความร่วมมือด้านวิจัย
• ฝ่ายข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์
• ฝ่ายพัฒนาผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ
• ฝ่ายติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย
นอกจากนี้ ง านวิ จั ย ยั ง ได้ จั ด ตั้ ง คณ ะกรรม
พิ จ ารณาโครงร่ า งวิ จั ย เพื่ อ เป็ น การสนั บ สนุ น
ศั ก ย ภ า พ ก า ร ข อ ทุ น ก า ร วิ จั ย ให้ เป็ น ไป
เป้าประสงค์ของคณะ

รายละเอียดเพิ่มเติม ภาคผนวก ข.
2. ป ร ะ ชุ ม ป ร ะ เมิ น ผ ล ก า ร ด า เนิ น ง า น ร่วมประชุมวิเคราะห์ผลการดาเนินการ จุดแข็ง
ปีงบประมาณที่ผ่านมา
จุ ด อ่ อ น อุ ป สรรค และโอกาสพั ฒ นาโดยการ
ประเมินโครงการตามตัวชีว้ ัด
3. ก ารส ารวจ ค วาม ต้ อ งก ารก ารพั ฒ น า  งานวิจัยทาการสารวจความต้องการด้านการ
ศักยภาพวิจัย
พัฒนางานวิจัยของบุคลากรโดยแบบสอบถามที่
ทีมวิจัยสร้างขึ้น
 สรุ ป ผลการการส ารวจและวิ เคราะห์ ค วาม
ต้องการ เพื่อนาผลไปประกอบการวางแผนงาน
และโครงการ

รายละเอียดเพิ่มเติมภาคผนวก ค
ดาเนินการบรรจุโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยของบุคลากรตามความต้องการและ
ผลการดาเนินการที่ผ่านมา ร่วมทั้ง แผนยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ตัวชี้วัด
สกอ. และสภาการพยาบาล อย่างรอบด้าน
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กิจกรรม/วิธีการ

รายละเอียด
ขั้นปฏิบัตกิ าร

4. โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ได้ถูกบรรจุใน
แผนงานและแผนงบประมาณ 2560
1.โครงการพั ฒ นางานวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาชุ ม ชน
ท้องถิ่น
1.1 กิจกรรมความร่วมมือในการทาวิจัยด้าน
การจัดการเรียนการสอนกับเครือข่าย
1.2 ผลิตผลงานวิชาการสอดคล้องกับชุมชน
ท้องถิ่นโดยบูรณาการกับการเรียนการสอนและ
การบริการวิชาการ
2. โครงการ Research Club
2.1 กิ จ กรรมพั ฒ นาสมรรถนะนั ก วิ จั ย สู่
ความเป็นเลิศ
2.2 กิจกรรมสร้างพี่เลี้ยงในการทาวิจัยและ
การผลิตผลงานวิชาการ
2.3 กิ จ กรรมพั ฒ นาสมรรถนะอาจารย์ใ น
การผลิตผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ
2.4 กิจ กรรมการจัด การความรู้เรื่อ ง การ
จัดระบบกลไกพัฒนางานวิจัย
3. สร้างเครือข่ายวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ
(กิจกรรมนาเสนอวิจัย และร่วมจัดเวทีงานวิจัย)

โครงการต่างๆ ที่จัดขึ้นส่วนใหญ่เป็นโครงการ
ต่อ เนื่อ ง ซึ่งมุ่ งเน้ นกระตุ้นติ ดตาม และการ
พัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
5. Empowerment

การเสริมสร้างพลังอานาจ มีความจาเป็นต่อการ
ขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาศั ก ยภาพงานวิ จั ย ของ
บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ ถึงแม่ บุคลากร
ส่ ว นใหญ่ จะมี ร ากฐานจากสายปฏิ บั ติ ก าร
พยาบาล การเริ่มกระบวนการวิจัยซึ่งเป็นพันธะ
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กิจกรรม/วิธีการ

รายละเอียด

กิจหลักอีกพันธะกิจหนึ่งย่อมทาให้เกิดอุปสรรใน
การท างานในระยะต้ น ที ม วิ จั ย รวมถึ ง ที ม
Mentor จึ งต้ อ งมุ่ งเน้ น การให้ ก าลั งใจ ผลั ก ดั น
และสนับ สนุ นอย่างต่อเนื่อ ง ทั้งทางส่วนบุคคล
หรือ Group Line คณะ
งายวิจัยได้ริเริม กิจกรรม Research mentor ซึ่ง
6. กระตุ้นติดตาม (Monitoring)
แบบผู้ เชี่ ย วชาญภายในคณะออกเป็ น กลุ่ ม 7
กลุ่มตามความถนัด และให้คณาจารย์เลือกเข้า
ทีม Mentor ตามความสนใจ เพื่อเป็นที่ป รึก ษา
ในกระบวนการทาวิจัย อุปสรรคปัญหาต่างๆ ใน
การวิจัย(ภาคผนวก จ) นอกจากนีง้ านวิจัยยังได้
จั ด กิ จ กรรม Research mile stone เพื่ อ เป็ น การ
ติดตามผู้วิจัย ให้สามารถดาเนินงานเป็นไปตาม
กรอบเวลาทุน อีกทั้งเป็นการหาแนวทางร่วมการ
ในการดาเนินงานเป็นระยะ (ภาคผนวก ฉ)
7. Reinforcement and Award (การให้ แ รง ทีมวิจัยได้ใช้กลวิธีการให้แรงเสริมและรางวัลแก่
นัก วิ จัย ที่ มี ผ ลงานดี เด่ น โดยมี ก ารจัด ประกาศ
เสริมและรางวัล)
รางวัลนักวิจัยดีเด่นแต่ละไตรมาส เพื่อส่งเสริมให้
นักวิจัยเกิดความภาคภูมิใจ และมีพลังผลักดันใน
การพัฒนางานวิจัยต่อไป
8. ก า ร แ ล ก เ ป ลี่ ย น เ รี ย น รู้ ( Sharing การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นอีกกลวิธีที่ส่งเสริมให้
คณาจารย์ ได้แลกเป็นเรียนรู้องค์ความรูด้ ้านการ
Knowledge and skills)
วิ จั ย ของตนเอง โดยผ่ า นกิ จ กรรม Research
seminar series continuousซึ่ ง จั ด ขึ้ น ทุ ก
พฤหัสบดีที่ 2 ของเดือน (ภาคผนวก ช)

ขั้นประเมินผลการปฏิบัติ (กระบวนการ PDCA)
9. ประเมินผลเข้าวงจร PDCA

เป็นกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดย
ใช้กระบวนการ PDCAเป็นเครื่องมือ
P= นาผลที่ผ่านมาวางแผน
D= ดาเนินกระบานการต่อยอด
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กิจกรรม/วิธีการ

รายละเอียด
C= ติดตามการดาเนินซ้า
A=ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องนาผลมาต่อยอด
ให้เกิดประสิทธิภาพ
โดยในการจัดกิจกรรมโครงการทุกโครงการจะมี
การสรุ ป โครงการแบบย่ อ ตามแบบฟอร์ ม งาน
แผนและความเสี่ ย งก าหนด ภายใน 1อาทิ ต ย์
หลังจัดโครงการ เพื่อเป็นการทบทวนโครงการ
เป็ น ไป ต าม แผ น แล ะวั ต ถุ ป ระส งค์ ห รื อ ไม่
นอกจากนี้ การประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบ
6 เดือน ได้จัดขึ้น เมื่อ 31 มีนาคม 2560 ยั ง
เป็นเครื่องมือตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน และ
นาผลมาปรับปรุงพัฒนาในวงรอบต่อไปอีกด้วย
(ภาคผนวก ซ)
น อ ก จ าก นี้ ก ารป ระเมิ น ผ ล Outcome ด้ าน
ผลงานวิจัย บทความวิจัย และบทความวิชาการ
ทุนสนับสนุนการวิจัย และความก้าวหน้าการวิจัย
ทุก ไตรมาส เป็ นตั วชี้วัด ในการปฏิบั ติห น้ าที่ อี ก
ทาง
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8. การประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
และปัญหาอุปสรรค
กิจกรรม/วิธีการ

ประเมินผล
แนวปฏิบัติขั้นต้น
1. การปรับเปลี่ยนโครงสร้าง การปฏิ บั ติ งานมี ค วามคล่ อ งตั ว
การบริหารงานวิจัย
ขึ้น มีการแบ่งหน้าที่การผลักดัน
งานวิจัย อย่างชัด เจน การเสนอ
โครงการมีการตรวจสอบตัวชี้วัด
วัตถุประสงค์ ที่เป็นระบบขึ้น ทา
ให้โครงการเป็นไปตามแผนมาก
ขึน้
2. ประชุ ม ประเมิ น ผลการ ในรอบปี ที่ ผ่ า นมามี ก ารน าผล
ด าเนิ น งานปี ง บประมาณที่ การปฏิบัติงานมาวิเคราะห์ทาให้
ผ่านมา
มี ก า ร ว า ง แ ผ น โค ร ง ก า ร ได้
ครอบคลุมตัวชี้วัดมากกขึน้

ปัญหาอุปสรรค
กรณี ที่ มี ก ารฝึ ก ปฏิ บั ติ บ นหอ
ผู้ป่ วยอาจท าให้ก ารดาเนินงาน
ติ ด ขั ด บ้ า ง เช่ น ก า ร เส น อ
โครงการอาจมีความล่าช้า

เว ล า ใน ก า ร พิ จ า ร ณ า แ ผ น
ค่ อ น ข้ า ง น้ อ ย แ ล ะ แ ผ น
ยุ ท ธศาสตร์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย
ออกช้ า กว่า แผนงบประมาณที่
ต้องยื่น จึงมี ความเสี่ ย งต่อการ
จัดโครงการที่ไม่ตรงกับตัวชี้วัด
3. การสารวจความต้องการ การด าเนิ น การส ารวจท าได้ ใ น แบบสอบถามตอบกลับ ไม่ ครบ
การพัฒนาศักยภาพวิจัย
ร ะ ย ะ เ ว ล า ที่ เ ห ม า ะ ส ม จ านวนเนื่ อ งจากบุ ค คลากร
แบบสอบถามมีความครอบคลุม บ างส่ วน ติ ด ป ฏิ บั ติ ก ารก าร
ในการประเมินความต้องการ
ต่างจังหวัดและฝึกปฏิบัติบนหอ
ผูป้ ่วย
ขั้นปฏิบัติการ
4. โครงการพัฒนาศักยภาพ โ ค ร ง ก า ร ต่ า ง ๆ ส า ม า ร ถ  โครงการที่ มี ก ารเชิญ วิท ยากร
นักวิจัย
ด า เ นิ น ก า ร ไ ด้ ต า ม แ ผ น ภายนอกบางโครงการมีอุปสรรค
งบประมาณ และเวลา กิจกรรม ที่วิทยากรไม่สามารถเดินทางมา
มี ทั้ งการเชิ ญ วิท ยากรภายนอก ได้ ต ามก าหนดการที่ ว างไว้ จึ ง
และภายใน รวมถึ ง การจั ด โดย ส่งผลกระทบตอการด าเนิ น การ
ทีมวิจัย เอง ซึ่งได้รับ ความสนใจ ให้มกี ารเลื่อนกิจกรรมออกไป
จากคณาจารย์ในการเข้าร่วม  คณาจารย์บางส่วนมาสามารถ
เข้ า ร่ ว ม โค ร ง ก า ร ได้ ใน บ า ง
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กิจกรรม/วิธีการ

ประเมินผล

ปัญหาอุปสรรค
โครงการเนื่องมีความซ้าซ้อนของ
โครงการ และช่วงของการนิเ ทศ
การฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านของนั ก ศึ ก ษา
อ าจ ท าให้ เสี ย โอ ก าส ใน ก าร
พัฒนาตนเองด้านการวิจัย
 โครงการกิ จ กรรมย่ อ ยของ
งานวิ จั ย มี จ านวนมาก จึ ง อาจ
ส่งผลต่อผู้เข้าร่วมเกิดความเบื่ อ
หน่าย
ยังคงมีอาจารย์บางส่วนที่ยังไม่มี
วิ จั ย ใน มื อ ซึ่ งส่ ว นให ญ่ เป็ น
อาจารย์น้องใหม่ จึ งจาเป็นต้อง
หากลวิ ธีใ นการผลั ก ดั น และให้
แรงเสริมอย่างต่อเนื่อง

5. Empowerment

เป็นกิจกรรมที่ทีมวิจัยช่วยกันใน
การผลั ก ดั น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง การ
ก ระตุ้ น ก ารขอ ทุ น แล ะก าร
สนั บ สนุ น ให้ ค าปรึก ษา จากที ม
Mentor ส่ ง ผล ให้ มี ย อดจ านวน
การขอทุ น ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น และการ
ตีพิ มพ์ผลงานเพิ่มมากขึ้นจากปี
2559

6. กระตุน้ ติดตาม
(Monitoring)

 ที ม วิ จั ย ผ ลั ก ดั น กิ จ ก ร ร ม Mentor บางท่านมีภารกิจมากจึง
Research Mentor ไ ด้ ส า เ ร็ จ อาจทาให้ไม่สามารถดูแลลูกทีม
อาจารย์มีที่ปรึกษาด้านการวิจัย ได้ทั่วถึง
ตามความสนใจ จานวน 7 ที ม
และอาจารย์แต่ละท่านจะได้ รับ
สมุด คู่มือเพื่อบันทึก การเข้าพบ
Mentor รวมถึงการวางแผนงาน
ข อ งต น ซึ่ งส่ งผ ล ดี ต่ อ ก า ร
สนั บ สนุ น ช่ ว ยเหลื อ ด้ า นการ
พัฒนางานวิจัยต่อไป
 การติ ด ตามความก้ า วหน้ า
งานวิจัยตามไตรมาส ส่งผลดีต่อ
ความกระตื อ ลื อ ล้ น ของผู้ วิ จั ย
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7. Reinforcement and
Award (การให้ แ รงเสริ ม
และรางวัล)

8. การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
(Sharing Knowledge and
skills)

9. ป ระเมิ น ผ ล เข้ า วงจ ร
PDCA

ประเมินผล
และเป็ นแนวทางในการร่วมกั น
ลดอุ ป สรรคในการด าเนิ น วิ จั ย
ของแต่ละโครงการร่วมกัน
มีการประกาศ นักวิจัยดีเด่น และ
มอบรางวัล ติดประกาศเพื่อเชิดชู
ผูว้ ิจัยในแต่ละไตรมาส
ไต รม าส 1 ได้ แก่ อ .วรรณ า
กุมารจันทร์
ไตรมาส 2 ได้ แ ก่ อ.ถิ ร วรรณ
ทองวล
ไตรมาส 3 ได้ แ ก่ อ.ดร.ประ
ชุมพร บัวคลี่
กิ จ ก ร ร ม Research seminar
series continuous เป็ น เวที ที่ ท า
ให้ อ าจารย์ ได้ มี ส่ ว นร่ ว มในการ
นาเสนอผลงานและแลกเปลี่ย น
เรี ย นรู้ ด้ า นการวิ จั ย เดื อ นละ 1
ครั้ง
ขั้นประเมินผลการปฏิบัติ
การประเมิ น โดยกระบวนการ
PDCA เพื่ อ การพั ฒ นาต่ อ ยอด
โค รงก ารใน ระย ะต่ อ ไป ถู ก
น าม าใช้ ใ น ทุ ก โค รงก ารขอ ง
งานวิจัย ซึ่งผู้จัดโครงการจาน า
ผลมาประกอบการจัดโครงการ
ในระยะต่ อ ไปให้ ส อดคล้ อ งกั บ
ตัว ชี้วั ด และความต้องการของผู้
ร่วมมากที่สุด

ปัญหาอุปสรรค

ยั ง ไม่ มี ก ารผลั ก ดั น ด้ าน เงิ น
รางวัลระดับคณะ

 จ านวนอาจารย์ เ ข้ า ได้ น้ อ ย
จากการติดภารกิจ
 กิ จ ก รรม เดื อ น มี น าค ม ไม่
เป็ น ไปตามแผน เนื่ องจากความ
ซ้าซ้อนของโครงการของคณะ

บ างโค รงก ารไม่ ส ารถ ส รุ ป
โค ร ง ก า ร ได้ ภ า ย ใน เว ล า ที่
ก าหนด ซึ่ ง อาจส่ ง ผลต่ อ การ
วางแผนงานในระยะถัดไป
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ผลการปฏิบัติงานจากการใช้แนวปฏิบัตทิ ดี่ ี
ตุลาคม 2559-กรกฎาคม 2560

Next 6
Months

WE WILL BE MORE
IMPROVED
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9. ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1. การทางานเป็นทีม และมีระบบตามโครงสร้างที่ชัดเจน
2. การใช้กิจกรรม Research seminar series เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดา้ นการวิจัยอย่างต่อเนื่อง
3. การสนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย โดยวิทยากรที่มีความรู้ โดยมุ่งเน้นตามความ
ต้องการของบุคลากรอย่างแท้จริง
4. การติดตาความก้าวหน้าและให้คาปรึกษา โดยระบบพี่เลี้ยง (Research Mentor) อย่างต่อเนื่อง
ส่งผลให้โครงการวิจัยมีความก้าวหน้าเป็นไปตามแผนมากขึ้น
5. การสร้างองค์กรให้มีวัฒนธรรมแห่งการวิจัย โดยการพูดคุย แลกเปลี่ยน ถ่ายทอดข่าวสารด้านการ
วิจัยอย่างต่อเนื่อง ทาง Group Line Chat และการสนทนาในองค์กรการโน้มน้าวให้เล็งเห็นถึงข้อดี
ของการทาวิจัยอย่างต่อเนื่องโดย ทีมวิจัย และ พี่เลีย้ งวิจัย
6. การให้แรงเสริมสนับสนุน การชมเชย ให้รางวัล และสร้างความเชื่อมั่นในตนเองด้านการวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง
7. การผลักดันผลงานวิชาการ โดยใช้กิจกรรม “Shut up and Write” (มาด้วยใจ write ไปด้วยกัน) ช่วย
ส่งเสริมให้เกิดผลงานเพิ่มขึ้น

10. การทบทวนแก้ไขมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัตงิ านและแนวทางใน
การพัฒนากระบวนการต่อไป
จากการปฏิบัติงานในไตรมาส ที่ 1 ถึง 3 ได้นาผลการปฏิบั ติงานมาทบทวน เมื่อวันที่ 31
มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา พบว่าในกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ดีโดยรวมมีประสิทธิภาพ ใน
การผลักดันผลงานการขอทุนวิจัย การเผยตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย และการพัฒนาศักยภาพด้าน
การวิจัยในด้านต่างๆ เช่นการเขียนผลงานวิชาการ จริยธรรมวิจัย การคุ้มครองสิทธิทางปัญญา สถิติ
การวิจัยการวิจัยเชิงพื้นที่ การผลักดันเครือข่ายการวิจัยร่วมกับต่างประเทศ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการ
พัฒนางานโดยใช้แนวปฏิบัติดังกล่าว อย่างไรก็ตามจากการทบทวนการผลักดันศักยภาพโดยโครงการมี
จานวนค่อนข้างมาก และใช้เวลาค่อนข้างมาก ทีมวิจัย จึงได้ปรับเปลี่ยนแผนการดาเนินโครงการ โดย
อาจมีการปรับลดจานวนกิจกรรมย่อยลง ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติงานหลักมากนัก แต่ในด้าน
Research mentor อาจมี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารผลั ก ดั น เพิ่ ม เติ ม และต่ อ เนื่ อ งมากขึ้ น เพื่ อ ให้
ประสิทธิภาพการดาเนินวิ จัย และการผลิตผลงานวิชาการของคณาจารย์เป็นไปตามตัวชี้วัดและเพื่อ
เตรียมพร้อมต่อการรับรองการประเมินจากสภาการพยาบาลต่อไป
งานวิจัย ส่งเสริมวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ 2560
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ภาคผนวก ก
ผลการประเมินภายใน
ตารางที่ 1 ผลการประเมินตนเองของคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
ตามองค์ประกอบคุณภาพของ สกอ.(จานวน 13 ตัวบ่งชี้)
องค์ประกอบคุณภาพ

คะแนนเฉลี่ย

ผลการประเมิน

1. การผลิตบัณฑิต

3.16

ระดับปานกลาง

2. การวิจัย

2.68

ระดับปานกลาง

3. การบริการวิชาการ

5.00

ระดับดีมาก

4. การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

5.00

ระดับดีมาก

5. การบริหารจัดการ

5.00

ระดับดีมาก

3.62

ระดับดี

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1- 5

จากผลการประเมินตนเองของคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ คณะพยาบาลศาสตร์ มีคะแนนรวมตาม
ตัวบ่งชี้ของ สกอ. จานวน 13 ตัวบ่งชี้ มีผลการประเมินเท่ากับ 3.62 หมายถึง มีผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับคณะ อยู่ใน ระดับดี

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
ตัวบ่งชี้ 1.2 อาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอก
ตัวบ่งชี้ 1.3 อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการ
ตัวบ่งชี้ 1.4 จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อ
จานวนอาจารย์ประจา

ผลการดาเนินการ

คะแนน

18.96/6=3.16
2/39.5*100 =5.06
5.06*5/40 = 0.63
(0.39.5)*100=0
(0*60)/5=0
=192.39/31.5=6.10
= 6.10-6*100/6
ร้อยละ 1.66

งานวิจัย ส่งเสริมวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ 2560

3.33
0.63
0
5

ข้อสังเกตของ
คณะกรรมการ
ระดับพอใช้
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ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินการ

คะแนน

5 ข้อ
5
(ข้อ 1,2,3,4 และ 5)
ตัวบ่งชี้ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
6 ข้อ
5
(ข้อ 1,2,3,4,5 และ 6)
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
8.06/3=2.69
ตัวบ่งชี้ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
6 ข้อ
5
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
(ข้อ 1,2,3,4,5 และ 6)
ตัวบ่งชี้ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (17,123.76 *5)
1.71
50,000 =1.71
ตัวบ่งชี้ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจา (3.2/39.5)*100=8.10 1.35
และนักวิจัย
(8.10*5)/30=1.35
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
5
ตัวบ่งชี้ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
6 ข้อ
5
(ข้อ 1,2,3,4,5 และ 6)
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5
ตัวบ่งชี้ 4.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะ
6 ข้อ
5
และวัฒนธรรม
(ข้อ 1,2,3,4,5,6 และ 7)

ข้อสังเกตของ
คณะกรรมการ

ตัวบ่งชี้ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน
และเอกลักษณ์ของคณะ
ตัวบ่งชี้ 5.2 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
คะแนนการประเมินเฉลี่ย

10/2=5
7 ข้อ
(ข้อ 1,2,3,4,5,6,7)
6 ข้อ
(ข้อ 1,2,3,4,5 และ 6)
47.02/13
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ระดับพอใช้

ระดับดีมาก

ระดับดีมาก

ระดับดีมาก
5

5
3.62

ระดับดี
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ภาคผนวก ข
Job description ฝ่ายวิจัยและส่งเสริมวิชาการ
ชื่อตาแหน่ง
กลุ่มงานฝ่าย/
หน่วยงาน
ผู้บังคับบัญชา

หัวหน้าวิจัย ผลงานวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์
วิจัยและส่งเสริมวิชาการ
คณะพยาบาลศาสตร์ มราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและส่งเสริมวิชาการ

วัตถุประสงค์ (job purpose)
เพื่อดาเนินงานตามระบบและกลไกโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาการวิจัยและส่งเสริมวิชาการมุ่งสูค่ วามเป็นเลิศ

ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibility)
หน้าที่หลัก
)Key Responsibility)
ส่งเสริมเสริมการพัฒนางานวิจัยที่มี
คุณภาพ

ผลั ก ดั น การพั ฒ นาและสร้ า งสรรค์
ผลงานวิชาการ

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
(Key Activities)
ประสานงานและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารการวิจัย
- จัดหาแหล่งทุนวิจัย
จั ด ส ร ร แ ล ะ พิ จ า ร ณ า
งบประมาณทุนวิจัย
- ส่งเสริมการสร้างผลงานวิจัยที่
มีมาตรฐาน
- พั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรด้ า น
การวิจัยสูค่ วามเป็นเลิศ
- ควบคุ ม ติด ตามการด าเนิ น การ
วิ จั ย ของบุ ค ลากรให้ เป็ น ไปตาม
แผน
- ผลักดันการผลิตผลงานเพื่อการ
เข้าสูต่ าแหน่งทางวิชาการ
- ด าเนิ น การหรื อ จั ด กิ จ กรรมให้
บุคลากรมีศักยภาพในการพัฒ นา
ผลงานวิชาการ
- ก ร ะ ตุ้ น แ ล ะ ส นั บ ส นุ น ก า ร
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ผลที่คาดหวัง
บุ ค ลากรคณ ะพยาบาลศาสตร์ มี
ศักยภาพการวิจัยที่สูงขึน้ สามารถหา
แหล่ ง ทุ น การวิ จั ย ภายนอกอย่ า ง
หลากหลาย ผลงานวิจัยมีมาตรฐาน
อี ก ทั้ ง ก า ร ด า เนิ น ก า ร วิ จั ย มี
ความก้าวหน้าตามกรอบระยะเวลา
ทุน

บุ ค ล าก ารมี ก ารพั ฒ น าผ ล งาน
วิชาการ ทั้ งบทความวิจัย บทความ
วิชาการ และนวัตกรรม ที่มีคุณ ภาพ
สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ
และนานาชาติ
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หน้าที่หลัก
)Key Responsibility)

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
(Key Activities)
เผยแพร่ผลงานทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ

ผลที่คาดหวัง

การพั ฒ นาเครือ ข่ายความร่วมมื อด้านการวิจัย

- ประสานงานเครือข่ายด้าน
วิจัยและวิชาการกับต่างประเทศ
- สร้างเครือข่ายวิจัย ผลงาน
วิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ
- พั ฒ นาเครื อ ข่ า ยการวิ จั ย
เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

ส าม ารถ ส ร้ า งค วาม ร่ ว ม มื อกั บ
เค รื อ ข่ า ย ด้ า น วิ จั ย ทั้ ง ใน แ ล ะ
ต่า งประเทศเพื่ อ มุ่ ง สู่ ค วามเป็ น เลิ ศ
ทางด้านวิชาการและการวิจัย อีกทั้ง
ผลมาสามารถนาไปใช้ประโยชน์เพื่อ
การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

ความอยากง่ายของงาน (Major challenge)

คุณสมบัตปิ ระจาตาแหน่ง (Job Specification)
วุฒกิ ารศึกษา (Education Background)
Doctor of Philosophy in Nursing

ประสบการการทางาน (Professional Experience)
มีประสบการณ์การทางานในสถานศึกษาไม่นอ้ ยกว่า ปี 5

ความสามารถประจาตาแหน่ง (Professional Experience)
มีความสามารถในการดาเนินดาการพัฒนางานวิจัยและผลงานวิชาการ สามารถวางแผนงานให้เป็นไปตามระบบและ
กลไก อีกทั้งมีความรู้ความสามารถด้านการวิจัย การสรรค์สร้างผลงานวิชาการ และสามารถติดต่อประสานงานเพื่อ
พั ฒ นางานวิจั ยร่ว มกั บเครือข่ายต่างประเทศได้ อย่างมีประสิ ทธิภ าพ สามารถบู รณาการงานวิจัยกั บการบริการ
วิชาการสูช่ ุมชนได้

ขอบเขตของผู้ใต้บังคับบัญชา (Subordinate Responsibilities)

งานวิจัย ส่งเสริมวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ 2560
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ตาแหน่ง

จานวนคน
ขอบเขตงานโดยย่อ
งานวิจัย ผลงานวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์
1
 ฝ่ายเครือข่ายความร่วมมือด้านวิจัย
 วางแผนพั ฒ นางานวิจั ย ส่ งเสริม วิชาการ
จัดหาแหล่งทุนและขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ด้านวิจัยตามนโยบาย
1
 ฝ่ายข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์
 ประสานงานและสร้ า งเครื่ อ ข่ า ยความ
ร่วมมือด้านการวิจัยและผลงานวิชาการกั บ
ต่างประเทศ
2
 ฝ่ายพัฒนาผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ
 ประชาสัมพั นธ์ข้อมู ลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกั บ
งานวิจัย เช่น แหล่งทุน การน าเสนอผลงาน
1
และเวทีพัฒนาศักยภาพการวิจัยต่างๆ
 ฝ่ายติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย
 ก ร ะ ตุ้ น ก า ร ส รรค์ ส ร้ า งผ ล ง า น วิจั ย
บทความวิ ช าการ การตี พิ ม พ์ และการ
นาเสนอเวทีระดับชาติ และนานาๆ ชาติ
 ติดตามประเมินความก้าวหน้าโครงการวิจัย
ของบุ ค ลากรให้ เ ป็ น ไปตามแผนรวมทั้ ง
ประเมินผลตามตัวชีว้ ัดที่เกี่ยวข้อง

1. ฝ่ายเครือข่ายความร่วมมือด้านวิจัย
1.1

แสวงหาและสร้างความร่วมมือ เป็นเครือข่ายระหว่างหน่วยงานภายใน ภายนอกในระดับชาติและ
นานาชาติ รวมถึงหน่วยงานภาคประชาชน

1.2

สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการสร้างนวัตกรรมและการบริการวิชาการกับ หน่วยงานทั้งภายใน
และภายนอก

1.3

ประสานงานกับเครือข่ายการวิจยั เพื่อนาองค์ความรู้สกู่ ารพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

1.4

ส่งเสริมให้นักวิจัยในคณะพยาบาลศาสตร์ได้พบปะกับนักวิจัยทีม่ ปี ระสบการณ์เพื่อสร้างเครือข่าย
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยการจัดกิจกรรมโครงการ เช่นการเชิญ อาคันตุกะ เพื่อถ่ายทอด
องค์ความรู้ต่างๆ ด้านการวิจัย

2. ฝ่ายข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์
2.1

ร่วมมือ ประชาสัมพั นธ์การจัดสรรทรัพ ยากรการเงิน ทรัพ ยากรบุ คคล แหล่ งค้น คว้าต่างๆ เพื่อ
สนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

2.2

สร้างขวัญ กาลังใจ และยกย่องนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น และให้รางวัล
นั ก วิจั ย ที่ มี ผ ลงานวิจั ย หรือ งานสร้ า งสรรค์ ดี เด่ น เผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ผ ลงานวิจั ย หรือ งาน
สร้างสรรค์ดเี ด่นในรูปแบบต่างๆ
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2.3

จัดทาฐานข้อมูลนักวิจัยของคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลในการพัฒนางานวิจัย

2.4

ประสานงานและจั ด ให้ มี ร ะบบสารสนเทศที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การวิ จั ย ทั้ ง ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย

2.5

ประชาสัมพันธ์และกระตุน้ การนาเสนอผลงานวิจัยในเวทีต่างๆ ทัง้ ภายระชาติและนานาชาติ

2.6

ส่งเสริมขวัญและกาลังใจนักวิจัยเพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนางานวิจัย

3. ฝ่ายพัฒนาผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ
3.1

ร่วมกาหนดนโยบาย วางแผน และจัดทาระบบการบริหารจัดการงานวิจัยกับทีมวิจัยเพื่อพัฒนา
ผลงานวิจัย และผลงานวิชาการให้เป็นไปตามเป้าหมายของคณะฯและมหาวิทยาลัย

3.2

ดาเนินการจัดทาโครงการให้มกี ารแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผลงานวิจัยและผลงานทาง
วิชาการ

3.3

ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการให้สอดคล้องกับความ
ต้องการและตรงตามศักยภาพโดยพิจารณาจากผลสารวจความต้องการการพัฒนางานวิจัยและ
ผลงานทางวิชาการ

3.4

ให้คาปรึกษา ประสานงาน และอานวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลงานวิจัยและ
ผลงานวิชาการให้แก่บุคลากร

3.5

เป็นศูนย์กลางในการให้ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลงานวิจัยและผลงานวิชาการให้แก่
บุคลากร

4. ฝ่ายติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย
4.1

ประสานงาน ติดตามและรายงานความก้าวหน้าของผู้ที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายในและภายนอก
ต่อประธานกรรมการบริหารงานวิจัย โดยติดตามทุก 3 เดือน

4.2

สารวจความต้อ งการ ปั ญ หา และอุ ปสรรคในการพั ฒ นางานวิจัย และผลงานทางวิชาการของ
บุคลากรแต่ล ะท่ านเพื่อนาไปวางแผนพัฒ นาผู้ วิจัยให้ ตรงและสอดคล้อ งกั บความต้อ งการและ
ศักยภาพของผู้วิจัย

4.3

ประสานงานกับผู้รับผิดชอบโครงการ และติดตามให้ดาเนินตามแผนการดาเนินการโครงการ

4.4

ติดตามการจัดทาฐานข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่
ใช้ประโยชน์ได้จริงได้แก่

4.1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ทั้งระดับชาติและนานาชาติ
4.1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยที่กาลังดาเนินการและงานวิจัยที่แล้วเสร็จ
4.1.3 จัดทารายงานผลการดาเนินงานและแนวทางในการพัฒนาในอนาคต
4.2

จัดทารายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) สกอ. ประจาปี และการรับรองสถาบันจากสภาการ
พยาบาล
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ผังโครงสร้างการบริหารงาน ( Administration Chart)
ดร. จิราพร วัฒนศรีสิน
คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์

ดร.ประดิษฐ์พร พงศ์เตรียง
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและส่งเสริมวิชาการ

ดร.ประดิษฐ์พร พงศ์เตรียง
หัวหน้างานวิจัย ผลงาน
วิชาการ และวิเทศสัมพันธ์

 ดร.นิตยา ศรีสุข
(ฝ่ายเครือข่ายความร่วมมือด้านวิจัย)
 อ.จุฬาลักษณ์ แก้วสุข
(ฝ่ายข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์)
 อ.ถิรวรรณทองวล
 อ.จีรภา กาญจนโกเมศ
(ฝ่ายพัฒนาผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ)
 อ.จวงเผือกคง
(ฝ่ายติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Process Flowchart)
ผู้จัดทา
(Prepared By)
(ดร.ประดิษฐ์พร พงศ์เตรียง)
ที.่ ........../.........../.............

ผู้อนุมัติ
(Approached By)

ผู้ดารงตาแหน่ง
(Acknowledged by)

(…………………………………….)
วันที.่ ........../.........../.............

(…………………………………….)
วันที.่ ........../.........../.............
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ภาคผนวก ค
ผลการสารวจความต้องการด้านการวิจัย
สรุปผลการสารวจความต้องการพัฒนาด้านการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พ.ศ 2560-2565
1. ประเด็นการวิจัยที่สนใจ
ผู้สูงอายุ
 รูปแบบอาหารสาหรับผู้สูงอายุในชุมชน
 การออกกาลังกายสาหรับผู้สูงอายุ
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูส้ ูงอายุ
 การพัฒนารูปแบบการดูแลผูส้ ูงอายุ
 ผลของการออกกาลังกายด้วยยางยืดในผูส้ ูงอายุที่ปวดเข่า
 ผลของการประคบด้วยพลับพลึงต่ออาการปวดเข่าของผู้สูงอายุ
 การหกล้มของผู้สูงอายุ
ชุมชน
 การสร้างเสริมสุขภาพชุมชน
 การสร้างความเข้มแข็งชุมชน
 แรงงานนอกระบบ
 แรงงานต่างด้าว
 สุขภาพของผู้ประกอบอาชีพในชุมชน
 โรคติดต่อเขตร้อน
การสร้างเสริมสุขภาพ
 อาหารลดความเสี่ยงต่อโรค
 การออกกาลังกายลดดัชนีมวลกาย
 การสร้างเสริมสุขภาพในนักศึกษาและบุคลากร
การพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่
 การพยาบาลผูป้ ่วยโรคมะเร็ง/ภาวะโภชนการของผูป้ ่วยมะเร็ง
 การพยาบาลผูป้ ่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
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 การสนับสนุนทางสังคมกับคุณภาพชีวติ ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม
 การติดเชื้อในกระแสเลือด
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูป้ ่วยที่มภี าวะหัวใจล้มเหลวและผู้ดูแล
 ภาวะสมองเสื่อมในประชากร-การป้องกัน
 แนวปฏิบัติที่ดีในการดูแลผู้ป่วยผ่าตัด C-spine
 การส่งเสริม/ฟื้นฟูสมรรถภาพปอดในผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
 ความร่วมมือในการรักษาของผู้ที่เป็นโรคหอบหืด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
 การจัดการตนเองเพื่อควบคุมและลดอาการกาเริบของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
 การดูแลผูป้ ่วยมะเร็งลาไส้ใหญ่และทวารหนัก
การพยาบาลสุขภาพจิต
 การส่งเสริมสุขภาพจิตทุกช่วงวัย
ภาวะสุขภาพเด็กและวัยรุ่น/เด็กป่วย
 พัฒนาการเด็กและการเจริญเติบโต
 พฤติกรรมเด็ก
 มะเร็งในเด็ก
 การจัดการความเจ็บปวดในเด็ก
 โรคเรือ้ รังในเด็ก
 พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่น
 วัยรุ่นหญิงตอนต้น
การพยาบาลมารดาและทารก
 การคุมกาเนิด
 การตัง้ ครรภ์ในวัยรุ่น
 นวัตกรรมทางสูติศาสตร์
 อาหารสาหรับหญิงตั้งครรภ์และหลังคลอด
 การดูแลหญิงตัง้ ครรภ์ ผูค้ ลอด มารดาหลังคลอด
 ความวิตกกังวลของหญิงตั้งครรภ์
 พฤติกรรมการเผชิญความเจ็บปวดของหญิงตั้งครรภ์
 การป้องกันทารกพิการแต่กาเนิด
 อาหารปลอดภัยในหญิงตัง้ ครรภ์และหลังคลอด
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 พฤติกรรมของพยาบาลผดุงครรภ์ในการดูแลหญิงตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอด
การเรียนการสอน
 การสร้างนวตกรรมการเรียนการสอน
 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
 การพัฒนานักศึกษาโดยเน้นกระบวนการจัดการเรียนการสอน
 การพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วธิ ีการสอนแบบ Problem Base Learning
 ความต้องการของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนทางสูติกรรม
ประเด็นอื่นๆ
 การพัฒนาบทบาททางการพยาบาล
 การสร้างนวตกรรมทางการพยาบาล
 คุณภาพชีวติ ผู้ที่ศาลสั่งฝึกและอบรม
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาและบุคลากร
 สวัสดิการสังคม
 Phamacology
2. ความต้องการด้านงบประมาณสนับสนุนการวิจัย
จานวนรวม
50,000-100,000
5 คน (20%)
100,000-200,000
10 คน (40%)
200,000-400,000
4 คน (16%)
ไม่ระบุ
6 คน (24%)
จานวนเฉลี่ยต่อคน
30,000-50,000
5 คน (20%)
50,000-100,000
7 คน (28%)
100,000-200,000
1 คน (4%)
ไม่ระบุ
12 คน (48%)
3. การประเมินตนเองถึงศักยภาพการวิจัย
รุ่นใหม่
15 คน (60%)
รุ่นกลาง
10 คน (40%)
มืออาชีพ
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4. ความต้องการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกข้อเสนอการวิจัย
ต้องการ
18 คน (72%)
ไม่ต้องการ
7 คน (28%)
5. ความต้องการเครื่องมือ/อุปกรณ์/นักวิจัย
ต้องการ
15 คน (60%)
ความต้ อ งการ : Biochemical laboratory , ห้ อ งท างานวิ จั ย ที่ มี ส ภาพแวดล้ อ มเหมาะสม มี
สัญญาณ wifi มีตู้เก็บเอกสารงานวิจัยรายบุคคลที่มกี ุญแจล็อคได้(สาหรับนักวิจัยส่วนบุคคล) ,
อุป กรณ์ ก ารออกก าลั งกาย,เครื่อ งคอมพิวเตอร์ในห้องวิจัย ที่ใช้งานได้จริง , เพื่ อนนั ก วิจัย ,
เครื่องปริน้ ในห้องวิจัย , นักสถิต/ิ ที่ปรึกษาด้านสถิติ, กล้องถ่ายรูป, นักโภชนบาบัด
ไม่ต้อง
10 คน (40%ป
6. ความต้องการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ระดับคณะ
ต้องการ
19 คน (76%)
ไม่ต้องการ
6 คน (24%)
7. อุปสรรคในการพัฒนางานวิจัย
เวลา
22 คน (88%)
ภาระงาน
22 คน (88%)
ทีม
6 คน (24%)
งบประมาณ
10 คน (40%)
ศักยภาพการวิจัย
13 คน (52%)
ข้อมูลข่าวสาร
8 คน (32%)
อื่นๆ
2 คน (8%)
- ระบบอินเตอร์เน็ต และฐานข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้มนี ้อย ไม่เพียงพอ
8. ความต้องการด้านการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย
การพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่
8 คน (32%)
การทางานวิจัยในชั้นเรียน
19 คน (76%)
การทางานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
13 คน (52%)
การพัฒนาโจทย์หัวข้องานวิจัยและงานสร้างสรรค์
12 คน (48%)
การทาข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานภายนอกระดับท้องถิ่น 11 คน(44%)
การทาข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานต่างประเทศ
2 คน(8%)
การพัฒนาผลงานวิจัยเพื่อจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
5 คน (20%)
การเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ 14 คน(56%)
งานวิจัย ส่งเสริมวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ 2560
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การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพมิ พ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ
การต่อยอดและถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมจากงานวิจัย
การพัฒนาด้านภาษาอังกฤษเพื่อนาเสนอและเผยแพร่งานวิจัย

12 คน(48%)
9 คน(36%)
13คน(52%)

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการวิจัย
7 คน(28%)
การพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่
8 คน(32%)
9. รูปแบบกิจกรรมที่ต้องการในการพัฒนาการวิจัย
การบรรยาย
6 คน (24%)
การอบรมเชิงปฏิบัติ 25 คน (100%)
อื่นๆ
2 คน (8%)
- Mix method
10. สิ่งที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วนในการบริหารจัดการงานวิจัย
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย
9 คน (36%)
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการขอทุนสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย 5 คน (20%)
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการหักเงินงบประมาณสนับสนุนการวิจัย 10% 4 คน (16%)
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกองทุนเงินสารองด้านการวิจัย
9 คน (36%)
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ ค่าตอบแทนจากผลงานที่จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
2 คน (8%)
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสิ่งอานวยความสะดวก และสนับสนุนการทาวิจัย 7 คน (28%)
การมอบรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น นักวิจัยดีเด่น
5 ตน (20%)
อื่นๆ
3 คน(12%)
- มีบุคลากรฝ่ายสนับสนุนช่วยเหลือด้านงานเอกสาร
11. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
 ควรมีการสรุปเวทีที่จะนาเสนอผลงานการวิจัยเป็นรายเดือนให้แก่นักวิจัยในคณะ
 ควรมีบุคลากรฝ่ายสนับสนุนช่วยเหลืองานวิจัยอย่างแท้จริง
 ควรมีช่องทางการประชาสัมพันธ์ในคณะอย่างชัดเจน ทั่วถึง
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ภาคผนวก ง
แผนการดาเนินโครงการปีงบประมาณ 2560
แผนโครงการงานวิจยั ส่งเสริมวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2560
โครงการ

เดือน
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

ผู้รับผิดชอบ

เม.ย. พ.ค.

มิย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

.1โครงการพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
กิจกรรมความร่วมมือในการทาวิจัยด้านการจัดการเรียนการ 1.1
สอนกับเครือข่าย

/

/

กิจกรรมผลิตผลงานวิชาการสอดคล้องกับชุมชนท้องถิ่น โดย 1.2
บูรณการกับการเรียนการสอนและบริการวิชาการ
โครงการ 2Research club
2.1 กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะนักวิจัยสู่ความเป็นเลิศ

/

/

/

อ.ถิรวรรณ

/

อ.ประดิษฐ์พร
อ.จวง
อ.ถิรวรรณ
อ.จีรภา
อ.จุฬาลักษณ์

2.1.1 กิจกรรมถอดบทเรียนเพื่อการพัฒนางานวิจัย

/

2.1.2 Research seminar series

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

2.1.3 กิจกรรมพัฒนา Research area เพื่อการเป็น Research

อ.จวง
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โครงการ

เดือน
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

ผู้รับผิดชอบ

เม.ย. พ.ค.

มิย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

culture
2.1.4 Best researcher Award

/

กิจกรรมพัฒนาความรู้ความสามารถด้านสถิติการวิจัย 2.1.5

/

/
/

/

/

/

กิจกรรมสร้างพี่เลีย้ งในการทาวิจัยและการผลิตผลงานวิชาการ 2.2
2.2.1

จัดประชุมระบบพี่เลีย้ งและเข้าสู่ Research family

2.2.2 จัดทาฐานข้อมูลนักวิจัย

/

อ.ประดิษฐ์พร

/

อ.จุฬาลักษณ์

กิจกรรมให้ความรู้ดา้ นการคุ้มครองสิทธิทางปัญญา 2.2.3
กิ จ กรรมพั ฒ นาสมรรถนของอาจารย์ ใ นการผลิ ต ผลงาน 2.3
วิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ
การจัดระบบกลไกการพัฒนางานวิจัย 2.4

/

/

กิจกรรมพัฒนาโครงร่างการวิจัย2.4.1

/

/

กิจกรรมเวทีการจัดการความรู้ 2.4.2

/

/

.3โครงการสร้างเครือข่ายวิจัยระดับชาติและนานาชาติ
3 ) กิ จ กรรมเทคนิ ค การน าเสนอผลงานการวิจั ย 3.1 minute

งานวิจัย ส่งเสริมวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ 2560

อ.จุฬาลักษณ์

/
/

อ.ถิรวรรณ

อ.จีรภา

/
ดร.นิตยา

/
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โครงการ

เดือน
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

research)
3.2 กิจกรรม การจัดประชุมวิชาการและการนาเสนอผลงานวิจัย
สร้างสรรค์
กิจกรรมตลาดนัดนวัตกรรม 3.3

/
/

งานวิจัย ส่งเสริมวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ 2560

เม.ย. พ.ค.

ผู้รับผิดชอบ
มิย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
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ภาคผนวก จ
Research Mentor
ดรรพรริร.
Research &
Development (R&D),
Participatory action
research (PAR)

ดรรรมุชะิร.
Narrative qualitative

ดรารญรรร.
Mix method
Correlation
Quantitative

ดร์ญีนศั.ท
Regression quantitative

ดรนพตัร.
Clinical trial
Quantitative,
Correlation quantitative

ดรรรมดพิดทิร..
Ethnographic
qualitative,
Quasi-Experimental
research

สะรุพก์ศะ
อวุ้แ้าลพ์ตนากงุ้ร.
อัวชัา ว์อา้สวตาลล.
อ้้ส์า์ณแ์ณนุา.
อักวาัา์ตนวา้ส.
อ้้ส์า์ าแชม้์อักลวา.
อัรแ์์ผรอ้ณแ.

อวขกา์กก้้ าแช.

ออวก วา์ ้ชิวอ.
อราก้วอ์นุาาั.

งานวิจัย ส่งเสริมวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ 2560

อลราขขาก์ยอัชัาน.
อัาลยวักวา์์้ริอ้าฒัล.
ออาฒฒขนอ.์ักพวาักวม์

อ์นฒัรวว์์แามรแิรกราญล.

อรกนารวว์์มา้กอว.
อรอ์า์นกิม ้้น.
อ์้ิวา์พาิล์ศกแ.
อิกมาัว์์์ุอแนกอแ.
อลกวรวว์์ยอแรน.
อตว วรแ์รแิ รา วกพ.
อั้สานา้ส์์งุ้ร ้ช.
รกายอ่วุอกพวอ์ลอวก้ยล์์้กว าแช อ ้ม์ิา์าตลกน้พว.
อัอวาัา์้าฒัลา้์มส.
อตลนยวาตก์ยลก้ลูว.
อักวัา์ิกวกตแิัวชัา.
อ้มนขล้์ยอแ์ออกว.

การกาหนดติดตามแผนการวิจัย
1. ระบบติดตามโดย Research Mentor ของคณะพยาบาลศาสตร์
ดร.จิราพร วัฒนศรีสิน
ดร.ประชุมพร บัวคลี
ดร.อรัญญา รักหาบ
ดร.ทัศนีย์ สุนทร
ดร.นิตยา ศรีสุข
ดร.ประดิษฐ์พร พงศ์เตรียง
 มีการติดตามโดยใช้คู่มือแผนงานนักวิจัย ประจาทุกเดือน
2. ระบบติดตาม โดยฝ่ายวิจัยฯ คณะพยาบาลศาสตร์ ผู้รับผิดชอบหลัก อ. จวง เผือกคง
 มีการประชุมติดตามการดาเนินการวิจัยและการนาเสนอความก้าวหน้า ประจาเดือน (Research
club)
 มีการติดตาม ผู้วิจัย ทั้งงบประมาณรายได้ งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณภายนอก ทุก 3
เดือน โดยการติดตามผ่านผู้วิจัยและ Mentor
3. ระบบติดตามผ่านสถาบันวิจัยฯ โดยการรายงานความก้าวหน้าผ่านผู้ทรงคุณวุฒิ

ภาคผนวก ฉ
ตารางสรุปผลการรายงานความก้าวหน้างานวิจัย
ณ ห้องประชุมพุทธิชีวิน อาคารปฏิบัติการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์
วันที่ 13 มกราคม 2560
งานวิจัยที่ได้รับทุนปี 2558 – 2560
ลาดับ
ชื่อ
1.
2.
3

4
5

ผู้วิจัย
อ.วีณา ลิ้มสกุล
อ.เกษรา ตั้นเซ่ง
อ.กฤษณา คงเคล้า
อ.จีรภา กาญจนโกเมศ
ว่าที่ร้อยตรีธีระยุทธ เกิดสังข์

อ.จีรภา กาญจนโกเมศ
อ.พรสรวง วงศ์สวัสดิ์
อ.จิรภา เสถียรพงศ์ประภา
อ.กฤษณา สังขมุณีจินดา

ชื่อเรื่อง

ปีงบ

ผลของโปรแกรมการพัฒนาสมองในผู้สูงอายุที่มี
สมรรถภาพสมองบกพร่องในระยะต้น
ผลของรูปแบบการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อน
ขึ้นฝึกปฏิบัติวิชาปฏิบัติการพื้นฐาน
ผลของโปรแกรมการบาบัดและให้คาปรึกษาโดยใช้สติ
เป็นพื้นฐานต่อความเครียดและระดับสติของ
นักศึกษา
ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการจัดการตนเองต่อ
คุณภาพการนอนหลับของนักศึกษา
คุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับการรักษาด้วย
ยาเคมีบาบัด

2558
2558
2558

2559
2559

ความก้าวหน้า
อยู่ระหว่างการเขียนสรุปและวิเคราะห์ผล
และรอยื่นผู้ทรางตรวจสอบเพื่อปิดเล่ม
ผ่านผู้ทรงตรวจครั้งสุดท้ายแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการแก้
เล่มก่อนส่งฉบับจริง
ผ่านผู้ทรงตรวจครั้งสุดท้ายแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการแก้
เล่มก่อนส่งฉบับจริง
ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิจัยในคนแล้ว
กาลังจะเริ่มเก็บข้อมูล
รอการพิจารณาจากคณะกรรมการวิจัยในคน

38

ลาดับ
ชื่อ
6

ชื่อเรื่อง

ปีงบ

อ.รุ้งกานต์ พลายแก้ว
อ.ประภัสสร อักษรพันธ์
อ.อัญชลี จิตราภิรมย์
อ.จิรภา เสถียรพงศ์ประภา

ผลของการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนเทศบาลตาบลบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประสิทธิผลของการจัดการตนเองต่อความสาเร็จใน
การยับยั้งการคลอดยับยั้งการคลอด

2559

รอการพิจารณาจากคณะกรรมการวิจัยในคน

2559

อยู่ระหว่างการสรุปผลและวิเคราะห์ข้อมูล

8

อ.เบญจวรรณ งามวงศ์วิวัฒน์

2559

9

ดร.ประดิษฐ์พร พงศ์เตรียง
อ.สุมณฑา หิ้มทอง

อยู่ระหว่างการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของ
มหาวิทยาลัย และทาเครื่องมือ
รอการพิจารณาจากคณะกรรมการวิจัยในคน

10

ดร.นิตยา ศรีสุข
อ. พรรษา หวานบุญ

11

อ.อริสรา สุขศรี
ว่าที่ร้อยตรี ธีระยุทธ เกิดสังข์
อ.ธวัชชัย ทีปะปาล
อ.ถิรวรรณ ทองนวล
อ. รุ้งกานต์ พลายแก้ว
อ.วิรีภรณ์ ชัยเศรษฐสัมพันธ์

ผลของการออกกาลังกายแบบพิลาทีสต่อภาวะ
ซึมเศร้าของผู้สูงอายุ
การวิจัยเชิงคุณภาพ: การศึกษาการเรียนรู้เรื่องการ
มีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยและการป้องกันเอชไอวีใน
นักศึกษาชายมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
การพัฒนาสื่อการสอนวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ
ราษฎร์ธานี
การพัฒนากิจกรรมการเสริมสร้างความแข็งแกร่งใน
ชีวิตของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ผลของการใช้คู่มือดูแลตนเองสองภาษา (พม่า-ไทย)
ต่อพฤติกรรม การดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์
พม่าที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์

7

12

ผู้วิจัย

งานวิจัย ส่งเสริมวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ 2560

2560

ความก้าวหน้า

2560

ทาสัญญารับทุนเรียบร้อยแล้ว และกาลังจะดาเนินการขอ
จริยธรรม คาดว่าจะเสร็จสิ้น ภายในเดือน ม.ค. 60

2560

ทาสัญญารับทุนเรียบร้อยแล้ว และกาลังจะดาเนินการ
ขอจริยธรรม

2560

กาลังพัฒนาเครื่องมือวิจัย
-คู่มือฯผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว
-อยู่ระหว่างการแปลคู่มือเป็นภาษาพม่าคาดว่าจะส่งขอ

39

ลาดับ
ชื่อ

ผู้วิจัย

13

อ. กมลชนก ทองเอียด
นายปราโมทย์ หฤรักษ์
นางพนิดา แพ่งภิรมย์
อ.สุนันทา ลักษ์ธิติกุล

14

15

16

ชื่อเรื่อง

ปีงบ

ผลของกระบวนการดูแลต่อคุณภาพชีวิตที่เกี่ยวข้อง
กับการมองเห็นของผู้สูงอายุผ่าตัดต้อกระจก

2560

อ.จิดาภา
พลรักษ์
ดร.จิราพร
วัฒนศรีสิน
อ.วรรณา
กุมารจันทร์
อ.วิรีภรณ์ ชัยเศรษฐสัมพันธ์
อ.ถิรวรรณ ทองนวล

การพัฒนาสมรรถนะด้านการสร้างเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุของนักศึกษาพยาบาลโดยวิธีการเรียนรู้แบบ
กรณีศึกษาและตามสภาพจริง
ผลการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้การนวด
ประคบสมุนไพรในหญิงตั้งครรภ์ สาหรับนักศึกษา
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

2560

อ.วรรณา กุมารจันทร์

การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบ
ห้องเรียนกลับทางรายวิชามโนทัศน์และทฤษฎี

งานวิจัย ส่งเสริมวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ 2560

2560

ความก้าวหน้า
จริยธรรมการวิจัยได้ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือน
มกราคม 2560 (ส่งจริยธรรมการวิจัยที่ รพ.สุราษฎร์ธานี)
ทาสัญญารับทุนเรียบร้อยแล้ว และกาลังจะดาเนินการ
ขอจริยธรรม คาดว่าจะเสร็จสิ้น กลางเดือน ก.พ. 60

ทาสัญญารับทุนเรียบร้อยแล้ว กาลังศึกษาตัวแปรและสร้าง
เครื่องมือ เพื่อขอจริยธรรม

อยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสาร ตารา และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้แนวคิด ทฤษฎีและ
ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบแบบอิง
ประสบการณ์เพื่อสร้างเครื่องมือวิจัย และร่างแผนการ
จัดการเรียนรู้ และคู่มือการนวดประคบสมุนไพรในหญิง
ตั้งครรภ์
2560 อยู่ระหว่างขั้นตอนทาสัญญารับทุน และขั้นตอนส่งขอ
EC การวิจัยในมนุษย์ และสร้างเครื่องมือ

40

ลาดับ
ชื่อ

17

18

ผู้วิจัย

ดร.อรัญญา รักหาบ
อ.เกศรา ตั้นเซ่ง
อ.จีรภา กาญจนโกเมศ

อ.วารุณี สอนอินทร์

ชื่อเรื่อง
ทางการพยาบาล
ผลของการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์กับการเรียนรู้
ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลผูใ้ หญ่ 2 คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์
ธานี

ผลของโปรแกรมการสร้างลักษณะมุ่งอนาคต
ต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในวัยหญิงตอนต้น

งานวิจัย ส่งเสริมวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ 2560

ปีงบ

ความก้าวหน้า

2560 รอการพิจารณาจากคณะกรรมการวิจัยในคน

2560 รอการพิจารณาจากคณะกรรมการวิจัยในคน

ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข/ช่วยเหลือ
ปัญหา/อุปสรรค
1. ไม่มีเวลาและมีภาระงาน
2. อ.กฤษณา คงเคล้า มีปัญหาว่าขณะที่ทาวิจัยในชั้น
เรียน ปรึกษาสถาบันวิจัยได้บอกว่าไม่ต้องขอ IRB จึง
ดาเนินการทาวิจัยจนเสร็จสิ้น ทาให้ไม่สามารถเขียนเป็น
บทความวิจัยได้
3. เงินสนับสนุนของคณะ เรื่อง ค่าตอบแทนที่
ผู้ทรงคุณวุฒิดูเครื่องมือให้
4. อ.ธีระยุทธ ติดปัญหาเรื่อง stat ตาราง print out
มีปัญหา
5. อ.เบญจวรรณ ติดปัญหาเรื่องกลุ่มตัวอย่างมีจานวน
น้อย เขียนในโครงการไปว่าจะทาเป็น 2 group จะ
สามารถเปลี่ยนเป็น one group pre-post test ได้
หรือไม่
6. งบ ปี 59 กาลังจะครบกาหนดสัญญา ต้องรายงาน
รอบที่ 2 มีงานวิจัย 3 เรื่องที่น่าจะเสร็จไม่ทันกาหนด
7. ขอที่ปรึกษาเรื่องการเขียนบทความวิชาการ

แนวทางการแก้ไข/ช่วยเหลือ
1.บริหารจัดการเวลาให้ได้
2. ทีมเสนอและให้เขียนเป็นบทความวิชาการ และ
ทีมจะช่วยหาตัวอย่างบทความ และให้คาแนะนา
ช่วยเหลือเรื่องวิธีการเขียน
3. ทีมช่วยหาข้อสรุปว่าสามารถเขียนไปในโครงการ
ได้หรือไม่ เพื่อลดความซ้าซ้อนและเป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน
4. ทีมช่วยดูอีกครั้ง เรื่อง stat นัดวันที่ช่วยกันดู คือ
วันที่ 17/01/60 เวลา 9 น. และร่วมหาแนว
ทางการมีที่ปรึกษาเรื่อง stat
5. เบื้องต้นทีมเนื้อให้ลองไปดูกลุ่มตัวอย่างที่ ชมรม
ผู้สูงอายุอีกครั้ง หากกลุ่มตัวอย่างน้อยจริง ๆ ทีมจะ
ช่วยเรื่องแนวทางการแก้ไข และการประสานเพื่อ
ทาเรื่องเพื่อเปลี่ยนวิธีการดาเนินการวิจัย
6. ทีมจะช่วยเรื่องการพิจารณา IRB และช่วย
ประสานเรื่องการขยายเวลา
7. ทีมจะช่วยเป็นปรึกษาเรื่องการเขียนบทความ
วิชาการ

ภาคผนวก ช
Research Seminar Series continuous2016 Schedule
ทุกพฤหัสบดี ที่ 2 ของเดือน ณ ห้องพุทธิชวี นิ คณะพยาบาลศาสตร์
Date

Time

Presenter Name
ดร.นิตยา

Topic
SYSTEMATIC REVIEW STRATEGIES

13-13.30น.
13.30-14.00

ดร.นิตยา

ผลของสื่อวีดีทัศน์ต่อทักษะทางการพยาบาลของนักศึกษา

ดร.ประดิษฐ์พร

การเข้าถึงบริการสุขภาพในชายรักชาย

ผู้รับผิดชอบ
อ.ถิรวรรณ

23ธ.ค. 59
Research
presentation
26ม.ค. 60
Research
presentation

13-15.00น.

14.00-15.00

ดร.อรัญญา

23 ก.พ.60
Research
presentation

13-13.30น.
13.30-14.00

อ.วีณา

HOW TO DO MIX MEDTHOD RESEARCH
โปรแกรมพัฒนาสมองผู้สูงอายุ

อ.จีรภา

โปรแกรมการส่งเสริมการนอนหลับในนักศึกษา

14.00-14.30

อ.วรรณา

การบริการเอื้ออาทรต่อผู้สูงอายุ

ดร.ประดิษฐ์พร
ดร.นิตยา
ดร.อรัญญา

Research Week

ดร.ประชุมพร
ดร.ประดิษฐ์พร
ดร.ประดิษฐ์พร
ดร.นิตยา

Qualitative research
ENDNOTE SESSION

อ.จุฬาลักษณ์

13-13.30น.
13.30-15 น.

ดร.ประดิษฐ์พร

Stigma and Discrimination in Thai gay men
กระบวนการเก็บข้อมูลวิจัยเชิงคุณภาพ

อ.จีรภา

13.-15.น.

ดร.ทัศนีย์

Quantitative research

ดร.ประดิษฐ์พร

13-15 น.

ทีมวิจัย

REFLECTIVE

ทีมวิจัย

9 มี.ค. 60
23 มี.ค.60
Research
presentation

13-13.30น.
13.30-15 น.

27เม.ย.60
Research
presentation
25 พ.ค.60
Research
presentation
22 มิ.ย..60
Research
presentation
27 ก.ค.
60
10 ส.ค. 60

13-15.00น.

ดร.ประดิษฐ์พร

อ.จวง

ดร.นิตยา

Career pathway development of APNs in Thailand

สรุปผลโครงการ
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ภาคผนวก ซ
กิจกรรมการทบทวนประเมินผลการดาเนินงานวิจัยในไตรมาส ที่ 1-3

แบบเสนาโครงกรร/กพรกรระ รรมรรรีงบรรมะรณ ิ.ี 2560
คณมิัรบรลีรสตรท ะหรวพ์ัรลญัรรุภญฏสชรริฎรทธรนศ
โครงกรร Research club
กพรกรระกรรสร้รงิศ่เลศ้ังในกรร์รวพรญัแลมกรรผลพตผลงรนวพุรกรร
รหญสโครงกรร 0614011 รหญสกพรกรระ 600319
1. ลญกิณมโครงกรร
2. ผู้รญบผพดุาบโครงกรร

์์์์์์์์์าณวแ้าวใ์มก์์์/์์าณวแ้าวพกอ์ลร่อแ
วว.ัวชวกสฐตว์ตแิ์พวอกแ
์์์์อ.ั้สานา้ส์์งุ้ร ้ช

3. หลญกกรรแลมเหตชผล
ัา้ผน้าวัวช์มกลณ้์ัาตวชวานณ์ชตนรกาวุาล้าวรกัากอกลกใลวชวานตอใขุ์ออ้ยาิแพารขอิราววุาลผนแาล
รกขา้าว์งนช์แกล ลาน ล้ล้าวรกัากอกลกใลวชวานพุ่า้รกา์้์ิยอุ่้า์ลว์ฝ่ากรกัากงนช กแ์ วกมรกขา้าวัึแไวุมอ้าว
ยนยรล้วชนรล้าวงนช้าว ุ าวรัณรามพุอแ้าววุาล้าวตาญ ลาแาลรกัากชอแน้ณนา้ว ากรกข า้าวณ์ช
ตกานานิา พว์ศึ่แตนรกาน้ณนา้ว กรลใ์ฒกพุอแ้าว้าว ลาน ล้ล้าวตาญลาิา้กัาตใล้าวรกัาก์วรมลึแ้าว
ลาน ล้ลยา้สชยอ่์้อ่กรชุอแพกอ้าววุา์แกล้าวรกัากยอ่มอัวช กยลกัาต์
้าวตาญลา มววลลชชอแน้ณนา้วใล้าวยุารกัาก์ั็ล ก่แัุา์ั็ลพกอ้าวตาญลาแาล วุาแ ววณ้าวรกัาก
งนชรกขา้าวพกาแๆ์์ตร่อ้าวุ้าร ลกณราม์ั็ล์นกิวุาล้าวรกัากชอแน้ณนา้วลาิลัุา์ั็ลพุอแไวุวาน้าว ลาน ล้ลใ์ุ
ผลุรกัากมอิา้กัาตวุาลพกาแๆ์ยอ่ม้กแผน า ม้ยลกพยอ่์้อ่กรชุอแวุาล้าวรกัาก์์ขกล์อแณณรามวลุใล้าวตาญ ลาแาลรกัาก์
พนอวัลมอณราม ามาวลัวชก้้พิา พวยอ่์้อ่กรชุอแใล้าวรกัาก์ยาิแ ามาวลตาญลายุอแลก่ลวกรม้าน์ณวรอชกากผกาล
้าวรกัากไวุอกกาแมอัวช กยลกัาต์ออ้ยาิแ้าว วุาแงวแัลแใัใ์ุน้ณนา้ว์์็ล์ณราม ุาณาฒชอแ้าวรกัาก์ตร่อลุามา ลก
้าว์้กวราญลลววมอแณ้วง์กแ้าว์วอกลวลุอาลลุาไั ลก้าวตาญลาพกอไั
วุรก์์พ้วาแ้นการณ์ชผลุัาวยุาาณวแ้าว์ัึแไวุวก์วก่ม้าวัาว้กั้ววมาณวแ้าวัากใพุณราม์นา้์นากงนช
ณรามพุอแ้าวชอแน้ณนา้วใล้าวตาญลาิา้กัาตชอแพล์ตร่อ้าวรกัาก์ใลวอน์6์์วรอลยอ่ผกาลมา์มอณรามัุา์ั็ล
ใล้าวัวช์มกลผน้าววุา์ลกล้กั้ววมพกาแๆ์์ตร่อลุาผนยอ่ไวุมาตาญลา์งนชัวานัว้แ์้กั้ววมาณวแ้าวพกาแใ์ุมอณ้
ฯัาตมา้กก่แชึิล์แาลรกัากงนช กแ์ วกมรกขา้าวณ์ชตกานานิา พวัึแไวุัาว้าวยนยรลผน้าววุา์ลกล้าวพาม
ก้ยลิา พวงนชพารขอิราวชึิล
4. วญตถชรรมสงคทขางโครงกรร
4.1 เพื่อติดตามประเมินผลการดาเนินงานโครงการวิจัยในไตรมาสที่ 1 และ 2 ปีงบประมาณ 2560

งานวิจัย ส่งเสริมวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ 2560
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5. ความสอดคล้องตัวบ่งชี้หรือตัวชี้วัดของ สกอ. สมศ. กพร. หรือสภาการพยาบาล

5.1 ้อ.วชวาน์นา้ ลพว
5.2์ ้อ.วชวานณ์ช พารนกแขอิ์2.1์วชนนงนช้นไ้้าวนวก์าวงนชตาญลาแาลรกัาก์วรอแาล
วุาแ ววณ์
5.3์ก้ยลิา พวยอ่์2์ตาญลาณ้์ัาต้าวรกัาก์ตร่อตาญลาข้มขลยุอแลก่ล
พารขอิราวยอ่์14์วชนนงนช้นไ้้าวนวก์าวงนชตาญลาแาลรกัากงนชแาล
วุาแ ววณาวกใขุข้มขล์ั็ลฐาล์
6. กรรบูรณรกรรกญบกรรเรศันกรรสาน/กรรวพรญั (รมบชุื่ารรัวพุร/หญวข้าวพรญั)
ไมกมอ
7. ลญกิณมกลช่ะกพรกรระ
วุาลรกขา้าวยอ่ กแ์ วกมณ้์นา้ส์ชนา์ิกพยอ่ตึแัวช แณ
วุาล กแ์ วกมิกนัชงนชราญลลววม์์์์์์์์วุาล์ วกม วุาแณ้์ลววมงนชัวกกลววม
วุาล้อสา์วรอ้าว กแ์ วกม ้ชัาต
วุาลนุา์ต็ฒัวชากขล์วรอวา้สา ก่แงรวนุอม
8. คชณลญกิณมบญณฑพต์ศ่ิึงรรมสงคทตระกราบ TQF
ณ้์ลววม์ัวกกลววม
์ณรามวลุ
ยา้สชยาแััฒฒา
ยา้สชณราม ามตาลลวช์รกาแน้ณณน์งนชณรามวานผกวขอน
ยา้สช้าวรก์ณวาช์์ขกแพาร์นช์้าว ร่อ าวงนช้าวใขุ์ยณาลานกอ าว ล์ยิ
รกขาขอตยาแ้าวตกานาน
9. ควระสาดคล้างัช์ธีรสตรทะหรวพ์ัรลญัรรุภญฏสชรริฎรทธรนศ 5 สร้รง 3 ิญฒนรกญบแผน
ัช์ธีรสตรทขางหน่วังรนแลมผลผลพต :
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แผนัช์ธีรสตรทะหรวพ์ัรลญัรรุภญฏสชรริฎรทธรนศ :
5 สร้รง
[/] (1) สร้รงคน
(1.1) วุาแงผลตาญลาิา้กัาตชอแอาัาวกงนชน้ณนา้ว์อกกาแ์ั็ลวลัลววม์์ตร่อ กแผนพกอนา์ิกพยอ่มอ
ณ้์ัาต
)1.2)์ ย้้ณลพุอแอกลกอกกาแมอิา้วกพิวอ์งนชมอตริลยอ่์พารพลใล้าวง วแออ้งนช์ ลอณรามณกว์์็ล
)1.3)์ วุาแวชนน์“ตอ่ อลลุอแ์ตร่อ์ ุลยาแ ลกณราม ุา์ว็ั”
(1.4) วุาแวชนนผนพอนงยลยาแรกขา้าว์ รา วก้าว์ยอ่ตา้อาิาก์วชนนัวช้าล ้ชัาต์้อแย้ล ุาวอแ
์นอิกแขอต
(1.5) วุาแณรามวลุ ึ้์ั็ลณวอนณวาร์วอกร้าล
[ ] (2) สร้รงบญณฑพต
(2.1) วุาแ์อ้นา้ส์ชอแ้าว์วอกลวลุ ลก้าวนแมรอัฏกนาพก์“วลุัวกแงนชยุาไวุ”
(2.2) วุาแณราม์ณกขกล้านัาสางนชณอมตกร์พอว์ตร่อ์ตก่มชอวณราม ามาวลยาแ้าวงชกแชาล
(2.3) วุาแนา์ิกพยอ่มอณรามใฝ่วลุ์อวยล์์ั็ลณลวอ์มอััฒฒา์งนช์ัพณพกชอแ้าว์วอกลวลุพนอวขอรกพ
(2.4) วุาแณรามตวุอมชอแ์นา้ ลพว์ตร่อวอแวาน้าว์ันอ่กลงันแชอแ าแณม์์ขกล์ ์ าชารกขา
์นา้ ลพวลาลาขาพก
(2.5) วุาแณราม์ชุมงช็แชอแรกขาขอตณวล์้าวผนกพงนชตาญลาณวล
[/] (3) สร้รงควระเร็นเลพี
(3.1) ม้กแ ลก์ั้า์มาก์ณรอ์้าว์ั็ลม์ารกยกานากง์กแณ้์ัาต
(3.2) ม้กแแาลรกัาก์์ตร่อ์ั็ลวา้ฐาลใล้าว วุาแณราม์ั็ล์นกิชอแ้าว อล์นวก้าวข้มขลงนชยุาล้นุาว้แ
์์์์์์์์์์์ิกนัราญลลววม
(3.3) ม้กแ วุาแ์ณวรอชกาก้านัาณวาฐงนช์อ้ขล์ตร่อ กแ์ วกมณรามวกรมมรอใล้าว วุาแณราม์ั็ล์นกิวุา์ลกล
ตาลล้กั
(3.4) ม้กแ ลอแตวชวาขั์กลาล รน าลงลรตวชวาขวุาวก์
[ ] (4) สร้รงรมบบบรพหรร์ศ่ดศ
(4.1) วุาแณรามขาว์ัลชอแณรามุ้าร์ลุาใลอาขอต์ตร่อณรามมา่ลณแใลอลาณพ
(4.2) วุาแวชนน้าวนวก์าวยอ่มอมาพวฐาล์ณนกอแพาร์วรว์ว็ร์าัวกแใ ์ัวชากขล์ัวช์กาว์วานผกวขอน
พวรั อนไวุ
(4.3) ์ วุาแม์ารกยกานากง์กแ้าวมอ กรลวกรม์งนช้าว์ั็ล์ุ้ล กรล
(4.4) วุาแม์ารกยกานากง์กแลอิ์ตร่อ์ั็ลนุาลยอ่อนอ้กลชอแณลวองนชณล์้กแ
(4.5)์ วุาแณรามไรุราแใั์งนชณราม์ขร่อมา่ลใลอแณ้ว์ตร่อ้าวอกลกวกรม้าลอกกาแมอณราม ้ช
[/] (5) สร้รงีญกัภริสู่ารเซศัน
(5.1) วุาแณรามตวุอมชอแม์ารกยกานากงนชน้ณนา้ว์์ตร่อวกรมมรองนชงชกแชาล้าน้าว์ชุา ลกัวชขาณม
อา์ศอกล
(5.2) วุาแ์ณวรอชกากณรามวกรมมรอยาแรกขา้าวอกกาแ์ชุมชุล้านม์ารกยกานากยอ่มอณรามวกรมมรอใล้น้กม
อา์ศอกล
(5.3) วกรม้าล วุาแนา์ิกพยอ่มอณราม ามาวลวอนวุาล์)Multi-functional Skill)
(5.4) วุาแราญลลววมอแณ้วใล้าวกอมวานงนชัวานพาร์ชุา ลกณราม์นา้์นากชอแ์ขริอขาพกงนช
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งลรณรามณกว
3 ิญฒนร
[ /] (1) ิญฒนรสภริแวดล้าะ์ศ่ดศ
์์์์์์์์ วว วุาแนววกา้าิ์“ลกาอกลก์ลกา์วอกล”
[ ] (2) ิญฒนรภูะพรัรรรถพ่นไ์ัแลมสรกล
์์์์์์์์ตาญลาัลมกััฒฒายุอแลก่ล์์์์์์์์์ัลมกััฒฒาไยก์์์์์์์์ัลมกััฒฒา า้น์
[ ] (3) ิญฒนรสู่ควระเร็นนรนรุรตพ
(3.1)์ตาญลา์ณวรอชกากณรามวกรมมรอ้านม์ารกยกานากใลพกาแัวช์ยิอกกาแ์ั็ลวลัลววม
์์์์์์์์์์์์์์์์์์ขกล์Research Collaborative
(3.2) ตาญลา์นา้ ลพวงนชวลังนน้าว์วอกล้าว อล ลก์International Standard
(3.3) ตาญลาวลังนน้าวนวก์าว์นา้ ลพว์าวกใ์ุณราม ุาณาฒ้านัาสา์
(3.4) กแ์ วกม้าวงน้์ันอ่กลอาัาวกงนชลา้ิึ้สา์(Mobility) ้านพกาแัวช์ยิ
(3.5) กแ์ วกมณราม์ั็ลลาลาขาพกงนชณราม์ั็ล า้นนลตริลฐาลชอแณราม์ั็ลไยก
แผนัช์ธีรสตรทขางคณมิัรบรลีรสตรท :
[ ] (1) ผนกพนา์ิกพยอ่มอณ้์ัาตไวุมาพวฐาล
[ ] (2) ตาญลาณ้์ัาตแาลรกัาก์ตร่อตาญลาข้มขลยุอแลก่ล
[ ] (3) ลกากยอวอแณณรามวลุ ลกณราม์ชุมงช็แชอแข้มขลยุอแลก่ล
[ ] (4) ยุาล้นุาว้แิกนัราญลลววม์ัลมกััฒฒายุอแลก่ลงนชัลมกััฒฒา า้น
[ /] (5) ตาญลาณ้์ัาตอาัาวกงนชน้ณนา้ว์ชุา ลก์้์ิมาพวฐาล
[ ] (6) ตาญลาวชนนนวก์าวัาว้าว์ตร่อ์ชุา ลก าแณมวกักยาน
10. ตญวุศ้วญดควระสรเร็รขางโครงกรร
10.1 เร้รหะรัเุพงรรพะรณ :
10.1.1์ัุาลรลาณวแ้าวัากใพุแาลรกัากงนช กแ์ วกมรกขา้าว์ไวุวาน้าวยนยรลงนช
ัวช์มกลผน้าววุา์ลกล้าววุอกนช์80
10.1.2์อาัาวกณ์ชตกานานิา พวยอ่วานผกวขอนแาลรกัาก์ัุาลรล10์ณล
10.1.3์์ัุา์ลุายอ่ฝ่าก ลาน ล้ลัุาลรล์5์ณล
10.2 เร้รหะรัเุพงคชณภริ :
10.2.1์าณวแ้าวตาญลาิา้กัาตลา้รกัากงนชาณวแ้าวยอ่์้อ่กรชุอแไวุวาน้าวยนยรลงนช
ัวช์มกลผน้าววุา์ลกล้าว์มอ้าวลุาผนมาราแงผลแาล์ตร่อใ์ุ์้กวัวช กยลกัาต ลแ ้ว
10.3 เร้รหะรัเุพงเวลร :
้กั้ววมกกอกยอ่์4้กั้ววม้าวยนยรลัวช์มกลผน้าววุา์ลกลแาลรกัากใลไพวมา ์ยอ่์1์งนช์2์
ราลยอ่์31์มอลาณม์2560์์รนา์9.00-16.00์ล.์
์์์ุอแต้ยลกขอรกล์ณ์ชตกานานิา พว
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10.4 เร้รหะรัเุพงต้น์ชน :แนัวชมา์์2,100 นาย์) อแตาล์ลึ่แวุอกนายลุรล)
้กั้ววมกกอกยอ่์4้กั้ววม้าวยนยรลัวช์มกลผน้าววุา์ลกลแาลรกัากใลไพวมา ์ยอ่์1 งนช์2
ราลยอ่์31์มอลาณม์2560์์รนา์9.00-16.00์ล.์์

แนัวชมา์์2,100 นาย์) อแตาล์ลึ่แวุอกนายลุรล)
11. กลช่ะเร้รหะรัผู้เข้รร่วะโครงกรร
้กั้ววมกกอกยอ่์4 ้กั้ววม้าวยนยรลัวช์มกลผน้าววุา์ลกลแาลรกัากใลไพวมา ์ยอ่์ 1 งนช์2อาัาวกงนช
์ัุา์ลุายอ่์ณ์ชตกานานิา พวัุาลรล์15์ณล
ราลยอ่์31์มอลาณม์2560์์รนา์9.00-16.00์ล.์์์์ุอแต้ยลกขอรกล์ณ์ชตกานานิา พว

12. ขญ้นตาน/ วพธศกรรดรเนพนงรน (ตระกรมบวนกรร PDCA)
ขญ้นตาน
กพรกรระ

รมัมเวลร

ผู้รญบผพดุาบ

P = Plan
้าวราแงผล

ฝ่ากรกัาก์ผนแาลรกขา้าวงนชรก์ยิ ามตาลล์์พวอกม ้.ต.์2560 วว.ัวชวกสฐตว์
ตแิ์พวอกแ
ราแงผล้าววุา์ลกล้าว์ตร่อัาวัวชข้ม

D = Do
้าวัฏกนาพก

ัา ว ัวชข้ ม ์พก ว พามผนแาลงนชัวช์มก ล าณวแ้าว
ยาิแ์มวชอแแาลรกัากงนช กแ์ วกมรกขา้าว์ใลไพมา ยอ่์
1์งนช์2์ัีแนัวชมา์์2560์าวก้าวยนยรลผน
้าวัฏกนา พกแาลพามพา รขอิ ราว์ยาิแวชวา น์ ้อ.์ ัา้าว
ตกานาน์งนช์ม์ารกยกานาก

31์มอ.ณ.์
2560

พกวพามัวช์มกลผน้าววุา์ลกลาณวแ์พาม
ราพล้ัวช แณ์งนช้าวง วแณรามณกว์์็ลชอแ
ผลุ์ชุาวกรมัวชข้ม์ตร่อ้าวัวานัว้แงนชตาญลาใล
วชกชพกอไั

10์ม.ก.์ วว.ัวชวกสฐตว์
ตแิ์พวอกแ
2560

= Check
้าวพวรั อน

อ.ั้สานา้ส์์
งุ้ร ้้

A = Action
ลุาผนยอ่ไวุมาัวช้อน้าวราแงผลแาลงนช
้าวัวานัว้แงนชตาญลา แนัวชมา์ใลัีแนัวชมา์พกอไั์ตร่อใ์ุ์้กว
ัวช กยลกัาต ลแ ้วพกอ้าวตาญลาิา้กัาต้าวรกัาก
ชอแน้ณนา้วณ์ชตกานานิา พว

วว.ัวชวกสฐตว์
ตแิ์พวอกแ
อ.ั้สานา้ส์์
งุ้ร ้้

อ.ั้สานา้ส์์
งุ้ร ้้

15์ .ณ.์ วว.ัวชวกสฐตว์
ตแิ์พวอกแ
2560
อ.ั้สานา้ส์์
งุ้ร ้้

13. วญน์ศ่ดรเนพนกรรรญดโครงกรร
้กั้ววมกกอกยอ่์4 ้กั้ววม้าวยนยรลัวช์มกลผน้าววุา์ลกลแาลรกัากใลไพวมา ์ยอ่์1์งนช์2

14. สถรน์ศ่ดรเนพนกรร
์ุอแัวชข้มต้ยลกขอรกล์ณ์ชตกานานิา พว์ม์ารกยกานากวาขัาฏ ้วาสฎวลาลอ
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15. รรัลมเาศัดงบรรมะรณ์ศ่ใุ้ในโครงกรร
แนัวชมา์์2,100 นาย์) อแตาล์ลึ่แวุอก์ุา กนนายลุรล)
กพรกรระั่าั์ศ่ 4 กรรให้ควระรู้ด้รนสถพตพกรรวพรญั
วญน์ศ่ 31 ะศนรคะ 2556 งบรรมะรณ งบรรมะรณ 2,100 บร์ (สางิญนหนึ่งร้าับร์ถ้วน)
รรัลมเาศัด
งบรรมะรณ
1. ค่รตาบแ์น
0์นาย
ไมกมอ
2. ค่รใุ้สาั
์์์์2.1์ณกาอา์าว้นาแราล์)15์ณลๆนช์1์มริอๆนช์120์นาย์)
์์์์2.2์ณกาอา์าวรกาแ์)15์ณลๆนช์2์มริอๆนช์10์นาย)

2,100 บร์
1,800์นาย
300 นาย

3. ค่รวญสดช
ไมกมอ

0 บร์
รวะเร็นเงพน์ญ้งสพ้น
(สางิญนหนึ่งร้าับร์ถ้วน)

16.กรรวญดแลมรรมเะพนผล:
ตญวบ่งุศ้ควระสรเร็ร
วพธศรรมเะพน
1.์ัุาลรลาณวแ้าวรกัากยอ่ไวุวุา์ลกล้าวใลไพวมา ผน้าวัวช์มกลาณวแ้าว
ยอ่์1์งนช์2์ไวุวาน้าวยนยรลงนชัวช์มกลผนวุอก
นช์80

2,100 บร์

เครื่างะืา์ศ่ใุ้ในกรรรรมเะพน
งนน ว้ัาณวแ

17. ผล์ศ่ครดว่รรมได้รญบ
17.1์ัุาลรลาณวแ้าวยอ่ไวุวุา์ลกล้าวไวุวาน้าวยนยรลงนชัวช์มกลผน้าววุา์ลกล้าวงนชมอ้าวตาญลา
พกอกอว้าววุา์ลกลแาลใลวชกชพกอไัใ์ุมอณ้์ัาตกก่แชึิล
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นแขร่อ…………………..…………………..ผลุพวรั อนาณวแ้าว
(อ.ยาิลอก์ ้ลยว)
์าร์ลุาแาลงผลงนชณรนณ้มณราม์ อ่กแ

นแขร่อ…………………..…………………..ผลุพวรั อนแนัวชมา์
(ลาแ้วว์ก้าว์ ้ช์มรอแ)
พุาง์ลกแ์์าร์ลุา ุาลา้แาลณ์นวอณ์ชตกานานิา พว

นแขร่อ…………………..…………………..ผลุวานผกวขอนาณวแ้าว
(วว.ัวชวกสฐตว์ตแิ์พวอกแ)
พุาง์ลกแ์์าร์ลุาแาลรกัาก์ผนแาลรกขา้าวงนชรก์ยิ ามตาลล

นแขร่อ…………………………………..ผลุ์์็ลขอนาณวแ้าว
(วว.ัวชวกสฐตว์ตแิ์พวอกแ)
พุาง์ลกแ์วอแณ์นวอฝ่ากรกัากงนช กแ์ วกมรกขา้าว

นแขร่อ…………………..…………………..ผลุอล้มาพกาณวแ้าว
(วว.ักวาตว์ราญลิวอ กล)
พุาง์ลกแ์ณ์นวอณ์ชตกานานิา พว
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ภาคผนวก ฌ
งบประมาณวิจัย ปีงบประมาณ 2560
สรุปการเสนอขอทุนวิจัย งบประมาณ เงินรายได้ 2560 คณะพยาบาลศาสตร์
ชื่อโครงการวิจัย
1. การวิจัยเชิงคุณภาพ :การศึกษาการเรียนรู้เรื่องการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยและการป้องกันเอชไอวีในนักศึกษาชาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2. ผลของการใช้ส่อื วิดที ัศน์ต่อทักษะการพยาบาลพื้นฐาน และความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสุราษฎร์ธานี
3. การพัฒนากิจกรรมการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในชีวิตของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
4. ผลของการใช้คู่มอื ดูแลตนเองสองภาษา (ไทย-พม่า)ต่อพฤติกรรม การดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์พม่าที่เป็นเบาหวาน
ขณะตั้งครรภ์
5. ผลของกระบวนการดูแลต่อคุณภาพชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการมองเห็นของผู้สูงอายุผ่าตัดต้อกระจก
6. การพัฒนาสมรรถนะด้านการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุของนักศึกษาพยาบาลโดยวิธีการเรียนรู้แบบกรณีศกึ ษาและตามสภาพ
จริง
7. ผลการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้การนวดประคบสมุนไพรในหญิงตัง้ ครรภ์ สาหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
8. การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับทางรายวิชามโนทัศน์และทฤษฎีทางการพยาบาล
9. ผลของการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์กับการเรียนรู้ในรายวิชาปฏิบัตกิ ารพยาบาลผู้ใหญ่ คณะ 2พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
งบประมาณรวมทีเ่ สนอขอทุนสนับสนุนจากคณะพยาบาลศาสตร์

ชื่อผู้วิจัย

งบประมาณ

ดร.ประดิษฐ์พร พงศ์เตรียง

49,000

ดร.นิตยา ศรีสุข

80,000

อ.อริสรา สุขศรี

80,000

อ .ถิรวรรณ ทองนวล

72,900

อ. กมลชนก ทองเอียด

60,000

อ.จิดาภา

64,000

พลรักษ์

อ.วิรีภรณ์ ชัยเศรษฐสัมพันธ์

62,000

อ.วรรณา กุมารจันทร์

55,200

ดร.อรัญญา รักหาบ

46,000
569,100 บาท
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สรุปประเด็นโครงการวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ (ทุน สสส.) 2560 คณะพยาบาลศาสตร์
โครงการวิจัย
การจัดการ
สุขภาพชุมชน

ชื่อโครงการ/พืน้ ที่
1.การศึกษาแนวทางจัดการสุขภาพของประชาชน ต.บางกุ้ง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
2.การศึกษาแนวทางการจัดการสุขภาพและโรคเรือ้ รังในชุมชนตาบลคลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
3.พฤติกรรมและทัศนคติการบริโภคอาหารและออกกาลังกายในกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน เส้นเลือดในสมองและภาวะ
อ้วนในเขตพื้นที่เทศบาล ตาบลพิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช
4.ความไม่พร้อมของแม่ตงั้ ครรภ์ในครอบครัวยากจนอบต.ถ้า อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา

คุณภาพชีวิตของ 1.การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูส้ ูงอายุ อบต.บางน้าจืด อ.หลังสวน จ.ชุมพร
ผู้สูงอายุ
2.การศึกษาความต้องการ การพัฒนาคุณภาพชีวติ ของผู้สูงอายุ อบต.บางกุ้ง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
3.การจัดการคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ อบต.ถ้า อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
4.ศึกษาความต้องการสวัสดิการสาหรับผู้สูงอายุของเทศบาลตาบลคลองแงะ อ.สะเดา จ.สงขลา
5.ความต้องการได้รับสวัสดิการทางสังคมผู้สูงอายุในเขตเทศบาลปากน้าชุมพร อ.เมือง จ.ชุมพร
6.การจัดการสวัสดิการผู้สูงอายุในเขต เทศบาลตาบลคลองพนพัฒนา ต.คลองพน อ.คลองท่อม จ.กระบี่
7.การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและการจัดสวัสดิการเทศบาลตาบลช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์
จ.สุราษฎร์ธานี
8.การพัฒนาคุณภาพและการดูแลผู้สูงอายุ อบต.คลองแดน อ.ระโนด จ.สงขลา
รวมงบประมาณ

งานวิจัย ส่งเสริมวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ 2560

ผู้รับผิดชอบ
ดร.ทัศนีย์ สุนทร
ดร.อรัญญา รักหาบ
ดร.ประดิษฐ์พร พงศ์เตรียง
อ.สุมณฑา หิม้ ทอง
อ. จวง เผือกคง
อ.วรรณา กุมารจันทร์
อ.พูลทรัพย์ โกมุทผล ทูก่ ู๊ด
ผศ.สิทธิกร +อ.กมลชนก
อ.วีณา ลิม้ สกุล
ผศ.สิทธิกร
ผศ.สิทธิกร +อ.สุนันทา ลักษ์
ธิติกุล
อ.กมลชนก ทองเอียด
ดร.จิราพร วัฒนศรีสนิ
540,000บาท
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สรุปโครงการวิจัยงบภายนอกปีงบประมาณ 2560
ชื่อโครงการ
หัวหน้าโครงการ
ผลของโปรแกรมเสริมสร้างลักษณะมุ่งอนาคตต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในวัยรุ่นหญิงตอนต้น
อ.วารุณีสอนอินทร์
การพั ฒ นาเครื่อ งมือ และแนวปฏิบัติส าหรับคัด แยกผู้ป่วย ณ จุด เกิ ดเหตุ สาหรับอาสาสมั ค รฉุก เฉิ น อ.กฤษณา สังขมุณีจินดา
ทางการแพทย์
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในกิจกรรมเชิงสุขภาพชุมชนเมืองเวียง อ.เวียงสระ จ.สุราฎร์ธานี
อ.พรสรวง วงศ์สวัสดิ์
รวมงบประมาณ

งบประมาณ
244,490
577,210

แหล่งทุน
วช.
สพฉ.

100,000

สกว.

ยอดรวม 2,030,800บาท/39.5 คน คิดเป็น 51,412.65 บาท/คน

ภาคผนวก ญ
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ตุลาคม 2559-กรกฎาคม 2560
ชื่อผลงาน
Exploring to Bangkok Chaay Rak Chaay (Gay Men) Accessing Health Services in Thailand. Journal
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ผู้แต่ง
ดร.ประดิษฐ์พร พงศ์เตรียง

ประเภทผลงาน
บทความวิจัย

53

ชื่อผลงาน
of Nursing and Health Care, 4(1), 27-35. DOI:10.5176/2345-718x_4.1.127

ผู้แต่ง

Perception of sexuality and HIV infection: A Qualitative Study among Bangkok Chaay Rak Chaay ดร.ประดิษฐ์พร พงศ์เตรียง
(Gay men). Nursing Journal of the Ministry of public Health, 26(3).
Challenges in the prevention of HIV among Thai homosexual males in the era of diversity and ดร.ประดิษฐ์พร พงศ์เตรียง

ประเภทผลงาน
บทความวิจัย
บทความวิชาการ

freedom of culture. Australian nursing & midwifery journal, 24(5), 41-41.
Randomized controlled trial of family-base education for patients with heart failure and their ดร.นิตยา ศรีสุข

บทความวิจัย

carers, 73(4), 857-870
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผูด้ ูแลผู้ป่วยที่มภี าวะหัวใจล้มเหลวในจังหวัดตรัง (2017)

ดร.นิตยา สรีสุข

Unveiling the experiences of happiness at work through Narrative inquiry: Advanced practice ดร.ประชุมพร บัวคลี่

บทความวิจัย
บทความวิจัย

nurses’ perspective , the Pacific Rim international journal , 22(3) (2017)
Happiness at work: A Narrative inquiry of Thai advanced practice nurses in tertiary care ดร.ประชุมพร บัวคลี่

นาเสนอนานาชาติ

(Proceeding) (2017)
ผลของการประคบเย็นร่วมกั บ การส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อความปวดและการฟื้นฟูสภาพหลัง อ.สดากาญจน์

บทความวิจัย

ผ่าตัดใส่เหล็กดามกระดูกต้นขา, วารสารพยาบาลสาร, ปีที่ 44 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2560
Assessing Pain and Nurses’ Adjustment in Trauma Patients by Utilizing the Emergency Severity ดรทัศนีย์ สุนทร

นาเสนอนานาชาติ

Index (ESI) Level 2: Challenge of improving a Nursing care of Trauma Patients
The Effect of the Model of Student’s Preparation Before
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อ.กฤษณา คงเคล้า

นาเสนอนานาชาติ
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ชื่อผลงาน

ผู้แต่ง

ประเภทผลงาน

Practicing a Nursing Fundamental
Quality of Life among Women with Breast Cancer Receiving the First Cycle of Chemotherapy

งานวิจัย ส่งเสริมวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ 2560

อ.กฤษณา สังขมุณีจินดา

นาเสนอนานาชาติ

