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รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
“พัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่งานวิจัยและนวัตกรรม”   

ระหว่าง  
วันที่ ๓๐ - ๓๑  พฤษภาคม  และ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑  

 
 

ณ. ห้องประชุม ๒๐๒ ชั้น ๒  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
คณะกรรมการวิจัย นวัตกรรมและการจัดการความรู ้ วพ.รพ.ตร. 

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
โรงพยาบาลต ารวจ  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
 
 



๒ 
 

ส่วนที่ ๑ 
 
๑. ชื่อโครงการ:  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่งานวิจัยและนวัตกรรม”   
๒. ปีงบประมาณ:  ๒๕๖๑ 

๓. โครงการตามยุทธศาสตร์ท่ี  ๑ :  ยกระดับความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลักขององค์การ 
 กลยุทธ์ท่ี    ๓ :  การพัฒนาระบบงานวิจัยและการจัดการความรู ้
 แผนงานท่ี  ๕ :  แผนพัฒนางานวิจัยและการจัดการความรู้ 

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

๕. หลักการและเหตุผล: 
 วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ โรงพยาบาลต ารวจ  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้ด าเนินงานวิจัยตาม
แนวทางประกันคุณภาพการศึกษา ภายใต้การควบคุมดูแลจากสภาการพยาบาล  สกอ. สมศ.  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลต ารวจ ซึ่งวิจัยถือเป็นภารกิจหลักส าคัญอย่างหนึ่งของตัวบ่งช้ีส าคัญตามเกณฑ์
การประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือส าคัญอย่างหนึ่งของบุคลากรในการ
ขับเคลื่อนให้หน่วยงานมีความเข้มแข็ง โดยสามารถน าผลการศึกษาวิจัยน้ีประยุกต์ใช้ในการพัฒนาปรับปรุง  
แก้ไขด้านการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลตลอดจนการบริหารจัดการการจัดการเรียนการสอนได้
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จากผลการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจมี
จ านวนผลงานวิจัย นวตกรรมและสื่อการสอนที่มีมาตรฐานและได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ยังน้อย  ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา  เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนอาจารย์  ข้าราชการ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ
ในการสร้างองค์ความรู้และผลงานเชิงวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง  เป็นรูปธรรม  รวมทั้งเป็นการสร้างแรงจูงใจ  
ขวัญและก าลังใจจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการสนับสนุนและกระตุ้นอาจารย์ข้าราชการวิทยาลัยพยาบาล
ต ารวจในการผลิตผลงานให้เป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่
หน่วยงานในระยะยาว  และยั่งยืน  ดังนั้น  คณะกรรมการวิจัย นวัตกรรมและการจัดการความรู้ จึงได้จัด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่งานวิจัยและนวัตกรรม”  
๖. วัตถุประสงค์: 
 ๖.๑ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านการเรียนการสอนทางการพยาบาล 
แก่อาจารย์ ข้าราชการและศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
 ๖.๒ เพื่อการสนับสนุนและกระตุ้นอาจารย์ ข้าราชการและศิ ษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  ในการผลิต
ผลงานวิจัย  นวัตกรรม และสื่อการสอน ให้เป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง   

๖.๓ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่และการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ส านักงาน ก.พ.ร. สกอ. และสภาการพยาบาล ก าหนด ตลอดจนมีศักยภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล 
 
๗. เป้าหมายของโครงการ:    
 กลุ่มเป้าหมาย  
    ๑) อาจารย์วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ จ านวน ๓๐ คน 
 ๒) ข้าราชการต ารวจ ศิษย์เก่าพยาบาลต ารวจและ บุคลากรจากชมรมพยาบาลสี่เหล่าจ านวน ๒๐ คน 
๘. ความสัมพันธ์กับหน่วยงาน หรือโครงการอ่ืน:    



๓ 
 

 -  

๙. วิธีการด าเนินงาน:    
 ๙.๑ อบรมทบทวนให้ความรู้และความเข้าใจแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ  โดยการบรรยายและอภิปราย 
 ๙.๒ การฝึกปฏิบัติทักษะโดยให้ผู้เข้าร่วมอบรมลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  มีอาจารย์ให้การดูแลอย่างใกล้ชิด 
๑๐. แนวทางการด าเนินงานโครงการ:    
 ๑๐.๑ ระยะก่อนด าเนินงาน 
 ๑) น าข้อมูลผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของการด าเนินงานโครงการ  และผลการประเมินระบบ
บริหารงานวิจัยปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  ประกอบการพิจารณา 
 ๒) ส ารวจความต้องการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัยของอาจารย์  ข้าราชการวิทยาลัยพยาบาล
ต ารวจ 
 ๓) เขียนแผนงาน และโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณด าเนินการ  
 ๔) ประชุมคณะกรรมการวิจัย  นวัตกรรมและการจัดการความรู้   เพื่อพิจาณาผลการส ารวจความ
ต้องการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัยของอารย์และข้าราชการวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
 ๕) ติดต่อประสานงานวิทยากรภายนอก  
 ๖) เวียนแจ้งเชิญชวนอาจารย์และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรม  ทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน 
 ๗) มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ  
 ๘) เตรียมความพร้อมด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน  
        ๑๐.๒ ระยะด าเนินงาน 
  ๑) ด าเนินการตามแผนการอบรม  
  ๒) ติดต่อประสานงานผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อร่วมกิจกรรมตามแผนที่ก าหนด  
  ๓) ฝึกปฏิบัติและแก้ไขงานตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ  
  ๔) ติดตามความก้าวหน้าผลงานของผู้เข้าร่วมโครงการทุกระยะของการอบรม  
  ๕) สนับสนุนการเผยแพร่และการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งระดับชาติและ
นานาชาติ 
     ๑๐.๓ ระยะหลังด าเนินงาน 
  ๑) สรุปประเมินผลความพึงพอใจการด าเนินงานโครงการ  
  ๒) ติดตามความส าเร็จของงานวิจัยด้านการเรียนการสอนทางการพยาบาลทั้งเชิงปริมาณ และเชิง
คุณภาพ 
  ๓) สรุปผลการด าเนินงานเสนอผู้บังคับบัญชา  
๑๑. ระยะเวลาด าเนินโครงการ  
 ๑๑.๑ ระยะเวลาด าเนินการแผนปฏิบัติงาน ตามระยะเวลาด าเนินการตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน 
๒๕๖๑ มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

กิจกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 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             



๔ 
 

กิจกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
บริหารงานวิจัย และความต้องการ
ของอาจารย์ด้านความต้องการ
พัฒนาการวิจัย 
๒. ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ประกอบการเขียนโครงการ 

            

๓. ประชุมคณะกรรมการวิจัย  เพื่อ
ก าหนดแผนการด าเนินงาน 

            

๔. ติดต่อประสานงานวิทยากร             

๕. ด าเนินการขอหน่วยคะแนน 
CNEU 

            

๖. เวียนแจ้งประชาสัมพันธ์อาจารย์ 
ข้าราชการ  วพ.รพ.ตร. 

            

และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ             
๗. อบรมเชิงปฏิบัติการตามแผน             
๘. ประเมินผลการด าเนินงาน
โครงการ 

            

๙.ประเมินผลระบบการบริหาร
งานวิจัย 

            

๑๐.สรุปผลการด าเนินงานตาม
โครงการต่อผู้บังคับบัญชา 

            

  
 ๑๑.๒ ระยะเวลาการฝึกอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่งานวิจัย และ
นวัตกรรม ”  จ านวน ๓ วัน ๓๐ - ๓๑  พฤษภาคม  และ  ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยมีกลุ่มเป้าหมาย  
อาจารย์วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ข้าราชการต ารวจ ศิษย์เก่าพยาบาลต ารวจ และ บุคลากรจากชมรมพยาบาล
สี่เหล่า 
 

วันท่ี/เวลา กิจกรรม วิทยากร 
วันพุธท่ี ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน  
๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น. ความคิดสร้างสรรค์สู่นวัตกรรม โดย 

 อาจารย์ธงชัย  โรจน์กังดาล  ๑๐.๓๐-๑๐.๔๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๐.๔๐-๑๒.๐๐ น. ความคิดสร้างสรรค์สู่นวัตกรรม (ต่อ) 
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. 
ฝึกปฏิบัติการ “ความคิดสร้างสรรค์สู่
นวัตกรรม” 

โดย 
อาจารย์ธงชัย  โรจน์กังดาลและคณะ 



๕ 
 

วันท่ี/เวลา กิจกรรม วิทยากร 
๑๔.๓๐-๑๔.๔๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง  

๑๔.๔๐–๑๖.๐๐ น. 
ฝึกปฏิบัติการ “ความคิดสร้างสรรค์สู่
นวัตกรรม” 
 

วันพฤหัสบดีท่ี ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  
๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน  

๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น. 
มหัศจรรย์แห่งการท างานของสมอง 
ในการจัดการรียนรู้ แบบ Activity  Base 
Learning 

โดย   
อาจารย์ลัดดาวัลย์ ชูช่วย 

๑๐.๓๐-๑๐.๔๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง 

๑๐.๔๐-๑๒.๐๐ น. 
Mind Map และกฏการเขียน 
การระดมความคิด (Brainstorming)  

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. 
ฝึกกิจกรรม “จินตนาการและการเช่ือมโยง
(ระบบความจ า)” 

โดย   
อาจารย์ลัดดาวัลย์ ชูช่วยและคณะ 

๑๔.๓๐-๑๔.๔๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๔.๔๐–๑๖.๐๐ น. ฝึกกิจกรรม “การประยุกต์ใช้ Mind Map” 

 
วันศุกร์ท่ี ๑  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๑  
๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน  

๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น. 
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สู่งานวิจัยและ
นวัตกรรมทางการพยาบาล 

โดย   
ผศ.ดร.มล.สมจินดา ชมพูนุช  

๑๐.๓๐-๑๐.๔๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง 

๑๐.๔๐-๑๒.๐๐ น. 
แนวทางในการพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรม
ทางการพยาบาล  

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. ผลงานนวัตกรรมทางการพยาบาล  โดย  

ผศ.ดร.มล.สมจินดา ชมพูนุช และ
คณะ 

๑๔.๓๐-๑๔.๔๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง 

๑๔.๔๐–๑๖.๐๐ น. 
ผลงานนวัตกรรมทางการพยาบาล 
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๑๒. สถานท่ีและวิทยากร:    
     ๑๒.๑ สถานที่ด าเนินการ   
 - วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  
     ๑๒.๒ วิทยากร 
 - อาจารย์  ธงชัย  โรจน์กังดาล 

- อาจารย์ ลัดดาวัลย์ ชูช่วย 
 - ผศ.ดร.มล.สมจินดา ชมพูนุช  
 - ดร. ธิดารัตน์ วศะรงรอง 
 - นาง เครือวัลย์  ศรียารัตน์ 
 - พ.ต.ต.หญิง พรรณทิพา  เวชรังษี 
 
๑๓. งบประมาณด าเนินการ:    

ใช้เงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  จ านวน  
๕๐,๘๐๐.- บาท  (-ห้าหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน-) ดังนี ้

 
รายละเอียด จ านวนเงิน 

(บาท) 
๑. หมวดค่าตอบแทน  
     ๑.๑ ค่าตอบแทนวิทยากร    
            - วิทยากรบรรยาย จ านวน 1 คน x 3 ช่ัวโมง x ๖๐๐.- บาท x 3 วัน  
            - วิทยากรอภิปราย จ านวน ๓ คน x 3 ช่ัวโมง x ๖๐๐.- บาท x 3 วัน             

    ๕,๔๐๐.- 
  ๑๖,๒๐๐.- 

๒. หมวดค่าใช้สอย  
     ๒.๑ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ส าหรับวิทยากร ผู้เข้าร่วมโครงการ และ
เจ้าหน้าที่ด าเนินการ  (๕๐ คน x ๓ วัน x ๑๔๐.- บาท) 

 
๒๑,๐๐๐.- 

๓. ค่าวัสดุส านักงาน และอุปกรณ์ต่าง ๆ ประกอบการอบรม ได้แก่ กระดาษ A4 แฟ้มใส่
เอกสาร  สมุดรายงาน กระดาษฟลิปชาร์ท ปากการเมจิคละสี  

  ๘,๒๐๐.- 

รวมท้ังสิ้น ๕๐,๘๐๐.- 
                                              (-ห้าหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน-) 
โดยสามารถเฉลี่ยค่าใช้จ่ายหมวดต่าง ๆ ได้ตามความเหมาะสม  แต่ไม่เกินงบประมาณที่ตั้งไว้ในโครงการ 

๑๔. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ:    
 ๑๔.๑ อาจารย์และข้าราชการวิทยาลัยพยาบาลต ารวจมีองค์ความรู้และทักษะการด าเนินการวิจัย อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 ๑๔.๒  อาจารย์และข้าราชการวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  สามารถน าผลการศึกษาวิจัยมาประยุกต์ในการ
พัฒนาและปรับปรุงการการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๑๔.๓  อาจารย์และข้าราชการวิทยาลัยพยาบาลต ารวจสามารถเผยแพร่  หรือตีพิมพ์ผลงานวิจัย 
นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ในระดับชาติและนานาชาติ 
 



๗ 
 

๑๕. ตัวชี้วัด การติดตามและประเมินผลโครงการ:   
 ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ การติดตามและประเมินผล 

๑. ผู้เข้าร่วมโครงการกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  

๑. ผู้เข้าร่วมโครงการกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
โครงการมากกกว่าร้อยละ ๘๐ 

๒. มีการเผยแพร่และการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย 
นวัตกรรม  และงานสร้างสรรค์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่
ส านักงาน ก.พ.ร.  สกอ. และ สภาการพยาบาล ก าหนด 
ตลอดจนมีศักยภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล อย่างน้อย 
๑ เรื่อง  

๒. จ านวนผลงานวิจัย นวัตกรรม  และงาน
สร้างสรรค์ได้ได้เผยแพร่  หรือตีพิมพ์ผลงานวิจัย 
นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ในระดับชาติหรือ
นานาชาติอย่างน้อย ๑ เรื่อง 

๓. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการในระดับมากขึ้น
ไป 

๓. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการในระดับ
มากมีค่าเฉลี่ย ๔ .๖๘  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๘ 
 

 
ส่วนท่ี ๒ 

ความคิดเห็นของผู้รับผิดชอบโครงการ  
 

 ผลลัพธ์ท่ีได้เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ท่ีตั้งใจ    
(  ) สอดคล้องและครบถ้วนตามที่ก าหนด 
(  ) สอดคล้องเป็นส่วนใหญ่ แต่ยังมีส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่ก าหนด คือ........................... 
(  ) ไม่สามารถประเมินผลลัพธ์ได้ชัดเจน เนื่องจาก........................................................ 

 ปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินงาน 
- มีงานประชุมอย่างอื่นมากแทรกแซง ท าให้การประชุมของบางคนขาดตอนไป  

 แนวทางการขยายหรือติดตามผลหลังกิจกรรม 
  การจัดติดตามผลโครงการต่อเนื่องในระยะเวลา ๖ เดือนหรือปีงบประมาณหน้า 

- จัดหาที่ปรึกษาในการจัดท าสื่อ นวตกรรม 
- จัดอบรมเกี่ยวกับการจัดลิขสิทธิทางปัญญา 

 ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่น  ๆ
- ควรจะมีการจัดเวทีประกวดวิธีการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาผู้เรียนในยุคศตวรรษที่ ๒๑        

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

                          ประธาน คณะกรรมการวิจัย นวัตกรรมและการจัดการความรู ้ วพ.รพ.ตร. 
 
ความคิดเห็นของหัวหน้าท างาน 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  
      พ.ต.อ............................................................     
                (                                   ) 
                                                                    รอง ผบก.วพ.รพ.ตร.  
ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
 
 พล.ต.ต.หญิง..........................................................  

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

 



๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

 
ภาพประกอบ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่งานวิจัยและนวัตกรรม ”   
วันท่ี ๓๐ - ๓๑  พฤษภาคม  และ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ณ. ห้องประชุม ๒๐๒   วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
 

    
     

 

 
 

 
 



๑๑ 
 

 
 
 

 
 
 



๑๒ 
 

 
 
 
 

 
 



๑๓ 
 

ประเมินผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
 “พัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่งานวิจัยและนวัตกรรม”   
วันท่ี ๓๐ – ๓๑ พฤษภาคม และ ๑ มิถุนายน  ๒๕๖๑    
 ณ ห้องประชุม๒๐๒  ชั้น ๒  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 

ส่วนท่ี ๑  ข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ (๓๘คน) 
  พยาบาลวิชาชีพ 34.2 %  อาจารย์พยาบาล 55.3 %      ผู้สนใจ  10.5 % 
ส่วนท่ี ๒ การประเมินผล 
ค าช้ีแจง   โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านในเร่ืองต่อไปนี ้โดยท าเคร่ืองหมาย √ 
ลงในช่องทีต่รงกบัความเห็นของท่านตามเกณฑ์ดังนี ้ 
              ๕ = มากทีสุ่ด  ๔ = มาก  ๓ = ปานกลาง  ๔ = น้อย  ๑ = น้อยทีสุ่ด 
 

ประเด็นประเมินผล 
ระดับความคิดเหน็ 
ค่าเฉลี่ย SD 

๑. ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการประชุม 
 -   ความเหมาะสมของห้องประชุม 

4.28 0.69 

-  สื่อ/อุปกรณ์การประชุม 4.45 0.69 
- การลงทะเบียนสะดวกเหมาะสม 4.63 0.54 
- อาหารว่าง 4.65 0.53 
- อาหารกลางวัน 4.76 0.43 
- พิธีกร 4.84 0.43 
- การใหบ้ริการของคณะท างาน 4.89 0.31 

๒. ท่านมีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองนีเ้พิ่มขึ้นมากน้อยเพยีงใด (วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑) 
4.52 0.72 

- ความคิดสร้างสรรค์สู่นวัตกรรม 
๓. ท่านมีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองนีเ้พิ่มขึ้นมากน้อยเพยีงใด (วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑) 

4.62 0.68 
- การประยุกต์ใช้ Mind Map 

๔. ท่านมีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองนีเ้พิ่มขึ้นมากน้อยเพยีงใด (วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑) 
4.10 0.87 

- แนวทางในการพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมทางการพยาบาล 
๕.การประชุมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

4.60 0.75 - มีความรู้และสมรรถนะทางการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านการเรียนการสอน
ทางการพยาบาล 

- สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ในการพัฒนาและปรับปรุงการการเรียนการสอนได ้ 4.47 0.76 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการท านวัตกรรมทางการพยาบาล 4.10 0.86 

๖. ความพึงพอใจของการประชุมโดยภาพรวม 4.68 0.52 
 
 



๑๔ 
 

ส่วนที่ ๓ . ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากร 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากร วันท่ี ๓๐ พฤษภาคม 
๒๕๖๑ 

วันท่ี ๓๑ พฤษภาคม 
๒๕๖๑ 

อาจารย์ธงชัย  โรจน์กังดาล อาจารย์ลัดดาวัลย ์ชูช่วย 
ค่าเฉลี่ย SD ค่าเฉลี่ย SD 

ความชัดเจนของเนื้อหา 4.94 0.22 4.91 0.22 
ความสามารถในการถ่ายทอด 4.92 0.27 4.86 0.35 

การสื่อสาร/เอกสารประกอบ 4.81 0.39 4.27 0.69 
 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากร วันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
ผศ.ดร.มล.สมจินดา ชมพูนุช ดร.ธิดารัตน์ วศะรงรอง ผศ.เครือวัลย ์ศรียารัตน์ 

ค่าเฉลี่ย SD ค่าเฉลี่ย SD ค่าเฉลี่ย SD 
ความชัดเจนของเนื้อหา 4.27 0.69 4.29 0.74 4.29 0.77 
ความสามารถในการถ่ายทอด 4.27 0.76 4.21 0.74 4.27 0.76 

การสื่อสาร/เอกสารประกอบ 4.10 0.80 4.2 0.78 4.27 0.83 
 
ส่วนท่ี ๔  อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
อุปสรรค 

 ที่จอดรถหายาก 
 โต๊ะเหมาะสมแค่สองที่นั่ง จัดไว้สามแคบไป 
 การเดินทางรถติดมาก 
 เดินทางล าบาก ใช้เวลานาน ไม่มีที่จอดรถแม้จะมีรถไผฟ้าแต่ก็ต้องิดินทางหลายทอด 
 ไม่ตรงกับวิชาชีพที่ท าอยู่ไม่ได้เป็นอาจารย ์
 วันที่ สาม ไม่ค่อยสนุกค่ะ รูปแบบเดิม  ๆ
 รถติด ไม่มีที่จอดรถ 

ข้อเสนอแนะ 
 การจัดโครงการต่อเนื่องติดตามผลในระยะเวลา ๖ เดือนหรือปีงบประมาณหน้า 
 ช้ีแจงแผนผังที่จอดรถ 
 เป็นการอบรมที่ได้ความรู้ใหม่ๆ และสามารถน าไปใช้ได้อย่างแท้จริง 
 จัดไว้แค่สองที่นั่งต่อหนึ่งโต๊ะ 
 ควรมีการจัดการประชุมแบบนี้อีกเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้มารับฟังเพราะมีประโยชน์มาก  
 มีโปรแกรมประชุมอบรม กรุณาประสานเครือข่าย 
 อยากให้มีการจัดหัวข้อประชุมวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองประเภทเดียวกันนี้อีก และโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งให้กับ ชาว รพ.ตร. 
 หาที่จอดรถ  
 อยากให้จัดอีก น่าสนใจมาก 
 ควรจัดห้องส าหรับรับประทานอาหารแยกส่วนกับห้องประชุมค่ะ 



๑๕ 
 

 ขอให้จัดต่อเนื่องอีก เพื่อจะได้ประเมินผู้เข้ารับการอบรมว่าได้น าไปใช้อย่างไร 
 ขอเข้าร่วมประชุมครั้งต่อไปอีกค่ะ ขอบพระคุณค่ะ 
 -เนื้อหาทันสมัย -วิทยากรทุกท่านถ่ายทอดความรู้เนื้อหาได้ดี เข้าใจง่าย ได้แนวทางในการน าไปใช้ 
 เนื้อหาควรให้สอดคล้องกับผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งหลากหลาย 
 ขอบคุณที่จัดการอบรมที่เป็นประโยชน์เช่นน้ี...ขอให้มีการจัดอีก..นะคะ 
 การประชาสัมพันธ์บางส่วนอาจไม่ทั่วถึงค่ะ 
 สองวันแรกสนุกมากค่ะได้อะไรเยอะมากอยากให้ใช้รูปแบบของการอบรมแบบสองวันแรกน่ะค่ะ 
 ของดี ๆ ควรให้ อ.ใน วพ.มีโอกาสเข้าฟัง ไม่จัดตรงภารกิจหลัก 

 
 
 
 
 
 
 

 
 




