
๑ 

 
คณะกรรมการวิจัย นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วพ.รพ.ตร. 

๑. ชื่อโครงการ:  โครงการส่งเสริมงานวิจัย นวัตกรรม และการจัดการความรู้ 

๒. ปีงบประมาณ:  ๒๕๖๒ 

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

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
จำนวนผลงานวิจัยที่มีมาตรฐานและได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ยังน้อย  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ
การศึกษา  เพ่ือเป็นการส่งเสริมสนับสนุนอาจารย์  ข้าราชการ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจในการสร้างองค์ความรู้
และผลงานเชิงวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง  เป็นรูปธรรม  รวมทั้งเป็นการสร้างแรงจูงใจ  ขวัญและกำลังใจจึงมี
ความจำเป็นอย่างยิ่งในการสนับสนุนและกระตุ้นอาจารย์ข้าราชการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจในการผลิตผลงาน
ให้เป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่หน่วยงานในระยะยาว  
และยั่งยืน ดังนั้น  คณะกรรมการวิจัย นวัตกรรมและการจัดการความรู้ จึงได้จัดโครงการส่งเสริมงานวิจัย 
นวัตกรรม และการจัดการความรู้ 
 
๖. วัตถุประสงค:์ 
 ๖.๑ เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะทางการวิจัยแก่อาจารย์และและข้าราชการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ 
 ๖.๒ เพ่ือการสนับสนุนและกระตุ้นอาจารย์และข้าราชการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจในการผลิตผลงานให้
เป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง   

๖.๓ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่และการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่สำนักงาน ก.พ.ร. และ สมศ.กำหนด ตลอดจนมีศักยภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล 
 
 



๒ 

 
คณะกรรมการวิจัย นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วพ.รพ.ตร. 

๗. เป้าหมายของโครงการ:    
 กลุ่มเป้าหมาย  
 ๑) อาจารย์วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ จำนวน ๔๐คน 
 ๒) ข้าราชการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ  ศิษย์เก่าพยาบาลตำรวจ บุคลากรสถาบันการศึกษาภายนอก  
และผู้สนใจทั่วไป จำนวน ๑๐ คน  

๘. ความสัมพันธ์กับหน่วยงาน หรือโครงการอ่ืน:    
 - 

๙ วิธีการดำเนินงาน:    
 ๙.๑ อบรมทบทวนให้ความรู้และความเข้าใจแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ  ได้แก ่ การบรรยาย   
 ๙.๒ การฝึกปฏิบัติทักษะโดยให้ผู้เข้าร่วมอบรมลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  มีอาจารย์ให้การดูแลอย่างใกล้ชิด 

๑๐. แนวทางการดำเนินงานโครงการ:    
 ๑๐.๑ ระยะก่อนดำเนินงาน 
 ๑) นำข้อมูลผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของการดำเนินงานโครงการ  และผลการประเมินระบบ
บริหารงานวิจัยปีงบประมาณ  ๒๕๖๑  ประกอบการพิจารณา 
 ๒) สำรวจความต้องการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัยของอาจารย์  ข้าราชการวิทยาลัยพยาบาล
ตำรวจ 
 ๓) เขียนแผนงาน และโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณดำเนินการ 
 ๔) ประชุมคณะกรรมการวิจัย  นวัตกรรมและการจัดการความรู้  เพ่ือพิจาณาผลการสำรวจความ
ต้องการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัยของอารย์และข้าราชการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ 
 ๕) ติดต่อประสานงานวิทยากรภายนอก 
 ๖) เวียนแจ้งเชิญชวนอาจารย์และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรม  ทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน 
 ๗) มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ 
 ๘) เตรียมความพร้อมด้านอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการดำเนินงาน 
 ๑๐.๒ ระยะดำเนินงาน 
  ๑) ดำเนินการตามแผนการอบรม  
  ๒) ติดต่อประสานงานผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือร่วมกิจกรรมตามแผนที่กำหนด 
  ๓) ฝึกปฏิบัติและแก้ไขงานตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๔) ติดตามความก้าวหน้าผลงานของผู้เข้าร่วมโครงการทุกระยะของการอบรม 
  ๕) สนับสนุนการเผยแพร่และการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งระดับชาติและ
นานาชาติ 



๓ 

 
คณะกรรมการวิจัย นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วพ.รพ.ตร. 

 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. ดำเนินการขอหน่วยคะแนน 
CNEU 

            

๖. เวียนแจ้งประชาสัมพันธ์อาจารย์ 
ข้าราชการ  วพ.รพ.ตร. 

            

และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ             
๗. อบรมเชิงปฏิบัติการตามแผน             
๘. ประเมินผลการดำเนินงาน
โครงการ 

            

๙.ประเมินผลระบบการบริหาร
งานวิจัย 

            

๑๐.สรุปผลการดำเนินงานตาม
โครงการต่อผู้บังคับบัญชา 

            

   



๔ 

 
คณะกรรมการวิจัย นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วพ.รพ.ตร. 

 ๑๑.๒ ระยะเวลาการฝึกอบรม โครงการส่งเสริมงานวิจัย นวัตกรรม และการจัดการความรู้ จำนวน ๕ วัน 
เดือน มีนาคม  ๒๕๖๒  และ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ 
๑๒. สถานที่และวิทยากร:    
     ๑๒.๑ สถานที่ดำเนินการ   
 - วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ 
     ๑๒.๒ วิทยากร 
 - วิทยากรภายนอกจำนวน  ๔ คน 

๑๓. งบประมาณดำเนินการ:    
ใช้เงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ของวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ  จำนวน  

๑๓๔,๘๐๐.- บาท  (-หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน-) ดังนี้ 
รายละเอียด จำนวนเงิน 

(บาท) 
๑. หมวดค่าตอบแทน  
     ๑.๑ ค่าตอบแทนวิทยากร    
            (๔ คนx ๖ ชัว่โมงx ๕ วันx ๖๐๐.- บาท)  ๗๒,๐๐๐.- 
๒. หมวดค่าใช้สอย  
     ๒.๑ ค่าอาหาร สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ  
            (๕๔ คน x ๕ วันx ๗๐.- บาท) ๑๘,๙๐๐.- 
     ๒.๒ อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ   
           (๕๔ คนx ๕วันx ๗๐.- บาท) ๑๘,๙๐๐.- 
     ๒.๓ ค่าดำเนินการเผยแพร่ผลงานวิชาการ ๑๐,๐๐๐.- 
๓. ค่าวัสดุสำนักงาน และอุปกรณ์ต่างๆ ประกอบการอบรม ๑๕,๐๐๐.- 

รวมทั้งสิ้น ๑๓๔,๘๐๐.- 
                                              (-หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน-) 
โดยสามารถเฉลี่ยค่าใช้จ่ายหมวดต่างๆ ได้ตามความเหมาะสม  แต่ไม่เกินงบประมาณท่ีตั้งไว้ในโครงการ 

๑๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ:    
 ๑๔.๑ อาจารย์และข้าราชการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจมีองค์ความรู้และทักษะการดำเนินการวิจัย อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 ๑๔.๒  อาจารย์และข้าราชการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ  สามารถนำผลการศึกษาวิจัยมาประยุกตใ์นการ
พัฒนาและปรับปรุงการการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



๕ 

 
คณะกรรมการวิจัย นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วพ.รพ.ตร. 

 ๑๔.๓  อาจารย์และข้าราชการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจสามารถเผยแพร่  หรือตีพิมพ์ผลงานวิจัย 
นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ในระดับชาติและนานาชาติ 

๑๕. ตัวช้ีวัด การติดตามและประเมินผลโครงการ:   
 ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ การติดตามและประเมินผล 

๑.ผู้เข้าร่วมโครงการกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  

- การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 

๒.มกีารเผยแพร่และการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย 
นวัตกรรม  และงานสร้างสรรค์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่
สำนักงาน ก.พ.ร. และ สมศ.กำหนด ตลอดจนมี
ศักยภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล อย่างน้อย ๕ 
เรื่อง  

- จำนวนผลงานวิจัย นวัตกรรม  และงาน
สร้างสรรค์ได้ได้เผยแพร่  หรือตีพิมพ์ผลงานวิจัย 
นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ในระดับชาติหรือ
นานาชาติอย่างน้อย ๕ เรื่อง 

๓.ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการในระดับมาก
ขึ้นไป 

- แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

 
 
๑๖. ส่วนปิดท้ายโครงการ:    
 

 
  พ.ต.อ.หญิง...........................................................  ผู้เสนอโครงการ  
   (สถาพร    กลางคาร) 
                                                ผศ.(สบ ๔) ภาควิชา พอ. กลุ่มงานอาจารย์ วพ.รพ.ตร./ 
         ประธานคณะกรรมการวิจัย  นวัตกรรมและการจัดการความรู้  วพ.รพ.ตร. 
 
 
 พ.ต.อ.หญิง........................................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 

                            (                         ) 
                                                                  รอง ผบก.วพ.รพ.ตร. (วช) 
 
 
 พล.ต.ต หญิง.......................................................... ผู้อนุมัตโิครงการ 

                            (                           ) 
                                 ผบก.วพ.รพ.ตร. 


