
Key Highlights

1-3 ธันวาคม 2564

ผศ. ดร. ศริยามน ติรพัฒน์
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล

ติดต่อประสานงาน

วิทยากรผูท้รงคณุวุฒ ิ

วัตถุประสงค์

สถิติเป็นเครื่องมือท่ีมีความสําคัญต่อกระบวนการทําวิจัยเป็นอย่างมาก
ต้ังแต่การออกแบบการทดลอง การวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนการนําเสนอ
และแปลผลข้อมูล ล้วนแล้วแต่ต้องอาศัยความรู้ทางสถิติท้ังสิ้น การมีความรู้
ทางสถิติจึงเป็นหน่ึงในทักษะท่ีสําคัญสําหรับนักวิจัย เพื่อการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย
ท่ีมีมาตรฐาน น่าเชื่อถือ สอดคล้องกับหลักจริยธรรมการวิจัยท่ีดี และเป็นท่ียอมรับ
ในระดับสากล

     เพื่อส่งเสริม ให้นักวิจัย และผู้เข้าอบรมเกิดความตระหนักถึงความสําคัญของการ
วางแผนการดําเนินการวิจัย มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถคํานวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ตามความจําเป็นทางสถิติ และสอดคล้องกับหลักจริยธรรมการวิจัยท่ีดี รวมถึง สามารถ
เลือกใช้สถิติได้อย่างเหมาะสมเพื่อสร้างผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

การวิจัยเชิงปริมาณ

การวางแผนการวิจัย

การเลือกใช้สถิติในงานวิจัย

การแนะนําการใช้โปรแกรมสถิติ SPSS เบื้องต้น

สถิติเชิงพรรณนา และการสรุปข้อมูล

เรียนรู้การใช้สถิติขั้นพ้ืนฐาน

การทดสอบสมมติฐาน: Independent-t-test 

และ Paired sample t-test

อบรมเชิงปฏิบัติการ

“เลือกใช้สถิติและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างไรให้ตอบโจทย์งานวิจัย”

กล่าวเปิดงานโดย
ดร. ศรัณย์ สัมฤทธิเ์ดชขจร
รองผู้อํานวยการ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

จัดโดย ฝ่ายสง่เสริมจริยธรรมการวิจัย (ORI)
ติดต่อประสานงาน ด้านรายละเอียด เน้ือหาหลักสูตร

ติดต่อประสานงาน ด้านลงทะเบียน และวิธกีารชําระเงิน

ฝ่ายส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย (ORI)
02 564 7000 ต่อ 71834 (คุณรัตนพรรณ)
หรือ 71844 (คุณณัฐพัชร์) 

02 644 8150 ต่อ 81889 (คุณอริสรา)
E-mail bas@nstda.or.th

วันท่ี 14 – 16 ธันวาคม 2565 
เวลา 8.30-16.30 น.

ณ ห้องประชุม SD-601 ชั้น 6
อาคารสราญวิทย์

      อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
                 และผ่านระบบ

Webex Meeting

ลงทะเบียน
Scan QR-Code

Scan ดูรายละเอียด
QR-Code

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี  
https://www.career4future.com/stat

การวิเคราะห์ความแปรปรวน: One-way ANOVA 

และ Repeated-measures ANOVA

การวิเคราะห์สถิติไคสแควร์

การวิเคราะห์สถิติท่ีไม่ใช่พารามิติก: Mann-Whitney U 

test/ Wilcoxon signed rank test

การวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis)

การวิเคราะห์การถดถอยโลจีสติก (Logistic Regression 

Analysis)

วันที ่14 ธันวาคม 2565
เวลา หัวข้อการบรรยาย

กําหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
"เลือกใช้สถิติและวิเคราะห์ข้อมูลอยา่งไรให้ตอบโจทย์งานวิจัย"

วันท่ี 14 – 16 ธันวาคม 2565 เวลา 8.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุม SD-601 ชั้น 6 อาคารสราญวิทย์ 

อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี และผา่นระบบ Cisco WebEx

8.30 - 9.00 น.
9.00 - 9.15 น.

9.15 - 10.30 น.

10.30 - 10.45 น.
10.45 - 12.00 น.

12.00 - 13.00 น.
13.00 - 14.30 น.

14.30 - 14.45 น.
14.45 - 16.30 น.

ลงทะเบียน
กล่าวต้อนรับและแจ้งวัตถุประสงค์การจัดงานอบรม  
โดย ดร. ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร รองผู้อํานวยการ สวทช.
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) 
โดย ผศ. ดร. ศริยามน ติรพัฒน์ 
พัก
แบบแผนการวิจัย (Research design) 
โดย ผศ. ดร. ศริยามน ติรพัฒน์
พักรับประทานอาหารกลางวัน
การเลือกใช้สถิติในงานวิจัย (Selection of statistics in research)
โดย ผศ. ดร. ศริยามน ติรพัฒน์ 
พัก
แนะนําการใช้โปรแกรมสถิติ SPSS เบ้ืองต้น (Introduction to SPSS Statistics Program) 
สถิติเชิงพรรณนาและการสรุปข้อมูล (Descriptive statistics and Summarizing data)
โดย ผศ. ดร. ศริยามน ติรพัฒน์ 

 

8.30 - 9.00 น.
9.00 - 10.15 น.

10.15 - 10.30 น.
10.30 - 12.00 น.

12.00 - 13.00 น.
13.00 - 14.30 น.

14.30 - 14.45 น.
14.45 - 16.30 น.

ลงทะเบียน
การทดสอบสมมติฐาน 1 (Hypothesis Testing :Independent-t-test) ด้วยโปรแกรม SPSS
โดย ผศ. ดร. ศริยามน ติรพัฒน์
พัก
การทดสอบสมมติฐาน 2 (Hypothesis Testing II: Paired sample t-test) ด้วยโปรแกรม SPSS
โดย ผศ. ดร. ศริยามน ติรพัฒน์
พักรับประทานอาหารกลางวัน
การวิเคราะห์ความแปรปรวน 1 (Analysis of Variance I:One-way ANOVA) ด้วยโปรแกรม SPSS
โดย ผศ. ดร. ศริยามน ติรพัฒน์
พัก
การวิเคราะห์ความแปรปรวน 2 (Analysis of Variance II: Repeated-measures ANOVA) ด้วยโปรแกรม SPSS
โดย ผศ. ดร. ศริยามน ติรพัฒน์  

 

วันที ่15 ธันวาคม 2565
เวลา หัวข้อการบรรยาย

วันที ่16 ธันวาคม 2565
เวลา หัวข้อการบรรยาย

8.30 - 9.00 น.
9.00 - 10.15 น.

10.15 - 10.30 น.
10.30 - 12.00 น.

12.00 - 13.00 น.
13.00 - 14.30 น.

14.30 - 14.45 น.
14.45 - 16.30 น.

ลงทะเบียน
การวิเคราะห์สถิติไคสแควร์ (Chi-square Statistics) ด้วยโปรแกรม SPSS) 
โดย ผศ. ดร. ศริยามน ติรพัฒน์
พัก
การวิเคราะห์สถิติท่ีไม่ใช่พารามิติก (Nonparametric Statistics: Mann-Whitney U test/ Wilcoxon signed rank test) 
ด้วยโปรแกรม SPSS
โดย ผศ. ดร. ศริยามน ติรพัฒน์
พักรับประทานอาหารกลางวัน
การวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) ด้วยโปรแกรม SPSS
โดย ผศ. ดร. ศริยามน ติรพัฒน์
พัก
การวิเคราะห์การถดถอยโลจีสติก (Logistic Regression Analysis) 
ด้วยโปรแกรม SPSS
โดย ผศ. ดร. ศริยามน ติรพัฒน์  

 


