
ตารางกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
การพัฒนาศักยภาพพยาบาลในการวิจัย: การพัฒนางานประจ าให้เป็นงานวิจัยและ 

งานวิจัยทางการพยาบาล (Routine to Research & Nursing Research) 
ณ ห้องประชุม อาคารวิชาการ 1 ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 
กิจกรรมครั้งที่ 1 

วันที่ เวลา หัวข้อ วิทยากร 
20 กุมภาพันธ์ 

2560  
9.00-10.30 น. -นโยบายการพัฒนาคุณภาพ

การพยาบาลโดยการวิจัย 
-การพัฒนางานประจ าให้เป็น
งานวิจัย 
-การทบทวนสถานการณ์ 

ดร.เพ็ญศรี รักษ์วงค์ 

10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
10.45-12.00 น. -การก าหนดปัญหาและหัวข้อ

การวิจัย 
ผศ.ดร.วันทนา ถิ่นกาญจน์ 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00-14.30 น. -การทบทวนวรรณกรรม อ.ดร.วรรณวดี เนียมสกุล 
14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
14.45-16.30 น. - ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

-เครื่องมือวิจัยและการเก็บ
รวบรวมข้อมูล 

อ.ดร.ปรางทิพย์ ทาเสนาะ 

21 กุมภาพันธ์ 
2560 

9.00-12.00 น. พบอาจารย์ที่ปรึกษาประจ า
กลุ่ม 

1. ผศ.ดร.จันทกานต์ กาญจนเวทางค์,  
2. ดร.เพ็ญศรี รักษ์วงค์,  
3. ผศ.ดร.วันทนา ถิ่นกาญจน์ 
4. อ.ดร.วรรณวดี เนียมสกุล,  
5. อ.ดร.ปรางทิพย์ ทาเสนาะ  
6. อ.ดร.วิภารัตน์ สวุรรณไวพัฒนะ 

13.00-16.30 น. การสืบค้นฐานข้อมูลงานวิจัย ผศ.ดร.จันทกานต์ กาญนจเวทางค์  
 
 
 
 
กิจกรรมครั้งที่ 2 

วันที่ เวลา หัวข้อ วิทยากร 
20 มีนาคม 2560  9.00-10.30 น. -จริยธรรมในการวิจัย อ.ดร.วิภารัตน์ สุวรรณไวพัฒนะ 

10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
10.45-12.00 น. -การพัฒนาแนวปฏิบัติทางการ ผศ.ดร.จันทกานต์ กาญจนเวทางค์ 



พยาบาล 
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00-14.30 น. -การเขียนโครงร่างการวิจัย ผศ.ดร.วันทนา ถิ่นกาญจน์ 
14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
14.45-16.30 น. -สถิติที่ใช้ในการวิจัย และการ

วิเคราะห์ข้อมูล 
- การสรุปอภิปรายผลการวิจัย 

ดร.เพ็ญศรี รักษ์วงค์ 

21 มีนาคม 2560 9.00-12.00 น. รายงานความก้าวหน้าของ
โครงการวิจัยแต่ละกลุ่ม ๆ ละ 
15 นาที 

1. ผศ.ดร.จันทกานต์ กาญจนเวทางค์,  
2. ดร.เพ็ญศรี รักษ์วงค์,  
3. ผศ.ดร.วันทนา ถิ่นกาญจน์ 
4. อ.ดร.วรรณวดี เนียมสกุล,  
5. อ.ดร.ปรางทิพย์ ทาเสนาะ  
6. อ.ดร.วิภารัตน์ สวุรรณไวพัฒนะ 

13.00-16.30 น. พบอาจารย์ประจ ากลุ่มวาง
แผนการเขียนโครงร่างการวิจัย
และทบทวนวรรณกรรม 
 
 

1. ผศ.ดร.จันทกานต์ กาญจนเวทางค์,  
2. ดร.เพ็ญศรี รักษ์วงค์,  
3. ผศ.ดร.วันทนา ถิ่นกาญจน์ 
4. อ.ดร.วรรณวดี เนียมสกุล,  
5. อ.ดร.ปรางทิพย์ ทาเสนาะ  
6. อ.ดร.วิภารัตน์ สวุรรณไวพัฒนะ 

 

  



กิจกรรมครั้งที่ 3 

วันที่ เวลา หัวข้อ วิทยากร 
29 พฤษภาคม 

2560  
9.00-12.00 น. - ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูล

โดยใช้โปรแกรม SPSS 
- ฝึกปฏิบัติการสรุปอภิปราย
ผลการวิจัย 

1. ผศ.ดร.จันทกานต์ กาญจนเวทางค์,  
2. ดร.เพ็ญศรี รักษ์วงค์,  
3. ผศ.ดร.วันทนา ถิ่นกาญจน์ 
4. อ.ดร.วรรณวดี เนียมสกุล,  
5. อ.ดร.ปรางทิพย์ ทาเสนาะ  
6. อ.ดร.วิภารัตน์ สวุรรณไวพัฒนะ 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00-16.30 น. - ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูล

โดยใช้โปรแกรม SPSS 
- ฝึกปฏิบัติการสรุปอภิปราย
ผลการวิจัย (ต่อ) 

1. ผศ.ดร.จันทกานต์ กาญจนเวทางค์,  
2. ดร.เพ็ญศรี รักษ์วงค์,  
3. ผศ.ดร.วันทนา ถิ่นกาญจน์ 
4. อ.ดร.วรรณวดี เนียมสกุล,  
5. อ.ดร.ปรางทิพย์ ทาเสนาะ  
6. อ.ดร.วิภารัตน์ สวุรรณไวพัฒนะ 

30 พฤษภาคม 
2560 

9.00-12.00 น. ติดตามงานที่มอบหมาย แต่ละ
กลุ่มรายงานความก้าวหน้าของ
โครงการวิจัยและรับฟัง
ข้อเสนอแนะจากวิทยากรกลุ่ม 
โดย แต่ละกลุ่มใช้เวลากลุ่มละ 
15 นาที 

1. ผศ.ดร.จันทกานต์ กาญจนเวทางค์,  
2. ดร.เพ็ญศรี รักษ์วงค์,  
3. ผศ.ดร.วันทนา ถิ่นกาญจน์ 
4. อ.ดร.วรรณวดี เนียมสกุล,  
5. อ.ดร.ปรางทิพย์ ทาเสนาะ  
6. อ.ดร.วิภารัตน์ สวุรรณไวพัฒนะ 

13.00-16.30 น. พบอาจารย์ประจ ากลุ่มวาง
แผนการวิเคราะห์ข้อมูลและ
อภิปรายผลการวิจัย 
 
 

1. ผศ.ดร.จันทกานต์ กาญจนเวทางค์,  
2. ดร.เพ็ญศรี รักษ์วงค์,  
3. ผศ.ดร.วันทนา ถิ่นกาญจน์ 
4. อ.ดร.วรรณวดี เนียมสกุล,  
5. อ.ดร.ปรางทิพย์ ทาเสนาะ  
6. อ.ดร.วิภารัตน์ สวุรรณไวพัฒนะ 

 
 

 

 

 

 

 

 



กิจกรรมครั้งที่ 4 

วันที่ เวลา หัวข้อ วิทยากร 
22 มิถุนายน 

2560  
9.00-12.00 น. -ฝึกการน าเสนอผลการวิจัยใน

รูปปากเปล่า (Oral 
presentation) แต่ละกลุ่ม
น าเสนอ กลุ่มละ 15 นาท ี

1. ผศ.ดร.จันทกานต์ กาญจนเวทางค์,  
2. ดร.เพ็ญศรี รักษ์วงค์,  
3. ผศ.ดร.วันทนา ถิ่นกาญจน์ 
4. อ.ดร.วรรณวดี เนียมสกุล,  
5. อ.ดร.ปรางทิพย์ ทาเสนาะ  
6. อ.ดร.วิภารัตน์ สวุรรณไวพัฒนะ 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00-16.30 น. -หลักการเขียนบทคัดย่อ 

(Abstract) และการเขียน
ผลงานเพ่ือตีพิมพ์ 
(Manuscript) 

อ.ดร.วรรณวดี เนียมสกุล 

23 มิถุนายน 
2560 

9.00-12.00 น. - พบอาจารย์ประจ ากลุ่มเพ่ือ
ติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย
และวางแผนการน าเสนอ
ผลการวิจัยในรูปแบบการเขียน
บทคัดย่อและบทความวิจัย 

1. ผศ.ดร.จันทกานต์ กาญจนเวทางค์,  
2. ดร.เพ็ญศรี รักษ์วงค์,  
3. ผศ.ดร.วันทนา ถิ่นกาญจน์ 
4. อ.ดร.วรรณวดี เนียมสกุล,  
5. อ.ดร.ปรางทิพย์ ทาเสนาะ  
6. อ.ดร.วิภารัตน์ สวุรรณไวพัฒนะ 

13.00-16.30 น. พบอาจารย์ประจ ากลุ่มฝึกเขียน
บทคัดย่อและการเตรียม
บทความวิจัย 
 
 

1. ผศ.ดร.จันทกานต์ กาญจนเวทางค์,  
2. ดร.เพ็ญศรี รักษ์วงค์,  
3. ผศ.ดร.วันทนา ถิ่นกาญจน์ 
4. อ.ดร.วรรณวดี เนียมสกุล,  
5. อ.ดร.ปรางทิพย์ ทาเสนาะ  
6. อ.ดร.วิภารัตน์ สวุรรณไวพัฒนะ 

 
หมายเหตุ รับประทานอาหารว่างเวลา 10.30-10.45 น. และ 14.30-14.45 น. 
รับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00-13.00 น. 

 


