
สวนราชการ   คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โทร. 0 3410 9300 ตอ 3565

บันทึกขอความ  

วันท่ี   21 มิถุนายน 2562ท่ี พยบ. 1321/2562  

เรื่อง รายงานผลการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การยกระดับโครกงารวิจัย และการสราง

นวัตกรรมตอบโจทย Thailand 4.0 เชิงการวิเคราะหดวย meta-analysis

เรียน คณบดีคณะพยาบาลศาสตร

                    ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมท่ี พยบ.1160/2562 

ไดสงใหขาพเจาไปรวม อบรมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การยกระดับโครกงารวิจัย และการสราง

นวัตกรรมตอบโจทย Thailand 4.0 เชิงการวิเคราะหดวย meta-analysis

ณ หองประชุม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต ชั้น 4 จังหวันกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 18-20 มิถุนายน

2562 น้ัน

          ขาพเจาขอรายงานผลการอบรม สัมมนาประชุม ดังตอไปนี้

1.ช่ือเรื่อง (การอบรม สัมมนา ประชุมปฏิบัติการ)

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การยกระดับโครกงารวิจัย และการสรางนวัตกรรมตอบโจทย Thailand 4.0 เชิง

การวิเคราะหดวย metaanalysis

2.ผูจัด คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต

3.สถานท่ี ณ หองประชุม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต ชั้น 4 จังหวันกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 18-

20 มิถุนายน 2562

4.หนวยงานที่เขารวม (การอบรม สัมมนา ประชุมปฏิบัติการ)

  คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรงัสิต

   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรต

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ

5.จุดมุงหมายของการจัดในครั้งนี้

1. เพ่ือใหผูเขารวมอบรมสารถใชโปรแกรม G power 3 ไดและพัฒนางานวิจัยใหมีคุณภาพในระดับ

สากลได

2. เพ่ือใหผูเขารวมอบรมมีแนวทางในการสรางสรรคนวัตกรรมทางการพยาบาล เพื่อเพิ่มศักยภาพใน

การเรียนการสอนนักศึกษาพยาบาลได

3. เพือ่ใหผูเขารวมอบรม ใช การวิเคราะห meta-analysis ในการเพิ่มคุณภาพการวิจัยไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

6.หัวขอในการอบรม สัมมนา ประชุมฯ

   หัวขอที่ 1 การเขียนโครงการวิจัยทางสุขภาพเพื่อใหไดทุนและไดรับการตีพิมพ

หัวขอที่ 2 การใช program G power 3

หัวขอที่ 3 การสรางสรรคงานนวัตกรรมทางการพยาบาล 

หัวขอที่ 4 การฝกในการวิเคราะห Meta-analysis



 



-  2  -

7.สรุปเน้ือหาในแตละหัวขอ

สรุปการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การยกระดับโครงการวิจัยและการสรางนวัตกรรม ตอบโจทย

Thailand 4.0 เชิงการวิเคราะหดวย meta-analysis"

หัวขอ การเขียนโครงการวิจัยทางสุขภาพเพื่อใหไดทุนและไดรับการตีพิมพ write for grants and

pubications

โดย ศาสตราจารย ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ

สรุป ตองเริ่มจากการเลือกแหลงทุน กอนและมีการเขียนเสนอโครงการ ตองโครงการที่ตองเนนเลือก

วาจะสงใคร หลักการคัดกรองขอเสนอโครงการวิจัย

วิธีการเขียนproposal ตองมีเปาหมายของตนเอง ไมยาวเกินไป โครงการยอยตองเปนไปในทิศทางเดียวกัน มุง

สิ่งเดียวกัน เวลาทําชุดโครงการตองเปนเรื่องเดียวกัน โครงการที่เปนแผนงานตองแตกเปนชุดยอยชัดเจน

คัดกรองทีมวิจัย ตองขคนกับความเชี่ยวชาญของูรวมวิจัย และตองไปในแนวทางเดียวกัน

การเขียนขอทุนสนับสนุน

ตองมีช้ินงานท่ีตอบโจทย ถาเปนระบบบริการ out put ผลลัพธทางการผลิตimpact ผลกระทบ out

come จะเปนผลผลิต ตองชัดเจนในคําถามการวิจัย และตองบรรลุวัตถุประสงค
1. วิเคราะหและวางเปาหมาย
การจะเขียนงานวิจัย

เนนในเรื่องของการขอทุนวิจัย เลือกใหเหมาะสมกับตนเอง สามารถสืบคนตัวอยางงานวิจัยจากฐาน

ขอมูลในประเทศและฐานขอมูลท่ีเปนสากล รูปแบบจะขึ้นอยูกับแหลงทุนงานวิจัยเปนผูกําหนด

ความสําคัญของปญหา  การเขียนตองอธิบายความจําเปน และคุณคา ถามีผลงานวิจัยจะเกิดผลดีไดอยางไร

ปญหาการวิจัย ที่ผานมาเปนอยางไร ปจจุบันปญหาเปนอยางไร จะแกปญหาอยางไร

คัดกรองโดยการดูหลักการและเหตุผล

ระบุสภาพปญหาไดชัดเจน

แสดงขนาดของปญหา   ประเทศ เขต จังหวัด อําเภอ ตําบล พื้นที่ชุมชน

คัดกรองโดยอานจากวัตถุประสงค

ผูวิจัยมีการแปลงจากแนวคิด เปนวัตถุประสงค ผานการําหนดโจทยวิจัยหรือไม

ประโยชนที่จะคาดวาจะไดรับใหเขียนเปนขอ ๆ เชน จะตองไประดับนานาชาติ

งานวิจัยท่ีเก่ียวของหรือเอกสารอางอิง จะตองสรุปส้ัน ๆ ใหมไมเกิน 5 ป

การคัดกรองโดยการอานทบทวนวรรณกรรม จะตองมีการทบทวนวาตนเองถนัดอะไร มีการเขาใจเนื้อหา

หัวขอของการของานวิจัยควรจะเปน ในเรื่องของ NCD การบริการสุขภาพ การใชยาอยางสมเหตุสมผล มีการใช

นโยบายอยางด ีในประชากรถาเปนกลุมตัวอยางผูสูงอายุ ผูสูงอายุที่เปนโรคเรื้อรัง

เขียนบทความอยางไรใหไดรับการตอบรับ
1. ตองเลือกพ้ืนที่ท่ีตนเองไดมีความสนใจ
2. ตองความรูในพื้นหลังของตนเอง
3. ตองเขียนเอกสารเปนภาษาวิชาการ
บรรยาย  power analysis

โดย รศ.ดร.บุญใจ ศรีสถิตนรากูร

การใชโปรแกรมคํานวณกลุมตัวอยางโดยใชG power



  เริ่มจากการการจัดการเรียนการสอน maximizeการใชกลวิธีการสอนอยางอื่น  การใช effect size 

โดยใชสูตร โดยใชกลุม ควบคุมกับกลุมทดลอง     คิดมาจาก standard scoreจะแปลมาใหใกลเคียงความจริง

มากท่ีสุด การคลาดเคล่ือนตองอยูในเกณฑ 0.01 จะดีทีสุดในการวิจัยทางมนุษย แตถาไมเกี่ยวกับความเปน

ความตาย จะอยูท่ี 0.05  การใช G power จะใชไดกับสถิติทุกตัวยกเวนเปนกลุมตัวอยางที่จะใช item

กลุมตัวอยาง มีนอยจะมีความเสี่ยงในการคลาดเคลื่อน และเขาทางสถิติไมได

กลุมตัวอยางมากขอดี มีความคลาดเคล่ือนนอย แตอาจจะเกิดการผิดจริยธรรมไดมากในกรณีเปนวิจัย

ทางการทดลอง

P-value ยิ่งมีคานอย หมายความวา ผลของส่ิงท่ีทดลองหรือผลกระทบยิ่งมีขนาดใหญ เปนการเขาใจ

ผิด

การเขาใจวาผลการทดสอบสมมติฐานที่มีนัยสําคัญทางสถิติยอมมีนัยสําคัญในทางปฏิบัติเปนการเขาใจ

ผิด

การเขาใจวาผลการทดสอบสมมติฐานที่มีนัยสําคัญในทางปฏิบัติยอมมีนัยสําคัญ

การจํานวนกลุมตัวอยางเทาไหร ตองขึ้นอยูกับแอลฟา ถาตองการนอย กลุมตัวอยางจะมีจํานวนมาก

G power กําหนดการสุมแบบมีทิศทาง จะตองใชกลุมตัวอยางนอยลง ความแปรปรวนของการศึกษา

จะมีนอยลง

วันท่ี18มิถุนายน 2562 มีการฝกปฏิบัติในการทําโปรแกรม G power 3

วันท่ี19มิถุนายน 2562   บรรยายเรื่อง นวัตกรรมทางการแพทย พยาบาลและสาธารณสุข ความรูและการ

ออกแบบนวัตกรรมระดับชาติ และนานาชาติ โดยอาจารยสุภาวดี ทับกลํ่า ตําแหนง คณะกรรมการประเมินผล

งานนวัตกรรมสายอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา กลุมการแพทยและสาธารณสุข สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหง

ชาติ (วช.)

แนวทางการสรางนวัตกรรม ตองเกิดจากมองปญหาใหไดกอน และนําปญหามาวิเคราะห หาสาเหตุ

ปจจัยท่ีทําใหเกิด นวัตกรรมจะตองเปนการกระทําที่ใหม หรือนําของเกามาตอยอดใหดีขึ้น ประเภทของ

นวัตกรรม จะเปนนวัตกรรมของผลผลิต กระบวนการ การบริการ แนวคิดการสรางนวัตกรรมจะตองมาจาก

ความแตกตาง สอดคลองกับยุทธศาสตรของหนวยงาน การมีสวนรวมของบุคคลกร ใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมใน

การผสมผสานการใชงาน

นวัตกรรมของสาธารณสุขไทยมีจํานวนมาก และขณะนี้จะเปนการเนนการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการ

พยาบาลและสังคมผูสูงอายุ และมีการนํามาวิเคราะห จัดทํานวัตกรรมแหงชาติ เชน smart ageing   smart

food

ฝกปฏิบัติในการสรางสรรคผลงานนวัตกรรมโดยการคิดที่แตกตาง

วันท่ี 20 มิถุนายน 2562   การฝกปฏิบัติ metaanalysis โดย ดร.ชัยยุทธ กลีบบัว โดยการใชโปรแกรมการ

วิเคราะห

8.ประโยชนท่ีไดรับและแนวทางท่ีจะนํามาปรับปรุงงานใหมในหนวยงาน

  1. มีแนวทางในการเขียนขอทุนใหไดทุนและไดรับการตีพิมพ มีผลตอการพัฒนาตนเองและการเรียน

การสอน

2. มีแนวทางในการคิดและสอนการสรางสรรคนวัตกรรมทางการพยาบาลใหกับนักศึกษา

3. ทําใหสามารถใชการวิเคราะห meta-analysis ในการวิจัย

           จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 



(อาจารยภาศินี สุขสถาพรเลิศ)

อาจารย
21 มิ.ย. 62 เวลา  12:02:35  Non-PKI Server Sign

Signature Code : OQBBA-EQARg-AwADc-AMwBC

 

ความเห็น/ขอสั่งการท่ี 1  
แจง น.ส.ศันสนีย ประชาสัมพันธหอาจารยที่สนใจทราบ  

   

(ผูชวยศาสตราจารยวริยา จันทรขํา)

รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร รักษาราชการแทน

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร
21 มิ.ย. 62  เวลา 17:05:59Non-PKI Server Sign

Signature Code : NwAyA-DQANA-BDAEE-ANgBF

 


