
 
 

 
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต 

โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การใชสถิติในการวิจัยทางการพยาบาล 
 
ชื่อโครงการ  การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใชสถิติในการวิจัยทางการพยาบาล 
ผูรับผิดชอบโครงการ หนวยบริการวิชาการและวิจัย  
คณะทํางาน  หนวยบริการวิชาการและวิจัย คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต 
 
หลักการและเหตุผล 

การวิจัยทางการพยาบาล เปนกระบวนการหนึ่งในการคนควาหาความรูเพื่อนํามาใชในการปรับปรุง
การปฏิบัติการพยาบาล ที่เรียกวา Evidence-based practice โดยมุงหวังใหผูรับบริการไดรับบริการการ
พยาบาลที่มีคุณภาพและเกิดความปลอดภัย นอกจากนี้ การทําวิจัยทางการพยาบาลเปนองคประกอบหนึ่งของ
การรับรองคุณภาพสถานบริการสุขภาพ ซึ่งข้ันตอนหนึ่งที่สําคัญของกระบวนการวิจัยคือการวิเคราะหขอมูล ที่
ผูวิจัยตองมีความรูเกี่ยวกับสถิติ เพื่อใหสามารถนํามาใชในการตอบวัตถุประสงค คําถามหรือสมมติฐานของ
การวิจัยไดอยางถูกตองและเหมาะสม  

ดังนั้น เพื่อใหนักวิจัยทางการพยาบาล ทั้งที่เปนพยาบาลประจําการ และอาจารยพยาบาล      มี
ความรูและทักษะในการใชสถิติในการวิจัย สามารถใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูล อานและแปลผลการ
วิเคราะหขอมูล ตลอดจนสามารถเขียนรายงานผลการวิจัยได คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต จึงจัดใหมี
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การใชสถิติในการวิจัยทางการพยาบาลข้ึน 
 
วัตถุประสงค เพื่อใหผูเขาอบรมสามารถ 

1. มีความรูเก่ียวกับกระบวนการวิจัย และสถิติที่ใชในแตละข้ันตอนของกระบวนการวิจัยทางการ
พยาบาล 

2. เลือกสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลการวิจัยทางการพยาบาลได 
3. เตรียมขอมูลเพื่อใชในการวิเคราะหขอมูลได และวิเคราะหขอมูลโดยการใชโปรแกรมสําเร็จรูปได 
4. อาน แปลผลการวิเคราะหขอมูลและเขียนรายงาน/ นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลได 

 
วิธีดําเนินการ 

1. บรรยาย และการทําแบบฝกหัด 
2. การฝกใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอร  
3. การฝกการอานผลการวิจัยและเขียนรายงานผลการวิจัย 

 
วิทยากร คณาจารยของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต ดังนี้:  

ดร. น้ําออย ภักดีวงศ  ดร.วารินทร บินโฮเซ็น อ.อรทัย เหรียญทิพยะสกุล                     
อ.อัฐฌาณัฐ วังโสม อ. นวรัตน โกมลวิภาต และ อ.สุทธิศรี ตระกูลสิทธิโชค 
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ระยะเวลาในการดําเนินการ   
เปนเวลา 3 วัน คือ วันที่ 9-11 มีนาคม พ.ศ. 2558  เวลา 08.30-16.30 น. 

 
ผูเขารับการอบรม   พยาบาล  อาจารยพยาบาล นักศึกษาปริญญาโท และศษิยเกา จํานวนประมาณ 30 คน 
 
สถานที ่ หองประชุม และหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร คณะพยาบาลศาสตร 

อาคารวิทยาศาสตร ช้ัน 4 มหาวิทยาลัยรังสิต 
 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
    ผูเขาอบรมสามารถเลือกใชสถิติ วิเคราะหขอมูลทางวิจัยทางการพยาบาลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
อานและสรุปผลการวิจัยไดถูกตอง 
  
 
 
เลขรหัสหลักสูตร...1-03-110-0000-4008... คะแนนการศึกษาตอเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร...18.5.. คะแนน 
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กําหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
เร่ือง  การใชสถิติในการวิจัยทางการพยาบาล 

วันที่ 9-11 มีนาคม 2558 
ณ หองประชุม ชั้น 4 และหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  

คณะพยาบาลศาสตร อาคารวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต 
 

วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2558 
08.00-08.30 น. ลงทะเบียน 
08.30-09.00 น. ตอบแบบสอบถาม 
09.00-09.15 น. เปดการอบรม โดย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 
09.15-10.00 น. บรรยาย เรื่อง  กระบวนการวิจัยทางการพยาบาล 

โดย ดร. น้ําออย ภักดีวงศ 
10.00-10.30 น. บรรยาย เรื่อง ตัวแปรและการวัดตัวแปร 

โดย ดร. น้ําออย ภักดีวงศ 
10.30-12.00 น. บรรยาย เรื่อง สถิติที่ใชในการวิจัยทางการพยาบาล 

โดย ดร. น้ําออย ภักดีวงศ 
13.00-15.00 น. บรรยาย เรื่อง สถิติที่ใชในการวิจัยทางการพยาบาล (ตอ) 

และการสรางตารางเปลา (Dummy table) 
15.00-16.30 น. บรรยาย เรื่อง การเตรียมขอมูล การสรางแฟมขอมูล การบันทึกขอมูล และการ

จัดการขอมูล  
โดย ดร. น้ําออย ภักดีวงศ 

 
วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2558 
08.30-10.30 น. ฝกการใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการเตรียมขอมูล การสรางแฟมขอมูล การ

บันทึกขอมูล และการจัดการขอมูล 
โดย ดร. น้ําออย ภักดีวงศ  ดร.วารินทร บินโฮเซ็น                                           
อ.อรทัย เหรียญทิพยะสกุล อ.อัฐฌาณัฐ วังโสม                                                
อ.นวรัตน โกมลวิภาต และ อ.สุทธิศรี ตระกูลสิทธิโชค 

10.30-12.00 น.  บรรยาย เรื่อง  คุณภาพและการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ  
โดย ดร. น้ําออย ภักดีวงศ 

13.00-15.00 น.  ฝกการใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูล เพื่อตรวจสอบคุณภาพ  ของ
เคร่ืองมือ 
โดย ดร. น้ําออย ภักดีวงศ  ดร.วารินทร บินโฮเซ็น                                           
อ.อรทัย เหรียญทิพยะสกุล อ.อัฐฌาณัฐ วังโสม                                                
อ.นวรัตน โกมลวิภาต และ อ.สุทธิศรี ตระกูลสิทธิโชค 
 

15.00-16.30 น. ฝกการใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการนําเสนอและวิเคราะหขอมูล โดยใชสถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive statistics) การแปลผลและการเขียนรายงาน 
โดย ดร. น้ําออย ภักดีวงศ  ดร.วารินทร บินโฮเซ็น                                           
อ.อรทัย เหรียญทิพยะสกุล อ.อัฐฌาณัฐ วังโสม                                                
อ.นวรัตน โกมลวิภาต และ อ.สุทธิศรี ตระกูลสิทธิโชค 
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วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2558 
08.30 -11.00 น. การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูล เพื่อทดสอบความแตกตาง

ระหวางกลุม (t-test, ANOVA, Repeated Measures ANOVA และ Non-
parametric statistics)  
โดย ดร. น้ําออย ภักดีวงศ  ดร.วารินทร บินโฮเซ็น                                           
อ.อรทัย เหรียญทิพยะสกุล อ.อัฐฌาณัฐ วังโสม                                                
อ.นวรัตน โกมลวิภาต และ อ.สุทธิศรี ตระกูลสิทธิโชค 

11.00-12.00 การแปลผลการวิเคราะหขอมูล  การสรุปผลและการเขียนรายงาน 
โดย ดร. น้ําออย ภักดีวงศ   

13.00 -15.30 น. การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูล เพื่อทดสอบ 
 ความสัมพันธระหวางตัวแปร (Pearson correlation, Spearman rank 

correlation, Regression และ Chi-square)  
โดย ดร. น้ําออย ภักดีวงศ  ดร.วารินทร บินโฮเซ็น                                     
       อ.อรทัย เหรียญทิพยะสกุล อ.อัฐฌาณัฐ วังโสม                                                
อ.นวรัตน โกมลวิภาต และ อ.สุทธิศรี ตระกูลสิทธิโชค 

15.30 -16.30 น. การแปลผลการวิเคราะหขอมูล  การสรุปผลและการเขียนรายงาน 
โดย ดร. น้ําออย ภักดีวงศ   

16.30 -16.45 น. พิธีปด 
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ใบสมัครเขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การใชสถิติในการวิจัยทางการพยาบาล” 

วันที่ 9-11 มีนาคม 2558 
ณ หองประชุมคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต 

ก รุ ณ า เ ขี ย น ตั ว บ ร ร จ ง          
1)    รายละเอียดผูสมัคร 
 ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)    นามสกุล      
       (ชื่อ-สกุลเดิม (ถาม)ี            

สถานที่ปฏิบัติงานปจจุบัน แผนก/         
โรงพยาบาล      เลขที่           ถนน                                            
ตําบล/แขวง   อําเภอ/เขต               จังหวัด                        
รหัสไปรษณีย                           E-mail         
โทรศัพทที่ทํางาน                                                 โทรศัพทมือถือ                                                           
เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ         
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน(13 หลัก)         

2)  อัตราคาลงทะเบียน   :  
   บุคคลทั่วไป คนละ 3,000 บาท (สามพันบาทถวน) 
   ศิษยเกา/นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต คนละ 2,700บาท (สองพันเจ็ดรอยบาทถวน)  

3)  การชําระคาลงทะเบียน  :  
 �  โอนเงินเขาบัญชี น.ส.ศุภรัตน แปนโพธ์ิกลาง และ น.ส.มารศรี ยกเตง ธนาคารไทยพาณิชย           

สาขายอยมหาวิทยาลัยรังสิต เลขที่ 403 371 9787  
 
กรุณาแฟกซ หรือสงอีเมลหลักฐานการโอนเงิน พรอมใบสมัคร ภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ 2558 

ที่ schoolofnursing@rsu.ac.th หรือ แฟกซ 02 997 2222 ตอ 1493 (ในเวลาทําการ: 8.30-16.30 น. วันจันทร-ศุกร) 
(รับใบเสร็จรับเงินในวันประชุม) 

งดรับลงทะเบียนหนางาน 
ติดตอขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณมารศรี ยกเตง โทร: 02-997-2222 ตอ 1489 หรือ 094 770 4002 

4)  การออกใบเสร็จ ขอใหออกใบเสร็จในนาม 
� ชื่อผูเขาอบรม  
� หนวยงาน (โปรดระบุ)          
� อื่น ๆ             

5) การจองที่พักในระหวางเขารับการอบรม ขอใหผูเขารับการอบรมติดตอประสานงานที่พักดวยตนเอง  
6) อาหาร  � ไทย  � อิสลาม � มังสวิรัติ � เจ 
 

 
ลงชื่อ     ผูสมัคร 

(        )  
วันที่      
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ประวัติวิทยากร 
 
ช่ือ – สกุล     ดร. น้ําออย ภักดีวงศ  
คุณวุฒิ/สาขาวิชาเอก/สถาบัน  

ส.ด.   (การพยาบาลสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยมหิดล 2544 
วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร) สาขาวิชาโภชนวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล 2529 
วท.บ.  (พยาบาล) มหาวิทยาลัยมหิดล 2524 

ผลงานทางวิชาการ- งานวิจัย   
ชูเกียรติ วิวัฒนวงศเกษม, น้ําออย ภักดีวงศ และนงพิมล นิมิตอานันท (2539). คุณลักษณะความตรงของ

แบบวัดความเชื่ออํานาจภายใน-ภายนอกดานสุขภาพ. วารสารสาธารณสุขศาสตร,26 (1): 40-55 
ปราณี ทัดศรี, วิมลรัตน บุญเสถียร และน้ําออย ภักดีวงศ. (2543). การสํารวจสภาพการณการสูบบุหร่ี

ของนักศึกษาช้ันปที่ 1 มหาวิทยาลัยรังสิต. รายงานวิจัย ทุนอดุหนุนการวิจัยจาก
ทบวงมหาวิทยาลัย 

อําภาพร พัววิไล, ประคอง อินทรสมบัติ, วิมลรัตน บุญเสถียร, ปทมา ชัยสุริยะพันธ, น้ําออย ภักดีวงศ, 
ณัฐนาฎ เราเสถียร และ ภัทรา สงา. (2544). สถานการณและการพัฒนาสุขภาพของผูสูงอายุใน
ประเทศไทย. รายงานวิจัย ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสภาการพยาบาล 

น้ําออย ภักดีวงศ. (2545). ระดับความเครียด การรับรูความสามารถในตนเองและพฤติกรรมการจัดการ
กับความเครียดของนักศึกษาพยาบาล. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัย
รังสิต 24-26 มกราคม 2545. ปทุมธาน:ี  มหาวิทยาลัยรังสิต. 

อําภาพร พัววิไล, ภัทรา สงา, น้ําออย ภักดีวงศ, ณัฐนาฎ เราเสถียร, วิมลรัตน บุญเสถียร และประคอง 
อินทรสมบัติ. (2547). พยาบาลกับการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ ครอบครัว และเครือขายทาง
สังคมในการดูแลผูสูงอายุ. รายงานการวิจัย ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสภาการพยาบาล. 

มนสภรณ วิทูรเมธา และน้ําออย ภักดีวงศ (2550).  ผลของการเรียนแบบรวมมือตอผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในวิชาการพยาบาลพ้ืนฐานและพฤติกรรมการทํางานเปนทีมของนักศึกษาพยาบาล. 
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ: มหาวิทยาลัยรังสิต วันอังคาร ท่ี 31 เมษายน 2550, 
ปทุมธาน:ี  มหาวิทยาลัยรังสิต. 

น้ําออย ภักดีวงศ และมนพร ชาติชํานิ (2550) การศึกษาสภาวะการทํางานและความคิดเห็นตอหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต ของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2546-
2548. วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต, 1 (2) : 4-14. 

อําภาพร พัววิไล น้ําออย ภักดีวงศ มนสภรณ วิทูรเมธา. (2550). ผลของโปรแกรมการพัฒนาสุขภาพตอ
ความรู พฤติกรรม และสภาวะสุขภาพ ของบุคลากร มหาวิทยาลัยรังสิตที่มีระดับโคเลสเตอรอล
ในเลือดสูง. รายงานวิจัย ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต. 
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วราภรณ เทียนทอง, วารินทร  บินโฮเซ็น, น้ําออย ภักดีวงศ และ วีรวัฒน  มโนสุทธิ (2551).ผลของการ
ใชเทคนิคการดูดเสมหะดวยระบบปดตอการเกิดปอดอักเสบจากการใชเคร่ืองชวยหายใจและ
ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดแดงในผูปวยท่ีใชเคร่ืองชวยหายใจ. วารสารบําราศนราดูร, 
2,(1): 14- 31. 

สมพร  พงศช,ู น้ําออย ภักดีวงศ และ วารินทร  บินโฮเซ็น. (2551). ผลของโปรแกรมการสงเสริมการ
จัดการตนเองตอพฤติกรรมการดูแลตนเองและผลการรักษาของผูปวยเอดสท่ีติดเชื้อวัณโรค
ปอด. วารสารบําราศนราดูร, 2,(1):  40- 55. 

มนสภรณ วิทูรเมธา และน้ําออย ภักดีวงศ (2550).  ผลของการเรียนแบบรวมมือตอผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในวิชาการพยาบาลพ้ืนฐานและพฤติกรรมการทํางานเปนทีมของนักศึกษาพยาบาล. 
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต, 4 (1) : 18-28. 

รัชมนภรณ เจริญ, น้ําออย ภกัดีวงศ และอําภาพร นามวงศพรหม. (2553). ผลของโปรแกรมพัฒนา
ความรูและการมีสวนรวมของครอบครัวตอพฤติกรรมสุขภาพและการควบคุมน้ําตาลในเลือด
ของผูสูงอายุที่เปนเบาหวานชนิดที่ 2.  วารสารรามาธิบดีพยาบาลสาร, 16(2): 279-292. 

อําภาพร นามวงศพรหม และน้ําออย ภักดีวงศ. (2553). การเกิดแผลท่ีเทาและปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับ
การเกิดแผลท่ีเทาของผูเปนเบาหวานชนิดท่ี 2. วารสารสภาการพยาบาล, 25(3): 51-63. 

       น้ําออย ภักดีวงศ และรัชนีกร ปลองประภา. (2555). ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองตอพฤติกรรม
สุขภาพ น้ําหนัก ดัชนีมวลกายและเสนรอบเอวของกลุมเสี่ยงตอการเกิดเบาหวานชนิดท่ี 2. 
วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. 30(2): 40-47. 

      อาภรณ นิยมพฤกษ พิชญพันธุ จันทระ พัชรี ย้ิมแยม และน้ําออย ภักดีวงศ. (2556). การพัฒนาระบบการ
ดูแลผูปวยกลุมอาการติดเชื้อในกระแสเลือดโดยใชหลักฐานเชิงประจักษ. วารสารสมาคม
พยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. 31(2): 14-24. 
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ช่ือ – สกุล     ดร. วารินทร บินโฮเซ็น 
คุณวุฒิ/สาขาวิชาเอก/สถาบัน  

พย.ด. มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2546 
วท.ม. (พยาบาลศาสตร) มหาวิทยาลัยมหิดล 2536 
วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ) มหาวิทยาลัยมหิดล 2527 

ผลงานทางวิชาการ- งานวิจัย 
     วารินทร  บินโฮเซ็น และมนสภรณ วิทูรเมธา. (2549). การพัฒนาทักษะการบริหารเวลาของนักศึกษา    
                 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต.วารสารคณะพยาบาลศาสตรจุฬาลงกรณ 
                 มหาวิทยาลัย. 18, (4). pp 83-93. 
       วราภรณ เทียนทอง, วารินทร  บินโฮเซ็น, น้ําออย ภักดีวงศ และ วีรวัฒน  มโนสุทธิ (2551).ผลของ

การใชเทคนิคการดูดเสมหะดวยระบบปดตอการเกิดปอดอักเสบจากการใชเครื่องชวยหายใจ
และความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดแดงในผูปวยท่ีใชเครื่องชวยหายใจ. วารสารบําราศ
นราดูร, 2,(1). หนา 14- 31. 

 สมพร  พงศช,ู น้ําออย ภักดีวงศ และ วารินทร  บินโฮเซ็น. (2551). ผลของโปรแกรมการสงเสริมการ
จัดการตนเองตอพฤติกรรมการดูแลตนเองและผลการรักษาของผูปวยเอดสท่ีติดเชื้อวัณโรค
ปอด. วารสารบําราศนราดูร, 2,(1). หนา 40- 55. 

วารินทร บินโฮเซ็น,
 
ทีปภา พุดปา,

 
ปราณี ทัดศรี,

 
พุทธิกาญจน กิจจาบัญชา,

 
ประวีณา อนุกูลพิพัฒน

และ พัชรา ตันธีรพัฒน. (2553).  พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพในผูปวยติดเชื้อเอชไอวีและ
ผูปวยเอดส. เอกสารอัดสําเนา. 

วารินทร บินโฮเซ็น, ทีปภา พุดปาและ นิธิตา ธารีเพียร (2553) ความสัมพันธระหวางการรับรู
ความสามารถในตนเอง แรงสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมสงเสริม สุขภาพของผูติดเช้ือ
เอชไอวีและผูปวยเอดส. นําเสนอในการประชุมวิชาการ RSU research conference 2011  (มี
เอกสารฉบับเต็มในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ RSU research conference 2011  
มหาวิทยาลัยรังสิต) 

วารินทร บินโฮเซ็น,  อําภาพร นามวงศพรหม และ สิริสาร ระเริงฤทธิ ์(2554). ผลของโปรแกรม
ปองกันโรคเบาหวานตอพฤติกรรมการปองกันโรคเบาหวาน น้ําหนัก ดัชนีมวลกาย และ
ระดับน้ําตาลในเลือดในกลุมเส่ียงตอการเกิดโรคเบาหวาน. นําเสนอในการสัมมนาวิชาการ
สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย เรื่อง นวัตกรรมอุดมศึกษา: กุญแจสูการ
พัฒนาท่ีย่ังยืน วันท่ี 19 กรกฎาคม 2554 สถาบันวิจัยจุฬาภรณ  

ช่ือ – สกุล      อ.อรทัย เหรียญทิพยะสกุล 
คุณวุฒิ/สาขาวิชาเอก/สถาบัน  

วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร) สาขาวิชาโภชนวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล 2537 
วท.บ.  (พยาบาล) มหาวิทยาลัยมหิดล 2529 
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ผลงานทางวิชาการ- งานวิจัย 
ภัทรา จุลวรรณา อําภาพร พัววิไล วิชุดา หรรษาจารุพันธ และอรทัย ชีวะเกต.ุ (2546). ความตองการ

เพ่ิมพูนความรูและพัฒนาศักยภาพของพยาบาลหลังการศึกษาระดับปริญญาตรีในโรงพยาบาล
เอกชน เขตกรุงเทพมหานครและปทุมธานี. วารสารการศึกษาพยาบาล, 14(3): 78-87. 

มนสภรณ วิทูรเมธา และอรทัย เหรียญทิพยะสกุล (2552).  ผลงานทางวิชาการและปจจัยท่ีมี
ความสัมพันธกับผลงานทางวิชาการของอาจารยคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต. 
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต, 4 (1) : 18-28. 

 
ช่ือ – สกุล    อ.อัชฌาณัฐ วังโสม   
คุณวุฒิ/สาขาวิชาเอก/สถาบัน  
 พย.ม. การพยาบาลผูใหญ 2553 
 พย.บ. 2546 
ผลงานทางวิชาการ- งานวิจัย 

อัชฌาณัฐ วังโสม วารินทร บินโฮเซ็น และน้ําออย ภักดีวงศ. (2553). ผลของโปรแกรมสงเสริมการ
จัดการกับอาการหายใจลําบากรวมกับการสนับสนุนของครอบครัวตออาการหายใจลําบาก
และคุณภาพชีวิตของผูท่ีเปนโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง. เอกสารประกอบการประชุมนําเสนอ
ผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา วันท่ี 15 ตุลาคม พ.ศ. 2553 บัณฑิตวิทยาลัยรังสิต-มหาวิทยาลัย
หอการคาไทย. 

 
ช่ือ – สกุล    อ.  สุทธิศรี ตระกูลสิทธิโชค  
คุณวุฒิ/สาขาวิชาเอก/สถาบัน  
 วท.ม. พยาบาล (Acute Care Nursing) 2534 
 วท.บ. พยาบาล 2524 
ผลงานทางวิชาการ- งานวิจัย 
อรพินท สีขาว รัชนี นามจันทรา สุทธิศรี ตระกูลสิทธิโชค. ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการควบคุมระดับ

น้ําตาลในเลือดของผูปวยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 โรงพยาบาลหัวเฉียว.  วารสารพยาบาล
ทหารบก. 14(3): 39-49. 
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คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต 
ใหไวเพ่ือแสดงวา 

 
………………….………………………….. 

เขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการ  
เร่ือง การใชสถิติในการวิจัยทางการพยาบาล 

วันที่ 9-11 มีนาคม พ.ศ 2558 เวลา 8.30 -16.30 น. 
ณ หองประชุม และหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต 

 
รหัสหลักสูตร                                   หนวยคะแนนการศึกษาตอเนื่องที่ไดรับ           คะแนน 

 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อําภาพร  นามวงศพรหม 
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 
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คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต 
แบบประเมินผล การอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง   การใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลการวิจัยทางการพยาบาล 

ประจําปการศึกษา 2557 
วันที่ 9-11 มีนาคม พ.ศ. 2558 เวลา 8.30-16.30 น. 

ณ หองประชุมคณะพยาบาลศาสตร ช้ัน 4 อาคารวิทยาศาสตร 
 
คําช้ีแจง: แบบประเมินผลนี้เปนการสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการอบรม ขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามจะเปน
ประโยชนตอการปรับปรุงการดําเนินงานของคณะกรรมการตอไป 
โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชอง ทางขวามือที่ตรงกับความเห็นของทานมากที่สุด 
(5= มากที่สุด/ดีมาก  4= มาก/ดี 3= ปานกลาง/คอนขางด ี 2= นอย/พอใช และ 1= นอยที่สุด/ตองปรับปรุง) 
 

ความคิดเห็น หัวขอ 
5 4 3 2 1 

การประเมินดานบริบท 
1. การสัมมนาคร้ังนี้สอดคลองกับยุทธศาสตรการอุดมศึกษาไทยของ สกอ. ดาน
บทบาทของอุดมศึกษาไทยในการพัฒนาขีดความสามารถของประเทศ ซึ่งมีเปาหมาย
ใหอาจารย พยาบาลในสถาบันอุดมศึกษา หรือพยาบาลไดรับการพัฒนาทักษะดานการ
วิจัย 

     

2. การสัมมนาคร้ังนี้สอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย/ หนวยงานของทานใน
เรื่องการพัฒนาบุคลากร 

     

3. การสัมมนาคร้ังนี้สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย/หนวยงานของ
ทาน  ในดานการทําวิจัย 

     

4. วัตถุประสงคของการสัมมนาสอดคลองกับความตองการของผูเขาอบรม      
การประเมินดานปจจัยนําเขา 
5. ความพรอมของคณะกรรมการจัดการสัมมนา 

     

6. ความพรอมของวิทยากรหลัก      
7. ความพรอมของวิทยากรกลุมยอย      
8. ความเหมาะสมของเอกสารประกอบการสัมมนา      
9. ความเหมาะสมของสื่อโสตทัศนูปรณ และคอมพิวเตอรที่ใชสําหรับการสัมมนา       
10. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการสัมมนา      
11. ความเหมาะสมของสถานที่ที่ใชในการสัมมนา      
การประเมินผลดานกระบวนการ 
12. ความเหมาะสมของชวงเวลาในการบรรยาย 

     

13. ความเหมาะสมของชวงเวลาการฝกปฏิบัติการวิเคราะหขอมูล      
14. วิทยากรมีความรอบรูในหัวขอสัมมนา      
 

หัวขอ ความคิดเห็น 
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15. วิทยากรมีความสามารถในการถายทอดเนื้อหาสาระไดเปนอยางดี      
16. วิทยากรมีวิธีการกระตุนและเราความสนใจของผูเขาอบรมไดดี      
17. วิทยากรมีความเปนกันเองกับผูอบรม      
18. วิทยากรตอบคําถามตรงประเด็นและเขาใจงาย      
19. วิทยากรเปดโอกาสใหผูเขาอบรมมีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็น      
การประเมินดานผลผลิต 
20. ทานมีความรูความเขาใจกระบวนการวิจัย 

     

21. ทานมีความรูความเขาใจเก่ียวกับสถิติที่ใชในการวิจัยทางการพยาบาล      
22. ทานสามารถเลือกใชสถิติไดเหมาะสมกับขอมูลวิจัย      
23. ทานสามารถใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูล      
24. ทานสามารถอานผลการวิเคราะหขอมูล และแปลผลการวิจัย       
25. ทานสามารถเขียนรายงาน/ นําเสนอผลการวิจัย      
 
2. ขอเสนอแนะอ่ืนๆ เพิ่มเติม 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 

กรุณาสงคืน หนวยบริการวิชาการและวิจัย  คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต 
ขอขอบคุณที่ทานใหความรวมมือตอบแบบประเมินผล  :-D 


