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รายงานสรปุผลการด าเนินงาน 
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“พัฒนาการสร้างนวัตกรรม สื่อการเรียนการสอน 

สู่งานวิจยั Thailand ๔.๐” 
 

ระหว่างวนัที่ ๑๒ – ๑๔ กรกฎาคม  ๒๕๖๐   
 

ณ. ห้องประชุม ๒๐๒ และ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น ๓  
วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
คณะกรรมการวิจัย นวัตกรรมและการจัดการความรู ้ วพ.รพ.ตร. 

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
โรงพยาบาลต ารวจ  ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ

พ.ศ. ๒๕๖๐ 



๒ 
 

ส่วนที่ ๑ 
 
๑. ชื่อโครงการ:  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาการสร้างนวัตกรรม สื่อการเรียนการสอนสู่งานวิจัย 

Thailand ๔.๐” 

๒. ปีงบประมาณ:  ๒๕๖๐ 

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

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

๕. หลักการและเหตุผล: 
 วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ โรงพยาบาลต ารวจ  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้ด าเนินงานวิจัยตาม
แนวทางประกันคุณภาพการศึกษา ภายใต้การควบคุมดูแลจากสภาการพยาบาล  สกอ. สมศ.  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลต ารวจ ซึ่งวิจัยถือเป็นภารกิจหลักส าคัญอย่างหนึ่งของตัวบ่งชี้ส าคัญตามเกณฑ์
การประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือส าคัญอย่างหนึ่งของบุคลากรในการ
ขับเคลื่อนให้หน่วยงานมีความเข้มแข็ง โดยสามารถน าผลการศึกษาวิจัยนี้ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาปรับปรุง  
แก้ไขด้านการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลในศตวรรษที่ ๒๑ และสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศให้

ก้าวไปสู่ Thailand ๔.๐  จากการประเมินผลระบบบริหารงานวิจัยเพ่ือหาความจ าเป็นความต้องการการ
พัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัย  พบว่า  อาจารย์และข้าราชการวิทยาลัยพยาบาลต ารวจมีความต้องการการ
พัฒนางานวิจัยด้านการเรียนการสอนทางการพยาบาล เพ่ือสามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้ก้าว

ไปสู่ Thailand ๔.๐  
ดังนั้น  เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของอาจารย์และข้าราชการวิทยาลัยพยาบาลต ารวจและเกิด

ประโยชน์สูงสุดในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้ก้าวไปสู่ Thailand ๔.๐ กับความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการวิจัย นวัตกรรมและการจัดการความรู้ จึงได้จัด โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ “พัฒนาการสร้างนวัตกรรม สื่อการเรียนการสอนสู่งานวิจัย Thailand ๔.๐”  
๖. วัตถุประสงค:์ 
 ๖.๑ เพ่ือส่งเสริมให้อาจารย์ ข้าราชการและศิลย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลต ารวจสามารถสร้างงานวิจัยด้านการ
เรียนการสอนทางการพยาบาลให้นักศึกษามีทักษะส าหรับการท างานและการด ารงชีวิตในศตวรรษที่  ๒๑ และ

สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศให้ก้าวไปสู่ Thailand ๔.๐  
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 ๖.๒ เพ่ือส่งเสริมให้อาจารย์ ข้าราชการและศิลย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลต ารวจสามารถน างานวิจัยด้านการ
เรียนการสอนทางการพยาบาลใช้ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานให้นักศึกษามีทักษะส าหรับการท างานและ

การด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ และสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศให้ก้าวไปสู่ Thailand ๔.๐  
 ๖.๓ เพ่ือส่งเสริมให้อาจารย์ ข้าราชการและศิลย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลต ารวจน าผลการศึกษาการงานวิจัย
ด้านการเรียนการสอนทางการพยาบาลในศตวรรษที่ ๒๑ มาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศให้

ก้าวไปสู ่Thailand ๔.๐  
 
๗. เป้าหมายของโครงการ:    
 กลุ่มเป้าหมาย  
 ๑) อาจารย์วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ จ านวน ๓๐ คน 
 ๒) ข้าราชการวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  ศิษย์เก่าพยาบาลต ารวจ บุคลากรสถาบันการศึกษาภายนอก  
และผู้สนใจทั่วไป จ านวน ๒๐ คน  

๗. ความสัมพันธ์กับหน่วยงาน หรือโครงการอ่ืน:    
 -  

๙. วิธีการด าเนินงาน:    
 ๙.๑ อบรมทบทวนให้ความรู้และความเข้าใจแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ  ได้แก่  การบรรยาย   
 ๙.๒ การฝึกปฏิบัติทักษะโดยให้ผู้เข้าร่วมอบรมลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  มีอาจารย์ให้การดูแลอย่างใกล้ชิด 

๑๐. แนวทางการด าเนินงานโครงการ:    
 ๑๐.๑ ระยะก่อนด าเนินงาน 
 ๑) น าข้อมูลผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของการด าเนินงานโครงการ  และผลการประเมินระบบ
บริหารงานวิจัยปีงบประมาณ  ๒๕๕๙  ประกอบการพิจารณา 
 ๒) ส ารวจความต้องการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัยของอาจารย์  ข้าราชการวิทยาลัยพยาบาล
ต ารวจ 
 ๓) เขียนแผนงาน และโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณด าเนินการ 
 ๔) ประชุมคณะกรรมการวิจัย  นวัตกรรมและการจัดการความรู้  เพ่ือพิจาณาผลการส ารวจความ
ต้องการพฒันาองค์ความรู้ด้านการวิจัยของอารย์และข้าราชการวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
 ๕) ติดต่อประสานงานวิทยากรภายนอก 
 ๖) เวียนแจ้งเชิญชวนอาจารย์และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรม  ทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน 
 ๗) มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ 
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 ๘) เตรียมความพร้อมด้านอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงาน 
 ๑๐.๒ ระยะด าเนินงาน 
  ๑) ด าเนินการตามแผนการอบรม  
  ๒) ติดต่อประสานงานผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อร่วมกิจกรรมตามแผนที่ก าหนด 
  ๓) ฝึกปฏิบัติและแก้ไขงานตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๔) ติดตามความก้าวหน้าผลงานของผู้เข้าร่วมโครงการทุกระยะของการอบรม 
  ๕) ส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยด้านการเรียนการสอนทางการพยาบาลทั้งระดับชาติ 
และนานาชาติ 
 
 ๑๐.๓ ระยะหลังด าเนินงาน 
  ๑) สรุปประเมินผลความพึงพอใจการด าเนินงานโครงการ 
  ๒) ติดตามความส าเร็จของงานวิจัยการสร้างสื่อ/นวัตกรรมทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  ๓) สรุปผลการด าเนินงานเสนอผู้บังคับบัญชา 

๑๑. ระยะเวลาด าเนินโครงการ   
 ระยะเวลาการฝึกอบรม  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาการสร้างนวัตกรรม สื่อการเรียนการสอน
สู่งานวิจัย Thailand ๔.๐”  จ านวน ๓ วัน ตั้งแต่ ๑๒ – ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

วันที/่เวลา กิจกรรม วิทยากร 
วันพุธที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน  

๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น. 
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งบทความวิจัยและ
บทความวิชาการในระบบวารสารออนไลน ์
(Workshop: Jounal Online System) 

โดย 
๑) รศ.ดร. รัตนศ์ิริ  ทาโต 
๒) นอ.หญิง วัชราภรณ์  เปาโรหิตย์ 
๓) ว่าท่ี พ.ต.ต.หญิง ยุวดี แตรประสิทธ์ิ 
๔) ร.ต.อ.หญิง พรรณทิพา  เวชรังษ ี

 

๑๐.๓๐-๑๐.๔๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง 

๑๐.๔๐-๑๒.๐๐ น. 
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งบทความวิจัยและ
บทความวิชาการในระบบวารสารออนไลน ์
(Workshop: Jounal Online System) (ต่อ) 

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 
 

 

๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. 
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งบทความวิจัยและ
บทความวิชาการในระบบวารสารออนไลน ์
(Workshop: Jounal Online System) (ต่อ) 

โดย 
๑) รศ.ดร. รัตนศ์ิริ  ทาโต 
๒) นอ.หญิง วัชราภรณ์  เปาโรหิตย์ 
๓) ว่าท่ี พ.ต.ต.หญิง ยุวดี แตรประสิทธ์ิ 
๔) ร.ต.อ.หญิง พรรณทิพา  เวชรังษ ี

๑๔.๓๐-๑๔.๔๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๔.๔๐–๑๖.๓๐ น. การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งบทความวิจัยและ
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วันที/่เวลา กิจกรรม วิทยากร 
บทความวิชาการในระบบวารสารออนไลน ์
(Workshop: Jounal Online System) (ต่อ) 
 

 

วันพฤหัสบดทีี่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  
๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน  

๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น. 
แนวคิดทิศทางการพัฒนาประเทศเพื่อก้าวเข้าสู่โมเดล 
Thailand ๔.๐ 

โดย  ผศ.ดร. ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชต ิ

 
๑๐.๓๐-๑๐.๔๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๐.๔๐-๑๒.๐๐ น. งานวิจัยในยุค Thailand ๔.๐ 

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. 
พัฒนาการสรา้งนวัตกรรม สื่อการเรียนการสอนสู่
งานวิจัย Thailand ๔.๐ 

โดย  ผศ.ดร. ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชต ิ

 
๑๔.๓๐-๑๔.๔๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๔.๔๐–๑๖.๓๐ น. พัฒนาการสรา้งนวตักรรมสื่อการเรียนการสอนสู่

งานวิจัย Thailand ๔.๐(ต่อ) 

วันศุกร์ที่ ๑๔  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  
๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน  
๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น. อนาคตใหม่ของการศึกษาไทยในยุค Thailand ๔.๐ โดย  ผศ.ดร. ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชต ิ

๑๐.๓๐-๑๐.๔๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง  

๑๐.๔๐-๑๒.๐๐ น. 

ปฏิบัติการสรา้งแบบประเมินการเรียนรู้  
 -การตั้งค่าแบบประเมินการเรียนรู ้
 - ประเภทของแบบประเมิน 

โดย  
๑) ผศ.ดร. ปราวณียา สุวรรณณัฐโชติ 
๒) ผศ.ดร.พรสุข   ตันตระรุ่งโรจน ์

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. 
ปฏิบัติการติดตามการเรียนรู้ของผู้เรียน  และผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 

โดย  
๑) ผศ.ดร. ปราวณียา สุวรรณณัฐโชติ 
๒) ผศ.ดร.พรสุข   ตันตระรุ่งโรจน ์๑๔.๓๐-๑๔.๔๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง 

๑๔.๔๐–๑๖.๓๐ น. 
ปฏิบัติการติดตามการเรียนรู้ของผู้เรียน และผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียน (ต่อ) 

๑๒. สถานที่และวิทยากร:    
     ๑๒.๑ สถานที่ด าเนินการ   
 - ห้องประชุม ๒๐๒ 
 -  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
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      ๑๒.๒ วิทยากร 
 ๑) รศ.ดร. รัตน์ศิริ  ทาโต 
 ๒) ผศ. ดร. ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ 
 ๓) ผศ.ดร. พรสุข  ตันตระรุ่งโรจน์ 
 ๔) นอ.หญิง วัชราภรณ์  เปาโรหิตย์ 
 ๕) ว่าที่ พ.ต.ต.หญิง ยุวดี แตรประสิทธิ์ 
 ๖) ร.ต.อ.หญิง พรรณทิพา  เวชรังษี 
 
๑๓. งบประมาณด าเนินการ:    

ใช้เงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  จ านวน  
๕๕,๔๐๐.- บาท  (-หา้หมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน-) ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียด จ านวนเงิน 
(บาท) 

๑. หมวดค่าตอบแทน  
     ๑.๑ ค่าตอบแทนวิทยากร    
            (๑ ท่าน x ๖ ชั่วโมง x ๖๐๐.- บาท x ๒ วัน)  
            (๑ ท่าน x ๔ ชั่วโมง ๓๐ นาที x ๖๐๐.- บาท x ๑ วัน) 

๗,๒๐๐.- 
๒,๗๐๐.- 

            (๔ ท่าน x ๖ ชั่วโมง x ๖๐๐.- บาท x  ๑ วัน)  ๑๔,๔๐๐.- 
๒. หมวดค่าใช้สอย  
     ๒.๑ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ส าหรับวิทยากร ผู้เข้าร่วมโครงการ 
และเจ้าหน้าที่ด าเนินการ  (๕๐คน x ๓ วันx ๑๔๐.- บาท) 

๒๑,๐๐๐.- 

๓. ค่าวัสดุส านักงาน และอุปกรณ์ต่างๆ ประกอบการอบรม ๑๐,๑๐๐.- 
รวมทั้งสิ้น ๕๕,๔๐๐.- 

                                              (-ห้าหม่ืนห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน-) 
โดยสามารถเฉลี่ยค่าใช้จ่ายหมวดต่างๆ ได้ตามความเหมาะสม  แต่ไม่เกินงบประมาณท่ีตั้งไว้ในโครงการ 



๗ 
 

๑๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ:    
 ๑๔.๑ อาจารย์ ข้าราชการและศิลย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลต ารวจมีทักษะการพัฒนางานวิจัยด้านการเรียน
การสอนทางการพยาบาล อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๑๔.๒  อาจารย์ ข้าราชการและศิลย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลต ารวจสามารถน าผลการศึกษาวิจัยมาประยุกต์
ในการพัฒนาและปรับปรุงการการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๑๔.๓  อาจารย์ ข้าราชการและศิลย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลต ารวจสามารถเผยแพร่  หรือตีพิมพ์ผลงานวิจัย
ได้อย่างกว้างขวาง 

๑๕. ตัวชี้วัด การติดตามและประเมินผลโครงการ:   
 ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ การติดตามและประเมินผล 

๑. ผู้เข้าร่วมโครงการกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  

๑. การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 

๒. ผลงานวิจัย นวัตกรรม  สื่อได้ถูกน าไปใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนของอาจารย์  หรือการ
ด าเนินงานของข้าราชการวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ
อย่างน้อย ๓ เรื่อง  

๒. จ านวนผลงานวิจัย นวัตกรรม  สื่อได้ถูกน าไปใช้
ในการพัฒนาการเรียนการสอนของอาจารย์  หรือ
การด าเนินงานของข้าราชการวิทยาลัยพยาบาล
ต ารวจอย่างน้อย ๓ เรื่อง 

๓. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการในระดับมาก
ขึ้นไป 

๓. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๒ 
ความคิดเห็นของผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
๑. ผลลัพธ์ที่ได้เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจ    

(  ) สอดคล้องและครบถ้วนตามท่ีก าหนด 
(  ) สอดคล้องเป็นส่วนใหญ่ แต่ยังมีส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่ก าหนด คือ........................... 
(  ) ไม่สามารถประเมินผลลัพธ์ได้ชัดเจน เนื่องจาก........................................................ 

๒. ปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินงาน 
- มีงานประชุมอย่างอ่ืนมากแทรกแซง ท าให้การประชุมของบางคนขาดตอนไป  

๓. แนวทางการขยายหรือติดตามผลหลังกิจกรรม 



๘ 
 

- จัดท าพ้ืนที่บนเวปซ์วพ. ให้อาจารย์ได้แสดงผลงานและเผยแพร่  เป็นแบบอย่างให้ได้เรียนรู้ไป
พร้อมกัน 

- จัดหาที่ปรึกษาในการจัดท าสื่อ นวตกรรม 
- จัดอบรมเกี่ยวกับการจัดลิขสิทธิทางปัญญา 

๔. ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
- ควรจะมีการจัดเวทีประกวดวิธีการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาผู้เรียนในยุคศตวรรษที่ ๒๑        

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

                          ประธานคณะกรรมการวิจัย นวัตกรรมและการจัดการความรู้  วพ.รพ.ตร. 
 
ความคิดเห็นของหัวหน้าท างาน 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................................................... ...............
.................................................................................................................... ..........................................................  
 พ.ต.อ.หญิง...........................................................     
                      (นงเยาว์   สมพิทยานุรักษ์) 
                                                                    รอง ผบก.วพ.รพ.ตร.  
ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา 
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................................................... ...........
........................................................................................................................ ..................................................... 
 
 พล.ต.ต..........................................................  

                            (วัฒนา  ยี่จีน ) 
                             ผบก.วพ.รพ.ตร. 

 
 
 
 



๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

 

ภาพประกอบ 
โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการ 

“พัฒนาการสร้างนวัตกรรม สือ่การเรียนการสอนสู่งานวิจัย Thailand ๔.๐” 
ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐   

ณ. ห้องประชมุ ๒๐๒ และ หอ้งปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์ชั้น ๓  
 วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 

 

 
         

 
 
 
 

รองผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด 
วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐   

 



๑๑ 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 



๑๒ 
 

 

 

 
 

ทีมคณะวิทยากรระหว่างวันท่ี  ๑๒ – ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐   



๑๓ 
 

 

 

 



๑๔ 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

คณาจารย์ ศิษย์และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐   
 



๑๕ 
 

 
๑. ชื่อโครงการ :  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาการสร้างนวัตกรรม สื่อการเรียนการสอนสู่งานวิจัย 

Thailand ๔.๐”  
๒. ปีงบประมาณ :  ๒๕๖๐ 

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

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

๕. หลักการและเหตุผล: 
 วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ โรงพยาบาลต ารวจ  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้ด าเนินงานวิจัยตาม
แนวทางประกันคุณภาพการศึกษา ภายใต้การควบคุมดูแลจากสภาการพยาบาล  สกอ. สมศ.  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลต ารวจ ซึ่งวิจัยถือเป็นภารกิจหลักส าคัญอย่างหนึ่งของตัวบ่งชี้ส าคัญตามเกณฑ์
การประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือส าคัญอย่างหนึ่งของบุคลากรในการ
ขับเคลื่อนให้หน่วยงานมีความเข้มแข็ง โดยสามารถน าผลการศึกษาวิจัยนี้ประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาปรับปรุง  
แก้ไขด้านการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลในศตวรรษที่ ๒๑ และสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศให้

ก้าวไปสู่ Thailand ๔.๐  จากการประเมินผลระบบบริหารงานวิจัยเพ่ือหาความจ าเป็นความต้องการการ
พัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัย  พบว่า  อาจารย์และข้าราชการวิทยาลัยพยาบาลต ารวจมีความต้องการการ
พัฒนางานวิจัยด้านการเรียนการสอนทางการพยาบาล เพ่ือสามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้ก้าว

ไปสู่ Thailand ๔.๐  
ดังนั้น  เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของอาจารย์และข้าราชการวิทยาลัยพยาบาลต ารวจและเกิด

ประโยชน์สูงสุดในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้ก้าวไปสู่ Thailand ๔.๐ กับความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการวิจัย นวัตกรรมและการจัดการความรู้ จึงได้จัด โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ “พัฒนาการสร้างนวัตกรรม สื่อการเรียนการสอนสู่งานวิจัย Thailand ๔.๐”  
 
๖. วัตถุประสงค:์ 
 ๖.๑ เพ่ือส่งเสริมให้อาจารย์ ข้าราชการและศิลย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลต ารวจสามารถสร้างงานวิจัยด้านการ
เรียนการสอนทางการพยาบาลให้นักศึกษามีทักษะส าหรับการท างานและการด ารงชีวิตในศตวรรษที่  ๒๑ และ

สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศให้ก้าวไปสู่ Thailand ๔.๐  



๑๖ 
 

 ๖.๒ เพ่ือส่งเสริมให้อาจารย์ ข้าราชการและศิลย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลต ารวจสามารถน างานวิจัยด้านการ
เรียนการสอนทางการพยาบาลใช้ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานให้นักศึกษามีทักษะส าหรับการท างานและ

การด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ และสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศให้ก้าวไปสู่ Thailand ๔.๐  
 ๖.๓ เพ่ือส่งเสริมให้อาจารย์ ข้าราชการและศิลย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลต ารวจน าผลการศึกษาการงานวิจัย
ด้านการเรียนการสอนทางการพยาบาลในศตวรรษที่ ๒๑ มาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศให้

ก้าวไปสู ่Thailand ๔.๐  

๗. เป้าหมายของโครงการ:    
 กลุ่มเป้าหมาย  
 ๑) อาจารย์วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ จ านวน ๓๐ คน 
 ๒) ข้าราชการวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  ศิษย์เก่าพยาบาลต ารวจ บุคลากรสถาบันการศึกษาภายนอก  
และผู้สนใจทั่วไป จ านวน ๒๐ คน  

๘. ความสัมพันธ์กับหน่วยงาน หรือโครงการอ่ืน:    
 -  

๙ วิธีการด าเนินงาน:    
 ๙.๑ อบรมทบทวนให้ความรู้และความเข้าใจแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ  ได้แก่  การบรรยาย   
 ๙.๒ การฝึกปฏิบัติทักษะโดยให้ผู้เข้าร่วมอบรมลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  มีอาจารย์ให้การดูแลอย่างใกล้ชิด 

๑๐. แนวทางการด าเนินงานโครงการ:    
 ๑๐.๑ ระยะก่อนด าเนินงาน 
 ๑) น าข้อมูลผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของการด าเนินงานโครงการ  และผลการประเมินระบบ
บริหารงานวิจัยปีงบประมาณ  ๒๕๕๙  ประกอบการพิจารณา 
 ๒) ส ารวจความต้องการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัยของอาจารย์  ข้าราชการวิทยาลัยพยาบาล
ต ารวจ 
 ๓) เขียนแผนงาน และโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณด าเนินการ 
 ๔) ประชุมคณะกรรมการวิจัย  นวัตกรรมและการจัดการความรู้  เพ่ือพิจาณาผลการส ารวจความ
ต้องการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัยของอารย์และข้าราชการวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
 ๕) ติดต่อประสานงานวิทยากรภายนอก 
 ๖) เวียนแจ้งเชิญชวนอาจารย์และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรม  ทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน 
 ๗) มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ 
 ๘) เตรียมความพร้อมด้านอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงาน 



๑๗ 
 

 ๑๐.๒ ระยะด าเนินงาน 
  ๑) ด าเนินการตามแผนการอบรม  
  ๒) ติดต่อประสานงานผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อร่วมกิจกรรมตามแผนที่ก าหนด 
  ๓) ฝึกปฏิบัติและแก้ไขงานตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๔) ติดตามความก้าวหน้าผลงานของผู้เข้าร่วมโครงการทุกระยะของการอบรม 
  ๕) ส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยด้านการเรียนการสอนทางการพยาบาลทั้งระดับชาติ 
และนานาชาติ 
 ๑๐.๓ ระยะหลังด าเนินงาน 
  ๑) สรุปประเมินผลความพึงพอใจการด าเนินงานโครงการ 
  ๒) ติดตามความส าเร็จของงานวิจัยด้านการเรียนการสอนทางการพยาบาลทั้งเชิงปริมาณ และเชิง
คุณภาพ 
  ๓) สรุปผลการด าเนินงานเสนอผู้บังคับบัญชา 

๑๑. ระยะเวลา   
 ๑๑.๑ แสดงระยะเวลาด าเนินการแผนปฏิบัติงาน ตามระยะเวลาด าเนินการตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๕๙ – 
กันยายน ๒๕๖๐ มีรายละเอียด ดังนี้ 

กิจกรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 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 เ กี่ ย ว ข้ อ ง
ประกอบการเขียนโครงการ 

            

๓. ประชุมคณะกรรมการวิจัย  เพ่ือ
ก าหนดแผนการด าเนินงาน 

            

๔. ติดต่อประสานงานวิทยากร             

๕. ด าเนินการขอหน่วยคะแนน 
CNEU 

            

๖. เวียนแจ้งประชาสัมพันธ์อาจารย์ 
ข้าราชการ  วพ.รพ.ตร. 

            

และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ             
๗. อบรมเชิงปฏิบัติการตามแผน             



๑๘ 
 

กิจกรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
๘. ประเมินผลการด าเนินงาน
โครงการ 

            

๙.ประเมินผลระบบการบริหาร
งานวิจัย 

            

๑๐.สรุปผลการด าเนินงานตาม
โครงการต่อผู้บังคับบัญชา 

            

  
 ๑๑.๒ ระยะเวลาการฝึกอบรม  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาการสร้างนวัตกรรม สื่อการเรียน

การสอนสู่งานวิจัย Thailand ๔.๐”  จ านวน ๓ วัน ระหวา่งวันที่ ๑๒ – ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
   

วันที/่เวลา กิจกรรม วิทยากร 
วันพุธที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน  

๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น. 
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งบทความวิจัยและ
บทความวิชาการในระบบวารสารออนไลน ์
(Workshop: Jounal Online System) 

โดย 
๑) รศ.ดร. รัตนศ์ิริ  ทาโต 
๒) นอ.หญิง วัชราภรณ์  เปาโรหิตย์ 
๓) ว่าท่ี พ.ต.ต.หญิง ยุวดี แตรประสิทธ์ิ 
๔) ร.ต.อ.หญิง พรรณทิพา  เวชรังษ ี

 

๑๐.๓๐-๑๐.๔๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง 

๑๐.๔๐-๑๒.๐๐ น. 
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งบทความวิจัยและ
บทความวิชาการในระบบวารสารออนไลน ์
(Workshop: Jounal Online System) (ต่อ) 

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. 
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งบทความวิจัยและ
บทความวิชาการในระบบวารสารออนไลน ์
(Workshop: Jounal Online System) (ต่อ) 

โดย 
๑) รศ.ดร. รัตนศ์ิริ  ทาโต 
๒) นอ.หญิง วัชราภรณ์  เปาโรหิตย์ 
๓) ว่าท่ี พ.ต.ต.หญิง ยุวดี แตรประสิทธ์ิ 
๔) ร.ต.อ.หญิง พรรณทิพา  เวชรังษ ี

 

๑๔.๓๐-๑๔.๔๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง 

๑๔.๔๐–๑๖.๓๐ น. 
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งบทความวิจัยและ
บทความวิชาการในระบบวารสารออนไลน ์
(Workshop: Jounal Online System) (ต่อ) 

วันพฤหัสบดทีี่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  
๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน  

๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น. 
แนวคิดทิศทางการพัฒนาประเทศเพื่อก้าวเข้าสู่โมเดล 
Thailand ๔.๐ 

โดย  ผศ.ดร. ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชต ิ



๑๙ 
 

วันที/่เวลา กิจกรรม วิทยากร 
๑๐.๓๐-๑๐.๔๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง  
๑๐.๔๐-๑๒.๐๐ น. งานวิจัยในยุค Thailand ๔.๐ 

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. 
พัฒนาการสรา้งนวัตกรรม สื่อการเรียนการสอนสู่
งานวิจัย Thailand ๔.๐ 

โดย  ผศ.ดร. ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชต ิ

 
๑๔.๓๐-๑๔.๔๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง 

๑๔.๔๐–๑๖.๓๐ น. 
พัฒนาการสรา้งนวตักรรมสื่อการเรียนการสอนสู่
งานวิจัย Thailand ๔.๐(ต่อ) 

วันศุกร์ที่ ๑๔  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  
๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน  
๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น. อนาคตใหม่ของการศึกษาไทยในยุค Thailand ๔.๐ โดย  ผศ.ดร. ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชต ิ

๑๐.๓๐-๑๐.๔๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง  

๑๐.๔๐-๑๒.๐๐ น. 

ปฏิบัติการสรา้งแบบประเมินการเรียนรู้  
 -การตั้งค่าแบบประเมินการเรียนรู ้
 - ประเภทของแบบประเมิน 

โดย  
๑) ผศ.ดร. ปราวณียา สุวรรณณัฐโชติ 
๒) ผศ.ดร.พรสุข   ตันตระรุ่งโรจน ์

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. 
ปฏิบัติการติดตามการเรียนรู้ของผู้เรียน  และผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 

โดย  
๑) ผศ.ดร. ปราวณียา สุวรรณณัฐโชติ 
๒) ผศ.ดร.พรสุข   ตันตระรุ่งโรจน ์๑๔.๓๐-๑๔.๔๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง 

๑๔.๔๐–๑๖.๓๐ น. 
ปฏิบัติการติดตามการเรียนรู้ของผู้เรียน และผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียน (ต่อ) 

๑๒. สถานที่และวิทยากร: 
 ๑๒.๑ สถานที่ด าเนินการ   
 - ห้องประชุม ๒๐๒ 
 -  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
 ๑๒.๒ วิทยากร 
 ๑) รศ.ดร. รัตน์ศิริ  ทาโต 
 ๒) ผศ. ดร. ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ 
 ๓) ผศ.ดร. พรสุข  ตันตระรุ่งโรจน์ 
 ๔) นอ.หญิง วัชราภรณ์  เปาโรหิตย์ 
 ๕) ว่าที่ พ.ต.ต.หญิง ยุวดี แตรประสิทธิ์ 
 ๖) ร.ต.อ.หญิง พรรณทิพา  เวชรังส ี
 



๒๐ 
 

๑๓. งบประมาณด าเนินการ:    
ใช้เงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  จ านวน  

๕๕,๔๐๐.- บาท  (-หา้หมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน-) ดังนี้ 
 

รายละเอียด จ านวนเงิน 
(บาท) 

๑. หมวดค่าตอบแทน  
     ๑.๑ ค่าตอบแทนวิทยากร    
            (๑ ท่าน x ๖ ชั่วโมง x ๖๐๐.- บาท x ๒ วัน)  
            (๑ ท่าน x ๔ ชั่วโมง ๓๐ นาที x ๖๐๐.- บาท x ๑ วัน) 

๗,๒๐๐.- 
๒,๗๐๐.- 

            (๔ ท่าน x ๖ ชั่วโมง x ๖๐๐.- บาท x  ๑ วัน)  ๑๔,๔๐๐.- 
๒. หมวดค่าใช้สอย  
     ๒.๑ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ส าหรับวิทยากร ผู้เข้าร่วมโครงการ 
และเจ้าหน้าที่ด าเนินการ  (๕๐ คน x ๓ วันx ๑๔๐.- บาท) 

๒๑,๐๐๐.- 

๓. ค่าวัสดุส านักงาน และอุปกรณ์ต่างๆ ประกอบการอบรม ๑๐,๑๐๐.- 
รวมทั้งสิ้น ๕๕,๔๐๐.- 

                                              (-ห้าหม่ืนห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน-) 
โดยสามารถเฉลี่ยค่าใช้จ่ายหมวดต่างๆ ได้ตามความเหมาะสม  แต่ไม่เกินงบประมาณท่ีตั้งไว้ในโครงการ 

๑๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ:    
 ๑๔.๑ อาจารย ์ข้าราชการและศิลย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลต ารวจมีทักษะการพัฒนางานวิจัยด้านการเรียน
การสอนทางการพยาบาล อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๑๔.๒  อาจารย์ ข้าราชการและศิลย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลต ารวจสามารถน าผลการศึกษาวิจัยมาประยุกต์
ในการพัฒนาและปรับปรุงการการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๑๔.๓  อาจารย์ ข้าราชการและศิลย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลต ารวจสามารถเผยแพร่  หรือตีพิมพ์ผลงานวิจัย
ได้อย่างกว้างขวาง 
 
 
 

๑๕. ตัวช้ีวัด การติดตามและประเมินผลโครงการ:   
 ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ การติดตามและประเมินผล 

๑. ผู้เข้าร่วมโครงการกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ ๑. การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 



๒๑ 
 

 ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ การติดตามและประเมินผล 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  
๒. ผลงานวิจัย นวัตกรรม  สื่อได้ถูกน าไปใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนของอาจารย์  หรือการ
ด าเนินงานของข้าราชการวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ
อย่างน้อย ๓ เรื่อง  

๒. จ านวนผลงานวิจัย นวัตกรรม  สื่อได้ถูกน าไปใช้
ในการพัฒนาการเรียนการสอนของอาจารย์  หรือ
การด าเนินงานของข้าราชการวิทยาลัยพยาบาล
ต ารวจอย่างน้อย ๓ เรื่อง 

๓. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการในระดับมาก
ขึ้นไป 

๓. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 
 

 
 
 

ก าหนดการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

“พัฒนาการสร้างนวัตกรรม สื่อการเรียนการสอนสู่งานวิจัย Thailand ๔.๐”   
ตั้งแต่ ๑๒ – ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

 
วันที/่เวลา กิจกรรม วิทยากร 

วันพุธที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน  

๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น. 
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งบทความวิจัยและ
บทความวิชาการในระบบวารสารออนไลน ์
(Workshop: Jounal Online System) 

โดย 
๑) รศ.ดร. รัตนศ์ิริ  ทาโต 
๒) นอ.หญิง วัชราภรณ์  เปาโรหิตย์ 
๓) ว่าท่ี พ.ต.ต.หญิง ยุวดี แตรประสิทธ์ิ 
๔) ร.ต.อ.หญิง พรรณทิพา  เวชรังษ ี

 

๑๐.๓๐-๑๐.๔๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง 

๑๐.๔๐-๑๒.๐๐ น. 
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งบทความวิจัยและ
บทความวิชาการในระบบวารสารออนไลน ์
(Workshop: Jounal Online System) (ต่อ) 

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. 
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งบทความวิจัยและ
บทความวิชาการในระบบวารสารออนไลน ์
(Workshop: Jounal Online System) (ต่อ) 

โดย 
๑) รศ.ดร. รัตนศ์ิริ  ทาโต 
๒) นอ.หญิง วัชราภรณ์  เปาโรหิตย์ 
๓) ว่าท่ี พ.ต.ต.หญิง ยุวดี แตรประสิทธ์ิ 
๔) ร.ต.อ.หญิง พรรณทิพา  เวชรังษ ี

 

๑๔.๓๐-๑๔.๔๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง 

๑๔.๔๐–๑๖.๓๐ น. 
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งบทความวิจัยและ
บทความวิชาการในระบบวารสารออนไลน ์
(Workshop: Jounal Online System) (ต่อ) 

วันพฤหัสบดทีี่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  
๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน  

๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น. 
แนวคิดทิศทางการพัฒนาประเทศเพื่อก้าวเข้าสู่โมเดล 
Thailand ๔.๐ 

โดย  ผศ.ดร. ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชต ิ

 
๑๐.๓๐-๑๐.๔๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๐.๔๐-๑๒.๐๐ น. งานวิจัยในยุค Thailand ๔.๐ 

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. 
พัฒนาการสรา้งนวัตกรรม สื่อการเรียนการสอนสู่
งานวิจัย Thailand ๔.๐ 

โดย  ผศ.ดร. ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชต ิ

 
๑๔.๓๐-๑๔.๔๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง 



๒๓ 
 

วันที/่เวลา กิจกรรม วิทยากร 

๑๔.๔๐–๑๖.๓๐ น. 
พัฒนาการสรา้งนวตักรรมสื่อการเรียนการสอนสู่
งานวิจัย Thailand ๔.๐(ต่อ) 

วันศุกร์ที่ ๑๔  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  
๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน  
๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น. อนาคตใหม่ของการศึกษาไทยในยุค Thailand ๔.๐ โดย  ผศ.ดร. ปราวณียา สุวรรณณัฐโชต ิ

๑๐.๓๐-๑๐.๔๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง  

๑๐.๔๐-๑๒.๐๐ น. 

ปฏิบัติการสรา้งแบบประเมินการเรียนรู้  
 -การตั้งค่าแบบประเมินการเรียนรู ้
 - ประเภทของแบบประเมิน 

โดย  
๑) ผศ.ดร. ปราวณียา สุวรรณณัฐโชติ 
๒) ผศ.ดร.พรสุข   ตันตระรุ่งโรจน ์

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. 
ปฏิบัติการติดตามการเรียนรู้ของผู้เรียน  และผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 

โดย  
๑) ผศ.ดร. ปราวณียา สุวรรณณัฐโชติ 
๒) ผศ.ดร.พรสุข   ตันตระรุ่งโรจน ์๑๔.๓๐-๑๔.๔๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง 

๑๔.๔๐–๑๖.๓๐ น. 
ปฏิบัติการติดตามการเรียนรู้ของผู้เรียน และผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียน (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเมินผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
“พัฒนาการสร้างนวัตกรรม สื่อการเรียนการสอนสู่งานวิจัย Thailand ๔.๐”  

วันที ่๑๒ - ๑๔ กรกฎาคม  ๒๕๖๐    
 ณ ห้องประชุม๒๐๒  และห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น ๒  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  คณะกรรมการวิจัย นวัตกรรมและการจัดการความรู้  วพ.รพ.ตร. 
 

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ (๒๕คน) 
  พยาบาลวิชาชีพ ๒๐ %  อาจารย์พยาบาล ๗๒ %      ผู้สนใจ  ๘% 
ส่วนที ่๒ การประเมินผล 
            โปรดแสด       ด              ร        ป    โด      ร           
            ร                           ด       
                        ส ด               ป                             ส ด 
 

                 
                 

ค่าเฉลี่ย SD 

๑. ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการประชุม 
 -   ความเหมาะสมของห้องประชุม 

๔.๗๒ ๐.๔๕๘ 

-  สื่อ/อุปกรณ์การประชุม ๔.๗๖ ๐.๕๒๒ 



๒๕ 
 

                 
                 

ค่าเฉลี่ย SD 

- การลงทะเบียนสะดวกเหมาะสม ๔.๗๒ ๐.๔๕๘ 

- อาหารว่าง ๔.๗๖ ๐.๔๓๕ 

- อาหารกลางวัน ๔.๖๔ ๐.๕๖๘ 

- พิธีกร ๔.๙๒ ๐.๒๗๖ 

- การใหบ้ริการของคณะท างาน ๔.๓๘ ๐.๖๓๗ 

๒.           ร               ร       เพิ่มข้ึน             ด (วันที่ ๑๒ กรกฎาคม

๒๕๖๐) ๔.๕๖ ๐.๖๕๐ 

- การส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการในระบบวารสารออนไลน์ 
๓.           ร               ร       เพิ่มข้ึน             ด (วันที่ ๑๓ กรฎาคม 
๒๕๖๐) ๔.๗๒ ๐.๔๕๘ 

- พัฒนาการสร้างนวัตกรรม สื่อการเรียนการสอนสู่งานวิจัย Thailand ๔.๐ 
๔.           ร               ร       เพิ่มข้ึน             ด (วันที่ ๑๔ กรฎาคม 
๒๕๖๐) 

๔.๙๒ ๐.๒๗๖ 
- ปฏิบัติการติดตามการเรียนรู้ของผู้เรียนและผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 
๕.การประชุมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

๔.๔๘ ๐.๕๘๕ 
- สามารถสร้างงานวิจัยด้านการเรียนการสอนทางการพยาบาลให้นักศึกษา

มีทักษะส าหรับการท างานและการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ และ
สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศให้ก้าวไปสู่ Thailand ๔.๐ 

- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้กับการเรียนการ
สอน 

๔.๗๖ ๐.๖๕๐ 

๖. ความพึงพอใจของการประชุมโดยภาพรวม ๔.๕๖ ๐.๖๕๐ 

 
ส่วนที่ ๓ . ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากร 

 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากร วันที่ ๑๒ กรกฏาคม ๒๕๖๐ วันที่ ๑๓ กรกฏาคม ๒๕๖๐ 

นาวาอากาศเอกหญิง 
ดร. วัชราภรณ์ฯ 

รองศาสตราจารย์   
ดร. รัตน์ศิริฯ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. 
ปราวีณยาฯ  

อาจารย์ 
ดร.พรสุขฯ   

ค่าเฉลี่ย SD ค่าเฉลี่ย SD ค่าเฉลี่ย SD ค่าเฉลี่ย SD 



๒๖ 
 

ความชัดเจนของเนื้อหา ๔.๘๐ ๐.๔๐๘ ๔.๗๖ ๐.๔๓๕ ๔.๘๔ ๐.๓๗๔ ๔.๕๒ ๐.๖๖๕ 

ความสามารถในการถ่ายทอด ๔.๘๐ ๐.๔๐๘ ๔.๗๕ ๐.๔๔๒ ๔.๘๔ ๐.๓๗๔ ๔.๘๐ ๐.๔๐๘ 

การสื่อสาร/เอกสารประกอบ ๔.๖๔ ๐.๖๓๗ ๔.๖๒ ๐.๕๗๕ ๔.๖๔ ๐.๕๖๘ ๔.๘๐ ๐.๔๐๘ 

 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากร วันที่ ๑๔ กรกฏาคม ๒๕๖๐ 

อ.ดร.สุพจน์ 
ค่าเฉลี่ย SD 

ความชัดเจนของเนื้อหา ๔.๘๔ ๐.๓๗๔ 

ความสามารถในการถ่ายทอด ๔.๘๔ ๐.๓๗๔ 

การสื่อสาร/เอกสารประกอบ ๔.๖๔ ๐.๕๖๘ 

 
ส่วนที่ ๔ ประเมินความรู้ 

- ท่านมีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการอบรมอะไรบ้างก่อนการเข้าอบรม 
 การใช้ office ๓๖๕ 
 มีความรู้ด้านการวิจัย การศึกษาน้อยมาก 
 การเขียนบทความ การใช้ edmodo google 
 การวิจัย 
 ความรู้ในการบรรยายผ่านระบบสื่อการสอนทั่วไป 
 การใช้ one drive 
 การอบรมหัวข้อแรก วันที่ ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๐  การส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการใน

ระบบวารสารออนไลน์ 
 การเรียนแบบ Active learning 
 Flip classroom  การใช้งานบน google cloud 
 การวิจัย การเขียนบทความ 
 โปรแกรม microsoft ทั่วไป 
 Google 
 เคยใช้ google form 

- ท่านมีความรู้ที่เพิ่มเติมจากการอบรมอะไรบ้าง 
 ทุกหัวข้อที่ทางผู้จัดตัดให้ เยี่ยมมากค่ะ 
 ได้ทราบวิธีเขียนบทความ ตีพิมพ์ สื่อการสอนและเทคนิคการสอนใหม่ๆ 
 ได้แหล่งสืบค้นข้อมูล เข้าใจการเขียนบทความวิจัย มีความรู้เกี่ยวกับ office ๓๖๕น ามา

ประยุกต์ในงานได้ 
 การเขียนบทความ การใช้ office ๓๖๕ 



๒๗ 
 

 การน าเทคโนโลยีเพ่ือประกอบการเรียนการสอน 
 การใข้ Microsoft ๓๖๕ 
 การท าแบบสอบถามโดยใช้เครื่องมือ electronic วิธีการเขียนวิจัยที่ถูกต้อง 
 การใช้ office ๓๖๕ มาประยุกต์ใช้ได้มาก และเพ่ิมแนวคิด ให้สอดคล้องกับ Model 

Thailand ๔.๐ ก้าวทันโลก 
 ได้รับความรู้เพ่ิมเติมในทุกหัวข้อแต่ที่เป็นของใหม่ซึ่งไม่เคยรู้มาก่อนคือการใช้ office ๓๖๕ 
 การใช้โปรแกรม office ๓๖๕ 
 เพ่ิมข้ึน 
 ข้อก าหนดของวารสารต่างๆ 
 โปรแกรม office ๓๖๕ 
 Office๓๖๕ สร้างแบบประเมินและแบบทดสอบ online 
 Ms office ๓๖๕ เพ่ือน าไปใช้สร้างสื่อการสอนให้มีความน่าสนใจเพ่ิมข้ึน..เพ่ือแก้ปัญหา

นักศึกษา..ไม่ค่อยเข้าใจเนื้อหา 
ส่วนที่ ๕  อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
อุปสรรค 

 สถานที่จอดรถ 
 ไม่ได้ใช้ในหน่วยงานโดยตรง 
 พ้ืนฐานคอมพิวเตอร์แต่ละท่านไม่เท่ากัน ท าให้ผู้เข้าอบรมบางท่านตามไม่ทัน แต่บางท่านท า

ได้เร็วก็ต้องรอเพ่ือนในห้อง 
 ไม่เคยใช้เทคโนโลยี online 
 องค์ความรู้มากมาย....คงต้องค่อยๆ.พัฒนาทักษะ.ของตัวเองเพ่ิม 

 

ข้อเสนอแนะ 
 ยากให้มีประชุมแบบนี้อีกเรื่อยๆ 
 อยากให้มีหนังสือรับรองการผ่านการฝึกอยรมประกอบด้วย ส าหรับผู้ที่ต้องใช้โดยเฉพาะ ก็จะ

ดีมาก 
 น่าจะเปิดการอบรมเช่นนี้อีก อาจจะเป็น คอร์สสั้นๆ เพื่อเพ่ิมเติมและกระตุ้นให้ใช้งานมากข้ึน 
 ดีมากๆค่ะในการจัดอบรมมีประโยชน์มาก สามารถน าไปใช้ได้จริง ขอขอบพระคุณวิทยาลัย

พยาบาลต ารวจคณะผู้จัดอบรมทุกท่านที่ได้ให้โอกาสมาเรียนรู้ค่ะ ขอบคุณค่ะ 
 ต้องให้มีการประชาสัมพันธ์การประชุมให้มากกว่านี้ 
 อยากให้อาจารย์อธิบายช้าลงเพ่ือให้ผู้ที่ไม่เคยใช้ตามได้ทัน และติดตามดูว่ามีใครที่ยังท าไม่ได้ 
 อยากให้จัดอีก ดีมากๆ 



๒๘ 
 

 อยากให้มีการบันทึกการอบรมแขวนบน web ของวิทยาลัย......ขอขอบคุณค่ะ..ที่ให้โอกาสมา
เพ่ิมพูนความรู้ 

 
 
 

 
 

 




