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แบบเสนอผลงานแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ 2564 

                                   ชื่อหน่วยงาน      คณะพยาบาลศาสตร์ 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง/ผู้รับผิดชอบ   อาจารย์จวง  เผือกคง  โทรศัพท์   081 9792847 

โทรสาร        077  913376                        E-mail    address puekkong@gmail.com 

1.ชื่อผลงาน       แนวปฏิบตัิที่ดี:  การสร้างงานวิจัยร่วมกับเครือข่ายเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  

2.ลักษณะประเภทผลงานด้าน การวิจัย 

3. ที่มาและความสำคัญของผลงาน  

         คณะพยาบาลศาสตร์ มีการจัดระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการวิจัย โดย สนับสนุนให้

บุคลากรของคณะฯ เข้าร่วมการฝึกอบรมและประชุมด้านวิจัยแก่บุคลากรของคณะฯ จัดประชุมวิชาการเพ่ือ

แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างเครือข่ายด้านการวิจัยทั้งในระดับภูมิภาคและชาติ  มีการสนับสนุนให้มีการ

ทำวิจัยและเผยแพร่งานวิจัย แหล่งค้นคว้าต่างๆ เพ่ือสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  ในปี พ.ศ. 2563 มี

การสร้างเครือข่ายวิจัยเพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมาโดยคณะพยาบาลได้รับความร่วมมือจากคณะต่าง ๆ ภายใน

มหาวิทยาลัย ได้แก่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  วิทยาการ

ท่องเที่ยวและนานาชาติและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดชุมพรซึ่งอยู่ใน

การบริการชุมชนท้องถิ่นของมหาวิทยาลัย สถานบริการสาธารณสุข เช่นโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี    

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลเพ่ือสร้างงานวิจัย

และนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่น และเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปยังผู้

ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถาบัน  มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลทั้ง

ระดับชาติและนานาชาติ  เพ่ือให้คณะพยาบาลศาสตร์ มีผลงานวิชาการ  งานวิจัย และนวัตกรรมเป็นไปตาม

แผนและสามารถใช้ประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง จึงจำเป็นต้องมีแนวปฏิบัติด้านการวิจัย การ

จัดทำแนวปฏิบัติที่ดีด้านการวิจัยของคณะพยาบาลศาสตร์  ซึ่งจะทำให้บุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร์มีการ

พัฒนางานวิชาการได้ต่อเนื่อง  มีทิศทางชัดเจน ทำให้มีผลงานวิชาการมีประสิทธิภาพ มีประโยชน์สูงสุดในการ

แก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และผลงานสามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติได้มากขึ้น   

4. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการผลิตผลงาน 
1. เพ่ือพัฒนาการเขียนงานวิจัยของอาจารย์ร่วมกับเครือข่าย  

2. เพ่ือให้อาจารย์มีผลงานในการตีพิมพ์เผยแพร่ ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 
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3. เพ่ือสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมร่วมกับเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

4. เพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่นทั้งในขณะทำวิจัยและการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 

5. เพ่ือบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา 

 
5. ขั้นตอนการจัดทำนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 
     1.จัดโครงการเพื่อจัดการความรู้เกี่ยวกับการเขียน  ข้อเสนอวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น จากผู้ที่มี
ประสบการณ์ และความสำเร็จในการสร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น   และการเขียนบทความต่าง ๆ  
โดย มีผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษา 

2. วิเคราะห์ SWOT  เกี่ยวกับการพัฒนาการสร้างเครือข่ายวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
3. เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม เพื่อค้นหาประเด็นในการทำวิจัย โดยนำปัญหาที่ต้องการทำวิจัย

ในท้องถิ่นมาเป็นฐาน 
4. เลือกประเด็นที่ต้องการทำวิจัย เพื่อสร้างงานวิจัยในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
5. รวบรวมขั้นตอนมาเป็นสร้างเป็นรูปแบบเพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติในการสร้างเครือข่ายการวิจัยเพื่อ

พัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
6. ปรับปรุง พัฒนาแนวปฏิบัติโดยการจัดการความรู้งานวิจัยระดับคณะ 
7. ประเมินความพึงพอใจของอาจารย์และเครือข่ายเพ่ือนำมาปรับปรุงในครั้งต่อไป เพ่ือใช้ในระดับคณะ 
8. เผยแพร่ แนวทางปฏิบัติ เพ่ือสรุปเป็นรูปแบบ / แนวทางปฏิบัติ ของคณะ 

      
6. ประโยชน์ที่ได้รับ 

     1. ทำให้บุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร์มีการพัฒนางานวิจัย ทั้งการเขียนข้อเสนอวิจัย และบทความ ที่

เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพ่ิมข้ึน 

     3.  มีการพัฒนางานวิจัยและผลงานทางวิชาการได้ต่อเนื่อง  

     4. มีทิศทางชัดเจนในการสร้างงานวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่นร่วมกับเครือข่าย  

     5.ทำให้มีผลงานวิชาการมีประสิทธิภาพ สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ได้ มากข้ึน   

 
7. ลักษณะสำคัญหรือองค์ความรู้ของนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 
         มีแนวทางในการพัฒนาการเขียนข้อเสนอวิจัย และบทความ ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

เพ่ิมข้ึน  สามารถปฏิบัติได้จริง และทำให้มีอาจารย์พึงพอใจ และมีงานวิจัยและบทความเพ่ิมข้ึนในแต่ละปี 

 
8. ผลการนำไปทดลองใช้กับการสร้างเครือข่ายวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  
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     ใช้ในกลุ่มอาจารย์ทั้งภายในและภายนอกคณะและบุคลากรในเครือข่ายวิจัย  กำลังอยู่ในระยะเผยแพร่ไป
หน่วยงานอื่น  
 
9. การวิเคราะห์และสรุปผลการทดดลองใช้ 
   กลุ่มอาจารย์ในคณะ และบุคลากรในเครือข่ายวิจัย พัฒนาการเขียนข้อเสนอวิจัยเพื่อขอทุน และบทความ
วิจัยเพ่ิมมากข้ึน  ในปี   2563  มีการสร้างผลงานในการสร้างข้อเสนอวิจัยร่วมกัน ( ใน C ของ PDCA   ) 
  
10. ปัจจัยท่ีทำให้ประสบความสำเร็จ 
      1.   มีเครือข่ายจากภายนอกคณะเพิ่มขึ้น ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย 

      2.   มีระบบและกลไกในการขับเคลื่อนชัดเจนขึ้น เห็นกระบวนการสร้างผลงานเชิงประจักษ์   

      3.   อาจารย์มีความมุ่งมั่นของตนเองเพ่ือให้มีผลงานวิชาการเพ่ิมขึ้น                                

     4.   มีแรงสนับสนุนจากภายนอก หน่วยงานภายนอกให้ความร่วมมือ มีงบประมาณช่วยบุคลากรที่มา

ร่วมงานวิจัยกับคณะ                           

     5.  ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกคอยชี้แนะแนวทางและช่วยเหลือในกระบวนการทำวิจัย 

    6.   มหาวิทยาลัยต่าง ๆ  ให้ความร่วมมือในการให้บุคลากรมาเป็นวิทยากร 

    7.   เจ้าหน้าที่จากสำนักงานนวัตรรมแห่งชาติ (องค์กรมหาชน)   สนับสนุนด้านวิชาการและวิทยากร 

    8.   ผู้ทรงคุณวุฒิในพ้ืนที่ให้ความช่วยเหลือด้านการวิจัยและนวัตกรรม  

     9.  เครือข่ายจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการใช้งานวิจัยในการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ  

 
11. แนวทางในการพัฒนาต่อไป 

1. คณะมีกระบวนการจัดการความรู้ในการเขียนสร้างเครือข่ายทุก  1 เดือน เพ่ือติดตาม  ทบทวน  

ค้นหา   ปัญหา อุปสรรค และปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรทุกคนในการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม  การ

เขียนบทความวิชาการ  บทความวิจัยและการเผยแพร่งานด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์เพิ่มข้ึน 

2. การส่งเสริมให้อาจารย์ทำวิจัย  นวัตกรรม ต่อยอดจากวิทยานิพนธ์ ปริญญาโท และพัฒนาเป็น 

บทความเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ 

3. คณะจัดให้อาจารย์มีการเผยแพร่งานวิจัย นวัตกรรม ผลงานวิชาการทุกรูปแบบร่วมกับเครือข่าย 

องค์กรภายนอก ทั้งในและนอกประเทศ 

4. การประชาสัมพันธ์แหล่งทุน  ให้อาจารย์และเครือข่ายวิจัยได้รับทุนวิจัยเพิ่มขึ้น และติดตามการ 

สร้างงานวิจัยและนวัตกรรม ทั้งท่ีได้รับทุนและอยู่ในระหว่างการขอรับทุกให้สำเร็จและตีพิมพ์เผยแพร่ตามแผน

ที่วางไว้  
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5. จัดหาผู้ทรงคุณวุฒิช่วยชี้แนะแนวทางและช่วยเหลือในกระบวนการทำวิจัย ตั้งแต่การพัฒนาโครง 

ร่างวิจัย  ติดตามความก้าวหน้างานวิจัยตลอดจนถึงการเขียนบทความเพ่ือการตีพิมพ์เผยแพร่ 

6. มีการประชุมปรึกษาของอาจารย์ภายในคณะร่วมกับคณะอื่นที่เป็นเครือข่ายวิจัยเพ่ือศึกษาแนวทาง 

สู่ความสำเร็จในการเขียนข้อเสนอวิจัย การทำวิจัย รวมทั้งการเขียนบทความ โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ร่วมกันในการใช้งานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และการบูรณาการกับการเรียนการสอน และการบริการ

วิชาการสังคม 

7. การทำวิจัยร่วมกับแหล่งฝึกและสร้างเครือข่ายการทำวิจัยและผลงานวิชาการร่วมกันทำให้มี 

ประเด็นการวิจัยที่สอดคล้องความต้องการของชุมชนท้องถิ่น และด้านคลินิกควบคู่กันไป ทั้งด้านสุขภาพกาย

และสุขภาพจิต 

8.  การทำวิจัยร่วมกับอาจารย์ภายในคณะ  หรือต่างสาขาอย่างน้อย 1 เครือข่าย เพราะทำให้เกิดการ 

ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และมีส่วนร่วมกับอาจารย์ต่างสาขาวิชาหรือข้ามศาสตร์ 

9. การลดปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญของการทำผลงานวิชาการ เช่น ลดภาระงานที่ซ้ำซ้อนทั้ง 

ของตนเอง และของคณะเพ่ือให้โอกาสหรือจัดเวลาให้อาจารย์มีเวลาในการสร้างงานวิจัยร่วมกับเครือข่าย  

รวมทั้งการเขียนบทความเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่  

10. การแก้ปัญหาความล่าช้าจากการขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัย ทำให้การทำวิจัยได้ต่อเนื่องมากข้ึน 

11. การสนับสนุนของผู้บริหาร ผู้ร่วมงาน  ให้กำลังใจ ในการสร้างงานวิจัยและการเขียนบทความ   

12. การสร้างแรงบันดาลใจ ความมุ่งม่ัน ความตั้งใจ ความอดทนแก่อาจารย์เพื่อมุ่งไปสู่ความสำเร็จ 

13. การมีทีมให้คำปรึกษาในการทำวิจัยในคณะ สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ การแนะนำที่ปรึกษาหรือ 

ผู้ทรงคุณวุฒิที่ช่วยพัฒนาทักษะในการทำงานวิจัย และการเขียนบทความวิจัย / บทความวิชาการ 

14. การบริหารจัดการเวลาในการทำงานของตนเองที่ดี  

15. การนำเสนอแผนการสร้างงานวิจัย  การเขียนบทความวิจัย /  บทความวิชาการต่อผู้บริหารผ่าน 

ฝ่ายวิจัยในการสนับสนุนเรื่องเวลาและที่ปรึกษา 

16. วารสารที่จะตีพิมพ์ที่เหมาะกับงานวิจัย  / บทความวิชาการของตนเอง ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล  

TCI , ISI , JSI  ที่ยอมรับ 

17. การยกย่องสำหรับผู้มีผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่  

18. การเขียนบทความวิจัย ควรมีผลงานการวิจัยที่สำเร็จแล้วซึ่งเป็นผลงานจากประสบการณ์การ 

ต่อยอดจากวิทยานิพนธ์ปริญญาโทและจากประสบการณ์การปฏิบัติงาน 

19.   การเขียนบทความวิชาการ ต้องมีเป้าหมายชัดเจนว่าจะเขียนบทความวิชาการเรื่องอะไร เพ่ือ 

หาที่ปรึกษาหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่ช่วยพัฒนาทักษะในการเขียนบทความที่เหมาะสม 
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       20. การสนันสนุน  ส่งเสริม ให้มีการพัฒนาการเขียนนอกสถานที่ เพื่อเป็นแรงจูงใจ 
       21. การจัดให้คณาจารย์มีการสร้างงานวิจัยพัฒนาการเขียนบทความร่วมกับเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง  
ทุกไตรมาส  
 
12. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนิน  ภาระงานของตนเองมากทั้งการสอนทฤษฎีและสอนปฏิบัติ 
                   

13. จำนวนครั้งของการพัฒนา/ปรับปรุงนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีและอธิบากระบวนการพัฒนา/

ปรับปรุงในแต่ละครั้งประกอบด้วย 

        มีการพัฒนา/ปรับปรุงนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี  1 ครั้ง  ซ่ึงผ่านการประชุมจากคณะกรรมการวิจัย
ระดับคณะ โดยปรับกระบวนการพัฒนา/ปรับปรุง สิ่งสนับสนุนด้านเวลา  สิ่งอำนวยความสะดวก  และสถานที่
ภายนอกมหาวิทยาลัย ในกลุ่มอาจารย์ที่กำลังสร้างงานวิจัยร่วมกับเครือข่าย  
 
14. จำนวนและรายชื่อของหน่วยงาน/หลักสูตร/ชุมชน นำนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีไปใช้ 
      เพ่ิงเริ่มจัดทำเป็นแนวปฏิบัติเป็นครั้งแรก อยู่ในระยะดำเนินการในคณะ  ยังไม่มีการใช้ภายในคณะและยัง
ไม่ได้เผยแพร่ไปยังหน่วยงานอ่ืน  

 
PDCA  ปี 64 

 
P =  Plan  จัดทำโครงการ  2  โครงการ    
           1.โครงการเครือข่ายวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ (Research collaboration with   National 
and International Networking)   
ผู้รับผิดชอบโครงการ      ดร.อรัญญา  รักหาบ  
          2.โครงการพัฒนาข้อเสนอวิจัย/นวัตกรรมด้านสุขภาพร่วมกับเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ      ผศ.จีรภา กาญจนโกเมศ  อ.จวง เผือกคง  
  ความเป็นมาและความสำคัญ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีนโยบายที่จะมุ่งเน้นการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้และการวิจัยเชิง
บูรณาการในท้องถิ่น เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบแห่งภูมิภาค
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น คณะพยาบาลศาสตร์จึงได้จัดกิจกรรมการพัฒนางานวิจัยขึ้นเพ่ือเป็นการส่งเสริมและ
สนับสนุนการทำวิจัยที่หลากหลาย การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา และการผลิตผลงานวิจัยและผลงานทาง
วิชาการของคณาจารย์ในคณะ สนับสนุนให้คณาจารย์มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการทำ
วิจัยระหว่างคณาจารย์ในคณะและภาคีอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องการนำเสนอโครงการวิจัย และส่งเสริมความร่วมมือใน
การทำวิจัยต่อไปในอนาคต     
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 ในปีงบประมาณที่ผ่านมา การดำเนินโครงการ Research club มีผลการประเมินเป็นที่น่าพอใจ จะ

เห็นได้จากอาจารย์มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่เพ่ิมเติม และอาจารย์รุ่นใหม่มีศักยภาพในการจัดทำ

โครงการวิจัยมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ คณะพยาบาลศาสตร์จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดโครงการ:  เครือข่ายวิจัยใน

ระดับชาติและนานาชาติ และโครงการพัฒนาข้อเสนอวิจัย/นวัตกรรมด้านสุขภาพร่วมกับเครือข่ายชุมชน

ท้องถิ่นเพ่ือการสร้างงานวิจัยร่วมกับเครือข่ายเพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่นต่อไป เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์คณะ

พยาบาลศาสตร์ มีผลงานวิชาการที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติได้   

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 4.1 เพ่ือให้บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ร่วมกับเครือข่ายพัฒนางานวิจัยที่จะนำไปใช้ประโยชน์เพื่อ
ตอบโจทย์ชุมชนท้องถิ่น 
 4.2 เพ่ือส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยและบทความวิชาการที่มีคุณภาพในระดับชาติและนานาชาติ  
 4.3 เพ่ือส่งเสริมการเผยแพร่งานวิจัยและงานวิชาการท้ังระดับชาติและนานาชาติ 
 4.4 เพ่ือสร้างเครือข่ายการวิจัยที่มีการประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย/ชุมชนในระดับชาติ
และนานาชาติ  
 
ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่างๆ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
 ๑. ระดับมหาวิทยาลัย 
  ๑.๑ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น   
      

  1.2 ตัวชี้วัดหลัก (ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2563) 
     1.3 ร้อยละของนักวิจัยและหรือผู้สร้างนวัตกรรมได้รับทุนภายนอกสำหรับการทำวิจัยและ
หรือสร้างนวัตกรรมและหรือได้รับรางวัลในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ           
                     1.4 ระบบกลไกส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของการวิจัยและนวัตกรรมเชิงสห
วิทยาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น(        
           1.5 ผลงานของนักศึกษา อาจารย์ ศิษย์เก่า ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือได้รับรางวัล
ระดับชาติ และนานาชาติ                
                    1.6 จำนวนโครงการวิจัยที่ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายการวิจัยในประเทศและหรือต่างประเทศ 
         
 2. ระดับคณะ 
  2.1  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น  
    
  ๒.๒ ตัวชีว้ัดหลัก (ตามแผนปฏิบัติราชการคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2563) 
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           ตัวชีว้ัด  10 ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์เพื่อชุมชน                
ท้องถิ่น 
                    ตัวชีว้ัด  12  ระบบกลไกส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของการวิจัยและ
นวัตกรรมเชิงสหวิทยาการเพ่ือการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
                             ตัวชีว้ัด  13  จำนวนโครงการวิจัยที่เป็นการประสานความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัย  และหรือระหว่างประเทศ    
 
วันที่ดำเนินการจัดโครงการ 
        ไตรมาสที่ 2  วันที่ 10-12 มีนาคม 2564 
 
  สถานที่ดำเนินการ  
 ออนไลน์  คณะพยาบาลศาสตร์ 
 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
       1. บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายวิจัยจากทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้น         
       2. บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์มีสมรรถนะในการผลิตผลงานวิจัยที่ได้รับการรับรองคุณภาพเพ่ิมขึ้น  
       3. มีจำนวนผลงานวิจัยร่วมกับเครือข่ายวิจัยเพิ่มข้ึน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชุมชนท้องถิ่น และเป็น
ที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
D =  DO      จัดโครงการสร้างเครือข่ายสร้างผลงานร่วมกับเครือข่าย :  มีการสร้างเครือข่ายการทำวิจัยกับ

อาจารย์ในมหาวิทยาลัย สถาบันแหล่งฝึกและสถานบริการสาธารณสุข  เพ่ือเป็นการส่งเสริมความร่วมมือใน

การทำวิจัย และสนับสนุนการทำวิจัยที่หลากหลายเพ่ือพัฒนาผลงานทางวิชาการและการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  
C = Check    ผลการสร้างงานวิจัยร่วมกับเครือข่ายเพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่นจาก การดำเนินโครงการ 
กลไกการพัฒนาการวิจัย/ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  วันที่  20-22 มีนาคม 2564 
ณ ห้องประชุมพุทธิชีวิน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  มีอาจารย์ของคณะพยาบาล
ศาสตร์และคณะต่าง ๆ ร่วมหาประเด็นวิจัยร่วมกันและมีการนำเสนอประเด็นร่วมกันโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิให้
คำแนะนำ  ผลการดำเนินการ ดังนี้ 

1.  การตอบโจทย์ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย   ตัวชี้วดัที่ 1: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น    
คือค่าเป้าหมาย (ระดับมหาวิทยาลัย)  คุณภาพการวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการเรียนการสอนและ
การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  ผลการดำเนินการ: มีการพัฒนาโครงร่างวิจัยร่วมกับเครือข่ายโรงพยาบาลสุ
ราษฎร์ธานี โรงพยาบาลทุ่งสง มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช โรงพยาบาลสตูล จำนวน 5 
โครงการวิจัย ซึ่งจะมีการพัฒนาต่อยอดในระยะที่ 2 ของโครงการในไตรมาสที่ 3 เดือนมิถุนายน 2564 
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2. การตอบโจทย์ตัวชี้วัดของคณะพยาบาลศาสตร์  
            2.1 มีการพัฒนาโครงร่างวิจัยร่วมกับเครือข่ายโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลทุ่งสง 
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช โรงพยาบาลสตูล จำนวน 5 โครงการวิจัย ซึ่งจะมีการพัฒนาต่อยอดใน
ระยะที่ 2 ของโครงการในไตรมาสที่ 3 เดือนมิถุนายน 2564  โดย  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  มีการพัฒนาเครือข่าย
การวิจัยระหว่างหน่วยงานภายนอกและอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์มีการนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยใน
ระดับชาติ 

 2.2  ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด.มีการส่งเสริม สนับสนุน การนำผลงานวิจัยในกิจกรรมการ
ประชุม/สัมมนางานวิจัยระดับชุมชนท้องถิ่น และระดับจังหวัด โดยมีการพัฒนาโครงร่างวิจัยร่วมกับเครือข่าย
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลทุ่งสง มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช โรงพยาบาลสตูล จำนวน 5 
โครงการวิจัย ซึ่งจะมีการพัฒนาต่อยอดในระยะที่ 2 ของโครงการในไตรมาสที่ 3 เดือนมิถุนายน 2564 

A = Action  สนับสนุนและประสานงานให้อาจารย์และเครือข่ายนำประเด็นที่ได้จากการสร้างงานวิจัย

ร่วมกันไปเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และสามารถขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่ง
ทุนต่าง ๆ  ติดตามความก้าวหน้าในการทำวิจัย  ปัญหาการดำเนินงานเพ่ือปรับปรุงและแก้ปัญหาในการจัด
โครงการในไตรมาสที่ 3 เดือนมิถุนายน 2564   และ โครงการพัฒนาข้อเสนอวิจัย/นวัตกรรมด้านสุขภาพ
ร่วมกับเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น ในไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม 2564    
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 แนวปฏิบัติการสร้างงานวิจัยร่วมกบัเครือข่ายเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

 

 

 
 
 

   

 

 

 
 
 
 
 

 
 

ผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ 
1.1 คณาจารย์และเครือข่ายวิจัยจากภายนอกสร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นร่วมกัน 
1.2   งานวิจัยสามารถใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เช่น การบริการวิชาการ และการทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม 
1.3  งานวิจัยสามารถใช้บูรณาการกับเรียนการสอน /การพัฒนานักศึกษา /การบริหารจัดการได้    

 
ผลทีไ่ด้รับ  
         1.1 บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายวิจัยจากทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้น         
         1.2 บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์มีสมรรถนะในการผลิตผลงานวิจัยที่ได้รับการรับรองคุณภาพเพ่ิมข้ึน  
         1.3 มีจำนวนผลงานวจิัยร่วมกับเครือข่ายวิจัยเพิ่มข้ึน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชุมชนท้องถิ่น และ
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

  
 
 

Plan    =    วางแผนการดำเนินโครงการสร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
 

Do =  จัดโครงการเพื่อให้เครือข่ายวิจัยร่วมค้นหาและเลือกประเด็นในการทำวิจัย 
                                มีผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษา 

 

Check รวบรวมประเด็นวิจัยจากการสร้างงานวิจัยร่วมกับเครือข่าย 

Action สนับสนุน ส่งเสริมการสร้างงานวิจัยและผลงานวิชาการร่วมกัน นำปัญหามาปรับปรุง 
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แนวทางในการพัฒนา 
1. คณะมีกระบวนการจัดการความรู้ในการเขียนสร้างเครือข่ายทุก  1 เดือน เพ่ือติดตาม  ทบทวน  

ค้นหา   ปัญหา อุปสรรค และปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรทุกคนในการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม  การ

เขียนบทความวิชาการ  บทความวิจัยและการเผยแพร่งานด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์เพิ่มข้ึน 

2. การส่งเสริมให้อาจารย์ทำวิจัย  นวัตกรรม ต่อยอดจากวิทยานิพนธ์ ปริญญาโท และพัฒนาเป็น 

บทความเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ 

3. คณะ จัดให้อาจารย์มีการเผยแพร่งานวิจัย นวัตกรรม ผลงานวิชาการทุกรูปแบบร่วมกับ 

เครือข่ายองค์กรภายนอก ทั้งในและนอกประเทศ 

4. การประชาสัมพันธ์แหล่งทุน  ให้อาจารย์และเครือข่ายวิจัยได้รับทุนวิจัยเพิ่มขึ้น และติดตามการ 

สร้างงานวิจัยและนวัตกรรม ทั้งท่ีได้รับทุนและอยู่ในระหว่างการขอรับทุกให้สำเร็จและตีพิมพ์เผยแพร่ตามแผน

ที่วางไว้  

5. จัดหาผู้ทรงคุณวุฒิช่วยชี้แนะแนวทางและช่วยเหลือในกระบวนการทำวิจัย ตั้งแต่การพัฒนาโครง 

ร่างวิจัย  ติดตามความก้าวหน้างานวิจัยตลอดจนถึงการเขียนบทความเพ่ือการตีพิมพ์เผยแพร่ 

6. มีการประชุมปรึกษาของอาจารย์ภายในคณะร่วมกับคณะอื่นที่เป็นเครือข่ายวิจัยเพ่ือศึกษาแนวทาง 

สู่ความสำเร็จในการเขียนข้อเสนอวิจัย การทำวิจัย รวมทั้งการเขียนบทความ โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ร่วมกันในการใช้งานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และการบูรณาการกับการเรียนการสอน และการบริการ

วิชาการสังคม 

7. การทำวิจัยร่วมกับแหล่งฝึกและสร้างเครือข่ายการทำวิจัยและผลงานวิชาการร่วมกันทำให้มี 

ประเด็นการวิจัยที่สอดคล้องความต้องการของชุมชนท้องถิ่น และด้านคลินิกควบคู่กันไป ทั้งด้านสุขภาพกาย

และสุขภาพจิต 

8.  การทำวิจัยร่วมกับอาจารย์ภายในคณะ  หรือต่างสาขาอย่างน้อย 1 เครือข่าย เพราะทำให้เกิดการ 

ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และมีส่วนร่วมกับอาจารย์ต่างสาขาวิชาหรือข้ามศาสตร์ 

9. การลดปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญของการทำผลงานวิชาการ เช่น ลดภาระงานที่ซ้ำซ้อนทั้ง 

ของตนเอง และของคณะเพ่ือให้โอกาสหรือจัดเวลาให้อาจารย์มีเวลาในการสร้างงานวิจัยร่วมกับเครือข่าย  

รวมทั้งการเขียนบทความเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่  

10. การแก้ปัญหาความล่าช้าจากการขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัย ทำให้การทำวิจัยได้ต่อเนื่องมากข้ึน 

11. การสนับสนุนของผู้บริหาร ผู้ร่วมงาน  ให้กำลังใจ ในการสร้างงานวิจัยและการเขียนบทความ   

12. การสร้างแรงบันดาลใจ ความมุ่งม่ัน ความตั้งใจ ความอดทนแก่อาจารย์เพ่ือมุ่งไปสู่ 

ความสำเร็จ 
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13. การมีทีมให้คำปรึกษาในการทำวิจัยในคณะ สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ การแนะนำที่ปรึกษาหรือ 

ผู้ทรงคุณวุฒิที่ช่วยพัฒนาทักษะในการทำงานวิจัย และการเขียนบทความวิจัย / บทความวิชาการ 

14. การบริหารจัดการเวลาในการทำงานของตนเองที่ดี  

15. การนำเสนอแผนการสร้างงานวิจัย  การเขียนบทความวิจัย /  บทความวิชาการต่อผู้บริหารผ่าน 

ฝ่ายวิจัยในการสนับสนุนเรื่องเวลาและที่ปรึกษา 

16. วารสารที่จะตีพิมพ์ที่เหมาะกับงานวิจัย  / บทความวิชาการของตนเอง ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล  

TCI , ISI , JSI  ที่ยอมรับ 

17. การยกย่องสำหรับผู้มีผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่  

18. การเขียนบทความวิจัย ควรมีผลงานการวิจัยที่สำเร็จแล้วซึ่งเป็นผลงานจากประสบการณ์การ 

ต่อยอดจากวิทยานิพนธ์ปริญญาโทและจากประสบการณ์การปฏิบัติงาน 

19.   การเขียนบทความวิชาการ ต้องมีเป้าหมายชัดเจนว่าจะเขียนบทความวิชาการเรื่องอะไร เพ่ือ 

หาที่ปรึกษาหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่ช่วยพัฒนาทักษะในการเขียนบทความที่เหมาะสม 

      20. การสนันสนุน  ส่งเสริม ให้มีการพัฒนาการเขียนนอกสถานที่ เพื่อเป็นแรงจูงใจ 
      21. การจัดให้คณาจารย์มีการสร้างงานวิจัยพัฒนาการเขียนบทความร่วมกับเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง  
ทุกไตรมาส  
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ภาพประกอบการสร้างงานวิจัยร่วมกบัเครือข่าย 
โครงการเครือข่ายวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ  

(Research collaboration with   National and International Networking) 
 

                  

 

                

 

 
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 


