
 
 

การวิจัยและผลงานวิชาการ 
 

นโยบาย  แผนงานและระบบสนับสนุนการวิจัยและผลงานวิจัยอย่างน้อย ๑ ปี  
 วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ  เป็นสถาบันที่อยู่ในสังกัดของโรงพยาบาลตำรวจ  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มี
บทบาท และหน้าที่ที่เป็นภารกิจหลักของสถาบัน  ได้แก่  ด้านการเรียนการสอน  ด้านการวิจัย  การส่งเสริมทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรมและการให้บริการวิชาการแก่สังคม  มีจุดมุ่งหมายที่มุ่งเน้นพัฒนาองค์กร ตามปรัชญาของ
วิทยาลัยพยาบาลตำรวจที่กล่าวไว้ว่า  “มาตรฐานวิชาการ  สานคุณธรรม  นำสังคมพัฒนา”  วิทยาลัยพยาบาล
ตำรวจจึงได้ประกาศวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เรื่อง  นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ปี 
พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ เพ่ือเป็นแนวทางในการดำเนินงานดังนี้  
 ๑.  การสร้างศักยภาพและความสามารถเพ่ือการพัฒนาการจัดการศึกษาพยาบาลสู่สังคม  อาทิเช่น  การ
ประเมินหลักสูตร  การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ  การติดตามผู้สำเร็จการศึกษาฯ  
เป็นต้น 
 ๒.  การวิจัยด้านสุขภาพและการบริการเป็นการศึกษาวิจัยด้านสุขภาพและการบริการ  เพ่ือหาแนวทางใน
การส่งเสริมสุขภาพ  การป้องกันโรคอุบัติใหม่  การรักษาพยาบาลและการฟ้ืนฟูสภาพการศึกษาผลกระทบต่อภาวะ
สุขภาพตลอดจนการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพ 
 ๓.  การวิจัยเพ่ือเกิดนวัตกรรมใหม่  ได้แก่  การศึกษาวิจัยเพ่ือให้เกิดสิ่งใหม่  อาทิเช่น  สื่อการเรียนการสอน  
ทักษะการพยาบาลใหม่ ๆ  เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
โครงสร้างการบริหารงานวิจัย คณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบงานวิจัย 
          ๑ โครงสร้างการบริหารงานวิจัย  
 ระบบการบริหารงานวิจัยเป็นระบบที่มีการดำเนินงานโดยคณะกรรมการวิจัย  นวัตกรรม  และการจัดการ
ความรู้  ดังแสดงในแผนภาพที่  ๑  
 
 

แผนภาพที่  ๑  โครงสร้างการบริหารงานวิจัยคณะกรรมการวิจัย ฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ 

 

รองผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ 

(ฝ่ายวิชาการ) 

 

(ฝ่ายวิชาการ) 

 

รองผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ 

(ฝ่ายบริหาร) 

 

ภาควิชา (8 ภาควิชา) 

 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

 
คณะกรรมการตามยุทธศาสตร์ 

 

กลุ่มงานอาจารย์ 

 

คณะกรรมการวิจัย  นวัตกรรม 

และการจัดการความรู้ 

และการจดัการความรู ้

 



แผนภาพที่  ๒  แสดงการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์  วพ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ 

 

คณะกรรมการชุดต่างๆ ตามยุทธศาสตร์ 

 

คณะกรรมการวิจัย  นวัตกรรม  และการจัดการความรู ้

 
ประธานคณะกรรมการฯ 

 
รองประธานคณะกรรมการฯ 

 

กรรมการฯ 

 
กรรมการ/เลขานุการ 

 
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

เจ้าหน้าที่ 



 ๒  คณะกรรมการวิจัย  นวัตกรรม  และการจัดการความรู้ 
 ปัจจุบันคณะกรรมการชุดนี้ได้ดำเนินงานวิจัยคำสั่งวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ  ที่  ๐๒/๒๕๕๙  ลงวันที่  ๑๒  
มกราคม  ๒๕๕๙  คณะกรรมการ  จำนวน  ๑๐  คน  เจ้าหน้าที่  ๒  คน 
 ๓   ระบบสนับสนุนการวิจัย 

 วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ  ได้จัดระบบการสนับสนุนการวิจัยไว้เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการดำเนินงานวิจัย

ของอาจารย์  และข้าราชการตำรวจวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ  ดังนี้ 

  ๓.๑   แหล่งเงินทุนและวิธีการขอรับทุนวิจัย  

  แหล่งเงินทุนสนับสนุนการวิจัยมีดังนี้ 

  ๑.  เงินอุดหนุนการวิจัยประจำปีจากเงินรายได้สถานศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ 

  ๒.  แหล่งสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนอ่ืน ๆ เช่น  มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ  แหล่งทุนภายนอก

หน่วยงาน  เงินงบประมาณประจำปีและสภาวิจัยแห่งชาติ  เป็นต้น 

    วิธีการขอรับทุนวิจัย 

 ผู้ประสงค์ขอรับทุนต้องเสนอโครงการวิจัย  หรือแผนงานวิจัย  ตามแบบเสนอโครงการวิจัย  (ว. ๐๑)  ผ่าน
ผู้บังคับบัญชาระดับต้นมายังคณะกรรมการวิจัย  นวัตกรรมและการจัดการความรู้   เพ่ือพิจารณาเห็นชอบการ
สนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัย  จากนั้นคณะกรรมการวิจัย  นวัตกรรมและการจัดการความรู้  พิจารณาความเห็นเสนอการ
พิจารณาทุนต่อผู้บังคับบัญชา  เพ่ือประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยต่อไป  และเมื่อได้รับการพิจารณาสนับสนุน
ทุนอุดหนุนวิจัยแล้ว  ผู้วิจัยจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนการดำเนินการวิจัยตามแบบ-รายงานความก้าวหน้าการวิจัย  
จนดำเนินการวิจัยเป็นรูปเล่มสมบูรณ์  ตามคู่มือบริหารงานวิจัย  พ.ศ.๒๕๕๕   
 ผู้ประสงค์ขอรับทุนจะต้องเสนอโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัยตามแบบเสนอโครงการวิจัย  และเมื่อได้รับ

การพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัยแล้วผู้วิจัยจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนคู่มือบริหารงานวิจัย  พ.ศ.๒๕๕๕  ของ

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจต่อไป 

 แนวทางการจัดสรรทุนสนับสนุน  จะพิจารณา ดังนี้ 
  ๑. โครงการวิจัย  หรือแผนงานวิจัย  จะต้องสอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์การวิจัยของวิทยาลัย
พยาบาลตำรวจ 
  ๒. สามารถนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้และเป็นประโยชน์ต่อสถาบันหน่วยงานของวิทยาลัย
พยาบาลตำรวจ  โรงพยาบาลตำรวจ  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  และประชาชนทั่วไป 
  ๓. ไม่ขัดต่อหลักจริยธรรมการดำเนินงานวิจัย    โดยผู้วิจัยจะต้องเสนอโครงร่างวิจัยผ่าน
คณะอนุกรรมการจริยธรรมวิจัย  โรงพยาบาลตำรวจ  เพื่อพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัย 
 
 



 แหลง่ส่งเสริมงานวิจัย 
 วิทยาลัยพยาบาลตำรวจได้จัดตั้งหน่วยส่งเสริมการวิจัย  โดยจัดหาวัสดุอุปกรณ์พร้อมสื่อสนับสนุนต่างๆ  เช่น  
วารสาร  บทความ  รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  คอมพิวเตอร์  อินเตอร์เน็ต  ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ  ระบบ
สารสนเทศ  เพ่ือให้อาจารย์  และข้าราชการและผู้สนใจได้ศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางในการดำเนินงานการวิจัยพร้อมได้
มอบหมายให้คณะกรรมการวิจัย  นวัตกรรมและการจัดการความรู้  ให้คำปรึกษาในการดำเนินงานวิจัย  นอกจากนี้
โรงพยาบาลตำรวจได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานให้คำปรึกษาด้านงานวิจัย  วิชาการแก่ข้าราชการในสังกัดกองบัญชาการ
โรงพยาบาลตำรวจทุกหน่วย  พร้อมนี้คณะกรรมการวิจัย  นวัตกรรม  และการจัดการความรู้  ได้หาแหล่งวิชาการ
ภายนอกหน่วยงานและเวียนแจ้งอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือให้อาจารย์และข้าราชการของวิทยาลัยพยาบาลตำรวจที่สนใจได้มี
การพัฒนาองค์ความรู้ตนเองอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งกระตุ้นและส่งเสริมให้มีการดำเนินงานประจำสู่งานวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง 
  ๓.๒  การจัดประชุมวิชาการ ในหัวข้อเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัย 

  คณะกรรมการวิจัย  นวัตกรรมและการจัดการความรู้ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการตามความต้องการ
ของอาจารย์และข้าราชการของวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ  และจัดเวทีย่อยให้นำเสนอเพ่ือขอรับข้อเสนอแนะจาก
วิทยากร  เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการนำเสนอในเวทีการประชุมวิชาการท้ังในและนอกหน่วยงานต่อไป   
 การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัย  คณะกรรมการวิจัย  นวัตกรรมและการจัดการความรู้ พิจาณาตามความ
ต้องการของอาจารย์และข้าราชการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ  ควบคู่กับการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการวิทยาลัย
พยาบาลตำรวจ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๙  แผนพัฒนางานวิจัยและการจัดการความรู้  โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนทางการพยาบาล 

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนทางการพยาบาล”  ประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙  ตามรายละเอียด ดังนี้ 

วันที่/เวลา กิจกรรม วิทยากร 
วันอังคารที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน  
๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ น. พิธิเปิดโครงการ ผบก.วพ.รพ.ตร. 

๐๙.๓๐-๑๐.๓๐ น. 
ปฏิบัติการใช้เครื่องมือคลาวด์เทคโนโลยีเพ่ือจัดการ
เรียนการสอนยุคศตวรรษท่ี ๒๑        

โดย อ.ดร. กุลชัย กุลตวนิช และคณะ 

๑๐.๓๐-๑๐.๔๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง 

๑๐.๔๐-๑๒.๐๐ น. 
ปฏิบัติการใช้เครื่องมือคลาวด์เทคโนโลยีเพ่ือจัดการ
เรียนการสอน ยุคศตวรรษท่ี ๒๑ (ต่อ)       

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. ปฏิบัติการใช้เครื่องมือคลาวด์เทคโนโลยีเพ่ือจัดการ



วันที่/เวลา กิจกรรม วิทยากร 
เรียนการสอน ยุคศตวรรษท่ี ๒๑ (ต่อ)              

๑๔.๓๐-๑๔.๔๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง 

๑๔.๔๐–๑๖.๓๐ น. 
ปฏิบัติการใช้เครื่องมือคลาวด์เทคโนโลยีเพ่ือจัดการ
เรียนการสอนยุค ศตวรรษท่ี ๒๑ (ต่อ)       

วันพุธที่ ๑๘ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน  
๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น. ปฏิบัติการใช้งานห้องเรียนแบบ Social Classroom โดย อ.ดร. กุลชัย กุลตวนิช และคณะ 
๑๐.๓๐-๑๐.๔๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง 

๑๐.๔๐-๑๒.๐๐ น. 
ปฏิบัติการใช้งานห้องเรียนแบบ Social Classroom 
(ต่อ) 

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. 
ปฏิบัติการใช้งานห้องเรียนแบบ Social Classroom 
(ต่อ) 

๑๔.๓๐-๑๔.๔๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๔.๔๐–๑๖.๓๐ น. ปฏิบัติการใช้งานห้องเรียนแบบ Social Classroom 

(ต่อ) 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน  
๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น. ปฏิบัติการสร้างสื่อนำเสนอแบบมีปฏิสัมพันธ์ โดย  อ.ดร. กุลชัย กุลตวนิช และคณะ 
๑๐.๓๐-๑๐.๔๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง  
๑๐.๔๐-๑๒.๐๐ น. ปฏิบัติการสร้างสื่อนำเสนอแบบมีปฏิสัมพันธ์(ต่อ)  
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. ปฏิบัติการสร้างสื่อนำเสนอแบบมีปฏิสัมพันธ์(ต่อ)  
๑๔.๓๐-๑๔.๔๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง  
๑๔.๔๐–๑๖.๓๐ น. ปฏิบัติการสร้างสื่อนำเสนอแบบมีปฏิสัมพันธ์(ต่อ)  

ผลงานวิจัย 
 ผลงานวิจัย  วชิาการ  ที่ได้ดำเนินการระหว่าง  ๑  มกราคม-๓๑  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙   ดังแสดงในตาราง 

 

 

 



 



จำนวนและรายชื่อผลงานวิจัย/วิชาการทีไ่ด้รับการเผยแพร่  
ปี พ.ศ.๒๕๕๙  (มกราคม-ธันวาคม) 

 

ตารางท่ี  ๑  ผลงานวิจัยของอาจารย์ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ลำดับ ชื่อบทความวิจัย ชื่อนักวิจัย อนุมัติทุน ปีที่ตีพิมพ์ ชื่อวารสาร/รายงานที่

สืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการ 

ค่า

น้ำหนัก 

๑. ความคาดหวังและการรับรู้ของ
ข้าราชการตำรวจในเขต
กรุงเทพมหานครต่อคุณภาพบริการของ
โรงพยาบาลตำรวจ 

พล.ต.ต.วิฑูรย์  นิติวรางกูร 
พ.ต.อ.หญิง ทิพย์ฆัมพร เกษโกมล 
และพ.ต.อ.หญิง ศิริพร จรุงศักดิ์เศรษฐ์ 

ส่วนตัว ๒๕๕+ วารสารพยาบาลตำรวจ  
ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑ 
มกราคม-มิถุนายน  

๒๕๕๙ 

๐.๘๐ 

๒ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
พยาบาลตำรวจ 

พ.ต.อ.หญิง ศิริมา เขมะเพชร ส่วนตัว ๒๕๕๙ วารสารพยาบาลตำรวจ  
ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑ 
มกราคม-มิถุนายน  

๒๕๕๙ 

๐.๘๐ 

๓ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล 
วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ 

พ.ต.ท.หญิง เนาวนิจ  พึ่งจันทรเดช 
พ.ต.ท.หญิง ประภาพรรณ เปลี่ยนแก้ว 

ส่วนตัว ๒๕๕๙ วารสารพยาบาลตำรวจ  
ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑ 
มกราคม-มิถุนายน  

๒๕๕๙ 

๐.๘๐ 



ตารางท่ี  ๑  ผลงานวิจัยของอาจารย์ปี พ.ศ. ๒๕๕๘  (ต่อ) 

ลำดับ ชื่อบทความวิจัย ชื่อนักวิจัย อนุมัติทุน ปีที่ตีพิมพ์ ชื่อวารสาร/รายงานที่

สืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการ 

ค่า

น้ำหนัก 

๔ ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อ
สมรรถนะของบัณฑิตพยาบาล วิทยาลัย
พยาบาลตำรวจ 

พ.ต.ท.หญิง ประภาพรรณ เปลี่ยนแก้ว 
พ.ต.ท.หญิง เนาวนิจ  พึ่งจันทรเดช 

ส่วนตัว ๒๕๕๙ วารสารพยาบาลตำรวจ  
ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑ 
มกราคม-มิถุนายน  

๒๕๕๙ 

๐.๘๐ 

๕ ความสัมพันธ์ระหว่างสมาธิจิต 
ความเครียด  และความฉลาดทาง
อารมณ์ ของนักศึกษาพยาบาลตำรวจ 

พ.ต.อ.หญิง พรพรรณ  ภูสาหัส 
พ.ต.อ.หญิง สมสุข  ภาณุรัตน์ 

ส่วนตัว ๒๕๕๙ วารสารพยาบาลตำรวจ  
ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑ 
มกราคม-มิถุนายน  

๒๕๕๙ 

๐.๘๐ 

๖ ความสัมพันธ์ระหว่างเกรดเฉลี่ยสะสม
ตลอดหลักสูตร ผลการสอบเสมือนจริง 
กับผลการสอบความรู้เพื่อขอขึ้น
ทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งของผู้สำเร็จการศึกษา
จากวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ 

พ.ต.อ.หญิง พรพรรณ  ภูสาหัส 
พ.ต.อ.หญิง สมสุข  ภาณุรัตน์ 
ร.ต.อ.หญิง ยุวดี   แตรประสิทธิ์ 

ส่วนตัว ๒๕๕๙ วารสารพยาบาลตำรวจ  
ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑ 
มกราคม-มิถุนายน  

๒๕๕๙ 

๐.๕๐ 

 



ตารางท่ี  ๑  ผลงานวิจัยของอาจารย์ปี พ.ศ. ๒๕๕๘  (ต่อ) 

ลำดับ ชื่อบทความวิจัย ชื่อนักวิจัย อนุมัติทุน ปีที่ตีพิมพ์ ชื่อวารสาร/รายงานที่

สืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการ 

ค่า

น้ำหนัก 

๗ การพัฒนารูปแบบการสอนแนะเพ่ือ
พัฒนาสมรรถนะครูพยาบาล 

พ.ต.อ.หญิง นงเยาว์  สมพิทยานุรักษ์  
ประพันธ์ศิริ  สุเสวรัจ และ รจนา คลี่
ฉายา 

ส่วนตัว ๒๕๕๙ วารสารพยาบาลตำรวจ  
ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑ 
มกราคม-มิถุนายน  

๒๕๕๙ 

๐.๘๐ 

๘ การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต(ฉบับปรับปรุง ๒๕๔๙) วิทยาลัย
พยาบาลตำรวจ 

พ.ต.อ.หญิง สุรัมภา รอดมณี 
พ.ต.อ.หญิง กรณิกา เกตุนิล 
พ.ต.ท.หญิง ประภาพรรณ เปลี่ยนแก้ว 
พ.ต.ท.หญิง เนาวนิจ  พึ่งจันทรเดช 

ส่วนตัว ๒๕๕๙ วารสารพยาบาลตำรวจ  
ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑ 
มกราคม-มิถุนายน  

๒๕๕๙ 

๐.๘๐ 

๙ A Study of Augmented  Reality 
Technology Acceptance in 
Nursing college 

Ziwapon  Charoenwong  ส่วนตัว ๒๕๕๙ International 
conference   on New  
Horizons in  
Education.  
ปี ๒๕๕๙  
ISSN: 2146-7358 

๑.๐๐ 

 



ตารางท่ี  ๒  บทความวิชาการของอาจารย์ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ลำดับ ชื่อบทความวิชาการ ชื่อชื่อเจ้าของผลงาน อนุมัติทุน ปีที่ตีพิมพ์ ชื่อวารสาร/รายงานที่

สืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการ 

ค่า

น้ำหนัก 

๑ การปฏิบัติต่อผู้ป่วยตามหลักสิทธิ
มนุษยชน 

พ.ต.อ.คมสัน สุขมาก  
และพ.ต.ท.หญิงกานดา  สุขมาก 

ส่วนตัว ๒๕๕๙ วารสารพยาบาลตำรวจ  
ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑ 
มกราคม-มิถุนายน  

๒๕๕๙ 

๐.๕๐ 

๒ การออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพใน
ผู้สูงอายุ 

พ.ต.อ.หญิง ศิริมา  เขมะเพชร ส่วนตัว ๒๕๕๙ วารสารพยาบาลตำรวจ  
ปีที่ ๙ ฉบบัที่ ๑ 
มกราคม-มิถุนายน  

๒๕๕๙ 

๐.๕๐ 

 

ตารางท่ี ๓  ตำราของอาจารย์ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ลำดับ ชื่อผลงานวิชาการ ชื่อเจ้าของผลงาน ปีที่ผลงานแล้ว

เสร็จ 

ปีที่ได้รับการ

รับรอง

คุณภาพ 

ชื่อหน่วยงานที่รับรอง ค่า

น้ำหนัก 

๑ เรียนรู้สูติศาสตร์จากศัพท์ พ.ต.อ.หญิงพรพรรณ  ภูสาหัส ๒๕๕๙ ๒๕๕๙ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ๑.๐๐ 



                             

 

 

                              

 

 

                   

 

 

                   


