
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการการสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 



บทสรุปผู้บริหาร 
 
 โครงการการสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
เป็นโครงการที่สถาบันวิจัยและพัฒนาได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร        
ให้ด าเนินโครงการเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการท าวิจัยในด้านต่าง ๆ ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย ซึ่งจัด
มาอย่างต่อเนื่องทุกปี ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประกอบด้วย 4 กิจกรรม ดังนี้  

กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นด้วยโปรแกรม R 
กิจกรรมที่ 2 การอบรมหัวข้อ “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” 
กิจกรรมที่ 3 การอบรมหัวข้อ “เทคนิคการเขียนโครงร่างงานวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย” 
กิจกรรมที่ 4 การจัดท าข้อเสนอการวิจัยตามแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2564 โดยแบ่งการด าเนินงานออกเป็น 2 ระยะ 
ระยะที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อเสนอแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ระยะที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาข้อเสนอการวิจัยส าหรับการเสนอขอ

งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 
ผลการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
จ านวนผู้เข้าร่วม

กิจกรรม 
ระดับความพึงพอใจ  

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์สถิติเบื้องต้นด้วย
โปรแกรม R 
วันที่ด าเนินงาน :  8 – 9 พฤศจิกายน 2561  
สถานที่ : ห้อง Learning space 1 ชั้น 3 ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.พระนคร  

34 คน 
 

4.51 90.20 

กิจกรรมที่ 2 การอบรมหัวข้อ “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” 
วันด าเนินงาน : 24 มกราคม 2562  
สถานที่ : ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
มทร.พระนคร 

58 คน 
 

4.57 91.40 

กิจกรรมที่ 3  การอบรมหัวข้อ “เทคนิคการเขียนโครงร่างงานวิจัย
เพ่ือขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย” 
วันด าเนินงาน : 8 พฤษภาคม 2562 
สถานที่ : ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
มทร.พระนคร 

122 คน 4.39 87.80 

 
 

ก 



ผลการด าเนินงาน(ต่อ) 

กิจกรรม 
จ านวนผู้เข้าร่วม

กิจกรรม 
ระดับความพึงพอใจ  

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
กิจกรรมที่ 4  การจัดท าข้อเสนอการวิจัยตามแผนบูรณาการวิจัยและ
นวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยแบ่งการด าเนินงาน
เป็น 2 ระยะ 
ระยะที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อเสนอแผนบูรณาการ
วิจัยและนวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
วันด าเนินงาน : 28 พฤษภาคม 2562 
สถานที่ : ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
มทร.พระนคร 
ระยะที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาข้อเสนอการวิจัยส าหรับ
การเสนอของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
วันด าเนินงาน : 24 – 25 มิถุนายน 2562 
สถานที่ :  
ห้องสัมมนา ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ และ 
ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มทร.พระนคร  

 
 
 

110 คน 
 
 
 
 

71 คน 
 

4.35 87.00 

 
 
การใช้จ่ายงบประมาณ 

รายการ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 รวม 
ค่าตอบแทน 14,400 21,000 8,400 50,400  94,200 
ค่าใช้สอย 21,240 17,120 30,640 45,000 114,000 
ค่าวัสดุ - 3,262.80 6,735.05 - 9,997.85 

รวม 35,640 41,382.80 45,775.05 95,400 218,197.85 
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สารบัญ 
 

รายการ หน้า 
บทสรุปผู้บริหาร ก 
สารบัญ ค 
บทน า 1 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 3 
ผลการด าเนินงาน 4 
ภาคผนวก 17 
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บทน า 
 

หลักการและเหตุผล 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาของรัฐได้ก าหนดวิสัยทัศน์
การเป็น “มหาวิทยาลัยชั้นน าด้านการผลิตบัณฑิตมืออาชีพ” โดยมีพันธกิจหลัก 4 พันธกิจ เช่นเดียวกับ
สถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ ส าหรับภารกิจการวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้ก าหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์ในเรื่องการพัฒนาความเข้มแข็งงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีมีคุณภาพเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันพัฒนาประเทศ และพัฒนาระบบวิจัยตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ โดยความ
ร่วมมือของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และความร่วมมือกับเครือข่าย
ภายนอกทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา ภาคการผลิต ชุมชน ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนครได้ริเริ่มด าเนินงานพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการวิจัย ตั้งแต่ปี 2550 – ปัจจุบัน 
 ทั้งนี้ ส าหรับการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยทั้งการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของนักวิจัยรุ่นเก่า และการ
สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ยังไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ ในปีต่อ ๆ ไปจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนา
ศักยภาพทั้งนักวิจัยรุ่นเก่าและการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีความพร้อมทั้งศักยภาพและคุณภาพ รวมทั้ง 
สามารถน าผลการวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน ภาคการผลิต และอ่ืน ๆ ส าหรับในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้าง
สมดุลและปรับระบบบริหารจัดการงานภาครัฐ ( Internal Process) ในประเด็น “การพัฒนาก าลังคน
ภาครัฐ” จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะต้องด าเนินโครงการ/
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในด้านต่าง ๆ เช่น การสร้างนักวิจัยพ่ีเลี้ยง การสร้างบุคลากรด้านการ
วิจัยเพ่ือท าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจด้านการท างานวิจัย การสร้างและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่  การ
เปิดโอกาสให้นักวิจัยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การท างานวิจัยกับนักวิจัยที่มีชื่อเสียง และการเปิดโอกาสให้
ผู้บริหารงานวิจัยได้เรียนรู้การบริหารงานวิจัยกับหน่วยงานที่ประสบความส าเร็จเพ่ือพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการงานวิจัยขององค์กร เป็นต้น 
 นอกจากนี้ ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการปฏิรูปการศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้ได้
ก าหนดประเด็นการวิจัยภายใต้ยุทธศาสตร์ : การวิจัยด้านการพัฒนาคุณภาพคน และสังคมไทย โดยมีกล
ยุทธ์/เป้าประสงค์ : สังคมไทยพัฒนาสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ เพ่ือความส าเร็จในการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกด้วย จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้อง “สร้างและพัฒนาศักยภาพนักวิจัย” เพ่ือให้บรรลุความส าเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์การวิจัยด้าน
ต่าง ๆ อีกทั้งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ยังได้ก าหนดเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย สถาบันจะต้องมีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย 
รวมถึงมหาวิทยาลัยเองยังได้ก าหนดยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา เพ่ือให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กล่าวมา สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงขอเสนอ “โครงการการสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน
การวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร” โดยด าเนินการตามกิจกรรม ดังนี้         
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กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นด้วยโปรแกรม R 
กิจกรรมที่ 2 การอบรมหัวข้อ “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” 
กิจกรรมที่ 3 การอบรมหัวข้อ “เทคนิคการเขียนโครงร่างงานวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย” 
กิจกรรมที่ 4 การจัดท าข้อเสนอการวิจัยตามแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2564 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติด้วยโปรแกรม R ได้ถูกต้องตามหลักสถิติ 
 2. เพ่ือเผยแพร่ความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในคน ให้แก่บุคลากรและเพ่ือให้ทราบวิธีปฏิบัติในการ
ขอรับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 

3. เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจการเขียนโครงร่างข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย  
4. เพ่ือสร้างให้นักวิจัยมีความรู้ความเข้าใจและสามารถท างานวิจัยได้อย่างเป็นระบบและมี

ประสิทธิภาพ รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจและวิสัยทัศน์ในการท างานวิจัย  
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติด้วยโปรแกรม R ได้เป็นอย่างดี และถูกต้องตามหลัก
สถิติ 
 2. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักจริยธรรมการวิจัยในคน วิธีปฏิบัติตามหลักจริยธรรม 
และประเด็นทางจริยธรรมที่ควรค านึงถึง รวมถึงทราบวิธีและขั้นตอนการเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับรอง
จริยธรรมการวิจัยในคน 
 3. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาข้อเสนอการวิจัยส าหรับการเสนอของบประมาณจากแหล่งทุน
ภายนอก และพัฒนาข้อเสนอแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือเสนอของบประมาณประจ าปีของ
หน่วยงาน   
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ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 
โครงการการสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

จัดขึ้นโดยมีข้ันตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
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จัดท าร่างและรายละเอียดโครงการฯ 

ขออนุมัติด าเนินโครงการฯ 

 

ประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการฯ 

 

ด าเนินโครงการฯ 

 

ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล 
การด าเนินโครงการฯ 

 

น าเสนอผู้บริหารเพ่ือขอความเห็นชอบเบื้องต้น 

รายงานผลการติดตามการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 

 



ผลการด าเนินงาน 
 

โครงการการสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ านวน 300,000 บาท (สาม
แสนบาทถ้วน) โดยด าเนินกิจกรรม จ านวน 4 กิจกรรม ดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นด้วยโปรแกรม R 
กิจกรรมที่ 2 การอบรมหัวข้อ “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” 
กิจกรรมที่ 3 การอบรมหัวข้อ “เทคนิคการเขียนโครงร่างงานวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย” 
กิจกรรมที่ 4 การจัดท าข้อเสนอการวิจัยตามแผนบูรณาการและนวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2564 
ระยะที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อเสนอแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ระยะที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาข้อเสนอการวิจัยส าหรับการเสนอขอ

งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 1 แสดงการใช้จ่ายงบประมาณ 

รายการ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 รวม 
ค่าตอบแทน 14,400 21,000 8,400 50,400  94,200 
ค่าใช้สอย 21,240 17,120 30,640 45,000 114,000 
ค่าวัสดุ - 3,262.80 6,735.05 - 9,997.85 

รวม 35,640 41,382.80 45,775.05 95,400 218,197.85 
 
 
กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์สถิติเบื้องต้นด้วยโปรแกรม R 

ด าเนินงาน ระหว่างวันที่ 8 – 9 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้อง Learning space 1 ชั้น 3 ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ศิริชัย พงษ์วิชัย ภาควิชาสถิติ    
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นวิทยากร มีบุคลากรมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จากคณะต่าง ๆ เข้าร่วมอบรม จ านวน 34 คน วิทยากร จ านวน 1 คน และ
คณะกรรมการด าเนินงาน จ านวน 12 คน รวมทั้งสิ้น 47 คน  

ส าหรับการอบรมในครั้งนี้ ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ทักษะการใช้งานโปรแกรม R เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิติการวิจัยและสามารถแปลความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 
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ตารางท่ี 2 แสดงหัวข้อการบรรยาย กิจกรรมที่ 1 
หัวข้อ วิทยากร 

- แนะน าโปรแกรม R และค าสั่งเบื้องต้น 
- การจัดการข้อมูลและการน าเสนอข้อมูล 
- การใช้ package และการค านวณทางสถิติเบื้องต้น 
- การทดสอบสมมติฐานและการประมาณค่า 
- การวิเคราะห์ความแปรปรวน 
- การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย 
- การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ 
- วิธีการทางสถิตินันพาราเมตริก 

รองศาสตราจารย์ศิริชัย  พงษ์วิชัย 
ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการ
บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
ตารางท่ี 3 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมิน กิจกรรมที่ 1  
 

รายการ จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ  

- ชาย 
- หญิง 

34 
14 
20 

100.00 
41.18 
58.82 

หน่วยงาน  
- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
- คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
- คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
- คณะบริหารธุรกิจ 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
- คณะศิลปศาสตร์ 

34 
4 
7 
2 
12 
5 
4 

100.00 
11.77 
20.59 
5.88 
35.29 
14.70 
11.77 

วุฒิการศึกษา  
- ปริญญาตรี 
- ปริญญาโท 
- ปริญญาเอก 

34 
1 
25 
8 

100.00 
2.94 
73.53 
23.53 

 
 จากตารางท่ี 3 พบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์สถิติเบื้องต้นด้วย
โปรแกรม R ส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 58.82 และ เพศชาย จ านวน 14 คน คิด
เป็นร้อยละ 41.18 มาจากคณะบริหารธุรกิจ มากที่สุด จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 35.29 รองลงมา คือ 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 20.59 และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 5 
คน คิดเป้นร้อยละ 14.70 ตามล าดับ และมีวุฒิการศึกษา ระดับปริญญาโท สูงสุด จ านวน 25 คน คิดเป็น
ร้อยละ 73.53 
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ตารางท่ี 4 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน กิจกรรมที่ 1 
 

ประเด็นความคิดเห็น กิจกรรมที่ 1 
 S.D. ร้อยละ แปลผล 

ด้านวิทยากร 
1. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร 4.76 0.43 95.20 ดีมาก 
2. ความสามารถในการอธิบายเนื้อหาและการเชื่อมโยง
เนื้อหาในการอบรม 

4.74 0.45 94.80 ดีมาก 

3. ลักษณะรูปแบบและวิธีการอบรม 4.76 0.50 95.20 ดีมาก 
4. มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการอบรม 4.59 0.50 91.80 ดีมาก 
5. การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม 4.68 0.47 93.60 ดีมาก 

รวม 4.71 0.47 94.20 ดีมาก 
ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร 
1. สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม 4.59 0.71 91.80 ดีมาก 
2. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 4.56 0.56 91.20 ดีมาก 
3. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 4.26 0.71 85.20 ดี 
4. อาหารมีความเหมาะสม 4.12 0.69 82.40 ดี 

รวม 4.38 0.67 87.60 ดี 
ด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
1. สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 4.47 0.56 89.40 ดี 
2. มีความม่ันใจและสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ 4.26 0.62 85.20 ดี 
3. คาดว่าสามารถน าความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้ 4.38 0.60 87.60 ดี 

รวม 4.37 0.59 87.40 ดี 
ภาพรวม 4.51 0.57 90.20 ดีมาก 

 

 จากตารางที่ 4 พบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ 1 มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก โดยมี
ความพึงพอใจอยู่ที่ร้อยละ 90.20 (  = 4.51, S.D.=0.57) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
คือ ด้านวิทยากร มีความพึงพอใจอยู่ที่ร้อยละ 94.20 (  = 4.71, S.D.=0.47) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร ความพึงพอใจอยู่ที่ร้อยละ 95.20 (  = 4.76, S.D.=0.43) 
 

กิจกรรมที่ 2 การอบรมหัวข้อ “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” 
ด าเนินงานในวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตร์

อุตสาหกรรม มทร.พระนคร โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พญ.ชูศรี พิศลยบุตร  ,             
รองศาสตราจารย์พิเชฎฐ์ กาลามเกษตร์ และ คุณเบญจวรรณ มิ่งมนต์ชัยกุล จากศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการ
วิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นวิทยากร มีบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จาก
คณะต่าง ๆ เข้าร่วมอบรม จ านวน 58 คน วิทยากร จ านวน 3 คน และคณะกรรมการด าเนินงาน จ านวน 12 
คน รวมทั้งสิ้น 73 คน  
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ส าหรับการอบรมในครั้งนี้ ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจหลักการและเกณฑ์การพิจารณาด้าน
จริยธรรมการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ การประเมินความเสี่ยงและคุณประโยชน์ที่อาสาสมัครใน
โครงการวิจัยจะได้รับ กระบวนการขอความยินยอมผู้เข้าร่วมการวิจัย ประเด็นพิจารณาด้านจริยธรรมในการ
วิจัยแบบต่าง ๆ การปฏิบัติที่ดีในการท าวิจัย วิธีด าเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมฯ ที่เป็นมาตรฐาน 
 
ตารางท่ี 5 แสดงหัวข้อการบรรยาย กิจกรรมที่ 2 

หัวข้อ วิทยากร 
- หลักจริยธรรมการวิจัยในคนและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
- ประเด็นทางจริยธรรมที่ควรให้ความส าคัญส าหรับ

การวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
- ประเด็นทางจริยธรรมที่ควรให้ความส าคัญส าหรับ

การวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
- แบ่งกลุ่มอภิปรายกรณีศึกษา 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พญ.ชูศรี พิศลยบุตร 
รองศาสตราจารย์พิเชฎฐ์ กาลามเกษตร์ และ 
คุณเบญจวรรณ มิ่งมนต์ชัยกุล  
ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย
มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
ตารางท่ี 6 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมิน กิจกรรมที่ 2  
 

รายการ จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ  

- ชาย 
- หญิง 

58 
16 
42 

100.00 
27.59 
72.41 

หน่วยงาน  
- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
- คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
- คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
- คณะบริหารธุรกิจ 
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
- คณะศิลปศาสตร์ 
- คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
- สถาบันวิจัยและพัฒนา 

58 
2 
12 
3 
8 
7 
6 
10 
1 
3 
6 

100.00 
3.45 
20.70 
5.17 
13.79 
12.08 
10.34 
17.24 
1.72 
5.17 
10.34 

วุฒิการศึกษา  
- ปริญญาตรี 
- ปริญญาโท 
- ปริญญาเอก 

58 
3 
34 
21 

100.00 
5.17 
58.62 
36.21 
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 จากตารางท่ี 6 พบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์สถิติเบื้องต้นด้วย
โปรแกรม R ส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 72.41 และ เพศชาย จ านวน 16 คน คิด
เป็นร้อยละ 27.59 มาจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มากที่สุด จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 20.70 
รองลงมา คือ คณะศิลปศาสตร์ จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 17.24 และ คณะบริหารธุรกิจจ านวน 8 คน 
คิดเป้นร้อยละ 13.79 ตามล าดับ และมีวุฒิการศึกษา ระดับปริญญาโท สูงสุด จ านวน 34 คน คิดเปน็ร้อยละ 
58.62 
 
ตารางท่ี 7 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน กิจกรรมที่ 2 
 

ประเด็นความคิดเห็น กิจกรรมที่ 1 
 S.D. ร้อยละ แปลผล 

ด้านวิทยากร 
1. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร 4.71 0.59 94.20 ดีมาก 
2. ความสามารถในการอธิบายเนื้อหาและการเชื่อมโยง
เนื้อหาในการอบรม 

4.71 0.56 94.20 ดีมาก 

3. ลักษณะรูปแบบและวิธีการอบรม 4.45 0.65 89.00 ดี 
4. มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการอบรม 4.59 0.53 91.80 ดีมาก 
5. การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม 4.60 0.53 92.00 ดีมาก 

รวม 4.61 0.57 92.20 ดีมาก 
ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร 
1. สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม 4.69 0.57 93.80 ดีมาก 
2. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 4.66 0.48 93.20 ดีมาก 
3. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 4.64 0.67 92.80 ดีมาก 
4. อาหารมีความเหมาะสม 4.69 0.47 92.80 ดีมาก 

รวม 4.67 0.55 93.40 ดีมาก 
ด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
1. สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 4.45 0.65 89.00 ดี 
2. มีความม่ันใจและสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ 4.36 0.67 87.20 ดี 
3. คาดว่าสามารถน าความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้ 4.24 0.73 84.80 ดี 

รวม 4.35 0.67 87.00 ดี 
ภาพรวม 4.57 0.59 91.40 ดีมาก 
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 จากตารางที่ 7 พบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ 2 มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก โดยมี
ความพึงพอใจอยู่ที่ร้อยละ 91.40 (  = 4.57, S.D.=0.59) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
คือ ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร มีความพึงพอใจอยู่ที่ร้อยละ 93.40 (  = 4.67, S.D.=0.55) และข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร ความพึงพอใจอยู่ที่ร้อยละ 94.20 (  = 4.71, 
S.D.=0.59) และ ความสามารถในการอธิบายเนื้อหาและการเชื่อมโยงเนื้อหาในการอบรม มีความพึงพอใจ
อยู่ที่ร้อยละ 94.20 (  = 4.71, S.D.=0.56) 
 

กิจกรรมที่ 3  การอบรมหัวข้อ “เทคนิคการเขียนโครงร่างงานวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย” 
ด าเนินการในวันพุธที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตร์

อุตสาหกรรม มทร.พระนคร โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุนันทา สมพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ส านักงานการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) ให้เกียรติเป็นวิทยากร มีบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จากคณะต่าง ๆ 
เข้าร่วมอบรม จ านวน 122 คน วิทยากร จ านวน 1 คน และคณะกรรมการด าเนินงาน จ านวน 14 คน รวม
ทั้งสิ้น 137 คน  

ส าหรับการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือให้อาจารย์ นักวิจัย มีความเข้าใจถึงเงื่อนไขและ
นโยบายการสนับสนุนการวิจัยตามนโยบายของรัฐบาล 2) เพ่ือพัฒนานักวิจัย ให้เรียนรู้และเตรียมความ
พร้อมในการจัดท้าข้อเสนอการวิจัยที่มีคุณภาพ ส าหรับการเสนอของบประมาณวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

 
ตารางท่ี 8 แสดงหัวข้อการบรรยาย กิจกรรมที่ 3 

หัวข้อ วิทยากร 
“เทคนิคการเขียนโครงร่างงานวิจัยเพื่อขอรับทุน
สนับสนุนการวิจัย ” 
-  เขียนอย่างไรให้ได้ทุนวิจัย : แลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก

ประสบการณ์ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 - แนวทางการจัดเตรียมข้อเสนอการวิจัยเพ่ือขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 

2564 )แผนบูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรม(  

คุณสุนันทา  สมพงษ์ 
ที่ปรึกษาการวิจัย ส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ 
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ตารางท่ี 9 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมิน กิจกรรมที่ 3 
 

รายการ จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ  

- ชาย 
- หญิง 

122 
37 
85 

100.00 
30.33 
69.67 

หน่วยงาน  
- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
- คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
- คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
- คณะบริหารธุรกิจ 
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
- คณะศิลปศาสตร์ 
- คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

122 
3 
30 
2 
5 
27 
3 
43 
3 
6 

100.00 
2.46 
24.59 
1.64 
4.10 
22.13 
2.46 
35.24 
2.46 
4.92 

วุฒิการศึกษา  
- ปริญญาตรี 
- ปริญญาโท 
- ปริญญาเอก 

122 
2 
92 
28 

100.00 
1.64 
75.41 
22.95 

 

 จากตารางที่ 9 พบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ 3  การอบรมหัวข้อ “เทคนิคการเขียนโครงร่างงานวิจัย
เพ่ือขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย” ส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 69.67 และ เพศ
ชาย จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 30.33 มาจากคณะศิลปศาสตร์ มากที่สุด จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 
35.24 รองลงมา คือ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 24.59 และ  คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 27 คน คิดเป้นร้อยละ 22.13 ตามล าดับ และมีวุฒิการศึกษา ระดับ
ปริญญาโท สูงสุด จ านวน 92 คน คิดเปน็ร้อยละ 75.41 
 

ตารางท่ี 10 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน กิจกรรมที่ 3 
 

ประเด็นความคิดเห็น กิจกรรมที่ 1 
 S.D. ร้อยละ แปลผล 

ด้านวิทยากร 
1. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร 4.51 0.65 90.20 ดีมาก 
2. ความสามารถในการอธิบายเนื้อหาและการ
เชื่อมโยงเนื้อหาในการอบรม 

4.46 0.66 89.20 ดี 

3. ลักษณะรูปแบบและวิธีการอบรม 4.27 0.72 85.40 ดี 
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ตารางท่ี 10 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน กิจกรรมที่ 3(ต่อ) 
 

ประเด็นความคิดเห็น กิจกรรมที่ 1 
 S.D. ร้อยละ แปลผล 

4. มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการอบรม 4.39 0.71 87.80 ดี 
5. การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม 4.59 0.68 91.80 ดีมาก 

รวม 4.44 0.68 88.80 ดี 
ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร 
1. สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม 4.60 0.54 92.00 ดีมาก 
2. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 4.52 0.58 90.40 ดีมาก 
3. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 4.42 0.70 88.40 ดี 
4. อาหารมีความเหมาะสม 4.52 0.59 90.40 ดีมาก 

รวม 4.52 0.60 90.40 ดีมาก 
ด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
1. สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

4.27 0.80 85.40 ดี 

2. มีความม่ันใจและสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ 4.16 0.82 83.20 ดี 
3. คาดว่าสามารถน าความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้ 3.98 0.93 79.60 ดี 

รวม 4.14 0.85 82.80 ดี 
ภาพรวม 4.39 0.70 87.80 ดี 

 
 จากตารางท่ี 10 พบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ 2 มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยมีความ
พึงพอใจอยู่ที่ร้อยละ 87.80 (  = 4.39, S.D.=0.70) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร มีความพึงพอใจอยู่ที่ร้อยละ 90.40 (  = 4.52, S.D.=0.60) และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรมของวิทยากร ความพึงพอใจอยู่ที่ร้อยละ 91.80 (  = 
4.59, S.D.=0.68)  
 
กิจกรรมที่ 4  การจัดท าข้อเสนอการวิจัยตามแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ระยะที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อเสนอแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ด าเนินการในวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ .ศ . 2562 ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.พระนคร ได้รับเกียรติจาก คุณเวชยันต์ เฮงสุวณิช นักวิชาการอิสระ เป็น
วิทยากร มีบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จากคณะต่าง ๆ เข้าร่วมอบรม จ านวน 110 คน 
วิทยากร จ านวน 1 คน และคณะกรรมการด าเนินงาน จ านวน 14 คน รวมทั้งสิ้น 137 คน 

การอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกันในการจัดท างบประมาณ
บูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม 2) ให้นักวิจัยได้เรียนรู้เทคนิคการเขียนแผนงานแบบบูรณาการให้
สอดคล้องกับนโยบายของประเทศ 
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ตารางท่ี 11 แสดงหัวข้อการบรรยาย กิจกรรมที่ 4 ระยะที่ 1 
หัวข้อ วิทยากร 

การเขียนข้อเสนอแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2564  

- ทบทวนเป้าหมายแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม  
- น าเสนอประเด็นยุทธศาสตร์การวิจัย  

- work shop การเขียน concept แผนบูรณาการ
วิจัยและนวัตกรรมตามกลุ่มเป้าหมาย 

- ให้ค าปรึกษาและตรวจ )ร่าง ( concept แผนบูรณา
การวิจัยและนวัตกรรม 

- วิพากย์)ร่าง (แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ตาม
กลุ่มเป้าหมาย 

คุณเวชยันต์ เฮงสุวณิช 
นักวิชาการอิสระ 

 
ตารางท่ี 12 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมิน กิจกรรมที่ 4 ระยะ 1  
 

รายการ จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ  

- ชาย 
- หญิง 

110 
53 
57 

100.00 
48.18 
51.82 

หน่วยงาน  
- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
- คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
- คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
- คณะบริหารธุรกิจ 
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
- คณะศิลปศาสตร์ 
- คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

110 
10 
20 
5 
2 
20 
21 
6 
3 
23 

100.00 
9.09 
18.18 
4.55 
1.82 
18.18 
19.09 
5.45 
2.73 
20.91 

วุฒิการศึกษา  
- ปริญญาตรี 
- ปริญญาโท 
- ปริญญาเอก 

110 
1 
74 
35 

100.00 
0.91 
67.27 
31.82 
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 จากตารางท่ี 12 พบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ 4 ระยะที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อเสนอ
แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 57 คน คิดเป็น
ร้อยละ 51.82 และเพศชาย จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 48.18 มาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
การออกแบบ มากที่สุด จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 20.91 รองลงมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 21 
คน คิดเป็นร้อยละ 19.09 และ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 18.18     
 
ตารางท่ี 13 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน กิจกรรมที่ 4 ระยะที่ 1 
 

ประเด็นความคิดเห็น กิจกรรมที่ 1 
 S.D. ร้อยละ แปลผล 

ด้านวิทยากร 
1. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร 4.45 0.67 89.00 ดี 
2. ความสามารถในการอธิบายเนื้อหาและการ
เชื่อมโยงเนื้อหาในการอบรม 

4.39 0.69 87.80 ดี 

3. ลักษณะรูปแบบและวิธีการอบรม 4.18 0.83 83.60 ดี 
4. มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการอบรม 4.30 0.80 86.00 ดี 
5. การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม 4.51 0.75 90.20 ดีมาก 

รวม 4.37 0.75 87.40 ดี 
ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร 
1. สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม 4.63 0.54 92.60 ดีมาก 
2. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 4.55 0.55 91.00 ดีมาก 
3. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 4.45 0.67 89.00 ดี 
4. อาหารมีความเหมาะสม 4.52 0.60 90.40 ดีมาก 

รวม 4.54 0.59 90.80 ดีมาก 
ด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
1. สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

4.20 0.78 84.00 ดี 

2. มีความม่ันใจและสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ 4.06 0.82 81.20 ดี 
3. คาดว่าสามารถน าความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้ 3.93 0.91 78.60 ดี 

รวม 4.06 0.84 81.20 ดี 
ภาพรวม 4.35 0.72 87.00 ดี 
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จากตารางที่ 13 พบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ 4 ระยะที่ 1 มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับดี 
โดยมคีวามพึงพอใจอยู่ที่ร้อยละ 87.00 (  = 4.35, S.D.=0.72) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร มีความพึงพอใจอยู่ที่ร้อยละ 90.80 (  = 4.54, S.D.=0.59) 
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม ความพึงพอใจอยู่ที่ร้อยละ 92.60 (  = 
4.63, S.D.=0.54)  

 
ระยะที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาข้อเสนอการวิจัยส าหรับการเสนอของบประมาณ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด าเนินการวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ณ ห้องสัมมนา 1 อาคารปฏิบัติการ
โรงแรม คณะศิลปศาสตร์ และ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ได้รับเกียรติจาก ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อ านวยการหน่วยบูรณาการวิจัยและความร่วมมือ
เพ่ือพัฒนาเชิงพ้ืนที่ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) คุณ
เบญจมาศ ตีระมาศวณิช ผู้ทรงคุณวุฒิ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจั ยและนวัตกรรม 
(สกสว.) และ คุณเวชยันต์ เฮงสุวณิช นักวิชาการอิสระ มีบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
จากคณะต่าง ๆ เข้าร่วมอบรม จ านวน 73 คน วิทยากร จ านวน 3 คน และคณะกรรมการด าเนินงาน 
จ านวน 12 คน รวมทั้งสิ้น 137 คน  

การอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ให้นักวิจัยน าเสนอข้อเสนอการวิจัยต่อผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือวิพากย์
ข้อเสนอการวิจัยและให้ค าแนะน าในการพัฒนาปรับปรุงข้อเสนอให้ได้มาตรฐาน และมีคุณภาพ 

 
ตารางท่ี 14 แสดงหัวข้อการบรรยาย กิจกรรมที่ 4 ระยะที่ 2 

หัวข้อ วิทยากร 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาข้อเสนอการ
วิจัยส าหรับการเสนอของบประมาณ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2564”  
- ทิศทางการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนาพ้ืนที่/แนว

ทางการท าวิจัยต้นน้ า - ปลายน้ า  
- นักวิจัยน าเสนอข้อเสนอการวิจัยตามแผนบูรณาการ

วิจัยและนวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2564  
- ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์ข้อเสนอการวิจัยตามแผนบูรณา

การฯ และให้ค าแนะน าส าหรับการพัฒนาปรับปรุง 
 

 -ดร กิตติ สัจจาวัฒนา. 
ผู้อ านวยการหน่วยบูรณาการวิจัยและความ
ร่วมมือเพ่ือพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (.สกสว) 
 -คุณเบญจมาศ  ตีระมาศวณิช     
นักวิชาการอิสระ ผู้ทรงคุณวุฒิส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (.สกสว) 
 -คุณเวชยันต์ เฮงสุวนิช 
นักวิชาการอิสระ  
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ตารางท่ี 15 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมิน กิจกรรมที่ 4 ระยะที่ 2  
 

รายการ จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ  

- ชาย 
- หญิง 

72 
34 
38 

100.00 
46.48 
53.52 

หน่วยงาน  
- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
- คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
- คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
- คณะบริหารธุรกิจ 
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
- คณะศิลปศาสตร์ 
- คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

72 
1 
16 
1 
12 
12 
7 
7 
1 
15 

100.00 
1.39 
22.22 
1.39 
16.67 
16.67 
9.72 
9.72 
1.39 
20.83 

วุฒิการศึกษา  
- ปริญญาตรี 
- ปริญญาโท 
- ปริญญาเอก 

72 
- 

44 
28 

100.00 
- 

61.11 
38.89 

 

 จากตารางที่ 15 พบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ 4 ระยะที่ 2 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนา
ข้อเสนอการวิจัยส าหรับการเสนอของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2564  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 38 
คน คิดเป็นร้อยละ 53.52 และเพศชาย จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 36.48 มาจากคณะเทคโนโลยีคหกร
รมศาสตร์ มากที่สุด จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 22.22 รองลงมาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ
ออกแบบ จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 20.83 และ  คณะบริหารธุรกิจ และ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67     
 

ตารางท่ี 16 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน กจิกรรมที่ 4 ระยะที่ 2 
 

ประเด็นความคิดเห็น กิจกรรมที่ 1 
 S.D. ร้อยละ แปลผล 

ด้านวิทยากร 
1. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร 4.46 0.67 89.20 ดี 
2. ความสามารถในการอธิบายเนื้อหาและการเชื่อมโยง
เนื้อหาในการอบรม 

4.40 0.69 88.00 ดี 

3. ลักษณะรูปแบบและวิธีการอบรม 4.21 0.77 84.20 ดี 
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ตารางท่ี 16 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน กิจกรรมที่ 4 ระยะที่ 2(ต่อ) 
 

ประเด็นความคิดเห็น กิจกรรมที่ 1 
 S.D. ร้อยละ แปลผล 

4. มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการอบรม 4.32 0.75 86.40 ดี 
5. การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม 4.53 0.73 90.60 ดีมาก 

รวม 4.38 0.72 87.60 ดี 
ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร 
1. สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม 4.60 0.55 92.00 ดีมาก 
2. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 4.51 0.58 90.20 ดีมาก 
3. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 4.40 0.71 88.00 ดี 
4. อาหารมีความเหมาะสม 4.50 0.61 90.00 ดี 

รวม 4.50 0.61 90.00 ดี 
ด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
1. สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 4.22 0.79 84.40 ดี 
2. มีความม่ันใจและสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ 4.10 0.81 82.00 ดี 
3. คาดว่าสามารถน าความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้ 3.93 0.91 78.60 ดี 

รวม 4.08 0.84 81.60 ดี 
ภาพรวม 4.35 0.71 87.00 ดี 

 
จากตารางที่ 16 พบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ 4 ระยะที่ 2 มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับดี 

โดยมคีวามพึงพอใจอยู่ที่ร้อยละ 87.00 (  = 4.35, S.D.=0.71) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร มีความพึงพอใจอยู่ที่ร้อยละ 90.00 (  = 4.50, S.D.=0.61) 
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม ความพึงพอใจอยู่ที่ร้อยละ 92.00 (  = 
4.60, S.D.=0.55) 
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ภาคผนวก 
- ภาพกิจกรรม 
- หนังสืออนุมัติด าเนินโครงการ 
- รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
- ค าส่ัง  
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพกิจกรรมท่ี 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์สถิติเบื้องต้นด้วยโปรแกรม R 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพกิจกรรมที่ 2 การอบรมหัวข้อ “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



ภาพกิจกรรมที่ 3  การอบรมหัวข้อ “เทคนิคการเขียนโครงร่างงานวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย” 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพกิจกรรมที่ 4 การจัดท าข้อเสนอการวิจัยตามแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระยะที่ 1 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพกิจกรรมที่ 4 การจัดท าข้อเสนอการวิจัยตามแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระยะที่ 2 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

หนังสืออนุมัติด าเนินโครงการ 



 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



 

  



 

  



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



ตารางแสดงรายละเอียดงบประมาณ 
โครงการการสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

กิจกรรมที่ 2การอบรมหัวข้อ “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” 
วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 

 
รายการ งบประมาณ (บาท) 

1. ค่าตอบแทน 
- ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน x 1 วัน x 1,200 บาท 
- ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน x 1 วัน x 7  

21,000 
16,800 
4,200 

2. ค่าใช้สอย 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับคณะกรรมการ วิทยากร ผู้เข้าอบรม 
80 คน x 2 มื้อ x 35 บาท 
- ค่าอาหารกลางวันส าหรับคณะกรรมการ วิทยากร ผู้เข้าร่วมอบรม 
80 คน x 1 มื้อ x 150 บาท 
ค่าเดินทางวิทยากร 3 คน x 1 วัน x 500 บาท 

19,100 
5,600 

 
12,000 

 
1,500 

3. ค่าวัสดุ 
- ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม จ านวน 80 ชุด 
- ค่าวัสดุส านักงาน (ปากกา, แฟ้มใส่เอกสารประกอบการอบรม) 

6,200 
3,200 
3,000 

รวม 46,300 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก าหนดการ 
การอบรมหัวข้อ “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” 

วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 
ณ ห้องประชุมกรมหลวงช้ัน 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.พระนคร (เทเวศร์) 

 
08.30 – 08.45 น. ลงทะเบียน 
08.45 – 09.00 น. พิธีเปิดการอบรม 
09.00 – 12.00 น. หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
   ประเดน็ทางจริยธรรมที่ควรให้ความส าคัญส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
   ประเดน็ทางจริยธรรมที่ควรให้ความส าคัญส าหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และ 

เทคโนโลยี 
 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 
13.00- 16.30 น.  แบ่งกลุ่มอภิปรายกรณีศึกษา 
 
คณะวิทยากร 

- ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พญ.ชูศรี พิศลยบุตร 
- รองศาสตรจารย์พิเชฎฐ์ กาลามเกษตร์  
- คุณเบญจวรรณ มิ่งมนต์ชัยกุล 

ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
 
 
หมายเหตุ :  

1. รายละเอียดก าหนดการวิทยากรสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
2. รับประทานอาหารกลางวันเวลา 12.00 – 13.00 น. 
3. รับประทานอาหารว่างเวลา 10.00 – 10.15 น.  และ เวลา  14.30 – 14.45 น. 

 
 



 
 
 
 



 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 



 

 

 



รายช่ือผู้เข้าร่วม 
โครงการการสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์สถิติเบื้องต้นด้วยโปรแกรม R  
ระหว่างวันที่ 8 – 9 พฤศจิกายน ๒๕๖๑  

ณ ห้อง Learning Space 1 ชั้น 3 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

1. อาจารย์ภาวนา  ชูศิริ 
2. อาจารย์สุปัญญา  สิงห์กรณ์ 
3. อาจารย์ศรัณย์  ฉัตรธัญญกิจ 
4. ดร.ผกามาศ  ชูสิทธิ ์

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
1. รศ.จอมขวัญ  สุวรรณรักษ์ 
2. ดร.วรลักษณ์  ปัญญาธิติพงศ์ 
3. อาจารย์สรรษนีย์  เต็มเปี่ยม 
4. อาจารย์สุมภา  เทิดขวัญชัย 
5. อาจารย์ลัดดาวัลย์ กลิ่นมาลัย 
6. ว่าที่ รต.จักราวุธ  ภู่เสม 
7. อาจารย์อินท์ธีมา  หิรัญอัครวงศ์ 

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
1. อาจารย์อภิญญ์พัทร์ กุสิยารังสิทธิ์ 
2. นางภัคประวีร์  กลิ่นมาลัย 

คณะบริหารธุรกิจ 
1. ดร.ขวัญฤทัย   บุญยะเสนา 
2. อาจารย์อาริสา   หาญเขตต์ 
3. อาจารย์พีรณัฎฐ์   ยาทิพย์ 
4. ผศ.ดร.ศิริรัตน์   ช านาญรบ 
5. อาจารย์วริสรา   ยงยิ่งประเสริฐ 
6. อาจารย์ศรีสุดา   อินทมาศ 
7. อาจารย์พลภัทร   พลบูรณ์ 
8. ดร.รัตนาวลี   ไม้สัก 
9. อาจารย์สมศรี   เวิ่นทอง 
10. ผศ.กมลวรรณ   พิมพ์แพทย์ 
11. ผศ.ดร. ศศพร   มุ่งวิชา 
12. อาจารย์พรคิด   อ้ันขาว 

 

 



รายช่ือผู้เข้าร่วม 
โครงการการสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์สถิติเบื้องต้นด้วยโปรแกรม R  
ระหว่างวันที่ 8 – 9 พฤศจิกายน ๒๕๖๑  

ณ ห้อง Learning Space 1 ชั้น 3 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
1. อาจารย์วณพันธ์   วัยวุฒ ิ
2. อาจารย์นิลมิต   นิลาศ 
3. อาจารย์ยุทธนา  สรวลสรรค ์
4. อาจารย์เกรียงไกร เหลืองอ าไพ 
5. ผศ.ดร.ประเสริฐ  วิโรจน์ชวีัน 

คณะศิลปศาสตร์ 
1. ผศ.ทรงสิริ  วิชิรานนท์ 
2. ผศ.ดร.ภคพนธ์  ศาลาทอง 
3. อาจารย์สุภาวดี  พุ่มไสว 
4. อาจารย์ภูมิพัฒน์  ทองค า 

วิทยากร  
1. รศ.ศิริชัย  พงศ์วิชัย 

สถาบันวิจัยและพัฒนา (คณะกรรมการด าเนินงาน) 
1. อาจารย์ณัฏฐ์ชยธร  วัทธิกรสิริกุล 
2. นางสาวเจนจิรา   บ.ป.สูงเนิน 
3. นางสาวพัชรนันท์  ยังวรวิเชียร 
4. นางสาววัชราภรณ์  ชัยวรรณ 
5. นางสาววิสุตา   วรรณห้วย 
6. นางสาวเมทิกา   พ่วงแสง 
7. นายปิยวัฒน์   เจริญทรัพย์ 
8. นางสาวนิสากร   น่วมศรีนวล 
9. นายรัชพล   แย้มกลีบ 
10. นางสาวหญิง   มัทนัง 
11. นางสาวจิรนันท์     อินทแสง 
12. นายพิสุทธิ์   เมืองใหญ่ 

 

 
 



 
 
  
 



รายช่ือผู้เข้าร่วม 
โครงการการสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

กิจกรรมที่ 2 การอบรมหัวข้อ “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” 
วันที่ 24 มกราคม 2564 

 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร .สชุาดา   เกตุดี 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร .รุงอรุณ   พรเจริญ 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรัต  โสฬศ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร .ธนพรรณ  บุณยรัตกลิน 
3. นางสาวนิอร    ดาวเจริญพร 
4. นางสาวรุ่งฤทัย   ร าพึงจิต 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลติ  อุปฐาก 
6. นางสาวดวงกมล   ตั้งสถิตพร 
7. ว่าที่ร้อยตรีเขม   อภิภัทรวโรดม 
8. นางสาวกัญญานัส   แก้วรักษา  
9. นางสาวอินท์ธีมา   หิรัญอัครวงศ์ 
10. ดร .เกศทิพย์     กรี่เงิน 
11. ดร .น้อมจิตต์     สุธีบุตร   
12. นางสาวกฤตพร   ชูเส้ง 

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
1. นางดารณี    ธัญญสิริ 
2. นางสาวรวีพร    จรูญพันธ์เกษม 
3. นางสาวสุพินดา   สุวรรณศรี 

คณะบริหารธุรกิจ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร .ศิรริัตน์   ช านาญรบ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร .ศศพร   มุ่งวิชา 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลวรรณ  พิมพ์แพทย์ 
4.นางสาวอารีย์    มยังพงษ์ 
5. นางสาววริศรา    ยงยิ่งประเสริฐ 
6. นางสาวปาริชาติ   ช้วนรักธรรม 
7. นายเกียรติศักดิ์   ลาภพาณิชยกุล 
8. นายพีรณัฎฐ์    ยาทิพย์ 

 
 
 



รายช่ือผู้เข้าร่วม 
โครงการการสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

กิจกรรมที่ 2 การอบรมหัวข้อ “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” 
วันที่ 24 มกราคม 2564 

 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สลักจิต  พุกจรูญ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สังเวย  เสวกวิหารี 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดมเดชา  พลเยี่ยม 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร .กัลทิมา   เชาว์ชาญชัยกุล 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร .ปิยะพงษ์  ปานแก้ว 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร .วิไลวรรณ  ลีนะกุล 
7. นางภภัสสร    สิงหธรรม 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
1. ดร .เทอดพงษ์     แดงสี 
2. ดร .สุวิทย์     แพงกันยา 
3. ดร .สรสุธี     บัวพูล 
4. นางสาวพรพิศ    ศิริมา 
5. ดร .พิษณุ     ทองขาว 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร .บุรสักร   อยู่สุข 

คณะศิลปศาสตร์ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร .อ านาจ   เอ่ียมส าอางค์  
2. ผู้ช่วยสาสตราจารย์ทรงสิริ  วิชิรานนท์ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผ่องพรรณ  จันทร์กระจ่าง 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร .รพพีรรณ  สุฐาปัญณกุล 
5. ดร .สุวรรณา     กล่อมจิตร์  
6. ดร .พงศ์รัชต์ธวัช    วิวังสู  
7. ดร .นันทภา     ปัญญารัตน์  
8. นายญาณาธร     เธียรถาวร  
9. นางสาวอรจิรา    ธรรมไชยางกูร 
10. นางสาวชฎาพร   จีนชาวนา 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
1. นางมธุรส    เวียงสา 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวด ี  พรธาราพงศ์ 
2.  ดร.อาณัฏ      ศิริพิชญ์ตระกูล 

3  . นายคณิต      อยู่สมบูรณ์ 



รายช่ือผู้เข้าร่วม 
โครงการการสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

กิจกรรมที่ 2 การอบรมหัวข้อ “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” 
วันที่ 24 มกราคม 2564 

 
วิทยากร 

1. ศ.เกียรติคุณ พญ.ชูศรี   พิศลยบุตร 
2. รศ.พิเชฏฐ์    กาลามเกษตร์ 
3. นางสาวเบญจวรรณ   มิ่งมนต์ชัย    

สถาบันวิจัยและพัฒนา(เข้าร่วมอบรม) 
1. ดร .ชลากร     อุดมรักษาสกุล 
2. นางสาวชนิดา    ประจักจิตร 
3. นางสาวหนึ่งฤทัย    แก้วค า 
4. นางสาววัลลภา   ฟักประไพ 
5. นายภัทรพล      ศรีเทียนทอง 
6. นายอัครณิต    บรรเทา 

สถาบันวิจัยและพัฒนา (คณะกรรมการด าเนินงาน) 
1. ดร .ประกอบ     ชาติภุกต์ 
2  .นางสาวเจนจิรา    บ .ป.สูงเนิน  
3. นางสาววิสุตา    วรรณห้วย 
4. นางสาวพัชรนันท์   ยังวรวิเชียร 
5. นางสาววัชราภรณ ์   ชัยวรรณ 
6. นางสาวนิสากร   น่วมศรีนวล 
7. นายปิยวัฒน์    เจริญทรัพย์ 
8. นางสาวหญิง    มัทนัง 
9. นางสาวจิรนันท์   อินทแสง 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ(คณะกรรมการด าเนินงาน) 
1. นายปฐมพงศ์    จ านงค์ลาภ 

 2. นางสาวปัญญาพร   แสงสมพร 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



รายช่ือผู้เข้าร่วม 
โครงการการสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

กิจกรรมที่ 3 การอบรมหัวข้อ “เทคนิคการเขียนโครงร่างงานวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย” 
วันที่ 8 พฤษภาคม 2562  

ณ ห้องประชุมกรมหลวง ช้ัน 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

1. นางสาวภาวนา ชูศิริ 
2. นางสาววาริน ี  วีระสินธุ์ 

3 .นายนิคม   ดิษฐคลึ 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
 1. นางสาวนิอร  ดาวเจริญพร 
 2. นางสาวรุ่งฤทัย ร าพึงจิต 
 3. ผศ .เชาวลิต   อุปฐาก 
 4. นายนพพร  สกุลยืนยงสุข 
 5. ดร .ธนภพ   โสตรโยม 
 6. นางสาวประพาฬภรณ์ ธีรมงคล 
 7. ดร .เกศทิพย์   กรี่เงิน 
 8. นางสาวสุกัญญา จันทกุล 
 9. นางสาวดวงกมล ตั้งสถิตพร 
 10. รศ .จอมขวัญ   สุวรรณรักษ์ 
 11. ผศ .อภิรัติ   โสฬศ 
 12. ผศ .พจนีย์   บุญนา 
 13. นางสาวกฤตพร ชูเส้ง 
 14. นางสาวสุวดี  ประดับ 
 15 . ผศ .เจตนิพัทธ์  บุญสวัสดิ์ 
 16 .นางสาวสรรษนีย์  เต็มเปี่ยม 
 17 .นางสาวเปรมระพี  อุยมาวีรหิรัญ 
 18 .ว่าที่ ร.ต.จักราวุธ  ภู่เสม 
 19 .นางสาวดวงรัตน์  แซ่ตั้ง 
 20. นางสาวสมปรารถนา สุขสละ 
 21 .นางสาวบุษยมาลี  ถนนทิพย์ 

22. นางสาวจิรภัทร โอทอง 
23. นางสาววรลักษณ์ ป้อมน้อย 

 24. นางสาวสุธิดา กิจจาวรเสถียร 
 
 



รายช่ือผู้เข้าร่วม 
โครงการการสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

กิจกรรมที่ 3 การอบรมหัวข้อ “เทคนิคการเขียนโครงร่างงานวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย” 
วันที่ 8 พฤษภาคม 2562  

ณ ห้องประชุมกรมหลวง ช้ัน 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ )ต่อ(  
 25 .นางสาววรธร   ป้อมเย็น 
 26 .นางสาวกัญญานัส  แก้วรักษา 
 27 .นางสาวอินท์ธีมา  หิรัญอัครวงศ์ 
 28 .นางสาวศันสนีย์  ทิมทอง 
 29 .นายเกชา   ลาวงษา 
 30 .ดร.น้อมจิตต์   สุธีบุตร 
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

1. นางสาวกรรณิการ์ โต๊ะมีนา 
 2. นายณัฐภณ  สุเมธอธิคม  
คณะบริหารธุรกิจ 
 1. ผศ .พีรญา   เชตุพงษ์ 
 2. ผศ .จ านงค์   จันทโชโต 
 3. ดร .ณฐาพัชร์   วรพงศ์พัชร์ 
 4. นางสาววรัญญา แก้วเชือกหนัง 
 5. ผศ .สิริบุปผา   อุทารธาดา 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

1. ผศ .สุนีย์   สัมมาทัต 
 2. ผศ .พิชญา   พุกผาสุข 
 3. นายกฤษฎา  เหล็กด ี
 4. ผศ .เพ็ญนภา   สุวรรณบ ารุง 
 5. ผศ .ภาคิณ   อังศุณิศ 
 6. ดร .ณิศรา   สุทธิสังข์ 
 7. นางสาวเฟ่ืองลัดดา โสภา 
 8. ดร .สุนิสา   สายอุปราช 
 9. ผศ .ดร.ชาญวิทย์  ปราบพยัคฆ์ 
 10. นายสกุลบุตร เอกวิทยานิพนธ์ 
 11. นายศิริชัย  สารมนัส 
 12. นางภภัสสร  สิงหธรรม 
 15 .นางนิภาพร   ปัญญา 
 14 .ดร.วีรวรรณ   จันทนะทรัพย์ 



รายช่ือผู้เข้าร่วม 
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ณ ห้องประชุมกรมหลวง ช้ัน 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี )ต่อ(  

15. ผศ .สลักจิต   พุกจรูญ 
 16. ดร .ดวงฤทัย   นิคมรัฐ 
 17. ดร .วรินธร   บุญยะโรจน์ 
 18. ดร .ภัทริกา   สูงสมบัติ 
 19  .ผศ.ธนัฏฐา   อ านวยวัฒนะกุล 

20 .ดร.ชัชวาล   ศรีภักดี 
 21 .ผศ.ดร.วิไลวรรณ  ลีนะกุล 
 22 .ผศ.ดร.กัลทิมา  เชาว์ชาญชัยกุล 
 23 .นางศุภานัน   ปิ่นเจริญ 
 24 .นางสาวอัจฉรา  เฉลิมเกียรติ 
 25 .นางสาวนิสากร  น่วมศรีนวล   
 26 .ผศ.เพชรรัตน์  เวฬุคามกุล 
 27 .ดร.วรวุฒิ   พุทธให้ 
 28 .นายกิติยศ   ตั้งสัจวงศ ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

1. นายอัครเวช   ศุภาคม 
2. นายประสิทธิ์   แพงเพชร 
3. นายแจ๊ค    ชุ่มอินทร์ 

คณะศิลปศาสตร์ 
1. ผศ .สิริรัตน์    วงษ์ส าราญ 
2. นางสุภาวดี   พุ่มไสว 
3. นางสาวกนกวรรณ  แกล้วหาญ 
4. นางสาวลดาพร  สระกาง 
5. นางสาวทิพย์อาภา  ศรีรัตนะ 
6. นายภูมิพัฒน์   ทองค า                                         
7. นางสาวหทัยรัตน์  ปัทมาวิวัฒน์ 
8. นางสาวกนกอร  ประดาพล 
9. นางสาวชฎาพร จีนชาวนา 
10. ดร .มณฑรัตน์  รุ่งเรืองธรรม 
11. ผศ .ภาวิณี   อุ่นวัฒนา 



รายช่ือผู้เข้าร่วม 
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กิจกรรมที่ 3 การอบรมหัวข้อ “เทคนิคการเขียนโครงร่างงานวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย” 
วันที่ 8 พฤษภาคม 2562  

ณ ห้องประชุมกรมหลวง ช้ัน 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
คณะศิลปศาสตร์(ต่อ) 

12. นางสาวอังคณา  แวซอเหาะ 
13. ดร .สมทรง   สุภาพ 
14. ผศ .ดร.นพมณี   ฤทธิกุลสิทธิชัย 
15. ผศ .ภันรัชสา  จารุจินดา 
16. ผศ .ดร.ณรงค์  โพธิ์พฤกษานันท์ 
17. นางสาวธิดาพร  จ าปาเกตุ 
18. นางสาวผการัตน์   ใยทอง 
19. ดร .นันทภา    ปัญญารัตน์ 
20. ผศ .ดร.รพีพรรณ   สุฐาปัญณกุล 
21. ผศ .ดร.ภคพนธ์   ศาลาทอง 
22. นายภูรี    กาญจนากาศ 
23. ผศ .ผ่องพรรณ   จันทร์กระจ่าง 
24. นางสาวนุชนาฎ   สายทอง 
25. นางสาวพรกนก   ศรีงาม 
26. นายประยุทธ   เทียมสุข 
27. ดร .นิตินันท์    ศรีสุวรรณ 
28. นางสาวปวีณา   จารุศิริ 

29 .ดร.พงศ์รัชต์ธวัช  วิวังส ู
30. นางสาวอรพร   พุทธพงษ์ 
31. นางสาวรานี   ศรีนวล 
32. นายฉลอง    อภิวงศ์ 
33. ผศ .ดร.เกษสุนีย์  บ ารุงจิตต์ 
34. นายกิจทวีสิน   วิชัยดิษฐ 
35. นายสุริยา    มากมูล 

36 .ผศ.จิรภัทร   ตันติทวีกุล 
37 .ผศ.ดร.ชญานนท์  กุลฑลบุตร 

38. นายพัลลพ  หามะลิ 
39 .ดร.สุนันทา   ชูตินันท์ 

40. นางสาวเบญจมาศ  สังข์นุช 
41. นางวิไลลักษณ์  ตางาม 
42. นางสาวณัฐกานต์  อิฐรัชฎ์ 



รายช่ือผู้เข้าร่วม 
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วันที่ 8 พฤษภาคม 2562  

ณ ห้องประชุมกรมหลวง ช้ัน 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
คณะศิลปศาสตร์(ต่อ) 

43. นางสาวทิพย์กนก  เวียงค า 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 

1. นายนฤพน  ไพศาลตันติวงศ์ 
2. นางชลธิชา  สาลิกานนท์ 
3. นางสาวฐิติมา พุทธบูชา 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
1. ดร .อาณัฏ    ศิริพิชญ์ตระกูล 
2. นางสาวปริณัน  บานชื่น 
3. นางสาวสุรภา   วงศ์สุวรรณ 
4. นายศาสตรา    ศรีหาภาค 
5. นายแทนศรัทธา  อติอนุวรรตน์ 
6. นายคณิต  อยู่สมบูรณ์ 

วิทยากร 
1. คุณสุนันทา   สมพงษ์ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา (คณะกรรมการด าเนินงาน) 
 1. ผศ .เฟ่ืองฟ้า   เมฆเกรียงไกร 
 2. ดร .ประกอบ   ชาติภุกต์ 
 3. นางสาวเจนจิรา บ.ป.สูงเนิน  
 4. นางสาวชมนภัส วรรณห้วย 
 5. นางสาววัชราภรณ ์ ชัยวรรณ 
 6. นางสาวเมทิกา พ่วงแสง 
 7. นายปิยวัฒน์  เจริญทรัพย์ 
 8. นางสาวหญิง  มัทนัง 
 9. นางสาวจิรนันท์ อินทแสง 
 10. นายอัครณิต  บรรเทา 
 11. นางสาวชาวิณี บินกาซีเมน 
 12. นางสาววัลลภา ฟักประไพ 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (คณะกรรมการด าเนินงาน) 
 1. นางสาวอุมาพร สรวลสรรค ์
 2. นายปิยะนนท์  ศุภจริยวิชัย 

 3. นายกฤษณ์  จ านงนิตย์ 
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วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2564 

 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

1. ดร.ขนิษฐา ดีสุบิน 
2. ดร.วรดานันท์ เหมนิธิ 
3. ผศ.ดร.ว่าที่ ร.ต.พรชัย เตชะธนเศรษฐ์ 
4. นายวันรักษ์ ศรีสังข์ 
5. นายสุปัญญา สิงห์กรณ์ 
6. นายไกรศักดิ์   โพธิทองค า   
7. นายภควัต   เกอะประสิทธิ์ 
8. นางสาววรรณภา   มโนสืบ 
9. นางสาวกมลณิต   ภู่สร 
10. นายสุวัฒน์   วิบูลย์ศิริรัตน์ 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
1. นางสาวนิอร ดาวเจริญพร 
2. นางสาวรุ่งฤทัย ร าพึงจิต 
3. นางสาวประพาฬภรณ์ ธีรมงคลระภา 
4. ดร.น้อมจิตต์ สุธีบุตร 
5. รองศาสตราจารย์จอมขวัญ สุวรรณรักษ์ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา มานะโรจน์ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนีย์ บุญนา 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจตนิพัทธ์ บุณยสวัสดิ์ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณนนท์ แดงสังวาลย์ 
10. นางสาวสรรษนีย์ เต็มเปี่ยม 
11. นางสาวศันสนีย์ ทิมทอง 
12. นางสาวเปรมระพี อุยมาวีรหิรัญ 
13. นางสาวอินท์ธีมา หิรัญอัครวงศ์ 
14. ว่าที่ร้อยตรี จักราวุธ ภู่เสม 
15. ดร.สุชีรา ผ่องใส 
16. นายกิตติ ยอดอ่อน 
17. นางปิยธิดา สีหะวัฒนกุล 
18. นางสาวบุษยมาลี   ถนนทิพย์ 
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คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์(ต่อ) 

19. นางสาวอัชชา   หัทยานานนท์ 
20. นางสาววรธร   ป้อมเย็น 

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
1. นางสาวอภิญญ์พัทร์ กุสิยารังสิทธิ์ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชุลี  วงษ์บุญงาม 
3. ดร.วิชชพร เทียบจัตุรัส 
4. นายพงศ์กฤษฎิ์   พละเลิศ 
5. ดร.ฉันทนา ปาปัดถา 

คณะบริหารธุรกิจ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศพร มุ่งวิชา 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริบุปผา อุทารธาดา 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนีย์ สัมมาทัต 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สลักจิต พุกจรูญ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สังเวย เสวกวิหารี 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดมเดชา พลเยี่ยม 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ 
6. ดร.สิริรัตน ์ พานิช 
7. ดร.ดวงฤทัย นิคมรัฐ 
8. ดร.ภัทริกา สูงสมบัติ 
9. ดร.วรินธร บุญยะโรจน์ 
10. ดร.นริศรา นาคเมธี 
11. ดร.เมธิญาญินฆ์ ค าขาว 
12. ดร.ณัฐติญา ไข่ติยากุล 
13. ดร.วีรวรรณ จันทนะทรัพย์ 
14. ดร.ชัชวาล ศรีภักดี 
15. นางสาวอัญชนา ขัตติยะวงศ์ 
16. นางธนาพร บุญชู 
17. นายกฤษฎา เหล็กด ี
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(ต่อ) 

18. นายกิตติยศ ตั้งสัจจวงศ์ 
19. ดร.จิระศักดิ์ ธาระจักร์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
1. เรืออากาศตรี ดร.พลกฤษณ์ จริยตันติเวทย์ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ พันธุนะ 
3. นายกร พวงนาค 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุรัสกร อยู่สุข 
5. ดร.พิษณุ ทองขาว 
6. นายพลังวัชร แพ่งธีระสุขมัย 
7. นายธนารัตน์ ตันมณีประเสริฐ 
8. นายสรสุธ ี บัวพูล 
9. นายดิษฐชัย ทัศนุรักษ์ 
10. นายธวัชชัย ชาติต านาญ 
11. นายวีระยุทธ คุณรัตนสิริ 
12. ดร.สุวิทย ์   แพงกันยา 
13. นายศิริพล   ทองอ่อน 
14. ผศ.กุลยศ   สุวันทโรจน ์
15. นายเกรียงไกร   เหลืองอ าไพ 
16. นายสัญญา   คูณขาว 
17. รศ.ดร.นัฐโชต ิ   รักไทยเจริญชีพ 
18. รศ.ประสงค์   ก้านแก้ว 
19. นายอนุรักษ์   เทพกรณ์ 
20. ผศ.จักรพันธ์   แสงสุวรรณ 
21. นายศุภชัย   หลักค า 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564” 
วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2564 

 
คณะศิลปศาสตร์ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภคพนธ์ ศาลาทอง 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษสุนีย์ บ ารุงจิตต์ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงสิริ วิชิรานนท์ 
5. ดร.มณฑรัตน์ รุ่งเรืองธรรม 
6. นายกิจทวีสิน วิชัยดิษฐ 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
1. นางวิภาดา กระจ่างโพธิ์ 
2. นางสุจิตรา ชนันทวารี 
3. นายภูริ์วิศิษฎ์ วังขนาย 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
1. นายธานี  สุคนธะชาติ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวดี พรธาราพงศ์ 
3. ดร.อาณัฏ ศิริพิชญ์ตระกูล 
4. นายชูเกียรติ อนันต์เวทยานนท์ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชา   พิจักขณา 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชานนท์   ตันประวัติ 
7. ดร.กิ่งกาญจน์   พิจักขณา 
8. ดร.สาธิต   เหล่าวัฒนพงษ์ 
9. นายกรณ์พงศ์ ทองศรี 
10. นายสันติ กมลนรากิจ 
11. นางสาวพิมพ์จุฑา พิกุลทอง 
12. นายคมเขต  เพ็ชรรัตน์ 
13. นางมัทธนี   ปราโมทย์เมือง 
14. นางสาวสุรภา  วงศ์สุวรรณ 
15. นายศรัณยู   สว่างเมฆ 
16. นางสาวอุทัยวรรณ  ประสงค์เงิน 
17. นายศาสตรา  ศรีหาภาค 
18. นายคณิต  อยู่สมบูรณ์ 



 
รายช่ือผู้เข้าร่วม 

โครงการการสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
กิจกรรมที่ 4 การจัดท าข้อเสนอการวิจัยตามแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจ าปี 2564 

ระยะที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาข้อเสนอแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564” 
วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2564 

 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ(ต่อ) 

19. นางสาวรุจิวรรณ  อันสงคราม 
20. นางสาวปริณัน   บานชื่น 
21. นายแทนศรัทธา  อติอนุวรรตน์ 
22. นางสาวพิมพวรรณ  ภักดีสุวรรณ 
23. นางสาวบุศรินทร์   มั่นวิชาชัย 

วิทยากร 
1. นายเวชยันต์ เฮงสุวณิช 

สถาบันวิจัยและพัฒนา(คณะกรรมการด าเนินงาน) 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร 
2. ดร.ประกอบ ชาติภุกต์ 
3. นางสาวเจนจิรา บ.ป.สูงเนิน 
4. นางสาวเมทิกา พ่วงแสง 
5. นางสาววัชราภรณ ์ ชัยวรรณ 
6. นางสาวพัชรนันท์ ยังวรวิเชียร 
7. นางสาวชมนภัส วรรณห้วย 
8. นางสาวชนิดา ประจักษ์จิตร 
9. นายปิยวัฒน์ เจริญทรัพย์ 
10. นางสาวหญิง มัทนัง 
11. นางสาวจิรนันท์ อินทแสง 
12. นายอัครณิต บรรเทา 

 
 
 



 
 
 

 



รายช่ือผู้เข้าร่วม 
โครงการการสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

กิจกรรมที่ 4 การจัดท าข้อเสนอการวิจัยตามแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจ าปี 2564 
ระยะที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาข้อเสนอการวิจัยส าหรับการเสนอของบประมาณ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564” 
ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2562 

 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

1. ผศ.ดร.รุ่งอรุณ พรเจริญ 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

1. อาจารย์นิอร   ดาวเจริญพร 
2. ผศ.เชาวลิต  อุปฐาก 
3. อาจารยนพพร  สกุลยืนยงสุข 
4. ดร.ธนภพ   โสตรโยม 
5. อาจารย์ประพาฬภรณ์  ธีรมงคล 
6. อาจารย์ลัดดาวัลย์ กลิ่นมาลัย 
7. ดร .น้อมจิตต์    สุธีบุตร 
8. อาจารย์ดวงกมล  ตั้งสถิตพร 
9. อาจารย์ศักรินทร์  หงส์รัตนาวรกิจ 
10. ดร .สุชีรา   ผ่องใส 
11. อาจารย์ศันสนีย์  ทิมทอง 
12. อาจารย์อินท์ธีมา  หิรัญอัครวงศ์ 
13. ผศ.เจตนิพัทธ์  บุณยสวัสดิ์ 
14. ว่าที่ ร .ต.จักราวุธ  ภู่เสม 
15. อาจารย์เกชา  ลาวงศา 
16. อาจารย์วรธร ป้อมเย็น 

คณะเทคโนโลยีสื่อสามรมวลชน 
1. ดร .วิชชุพร   เทียบจตุรัศ 

คณะบริหารธุรกิจ 
 1. ผศ.ดร.สิริบุปผา อุทารธาดา 
 2. ผศ.ดร.ศิริรัตน์  ช านาญรบ 
 3. ผศ.ดร.ศศพร  มุ่งวิชา 
 4. ผศ.กมลวรรณ  พิมพ์แพทย์  
 5. ดร.ขวัญฤทัย  บุญยะเสนา 
 6. ดร.ปริญญา  มากลิ่น 
 7. อาจารย์วริสรา ยงยิ่งประเสริฐ 
 8. อาจารย์พรคิด  อ้ันขาว 



รายช่ือผู้เข้าร่วม 
โครงการการสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

กิจกรรมที่ 4 การจัดท าข้อเสนอการวิจัยตามแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจ าปี 2564 
ระยะที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาข้อเสนอการวิจัยส าหรับการเสนอของบประมาณ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564” 
ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2562 

 
คณะบริหารธุรกิจ  )ต่อ(  
 9. อาจารย์เกียรติศักดิ์ ลาภพาณิชยกุล 
 10. อาจารย์พีรณัฐ ยาทิพย์ 
 11. นายสรวิชญ ์  พันธุ์ศักดิ์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

1. นางนิภาพร   ปัญญา 
2. นางภภัสสร   สิงหธรรม 
3. ดร.ดวงฤทัย   นิคมรัฐ 
4. ดร.ภัทริกา   สูงสมบัติ 
5. ดร.คณาวุฒิ   อินทร์แก้ว 
6. ดร.วรินธร   บุญยะโรจน์ 
7. ดร.คณาวุฒิ  อินทร์แก้ว 
8. ดร.วีรวรรณ  จันทนะทรัพย์ 
9. ดร.จิระศักดิ์  ธาระจักร 
10. ดร.สุนิสา  สายอุปราช 
11. ดร.ธนพงศ์  สารีอินทร์ 
12. อาจารย์พลกฤษณ์ คุ้มกล่ า 
13. ผศ.สลักจิต  พุกจรูญ 
14. นางสาวนิสากร น่วมศรีนวล 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
1. ผศ.สหรัตน์  วงษ์ศรีษะ 
2. นายสรสุธ ี  บัวพูล 
3. ดร.สุวิทย ์  แพงกันยา 
4. อาจารย์วัลภา ภุมมะระ 
5. ผศ.ภูภูม ิ  พ่วงเจริญชัย 
6. ผศ.ดร.บุรัสกร อยู่สุข 
7. อาจารย์ธีรวัฒน์ แม้นด้วง 

 
 
 



รายช่ือผู้เข้าร่วม 
โครงการการสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

กิจกรรมที่ 4 การจัดท าข้อเสนอการวิจัยตามแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจ าปี 2564 
ระยะที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาข้อเสนอการวิจัยส าหรับการเสนอของบประมาณ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564” 
ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2562 

 
คณะศิลปศาสตร์ 
 1. ผศ.ดร.ภคพนธ ์ ศาลาทอง 
 2. ดร.นิตินันท์  ศรีสุวรรณ 
 3. อาจารย์ภัทรมุข พงษธา 
 4. อาจารย์อรจิรา ธรรมไชยางกูร 
 5. อาจารย์พัลลภ  หามะลิ 
 6. ผศ.ดร.เกษสุนีย์ บ ารุงจิตต์   

7. อาจารย์กิจทวีสิน วิชัยดิษฐ  
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 

1. อาจารย์สัมภาษณ์ สุวรรณคีรี 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

1. ผศ.ดร.ประชา  พิจักขณา 
2. ผศ.ดร.ชานนท ์ ตันประวัติ 
3. ผศ.ทินวงศ์  รักอิสสระกุล 
4. ดร.กิ่งกาญจน์  พิจักขณา 
5. ดร.สาธิต  เหล่าวัฒนพงษ์ 
6. อาจารย์กรณ์พงศ์ ทองศรี 
7. อาจารย์สันติ  กมลนรากิจ 
8. อาจารย์พิมพ์จุฑา  พิกุลทอง 
9. อาจารย์คมเขต  เพ็ชรรัตน์ 
10. อาจารย์อุทัยวรรณ  ประสงค์เงิน 
11. อาจารย์ศาสตรา  ศรีหาภาค 
12. อาจารย์รุจิวรรณ  อันสงคราม 
13. อาจารย์ปริณัน  บานชื่น 
14. อาจารย์แทนศรัทธา  อติอนุวรรตน์ 
15. อาจารย์พิมพรรณ  ภักดีสุวรรณ 

 
 
 
 



รายช่ือผู้เข้าร่วม 
โครงการการสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

กิจกรรมที่ 4 การจัดท าข้อเสนอการวิจัยตามแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจ าปี 2564 
ระยะที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาข้อเสนอการวิจัยส าหรับการเสนอของบประมาณ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564” 
ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2562 

 
วิทยากร 

1. ดร.กิตต ิ  สัจจาวัฒนา 
2. คุณเบญจมาศ   ตีระมาศวณิช     
3. คุณเวชยันต์   เฮงสุวนิช 

สถาบันวิจัยและพัฒนา(คณะกรรมการด าเนินงาน) 
 1. ดร.ประกอบ  ชาติภุกต์ 

2. นางสาวเจนจิรา บ.ป.สูงเนิน  
3. นางสาววัชราภรณ ์ ชัยวรรณ 
4. นางสาวพัชรนันท์ ยังวรวิเชียร 
5. นางสาวชมนภัส วรรณห้วย 
6. นางสาวเมทิกา พ่วงแสง 
7. นายปิยวัฒน์  เจริญทรัพย์ 
8. นางสาวหญิง  มัทนัง 
9. นางสาวจิรนันท์ อินทแสง 
10. นายอัครณิต  บรรเทา 
11. นางสาวชนิดา ประจักษ์จิตร 
12. นางสาวดวงฤทัย  แก้วค า 
13. นางชาวิณี  บินกาซีเมน 
14. นางวัลลภา  ฟักประไพ 
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