
แบบฟอร์มสรุปโครงการปีการศึกษา 2562 
 

คณะยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัยสยาม 

จัดอยู่ในกลุ่ม 
        โครงการ ตอบสนองยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่..........2............................................................ 
        โครงการ ที่ไม่ได้ตอบสนองยุทธศาสตร์และแผนของมหาวิทยาลัย แต่เปน็โครงการตอบสนอง

นโยบายการพฒันาคณะวชิา/หน่วยงาน โดยกำหนดภายใต้แผนของคณะ/หน่วยงาน 

ชื่อโครงการหลัก.. คพย.2-4.  โครงการ KM for Research & Innovation 

 
หลักการและเหตุผล  
 การจัดการความรู้เป็นกระบวนการสำคัญประการหนึ่งขององค์กรในการพัฒนาสู่การเปน็องค์กรแห่งการ

เรียนรู้  เพื่อให้ได้ความรู้ที่ถกูต้องและเกิดการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 

จึงมุ่งเน้นพันธกิจในการจัดการวิจัย เพื่อเป็นการพัฒนาใหค้ณาจารย์ภายในคณะมีการพัฒนาองค์ความรู้อยา่ง

ต่อเนื่อง ซึ่งต้องมีผลงานวจิัยออกมาเป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ แต่จากการสะท้อนผลการ

ปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา พบว่าผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. ระดับคณะวชิา และผลการประเมิน

ตนเองตามตัวบ่งชี้ของสภาการพยาบาลประจำปีการศกึษา 2560 มีคะแนนองค์ประกอบด้านการวิจัยต่ำมาก 

นอกจากนั้นยงัพบปัญหาวา่ การนำเสนอผลงานด้านวจิัยในการประชุมวิชาการ ทัง้ในประเทศ และต่างประเทศ

บางส่วนไม่สามารถนับคะแนนได้ เนื่องจากไม่มีหลักฐาน Full proceeding มาแสดงให้คณะกรรมการตรวจสอบ

ทำให้ถูกตัดคะแนนลง   

จากผลการประเมินดังกล่าว คณะกรรมการวิจัยหาได้หาแนวทางการพัฒนาผลงานด้านการวิจัย
อย่างเร่งด่วน เพื่อเตรียมรับการประเมินจากสภาการพยาบาล จึงได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการวจิัยเพื่อ
หาแนวทางการจัดการการเรียนรู้ด้านการวิจัย เพื่อเพิ่มงานวิจัยในคณะฯ 
 
วัตถุประสงค์โครงการ 
๑. เพื่อกระตุ้น ส่งเสริม สนับสนนุ ให้อาจารยแ์ละแหล่งฝกึได้พัฒนาองค์ความรูท้างการพยาบาลในสาขา
ต่างๆ ร่วมกัน 
๒. เพื่อเป็นแนวทางในการเผยแพร่งานวจิัย และบทความทางวิชาการของคณาจารย ์ 
๓. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ดา้นการพยาบาลทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ผู้เข้าร่วมโครงการ อาจารย์  
รูปแบบการดำเนินงาน  การจัดประชุมแลกเปลียนเรียนรู้ร่วมกัน 



สถานที่ดำเนินโครงการ มหาวิทยาลัยสยาม  
วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินงาน ตลอดปีการศึกษา 
 
ขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนนิโครงการ 
 

การดำเนินงาน 
ระยะเวลา 
ส.ค. 
62 

ก.ย. 
62 

ต.ค. 
62 

พ.ย. 
62 

ธ.ค. 
62 

ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

1.วิเคราะห์ผลการดำเนินงานจาก
ปีที่ผ่านมา 

            

2.วางแผนการดำเนินงาน             
3.มอบหมายผู้รับผิดชอบ             
4.ดำเนินการ             
5.ประเมินผลการดำเนินการ             
6.นำผลการประเมินมาปรบัปรุง
พัฒนา 

            

 
 

วิธีการดำเนินงาน : ดำเนนิงานตามระบบ PDCA 
1. ขั้นวางแผน (P) มีการดำเนินงาน ดังนี ้

1.1 ประชุมวางแผนที่มสี่วนเกี่ยวข้อง 
1.2 เขียนโครงการและขออนุมัติโครงการ 
1.3 จัดเตรียมเอกสาร 

2. ขั้นดำเนนิการ (D) มีการดำเนนิการประชาสัมพนัธ์ ดงัรายละเอียดต่อไปนี ้

2.1 จัดโครงการตามวันและเวลาที่กำหนดตามแผน  

3. ขั้นประเมินผล (C) มีการดำเนนิการ ดังนี ้

3.1 จัดประชมุคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อประชุมสรุปผลการดำเนนิการโครงการ 
3.2 สรุปผลการประเมิน 

4. ขั้นปรับปรงุ (A) 

หลังจากที่ได้สรุปผลประเมินต่างๆ แล้ว นำผลการประเมินไปชี้แจงในที่ประชุมรายวิชาชีพต่อไป 



 
งบประมาณรวมของโครงการ………-……………………บาท (........................................)  (กรณีมีโครงการย่อย) 
                
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผลงานวิขาการและงานวิจัยเพิ่มขึ้น 
2. พัฒนาทักษะการทำวิจัยของอาจารย ์
3. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการทำวิจัย 

ผลผลิต (Output)  
 1. อาจารย์มีแรงจูงใจในการทำวิจัย 
 2. อาจารย์มผีลงานวิจัยและวิชาการเพิ่มขึ้น 
ผลลัพธ์ (Project Outcome and Impact)  
          1.งานวิจัย และนวัตกรรมเพิ่มขึ้น 
วิธีประเมินผลโครงการวธิีประเมินผลโครงการ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมกิจกรรม 
 
ตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมาย ตามวัตถุประสงค์       

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ: 
................................................... 

(ผศ.ดร.สุสารี ประคนิกิจ) 
............./............./.............. 

ผู้ตรวจสอบโครงการ:  
กรรมการประสานแผนงานประจำ

คณะ 
(ผศ.ดร.พิชาภรณ์ จันทนกุล) 
............./............./.............. 

ผู้เหน็ชอบ: (คณบดี/ผู้อำนวยการ) 
....................................................... 

(ผศ.ดร.อรทพิา ส่องศริิ.) 
............./............./.............. 

 
 
 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค ์ ค่าเป้าหมาย ผลการประเมนิ 
1. แนวทางการเพิ่มผลงานวชิาการและงานวิจัย 1.ร้อยละ 100        บรรลุ  

       ไม่บรรลุ (สรุปเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ) 
เนื่องจาก…………………......................… 

2.ผลงานวิชาการและวิจัยเพิ่มขึ้น 2.ร้อยละ 25          บรรลุ         
       ไม่บรรลุ (สรุปเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ)

เนื่องจาก…………………….........…………… 



 

การจัดการความรู้ ด้านการวิจัย 

เรื่อง การสร้างผลงานทางวจิัยของอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการจัดการความรู้ 



คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัยสยาม 

ปีการศึกษา 2562 

บทสรปุผู้บริหาร 

  “ทำอย่างไรให้อาจารย์ในคณะ มีผลงานวิจัยเพิ่มขึ้น” จากการประเมินการรับรองสถาบันจากสภาการ

พยาบาลพบว่า อัตราส่วนผลงานวิชาการของอาจารย์ต่อจำนวนอาจารย์ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายของ

คณะพยาบาล  ดังนั้น คณะกรรมการจัดการความรู้และคณะกรรมการวิจัยได้ดำเนินการจัดการความรู้เรื่อง 

การสร้างผลงานทางวิชาการของคณะ โดยผ่านกระบวนการดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

แผนภาพแสดงกระบวนการในการเพิ่มผลงานวิชาการแก่อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย

สยาม 

1. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสาขาการพยาบาล กำหนดจำนวนผลงานวิจัย ต่อสาขา  

ทุกสาขาวิชาชีพดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้กำหนดเป้าหมายในการทำวิจัย อย่างน้อย 1 

สาขา 1 งานวิจัยต่อปี ได้จัดสรรอาจารย์ในทีมการพยาบาลวิชาชีพเสนอโครงร่างงานวิจัย เพื่อ

ดำเนินการวิพากษ์ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินการวิจัย โดยมีการกำหนดวันในการ

ดำเนินการวิพากษ์ จำนวน 2 วัน ได้แก่ วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2563 และ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 

กำหนดเป้าหมายจำนวน

ผลงานวิจัยในสาขาวิชาชีพ 

จัดประชุมเพิ ่มศักยภาพการทำ

วิจัยส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ ให้มีพี่

เลี้ยงในการทำวิจัย 

 

ม ีการแลกเปล ี ่ ยน เร ี ยนร ู ้ การ

นำเสนอโครงร่างงานวิจัย พัฒนา

ทักษะการเขียนบทความวิจัยในแต่

ละสาขาวิชาชีพ 

สร้างแรงจูงใจในการสร้าง

ผลงานวิชาการ มีการการ

มอบรางวลันกัวิจัยดีเด่น 

กระบวนการสร้างผลงานวิจัย 
คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสยาม 



2563 เวลา 13.00-16.00 น. และมีผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวิจัยและการจัดการความรู้ ใน

การเป็นผู้วิพากษ์หลักดังนี้  สาขาการพยาบาลมารดาทารก และ การพยาบาลผดุงครรภ์ อาจารย์ 

ดร.วิภานันท์ ม่วงสกุล และอาจารย์ อาจารย์ขวัญเรือนก๋าวิต ู เป็นผู้วิพากษ์หลัก สาขาการ

พยาบาลอนามัยชุมชน ผศ.ดร. จรัสดาว เรโนลย์ และ อาจารย์ ดร. สุวรรณา เชียงขุนทด เป็นผู้

วิพากษ์หลัก การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น อาจารย์ ดร. สุลีมาศ อังศุเกียรติถาวร และ ผศ.ดร.พิชา

ภรณ์ จันทนกุล เป็นผู้วิพากษ์หลัก  การพยาบาลผูใ้หญ่และผูสู้งอายุ ผศ.ดร. สุสารี ประคินกิจ และ 

อาจารย์ เพ็ญรุ่ง นวลแจ่ม เป็นผู้วิพากษ์หลัก  การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ผศ.ดร. ชนิดา 

มัทวางกูร และ อาจารย์ ดร.ปรียธิดา ชลศึกเสนีย์ เป็นผู้วิพากษ์หลัก  

2. จัดประชุมเพิ่มศักยภาพการทำวิจัยให้อาจารย์ ส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ ให้มีพี่เลี้ยงในการทำวิจัย  

คณะฯจัดประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาการทำวิจัยของอาจารย์ ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี ในช่วงเดือน

พฤษภาคม ในปีการศึกษา 2562 เป็นช่วงการระบาดของโรค Covid 19 จึงไม่ได้จัดการประชุม 

แต่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในไลน์คณะกรรมการวิจัยแทน 

3. ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอโครงร่างงานวิจัยในแต่ละสาขาวิชาชีพ  

วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2563 และ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2563 กำหนดวันในการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ผลงานวิจัย 2 สาขา ได้แก่   

บทความวิจัยสาขาสูติ ชื่อเรื่อง ทัศนคติ “ควันบุหรี่” เด็กมัธยม The attitude of "Smoking 

cigarette" high school ผลการวิพากษ์ ขอให้ไปทำการเก็บข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อให้เป็นงานวิจยัที่

สมบูรณ์มายิ่งขึ้น เพราะจะมีความน่าเชื่อถือมากกว่าการสำรวจ รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลก็จะ

เป็นระบบมากยิ่งขึ้น 

บทความวิจัยสาขาการพยาบาลอนามัยชุมชน  ชื่อเรื่อง ปัญหาและความต้องการด้านสุขภาพของ

ผู้สูงอายุที่มีภาวะติดเตียง ติดบ้าน และ ติดสังคม ในชุมชนรอบมหาวิทยาลัยสยาม ผลการวิพากษ์ 

ขอให้มีการปรับการเขียนเพื่อให้ข้อมูลมีความสัมพันธ์กันมากขึ้น 

บทความวิจัยสาขาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น  ชื่อเรื่อง เปรียบเทียบการลดของอุณหภูมิร่างกาย

ในผู้ป่วยเด็กที่มีไข้ด้วยการใช้เจลสมุนไพรลดไข้กับ การเช็ดตัวลดไข 

บทความวิจัยสาขาการพยาบาลจิตเวช  ชื่อเรื่อง ความสมพันธ์ระหว่างแรงสนับสนุนทางสังคมกับ

ความเครียดของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท ได้ดำเนินการจัดส่งวารสารของวิทยาลัยพยาบาลกรุงเทพ รอ

การปรับแก้จากผู้ทรงคุณวุฒิ 

4. สร้างแรงจูงใจในการสร้างผลงานวิชาการ โดยมีการการมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่น  แก่อาจารย์ที่มี

ผลงานวิจัยตามเกณฑ์ของคณะฯ  



ปีการศึกษา 2562 คณะได้มอบรางวัลนักวิจัยดีเด่นของคณะ ได้แก่ อาจารย์ ดร. วราภรณ์ คำรศ  

 

จากกระบวนดังกล่าวเบื้องต้น ทำให้คณะฯมีผลงานวิจัยเพิ่มขึ้นระดับหนึ่ง และทำให้อาจารย์ทุกคน
ได้ 

เห็นความสำคัญของการทำงานวิจัยเพื่อพัฒนางานทั้งด้านการเรียนการสอน และการพยาบาล คณะ จึงยึด
แนวทางทั้ง 4 กระบวนการนี้ในการเพิ่มผลงานทางวิชาการของคณะ 
 
 

 

 
 


