
 



 
 
 

 
รายงานผลการด าเนินงาน 

โครงการการสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 
 โครงการการสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล    
พระนคร เป็นโครงการที่สถาบันวิจัยและพัฒนาได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล      
พระนคร ให้ด าเนินโครงการเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการท าวิจัยในด้านต่าง ๆ ให้แก่บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งจัดมาอย่างต่อเนื่องทุกปี ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ดังนี้  
 กิจกรรมที่ 1 การสัมมนา “เทคนิคการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ” 
 กิจกรรมที่ 2 การอบรม “จริยธรรมการวิจัยในคน” 
 กิจกรรมที่ 3 การสัมมนาออนไลน์ แนวทางการจัดสรรงบประมาณวิจัยและการปรับตัวของนักวิจัย
ในระบบ ววน. แบบใหม่” 
 
ผลการด าเนินงาน 

กิจกรรม จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ระดับความพึงพอใจ  

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
กิจกรรมที่ 1 การสัมมนา “เทคนิคการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและ
ผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ” 
วันที่ 20 ธันวาคม 2562 
สถานที่ : ณ LA 101 ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มทร .พระนคร  
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร.สิงหนาท น้อมเนียม 
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล 

65 คน 4.57 91.40 

กิจกรรมที่ 2 การอบรม “จริยธรรมการวิจัยในคน” 
วันด าเนินงาน : 23 - 24 มกราคม 2563  
สถานที่ : ห้อง LA 301 คณะศิลปศาสตร์ มทร .พระนคร  
วิทยากร 
ศาสตราจารย์ พญ.ธาดา สืบหลินวงศ์     
ประธานชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย 
พันโท รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปิยะ รุจกิจยานนท์ 
คณะกรรมการจริยธรรมวิจัย กรมแพทย์ทหารบก 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงบุษบา วิริยะสิริเวช 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบา ศุภวฒัน์ธนบด ี
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

102 คน 4.51 90.20 
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ผลการด าเนินงาน (ต่อ) 

กิจกรรม จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ระดับความพึงพอใจ  

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
กิจกรรมที่  3  การสัมมนาออนไลน์  แนวทางการจัดสรร
งบประมาณวิจัยและการปรับตัวของนักวิจัยในระบบ ววน. แบบ
ใหม”่ 
วันที่ : 14 กรกฎาคม 2563 
สถานที่ : Facebook Live :  
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร 
วิทยากร : ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
).สกสว( 

110 คน 4.48 89.60 

ค่าเฉลี่ย 303 คน 4.52 90.40 
 

การใช้จ่ายงบประมาณ 
รายการ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 รวม 

ค่าตอบแทน 12,600 - 3,600 16,200 
ค่าใช้สอย 14,800 48,400 - 63,200 
ค่าวัสดุ - - - - 

รวม 27,400 48,400 3,600 79,400 
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สารบัญ 
 

รายการ หน้า 
บทสรุปผู้บริหาร ก 
สารบัญ ค 
บทน า 1 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 3 
ผลการด าเนินงาน 4 
ภาคผนวก 13 
 - ภาพกิจกรรมการอบรม 

- หนังสืออนุมัติด าเนินโครงการ 
- ค าสั่งคณะกรรมการด าเนินงาน 
- รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

บทน ำ 
หลักกำรและเหตุผล 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ได้ก าหนด
วิสัยทัศน์การเป็น “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชั้นน าด้านการผลิตบัณฑิตมืออาชีพ” โดยมีพันธกิจ 4 พันธ
กิจหลักเช่นเดียวกับสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ๆ ส าหรับภารกิจการวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนครได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ในเรื่องการพัฒนาความเข้มแข็งงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มี
คุณภาพเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันพัฒนาประเทศ และพัฒนาระบบวิจัยตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ โดยความร่วมมือของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร และความร่วมมือกับเครือข่ายภายนอกทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา ภาค
การผลิต ชุมชน ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้เริ่มพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการ
วิจัย ตั้งแต่ปี 2550 – ปัจจุบัน 

ทั้งนี้ ส าหรับการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยทั้งการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของนักวิจัยรุ่นเก่า 
และการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ใหม่ยังไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ ในปีต่อ ๆ ไปจึงจ าเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องพัฒนาศักยภาพนักวิจัยทั้งรุ่นเก่าและการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีพร้อมทั้งศักยภาพและ
คุณภาพ รวมทั้ง สามารถน าผลการวิจัยประยุกต์สู่การใช้ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน ภาคการผลิต และ
อ่ืน ๆ ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การวิจัย
ของชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ (Internal Process) ใน
ประเด็น “การพัฒนาก าลังคนภาครัฐ” จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร จะต้องด าเนินโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในด้านต่าง ๆ เช่น การสร้าง
นักวิจัยพี่เลี้ยง การสร้างบุคลากรด้านการวิจัยเพื่อท าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจด้านการท างาน
วิจัย การสร้างและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ การเปิดโอกาสให้นักวิจัยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การท างานวิจัย
กับนักวิจัยที่มีชื่อเสียง และการเปิดโอกาสให้ผู้บริหารงานวิจัยได้เรียนรู้การบริหารงานวิจัยกับ
หน่วยงานที่ประสบความส าเร็จเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยขององค์กร เป็นต้น 

นอกจากนี้ ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการปฏิรูปการศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้
ได้ก าหนดประเด็นการวิจัยภายใต้ยุทธศาสตร์ : การวิจัยด้านการพัฒนาคุณภาพคน และสังคมไทย 
โดยมีกลยุทธ์/เป้าประสงค์ : สังคมไทยพัฒนาสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ เพื่อความส าเร็จใน
การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกด้วย จึงมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง “สร้างและพัฒนาศักยภาพนักวิจัย” เพ่ือให้บรรลุความส าเร็จตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์การวิจัยด้านต่าง ๆ อีกทั้ง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ยังได้ก าหนด
เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย สถาบันจะต้องมี
การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการรปะเมินคุณภาพภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมและกระตุ้นให้ทุกหลักสูตรมีผลงานทางวิชาการ
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด โดยใช้ระบบพ่ีเลี้ยง (Coaching and Mentoring) หาแนวทางช่วยเหลือให้
อาจารย์สามารถเขียนบทความเป็นภาษาอังกฤษเพ่ือน าไปเผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ ส่งเสริม
และสนับสนุนให้อาจารย์พัฒนาทักษะในการเขียนโครงร่างการวิจัยที่มีคุณภาพเพ่ือขอทุนจากแหล่ง
ทุนวิจัยภายนอก เพ่ือให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กล่าวมา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
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เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงขอเสนอ “โครงการการสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการ
วิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร” โดยด าเนินการตามกิจกรรม ดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1 เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เทคนิคการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการใน
ระดับนานาชาติ” 

กิจกรรมที่ 2 การอบรม เรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในคน” 
กิจกรรมที่ 3 การสัมมนา เรื่อง “แนวทางการจัดสรรงบประมาณวิจัยและการปรับตัวของ

นักวิจัยในระบบ ววน. ยุคใหม่” 
 
วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้ผู้ เข้าได้เรียนรู้เทคนิคการเตรียมต้นฉบับบทความเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารระดับ
นานาชาติ การใช้ภาษา รวมถึงการเลือกวารสารส าหรับตีพิมพ์ที่ตรงกับสาขาวิชาการ 

2. เพ่ือสร้างความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ให้แก่ผู้เข้าอบรม รวมถึงทราบวิธีปฏิบัติ   
ในการขอรับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
 3. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจและสามารถท างานวิจัยได้อย่างเป็นระบบและ
สามารถ บูรณาการงานวิจัยไปสู่การน าเสนอในรูปแบบบทความวิจัย/บทความวิชาการ  
 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. ผู้เข้าอบรมสามารถเตรียมต้นฉบับบทความเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติได้ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ 
 2. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วิธีการปฏิบัติตาม
หลักจริยธรรมและประเด็นทางจริยธรรมที่ควรค านึงถึง รวมถึงทราบวิธีและขั้นตอนการเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
 3. ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาข้อเสนอการวิจัยส าหรับการเสนอของบประมาณได้สอดคล้อง
กับระบบ ววน. และพัฒนาข้อเสนอการวิจัยที่สามารถบูรณาการการท าวิจัยร่วมกัน รวมถึงการบูรณา
การใช้ประโยชน์ในลักษณะต่าง ๆ  
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ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
 

โครงการการสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จัดขึ้นโดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

จัดท าร่างและรายละเอียดโครงการ 

น าเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบเบื้องต้น 

ขออนุมัตมิหาวิทยาลัยเพื่อด าเนินโครงการฯ 

เตรียมงาน ประสานงานต่าง ๆ  
และ ประชาสัมพันธ์โครงการ 

ด าเนินโครงการฯ 

ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินโครงการฯ 

รายงานผลการติดตามการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 



- 4 - 
 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 

โครงการการสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร เป็นโครงการที่สถาบันวิจัยและพัฒนาได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร ให้ด าเนินโครงการเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการท าวิจัยในด้านต่าง ๆ ให้แก่บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งจัดมาอย่างต่อเนื่องทุกปี ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกอบด้วย 3 กิจกรรม 
ดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1 การสัมมนา เรื่อง “เทคนิคการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการในระดับ
นานาชขาต”ิ 

กิจกรรมที่ 2 การอบรม เรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในคน” 
กิจกรรมที่ 3 การสัมมนา เรื่อง แนวทางการจัดสรรงบประมาณวิจัยและการปรับตัวของ

นักวิจัยในระบบ ววน. แบบใหม่”  
โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

 
ตำรำงท่ี 1 การใช้จ่ายงบประมาณ 

รำยกำร กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 รวม 
ค่าตอบแทน 12,600 - 3,600 16,200 
ค่าใช้สอย 14,800 48,400 - 63,200 
ค่าวัสดุ - - - - 

รวม 27,400 48,400 3,600 79,400 
 
กิจกรรมที่ 1 กำรสัมมนำ เรื่อง “เทคนิคกำรตีพิมพ์ผลงำนวิจัยและผลงำนวิชำกำรในระดับนำนำชำติ” 

กิจกรรมที่ 1 การสัมมนา เรื่อง “เทคนิคการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการในระดับ
นานาชาติ” ด าเนินงานในวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ณ ห้องสัมมนา ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการโรงแรม
และการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยได้รับเกียรติจาก 
รองศาสตราจารย์ ดร.สิงหนาท น้อมเนียม สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล 
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 65 คน จากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟชั่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ และสถาบันวิจัยและพัฒนา ส าหรับการ
อบรมครั้งนี้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ทักษะเตรียมต้นฉบับบทความเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติได้
ถูกต้องตามหลักวิชาการ การเลือกวารสารและงานประชุมวิชาการส าหรับน าเสนอบทความ 
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ตำรำงท่ี 2 แสดงหัวข้อการบรรยาย กิจกรรมที่ 1 
หัวข้อ วิทยำกร 

“เทคนิคกำรตีพิมพ์ผลงำนวิจัยและผลงำนวิชำกำร
ในระดับนำนำชำติ”  

- รูปแบบการเผยแพร่บทความ 
- เทคนิคการเลือกแหล่งตีพิมพ์ระดับนานาชาติ 
- การประเมินคุณภาพวารสารจาก Impact 

และ Ranking 
- ข้อมูลเกี่ยวกับวารสาร 
- การเตรียมต้นฉบับบทความภาษาอังกฤษ 
- การใช้ภาษาในการเขียนบทความ 
- ข้อควรระวังในการส่งบทความตีพิมพ์ใน

ระดับนานาชาติ 
- ความส าคัญของนักวิจัยพ่ีเลี้ยงในการตีพิมพ์

ผลงาน 
- ข้อควรระวังในการส่งบทความตีพิมพ์ใน

ระดับนานาชาติ 
- ความส าคัญของนักวิจัยพ่ีเลี้ยงในการตีพิมพ์

ผลงาน 

รองศาสตราจารย์ ดร.สิงหนาท น้อมเนียม 
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
ตำรำงท่ี 3 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมิน กิจกรรมที่ 1  
 

รำยกำร จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
เพศ  

- ชาย 
- หญิง 

65 
13 
52 

100.00 
20.00 
80.00 

หน่วยงำน  
- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
- คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
- คณะบริหารธุรกิจ 
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

65 
4 
2 
1 
6 
 

100.00 
6.15 
3.08 
1.54 
9.23 
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ตำรำงท่ี 3 (ต่อ) 

รำยกำร จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
หน่วยงำน  

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
- คณะศิลปศาสตร์ 
- คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
- สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
3 
32 
8 
1 
8 

 
4.62 
49.23 
12.31 
1.54 
12.31 

 
 จำกตำรำงที่  3 พบว่าผู้ เข้าร่วมกิจกรรมที่  1 การสัมมนา เรื่อง “เทคนิคการตีพิมพ์
ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ” ส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง จ านวน 52 คน คิดเป็น
ร้อยละ 80.00 และ เพศชาย จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 มาจากคณะศิลปศาสตร์สูงสุด 
จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 49.23 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 6.15 
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.08 คณะบริหารธุรกิจ  จ านวน 1 คน 
คิดเป็นร้อยละ 1.54 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 9.23 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 4.62 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 12.31 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จ านวน 1 คน คิด
เป็นร้อยละ 1.54 และ สถาบันวิจัยและพัฒนา จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 12.31 
 
ตำรำงท่ี 4 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน กิจกรรมที่ 1 
 

ประเด็นควำมคิดเห็น กิจกรรมที่ 1 
x  S.D. ร้อยละ แปลผล 

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

4.71 0.56 94.20 ดีมาก 

3. ลักษณะรูปแบบและวิธีการอบรม 4.60 0.65 89.00 ดี 
4. มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการอบรม 4.69 0.53 91.80 ดีมาก 
5. การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม 4.66 0.53 92.00 ดีมาก 

รวม 4.67 0.57 93.40 ดีมำก 
ด้ำนสถำนที่ / ระยะเวลำ / อำหำร 
1. สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม 4.59 0.57 93.80 ดีมาก 
2. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 4.60 0.48 93.20 ดีมาก 
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ตำรำงท่ี 4 (ต่อ) 
 

ประเด็นควำมคิดเห็น กิจกรรมที่ 1 
x  S.D. ร้อยละ แปลผล 

ด้ำนสถำนที่ / ระยะเวลำ / อำหำร 
3. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 4.63 0.67 92.80 ดีมาก 
4. อาหารมีความเหมาะสม 4.65 0.47 92.80 ดีมาก 

รวม 4.61 0.55 92.20 ดีมำก 
ด้ำนกำรน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ 
1. สามารถน าความรู้ที่ ได้ รับ ไปประยุกต์ ใช้ ในการ
ปฏิบัติงาน 

4.45 0.65 89.00 ดี 

2. มีความม่ันใจและสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ได ้ 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 
ภำพรวม 4.57 0.59 91.40 ดีมำก 

 
 จำกตำรำงที่ 4 พบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ 1 มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก 
โดยมีความพึงพอใจอยู่ที่ร้อยละ 91.40 ( x  = 4.57, S.D.=0.59) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านวิทยากร มีความพึงพอใจอยู่ที่ร้อยละ 93.40 ( x  = 4.67, S.D.=0.47) และข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร ความพึงพอใจอยู่ที่ร้อยละ 94.20 ( x  = 4.76, 
S.D.=0.43) และ ความสามารถในการอธิบายเนื้อหาและการเชื่อมโยงเนื้อหาในการอบรมของวิทยากร 
อยู่ที่ร้อยละ 94.20 ( x  = 4.71, S.D.=0.56) รอลงมา คือ ความครบถ้วนของเนื้อหาในการอบรม อยู่
ที่ร้อยละ 93.80 ( x  = 4.69, S.D.=0.53) 
 
กิจกรรมที่ 2 กำรอบรม เรื่อง “จริยธรรมกำรวิจัยในคน” 

กิจกรรมที่ 2 การอบรม เรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในคน” ด าเนินงานระหว่างวันที่ 23 – 24 
มกราคม 2563 ณ ห้อง LA 301 ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยความร่วมมือกับส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ
ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ พญ.ธาดา สืบหลินวงศ์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
พันโทรองศาสตราจารย์ นพ.ปิยะ รุจกิจยานนท์ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้าและกรมการแพทย์
ทหารบก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.บุษบา วิริยะสิริเวช และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบา ศุภวัฒน์
ธนบดี คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 105 
คน จาก 9 คณะ และสถาบันวิจัยและพัฒนา ส าหรับการอบรมครั้งนี้ผู้เข้าอบรมได้ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วิธีการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและประเด็นทางจริยธรรมที่
ควรค านึงถึง รวมถึงทราบวิธีและขั้นตอนการเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับรองจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย ์
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ตำรำงท่ี 5 แสดงหัวข้อการบรรยาย กิจกรรมที่ 2 
หัวข้อ วิทยำกร 

“จริยธรรมกำรวิจัยในคน” 
- วิวัฒนาการของจริยธรรมการวิจัย หลัก

จริยธรรมการวิจัยพื้นฐาน และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

-  บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัย 

ศาสตราจารย์ พญ.ธาดา สืบหลินวงศ์  
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- การพิจารณาโครงร่างการวิจัยครั้งแรก  

- การประเมินคุณประโยชน์ต่อความเสี่ยง  
- บทบาทหน้าที่ของนักวิจัย รวมทั้งการ

ด าเนินการหลังได้รับการรับรองจริยธรรม 
และผลประโยชน์ทับซ้อน 

พันโทรองศาสตราจารย์ นพ.ปิยะ รุจกิจยานนท์  
โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้าและกรมการแพทย์
ทหารบก 

- กระบวนการขอความยินยอม  
- การวิจัยในกลุ่มอ่อนแอ  และ การรักษา

ความลับ 
- จริยธรรมการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์

และพฤตกิรรมศาสตร์ 
- กรณีศึกษา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.บุษบา วิริยะสิริเวช 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบา ศุภวัฒน์ธนบดี  
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยบาล  
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

 
ตำรำงท่ี 6 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมิน กิจกรรมที่ 2  
 

รำยกำร จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
เพศ  

- ชาย 
- หญิง 

102 
34 
68 

100.00 
33.33 
66.67 

หน่วยงำน  
- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
- คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
- คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
- คณะบริหารธุรกิจ 
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

102 
3 
19 
5 
3 
2 

100.00 
2.94 
18.63 
4.90 
2.94 
1.96 
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ตำรำงท่ี 6 (ต่อ) 

รำยกำร จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
หน่วยงำน  

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
- คณะศิลปศาสตร์ 
- คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
- สถาบันวิจัยและพัฒนา 
- บุคลากรในเครือข่ายวิจัย 

 
5 
29 
4 
3 
12 
17 

 
4.90 
28.43 
3.92 
2.94 
11.76 
16.67 

 
 จำกตำรำงที่ 6 พบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ 2 การอบรม เรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในคน”  
ส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 และ เพศชาย จ านวน 34 คน คิดเป็น
ร้อยละ 33.33 มาจากคณะศิลปศาสตร์สูงสุด จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 28.43 คณะเทคโนโลยีค
หกรรมศาสตร์ จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 18.63 และ บุคลากรจากเครือข่าย จ านวน 17 คน คิด
เป็นร้อยละ 16.67   
 
ตำรำงท่ี 7 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน กิจกรรมที่ 2 
 

ประเด็นควำมคิดเห็น กิจกรรมที่ 2 
x  S.D. ร้อยละ แปลผล 

ด้ำนวิทยำกร 
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 ดีมำก 
ด้ำนสถำนที่ / ระยะเวลำ / อำหำร 
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 
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ตำรำงท่ี 7 (ต่อ) 

ประเด็นควำมคิดเห็น กิจกรรมที่ 2 
x  S.D. ร้อยละ แปลผล 

ด้ำนกำรน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ 
1. สามารถน าความรู้ที่ ได้รับไปประยุกต์ ใช้ ในการ
ปฏิบัติงาน 

4.47 0.56 89.40 ดี 

2. มีความม่ันใจและสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ได ้ 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 
ภำพรวม 4.51 0.57 90.20 ดีมำก 

 

 จำกตำรำงที่ 7 พบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ 2 มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก 
โดยมีความพึงพอใจอยู่ที่ร้อยละ 90.20 ( x  = 4.51, S.D.=0.57) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านวิทยากร มีความพึงพอใจอยู่ที่ร้อยละ 94.20 ( x  = 4.71, S.D.=0.47) และข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร ความพึงพอใจอยู่ที่ร้อยละ 95.20 ( x  = 4.76, 
S.D.=0.43) และลักษณะรูปแบบและวิธีการอบรม อยู่ที่ร้อยละ 95.20 ( x  = 4.76, S.D.=0.50)
รองลงมา คือ ความสามารถในการอธิบายเนื้อหาและการเชื่อมโยงเนื้อหาในการอบรมของวิทยากร 
อยู่ที่ร้อยละ 94.80 ( x  = 4.74, S.D.=0.45) 
 
กิจกรรมที่ 3 กำรสัมมนำ เรื่อง แนวทำงกำรจัดสรรงบประมำณวิจัยและกำรปรับตัวของนักวิจัยใน
ระบบ ววน. แบบใหม่”  

กิจกรรมที่ 3 การสัมมนา เรื่อง “แนวทางการจัดสรรงบประมาณวิจัยและการปรับตัวของ
นักวิจัยในระบบ ววน. แบบใหม่” ด าเนินการสัมมนาวันที่ 14 กรกฎาคม 2563  ในรูปแบบออนไลน์
ผ่ าน  Facebook Live โดยได้ รับ เกียรติ จาก ศาสตราจารย์  ดร.สมปอง คล้ ายหนองสรวง               
รองผู้อ านวยการ สกสว. ด้านการบริหารระบบงบประมาณ  ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ส าหรับการสัมมนาครั้งนี้นักวิจัยได้ทราบแนวทางเตรียม
ความพร้อมส าหรับการเสนอของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (ววน.) 
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ตำรำงท่ี 8 แสดงหัวข้อการบรรยาย กิจกรรมที่ 3 
หัวข้อ วิทยำกร 

“แนวทำงกำรจัดสรรงบประมำณวิจัยและกำร
ปรับตัวของนักวิจัยในระบบ ววน. แบบใหม่ 

- การปรับตัวของสถาบันอุดมศึกษาและ
นักวิจัยในระบบ ววน.  

- แนวทางการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ด้านวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) 

ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง               
รองผู้อ านวยการ สกสว. ด้านการบริหารระบบ
งบประมาณ 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 
 

 
ตำรำงท่ี 9 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมิน กิจกรรมที่ 3  
 

รำยกำร จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
เพศ  

- ชาย 
- หญิง 

110 
39 
71 

100.00 
35.45 
64.55 

หน่วยงำน  
- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
- คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
- คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
- คณะบริหารธุรกิจ 
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
- คณะศิลปศาสตร์ 
- คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
- สถาบันวิจัยและพัฒนา 
- กองนโยบายและแผน 
- บุคลากรในเครือข่ายวิจัย 

110 
2 
19 
5 
4 
18 
17 
10 
4 
2 
4 
1 
24 

100.00 
1.82 
17.27 
4.54 
3.64 
16.36 
15.45 
9.09 
3.64 
1.82 
3.64 
0.91 
21.81 

 
 จำกตำรำงที่  9 พบว่าผู้ เข้าร่วมกิจกรรมที่ 3 การสัมมนา เรื่อง “แนวทางการจัดสรร
งบประมาณวิจัยและการปรับตัวของนักวิจัยในระบบ ววน. แบบใหม่” ส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง จ านวน 
71 คน คิดเป็นร้อยละ 64.55 และ เพศชาย จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 35.45 มาจากเครือข่าย
วิจัย จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 21.81 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จ านวน 19 คน คิดเป็น
ร้อยละ 17.27 และ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 16.36  
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ตำรำงท่ี 10 ความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน กิจกรรมที่ 3 
 

จำกตำรำงที่ 10 พบว่าผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่มีความพึงพอใจสถานที่อบรมมีความ
เหมาะสมความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ,สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้ และมีความมั่นใจและสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ สูงสุดร้อยละ 
91.40 ( x  = 4.57) รองลงมาคือผู้อบรมสามารถน าความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดแก่ผู้อ่ืนได้ คิดเป็นร้อยละ 
90.40 ( x  = 4.52) 
 
 
 
 
 

ประเด็นควำมคิดเห็น 
กิจกรรมที่ 3 

ร้อยละ x  S.D. แปลผล 
ด้ำนรูปแบบกำรอบรมและวิทยำกร 88.20 4.41  มำก 
1. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจนตรงกับ
วัตถุประสงค์ของการอบรม 

89.60 4.48 0.60 
มำก 

2. ความสามารถในการอธิบายเนื้อหาและการเชื่อมโยง
เนื้อหาในการฝึกอบรม 

88.60 4.43 0.67 
มำก 

3. ลักษณะรูปแบบและวิธีการอบรม 88.60 4.43 0.59 มำก 
4. ความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม 86.60 4.33 0.65 มำก 
5. การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม 87.60 4.38 0.58 มำก 
ด้ำนสถำนที่ / ระยะเวลำ / อำหำร 89.80 4.49  มำก 
6. สถานที่อบรมมีความเหมาะสม 91.40 4.57 0.59 มำกที่สุด 
7. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 91.40 4.57 0.67 มำกที่สุด 
8. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 88.60 4.43 0.59 มำก 
9. อาหาร เครื่องดื่ม และการบริการของเจ้าหน้าที่ 87.60 4.38 0.58 มำก 
ด้ำนกำรน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ 91.00 4.55 0.59 มำกที่สุด 
10. สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการ 
ปฏิบัติงานได้ 

91.40 4.57 0.59 
มำกที่สุด 

11. มีความม่ันใจและสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ใน
การปฏิบัติงานได้ 

91.40 4.57 0.50 
มำกที่สุด 

12. สามารถน าความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดแก่ผู้อ่ืนได้ 90.40 4.52 0.51 มำกที่สุด 
ภำพรวม 89.60 4.48  มำก 
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ภำคผนวก 

- ภำพกิจกรรมกำรอบรม 
- หนังสืออนุมตัิด ำเนินโครงกำร 
- ค ำสั่งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
- รำยชื่อผูเ้ข้ำร่วมกิจกรรม 
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กิจกรรมที่ 1 กำรสัมมนำ เรื่อง “เทคนิคกำรตีพิมพ์ผลงำนวิจัยและผลงำนวิชำกำรในระดับนำนำชำติ”  
วันที่ 20 ธันวำคม 2560  

ณ ห้อง LA 101 ชั้น 1 อำคำรปฏิบัติกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว คณะศิลปศำสตร์  
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 
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กิจกรรมที่ 2 กำรอบรม เรื่อง “จริยธรรมกำรวิจัยในคน” 
วันที่ 23 – 24 มกรำคม 2563  

ณ ห้อง LA 303 ชั้น 3 อำคำรปฏิบัติกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว คณะศิลปศำสตร์  
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 
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กิจกรรมที่ 2 กำรอบรม เรื่อง “จริยธรรมกำรวิจัยในคน” 
วันที่ 23 – 24 มกรำคม 2563  

ณ ห้อง LA 303 ชั้น 3 อำคำรปฏิบัติกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว คณะศิลปศำสตร์  
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 
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กิจกรรมที่ 3 กำรสัมมนำ  
“แนวทำงกำรจัดสรรงบประมำณวิจัยและกำรปรับตัวของนักวิจัยในระบบ ววน. แบบใหม่” 

วันที่ 14 กรกฎำคม 2563 ผ่ำนระบบออนไลน์ Facebook Live 
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รำยช่ือผู้เข้ำอบรมกิจกรรมที่ 1 
วันศุกร์ที่ 20 ธันวำคม 2562  

ณ ห้องสัมมนำ ชั้น 1 อำคำรปฏิบัติกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว คณะศิลปศำสตร์ มทร.พระนคร 
 

ล ำดับ ชื่อ - สกุล สังกัด 
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาดา เกตุดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
2 นายนิคม ดิษฐคลึ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
3 นางสาวภาวนา ชูศิริ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
4 นางสาวผกามาศ  ชูสิทธิ ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชุลี วงษ์บุญงาม คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
6 นายวิชชพร เทียบจัตุรัส คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
7 นางสาววริสรา ยงยิ่งประเสริฐ คณะบริหารธุรกิจ 
8 นางสาวนริศรา นาคเมธี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
9 นางสาวณัฐติญา ไข่ติยากุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
10 นางสาวเมธิญาณินฆ์ ค าขาว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
11 นางภภัสสร สิงหธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
12 นางธนาพร บุญชู คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดมเดชา  พลเยี่ยม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
14 นายนิลมิต นิลาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
15 นางสาวสรสุธ ี บัวพูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
16 นายพุทธิพงศ์ เลขะชัยวรกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ านาจ เอ่ียมส าอางค์ คณะศิลปศาสตร์ 
18 นางสาวมณฑรัตน์ รุ่งเรืองธรรม คณะศิลปศาสตร์ 
19 นางสาวเจนตา แก้วลาย คณะศิลปศาสตร์ 
20 นางสาววราพร ทองจีน คณะศิลปศาสตร์ 
21 นางสาวกนกวรรณ แกล้วหาญ คณะศิลปศาสตร์ 
22 นางสาวรานี ศรีนวล คณะศิลปศาสตร์ 
23 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์ คณะศิลปศาสตร์ 
24 นางสาวพรกนก  ศรีงาม คณะศิลปศาสตร์ 
25 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพมณี ฤทธิกุลสิทธิชัย คณะศิลปศาสตร์ 
26 นางสาวสุทธิมา วันเพ็ง คณะศิลปศาสตร์ 
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รำยช่ือผู้เข้ำอบรมกิจกรรมที่ 1 
วันศุกร์ที่ 20 ธันวำคม 2562  

ณ ห้องสัมมนำ ชั้น 1 อำคำรปฏิบัติกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว คณะศิลปศำสตร์ มทร.พระนคร 
 

ล ำดับ ชื่อ - สกุล สังกัด 
27 นางสาวนุชนาฎ สายทอง คณะศิลปศาสตร์ 
28 นายพัลลพ หามะลิ คณะศิลปศาสตร์ 
29 นายภูมิพัฒน์ ทองค า คณะศิลปศาสตร์ 
30 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริรัตน์  วงษ์ส าราญ คณะศิลปศาสตร์ 
31 นางสาวอังคณา แวซอเหาะ คณะศิลปศาสตร์ 
32 นางสาวพรพิไล เติมสินสวัสดิ์ คณะศิลปศาสตร์ 
33 นางสาวฉัตรฤด ี สุบรรณ ณ อยุธยา คณะศิลปศาสตร์ 
34 นางสาวอรพร พุทธพงษ์ คณะศิลปศาสตร์ 
35 นางกนกอร ประดาพล คณะศิลปศาสตร์ 
36 นางสาวธิดาพร จ าปาเกตุ คณะศิลปศาสตร์ 
37 นางสาวสมทรง สุภาพ คณะศิลปศาสตร์ 
38 นายสุริยา มากมูล คณะศิลปศาสตร์ 
39 นางสุภาวดี พุ่มไสว คณะศิลปศาสตร์ 
40 นางสาวอรุณี อรุณเรือง คณะศิลปศาสตร์ 
41 นางสาวนฤมล พัวไพบูลย์ คณะศิลปศาสตร์ 
42 นางสาวใบเฟิร์น  วงษ์บัวงาม คณะศิลปศาสตร์ 
43 นางสาวอารีรัตน์ บรบูรณ ์ คณะศิลปศาสตร์ 
44 นางสาวชฎาพร จีนชาวนา คณะศิลปศาสตร์ 
45 นางสาวอารีรัตน์ ทิพวารี คณะศิลปศาสตร์ 
46 นางกัลยา สมศรี คณะศิลปศาสตร์ 
47 นายภูสิต รัตนกานดิลก คณะศิลปศาสตร์ 
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รำยช่ือผู้เข้ำอบรมกิจกรรมที่ 1 
วันศุกร์ที่ 20 ธันวำคม 2562  

ณ ห้องสัมมนำ ชั้น 1 อำคำรปฏิบัติกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว คณะศิลปศำสตร์ มทร.พระนคร 
 

ล ำดับ ชื่อ - สกุล สังกัด 
48 นางสาวจรัสพิมพ์ วังเย็น คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
49 นายวิโรจน ์ ยิ้มขลิบ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
50 นางชลธิชา สาริกานนท์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
51 นายไกรฤกษ์ วิเสสพันธุ์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
52 นางวิภาดา กระจ่างโพธิ์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
53 นางมธุรส เวียงสีมา คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
54 นางสาวเสาวนีย์ รัฐนิธิคุณานนท์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
55 นายนฤพน ไพศาลตันติวงศ์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
56 นางสาวรุจิวรรณ อันสงคราม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
57 ดร.นิตินันท์ ศรีสุวรรณ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
58 นางสาวเมทิกา พ่วงแสง สถาบันวิจัยและพัฒนา 
59 นางสาวพัชรนันท์ ยังวรวิเชียร สถาบันวิจัยและพัฒนา 
60 นางสาวชมนภัส วรรณห้วย สถาบันวิจัยและพัฒนา 
61 นางสาวชุติมา ชาตะรัตน์ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
62 นางสาวหญิง มัทนัง สถาบันวิจัยและพัฒนา 
63 นางสาวจิรนันท์ อินทแสง สถาบันวิจัยและพัฒนา 
64 นางสาวชาวิณี บินกาซีเมน สถาบันวิจัยและพัฒนา 
65 นางสาววัลลภา ฟักประไพ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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รำยช่ือผู้เข้ำอบรมกิจกรรมที่ 2 
ระหว่ำงวันที่ 23 – 24 มกรำคม 2563 

ณ ห้อง LA 303 ชั้น 3 อำคำรปฏิบัติกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว คณะศิลปศำสตร์ มทร.พระนคร 
 

ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล หน่วยงำน 
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา  เกตุดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
2 ดร.ผกามาศ  ชูสิทธิ ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
3 นายวรเอก  อินทขันตี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
4 รองศาสตราจารย์จอมขวัญ  สุวรรณรักษ์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลิต  อุปฐาก คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนีย์  บุญนา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรัติ โสฬศ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา  มานะโรจน์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
9 ดร.ธนภพ  โสตรโยม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
10 ดร.น้อมจิตต์  สุธีบุตร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
11 ดร.เกศทิพย์  กรี่เงิน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
12 ดร.สุชีรา  ผ่องใส คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
13 ดร.ปรัศนีย์  ทับใบแย้ม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
14 นางสาวเปรมระพี  อุยมาวีรหิรัญ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
15 นายเกชา  ลาวงษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
16 นายนพพร  สกุลยืนยงสุข คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
17 นางสาวประพาฬภรณ์  ธีรมงคล คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
18 นางสาวรติมากานต์  ห้วยหงษ์ทอง คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
19 นางสาวรุ่งฤทัย  ร าพึงจิต คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
20 นางสาวสุวดี  ประดับ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
21 นางสาวสรรษนีย์  เต็มเปี่ยม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
22 นางสาวสุมภา  เทิดขวัญชัย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
23 นางสาวดลพร  ศรีฟ้า คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
24 นางสาวภารวี  ศรีกาญจน์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
25 นางสาวดุริยางค์  คมข า คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
26 นายธีรวัจน์  อุดมสินเจริญกิจ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
27 นางสาวเณริศา  ชัยศุภมงคลลาภ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
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รำยช่ือผู้เข้ำอบรมกิจกรรมที่ 2 
ระหว่ำงวันที่ 23 – 24 มกรำคม 2563 

ณ ห้อง LA 303 ชั้น 3 อำคำรปฏิบัติกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว คณะศิลปศำสตร์ มทร.พระนคร 
 

ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล หน่วยงำน 
28 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์  ช านาญรบ คณะบริหารธุรกิจ 
29 นายพีรณัฎฐ์  ยาทิพย์ คณะบริหารธุรกิจ 
30 นายพลภัทร  พลบูรณ์ คณะบริหารธุรกิจ 
31 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดมเดชา  พลเยี่ยม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
32 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สลักจิต  พุกจรูญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
33 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรัสกร  อยู่สุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
34 นางสาวสรสุธี  บัวพูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
35 นางสาวสุภาภรณ์  ลาทุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
36 นางวรรณรัฐ  คงสมบูรณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
37 นายนิลมิต  นิลาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
38 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ านาจ  เอ่ียมส าอางค์ คณะศิลปศาสตร์ 
39 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รพีพรรณ  สุฐาปัญณกุล คณะศิลปศาสตร์ 
40 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์  โพธิ์พฤกษานันท์ คณะศิลปศาสตร์ 
41 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภคพนธ์   ศาลทอง คณะศิลปศาสตร์ 
42 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงสิริ  วิชิรานนท์ คณะศิลปศาสตร์ 
43 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภันรัชสา  จารุจินดา คณะศิลปศาสตร์ 
44 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริรัตน์  วงษ์ส าราญ คณะศิลปศาสตร์ 
45 ดร.นเรศ  กันธะวงศ์ คณะศิลปศาสตร์ 
46 ดร.มณฑรัตน์  รุ่งเรืองธรรม คณะศิลปศาสตร์ 
47 ดร.อรุณี  อรุณเรือง คณะศิลปศาสตร์ 
48 ดร.ใบเฟิร์น  วงษ์บัวงาม คณะศิลปศาสตร์ 
49 ดร.ชัยวุฒิ  ชัยฤกษ์ คณะศิลปศาสตร์ 
50 ดร.นิตินันท์  ศรสีุวรรณ คณะศิลปศาสตร์ 
51 นางสาวอังคณา  แวซอเหาะ คณะศิลปศาสตร์ 
52 นางสาวชฎาพร จีนชาวนา คณะศิลปศาสตร์ 
53 นางสาวพรกนก  ศรีงาม คณะศิลปศาสตร์ 
54 นางสาววราพร  ทองจีน คณะศิลปศาสตร์ 
55 นายภูรี  กาญจนากาศ คณะศิลปศาสตร์ 
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รำยช่ือผู้เข้ำอบรมกิจกรรมที่ 2 
ระหว่ำงวันที่ 23 – 24 มกรำคม 2563 

ณ ห้อง LA 303 ชั้น 3 อำคำรปฏิบัติกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว คณะศิลปศำสตร์ มทร.พระนคร 
 

ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล หน่วยงำน 
56 นายพัดยศ  เพชรวงษ์ คณะศิลปศาสตร์ 
57 นางสุภาวดี   พุ่มสไว คณะศิลปศาสตร์ 
58 นางสาววารีรัตน์  ทิพย์วารี คณะศิลปศาสตร์ 
59 นายภูมิพัฒน์  ทองค า คณะศิลปศาสตร์ 
60 นายพัลลพ  หามะลิ คณะศิลปศาสตร์ 
61 นายญาณาธร  เธียรถาวร คณะศิลปศาสตร์ 
62 นายปุริปุญญวิทย์  ธนนาถเชาวรินทร์ คณะศิลปศาสตร์ 
63 นางสาวภัทรมุข   พงษธา คณะศิลปศาสตร์ 
64 นางสาวปภาดา   สืบพลาย คณะศิลปศาสตร์ 
65 นางสาวศิริรัตน์   ขานทอง คณะศิลปศาสตร์ 
66 นางสาวทิพย์กนก   เวียงค า คณะศิลปศาสตร์ 
67 นายธานี  สุคนธะชาติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
68 นางมัทธนี  ปราโมทย์เมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
69 นายคณิต  อยู่สมบูรณ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
70 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์  อริยะเครือ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
71 นายวิโรจน์  ยิ้มขลิบ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
72 นางสาวไอรดา  สุดสังข ์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
73 นางสาวนิตยา  วันโสภา คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
74 นางสาวเจนจิรา  บ.ป.สูงเนิน สถาบันวิจัยและพัฒนา 
75 นางสาวชนิดา  ประจักษ์จิตร สถาบันวิจัยและพัฒนา 
76 นางสาวดวงฤทัย  แก้วค า สถาบันวิจัยและพัฒนา 
77 นางสาววัชราภรณ ์ ชัยวรรณ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
78 นางสาวชมนภัส  วรรณห้วย สถาบันวิจัยและพัฒนา 
79 นางสาวเมทิกา  พ่วงแสง สถาบันวิจัยและพัฒนา 
80 นายปิยวัฒน์  เจริญทรัพย์ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
81 นายอัครณิต  บรรเทา สถาบันวิจัยและพัฒนา 
82 นางสาวชุติมา  ชาตะรัตน์ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
83 นางสาวจิรนันท์  อินทแสง สถาบันวิจัยและพัฒนา 
84 นางสาวชาวิณี  บินกาซเีมน สถาบันวิจัยและพัฒนา 
85 นางสาววัลภา  ฟักประไพ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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ณ ห้อง LA 303 ชั้น 3 อำคำรปฏิบัติกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว คณะศิลปศำสตร์ มทร.พระนคร 
 

ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล หน่วยงำน 
86 ดร.เอกสิทธิ์  นุกูลเจริญลาภ มทร.รัตนโกสินทร์ 
87 นางศรัณยา  รักเสรี มทร.ตะวันออก 
88 นายดนุชวัฒน์  สุวรรณศิลป์ มทร.ตะวันออก 
89 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติพงษ์  โสภณธรรมภาณ มทร.กรุงเทพ 
90 ดร.ชนัญชิดา  ยุกติรัตน์ มทร.กรุงเทพ 
91 นางสาวขวัญใจ  ยุกติรัตน์ มทร.กรุงเทพ 
92 นางสาวศศินันท์  ศาสตร์สาระ มทร.สุวรรณภูมิ 
93 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พินทุสร  ปัสนะจะโน มทร.สุวรรณภูมิ 
94 นายอติเทพ  แจ้ดนาลาว คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร 
95 นางสาวญาฐณา  ภควัตธนโกศล คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร 
96 นายภูมิ  ทิพย์อาภากุล คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร 
97 นายธนัช  จิรวารศิริกุล คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร 
98 นางสาวชญานุช  พิทยาปรีชานนท์ คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร 
99 นางสาวจิราพรรณ  วงศ์ทองสงวน คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร 
100 นางสาวภณสุทธิ์  สุทธิประการ คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร 
101 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราชา  ธงภักดิ์ คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร 
102 นายวัฒนพันธุ์  ครุฑะเสน คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร 
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ล ำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงำน 
1 อาจารย์วรดานันท์  เหมนิธิ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผกามาศ  ชูสิทธิ ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
3 อาจารย์ศุภัคษร  มาแสวง คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
4 อาจารย์เปรมระพี  อุยมาวีรหิรัญ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรัติ  โสฬศ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
6 อาจารย์นิอร  ดาวเจริญพร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
7 อาจารย์รุ่งฤทัย  ร าพึงจิต คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
8 ดร.สุชีรา  ผ่องใส คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลิต  อุปฐาก คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
10 อาจารย์กิตติ  ยอดอ่อน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
11 อาจารย์ศักรินทร์  หงส์รัตนาวรกิจ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
12 อาจารย์นางสาวอินท์ธีมา  หิรัญอัครวงศ์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
13 อาจารย์กฤตพร   ชูเส้ง คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
14 อาจารย์สุวดี   ประดับ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภพ  โสตรโยม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัชญา  แพมงคล คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
17 อาจารย์ศศิธร  ป้อมเขียงพิณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
18 อาจารย์สรรษนีย์  เต็มเปี่ยม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
19 ดร.ปรัศนีย์  ทับใบแย้ม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณนนท์  แดงสังวาลย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
21 อาจารย์นฤศร   มังกรศิลา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
22 รองศาสตราจารย์วิมลพรรณ  อาภาเวท คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
23 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉันทนา  ปาปัดถา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
24 อาจารยน์ิสากร  ไพบูลย์สิน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
25 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญ์พัทร์  กุสิยารังสิทธิ์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
26 ดร. วิชชพร  เทียบจัตุรัส คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
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ล ำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงำน 
27 ดร.ณฐาพัชร์  วรพงศ์พัชร์ คณะบริหารธุรกิจ 
28 อาจารย์ศิริรัตน์  พ่วงแสงสุข คณะบริหารธุรกิจ 

29 อาจารย์ก าพร  สุวรรณฉิม คณะบริหารธุรกิจ 

30 ดร.ขวัญฤทัย  บุญยะเสนา คณะบริหารธุรกิจ 

31 อาจารย์ธนาพร  บุญชู คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
32 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ  ลีนะกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
33 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สังเวย   เสวกวิหารี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
34 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐชมัย  ลักษณ์อ านวยพร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
35 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนัฎฐา  อ านวยวัฒนะกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
36 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิภาพร  ปัญญา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
37 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพงษ ์ ปานแก้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
38 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญวทิย์  ปราบพยัคฆ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
39 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลทิมา เชาว์ชาญชัยกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
40 อาจารย์ภภัสสร  สิงหธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
41 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ชรรัตน์  เวฬุคามกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
42 อาจารย์วราวุฒิ  พุทธให้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
43 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพงศ ์ สารีอินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
44 ผุ้ช่วยศาสตราจารย์ธนัฎฐา  อ านวยวัฒนะกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
45 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญวทิย์  ปราบพยัคฆ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
46 ดร. ธิดาวรร  คล้ายศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
47 อาจารย์วรนุช  ดีละมัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
48 ดร.ดวงฤทัย นิคมรัฐ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
49 อาจารย์จันทิมา  ริ้วลายเงิน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
50 อาจารย์พีรสิชฌ์  ชฎาธร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
51 อาจารย์วิชยา  อาภาเวท คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
52 อาจารย์ศิริพล  ทองอ่อน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
53 อาจารย์พลรัชต์  บุญมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
54 อาจารย์พีรสิชฌ์  ชฎาธร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
55 อาจารย์สถาพร  วันนาพ่อ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
56 อาจารย์กฤษณ์  อภิญญาวิศิษฐ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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ล ำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงำน 
57 อาจารย์พลังวัชร์  แพ่งธีระสุขมัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
58 อาจารย์รัชดาศักดิ์  สุเพ็งค า คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
59 อาจารย์พิเชษฐ์  บุญญาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
60 อาจารย์นิลมิต  นิลาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
61 อาจารย์สรสุธี  บัวพูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
62 รองศาสตราจารย์ประสงค์  ก้านแก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
63 อาจารย์ธนารัตน์  ตันมณีประเสริฐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
64 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  วิโรจน์ชวีัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
65 อาจารย์นิลมิต นิลาส คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
66 อาจารย์อรจิรา  ธรรมไชยาวกูร คณะศิลปศาสตร์ 
67 อาจารย์ญาณาธร  เธียรถาวร คณะศิลปศาสตร์ 
68 ดร.นิตินันท์  ศรีสุวรรณ คณะศิลปศาสตร์ 
69 อาจารย์ทิพย์กนก  เวียงค า คณะศิลปศาสตร์ 
70 นางสาวพรกนก  ศรีงาม คณะศิลปศาสตร์ 
71 อาจารย์ปภาดา  สืบพลาย คณะศิลปศาสตร์ 
72 อาจารย์กนกวรรณ  แกล้วหาญ คณะศิลปศาสตร์ 
73 อาจารย์รานี  ศรีนวล คณะศิลปศาสตร์ 
74 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริบุปผา   อุทารธาดา คณะศิลปศาสตร์ 
75 อาจารย์พัลลพ หามะลิ คณะศิลปศาสตร์ 
76 อาจารย์มัทธนี  ปราโมทย์เมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
77 อาจารย์สันติ  กมลนรากิจ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

78 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชานนท์  ตันประวัติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

79 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี   พรธาราพงศ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

80 ดร.จรัสพิมพ์ วังวน คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
81 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวณีย์ อารีจงเจริญ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 

82 นางรตนมน จันทรอุทัย กองนโยบายและแผน 
83 นางสาวชมนภัส วรรณห้วย สถาบันวิจัยและพัฒนา 
84 นางสาวพัชรนันท์ ยังวรวิเชียร สถาบันวิจัยและพัฒนา 

85 นางสาวเจนจิรา บ.ป.สูงเนิน สถาบันวิจัยและพัฒนา 

86 นางสาวชนิดา ประจักษ์จิตร สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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ล ำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงำนเครือข่ำย 
87 อาจารย์พลวัฒน์ อัฐนาคี มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 
88 อาจารย์อรวรรณ เจริญรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 
89 อาจารย์ฐิติมา หมอทรัพย์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน 
90 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เนตรชนก ศรีทุมมา มหาวิทยาลัยคริสเตียน 
91 รองศาสตราจารย์พัชราภรณ์ อารีย์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน 
92 อาจารย์วรรณดี สุทธิศักดิ์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน 
93 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พินทุสร ปัสนะจะโน มทร.สุวรรณภูม ิ
94 นางสาวทัศนีย์ แก้วสุข มทร.สุวรรณภูม ิ
95 อาจารย์ศิริลักษณ์ ประเสริฐกุลศักดิ์ มทร.สุวรรณภูม ิ
96 อาจารย์นิจจารีย์ญา ศิริศรีโร มทร.ศรีวิชัย 
97 อาจารย์วิกิจ ผินรับ มทร.ศรีวิชัย 
98 นางสาวชนาพร ตุลยพงศ์รักษ์ มทร.ศรีวิชัย 
99 อาจารย์สิทธิพันธ์  สินอ าพร มทร.อีสาน 
100 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุจิตรา อุ่นเรือน มทร.อีสาน 
101 รองศาสตราจารย์สุวรรณา พรหมทอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
102 นางสาวธัญลักษณ์ ประภัสสร นิสิตปริญญาเอก 
103 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาริชาติ ปรีชากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
104 อาจารย์สัญญา โพธิ์วงศ์ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก 
105 รองศาสตราจารย์วรรณวีร์ บุญคุ้ม มหาวิทยาลัยศิลปากร 
106 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรัทยา กุลนิธิชัย มหาวิทยาลัยพะเยา 
107 พันต ารวจตรีภูริพัชร์ นันทสิทธิ์อังกูร ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
108 นางสาววิไลวรรณ  โรจณรุ่งเรืองบุญ วิทยาลัยช่างทอง 
109 รองศาสตราจารย์กานดา ว่องไวลิขิต มหาวิทยาลัยรังสิต 
110 รองศาสตราจารย์ธวัชชัย แพชมัด มหาวิทยาลัยศิลปากร 



 


