
โครงการสนับสนุนทุนวิจัยเพ่ือพัฒนาองคความรูและศาสตรสาขาพยาบาล ปการศึกษา 2555 
 

1. ชื่อโครงการ โครงการสนับสนุนทุนวจิัยเพื่อพัฒนาองคความรูและศาสตรสาขาพยาบาล ปการศึกษา 2555 

2. ผูรับผดิชอบโครงการ    คณะพยาบาลศาสตร มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

3. หลักการและเหตุผล 

  งานวิจัยเปนภารกิจหลักท่ีสําคัญดานหน่ึงของสถาบันการศึกษา เนื่องจากเปนตัวช้ีวัดท่ี
สําคัญของการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาของแตละสถาบัน แตในปจจุบันนี้จํานวนงานวิจัยท่ีไดรับการ
ตีพิมพแลวยังมีจํานวนนอย การประมาณการผลสําเร็จงานวิจัยในแตละปยังไมมีความชัดเจน บางงานวิจัยยัง
ทําไมสําเร็จตามแผน  ทําใหไมสามารถขอทุนไดอีก การกระตุนใหดําเนินงานอยางตอเนื่องจึงเปนส่ิงจําเปน
ที่ตองทําตอไป ดวยการสรางแรงจูงใจในการสรางงานวิจัยใหม โดยจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย และ
อํานวยความสะดวกในการทําวิจัยซ่ึงเปนส่ิงสําคัญ นอกจากน้ีการสงเสริมการวิจัยดานการพยาบาล วิจัยการ
เรียนการสอนในวิชาชีพการพยาบาลก็ยังมีความสําคัญตอการพัฒนาปฏิบัติการพยาบาลในคลินิก ซ่ึงตองกาว
ใหทันกับความกาวหนาของเทคโนโลยีดานการแพทย ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา การวิจัยทางการ
พยาบาลเปนหนทางในการพัฒนาองคความรูดานการพยาบาล ท่ีมีอยูใหเจริญกาวหนา เพื่อตอบสนองความ
ตองการการแกไขปญหาสุขภาพของผูรับบริการไดอยางมีคุณภาพ ผลงานวิจัยท่ีเกิดจากการดําเนินการวิจัยท่ี
มีคุณภาพ เช่ือถือได ถูกตองตามหลักวิชาการ การสงเสริมใหความรูในการทําวิจัยไดอยางถูกตองจึงเปนส่ิงท่ี
ควรพัฒนาใหเกิดข้ึน เปนการพัฒนาศักยภาพของผูวิจัย   

  คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  จึงไดจัดโครงการสนับสนุนทุนวิจัย
เพื่อพัฒนาองคความรูและศาสตรสาขาพยาบาล เพื่อสงเสริมสนับสนุนการทําวิจัยของอาจารย บุคลากรคณะ
พยาบาลศาสตรและพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในสถานที่นักศึกษาฝกภาคปฏิบัติ ใหไดรับแรงจูงใจใน
การทําวิจัยมากข้ึน สามารถดําเนินการวิจัยใหสําเร็จไดมากข้ึน จึงไดใหมีการเสนอโครงรางวิจัยเพื่อขอรับทุน
สนับสนุน โดยผานการตรวจจากผูทรงคุณวุฒิและจัดเวทีนําเสนอโครงรางวิจัยข้ึน เพื่อใหนักวิจัยไดนําเสนอ
โครงรางวิจัย รวมกันสังเคราะหความรูจากงานวิจัย และใหขอเสนอแนะสําหรับการปรับปรุงวิธีการ
ดําเนินการวิจัยใหถูกตองตามหลักวิชาการ เพื่อใหเกิดผลงานท่ีมีคุณภาพ เปนท่ียอมรับ สามารถนําไป
เผยแพรในวารสารตาง ๆ ไดเปนประโยชนตอการพัฒนาวิชาชีพพยาบาลและองคความรูศาสตรสาขา
พยาบาลตอไป 
 
4. วัตถุประสงค 

4.1 เพื่อใหคณาจารยและบุคลากร ไดรับทุนสนับสนุนการทําวิจัย เพื่อสรางองคความรูใหม   



4.2 เพื่อกระตุนและสรางแรงจูงใจแกคณาจารยและบุคลากร ในการสรางผลงานวิจัย/บทความ
วิชาการ/งานสรางสรรคในวารสารวิชาการ   

4.3 เพื่อจัดเวทีนําเสนอโครงการวิจยั ใหอาจารยได รวมพจิารณาวิธีดาํเนินการวิจัย ใหขอเสนอแนะ
สําหรับการทําวิจัยไดอยางมีคุณภาพ เปนประโยชนในการพัฒนาวิชาชีพพยาบาลและองค
ความรูศาสตรสาขาพยาบาล 

4.4 เพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพในการทําวจิัยใหแกคณาจารยใหสามารถทํางานวิจยัไดอยางถูกตอง
ตามหลักวิชาการ เปนงานท่ีมีคุณภาพและเปนท่ียอมรับในวงการวิชาชีพ 
 

5. ผูเขารวมโครงการ 
 5.1  คณาจารยและเจาหนาท่ีของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ    คณาจารย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และพยาบาลจากโรงพยาบาลศูนยการแพทย สมเด็จพระเทพฯ จํานวน  60 คน 
 
6. ระยะเวลาในการดําเนินงาน 
 6.1 เวทีนําเสนอโครงการวิจยั วันท่ี  2 เมษายน 2555 เวลา 8.00-12.00 น.  
 6.2 การประชุมวิชาการวจิัย เร่ือง เทคนิคการเขียนบทความเพื่อตีพิมพในวารสารตางประเทศ วนัท่ี 
28 พ.ค. 2555 เวลา 8.00-16.00 น. รวม 1 วนั 
 6.3 การประชุมวิชาการวจิัย เร่ือง การวิจยัเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม(PAR)  เดือน 14, 6 พ.ค.. 
2555 เวลา 8.00-16.00 น. รวม 2 วัน 
7. กิจกรรมการดําเนินงาน 
 7.1  ประกาศใหนักวิจัยสงโครงงานวิจัย 
            7.2  คณะกรรมการสงเสริมการวิจัยของคณะและผูทรงคุณวุฒิประชุมพิจารณาโครงรางการวิจัยท่ี

ไดรับ 
 7.3  ประกาศผลผูไดรับทุนการวิจัย 
 7.4  ผูรับทุนวิจัยทําสัญญารับทุน 
 7.5  คณะกรรมการสงเสริมการวิจัยติดตามผลการดําเนินการวิจัยของผูรับทุน 

7.6  สนับสนุนใหผูรับทุนเผยแพรผลงานวิจัยในระดับชาติ/นานาชาติ 
7.7 จัดประชุมวิชาการใหความรูในการทําวิจัยตามหัวขอท่ีคณาจารยเสนอ 

 
8.  สถานท่ีดําเนินงาน 
 คณะพยาบาลศาสตร มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 



9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. คณาจารย พยาบาลวิชาชีพในแหลงฝก และบุคลากรในคณะพยาบาลศาสตร มีผลงานวิจัย และมีการ
ตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย/งานสรางสรรคเพิ่มมากข้ึน 

2. คณาจารย พยาบาลวิชาชีพในแหลงฝก และบุคลากรในคณะพยาบาลศาสตร มีกําลังใจในการทํางาน
วิจัยเพิ่มมากข้ึน  
 3. คณะพยาบาลศาสตร มีผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐานเปนท่ียอมรับ 

4. ไดผลงานวิจัยซ่ึงเปนความสําเร็จของตัวบงช้ีตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 

กําหนดการนําเสนอโครงรางวิจัยเพ่ือขอรับทุนสนับสนุน 
โครงการสนับสนุนทุนวิจัยเพ่ือพัฒนาองคความรูและศาสตรสาขาพยาบาล 

วันจันทรท่ี   2   เมษายน   2555   
หองประชุม  224     อาคารศรีนครินทร  คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  องครักษ จ. นครนายก 

---------------------------------------------------------- 
วันจันทรท่ี    2    เมษายน    2555 
08.00-08.20 น.            ลงทะเบียน 
08.20-08.30 น.           พิธีเปดการประชุม 
08.30 -08.50 น.          นําเสนอโครงการวิจัยและรับขอเสนอแนะจากคณะกรรมการสงเสริมการวิจัย    

          ลําดับท่ี  1  อาจารย  ดร.จันทิมา    ฤกษเล่ือนฤทธ์ิ 
            ช่ือโครงการวิจัย “การพัฒนาโปรแกรมการดูแลตนเองของผูที่มีภาวะหัวใจลมเหลวในจังหวัดนครนายกและ 
                                         ผลของโปรแกรมตอความสามารถในการดูแลตนเองและอัตราการเขารับการรักษาตัวซ้ําในโรงพยาบาล” 
08.50 – 09.10 น.           ลําดับท่ี  2  อาจารย  ดร.อริสรา   สุขวัจนี 
            ช่ือโครงการวิจัย “การจัดทําแนวปฏิบัติเพ่ือสงเสริมการฟนฟูรางกายและคุณภาพชีวิตของ 
                                         ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองโดยการมีสวนรวมของชุมชน” 
09.10 – 09.30 น.           ลําดับท่ี  3  อาจารย ดร.ศรีสุดา    รัศมีพงศ 
            ช่ือโครงการวิจัย “การเสริมสรางพลังอํานาจนิสิตพยาบาลศาสตร  ช้ันปที่ 2  ในการปฏิบัติ 
            การเสริมสรางสุขภาพชุมชน” 
09.30 – 09.50 น.          ลําดับท่ี  4  ผูชวยศาสตราจารยพรปวีณ    ชื่นใจเรือง 
                                         ช่ือโครงการวิจัย “การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพเพ่ือปองกันโรคหลอดเลือดสมอง 
            สําหรับกลุมเสี่ยงสูงโดยการมีสวนรวมของชุมชน” 
09.50 – 10.10 น.          ลําดับท่ี  5  อาจารยสุคนธ   วรรธนะอมร 
                                        ช่ือโครงการวิจัย “การสื่อสารสุขภาพทองถ่ินเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพ : กรณีศึกษาในชุมชน 
           แหงหน่ึงของจังหวัดนครนายก” 
10.10 – 10.30 น.          ลําดับท่ี  6  อาจารยนิลภา   จิระรัตนวรรณะ 
                                         ช่ือโครงการวิจัย “การมีสวนรวมของชุมชนในการสรางเสริมสุขภาพ” 



10.30 – 10.50 น.          ลําดับท่ี  7   อาจารยบุศรา   แสงสวาง 
                                         ช่ือโครงการวิจัย “ผลของโปรแกรมการบริหารกลามเน้ืออุงเชิงกรานตอการปองกันภาวะ 

           ปสสาวะเล็ดในขณะต้ังครรภและหลังคลอด” 
10.50 – 11.10 น.          ลําดับท่ี  8   อาจารยนุชรีย  แสงสวาง 
                                         ช่ือโครงการวิจัย “ผลของโปรแกรมกลุมบําบัดตอการเพ่ิมความรูสึกมีคุณคาในตนเองของผูปวยจิตเวชเรื้อรัง” 
11.10 – 11.30 น.          ลําดับท่ี  9   อาจารยพิมพา   เทพวัลย 
                                         ช่ือโครงการวิจัย “ผลของการเรียนแบบผสมผสานโดยใชการบันทึกสมุดสะทอนคิดประจําวัน 

          เพ่ือพัฒนาทักษาะการแกปญหาทางการพยาบาลในหญิงต้ังครรภที่ภาวะแทรกซอนทางอายุรกรรม” 
11.30 – 12.00 น.           ประชุมคณะกรรมการสงเสริมการวิจัยคณะพยาบาลศาสตรเพ่ือสรุปผลการนําเสนอโครงรางการ
วิจัย**** 
 
*หมายเหตุ    1.   ผูนําเสนอโครงรางวิจัย  นําเสนอโครงรางการวิจัยทานละ 10 นาที   

      และคณะกรรมการสงเสริมการวิจัยตอบขอซักถามของผูเขารวมประชุมถามตอบ  10  นาที 
2.   อาหารวางและเคร่ืองด่ืมเสริ์ฟในหองประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กําหนดการประชุมวิชาการใหความรูในการทําวิจัย 
โครงการสนับสนุนทุนวิจัยเพ่ือพัฒนาองคความรูและศาสตรสาขาพยาบาล 

เร่ืองการเขียนบทความเพ่ือการตีพิมพในวารสารตางประเทศ 
วันจันทรท่ี   21 พฤษภาคม   2555   

หองประชุม  224     อาคารศรีนครินทร  คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  องครักษ จ. นครนายก 
---------------------------------------------------------- 

วันจันทรท่ี    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 พักรบัประทานอาหารวาง 
14.15-16.30 หลักการเขียนบทความวิจัยและ ฝกปฏิบัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
กําหนดการประชุมวิชาการใหความรูในการทําวิจัย 

โครงการสนับสนุนทุนวิจัยเพ่ือพัฒนาองคความรูและศาสตรสาขาพยาบาล 
เร่ือง การปฏิบัติการวิจัยแบบมีสวนรวม (PAR) 
วันจันทรท่ี   14 และ 16  พฤษภาคม   2555 

หองประชุม  224     อาคารศรีนครินทร  คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  องครักษ จ. นครนายก 
---------------------------------------------------------- 

วันจันทรท่ี    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  พ่ึงโพธิ์สพ 
  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) 

 
วันจันทรท่ี    6   มิถุนายน  2555 

08.30-09.00 น.  ลงทะเบียน 
09.00-10.30 การปฏิบัติการวิจัยแบบมีสวนรวม (PAR) 
  โดย อาจารย ดร.ฐาศุกร จันประเสริฐ และ  อาจารย ดร. นริสรา  พ่ึงโพธิ์สพ 
  สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
10.30 -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) 

 


