โครงการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูและศาสตรสาขาพยาบาล ปการศึกษา 2555
1. ชื่อโครงการ โครงการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูและศาสตรสาขาพยาบาล ปการศึกษา 2555
2. ผูรับผิดชอบโครงการ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3. หลักการและเหตุผล
งานวิจัยเปนภารกิจหลักที่สําคัญดานหนึ่งของสถาบันการศึกษา เนื่องจากเปนตัวชี้วัดที่
สําคัญของการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาของแตละสถาบัน แตในปจจุบันนี้จํานวนงานวิจัยที่ไดรับการ
ตีพิมพแลวยังมีจํานวนนอย การประมาณการผลสําเร็จงานวิจัยในแตละปยังไมมีความชัดเจน บางงานวิจัยยัง
ทําไมสําเร็จตามแผน ทําใหไมสามารถขอทุนไดอีก การกระตุนใหดําเนินงานอยางตอเนื่องจึงเปนสิ่งจําเปน
ที่ตองทําตอไป ดวยการสรางแรงจูงใจในการสรางงานวิจัยใหม โดยจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย และ
อํานวยความสะดวกในการทําวิจัยซึ่งเปนสิ่งสําคัญ นอกจากนี้การสงเสริมการวิจัยดานการพยาบาล วิจัยการ
เรียนการสอนในวิชาชีพการพยาบาลก็ยังมีความสําคัญตอการพัฒนาปฏิบัติการพยาบาลในคลินิก ซึ่งตองกาว
ใหทันกับความกาวหนาของเทคโนโลยีดานการแพทย ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา การวิจัยทางการ
พยาบาลเปนหนทางในการพัฒนาองคความรูดานการพยาบาล ที่มีอยูใหเจริญกาวหนา เพื่อตอบสนองความ
ตองการการแกไขปญหาสุขภาพของผูรับบริการไดอยางมีคุณภาพ ผลงานวิจัยที่เกิดจากการดําเนินการวิจัยที่
มีคุณภาพ เชื่อถือได ถูกตองตามหลักวิชาการ การสงเสริมใหความรูในการทําวิจัยไดอยางถูกตองจึงเปนสิ่งที่
ควรพัฒนาใหเกิดขึ้น เปนการพัฒนาศักยภาพของผูวิจัย
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงไดจัดโครงการสนับสนุนทุนวิจัย
เพื่อพัฒนาองคความรูและศาสตรสาขาพยาบาล เพื่อสงเสริมสนับสนุนการทําวิจัยของอาจารย บุคลากรคณะ
พยาบาลศาสตรและพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในสถานที่นักศึกษาฝกภาคปฏิบัติ ใหไดรับแรงจูงใจใน
การทําวิจัยมากขึ้น สามารถดําเนินการวิจัยใหสําเร็จไดมากขึ้น จึงไดใหมีการเสนอโครงรางวิจัยเพื่อขอรับทุน
สนับสนุน โดยผานการตรวจจากผูทรงคุณวุฒิและจัดเวทีนําเสนอโครงรางวิจัยขึ้น เพื่อใหนักวิจัยไดนําเสนอ
โครงร า งวิ จั ย ร ว มกั น สั ง เคราะห ค วามรู จ ากงานวิ จั ย และใหข อ เสนอแนะสํ าหรั บ การปรั บ ปรุ ง วิธี ก าร
ดําเนินการวิ จัยให ถูกตองตามหลัก วิชาการ เพื่ อใหเ กิดผลงานที่มีคุณภาพ เป นที่ยอมรับ สามารถนําไป
เผยแพรในวารสารตาง ๆ ไดเ ป นประโยชนตอการพัฒนาวิ ชาชี พพยาบาลและองคความรูศาสตรสาขา
พยาบาลตอไป
4. วัตถุประสงค
4.1 เพื่อใหคณาจารยและบุคลากร ไดรับทุนสนับสนุนการทําวิจัย เพื่อสรางองคความรูใหม

4.2 เพื่อกระตุน และสรางแรงจูงใจแกคณาจารยและบุคลากร ในการสรางผลงานวิจัย/บทความ
วิชาการ/งานสรางสรรคในวารสารวิชาการ
4.3 เพื่อจัดเวทีนําเสนอโครงการวิจยั ใหอาจารยได รวมพิจารณาวิธีดาํ เนินการวิจัย ใหขอเสนอแนะ
สําหรับการทําวิจัยไดอยางมีคุณภาพ เปนประโยชนในการพัฒนาวิชาชีพพยาบาลและองค
ความรูศาสตรสาขาพยาบาล
4.4 เพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพในการทําวิจัยใหแกคณาจารยใหสามารถทํางานวิจยั ไดอยางถูกตอง
ตามหลักวิชาการ เปนงานที่มคี ุณภาพและเปนที่ยอมรับในวงการวิชาชีพ
5. ผูเขารวมโครงการ
5.1 คณาจารยและเจาหนาทีข่ องคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ คณาจารย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และพยาบาลจากโรงพยาบาลศูนยการแพทย สมเด็จพระเทพฯ จํานวน 60 คน
6. ระยะเวลาในการดําเนินงาน
6.1 เวทีนําเสนอโครงการวิจยั วันที่ 2 เมษายน 2555 เวลา 8.00-12.00 น.
6.2 การประชุมวิชาการวิจัย เรื่อง เทคนิคการเขียนบทความเพื่อตีพิมพในวารสารตางประเทศ วันที่
28 พ.ค. 2555 เวลา 8.00-16.00 น. รวม 1 วัน
6.3 การประชุมวิชาการวิจัย เรื่อง การวิจยั เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม(PAR) เดือน 14, 6 พ.ค..
2555 เวลา 8.00-16.00 น. รวม 2 วัน
7. กิจกรรมการดําเนินงาน
7.1 ประกาศใหนักวิจัยสงโครงงานวิจัย
7.2 คณะกรรมการสงเสริมการวิจัยของคณะและผูทรงคุณวุฒิประชุมพิจารณาโครงรางการวิจัยที่
ไดรับ
7.3 ประกาศผลผูไดรับทุนการวิจัย
7.4 ผูรับทุนวิจัยทําสัญญารับทุน
7.5 คณะกรรมการสงเสริมการวิจัยติดตามผลการดําเนินการวิจัยของผูรับทุน
7.6 สนับสนุนใหผูรับทุนเผยแพรผลงานวิจัยในระดับชาติ/นานาชาติ
7.7 จัดประชุมวิชาการใหความรูในการทําวิจัยตามหัวขอที่คณาจารยเสนอ
8. สถานที่ดําเนินงาน
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. คณาจารย พยาบาลวิชาชีพในแหลงฝก และบุคลากรในคณะพยาบาลศาสตร มีผลงานวิจัย และมีการ
ตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย/งานสรางสรรคเพิ่มมากขึ้น
2. คณาจารย พยาบาลวิชาชีพในแหลงฝก และบุคลากรในคณะพยาบาลศาสตร มีกําลังใจในการทํางาน
วิจัยเพิ่มมากขึ้น
3. คณะพยาบาลศาสตร มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับ
4. ไดผลงานวิจัยซึ่งเปนความสําเร็จของตัวบงชี้ตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา

กําหนดการนําเสนอโครงรางวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุน
โครงการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูและศาสตรสาขาพยาบาล
วันจันทรที่ 2 เมษายน 2555
หองประชุม 224 อาคารศรีนครินทร คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ จ. นครนายก
---------------------------------------------------------วันจันทรที่ 2 เมษายน 2555
08.00-08.20 น.
ลงทะเบียน
08.20-08.30 น.
พิธีเปดการประชุม
08.30 -08.50 น.
นําเสนอโครงการวิจัยและรับขอเสนอแนะจากคณะกรรมการสงเสริมการวิจัย
ลําดับที่ 1 อาจารย ดร.จันทิมา ฤกษเลื่อนฤทธิ์
ชื่อโครงการวิจัย “การพัฒนาโปรแกรมการดูแลตนเองของผูที่มีภาวะหัวใจลมเหลวในจังหวัดนครนายกและ
ผลของโปรแกรมตอความสามารถในการดูแลตนเองและอัตราการเขารับการรักษาตัวซ้ําในโรงพยาบาล”
08.50 – 09.10 น.
ลําดับที่ 2 อาจารย ดร.อริสรา สุขวัจนี
ชื่อโครงการวิจัย “การจัดทําแนวปฏิบัติเพื่อสงเสริมการฟนฟูรางกายและคุณภาพชีวิตของ
ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองโดยการมีสวนรวมของชุมชน”
09.10 – 09.30 น.
ลําดับที่ 3 อาจารย ดร.ศรีสุดา รัศมีพงศ
ชื่อโครงการวิจัย “การเสริมสรางพลังอํานาจนิสิตพยาบาลศาสตร ชั้นปที่ 2 ในการปฏิบัติ
การเสริมสรางสุขภาพชุมชน”
09.30 – 09.50 น.
ลําดับที่ 4 ผูชวยศาสตราจารยพรปวีณ ชื่นใจเรือง
ชื่อโครงการวิจัย “การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพเพื่อปองกันโรคหลอดเลือดสมอง
สําหรับกลุมเสี่ยงสูงโดยการมีสวนรวมของชุมชน”
09.50 – 10.10 น.
ลําดับที่ 5 อาจารยสุคนธ วรรธนะอมร
ชื่อโครงการวิจัย “การสื่อสารสุขภาพทองถิ่นเพื่อการสรางเสริมสุขภาพ : กรณีศึกษาในชุมชน
แหงหนึ่งของจังหวัดนครนายก”
10.10 – 10.30 น.
ลําดับที่ 6 อาจารยนิลภา จิระรัตนวรรณะ
ชื่อโครงการวิจัย “การมีสวนรวมของชุมชนในการสรางเสริมสุขภาพ”

10.30 – 10.50 น.

10.50 – 11.10 น.
11.10 – 11.30 น.

11.30 – 12.00 น.
วิจัย****
*หมายเหตุ

ลําดับที่ 7 อาจารยบุศรา แสงสวาง
ชื่อโครงการวิจัย “ผลของโปรแกรมการบริหารกลามเนื้ออุงเชิงกรานตอการปองกันภาวะ
ปสสาวะเล็ดในขณะตั้งครรภและหลังคลอด”
ลําดับที่ 8 อาจารยนุชรีย แสงสวาง
ชื่อโครงการวิจัย “ผลของโปรแกรมกลุมบําบัดตอการเพิ่มความรูสึกมีคุณคาในตนเองของผูปวยจิตเวชเรื้อรัง”
ลําดับที่ 9 อาจารยพิมพา เทพวัลย
ชื่อโครงการวิจัย “ผลของการเรียนแบบผสมผสานโดยใชการบันทึกสมุดสะทอนคิดประจําวัน
เพื่อพัฒนาทักษาะการแกปญหาทางการพยาบาลในหญิงตั้งครรภที่ภาวะแทรกซอนทางอายุรกรรม”
ประชุมคณะกรรมการสงเสริมการวิจัยคณะพยาบาลศาสตรเพื่อสรุปผลการนําเสนอโครงรางการ

1. ผูนําเสนอโครงรางวิจัย นําเสนอโครงรางการวิจัยทานละ 10 นาที
และคณะกรรมการสงเสริมการวิจัยตอบขอซักถามของผูเขารวมประชุมถามตอบ 10 นาที
2. อาหารวางและเครื่องดื่มเสริ์ฟในหองประชุม

กําหนดการประชุมวิชาการใหความรูในการทําวิจัย
โครงการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูและศาสตรสาขาพยาบาล
เรื่องการเขียนบทความเพื่อการตีพิมพในวารสารตางประเทศ
วันจันทรที่ 21 พฤษภาคม 2555
หองประชุม 224 อาคารศรีนครินทร คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ จ. นครนายก
---------------------------------------------------------วันจันทรที่ 21 พฤษภาคม 2555
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-09.10 น. พิธีเปดการประชุม
09.10-09.30
หลักการเขียนประโยคแบบตางๆ
โดย รศ.ดร.ทรงศรี สรณสถาพร คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
09.30-10.30 ฝกปฏิบัติ
10.30.-10.45 พักรับประทานอาหารวาง
10.45- 11.15 องคประกอบของยอหนา + หลักการเขียนยอหนา
11.15- 12.00
ฝกปฏิบัติ
12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.00
องคประกอบของบทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสาร
โดย รศ.ดร.ทรงศรี สรณสถาพร คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
14.00-14.30 หลักการเขียนบทความวิจัย
14.30-14.45 พักรับประทานอาหารวาง
14.15-16.30 หลักการเขียนบทความวิจัยและ ฝกปฏิบัติ

กําหนดการประชุมวิชาการใหความรูในการทําวิจัย
โครงการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูและศาสตรสาขาพยาบาล
เรื่อง การปฏิบัติการวิจัยแบบมีสวนรวม (PAR)
วันจันทรที่ 14 และ 16 พฤษภาคม 2555
หองประชุม 224 อาคารศรีนครินทร คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ จ. นครนายก
---------------------------------------------------------วันจันทรที่ 5 มิถุนายน 2555
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-09.10 น. พิธีเปดการประชุม
09.10-10.30 การปฏิบัติการวิจัยแบบมีสวนรวม (PAR)
โดย อาจารย ดร.ฐาศุกร จันประเสริฐ และ อาจารย ดร. นริสรา พึ่งโพธิ์สพ
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10.3.-10.45
พักรับประทานอาหารวาง
10.45- 12.00 การปฏิบัติการวิจัยแบบมีสวนรวม (PAR) (ตอ)
12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30
การปฏิบัติการวิจัยแบบมีสวนรวม (PAR) (ตอ)
14.30-14.45 พักรับประทานอาหารวาง
14.45-1630
การปฏิบัติการวิจัยแบบมีสวนรวม (PAR) (ตอ)
วันจันทรที่ 6 มิถุนายน 2555
08.30-09.00 น.
09.00-10.30

10.30 -10.45
10.45- 12.00
12.00-13.00
13.00-14.30
14.30-14.45
14.45-1630

ลงทะเบียน
การปฏิบัติการวิจัยแบบมีสวนรวม (PAR)
โดย อาจารย ดร.ฐาศุกร จันประเสริฐ และ อาจารย ดร. นริสรา พึ่งโพธิ์สพ
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พักรับประทานอาหารวาง
การปฏิบัติการวิจัยแบบมีสวนรวม (PAR) (ตอ)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
การปฏิบัติการวิจัยแบบมีสวนรวม (PAR) (ตอ)
พักรับประทานอาหารวาง
การปฏิบัติการวิจัยแบบมีสวนรวม (PAR) (ตอ)

