
๑ 

 
คณะกรรมการวิจัย นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วพ.รพ.ตร. 

 
 

 
 
 
 
 

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน 
 
 

โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการ 
 

“พ่ีเลี้ยงโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน” 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

คณะกรรมการวิจัย นวัตกรรมและการจดัการความรู้ 
 

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

 
 

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
 

 



๒ 

 
คณะกรรมการวิจัย นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วพ.รพ.ตร. 

ส่วนที่ ๑ รายงานผลการดำเนินโครงการ 
 

๑. ชื่อโครงการ:  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พ่ีเลี้ยงโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน”   
 
๒. ปีงบประมาณ:  ๒๕๖๒ 

๓. โครงการตามยุทธศาสตร์ที่  ๑ :  ยกระดับความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลักขององค์การ 
 กลยุทธ์ที่    ๓ :  การพัฒนาระบบงานวิจัยและการจัดการความรู้ 
 แผนงานที่  ๕ :  แผนพัฒนางานวิจัยและการจัดการความรู้ 

๔. ผู้รับผิดชอบโครงการ :  คณะกรรมการวิจัย นวัตกรรมและการจัดการความรู้  วพ.รพ.ตร. 

๕. หลักการและเหตุผล: 
 วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ดำเนินงานวิจัยตาม
แนวทางประกันคุณภาพการศึกษา ภายใต้การควบคุมดูแลจากสภาการพยาบาล  สกอ. สมศ.  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลตำรวจ ซึ่งวิจัยถือเป็นภารกิจหลักสำคัญอย่างหนึ่งของตัวบ่งชี้สำคัญตามเกณฑ์
การประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งของบุคลากรในการ
ขับเคลื่อนให้หน่วยงานมีความเข้มแข็ง โดยสามารถนำผลการศึกษาวิจัยนี้ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาปรับปรุง  
แก้ไขด้านการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลตลอดจนการบริหารจัดการการจัดการเรียนการสอนได้
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จากผลการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา  วิทยาลัยพยาบาลตำรวจมี
จำนวนผลงานวิจัย นวตกรรมและสื่อการสอนที่มีมาตรฐานและได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ยังน้อย  ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา  เพ่ือเป็นการส่งเสริมสนับสนุนอาจารย์  ข้าราชการ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
ในการสร้างองค์ความรู้และผลงานเชิงวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง  เป็นรูปธรรม  รวมทั้งเป็นการสร้างแรงจูงใจ  
ขวัญและกำลังใจจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการสนับสนุนและกระตุ้นอาจารย์ข้าราชการวิทยาลัยพยาบาล
ตำรวจในการผลิตผลงานให้เป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่
หน่วยงานในระยะยาว  และยั่งยืน  

การปฏิบัติงานวิจัยในแต่ละครั้ง ผู้วิจัยต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจนก่อนเริ่มดำเนินการวิจัย นั่นคือการ
กำหนดประเด็นปัญหาการวิจัย ว่าจะทำวิจัยเรื่องอะไร มีกรอบแนวคิดทฤษฎีอย่างไร การออกแบบการวิจัย
เป็นแบบใด ตัวแปรที่จะใช้ศึกษาควรจะมีตัวแปรใดบ้าง การเก็บรวบรวมข้อมูลจะทำอย่างไร มากน้อยเท่าใดจึง
จะเป็นตัวแทนของการศึกษา เครื่องมือที่ใช้สำหรับเก็บรวบรวมข้อมูลจะพัฒนาให้เป็นเครื่องมือที่ดีได้อย่างไร 
จะวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติอะไร และจะนำเสนอข้อมูลแบบไหน คำถามเหล่านี้ล้วนเป็นคำถามที่ผู้วิจัยจะต้อง
หาคำตอบให้ได้ก่อนลงมือปฏิบัติการวิจัย ซึ่งจะเห็นได้ว่าการวิจัยเป็นกระบวนการทำงานที่ต้องอาศัยความ
ละเอียดรอบคอบตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งสิ้นสุดการวิจัย ดังนั้น การมีพ่ีเลี้ยงในโครงการวิจัย จึงสำคัญต่อผู้วิจัย
ซึ่งจะต้องมีผู้ให้ความกระจ่างและให้คำปรึกษาในทุกคำถามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น จึงจะทำให้การวิจัยมี



๓ 

 
คณะกรรมการวิจัย นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วพ.รพ.ตร. 

ความสำเร็จสูง โดยเฉพาะผู้ที่ยังไม่มีพ้ืนฐานความรู้ในการวิจัยมาก่อน หรือเคยศึกษามาบ้างแล้วแต่ยังไม่
สามารถทำวิจัยได้ หรือยังมีความเข้าใจในกระบวนการวิจัยไม่ชัดเจน  ดังนั้น  คณะกรรมการวิจัย นวัตกรรม
และการจัดการความรู้ จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พ่ีเลี้ยงโครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการ

สอน”   
 

๖. วัตถุประสงค:์ 
 ๖.๑ เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะทางการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านการเรียนการสอนทางการพยาบาล 
แก่อาจารย์วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ 
 ๖.๒ เพ่ือการสนับสนุนและกระตุ้นอาจารย์วิทยาลัยพยาบาลตำรวจในการผลิตผลงานวิจัย  นวัตกรรม และ
สื่อการสอน ให้เป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง   

๖.๓ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่และการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่สำนักงาน ก.พ.ร. และ สมศ.กำหนด ตลอดจนมีศักยภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล 
 
๗. เป้าหมายของโครงการ:    
 กลุ่มเป้าหมาย  
 อาจารย์วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ จำนวน ๒๐ คน 

๘. ความสัมพันธ์กับหน่วยงาน หรือโครงการอ่ืน:    
 - 

๙ วิธีการดำเนินงาน:    
 จัดหาผู้ทรงคุณวุฒิในให้ความรู้และแนะนำการดำเนินการงานวิจัย เป็นที่ปรึกษาและพ่ีเลี้ยงเกี่ยวกับ
การทำวิจัยเพื่อเตรียมความพร้อมของคณาจารย์ในการผลิตผลงานวิจัยโดยแบ่งเป็นระยะในการให้คำปรึกษาใน 
๓ ระยะเพ่ือคณาจารย์จะดำเนินการวิจัยได้อย่างมีคุณภาพ 
 
๑๐. แนวทางการดำเนินงานโครงการ:    
 ๑๐.๑ ระยะก่อนดำเนินงาน 
 ๑) นำข้อมูลผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของการดำเนินงานโครงการ  และผลการประเมินระบบ
บริหารงานวิจัยปีงบประมาณ  ๒๕๖๑  ประกอบการพิจารณา 
 ๒) สำรวจความต้องการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัยของอาจารย์วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ 
 ๓) เขียนแผนงาน และโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณดำเนินการ 
 ๔) ประชุมคณะกรรมการวิจัย  นวัตกรรมและการจัดการความรู้  เพ่ือพิจาณาผลการสำรวจความ
ต้องการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัยของอาจารย์วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ 



๔ 

 
คณะกรรมการวิจัย นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วพ.รพ.ตร. 

 ๕) ติดต่อประสานงานวิทยากรภายนอกเพ่ือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๖) เวียนแจ้งเชิญชวนอาจารย์วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ 
 ๗) มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ 
 ๘) เตรียมความพร้อมด้านอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการดำเนินงาน 
 ๑๐.๒ ระยะดำเนินงาน 
  ๑) ดำเนินการตามแผนการอบรม  
  ๒) ติดต่อประสานงานผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือร่วมกิจกรรมตามแผนที่กำหนด 
  ๓) ฝึกปฏิบัติและแก้ไขงานตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๔) ติดตามความก้าวหน้าผลงานของผู้เข้าร่วมโครงการทุกระยะของการอบรม 
  ๕) สนับสนุนการเผยแพร่และการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งระดับชาติและ
นานาชาติ 
 ๑๐.๓ ระยะหลังดำเนินงาน 
  ๑) สรุปประเมินผลความพึงพอใจการดำเนินงานโครงการ 
  ๒) ติดตามความสำเร็จของงานวิจัยด้านการเรียนการสอนทางการพยาบาลทั้งเชิงปริมาณ และเชิง
คุณภาพ 
  ๓) สรุปผลการดำเนินงานเสนอผู้บังคับบัญชา 
 

๑๑. ระยะเวลา   
 ๑๑.๑ แสดงระยะเวลาดำเนินการแผนปฏิบัติงาน ตามระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๖๑ – 
กันยายน ๒๕๖๒ มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

กิจกรรม พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
๑. วิเคราะห์ประเมินผลระบบการ
บริหารงานวิจัย และความต้องการ
ของอาจารย์ด้านความต้องการ
พัฒนาการวิจัย 

            

๒ . ศึ ก ษ า ข้ อ มู ล ที่ เกี่ ย ว ข้ อ ง
ประกอบการเขียนโครงการ 

            

๓. ประชุมคณะกรรมการวิจัย  เพ่ือ
กำหนดแผนการดำเนินงาน 

            

๔. ติดต่อประสานงานวิทยากร             



๕ 

 
คณะกรรมการวิจัย นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วพ.รพ.ตร. 

กิจกรรม พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
๕. เวียนแจ้งประชาสัมพันธ์อาจารย์ 
วพ.รพ.ตร.เข้าร่วมโครงการ 

            

๖. อบรมเชิงปฏิบัติการตามแผน             
๗. ประเมินผลการดำเนินงาน
โครงการ 

            

๘.ประเมินผลระบบการบริหาร
งานวิจัย 

            

๙ .สรุป ผลการดำเนิ น งานตาม
โครงการต่อผู้บังคับบัญชา 

            

  
 ๑๑.๒ ระยะเวลาการฝึกอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พ่ีเลี้ยงโครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอน”จำนวน ๓ ครั้ง  ครั้งที่ ๑  วันที่ ๑๔ และ ๑๕  มีนาคม  ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๓ และ ๒๔ พฤษภาคม  
และ ครั้งที่ ๓ วันที่  ๒๕ และ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ครั้งที่ ๑ เรื่องการกำหนดประเด็นปัญหาการวิจัย และกรอบแนวคิดทฤษฎี 
 

วันที่/เวลา กิจกรรม วิทยากร 
วันพฤหัสบดีที ่ ๑๔  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒  

๐๘.๐๐-๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน และแบ่งกลุ่มอบรมกลุ่มที่ ๑-๓  

๐๘.๓๐-๑๐.๓๐ น. 
อบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่องการกำหนดประเด็นปัญหา
การวิจัย และกรอบแนวคิดทฤษฎี” 

โดย  
- พ.ต.อ.หญิง ดร. ทิพย์ฆัมพร     
เกษโกมล 
- พ.ต.อ.หญิง ดร.กัญญ์ฐิตา        
ศรีภา 
- ดร. รัชดา  พ่วงประสงค์ 

๑๐.๓๐-๑๑.๐๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. อบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่องการกำหนดประเด็นปัญหา

การวิจัย และกรอบแนวคิดทฤษฎี” (ต่อ) 

วันศุกร์ที่ ๑๕  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒  
๐๘.๐๐-๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน และแบ่งกลุ่มอบรมกลุ่มที่ ๔-๗  

๐๘.๓๐-๑๐.๓๐ น. 
อบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่องการกำหนดประเด็นปัญหา
การวิจัย และกรอบแนวคิดทฤษฎี” 

โดย  
 - พ.ต.อ.หญิง ทิพย์ฆัมพร     
เกษโกมล 
- พ.ต.อ.หญิง กัญญ์ฐิตา        
ศรีภา 

๑๐.๓๐-๑๑.๐๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. อบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่องการกำหนดประเด็นปัญหา



๖ 

 
คณะกรรมการวิจัย นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วพ.รพ.ตร. 

วันที่/เวลา กิจกรรม วิทยากร 
การวิจัย และกรอบแนวคิดทฤษฎีอย่างไร” (ต่อ) - ดร. รัชดา  พ่วงประสงค์ 

ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม  (ระบุวัน/เดือน/ปี) 

เวลาที่กำหนดกิจกรรม วันที่  ๑๔ - ๑๕  มีนาคม  ๒๕๖๒   เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
เวลาที่ดำเนินการจริง วันที่  ๗ - ๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๒   เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 
ครั้งที่ ๒ เรื่องการออกแบบการวิจัย 

วันที่/เวลา กิจกรรม วิทยากร 
วันพฤหัสบดี  ๒๓  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒  

๐๘.๐๐-๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน และแบ่งกลุ่มอบรมกลุ่มที่ ๑-๓  
๐๘.๓๐-๑๐.๓๐ น. อบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบการวิจัย” โดย 

 - พ.ต.อ.หญิง ทิพย์ฆัมพร     
เกษโกมล 
- พ.ต.อ.หญิง กัญญ์ฐิตา        
ศรีภา 
- ดร. รัชดา  พ่วงประสงค์ 
 

๑๐.๓๐-๑๑.๐๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. อบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบการวิจัย”(ต่อ) 

วันศุกร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  
๐๘.๐๐-๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน และแบ่งกลุ่มอบรมกลุ่มที่ ๔-๗  
๐๘.๓๐-๑๐.๓๐ น. อบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบการวิจัย” โดย   

- พ.ต.อ.หญิง ทิพย์ฆัมพร     
เกษโกมล 
- พ.ต.อ.หญิง กัญญ์ฐิตา        
ศรีภา 
- ดร. รัชดา  พ่วงประสงค์ 

๑๐.๓๐-๑๑.๐๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. อบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบการวิจัย”(ต่อ) 

 

ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม  (ระบุวัน/เดือน/ปี) 

เวลาที่กำหนดกิจกรรม วันที่  ๒๓ - ๒๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๒   เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
เวลาที่ดำเนินการจริง วันที่  ๑๒ - ๑๓  มิถุนายน  ๒๕๖๒   เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 
ครั้งที่ ๓ เรื่องการเขียนรายงานวิจัยและบทความทางวิชาการเพื่อการตีพิมพ์ 



๗ 

 
คณะกรรมการวิจัย นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วพ.รพ.ตร. 

วันที่/เวลา กิจกรรม วิทยากร 
วันพฤหัสบดี  ๒๕ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒  

๐๘.๐๐-๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน และแบ่งกลุ่มอบรมกลุ่มที่ ๑-๓  

๐๘.๓๐-๑๐.๓๐ น. 
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนรายงานวิจัยและ
บทความทางวิชาการเพ่ือการตีพิมพ์” 

โดย 
 - พ.ต.อ.หญิง ทิพย์ฆัมพร     
เกษโกมล 
- พ.ต.อ.หญิง กัญญ์ฐิตา        
ศรีภา 
- ดร. รัชดา  พ่วงประสงค ์

๑๐.๓๐-๑๑.๐๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนรายงานวิจัยและ

บทความทางวิชาการเพ่ือการตีพิมพ์”(ต่อ) 

วันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  
๐๘.๐๐-๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน และแบ่งกลุ่มอบรมกลุ่มที่ ๔-๗  
๐๘.๓๐-๑๐.๓๐ น. อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนรายงานวิจัยและ

บทความทางวิชาการเพ่ือการตีพิมพ์” 
โดย   
- พ.ต.อ.หญิง ทิพย์ฆัมพร     
เกษโกมล 
- พ.ต.อ.หญิง กัญญ์ฐิตา        
ศรีภา 
- ดร. รัชดา  พ่วงประสงค์ 

๑๐.๓๐-๑๑.๐๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนรายงานวิจัยและ

บทความทางวิชาการเพ่ือการตีพิมพ์”(ต่อ) 

 
เวลาที่กำหนดกิจกรรม วันที่  ๒๕ - ๒๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๒   เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
เวลาที่ดำเนินการจริง วันที่  ๑๔ - ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๖๒   เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

๑๒. สถานที่และวิทยากร:    
     ๑๒.๑ สถานที่ดำเนินการ   
 - วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ 
     ๑๒.๒ วิทยากร 
 - พ.ต.อ.หญิง ทิพย์ฆัมพร    เกษโกมล 
 - พ.ต.อ.หญิง กัญญ์ฐิตา       ศรีภา 
 - ดร. รัชดา  พ่วงประสงค์  
 
๑๓. งบประมาณดำเนินการ:    

ใช้เงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ของวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ  จำนวน  
๓๕,๐๐๐.- บาท  (-สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) ดังนี้ 

รายละเอียด จำนวนเงิน 



๘ 

 
คณะกรรมการวิจัย นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วพ.รพ.ตร. 

(บาท) 
๑. หมวดค่าตอบแทน  
     ๑.๑ ค่าตอบแทนวิทยากร    
            (๓ คน x ๓ชัว่โมง x ๖ วัน x ๖๐๐.- บาท)  ๓๒,๔๐๐.- 

 
๒. ค่าวัสดุสำนักงาน และอุปกรณ์ต่างๆ ประกอบการอบรม เช่น กระดาษ A๔ , สมุดจด
บันทึก และปากกา 

  ๒,๖๐๐.- 

รวมทั้งสิ้น ๓๕,๐๐๐.- 
                                              (-สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) 
โดยสามารถเฉลี่ยค่าใช้จ่ายหมวดต่างๆ ได้ตามความเหมาะสม  แต่ไม่เกินงบประมาณท่ีตั้งไว้ในโครงการ 

งบประมาณท่ีใช้ในการดำเนินกิจกรรม 

งบประมาณ วงเงินที่ได้รับจัดสรร(บาท) วงเงินค่าใช้จ่ายจริง(บาท) 
งบประมาณท่ีได้รับการอนุมัติใช้  
(เงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒  )  

๓๕,๐๐๐ บาท ๓๕,๐๐๐ บาท 

๑๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ:    
 ๑๔.๑ อาจารย์วิทยาลัยพยาบาลตำรวจมีองค์ความรู้และทักษะการดำเนินการวิจัย อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๑๔.๒  อาจารย์วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ  สามารถนำผลการศึกษาวิจัยมาประยุกต์ในการพัฒนาและ
ปรับปรุงการการเรียนการสอนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๑๔.๓  อาจารย์วิทยาลัยพยาบาลตำรวจสามารถเผยแพร่  หรือตีพิมพ์ผลงานวิจัย นวัตกรรมและงาน
สร้างสรรคใ์นระดับชาติและนานาชาติ 

๑๕. ตัวช้ีวัด การติดตามและประเมินผลโครงการ:   
 ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ การติดตามและประเมินผล 

๑.ผู้เข้าร่วมโครงการกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  

- การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 

๒.มกีารเผยแพร่และการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย 
นวัตกรรม  และงานสร้างสรรค์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่
สำนักงาน ก.พ.ร. และ สมศ. กำหนด ตลอดจนมีศักยภาพ
เทียบเท่ามาตรฐานสากล อย่างน้อย ๑ เรื่อง  

- จำนวนผลงานวิจัย นวัตกรรม  และงานสร้างสรรค์ได้
ได้เผยแพร่  หรือตีพิมพ์ผลงานวิจัย นวัตกรรมและงาน
สร้างสรรค์ในระดับชาติหรือนานาชาติอย่างน้อย ๑ 
เรื่อง 

๓.ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการในระดับมากข้ึนไป - แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 



๙ 

 
คณะกรรมการวิจัย นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วพ.รพ.ตร. 

๑๖. ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินโครงการ 
 ๑๖.๑ ผลผลิตท่ีได้จากการดำเนินโครงการ 
 

ตัวช้ีวัดผลผลิต หน่วยนับ ผลงาน 
๑.ผู้เข้าร่วมโครงการกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

ระดับคะแนนและค่าเฉลี่ย มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 
๖๐   

 
๑๖. ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินโครงการ 
 ๑๖.๒ ผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการ 
 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ หน่วยนับ ผลงาน 
๑.มกีารเผยแพร่และการใช้ประโยชน์จาก
ผลงานวิจัย นวัตกรรม  และงานสร้างสรรค์
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.พ.ร. และ 
สมศ. กำหนด ตลอดจนมีศักยภาพเทียบเท่า
มาตรฐานสากล อย่างน้อย ๑ เรื่อง  

เรื่อง มีจำนวนการวิจัยที่เข้าร่วมโครงการ
และขอทุนวิจัยพยาบาลตำรวจ
จำนวน ๕ เรื่องดังนี้ 
๑ การพัฒนาบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพ่ือทบทวน
วิชาปฏิบัติการพยาบาลเด็กและ 
วัยรุ่น เรื่องการอาบน้ำทารก 
๒ ผลการจัดการเรียนการสอนโดย

ใช้ปัญหาเป็นหลักนายวิชาการ
พยาบาลผู้ใหญ่ ๑ ต่อทักษะทาง
ปัญญาของนักศึกษาพยา 
๓ ความรู้และพฤติกรรมการดุแล

เท้าของผู้เป็นเบาหวานที่มีแผลที่
เท้า ที่มารับการรักษาในหน่วย
ผู้ป่วยในแผนกศัลยกรรม
โรงพยาบาลตำรวจ 
๔ ความรู้ และการรับรู้สมรรถนะ

แห่งตนในการจัดการภาวะฉุกเฉิน
ทางการแพทย์ของบุคลากร
วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ 
๕ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความ

ฉลาดทางสุขภาพของผู้สูงอายุ 



๑๐ 

 
คณะกรรมการวิจัย นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วพ.รพ.ตร. 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ หน่วยนับ ผลงาน 
อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 

๒.ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการใน
ระดบัมากข้ึนไป 

ระดับคะแนนและค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการในระดับมากข้ึนไป  
( x̄ = ๔.๖๐, SD = ๐.๗๑) 

 
ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นของผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
๑.ผลลัพธ์ที่ได้เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจ 
 (   ) สอดคล้องและครบถ้วนตามท่ีกำหนด 

 (√ ) สอดคล้องเป็นส่วนใหญ่ แต่ยังมีส่วนที่ไม่เป็นไปตามกำหนด เช่น วัน / เวลา จำนวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม ต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม 
 (   ) ไม่สามารถประเมินผลลัพธ์ได้ชัดเจน เนื่องจาก................... 
 
๒.ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน 
   - ต้องปรับเปลี่ยนวันและเวลาในการจัดกิจกรรม เนื่องจากมีความซ้ำซ้อนกับวันจัดกิจกรรมอื่นๆ 
   - บุคลากรส่วนใหญ่เห็นว่าการทำวิจัยเป็นเรื่องสำคัญและมีประโยชน์ แต่มีบางส่วนไม่เข้าร่วมกิจกรรม 
เนื่องจากรู้สึกว่าวิธีการในการขอทุนหรือการสนับสนุนยังมีข้ันตอนที่ไม่สะดวก 
 
๓.แนวทางการขยายผล/ติดตามผลหลังกิจกรรม 
  -  
 
๔.ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

- 
      
 

พันตำรวจเอกหญิง 
                                                                  (สถาพร  กลางคาร) 

ผศ.(สบ ๔)กลุ่มงานอาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ/ 
ประธานคณะกรรมการวิจัย นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วพ.รพ.ตร. 

ความคิดเห็นของหัวหน้าทำงาน 



๑๑ 

 
คณะกรรมการวิจัย นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วพ.รพ.ตร. 

............................................................................................................................. .................................................

........................................................ ......................................................................................................................

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

......................................................................................................................................................................... ..... 

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 
 
         พ.ต.อ.หญิง                      

    (สมพร  พูลเกษม) 
 รอง ผบก.วพ.รพ.ตร. (บริหาร) 
 
 
ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
.......................................................................... ....................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 พล.ต.ต หญิง..........................................................  

  (นงเยาว์ สมพิทยานุรักษ์) 
                     ผบก.วพ.รพ.ตร. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 

 
คณะกรรมการวิจัย นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วพ.รพ.ตร. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พี่เลี้ยงโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน”   



๑๓ 

 
คณะกรรมการวิจัย นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วพ.รพ.ตร. 

ณ ห้องประชุม ๒๐๒   ชั้น ๒  วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ 
ส่วนที่ ๑  ข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ (12 คน) 
  รศ.(สบ5) 20%  ผศ. (สบ4) 10%  อาจารย์พยาบาล  (สบ 1-3 ) 70%  ฝ่ายสนับสนุน  
0% 
เข้าร่วมโครงการ 
 เข้าร่วมโครงการ  30%  ไม่เข้าร่วมโครงการ  70% 
ส่วนที ่๒ การประเมินผล 
คำชี้แจง   โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านในเร่ืองต่อไปนี้ โดยทำเครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับความเห็น 
     ของท่านตามเกณฑ์ดงันี้  
              ๕ = มากที่สุด  ๔ = มาก  ๓ = ปานกลาง  ๔ = น้อย  ๑ = น้อยที่สุด 
 

ประเด็นประเมินผล 
ระดับความคิดเห็น 
ค่าเฉลี่ย SD 

๑. ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการเข้าร่วม 
 -   ความเหมาะสมของกิจกรรมพ่ีเลี้ยงโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

4.25 0.71 

-  สัดส่วนของพ่ีเลี้ยงโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 4.25 0.71 
- พ่ีเลี้ยงโครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนให้คำปรึกษาและ

ข้อเสนอแนะที่สามารถปฏิบัติได้ 
4.50 0.71 

- การจดัเวลาในการให้คำปรึกษา 4.50 0.71 
- จัดหาผู้ทรงคุณวุฒิในให้ความรู้และแนะนำการดำเนินการงานวิจัย เป็นที่

ปรึกษาและพ่ีเลี้ยงเกี่ยวกับการทำวิจัยเพื่อเตรียมความพร้อมของคณาจารย์มี
ประโยชน์แก่ท่าน 

4.50 0.71 

- การให้บริการของคณะทำงาน 4.75 0.71 
๒. การประชุมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์   

- สามารถเสริมสร้างสมรรถนะทางการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านการ
เรียนการสอนทางการพยาบาล แก่อาจารย์วิทยาลัยพยาบาลตำรว 

4.40 0.71 

- สนับสนุนและกระตุ้นอาจารย์วิทยาลัยพยาบาลตำรวจในการผลิตผลงานวิจัย 
นวัตกรรม และสื่อการสอน ให้เป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐานอย่าง
ต่อเนื่อง 

4.60 0.71 

- ส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่และการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสำนักงาน ก.พ.ร. และ สมศ.กำหนด 
ตลอดจนมีศักยภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล 

4.60 0.71 

๓ มีความพึงพอใจในภาพรวม 4.60 0.71 
ส่วนที่ ๓ ความคิดเห็นของการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พี่เลี้ยงโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน” 

 
ประเด็นประเมินผล ระดับความคิดเห็น 



๑๔ 

 
คณะกรรมการวิจัย นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วพ.รพ.ตร. 

ค่าเฉลี่ย SD 
-ท่านคิดว่าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พ่ีเลี้ยงโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน” สามารถเสริมสร้างสมรรถนะทางการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้าน
การเรียนการสอนทางการพยาบาล แก่อาจารย์วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ 

4.60 0.00 

-ท่านคิดว่าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พ่ีเลี้ยงโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน” สามารถสนับสนุนและกระตุ้นอาจารย์วิทยาลัยพยาบาลตำรวจในการ
ผลิตผลงานวิจัย นวัตกรรม และสื่อการสอน ให้เป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐาน
อย่างต่อเนื่อง 

4.60 0.00 

-ท่านคิดว่าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พ่ีเลี้ยงโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน” สามารถส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่และการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสำนักงาน ก.พ.ร. และ สมศ.กำหนด 
ตลอดจนมีศักยภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล 

4.70 0.00 

-ถ้าคณะกรรมการวิจัยฯจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พ่ีเลี้ยงโครงการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน” ท่านจะเข้าร่วมโครงการหรือไม่ 

4.70 0.00 

 
เหตุผลของการเข้าร่วม 

- พัฒนาตนและงาน 
- จะได้มีผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญให้คำปรึกษาในการทำวิจัย 
- อยากได้ทุน 
- มีประโยชน์..มีที่ปรึกษาทำให้การทำวิจัยง่ายขึ้น 
- เพ่ือให้การทำวิจัยถูกต้องตามเกณฑ์ 
- อยากให้ทำงานวิจัยอย่างมีคุณภาพ และเป็นแรงกระตุ้นตัวเองในการทำงานวิจัย 
- ใช้พัฒนาการเรียนการสอน 
- ต้องการทำวิจัย 

เหตุผลของการไม่เข้าร่วม 
- ขั้นตอนการเบิกทุนหลายส่วนเเละใช้เวลามาก 
- เตรียมหัวข้อวิจัยไม่ทัน 
 

 

ภาพกิจกรรม 
โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการ “พ่ีเลี้ยงโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน” 

 



๑๕ 

 
คณะกรรมการวิจัย นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วพ.รพ.ตร. 

 
 

 
 

วิทยากร  - พ.ต.อ.หญิง ทิพย์ฆัมพร     เกษโกมล 
 
 
 



๑๖ 

 
คณะกรรมการวิจัย นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วพ.รพ.ตร. 

 
วิทยากร   พ.ต.อ.หญิง กัญญ์ฐิตา        ศรภีา 

 
วิทยากร   ดร. รัชดา  พ่วงประสงค ์


