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บทสรุปผู้บริหาร 
 

แนวปฏิบัติที่ดี เรื่องการพัฒนาบทความวิจัย/บทความวิชาการที่มุ่งพัฒนาคณะสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

โดยงานวิจัย ส่งเสริมวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี         

เป็นแนวปฏิบัติที่จัดทำขึ้น เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาการดำเนินงานด้านการวิจัยของคณะพยาบาลศาสตร์

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับพันธะกิจด้านการวิจัย ของมหาวิทยาลัย และ

ตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ภายในเล่มประกอบด้วยแนวทางการดำเนินจากการนำผล

การปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อการกลยุทธ์  แนวทาง หลักเกณฑ์ ระบบและกลไกต่างๆที่เกี่ยวข้องใน

กระบวนการผลิตผลงานวิจัยและพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของบุคลากร รวมถึงการจัดการความรู้จาก

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ การสนับสนุนการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงาน และการสนับสนุนกิจกรรมงานวิจัยใน

รูปแบบต่าง ๆ ซึ่งจะนำมาสู่ความเลิศทางการวิจัย อันส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตที่มีคุณภาพต่อไป  

คณะพยาบาลศาสตร์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแนวปฏิบัติที่ดี เรื่องแนวปฏิบัติที่ดีเรื่องการพัฒนาบทความ

วิจัย/บทความวิชาการที ่มุ ่งพัฒนาคณะสู ่องค์กรแห่งการเรียนรู้ เล่มนี ้จะเป็นประโยชน์ต่อคณาจารย์                      

และผู้ดำเนินงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการนำกระบวนการ การพัฒนาศักยภาพการวิจัย 

รวมถึงการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ต่างๆ ไปใช้ในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ และเกิด

ประสิทธิผลสูงสุดต่อบัณฑิต ชุมชน สังคมและประเทศชาติต่อไป 

 

ที่มาและความสำคัญของผลงาน 

จากอดีตตั้งแต่มีการก่อต้องคณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา งานวิจัยของคณะ

พยาบาลศาสตร์ มีข้อจำกัดในเรื่องของบุคลาการเพ่ือผลักดันการดำเนินงาน เห็นได้จากงานวิจัยพี่เพียงอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลังเพียง 1 คน ร่วมกับอาจารย์ของคณะพยาบาลโดยส่วนใหญ่ มาจากสายปฏิบัติการพยาบาล 

ส่งผลให้การผลักดันการวิจัยประสบปัญหาในเรื่องของตัวชี้วัดที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ตัวชี้วัดของ สำนักงานการ

อุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.) และสภาการพยาบาล 

จากผลการดำเนินการในปี งบประมาณ 2562 และงบประมาณ 2563  พบว่า ผลการประเมินด้าน

บทความวิจัย / บทความวิชาการ จัดอยู่ในระดับ ปานกลาง โดยเมื่อวิเคราะห์ตามตัวชี้วัดบ่งชี้ความสำเร็จ 

พบว่า  ด้านการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยคณาจารย์              

มีการผลิตผลงานตีพิมพ์ในปี งบประมาณ 2562 จำนวน 11 เรื่อง และในปีงบประมาณ 2563 จำนวน 15 เรื่อง 

ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อผลงานวิชาการของบุคลากรในคณะพยาบาลศาสตร์  แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อคณะ ฯ ได้รับ
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การประเมินภายในด้านกลไก และกระบวนการดำเนินงานวิจัยจัดอยู ่ในระดับดีมาก  พร้อมทั ้ง ได้รับ

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพที่ว่า “คณะทำงานอาจต้องกลับมาทบทวนว่า เรามี

กระบวนการและกลไกที่ดี แต่เพราะเหตุใด ผลถึงไม่เกิดหรือไม่เป็นไปตามเป้า” จากประเด็นดังกล่าว

สะท้อนให้เห็นว่าคณะพยาบาลศาสตร์ มีความจำเป็นในการพัฒนาและผลักดันการดำเนินอย่างเป็นรูปธรรมใน

ด้านการพัฒนาบทความวิจัย / บทความวิชาการ เพ่ือพัฒนาผลงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวัติหน่วยงาน 

วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2551สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุม ครั้งที่ 1/2551 มี

มติอนุมัติให้จัดตั้งคณะพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ และอนุมัติหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาล

ศาสตร์ โดยมี นางมาลี  ล้วนแก้วเป็นคณบดีคนแรก 

วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2551คณะพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดส่งรายงานการประเมิน

ตนเองตามหลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ใหม่ สำหรับการพิจารณา

รับรองสถาบัน ปีที่ 1 ของการเปิดดำเนินการ ไปยังสภาการพยาบาลเพื่อขอรับรองการเปิดสถาบันการศึกษา

ใหม่ พร้อมส่งหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2551 เพื่อขอความเห็นชอบหลักสูตรจาก

สภาการพยาบาล 

วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2551ผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาการพยาบาลได้มาตรวจเยี่ยมคณะพยาบาลและ

วิทยาศาสตร์สุขภาพ  ประกอบด้วย   

บทความวิจัย / บทความวชิาการ 

เผยแพร่น้อย 
 

แล้วเราจะทำอย่างไร? 
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1. รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี รุจกรกานต์    ประธานคณะผู้ตรวจเยี่ยม   

2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ      ผู้ตรวจเยี่ยม 

3. รองศาสตราจารย์ ศศิธร วรรณพงษ์                 ผู้ตรวจเยี่ยมและเลขานุการ 

คณะผู้ตรวจเยี่ยมได้ประเมินความพร้อมการขอรับรองสถาบันการศึกษาและให้ข้อเสนอแนะว่า ควร

เปลี่ยนชื่อจาก “คณะพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ” เป็น “คณะพยาบาลศาสตร์” เนื่องจากวิชาชีพ

พยาบาลเป็นศาสตร์เฉพาะทางควรดำเนินการในแนวลึกและวิชาพยาบาลศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของสาขา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยคณะพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้นำข้อเสนอแนะดังกล่าวต่อมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อนำเข้าสู่วาระการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย 

วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2551สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุม ครั้งที่ 7/2551 

มีมติให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเรื่อง จัดตั้งคณะพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ประกาศ ณ วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2551 และมีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ให้จัดตั้ง “คณะ

พยาบาลศาสตร์” โดยการบริหารและดำเนินงานของคณะ ตามระเบียบและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

วันที ่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2551คณะกรรมการสภาการพยาบาลในการประชุม ครั ้งที ่ 8/2551 ได้

พิจารณาและมีมติให้การรับรองคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการเปิดดำเนินการ

สอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ในปีการศึกษา 2551 และให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตร

บัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2551 ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยให้รับ

นักศึกษาปีละ 50 คน เปิดรับนักศึกษารุ่นแรก ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 

วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551     นักศึกษารุ่นที่ 1 จำนวน 50 คน เริ่มศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศา

สตรบัณฑิต 

วันที่ 15-16 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาการพยาบาล จำนวน 3 คน ได้ตรวจเยี่ยม เพ่ือ

รับรองสถาบันการศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ปีที่ 2 ของการเปิดดำเนินการโดยมีข้อเสนอแนะให้

เพ่ิมจำนวนอาจารย์ที่มีประสบการณ์ทางการสอน 

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 สภาการพยาบาล ให้การรับรองสถาบันการศึกษาการพยาบาลและ

การผดุงครรภ์  ปีที่ 2 ของคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2558สภาการพยาบาลให้การรับรองคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สุราษฎร์ธานี ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เป็นเวลา 3 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2558-2560) โดยให้
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ความเห็นชอบจำนวนรับนักศึกษาตามแผนการรับปกติและแผนการผลิตเพิ่มตามโครงการเพิ่มการผลิตฯ ปี

การศึกษา 2558-2560 รวมจำนวน 110 คน/ปี จนถึงปัจจุบัน 

วัตถุประสงค์การพัฒนาแนวปฏิบัติที่ด ี

1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการเขียนบทความวิจัย/บทความวิชาการของบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ 

 

ผลลัพธ์และตัวชี้วัดความสำเร็จ 5 ด้าน 

1 ระบุความรู้การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู้ การเข้าถึงข้อมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 จากผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2563 ทำให้คณะพยาบาลศาสตร์ได้กลับมาประชุม ทบทวน

กระบวนการดำเนินแบบเชิงลึก ถึงสาเหตุ และอุปสรรค และผลการดำเนินโครงการด้านการวิจัย และการ

ผลิตผลงานวิชาการในปีงบประมาณ 2563 ทั้งหมด จากการวิเคราะห์องค์กร โดยอาศัยกระบวนการ PDCA จึง

ได้มาซึ่งแนวทางข้ันต้นเพ่ือการสร้างแนวปฏิบัติที่ดีดังนี้ 

1. ทบทวนโครงสร้างการบริหารงานวิจัย 

2. สำรวจความต้องการด้านการพัฒนาผลงานวิชาการของบุคลากร 

3. การวางแผนโครงการพัฒนาบทความวิจัย / บทความวิชาการ ของบุคลากรปีงบประมาณ 2564

อย่างรอบด้าน 

สำรวจตัวเอง ย้อนมองอดตี นำ

บทเรียนมาวางแผนอนาคต และทำ

ปัจจุบันตามบริบทอย่างเต็มศักยภาพ 

ตัง้หลัก ระดมสมอง 



7 
 

 

 

 

รูปภาพแสดงกระบวนการ PDCA ในการสร้างแนวปฏิบัติที่ดี 
 

2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

งานวิจัย ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการพัฒนาผลงานวิชาการ ได้แก่ บทความวิจัย / บทความ

วิชาการ อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตผลงานวิชาการเพื่อแนะนำวิธีการผลิตผลงาน

วิชาการที่มีคุณภาพ  และ การจัดกิจกรรมภายในคณะ ฯ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี ่ยวกับการผลิต/พัฒนา 

ผลงานวิชาการ  รวมทั้ง  การจัดโครงการพัฒนาบทความวิจัย / บทความวิชาการ ภายนอกคณะ เพ่ือมุ่งพัฒนา

ผลงานวิชาการ และมุ่งสร้างบรรยากาศขององค์กรแห่งการเรียนรู้ภายในคณะพยาบาลศาสตร์อย่างต่อเนื่อง 

3. การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในสถาบัน 

 งานวิจัย มีฝ่ายประชาสัมพันธ์ ด้านการวิจัย และการพัฒนาผลงานวิชาการต่างๆ เพื่อผลักดัน และ

สร้างศักยภาพการวิจัย และการผลืตผลงานวิชาการของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง  ได้แก่ มีการจัดกิจกรรมพบปะ

พูดคุย และแลกเปลี่ยนด้านงานวิจัย ในกิจกรรม Research seminar series Continuous เดือนละ 1 ครั้ง 

เพ่ือเป็นการผลักดัน ความเป็นองค์กรแห่ง Research culture การยกย่องนักวิจัยดีเด่นประจำไตรมาส เป็นอีก

กลวิธีที ่ส่งเสริมบรรยากาศการดำเนินงานวิจัยในองค์กรให้เกิดการเคลื่ อนไหวและเป็นส่วนหนึ่งในการ

ดำเนินงานตามแนวปฏิบัติที่วางไว้  และการจัดโครงการพัฒนาบทความวิจัย / บทความวิชาการ ภายนอกคณะ 

จากโครงสร้างในอดีตที่มีผู้รับผิดชอบงานวิจัยเพียงคนเดียว ได้ปรับเปลี่ยน

โครงสร้างการบริหารงานขึ้นตรงต่อรองคณบดีฝ่ายวิจัย มีงานฝ่ายต่างๆ และ

สร้าง Job Description เพื่อผลักดันการวิจัยอย่างเป็นระบบ

การส ารวจความต้องการด้านการพัฒนาผลงานวิชาการของบุคลากร  เพื่อตอบ

โจทย์ด้านโครงการและกิจกรรมให้ตรงต่อความต้องการที่บุคลากรอยากมีการ

พัฒนาผลงานวิชาการ

การวางแผนโครงการพัฒนาบทความวิจัย / บทความวิชาการ ปีงบประมาณ 

256๔ อย่างรอบด้าน โดยน าผลการวิเคราะห์โครงการปีงบประมาณ 2563และ 

ผลการส ารวจความต้องการของบุคลากรในการวางแผนพัฒนาผลงานวชิาการ

นำสู่การพัฒนา Good practice 
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เพื่อมุ่งพัฒนาผลงานวิชาการ และมุ่งสร้างบรรยากาศขององค์กรแห่งการเรียนรู้ภายในคณะพยาบาลศาสตร์

อย่างต่อเนื่อง 

4. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู้                              

ในสถาบันให้ดียิ่งขึ้น 

 งานวิจัยได้ใช้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นเครื่องมือในการบริการจัดการด้านการวิจัย  และการผลิตผลงาน

วิชาการเพิ่มมากขึ้น โดยจากปีงบประมาณที่ผ่านมา พบว่า คณะพยาบาลศาสตร์ได้มีระบบสารสนเทศเพื่อการ

ตัดสินใจทางเวบไซต์คณะพยาบาลศาสตร์ ผลที่เกิดขึ้น คือ  มีระบบการติดตามผลการดำเนินงานด้านการผลิต

บทความวิจัย / บทความวิชาการ  และฝ่ายประชาสัมพันธ์งานวิจัยได้มีช ่องทางที ่หลากหลายในการ

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย และผลงานวิชาการ อย่างต่อเนื่อง  แต่อย่างไรก็ตาม ฐานข้อมูล

ด้านการวิจัยของบุคลากร ยังอยู่ระหว่างการพัฒนาเพ่ือให้มีความทันสมัยเป็นมีความเป็นปัจจุบันมายิ่งขึ้น 
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5 กำหนดแนวปฏิบัติงานกระบวนการวิธีการดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่ดี (PDCA) 

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

โครงการพัฒนาผลงานวิชาการ 

(บทความวิจัย / บทความวิชาการ) 

*Research Unit 

*Research club 

*Research seminar series 

*Research skill development 

*Research mentor 

สำรวจความต้องการ

ด้านการพัฒนาผลงาน

วิชาการ 

ปัญหาด้านผลงานวิชาการ                   

ตกเกณฑ์ จากการประเมินตนเอง 

ประเมินภายใน และสภาการพยาบาล 

Empowerment 

 กระตุ้นติดตาม 

Monitoring 

 

*Reinforcement 

*Award  

ผลักดันการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
Sharing Knowledge and Skills 

ประเมินผลเข้าวงจร PDCA 

P= นำผลที่ผ่านมาวางแผน 

D= ดำเนนิกระบานการต่อยอด 

C= ตดิตามการดำเนินซ้ำ 

A=ปฏบิัตอิย่างต่อเนื่องนำผลมาต่อ

ยอดใหเ้กิดประสิทธิภาพ 

Outcomes 

ผลงานวิจยั 

บทความวจิยั บทความวิชาการ 

 

บรรจุแผนงบประมาณโครงการ 
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การประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานและปัญหาอุปสรรค 

ฝ่ายงานวิจัย ส่งเสริมวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานขั้นตอน

การปฏิบัติงาน และปัญหาอุปสรรคดังนี้ 

1. ความจำเป็น และความสำคัญของโครงการพัฒนาบทความวิจัย/บทความวิชาการ  เพื ่อมุ่ง

พัฒนาการพัฒนาผลงานวิชาการของบุคลากรในคณะพยาบาลศาสตร์ และมุ่งพัฒนาคณะสู่องค์กรแห่งการ

เรียนรู้   

2. ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาบทความวิจัย/บทความวิชาการ มีการดำเนินการจัดโครงการ ฯ ใน           

แต่ละไตรมาสตามที่กำหนดไว้ในแผนการบริหารโครงการและงบประมาณประจำปี    

3. มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการจัดโครงการพัฒนาบทความวิจัย/

บทความวิชาการ ในแต่ละไตรมาส เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบโครงการสามารถจัดโครงการตามที่กำหนดไว้ในแผนการ

บริหารโครงการและงบประมาณประจำปี และเกิดผลงานวิชาการที่เป็นไปตามเป้าหมายทีโ่ครงการ ฯ กำหนด   

 

ปัจจัยแหง่ความสำเร็จ 

จากการสร้างแนวปฏิบัติที่ดีเรื่อง “การพัฒนาบทความวิจัย/บทความวิชาการที่มุ่งพัฒนาคณะสู่องค์กร

แห่งการเรียนรู้” ฝ่ายงานวิจัย พบว่า  ปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จในการสร้างแนวปฏิบัติที่ดี ประกอบด้วย             

2 ปัจจัย ดังนี้  

1) ปัจจัยภายในคณะพยาบาลศาสตร์ ได้แก่ คณาจารย์ในคณะพยาบาลศาสตร์  

2) ปัจจัยภายนอกคณะพยาบาลศาสตร์ ได้แก่ นโยบายของมหาวิทยาลัย  

โดยหากฝ่ายงานวิจัยสามารถบริหารจัดการในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยข้างต้น อาทิ กิจกรรม 

“Shut up and Write” (มาด้วยใจ write ไปด้วยกัน) ที ่เคยจัดกิจกรรมข้างต้นเมื ่อมีงบประมาณ 2563                 

น่าจะมีส่วนช่วยส่งเสริมให้เกิดผลงานเพิ่มขึ้น  และส่งผลโดยตรงต่อกระบวนการดำเนินงานด้านการผลิต

ผลงานวิชาการ ผลที่จะเกิดขึ้นตามมา คือ คณาจารย์ในคณะพยาบาลศาสตร์สามารถพัฒนาผลงานวิชาการ 

ได้แก่ บทความวิจัย / บทความวิชาการ ที่เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
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การทบทวนแก้ไขมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

และแนวทางในการพัฒนากระบวนการต่อไป 
 

จากการปฏิบัติงานในไตรมาส ที่ 1 ถึง 3 ได้นำผลการปฏิบัติงานมาทบทวน เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 

2563 ที่ผ่านมา พบว่าในกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ดีโดยรวมมีประสิทธิภาพ ในการผลักดันผลงาน

การขอทุนวิจัย การเผยตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย และการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยในด้านต่างๆ เช่นการ

เขียนผลงานวิชาการ จริยธรรมวิจัย การคุ้มครองสิทธิทางปัญญา สถิติการวิจัยการวิจัยเชิงพื้นที่ การผลักดัน

เครือข่ายการวิจัยร่วมกับต่างประเทศ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการพัฒนางานโดยใช้แนวปฏิบัติดังกล่าว อย่างไร

ก็ตามจากการทบทวนการผลักดันศักยภาพโดยโครงการมีจำนวนค่อนข้างมาก และใช้เวลาค่อนข้างมาก ทีม

วิจัย จึงได้ปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินโครงการ โดยอาจมีการปรับลดจำนวนกิจกรรมย่อยลง ไม่ให้เกิดผล

กระทบต่อการปฏิบัติงานหลักมากนัก แต่ในด้าน Research mentor  อาจมีความจำเป็นต้องมีการผลักดัน

เพิ่มเติมและต่อเนื่องมากขึ้น เพื่อให้ประสิทธิภาพการดำเนินวิจัย และการผลิตผลงานวิชาการของคณาจารย์

เป็นไปตามตัวชี้วัดและเพ่ือเตรียมพร้อมต่อการรับรองการประเมินจากสภาการพยาบาลต่อไป 

ทั้งนี้ ฝ่ายงานวิจัย ได้มีการการทบทวนแก้ไขมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

1) มีการติดตามผลลัพธ์การดำเนินงานในโครงการพัฒนาบทความวิจัย / บทความวิชาการ ในแต่ละ

ไตรมาส เมื่อพบว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นไม่เป็นไปตามแผน และค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้  ควรมีการพูดคุยทำความ

เข้าใจร่วมกันของคณาจารย์ในคณะพยาบาลศาสตร์ เพ่ือค้นหาสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาดังกล่าว  

 2) ปรับเปลี่ยนโครงการพัฒนาบทความวิจัย / บทความวิชาการ ในแต่ละไตรมาส ตามวันเวลาที่

ผู้รับผิดชอบโครงการ และอาจารย์ในคณะมีความพร้อมเพรียงที่จะเข้าร่วมโครงการได้ในปีงบประมาณถัดไป 

เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาผลงานวิชาการ  และเกิดผลงานวิชาการท่ีเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กำหนด 

 

ทางออกของปัญหา 

แนวทาง แนวทางหน่วยงานของท่าน 
P1= Purpose 
(เป้าหมาย/
วัตถุประสงค์) 
 
 
 

*ปัญหา  คือ บทความวิจัย / บทความวิชาการ น้อย 
P1 = เพ่ือค้นหาแนวทางดำเนินการ และสร้างแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาบทความวิจัย 
/ บทความวิชาการ  
เป้าหมาย 
1. มีแนวทางดำเนินการในการพัฒนาผลงานวิชาการของคณะพยาบาลศาสตร์ อย่าง
น้อย 1 แนวทาง 
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แนวทาง แนวทางหน่วยงานของท่าน 
 
 

2. มีแนวปฏิบัติที่ดีเรื่องการพัฒนาบทความวิจัย/บทความวิชาการที่มุ่งพัฒนาคณะสู่
องค์กรแห่งการเรียนรู้ อย่างน้อย 1 เรื่อง 

P2= Process 
(กระบวนการการ
แก้ไขปัญหา) 
 
 
 

P2 = โครงการพัฒนาบทความวิจัย / บทความวิชาการ 
  1. กิจกรรมการพัฒนาบทความวิจัย / บทความวิชาการ 
  2. การติดตามบทความวิจัย / บทความวิชาการ ในแต่ละไตรมาส อย่างต่อเนื่อง   
  3. ประชุมฝ่ายวิจัย เพ่ือปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานโครงการบทความวิจัย /
บทความวิชาการ ในปีงบประมาณถัดไป พร้อมทั้ง หาข้อกำหนดร่วมกันในการสร้าง
แนวปฏิบัติที่ดีเรื่องการพัฒนาบทความวิจัย/บทความวิชาการ 

P3=Performance 
(ผลลัพธ์) 

P3 = การทบทวนและประเมินผลการดำเนินงาน  
1. เกิดผลงานวิชาการที่เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กำหนด 
2. พัฒนาโครงการพัฒนาบทความวิจัย/บทความวิชาการในปีงบประมาณถัดไป 
 

 

แนวทางการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2564 

กิจกรรม/วิธีการ รายละเอียด 
แนวปฏิบัติขั้นต้น 

1. การปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานวิจัย งานวิจัยขึ้นตรงต่อรองคณบดีและแบ่งออกเป็นสาย
งานดังนี้ 
• หัวหน้างานวิจัย ผลงานวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 
• ฝ่ายเครือข่ายความร่วมมือด้านวิจัย 
• ฝ่ายข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ 
• ฝ่ายพัฒนาผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ 
• ฝ่ายติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย 
นอกจากนี้งานวิจัย ยังได้จัดตั้งคณะกรรมพิจารณา
โครงร่างวิจัย เพื่อเป็นการสนับสนุนศักยภาพการขอ
ทุนการวิจัยให้เป็นไปเป้าประสงค์ของคณะ 
รายละเอียดเพิ่มเติม ภาคผนวก ข. 

2. ประชุมประเมินผลการดำเนินงานปีงบประมาณ
ที่ผ่านมา 

ร่วมประชุมวิเคราะห์ผลการดำเนินการ จุดแข็ง 
จุดอ่อน อุปสรรค และโอกาสพัฒนาโดยการประเมิน
โครงการตามตัวชี้วัด 
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กิจกรรม/วิธีการ รายละเอียด 
3. การสำรวจความต้องการการพัฒนาศักยภาพ

วิจัย  / การเขียนผลงานวิชาการ 
• งานวิจ ัยทำการสำรวจความต้องการด้านการ
พัฒนางานวิจัย  / ผลงานวิชาการ ของบุคลากรโดย
แบบสอบถามที่ทีมวิจัยสร้างขึ้น 

• สรุปผลการการสำรวจและวิเคราะห์ความต้องการ 
เพ่ือนำผลไปประกอบการวางแผนงานและโครงการ 
 

ดำเนินการบรรจุโครงการเพือ่พัฒนาศักยภาพการวิจัยของบุคลากรตามความต้องการและผลการ
ดำเนินการที่ผ่านมา ร่วมทั้ง แผนยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ตัวชี้วัด สกอ. และสภาการ

พยาบาล อย่างรอบด้าน 

ขั้นปฏิบัติการ 

4. โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ได้ถูกบรรจุใน
แผนงานและแผนงบประมาณ 2563 
 
 
1.โครงการพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

1.1 กิจกรรมความร่วมมือในการทำวิจัยด้านการ
จัดการเรียนการสอนกับเครือข่าย 

1.2 ผลิตผลงานวิชาการสอดคล้องกับชุมชน
ท้องถิ่นโดยบูรณาการกับการเรียนการสอนและการ
บริการวิชาการ 
2. โครงการ Research Club 

2.1 กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะนักวิจัยสู่ความเป็น
เลิศ 

2.2 กิจกรรมสร้างพี่เลี้ยงในการทำวิจัยและการ
ผลิตผลงานวิชาการ 

2.3 กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ในการ
ผลิตผลงานวิชาการท่ีได้รับรองคุณภาพ 

2.4 ก ิจกรรมการจ ัดการความร ู ้ เร ื ่อง การ
จัดระบบกลไกพัฒนางานวิจัย 
3. สร้างเครือข่ายวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ 
(กิจกรรมนำเสนอวิจัย และร่วมจัดเวทีงานวิจัย) 
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กิจกรรม/วิธีการ รายละเอียด 
โครงการต่างๆ ที ่จัดขึ ้นส่วนใหญ่เป็นโครงการ
ต่อเนื่อง ซึ่งมุ่งเน้นกระตุ้นติดตาม และการพัฒนา
ศักยภาพอย่างต่อเนื่อง 

5. Empowerment การเสริมสร้างพลังอำนาจ มีความจำเป็นต่อการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพงานวิจัยของบุคลากร
คณะพยาบาลศาสตร์ ถึงแม่บุคลากรส่วนใหญ่จะมี
รากฐานจากสายปฏ ิบ ัต ิการพยาบาล การเริ่ม
กระบวนการวิจัยซึ่งเป็นพันธะกิจหลักอีกพันธะกิจ
หนึ่งย่อมทำให้เกิดอุปสรรในการทำงานในระยะต้น 
ทีมวิจัยรวมถึง ทีม Mentor จึงต้องมุ่งเน้น การให้
กำลังใจ ผลักดัน และสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ทั้งทาง
ส่วนบุคคล หรือ Group Line คณะ 

6. กระตุ้นติดตาม (Monitoring) งายวิจัยได้ริเริม กิจกรรม  Research mentor ซึ่ง
แบบผู้เชี ่ยวชาญภายในคณะออกเป็นกลุ่ม 7 กลุ่ม
ตามความถนัด และให้คณาจารย ์เล ือกเข ้าทีม 
Mentor  ตามความสนใจ เพื ่อเป ็นที ่ปร ึกษาใน
กระบวนการทำวิจัย อุปสรรคปัญหาต่างๆ ในการ
วิจัย  นอกจากนี้งานวิจัยยังได้จัดกิจกรรม Research 
mile stone เพื่อเป็นการติดตามผู้วิจัยให้สามารถ
ดำเนินงานเป็นไปตามกรอบเวลาทุน อีกทั้งเป็นการ
หาแนวทางร่วมการในการดำเนินงานเป็นระยะ  

7. Reinforcement and Award (การ ให ้ แ ร ง
เสริมและรางวัล) 

ทีมวิจัยได้ใช้กลวิธีการให้แรงเสริมและรางวัลแก่
นักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น โดยมีการจัดประกาศรางวัล
นักวิจัยดีเด่นแต่ละไตรมาส เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัย
เกิดความภาคภูมิใจ และมีพลังผลักดันในการพัฒนา
งานวิจัยต่อไป 

8. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้(Sharing Knowledge 
and skills) 

การแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้เป็นอีกกลวิธีที ่ส่งเสริมให้
คณาจารย์ ได้แลกเป็นเรียนรู้องค์ความรู้ด้านการวิจัย
ของตนเอง โดยผ่านกิจกรรม Research seminar 
series continuousซึ ่งจัดขึ ้น ทุกพฤหัสบดีที ่ 2 
ของเดือน  
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กิจกรรม/วิธีการ รายละเอียด 
ขั้นประเมินผลการปฏิบัติ (กระบวนการ PDCA) 

9. ประเมินผลเข้าวงจร PDCA 
 

เป็นกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยใช้
กระบวนการ PDCAเป็นเครื่องมือ 

P= นำผลที่ผ่านมาวางแผน 
D= ดำเนินกระบานการต่อยอด 
C= ติดตามการดำเนินซ้ำ 
A=ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องนำผลมาต่อยอดให้
เกิดประสิทธิภาพ 

โดยในการจัดกิจกรรมโครงการทุกโครงการจะมีการ
สรุปโครงการแบบย่อตามแบบฟอร์มงานแผนและ
ความเสี่ยงกำหนด ภายใน 1อาทิตย์หลังจัดโครงการ 
เพื่อเป็นการทบทวนโครงการเป็นไปตามแผนและ
วัตถุประสงค์หรือไม่ นอกจากนี้ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือน ได้จัดขึ้น เมื่อ 31 มีนาคม 
2560 ยังเป็นเครื่องมือตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน 
และนำผลมาปรับปรุงพัฒนาในวงรอบต่อไปอีกด้วย 
(ภาคผนวก ซ) 
นอกจากน ี ้ ก า รประ เม ิ นผล  Outcome ด ้ าน
ผลงานวิจัย บทความวิจัย และบทความวิชาการ ทุน
สนับสนุนการวิจัย และความก้าวหน้าการวิจัย ทุก
ไตรมาส เป็นตัวชี้วัดในการปฏิบัติหน้าที่อีกทาง 

 

การประเมินผลการปฏบิัติงานตามมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

และปัญหาอุปสรรค 
กิจกรรม/วิธีการ ประเมินผล ปัญหาอุปสรรค 

แนวปฏิบัติขั้นต้น 
1. การปรับเปลี ่ยนโครงสร้าง
การบริหารงานวิจัย 

การปฏิบัติงานมีความคล่องตัวขึ้น 
ม ี การแบ ่ งหน ้ าท ี ่ การผล ักดั น
งานวิจ ัยอย่างชัดเจน การเสนอ
โครงการมีการตรวจสอบตัวชี ้วัด 

กรณีที่มีการฝึกปฏิบัติบนหอผู้ปว่ย
อาจทำให้การดำเนินงานติดขัดบ้าง
เช่น การเสนอโครงการอาจมีความ
ล่าช้า 
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กิจกรรม/วิธีการ ประเมินผล ปัญหาอุปสรรค 
วัตถุประสงค์ ที่เป็นระบบขึ้น ทำให้
โครงการเป็นไปตามแผนมากขึ้น 

2. ประช ุมประเม ินผลการ
ดำ เน ิ น ง านป ี งบประม าณ               
ที่ผ่านมา 

ในรอบปีที่ผ่านมามีการนำผลการ
ปฏิบัติงานมาวิเคราะห์ทำให้มีการ
วางแผนโครงการได ้ครอบคลุม
ตัวชี้วัดมากกข้ึน 

เวลาในการพิจารณาแผนค่อนข้าง
น ้อย และแผนยุทธศาสตร ์ของ
มหาว ิทยาล ัยออกช ้ากว ่าแผน
งบประมาณที่ต้องยื ่น จึงมีความ
เสี่ยงต่อการจัดโครงการที่ไม่ตรง
กับตัวชี้วัด 
 

3. การสำรวจความต้องการ
การพัฒนาศักยภาพวิจัย 

การดำเน ินการสำรวจทำได ้ใน
ร ะ ย ะ เ ว ล า ท ี ่ เ ห ม า ะ ส ม 
แบบสอบถามมีความครอบคลุมใน
การประเมินความต้องการ 

แบบสอบถามตอบกล ับไม ่ครบ
จำนวน เน ื ่ อ ง จ ากบ ุ คคล ากร
บา งส ่ ว นต ิ ดป ฏ ิ บ ั ต ิ ก า รการ
ต่างจังหวัดและฝึกปฏิบัติบนหอ
ผู้ป่วย 

ขั้นปฏิบัติการ 
4. โครงการพัฒนาศักยภาพ

นักวิจัย 
โครงการต่างๆ สามารถดำเนินการ
ได้ตามแผน งบประมาณ และเวลา 
กิจกรรม มีทั ้งการเช ิญวิทยากร
ภายนอกและภายใน รวมถึงการจัด
โดยทีมวิจัยเอง ซึ่งได้รับความสนใจ
จากคณาจารย์ในการเข้าร่วม 

• โครงการที ่ม ีการเช ิญว ิทยากร
ภายนอกบางโครงการมีอุปสรรคที่
ว ิทยากรไม่สามารถเดินทางมาได้
ตามกำหนดการที ่วางไว้ จึงส่งผล
กระทบตอการดำเนินการให้มีการ
เลื่อนกิจกรรมออกไป 

• คณาจารย์บางส่วนมาสามารถเข้า
ร่วมโครงการได้ในบางโครงการเนื่อง
มีความซ้ำซ้อนของโครงการ และ
ช่วงของการนิเทศการฝึกปฏิบัติงาน
ของนักศึกษา อาจทำให้เสียโอกาส
ในการพัฒนาตนเองด้านการวิจัย 

• โ ค ร งก า รก ิ จ ก ร รมย ่ อ ยขอ ง
งานวิจัยมีจำนวนมาก จึงอาจส่งผล
ต่อผู้เข้าร่วมเกิดความเบื่อหน่าย 
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กิจกรรม/วิธีการ ประเมินผล ปัญหาอุปสรรค 
5. Empowerment เป็นกิจกรรมที่ทีมวิจัยช่วยกันใน

การผลักด ันอย่างต ่อเน ื ่อง การ
ก ร ะต ุ ้ น ก า ร ขอท ุ น  แล ะกา ร
สนับสนุนให ้คำปร ึกษา จากทีม 
Mentor ส ่งผล ให ้ม ียอดจำนวน
การขอทุนที่เพ่ิมขึ้น และการตีพิมพ์
ผลงานเพ่ิมมากข้ึนจากปี 2559 

ยังคงมีอาจารย์บางส่วนที่ยังไม่มี
วิจัยในมือ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาจารย์
น้องใหม่ จึงจำเป็นต้องหากลวิธีใน
การผลักดันและให้แรงเสริมอย่าง
ต่อเนื่อง 

6. กระตุ้นติดตาม 
(Monitoring) 

• ท ี ม ว ิ จ ั ย ผ ล ั ก ด ั น ก ิ จ ก ร ร ม 
Research Mentor ไ ด ้ ส ำ เ ร็ จ 
อาจารย์มีที ่ปรึกษาด้านการวิจัย
ตามความสนใจ จำนวน 7 ทีมและ
อาจารย์แต่ละท่านจะได้ร ับสมุด
ค ู ่ ม ื อ เพ ื ่ อบ ั นท ึ กการ เ ข ้ าพบ 
Mentor รวมถึงการวางแผนงาน
ของตน ซึ่งส่งผลดีต่อการสนับสนุน
ช่วยเหลือด้านการพัฒนางานวิจัย
ต่อไป 

• การต ิ ดตามความก ้ า วห น้ า
งานวิจัยตามไตรมาส ส่งผลดีต่อ
ความกระตือลือล้นของผู้วิจัย และ
เป ็นแนวทางในการร ่วมก ันลด
อุปสรรคในการดำเนินวิจัยของแต่
ละโครงการร่วมกัน 

Mentor บางท่านมีภารกิจมากจึง
อาจทำให้ไม่สามารถดูแลลูกทีมได้
ทั่วถึง 

7. Reinforcement and 
Award (การให้แรงเสริมและ
รางวัล) 

มีการประกาศ นักวิจัยดีเด่น และ
มอบรางวัล ติดประกาศเพื่อเชิดชู
ผู้วิจัยในแต่ละงบประมาณ 
งบประมาณ 64 ดร.นิตยา ศรีสุข 
 

ยังไม่มีการผลักดันด้านเงินรางวัล
ระดับคณะ 

8. การแลกเปล ี ่ ยนเร ียนรู้
( Sharing Knowledge and 
skills) 

ก ิ จ ก ร ร ม   Research seminar 
series continuous เป็นเวทีที ่ทำ
ให ้อาจารย ์ได ้ม ีส ่วนร ่วมในการ

• จำนวนอาจารย์เข้าได้น้อยจาก
การติดภารกิจ 
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กิจกรรม/วิธีการ ประเมินผล ปัญหาอุปสรรค 
นำเสนอผลงานและแลกเปลี ่ยน
เรียนรู้ด้านการวิจัยเดือนละ 1 ครั้ง 

• กิจกรรมเดือนมีนาคมไม่เป็นไป
ตามแผน เนื ่องจากความซ้ำซ้อน
ของโครงการของคณะ 

ขั้นประเมินผลการปฏิบัติ 
9. ปร ะ เ ม ิ น ผล เ ข ้ า ว ง จ ร 

PDCA 
 

การประเม ินโดยกระบวนการ 
PDCA เพ ื ่ อการพ ัฒนาต ่ อยอด
โครงการในระยะต่อไป ถูกนำมาใช้
ในทุกโครงการของงานวิจัย ซึ่งผู้จัด
โครงการจำนำผลมาประกอบการ
จ ัด โครงการในระยะต ่อไปให้
สอดคล้องกับต ัวช ี ้ว ัดและความ
ต้องการของผู้ร่วมมากท่ีสุด 

บางโครงการไม่สารถสรุปโครงการ
ได้ภายในเวลาที ่กำหนด ซึ ่งอาจ
ส่งผลต่อการวางแผนงานในระยะ
ถัดไป 
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ผลลัพธก์ารดำเนินงานจากการใช้แนวปฏิบัติที่ดีในปีงบประมาณที่ผ่านมา 
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ผลการปฏิบัติงานจากการใช้แนวปฏิบัติที่ด ี

ตุลาคม 2559-กรกฎาคม 2560 
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ผลการปฏิบัติงานจากการใช้แนวปฏิบัติที่ด ี

ปีการศึกษา 2561 

ในปีการศึกษา 2561 มีผลงานวิชาการตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพทางวิชาการ โดยจำแนกดังนี้ 

ข้อ 
ค่า

น้ำหนัก 
ข้อมูลพื้นฐาน จำนวน 

1 0.60 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

4 

2 0.80 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับ

การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบัน

นำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบ

เป็นการทั่วไปและแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน 30 วัน

นับแต่ว ันที ่ออกประกาศ (ซึ ่งไม่อยู ่ใน Beall’s list) หรือ

ตีพิมพ์ในวารสาร วิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 

1 

12 

3 1.00 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติที ่ปรากฏในฐานข้อมูล

ระด ับนานาชาต ิ ตามประกาศ ก.พ.อ.หร ือระเบ ียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ

พิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงาน

ทางวิชาการ พ.ศ.2556 

1 

4 1.00 ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์

การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว 

1 
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รายช่ือผลงานวิชาการปีการศึกษา 2561 

รายการเอกสารหลักฐาน Data base 

กมลชนก ทองเอียด และ เดือนนภา ไชยพรม (2561). ความฉลาดทางอารมณ์และ

ความเครียดของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี , 

วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานีปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม -ธันวาคม 2561 

TCI 2 

รุ้งกานต์พลายแก้ว และ ประภัสศร อักษรพันธ์ (2561). ผลของการจัดการขยะมูล

ฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเทศบาล ตำบลบ้านนาอำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุ

ราษฎร์ธานี, วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 เลขหน้า 233-248 

TCI 2 

วีณา ลิ้มสกุล, บุรินทร์ เอี่ยมขำ และปุณยนุช คงเสน่ห์ (2561). การพัฒนาศักยภาพ

สมองของผู้ที่มีสมรรถภาพบกพร่องในระยะต้น, วารสารวิชาการแพทย์ เขต 11 ปีที่ 32 

ฉบับที่ 3 กรกฎาคม 2561 

TCI 2 

จุติมาศ เม่งช่วย, กนกรัตณ์ ชลศิลป์ และ อรัญญา รักหาบ, (2561). ผลของโปรแกรม

การป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร โดยการประยุกต์ใช้

ทฤษฎี แรงจูงใจเพ่ือป้องกันโรคในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จังหวดักระบี, วารสาร

การพัฒนาสุขภาพชุมชน ปี่ ที่6 ฉบับที่ 1 

TCI 2 

ธีระยุทธ เกิดสังข์, อุไรวรรณ เกิดสังข์, เบญจวรรณ งามวงศ์วิวัฒน์ (2561). ผลของ

โปรแกรมการบำบัดและให้คำปรึกษาโดยใช้สถิติเป็นฐานต่อความเครียดและระดับสติ

ในนักศึกษาพยาบาล, วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 

TCI 1 

พิไลพร สุขเจริญ (2561). มุมมองด้านแรงจูงใจในด้านเรียนของนักศึกษาพยาบาล, 

วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม -มีนาคม  2561 

TCI 1 

ประกาย จิโรจน์กุล, พิไลพร สุขเจริญ, สมจิต นิปัทธหัตถพงศ์ และญาดารัตน์ บาล

จ่าย. (2561). การเรียนรู้จากการให้บริการสู่การพัฒนาทักษะทางปัญญา และคุณค่า

วิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล. วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข. 28(2): 1-10. 

TCI 1 

พิไลพร สุขเจริญ. (2561). ผลลัพธ์การเรียนรู้จากการใช้โปรแกรมสุนทรียสาธกเพ่ือ

พัฒนาทัศนคติของนักศึกษาพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย. วารสารวิจัยและ

พัฒนาระบบสุขภาพ, 11(3):64-73 

TCI 1 
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รายการเอกสารหลักฐาน Data base 

พิไลพร สุขเจริญ. (2561). การพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารของนักศึกษาพยาบาล. 

วารสารโรงพยาบาลชลบุรี, 43(3): 237-242. 

TCI 1 

ศิริพร นันทเสนีย์, ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล, พิไลพร สุขเจริญ และลัดดาวัลย์ เตชางกูร. 

(2561). การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัย

สวนดุสิต. วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์, 10(2): 166-179 

TCI 1 

วีณา ลิ้มสกุล, เกศรา ตั้นเซ่ง และจวง เผือกคง (2561) ประสิทธิผลของโปรแกรม

กระตุ้นความสามารถสมองในผู้สูงอายุที่มีสมรรถภาพสมองบกพร่องระยะต้น ,วารสาร

พยาบาลสาร ปีที่ 45 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2561 

TCI 1 

วีณา ลิ ้มสกุล (2561). ความรู้ทางกฎหมายในการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม,วารสาร

พยาบาล,  67(4), 62-70,  2561 

TCI 1 

อัญชลี จิตรา ภิรมย์, จิร ภา เสถียร พงศ์ ประภา, อารี วรรณ กลั่น กลิ่น(2561). 

ประสิทธิผล ของ โปรแกรม การ ฝึก ผ่อนคลาย และ การ ให้ ความ รู้ สำหรับ สตรี ที่ 

มี ภาวะ เจ็บ ครรภ์ คลอด ก่อน กำหนด, วารสารพยาบาลสาร ปีที่ 45 บับที่ 4 ต.ค.-

ธ.ค. 2561 

TCI 1 

ยุฑามาส วันดาว , ทิพมาส ชิณวงศ์ ,อุดมรัตน์ ชโลธร , อรุณี ทิพย์วงศ์. (2561). 

ประสบการณ์การจัดการตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 

ที่ควบคุมไม่ได้ โรงพยาบาลสะเดา อำ เภอสะเดา จังหวัดสงขลา, วารสารพยาบาล

สงขลานครินทร์ ปีที่ 38 ฉบับที่ 3 

TCI 1 

ประดิษฐ์พร พงศ์เตรียง, ทัศนีย์ สุนทร, อรัญญา รักหาบ (2561) ความท้าทายของ

พยาบาลกับการทำงานป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในวัยรุ่นชาย ,วารสารเกื้อการุณย์ ปีที่ 

25 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561 

TCI 1 

ประดิษฐ์พร พงศ์เตรียง, ทัศนีย์ สุนทร (2562). การรับรู้เรื่องการมีเพศสัมพันธ์ที่

ปลอดภัยและแนวทางการป้องกันการติดเชื ้อเอชไอวีในวารสารพยาบาลสงขลา

นครินทร์ ปีที่ 38 ฉบับที่ 3 วัยรุ่นชาย:การวิจัยเชิงคุณภาพ , วารสารพยาบาลสงขลา

นครินทร์ ปีที่ 38 ฉบับที่ 3 

TCI 1 
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รายการเอกสารหลักฐาน Data base 

Pongtriang. P, & Makyod. W. (2018). The significance of conversation 

around sex in families: HIV prevention for adolescent males in Thailand, 

Australian nursing and Midwifery Volume 25 Issue 9 (Apr 2018) 

ISI/SJR 

วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์. (2561). บทที่ 10 ความรับผิดทางกฎหมายในการ
พยาบาล (Legal  Liability in Nursing). ใน ธารีรัตน์ อนันต์ชัยทรัพย์ ปัญญา จำรูญ
เกียรติกุล นฤชา โกมลสุรเดช และ รัตนาภรณ์ ชูทอง. (บรรณาธิการ). หนังสือการดูแล
ปัญหาที่พบบ่อยในบริการปฐมภูมิทันยุค. (พิมพ์ครั้งที่ 1). สงขลา : ภาควิชาเวชศาสตร์
ครอบครัวและเวชศาสตร์ป้องกัน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ISBN 9786162714825 

ตำรา / หนังสือ 
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ผลการปฏิบัติงานจากการใช้แนวปฏิบัติที่ด ี

ปีการศึกษา 2562 

 
ปีการศึกษา พ.ศ. 2562 มีผลงานวิชาการตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพทางวิชาการ โดยจำแนก ดังนี้ 

ข้อ ค่าน้ำหนัก ระดับคุณภาพ จำนวน 

1 0.80   บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ใน
วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 
1 

7 

2 1.00   บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่
ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ ระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร 
ทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2562 

4 

 

รายช่ือผลงานวิชาการปีการศึกษา 2562 

ลำดับ 
ชื่องานวิจัย/ 

งานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์
เผยแพร่ 

ชื่อ-นามสกุล 

ชื่อวารสาร/ 

สิ่งพิมพ์ที่นำไปตีพิมพ์

เผยแพร่ 

วันที่ตีพิมพ์ 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานขอ้มูลตามประกาศ 

ก.พ.อ. หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 ค่าคะแนน 0.80 

1 การพัฒนาและทดสอบ
เครื่องมือประเมินความ
ต้องการดูแลด้านจิต
วิญญาณสำหรับผูป้่วย
ระยะท้ายในบริบท
วัฒนธรรมไทย. 

อ.พิไลพร สุขเจริญ วารสารวิทยาลัยพยาบาล

บรมราชชนนี กรุงเทพ. 

(35)5: มกราคม -เมษายน 

2562 

เมษายน 2562 
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ลำดับ 
ชื่องานวิจัย/ 

งานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์
เผยแพร่ 

ชื่อ-นามสกุล 

ชื่อวารสาร/ 

สิ่งพิมพ์ที่นำไปตีพิมพ์

เผยแพร่ 

วันที่ตีพิมพ์ 

2 การรับรู้ของผูสู้งอายุใน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี : 
บทเรียนจากโรงเรยีน
ผู้สูงอาย ุ

อ.พิไลพร สุขเจริญ วารสารมนุษย์และ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีท่ี 

11 ฉบับท่ี 1 มกราคม-

เมษายน 2562 

เมษายน 2562 

3 การเรยีนรู้จากการ
ให้บริการสู่การพัฒนา
ความตระหนักเชิง
วัฒนธรรมของนักศึกษา
พยาบาล: การสะท้อนคิด
ของนักศึกษาไทย และ
ต่างชาติ.  

อ.พิไลพร สุขเจริญ วารสารเกื้อการณุย์. 

26(2): 136-144. 

ธันวาคม 2562 

4 การประยุกต์ใช้สุนทรีย
สาธกเพ่ือเสริมสร้าง
แรงจูงใจในการเรียนของ
นักศึกษาพยาบาล 
มหาวิทยาลยัสวนดสุิต :  
กรณีศึกษานักศึกษา
พยาบาลที่มผีลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนระดับสูง. 

อ.พิไลพร สุขเจริญ วารสารพยาบาล

สภากาชาดไทย. 12(2): 

100-115. 

ธันวาคม 2562 

5 รูปแบบการเสรมิสร้าง
ทัศนคติในการดูแลผู้ป่วย
ระยะท้ายของนักศึกษา
พยาบาล 

อ.พิไลพร สุขเจริญ วารสารวิจัยและพัฒนา

ระบบสุขภาพ 12 ฉบับท่ี 3 

กันยายน-ธันวาคม 2562 

ธันวาคม 2562 

6 สถานการณ์การดูแล
ผู้ป่วย  
ณ จุดเกดิเหตุของ
อาสาสมัครฉุกเฉิน
การแพทย์ในเขตภาคใต ้
 

ผศ.กฤษณา  

สังขมุณีจินดา 

วารสารมหาวิทยาลัย

นราธิวาสราชนครินทร์ 

สาขาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 

2  พฤษภาคม-สิงหาคม 

2562 

สิงหาคม 2562 
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ลำดับ 
ชื่องานวิจัย/ 

งานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์
เผยแพร่ 

ชื่อ-นามสกุล 

ชื่อวารสาร/ 

สิ่งพิมพ์ที่นำไปตีพิมพ์

เผยแพร่ 

วันที่ตีพิมพ์ 

7  ผลของโปรแกรมส่งเสรมิ
การจัดการตนเองต่อ
คุณภาพการนอนหลับของ
นักศึกษามหาวิทยาลยั 

จีรภา กาญจนโกเมศ 

พรสรวง วงศ์สวัสดิ ์

วารสารการแพทย์และ

วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปีท่ี 

26 ฉบับท่ี 2 

สิงหาคม 2562 

 

 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมลู

ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา

วารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 ค่าคะแนน 1.00  

1  Migrant Burmese 
women living in 
southern Thailand 
and motherhood: An 
ethnographic study 

ดร.ฐิตารีย์   

พันธุ์วิชาติกุล 

Nursing Health 

Sciences 10 April 2019 

April 2019 

2 Analysis of written 
resources for parents 
of children discharged 
from a pediatric 
emergency 
department 

ดร.กชณิภา  

ผลพฤกษ์ 

Journal of child health 

care 

June 2, 2019 

3 Sexual patterns and 
practices among men 
who have sex with 
men and transgender 
women in Thailand: A 
qualitative 
assessment. 

ผศ.ดร.ประดิษฐ์พร  

พงศ์เตรียง 

PLoS ONE, 14(6), 

e0219169. doi: 

10.1371/journal.pone.

0219169 

July 2019 

4 Health problems 
among breast cancer 
survivors after 
completing 
conventional 
treatments: A cross-
sectional study.  

ดร.สุรีพร ชุมแดง Nursing and Health 

Science. 1-9 DOI: 

10.1111/nhs.12678 

December 2019 
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ผลการปฏิบัติงานจากการใช้แนวปฏิบัติที่ด ี

ปีการศึกษา 2563 

ปีการศึกษา พ.ศ. 2563  มีผลงานวิชาการตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพทางวิชาการ โดยจำแนก ดังนี้ 

ข้อ ค่าน้ำหนัก ระดับคุณภาพ จำนวน 

1 0.60   บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่
ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

3 

2 0.80   บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ใน
วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 
1 

6 

3 1.00   บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่
ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ ระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร 
ทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2562 

6 

4 1.00  ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณา
ตามหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งทางวิชาการ
แต่ไม่ได้นำมาขอรับการประเมินตำแหน่งทาง
วิชาการ 

3 
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รายช่ือผลงานวิชาการปีการศึกษา 2563 

ลำดับ รายการ ชื่อ-นามสกุล ชื่อบทความวิจัย/ บทความวิชาการ Data 
base 

1 บทความวิจัย สุนันทา ลักษ์ธิติกุล ,                   
จวง เผือกคง 

ผลของการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง
การดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจต่อความรู้
นักศึกษา 

TCI2 

2 บทความวิจัย นางสดากาญจน์ เอ่ียม
จันทร์ประทีป 
 

การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยล้างไตทางช่อง
ท้องแบบต่อเนื่องโดยใช้ระบบพยาบาลเจ้าของไข้                        
ใน โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 

TCI2 

3 บทความวิจัย ดร.พิไลพร สุขเจริญ การเสริมสร้างความสุขในการเรียนของนักศึกษา
พยาบาลโดยใช้กระบวนการสุนทรียแสวงหา 

TCI2 

4 บทความวิจัย ดร.พิไลพร สุขเจริญ ความสุขในการเรียนตามการรับรู้ของนักศึกษา
พยาบาล 

TCI1 

5 บทความ
วิชาการ 

ดร.พิไลพร สุขเจริญ การทบทวนองค์ความรู้อย่างเป็นระบบเรื่อง
คุณลักษณะเพื่อการเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยระยะท้ายด้วย
หัวใจความเป็นมนุษย์ 

TCI1 

6 บทความวิจัย ดร.สุรีพร ชุมแดง สุขภาวะและรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาวะของ
ผู้สูงอายุในจังหวัดสุราษฎร์ธานี: การวิจัยผสานวิธี 

TCI1 

7 บทความวิจัย จีรภา กาญจนโกเมศ                   
พรสรวง วงศ์สวัสดิ์ 

ปัจจัยทำนายความเสี่ยงต่อภาวะหยุดหายใจขณะ
นอนหลับชนิดอุดก้ันในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่เป็น
โรค 

TCI1 

8 บทความวิจัย จีรภา กาญจนโกเมศ 
พรสรวง วงศ์สวัสดิ์ 

คุณภาพการนอนหลับและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง Sleep quality 
and related factors among university 
students 

TCI1 

9 บทความวิจัย นางสาวมณฑา สายธาร
วาวาณิตร์กุล 

สถานการณ์ ความต้องการ และแนวทางการ
ดำเนินงานบริการทางสุขภาพจิตและจิตเวช
สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย 

TCI1 

10 บทความวิจัย รศ.ดร.วิภาวรรณ ชะอุ่ม 
เพ็ญสุขสันต์ 

Factors affecting sleep among Thai people 
with dementia attending an outpatient 
psychiatric department 

Q1 
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ลำดับ รายการ ชื่อ-นามสกุล ชื่อบทความวิจัย/ บทความวิชาการ Data 
base 

11 บทความวิจัย ผศ.ดร.ประดิษฐ์พร          
พงศ์เตรียง 

Thai family caregivers' experiences helping 
dependent elders during medical 
emergencies: a qualitative study 

 
Q1 

12 บทความวิจัย ดร.พิไลพร สุขเจริญ Spiritual Dimension in Palliative Care from 
the Perspective of Thai Palliative 
Caregivers 

Q2 

13 บทความวิจัย ดร.พิไลพร สุขเจริญ Effectiveness of Transformative Learning 
on Spirituality in Palliative Care among 
Nursing 

Q4 

14 บทความวิจัย ดร.นิตยา ศรีสุข 
 

การพัฒนาสื่อการสอนวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2 ม.ราช
ภัฏ        สรุาษฎร์ธาน ี

Q4 

15 บทความวิจัย ดร.สุรีพร ชุมแดง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของผู้รอดชีวิต
จากมะเร็งเต้านมหลังสิ้นสุดการรักษา 

Q4 

16 ตำรา/หนังสือ รศ.ดร. 
วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุข
สันต์ 

วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์. (2563). บทที่ 1 
สารเสพติดกับการบำบัดทางการพยาบาล บทที่ 2 
ความผิดปกติทางการกินกับการบำบัดทางการ
พยาบาล บทที่ 3 ความผิดปกติทางเพศกับการ
บำบัดทางการพยาบาล บทที่ 4 บุคลิกภาพ
ผิดปกตกิับการบำบัดทางการพยาบาล ใน  สายฝน 
เอกวรางกูร (บรรณาธิการ). การพยาบาลจิตเวช
และสุขภาพจิต: ศาสตร์และศิลป์ สู่การปฏิบัติ เล่ม 
2. 
(พิมพ์ครั้งที่ 4) นครศรีธรรมราช : ศูนย์หนังสือ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. ISBN : 
9789747557572 

การ
พยาบาลจิต
เวชและ
สุขภาพจิต: 
ศาสตร์และ
ศิลป์ 
สู่การปฏิบัติ 

เล่ม 2 

17 ตำรา/หนังสือ จวง เผือกคง จวง เผือกคง. (2563). การพยาบาลผู้ป่วย
โรคหัวใจ. 
สุราษฎร์ธานี : ร้านรวยไอเดีย. ISBN 978-616-
572-279 

การ
พยาบาล
ผู้ป่วย

โรคหัวใจ 
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ลำดับ รายการ ชื่อ-นามสกุล ชื่อบทความวิจัย/ บทความวิชาการ Data 
base 

18 ตำรา/หนังสือ ผศ.ธวัชชัย  
ทีปะปาล 

ธวัชชัย ทีปะปาล. (2563). การพยาบาล
สุขภาพจิตและจิตเวช (Mental Health and 
Psychiatric Nursing).  

การ
พยาบาล

สุขภาพจิต
และจิตเวช 
(Mental 
Health 
and 

Psychiatric 
Nursing) 
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รายละเอียดของโครงการพัฒนาบทความวิจัย / บทความวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 



34 
 

 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาบทความวิจัย / บทความวิชาการปีงบประมาณ 2563 
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แบบเสนอโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

โครงการ พัฒนาบทความวิจัย/วิชาการ รหัสโครงการ 0625634122004 
 
1. ลักษณะโครงการ               โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ    ดร.ประดิษฐ์พร พงศ์เตรียง  
      อ.จุฬาลักษณ์ แก้วสุข 
      อ.สุพัตรา ลักษระจันทร์ 
3. หลักการและเหตุผล 
 คณะพยาบาลศาสตร์เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ เพื่อยกระดับ
คุณภาพคณะทางด้านวิชาการของบุคลาการให้สูงขึ้น มุ่งพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยสู่ความเป็นเลิศ ให้
ทัดเทียมสถาบันต่างๆ ที่มีความก้าวหน้าทางการวิจัย การผลักดันการวิจัยตามแผนยุทธศาสตร์ ปี2560 -
2564 ที่มุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนท้องถิ่น การวิจัยด้านสุขภาพจึงเป็นโจทย์สำคัญและเป็นพันธะ
กิจที่บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์มุ่งผลักดันให้บรรลุเป้าประสงค์ที่มหาวิทยาลัยได้วางไว้ การพัฒนางานวิจัย
และการสรรสร้างผลงานวิชาการมีความจำเป็นเร่งด่วนในการพัฒนาเพื่อยกระดับคณะพยาบาลศาสตร์ให้มี
มาตรฐานด้านวิชาการเพ่ิมข้ึน ด้วยเหตุดังกล่าวผู้จัดทำโครงการได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาผลงาน
วิชาการ บทความวิจัยของบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อการเผยแพร่ในวารสารที่ได้มาตรฐานเป็นที่
ยอมรับ และเป็นการพัฒนางานวิจัยขององค์กรสู่ความเป็นเลิศ  

         
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ  
  4.1 อาจารย์มีบทความวิชาการเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ 
 4.2 พัฒนาบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดับชาติและนานาชาติ  
 
๕. ความเชื่อมโยง 
 ๕.๑ ระดับมหาวิทยาลัย 
  ๕.๑.๑ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
    ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 
    ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
    ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

๕.๑.๒ ตวัชี้วัดหลัก (ตามแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2563) 
(1.18) ผลงานของนักศึกษา อาจารย์ ศิษย์เก่า ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือได้รับ

รางวัลระดับชาติ และนานาชาติ (มรภ. 3.2) 
๕.๑.3 โครงการหลัก (ตามแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2563) 

โครงการส่งเสริม สนับสนุนการตีพิมพ์งานวิจัย 
 

 ๕.๒ ระดับคณะ 
   ๕.๒.๑ ยุทธศาสตร์คณะ 
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    ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 
     ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
     ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
   ๕.๒.๒ ตัวชี้วัดหลัก (ตามแผนปฏิบัติราชการคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2563) 
   ร้อยละงานวิจัยและงานวิชาการที่ได้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือฐานข้อมูล

นานาชาติที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ต่ออาจารย์ประจำ (ร้อยละ 36/17 ผลงาน) 
     
6. ความสอดคล้องตัวบ่งชี้หรือตัวชี้วัดของ สกอ. สมศ. กพร. หรือสภาการพยาบาล 

5.1 สกอ.ระดับหลักสูตร  ตัวบ่งชี้ที่  - 
5.2 สกอ.ระดับคณะ  ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย 
5.3 ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ยุทธศาสตร์ที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ผลงานของนักศึกษา อาจารย์ ศิษย์

เก่า ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือได้รับรางวัลระดับชาติ และ
นานาชาติ  

5.4 คณะพยาบาลศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 9 ร้อยละงานวิจัยและงานวิชาการที่ได้
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือฐานข้อมูลนานาชาติที่ถูกนำไปใช้
ประโยชน์ต่ออาจารย์ประจำ (ร้อยละ 36/17 ผลงาน) 

5.3 สภาการพยาบาล  ตัวบ่งชี้ที่ 17 ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ต่อ
อาจารย์ประจำทั้งหมด 

7. การบูรณาการกับการเรียนการสอน/การวิจัย  

  ไม่มี 
 
๘.  ลักษณะกลุ่มกิจกรรม  

ด้านวิชาการท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์                       
ด้านส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม        ด้านเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
ด้านกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ ด้านบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 

 
๙. คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบ TQF 
              คุณธรรม จริยธรรม               ความรู ้
              ทักษะทางปัญญา             ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 
        ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
              วิชาชีพทางการพยาบาล 
 
10. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 

10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ : 1. บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 15 คน   
2. จำนวนบทความวิชาการ/วิจัยเพ่ือการตีพิมพ์เผยแพร่ อย่างน้อย 
10 เรื่อง    
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10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ : บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์สามารถผลิตผลงานวิจัยที่มีมาตรฐาน
ในระดับชาติและนานาชาติ 

10.3 เป้าหมายเชิงเวลา : ระยะที่ 1 วันที่ 18-20 ธันวาคม 2562 
     ระยะที่ 2  เดือน มีนาคม 2563 
     ระยะที่ 3 เดือน มิถุนายน 2563 
10.4 เป้าหมายเชิงต้นทุน :  

ระยะที่ 1 งบประมาณ 69,554 บาท (หกหมื่นเก้าพันห้าร้อยห้าสิบสี่บาทถ้วน) 
ระยะที่ 2 งบประมาณ 64,396 บาท (หกหมื่นสี่พันสามร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน) 
ระยะที่ 3 งบประมาณ  ไม่มี 

 
11.  กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ 
 บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 15 คน 
 
12. ขั้นตอน/ วิธีการดำเนินงาน (ตามกระบวนการ PDCA) 

ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อคน) 

P = Plan 
การวางแผน 

จากกการประเมินผลงานวิชาการด้านการผลิต
บทความวิจัยและบทความวิชาการของบุคลากร
คณะพยาบาลศาสตร์ ยังไม่เป็นไปตามเป้าที่วางไว้ 
ฝ่ายวิจัย จึงได้มีการประชุมวางแผน และวิเคราะห์
แนวทางการผลักดันผลงานให้มีจำนวนมากขึ้น โดย
มีการกำหนดรูปแบบการจัดโครงการและมีการ
เตร ียมความพร้ อมในด ้านต ่างๆ เพ ื ่อให ้การ
ดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 

8 พ.ย. 
2562 

ดร.ประดิษฐ์พร พงศ์เตรี
ยง 

อ.จุฬาลักษณ์ แก้วสุก 
อ.สุพัตรา ลักษระจันทร์ 

D = Do 
การปฏิบัติ 

1. ดำเนินการจัดกิจกรรม Shut up and 
write โดยผู ้เข้าร่วมโครงการ ดำเนินการเขียน
ผลงาน ตามหัวข้อและแผนที่ตนวางไว้ 

2. ฝ่ายวิจัย สนับสนุนและอำนวยความสะดวก
ในการดำเนินการเขียนบทความให้เป็นไปอย่าง
ราบรื่น เช่น สนับสนุนข้อมูลที่ส่งเสริมให้การเขียน
บรรลุผลได้ดียิ่งขึ้น 

3. ทีม Mentor ร่วมกันวิพากษ์ ผลงานใน
เบื ้องต้น เพื ่อการเตรียมความพร้อมก่อนส่งให้
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่
ต่อไป 

18-20 ธ.ค. 
2562 

 
 
 

 

ดร.ประดิษฐ์พร พงศ์เตรี
ยง 

อ.จุฬาลักษณ์ แก้วสุก 
อ.สุพัตรา ลักษระจันทร์ 
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ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อคน) 

C = Check 
การตรวจสอบ 

-ประเมินผลการพัฒนาบทความ จากผลการ
พิจารณาโดยผู้ทรง และประเมินผลการดำเนินงาน 
เพ่ือนำผลมาปรับปรุงแก้ไขในระต่อไป 

25 ธันวาคม 
2561 

ดร.ประดิษฐ์พร พงศ์เตรี
ยง 

อ.จุฬาลักษณ์ แก้วสุก 
อ.สุพัตรา ลักษระจันทร์ 

A = Action 
การปรับปรุง
และพัฒนา 

ผู้จัดทำโครงการสรุปผลการดำเนินงานเพื่อค้นหา
ประเด็นในการพัฒนาการวิจัยของบุคลากรในระยะ
ต่อไป 

5 มกราคม 
2563 

ดร.ประดิษฐ์พร พงศ์เตรี
ยง 

อ.จุฬาลักษณ์ แก้วสุก 
อ.สุพัตรา ลักษระจันทร์ 

 
13.  วันที่ดำเนินการจัดโครงการ 

ระยะที่ 1 วันที่ 18-20 ธันวาคม 2562 
 ระยะที่ 2  เดือน มีนาคม 2563 
 ระยะที่ 3  เดือน มิถุนายน 2563 
 

14.  สถานที่ดำเนินการ  
ณ ขนอมซันไรส์รีสอร์ทแอนด์โฮเทล อ.ขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
15. รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ในโครงการ  

 ระยะที่ 1 วันที่ 18-20 ธันวาคม 2562 
 งบประมาณ 69,554 บาท (หกหม่ืนเก้าพันห้าร้อยห้าสิบสี่บาทถ้วน) 

รายละเอียด งบประมาณ 
1. ค่าตอบแทน 
       ค่าวิทยากร 23 ชม.x 600 บาท x 1 คน 

   13,800 บาท 
13,800 บาท 

2. ค่าใช้สอย 
    2.1 ค่าอาหารกลางวัน (15 คน ๆ ละ 2 วัน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 300 บาท) 
    2.2 ค่าอาหารเย็น (15 คน ๆ ละ 2 วัน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 350 บาท) 
    2.3 ค่าอาหารว่าง (15 คน ๆ ละ 5 มื้อ ๆ ละ 50 บาท) 
    2.4 ค่าท่ีพัก (7 ห้อง ๆ ละ 2 คืน ๆ ละ 1,700 บาท) 
    2.6 ค่าท่ีพัก (วิทยากร) (2 ห้อง ๆ ละ 2 คืน ๆ ละ 1,200 บาท) 
    2.7 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ (วิทยากร) (นครศรีธรรมราช-ขนอม 2 เที่ยวๆ ละ 100 
กม.ๆ ละ 4 บาท) 
     2.8 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ (วิทยากร) (สุราษฎร์ธานี-ขนอม 2 เที่ยวๆ ละ 80 กม.ๆ 
ละ 4 บาท) 
    2.9 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ (รถมหาวิทยาลัย) (สุราษฎร์ธานี-ขนอม 4 เที่ยว ๆ ละ 77 
กม.ๆ ละ 4 บาท จำนวน 2 คัน) 
        *ขอใช้รถตู้มหาวิทยาลัย รับ-ส่ง จำนวน 2 คัน 

   55,754 บาท 
  9,000 บาท 
10,500 บาท 
  3,750 บาท 
23,800 บาท 
  4,800 บาท 
  
    800 บาท 
 
     640 บาท 
   
 2,464 บาท 

3. ค่าวัสดุ                0 บาท 
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   ไม่มี     
 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (หกหม่ืนเก้าพันห้าร้อยห้าสิบสี่บาทถ้วน) 69,554 บาท 
 
*ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 

ระยะที่ 2 เดือน มีนาคม 2563 
 งบประมาณ 64,396 บาท (หกหม่ืนสี่พันสามร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน) 
 

รายละเอียด งบประมาณ 
1. ค่าตอบแทน 
       ค่าวิทยากร 23 ชม.x 600 บาท x 1 คน 

   13,800 บาท 
13,800 บาท 

2. ค่าใช้สอย 
    2.1 ค่าอาหารกลางวัน (13 คน ๆ ละ 2 วัน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 300 บาท) 
    2.2 ค่าอาหารเย็น (13 คน ๆ ละ 2 วัน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 350 บาท) 
    2.3 ค่าอาหารว่าง (13 คน ๆ ละ 5 มื้อ ๆ ละ 50 บาท) 
    2.4 ค่าท่ีพัก (6 ห้อง ๆ ละ 2 คืน ๆ ละ 1,700 บาท) 
    2.5 ค่าท่ีพัก (1 ห้อง ๆ ละ 2 คืน ๆ ละ 1,200 บาท) 
    2.6 ค่าท่ีพัก (วิทยากร) (1 ห้อง ๆ ละ 2 คืน ๆ ละ 1,200 บาท) 
    2.7 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ (วิทยากร) (นครศรีธรรมราช-ขนอม 2 เที่ยวๆ ละ 100 
กม.ๆ ละ 4 บาท) 
    2.9 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ (รถมหาวิทยาลัย) (สุราษฎร์ธานี-ขนอม 4 เที่ยว ๆ ละ 77 
กม.ๆ ละ 4 บาท จำนวน 2 คัน) 
        *ขอใช้รถตู้มหาวิทยาลัย รับ-ส่ง จำนวน 2 คัน 

  4,8714 บาท 
  7,800 บาท 
  9,100 บาท 
  3,250 บาท 
20,400 บาท 
  2,400 บาท 
  2,400 บาท 
  
    800 บาท 
   
 2,464 บาท 

3. ค่าวัสดุ           
  3.1 ค่าวัสดุโครงการ (ปากกา ดินสอ  Flip chart สมุดบันทึก เป็นต้น  

     1,882 บาท 
   1,882 บาท  
 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (หกหม่ืนส่ีพันสามร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน) 64,396 บาท 
 
*ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 

ระยะที่ 3 เดือน มิถุนายน 2563 
  ระยะติดตามผล ไม่มีงบประมาณ  
 
16.การวัดและประเมินผล: 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
1. จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมจัดการประชุมหรือ
สัมมนา 

ติดตามรายงานการประชุม รายชื่อผู้เข้าประชุม 
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ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
2. จำนวนผลงานวิชาการเพื่อการตีพิมพ์ จำนวน 
10 ผลงาน 

ติดตามผลงาน แบบบันทึกจำนวนผลงาน 

3.จำนวนผลผลงานวิชาการได้รับการส่งพิจารณา
ตีพิมพ์ในวารสารต่างๆ ภายใน 2 เดือนหลังการ
เข้าร่วมโครงการ จำนวน 10 ผลงาน 

ติดตามผลงาน เอกสารยืนยันการส่งบทความ
ตีพิมพ์ 

 
 
17. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

17.1 บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์มีศักยภาพในการทำวิจัยเพิ่มข้ึน 
17.2 ผลงานวชิาการมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับทั้งระดับชาติและนานาชาติ 

 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ…………………..…………………..ผู้ตรวจสอบโครงการ 
                  (ดร.นุชนาถ วชิิต)  
 ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายแผนงาน และประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 

 
ลงชื่อ…………………..…………………..ผู้ตรวจสอบงบประมาณ 

              (นางกรรณิการ์ สุขเมือง) 
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 

ลงชื่อ…………………..…………………..ผู้อนุมัติโครงการ 
(ดร.จิราพร วัฒนศรีสิน) 

ตำแหน่ง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 

ลงชื่อ…………………………………..ผู้เห็นชอบโครงการ 
               (ดร.จิราพร วัฒนศรีสิน) 

ตำแหน่ง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 

ลงชื่อ…………………..…………………..ผู้รับผิดชอบโครงการ 
(ดร.ประดิษฐ์พร พงศ์เตรียง) 

ตำแหน่ง อาจารย์ 
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กำหนดการ 
โครงการ พัฒนาบทความวิจัย/วิชาการ รหัสโครงการ 0625634122004 

วันที่ 18-20 ธันวาคม 2562 เวลา 8.00-21.00 น. 
ณ ขนอมซันไรส์รีสอร์ทแอนด์โฮเทล อ.ขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
18 ธันวาคม 2562 
7.00-8.30 น ออกเดินทางจากคณะพยาบาลศาสตร์ ถึง ณ ซันไรส์รสีอร์ท อ.ขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 
8.30-9.00 น. เตรียมความพร้อมเข้าท่ีพัก 
9.00-9.30 น.  เปิด โครงการ 

การชี้แจงวัตถุประสงค์ และกฎกตกิาการดำเนินกิจกรรม Shut up and write 
โดย ดร.ประดิษฐ์พร พงศ์เตรียง 

9.30-12.30 น.  การนำเสนอแผนการพัฒนาบทความและร่วมกันวิพากษ์  
โดย วิทยากร รศ.ดร.วิภาวรรณ            

12.30-13.30 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.30-17.30 น. แนวทางการพัฒนาบทความวิชาการ/วิจัย ท่ีมคีุณภาพ  

โดย วิทยากร รศ.ดร.วิภาวรรณ            
17.30 - 18.30 น.  พักรับประทานอาหารค่ำ 
19.00- 21.00 น. อบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรม มาด้วยใจ write ไปด้วยกัน (Shut up and write) 

วิทยากร รศ.ดร.วิภาวรรณ            
19 ธันวาคม 2562 
07.00 – 08.00 น. รับประทานอาหารเช้า 
08.00 – 12.00 น. บรรยาย เรื่อง การพัฒนาผลงานวชิาการเพื่อการขอตำแหน่งทางวิชาการ  

โดย วิทยากร รศ.ดร.วิภาวรรณ            
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 17.00 น. อบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรม มาด้วยใจ write ไปด้วยกัน (Shut up and write) 

 โดย วิทยากร รศ.ดร.วภิาวรรณ            
17.00 - 18.00 น.  พักรับประทานอาหารค่ำ 
18.00 – 19.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศยั 
19.00 – 21.00 น. กิจกรรม มาด้วยใจ write ไปด้วยกัน (Shut up and write)   

โดย วิทยากร รศ.ดร.วิภาวรรณ            
21.00 – 21.30 น. กิจกรรมสะท้อนคิดจากการเขียน โดย ดร.ประดิษฐ์พร พงศ์เตรียง 
 
20 ธันวาคม 2562 
07.00 - 08.00 น. รับประทานอาหารเช้า 
08.00 – 12.00 น. อบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรม มาดว้ยใจ write ไปด้วยกัน (Shut up and write) 

โดย วิทยากร รศ.ดร.วิภาวรรณ            
12.00 -13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.30 น.  เดินทางกลับคณะพยาบาลศาสตร ์โดยสวสัดภิาพ 

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

หมายเหตุ:  10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง (เช้า) 
  12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
  14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง (บ่าย) 
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โครงการพัฒนาบทความวิจัย / บทความวิชาการปีงบประมาณ 2564 
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                                    บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ       คณะพยาบาลศาสตร์    โทร. 1500 
 

ที ่              วันที ่      มกราคม  2564      
 

เรื่อง ขออนุมัตเิปลี่ยนแปลงวัน เวลา และสถานที่ในการดำเนินโครงการพัฒนาบทความวิจัย / วิชาการ  
 

เรียน   อธิการบดี 
 

 ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์มีกำหนดการจัดโครงการพัฒนาบทความวิจัย / วิชาการ เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนการตีพิมพ์งานวิจัย / วิชาการ ของอาจารย์ และมุ่งให้อาจารย์มีผลงานวิชาการเป็นที่ยอมรับทั้งใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ  ในวันที่ 11 - 13 มกราคม 2564  ณ หนำตาช่วง รีสอร์ท จ.นครศรีธรรมราช 
นั้น  แตจ่ากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ทำให้ไม่สามารถจัดโครงการ 
ณ วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวได้ จึงขอเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และสถานที่ในการดำเนินโครงการพัฒนา
บทความวิจัย / วิชาการ เป็นวันที่ 9 - 11 กุมภาพันธ์ 2564  ณ แหลมทรายรีสอร์ท อ.ไชยา จ. สุราษฎร์ธานี  
 คณะพยาบาลศาสตร์ จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และสถานที่ในการดำเนินโครงการพัฒนา
บทความวิจัย / วิชาการ ณ วัน เวลา และสถานที่ข้างต้น  และขออนุมัติเบิกจ่ายโดยขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ                 
จากงบประมาณคณะพยาบาลศาสตร์ ประเภทเงินงบประมาณแผ่นดิน โครงการพัฒนาบทความวิจัย / วิชาการ 
รหัสโครงการ 0329644112001 รหัสกิจกรรม 300324 เป็นเงิน 62,310 บาท (หกหมื่นสองพันสาม
ร้อยสิบบาทถ้วน)  รายละเอียดโครงการดังแนบ 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติดำเนินโครงการ และอนุมัติงบประมาณ  
 
 
 
           

                                      (ดร. พิไลพร สุขเจริญ) 
                                      ตำแหน่ง อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์                                              
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กำหนดการ 
โครงการ พัฒนาบทความวิจัย / วิชาการ 

ระหว่างวันที่ 9 - 11 กุมภาพันธ์ 2564  ณ แหลมทรายรีสอร์ท อ.ไชยา จ. สุราษฎร์ธานี 
 
9 กุมภาพันธ์ 2564   
14.00 - 16.00 น. ออกเดินทางจากคณะพยาบาลศาสตร์ ถึง ณ แหลมทรายรสีอร์ท อ.ไชยา จ. สุราษฎร์ธาน ี
16.00 - 17.30 น.  ช้ีแจงรายละเอียดกิจกรรมกฎกติกา Shut up and write โดย หัวหน้างานวิจัย                     
17.30 - 18.30 น.  พักรับประทานอาหารค่ำ 
19.00- 21.00 น. ปฏิบัติการ กิจกรรม มาด้วยใจ write ไปด้วยกัน (Shut up and write) 
 
10 กมุภาพันธ์ 2564   
07.00 – 08.00 น. รับประทานอาหารเช้า 
08.00 – 08.30 น. เปิดโครงการ โดย รศ.ดร.วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์ คณบดคีณะพยาบาลศาสตร์ 
08.30 – 12.00 น. อบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรม มาด้วยใจ write ไปด้วยกัน (Shut up and write) 

โดย วิทยากร ดร.ก.สินศักดิ์ สุวรรณโชติ                   
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 17.00 น. อบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรม มาด้วยใจ write ไปด้วยกัน (Shut up and write) 

 โดย วิทยากร ดร.ก.สินศักดิ์ สุวรรณโชติ                   
17.00 - 18.00 น.  พักรับประทานอาหารค่ำ 
18.00 – 19.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศยั 
19.00 – 21.00 น. กิจกรรม มาด้วยใจ write ไปด้วยกัน (Shut up and write)   

โดย วิทยากร ดร.ก.สินศักดิ์ สุวรรณโชติ                     
21.00 – 21.30 น. กิจกรรมสะท้อนคิดจากการเขียน โดย ดร. พิไลพร สุขเจริญ และ อ.จุฬาลักษณ์  แก้วสุก 
 
11 กุมภาพันธ์ 2564   
07.00 - 08.00 น. รับประทานอาหารเช้า 
08.00 – 12.00 น. อบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรม มาดว้ยใจ write ไปด้วยกัน (Shut up and write) 

โดย วิทยากร ดร.ก.สินศักดิ์ สุวรรณโชติ                     
12.00 -13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-16.00 น.  อบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรม มาดว้ยใจ write ไปด้วยกัน (Shut up and write) 

โดย วิทยากร ดร.ก.สินศักดิ์ สุวรรณโชติ                     
16.00-16.30 น.  ปิดโครงการ โดย รศ.ดร.วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์ คณบดคีณะพยาบาลศาสตร์ 
16.30-1๘.30 น.  เดินทางกลับคณะพยาบาลศาสตร ์โดยสวสัดภิาพ 

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

หมายเหตุ:  10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง (เช้า) 
  12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
  14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง (บ่าย) 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
✓ งบประมาณแผ่นดิน       เงินรายได้มหาวิทยาลัย 

 
ไตรมาส   1    ✓ 2     3   4     

 
หน่วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร์ 

 
ชื่อโครงการ   การพัฒนาบทความวิจัย / วิชาการ              รหสัโครงการ  0329644112001 
ชื่อกิจกรรม   การพัฒนาบทความวิจัย / วิชาการ        รหัสกิจกรรม  300324 
 

สถานะโครงการ  ✓ ยังไม่สิ้นสุดโครงการ   สิ้นสดุโครงการแล้ว 
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ส่วนที่ 1   
บทนำ 

 
1. ชื่อโครงการ การพัฒนาบทความวิจัย / วิชาการ              รหัสโครงการ  0329644112001 
2. ความสอดคล้องของโครงการ 

2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและคณะ 
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ของคณะ 

✓ 1. การพัฒนาท้องถิ่น ✓ 1. การปรับโฉม (Reinventing) คณะ

พยาบาลศาสตร์ จดุเน้น “สขุภาพและ 

สังคมเป็นสุข”  
 2. การผลิตและพัฒนาครู  2. เพิ่มความโดดเด่นด้านจัดการศกึษาสาขา

พยาบาลศาสตร ์
 3. การยกระดับคุณภาพการศึกษา ✓ 3. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าท่ี

อย่างมืออาชีพ  
 4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ✓ 4. การพัฒนาหน่วยงานให้เป็นหนว่ยงาน

สมรรถนะสูง 
 

3. ความสอดคล้องกับองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา 
3.1 ระดับหลักสูตร 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 
สภาการพยาบาล   ตัวบ่งชี้ที่ 17 ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการท่ี

ตีพิมพ์เผยแพร่ต่ออาจารย์ประจำทั้งหมด 
  
  

 
3.2 ระดับคณะ 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 
สกอ.ระดับคณะ   ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์

ประจำและนักวิจัย 
คณะพยาบาลศาสตร์  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 9 ร้อยละงานวิจัยและ

งานวิชาการที่ได้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือ
ฐานข้อมูลนานาชาติที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ต่อ
อาจารย์ประจำ  
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4. การบูรณาการโครงการ 
 ( )  การจัดการเรียนการสอนรายวิชา  ......................................................................................................... 
 ( )  การวิจัย (ระบุโครงการวิจัย) .................................................................................................... .............. 
 ( )  การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ................................................................................................................  
 ( )  อื่น ๆ   .................................................................................................................. ................................ 
 
5. การตอบโจทย์ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
 ตัวชี้วัดที่.........ยุทธศาสตร์ที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ผลงานของนักศึกษา อาจารย์ ศิษย์เก่า ที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่หรือได้รับรางวัลระดับชาติ และนานาชาติ...................................................................... 
 ค่าเป้าหมาย (ระดับมหาวิทยาลัย)............................................................................................... ................. 
 ผลการดำเนินการ......ขณะนี้มีบทความวิจัย / บทความวิชาการ ที่ได้ดำเนินการ submit เข้าสู่ระบบของ    
                             วารสารทั้งในวารสารระดับชาติ / นานาชาติ จำนวนทั้งสิ้น 6 บทความ  
 การตอบโจทย์ตัวชี้วัดของคณะพยาบาลศาสตร์ 

6.1 ตัวชี้วัดที่......... ยุทธศาสตร์ที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 9 ร้อยละงานวิจัยและงานวิชาการท่ีได้ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติ หรือฐานข้อมูลนานาชาติที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ต่ออาจารย์ประจำ............. 

6.2 ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด............ 10 ผลงาน........................... 
6.3 ผลการดำเนินงานตามตัวชี ้ว ัด. 1) ขณะนี้มีจำนวนบทความทั้งหมด 10 เรื ่องที่อยู ่ระหว่าง

กระบวนการพัฒนา ปรับปรุง เพื ่อส่งบทความตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ / นานาชาติ  และ                 
2)  มีบทความวิจัย / บทความวิชาการ ที่ได้ดำเนินการ submit เข้าสู่ระบบของวารสารทั้งในวารสารระดับชาติ 
/ นานาชาติ จำนวนทั้งสิ้น 6 บทความ ได้แก่ 
 1. ผศ.ถิรวรรณ ทองวล  บทความเรื่องประสิทธิผลของการใช้คู่มือดูแลตนเองสองภาษา (พม่า-ไทย) ของ
หญิงตั้งครรภ์พม่าท่ีเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์  
 2. อ.วายุรี ลำโป   บทความเรื่องบทบาทท้าทายของพยาบาลผดุงครรภ์กับการดูแลสตรีตั้งครรภ์ในช่วงการ
แพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส (COVID-19) 
 3. ดร.พิไลพร สุขเจริญ   บทความเรื่องถอดบทเรียนจากประสบการณ์ของนักศึกษาพยาบาลผ่านการเรียน
การสอนออนไลน์ภายใต้วิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 
 4. อ.กมลชนก ทองเอียด บทความเรื่องรูปแบบการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาล
ตำบลช้างซ้าย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 5. อ. สดากาญจน์ เอี่ยมจันทร์ประทีป  บทความเรื่อง Factors Predicting Functional Recovery in 
Elderly Post Hip Surgery within 72 hrs. 
 6. ผศ. ดร.ประดิษฐ์พร พงศ์เตรียง  บทความเรื ่อง Developing a Caregiver Network for Chronic 
Disease Patients in the Community 

 



48 
 

 6.4 การบรรลุเป้าหมาย 
/  บรรล ุ  ไม่บรรลุ เนื่องจาก..................................................................... 

6. ผู้รับผิดชอบโครงการ.......ดร.พิไลพร สุขเจริญ / น.ส. จุฬาลักษณ์  แก้วสุก 
7. สถานที่จัดโครงการ......... วีระดารีสอร์ท อ.ไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี............................................. 

 
 

ส่วนที่ 2 
ผลการวิเคราะห์และประเมินโครงการ  

 
1. กรณียังไม่สิ้นสุดโครงการ (อยู่ระหว่างดำเนินงาน) 

ขั้นตอน    
 1. ขณะนี้ผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ระหว่างการพัฒนา และปรับปรุงแก้ไขบทความวิจัย/บทความวิชาการ และ 

เพ่ือส่งตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ / นานาชาติ 
2. ภายหลังสิ้นสุดโครงการนี้ ภายใน 1 เดือน ผู้รับผิดชอบโครงการจะมีการติดตามความก้าวหน้าใน             

การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ / นานาชาติ 
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
➢ จำนวนเป้าหมาย      ........15........ คน 
➢ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรมทั้งหมด  ........19....... คน 
งบประมาณโครงการ 

 - จำนวนเงินโครงการ   ......... 62,310.... บาท 
 - ใช้ไปจำนวน    ......... 62,310.....  บาท 

- คงเหลือท้ังหมด..............-............... บาท แบ่งเป็น 
  ค่าตอบแทน.....-.......บาท  ค่าใช้สอย.......-......บาท  ค่าวัสดุ........-.........บาท 

2. กรณีสิ้นสุดโครงการ 
1. ผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ 

ข้อที ่ วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
สภาพความสำเร็จ เหตุผล 

(กรณี 
ไม่บรรลุ) 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
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2. ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 

ประเภท
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
สภาพความสำเร็จ เหตุผล 

(กรณี 
ไม่บรรลุ) 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

เชิงคุณภาพ - บุคลากรคณะพยาบาล
ศาสตร์มีการผลิตผลงานวิจัยท่ี
มีมาตรฐานในระดับชาติและ
นานาชาติ 

-บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์
มีการพัฒนา และปรับปรุง
บทความวิจยั /บทความ
วิชาการ  สิ่งที่ตามมา คือ 
ผลงานทางวิชาการของ
บุคคลากรมีมาตรฐานเพิม่ขึ้น 
และสามารถส่งตีพิมพ์เผยแพร่
ในวารสารวิชาการระดับชาติ / 
นานาชาติ ได ้

/   

เชิงปริมาณ 1. บุคลากรคณะพยาบาล
ศาสตร์ จำนวน 15 คน  
2. จำนวนบทความวิชาการ/
วิจัยเพื่อการตีพิมพเ์ผยแพร่ 
อย่างน้อย 10 เรื่อง 
 

1. บุคลากรคณะพยาบาล
ศาสตร์เข้าร่วมโครงการ 
จำนวน 17 คน  
2. มบีทความวิชาการ/วิจัย             
ที่ได้รับการพัฒนา และ
ปรับปรุง เพื่อส่งตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติ / นานาชาติ                 
จำนวน 10 ผลงาน 
3. ขณะนี้มีจำนวนบทความ
ทั้งหมด 10 เรื่องที่อยู่ระหว่าง
กระบวนการพัฒนา ปรบัปรุง 
เพื่อส่งบทความตีพิมพ์เผยแพร่
ในวารสารระดับชาติ / 
นานาชาติ และ                 
2)  มีบทความวิจัย / บทความ
วิชาการ ท่ีได้ดำเนินการ 
submit เข้าสู่ระบบของ
วารสารทั้งในวารสาร
ระดับชาติ / นานาชาติ จำนวน 
6 บทความ 

/   

เชิงเวลา กิจกรรมระยะที่ 1 ไตรมาส 2  
เดือน มกราคม-มีนาคม 2564 

มีการจัดกจิกรรมระยะที่  1 ไน
ในไตรมาส 2  วันท่ี 9-11 
เดือน กุมภาพันธ ์2564 

/   
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เชิงต้นทุน 
 

- - -   

**  หมายเหตุ  งบประมาณคงเหลือ.....-..............บาท (ระบุเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ) 
 

3. ผลการบริหารงบประมาณ 
หมวดเงิน ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ 

- ค่าตอบแทน 9,600 9,600 - 
- ค่าใช้สอย 52,710 52,710 - 
- ค่าวัสดุ - - - 
- ค่าสาธารณูปโภค - - - 
- ค่าครุภัณฑ์/ที่ดิน

สิ่งก่อสร้าง 
- - - 

รวม 62,310 62,310 - 
 

4. ผลการประเมินความพึงพอใจกับผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม 
4.1 จำนวนร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ  

ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งหมด ผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 
1. ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 19 คน 18 คน 94.73 

รวม 19 18 94.73 

 จากตาราง  พบว่าจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด..19..คน และตอบแบบสอบถาม..18 คน  

คิดเป็นร้อยละ....94.73 

4.2 จำนวนร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการจำแนกตามเพศ 

เพศ จำนวนทั้งหมด ร้อยละ หมายเหตุ 
1. ชาย 2 11.11  
2. หญิง 16 88.88  

รวม 18 100  

จากตาราง  ..พบว่าจำนวนเพศชายที่ตอบแบบสอบถาม..2 .คน  คิดเป็นร้อยละ....11.11...และ

จำนวนเพศหญิงที่ตอบแบบสอบถาม...16 .คน  คิดเป็นร้อยละ...88.88.. 

4.3 จำนวนร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการจำแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ จำนวน ร้อยละ หมายเหตุ 
1. บุคลากรทางการศึกษา 18 100  
2. นักศึกษา - -  
3. บุคคลทั่วไป - -  
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4. อื่น ๆ - -  
รวม 18 100  

จากตาราง  ..พบว่า บุคลากรทางการศึกษาทีต่อบแบบสอบถาม.18..คน  คิดเป็นร้อยละ...100... 

5. ความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมด้านความรู้ความเข้าใจ 

รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

X 
แปลความ 

หมาย 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

N % N % N % N % N % 
ด้านความรู้ความเข้าใจ 
1. ก่อนเข้าร่วมโครงการ 
1)  ความเข้าใจใน
การเขียน / พัฒนา
บทความ 

8 44.4 10 55.5 0 0 0 0 0 0 4.44 มาก 

รวม 8 44.4 10 55.5 0 0 0 0 0 0 4.44 มาก 
2. หลังเข้าร่วมโครงการ 
1) ความเข้าใจใน

การเขียน / พัฒนา
บทความ 

11 61.1 5 27.8 2 11.1 5.5 0 0 0 4.5 มาก 

รวม 11 61.1 5 27.8 2 11.1 5.5 0 0 0 4.5 มาก 

 จากตาราง..พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจก่อนเข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่อยู่ในระดับ 

มาก....คิดเป็นร้อยละ.55.5....และโดยรวมอยู่ในระดับ..มาก...ส่วนผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจหลัง

เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด...คิดเป็นร้อยละ..61.1..ซึ่งความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

6. ความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมด้านการนำความรู้ที่ไดรับไปประยุกต์ใช้ 

รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

X 

 
 

แปลความ 
หมาย 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

นอ้ยท่ีสุด 
(1) 

N % N % N % N % N % 
ด้านการนําความรู้ที่ไดรับไปประยุกต์ใช้ 
1. การนำความรู้ที่
ได้รับจากโครงการ
ไปประยุกต์ใช้เพื่อ
พัฒนาบทความ 

14 77.8 4 22.2 0 0 0 0 0 0 4.67 มากที่สุด 

2. การนำความรู้
จากวิทยากรไป

4 22.2 13 72.2 0 0 0 0 1 5.5 4.05 มาก 
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ประยุกต์ใช้ได้อย่าง
เหมาะสม 

รวม 18 100 17 94.4 0 0 0 0 1 5.5 4.36 มาก 

 

จากตาราง....พบว่า  ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมด้านการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้

ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ..มากที่สุด ..คิดเปน็ร้อยละ..100 .ซึ่งมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ..มาก.. 
 

7. ความพึงพอใจการเข้าร่วมกิจกรรมโดยภาพรวม 

รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

X 

 
 
 

แปลความหมาย 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

N % N % N % N % N % 
ด้านความพึงพอใจใจการเข้าร่วมกิจกรรมโดยภาพรวม 
1.ความพึงพอใจ
โดยรวมของโครงการ 

11 61.1 7 38.9 0 0 0 0 0 0 4.61 มากที่สุด 

รวม 11 61.1 7 38.9 0 0 0 0 0 0 4.61 มากที่สุด 

จากตาราง....พบว่า  ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมโดยภาพรวมส่วนใหญ่มีความพึง

พอใจในระดับ.มากท่ีสุด .คิดเป็นร้อยละ. 61.10..ซึ่งมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ..มากที่สุด.. 

หมายเหตุ  การแปลความหมาย  คะแนนเฉลี่ย   4.51 – 5.00  หมายถึง  มากที่สุด 
      3.51 – 4.50  หมายถึง  มาก 
      2.51 – 3.50  หมายถึง  ปานกลาง 
      1.51 – 2.50  หมายถึง  นอย 
      1.00 – 1.50  หมายถึง  นอยที่สุด 
 

8. แนวทางและข้อเสนอแนะโดยภาพรวมของโครงการเพื่อการพัฒนาครั้งต่อไป 
 

จุดแข็งของโครงการ แนวทางพัฒนา/ข้อเสนอแนะ 

- ผู้เข้าร่วมโครงการมีเวลาในการพัฒนา / ปรับปรุง 
บทความวิจัย / บทความวิชาการ อย่างต่อเนื่อง 
ส่งผลทำให้ได้จำนวนบทความวิจัย / บทความ
วิชาการเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

- ควรประชาสัมพันธ์วันที่ใช้ในการจัดกิจกรรมให้
ทั่วถึงมากข้ึน เพ่ือเปิดโอกาสให้อาจารย์ และ
เจ้าหน้าที่ของคณะ ฯ ในทุกฝ่ายได้เข้าร่วมโครงการ
เพ่ิมข้ึน 
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- มีระยะเวลาในการกำกับติดตามความก้าวหน้าของ
บทความวิจัย / บทความวิชาการ ในการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิชาการในวารสารระดับชาติ / 
นานาชาติ ที่ชัดเจน 
 

- ควรระบรุะยะเวลาในการกำกับติดตาม
ความก้าวหน้าของบทความวิจัย / บทความวิชาการ 
ให้ชัดเจน   

จุดอ่อนหรือปัญหาอุปสรรค แนวทางพัฒนา/ข้อเสนอแนะ 

- ระยะเวลาในการตอบรับตีพิมพ์ และเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการของแต่ละวารสารทั้งใน
ระดับชาติ/ นานาชาติ ต้องใช้ระยะเวลาที่ยาวนาน
พอสมควร อาจส่งผลต่อจำนวนบทความท่ีได้ตีพิมพ์
ในปีการศึกษา   นั้น ๆ  และผลต่อตัวชี้วัดสำเร็จของ
คณะ 

- ควรมีการช่วยเหลือและสนับสนุนในเรื่องแหล่ง
วารสารสำหรับการตีพิมพ์ทั้งในระดับชาติ / 
นานาชาติ 

 
9. การนำปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขในการจัดโครงการที่ผ่านมา  มาปรับปรุงแก้ไขในการจัด

กิจกรรมครั้งนี้ 
ปัญหาและอุปสรรค การนำปัญหาและอุปสรรคมาปรับปรุงแก้ไข 

- เนื่องด้วยสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรค                   
โควิด 19 ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนต้องมีการดูแล
ตนเองอย่างเคร่งครัด ได้แก่  การใส่ mask,                 
การล้างมือ 

- ควรระบุระยะเวลา และสถานที่ในการจัดโครงการ
ในไตรมาสถัดไปให้ชัดเจน  โดยหากช่วงระยะในการ
จัดโครงการมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโค
วิด 19 ควรมีการปรับเปลี่ยนกำหนดการตามความ
เหมาะสม 

- ระยะเวลาในการตอบรับตีพิมพ์ และเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการของแต่ละวารสารทั้งใน
ระดับชาติ/ นานาชาติ ใช้ระยะเวลาที่ยาวนาน 

- ควรมีการช่วยเหลือและสนับสนุนในเรื่องแหล่ง
วารสารสำหรับการตีพิมพ์ทั้งในระดับชาติ / 
นานาชาติ 

 

                    ลงชื่อ    ผู้รับผิดชอบโครงการ                        
                (..ดร.พิไลพร  สุขเจริญ....) 
                                                               ตำแหน่ง  อาจารย์สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 
 

ลงชื่อ............................................คณบดี 
            (…………………………………………) 

                                                                     ตำแหน่ง ................................................. 


