
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
โครงการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเชิงบูรณาการสู่การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 



บทสรุปผู้บริหาร 
 
 โครงการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเชิงบูรณาการสู่การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็น
โครงการทีส่ถาบันวิจัยและพัฒนาได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้ด าเนิน
โครงการเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการท าวิจัยในด้านต่าง ๆ ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย ซึ่งจัดมาอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประกอบด้วย 4 กิจกรรม ดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1  เทคนิคการการตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกผลงานทางวิชาการ 
ด้วยโปรแกรม Turnitin  

กิจกรรมที่ 2  เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป spss  
กิจกรรมที่ 3  เทคนิคการเขียนค าขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร  
กิจกรรมที่ 4 การบรรยายพิเศษหัวข้อ “เทคนิคการขอรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก” 

 
ผลการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
จ านวนผู้เข้าร่วม

กิจกรรม 
ระดับความพึงพอใจ  

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
กิจกรรมที่ 1  เทคนิคการการตรวจสอบและป้องกันการคัดลอก
ผลงานทางวิชาการด้วยโปรแกรม Turnitin  
วันด าเนินงาน : วันที่ 12 ,18 และ 22 ธันวาคม 2560  
                   วันที่ 11 และ 16  มกราคม 2561  
สถานที่  : ห้อง Learning Space 1 ชั้น 3 ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

177 คน 
 

4.44 88.80 

กิจกรรมที่ 2 เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูป spss  
วันด าเนินงาน : 22-23 กุมภาพันธ์ 2561  
สถานที่  : ห้อง Learning Space 1 ชั้น 3 ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

46 คน 
 

4.52 90.40 

กิจกรรมที่ 3 เทคนิคการเขียนค าขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 
วันด าเนินงาน : 25 เมษายน 2561 
สถานที่  : ห้อง Learning Space 1 ชั้น 3 ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

39 คน 4.46 89.20 

กิจกรรมที่ 4 การบรรยายพิเศษหัวข้อ “เทคนิคการขอรับทุนวิจัยจาก
แหล่งทุนภายนอก” 
วันด าเนินงาน : 28 มิถุนายน 2561 
สถานที่ : ห้องประชุมเฟืองทอง อาคารอเนกประสงค์  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

58 คน 
 

4.48 89.60 

รวมค่าเฉลี่ยท้ังโครงการ 320 คน 89.50 4.48 
 

ก 



การใช้จ่ายงบประมาณ 
 

กิจกรรม/รายการ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 รวม 
ค่าตอบแทน - 14,400 7,200 7,200 28,800 
ค่าใช้สอย 12,440 25,420 12,160 18,100 68,120 
ค่าวัสดุ - - - - - 

รวม 12,440 39,820 19,360 25,300 96,920 
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สารบัญ 
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 ภาพกิจกรรมการด าเนินงาน  

หนังสืออนุมัติโครงการ  
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ  
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บทน า 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ได้ก าหนดวิสัยทัศน์
การเป็น “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชั้นน าด้านการผลิตบัณฑิตมืออาชีพ” โดยมีพันธกิจ 4 พันธกิจหลัก
เช่นเดียวกับสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ๆ ส าหรับภารกิจการวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้
ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ในเรื่องการพัฒนาความเข้มแข็งงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพเพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขันพัฒนาประเทศ และพัฒนาระบบวิจัยตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย
ของชาติ โดยความร่วมมือของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และความ
ร่วมมือกับเครือข่ายภายนอกทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา ภาคการผลิต ชุมชน             
ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้เริ่มพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ - 
ปัจจุบัน 
 ทั้งนี้ ส าหรับการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยทั้งการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของนักวิจัยรุ่นเก่า และการ
สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ยังไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ ในปีต่อ ๆ ไปจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัยทั้งรุ่นเก่าและการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีพร้อมทั้งศักยภาพและคุณภาพ รวมทั้ง สามารถ
น าผลการวิจัยประยุกต์สู่การใช้ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน ภาคการผลิต และอ่ืน ๆ ส าหรับในปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๑ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้าง
สมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ (Internal Process) ในประเด็น “การพัฒนาก าลังคนภาครัฐ” 
จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะต้องด าเนินโครงการ/กิจกรรมการ
พัฒนาศักยภาพนักวิจัยในด้านต่าง ๆ เพ่ือสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งสร้างงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
ต่อไป นอกจากนี้ ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการปฏิรูปการศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้ได้
ก าหนดประเด็นการวิจัยภายใต้ยุทธศาสตร์ : การวิจัยด้านการพัฒนาคุณภาพคน และสังคมไทย โดยมีกล
ยุทธ์/เป้าประสงค์ : สังคมไทยพัฒนาสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ เพ่ือความส าเร็จในการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกด้วย จึงมีความจ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้อง “สร้างและพัฒนาศักยภาพนักวิจัย” เพ่ือให้บรรลุความส าเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์การวิจัย
ด้านต่าง ๆ ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีการด าเนินงาน 4 กิจกรรม ดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1  เทคนิคการการตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกผลงานทางวิชาการ 
ด้วยโปรแกรม Turnitin  

กิจกรรมที่ 2  เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป spss  
กิจกรรมที่ 3  เทคนิคการเขียนค าขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร  
กิจกรรมที่ 4 การบรรยายพิเศษหัวข้อ “เทคนิคการขอรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก” 

 
 
 
 
 
 
 

1 



วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจในเทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูลและตรวจสอบ

และป้องกันการคัดลอกผลงานทางวิชาการด้วยโปรแกรม Turnitin  
2. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป spss ได้เป็นอย่างดี 

และถูกต้องตามหลักสถิติ 
3. เพ่ือพัฒนาศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถของนักวิจัยในการจัดการทรัพย์สินทาง

ปัญญา การเขียนค าขอสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร 
4. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาทักษะการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือรับงบประมาณจาก

หน่วยงานภายนอก 
 
สถานที่และวันด าเนินการ 
กิจกรรมที่ 1 เทคนิคการการตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกผลงานทางวิชาการด้วยโปรแกรม Turnitin  

วันด าเนินงาน : วันที่ 12 ,18 และ 22 ธันวาคม 2560  
                             วันที่ 11 และ 16  มกราคม 2561  
 สถานที่ : หอ้ง Learning Space 1 ชั้น 3 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กิจกรรมที่ 2 เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป spss  

วันด าเนินงาน : 22-23 กุมภาพันธ์ 2561  
 สถานที่ : หอ้ง Learning Space 1 ชั้น 3 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กิจกรรมที่ 3 เทคนิคการเขียนค าขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 

วันด าเนินงาน : 25 เมษายน 2561 
 สถานที่ : หอ้ง Learning Space 1 ชั้น 3 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กิจกรรมที่ 4 การบรรยายพิเศษหัวข้อ “เทคนิคการขอรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก” 

วันด าเนินงาน : 28 มิถุนายน 2561 
สถานที่ : ห้องประชุมเฟืองทอง อาคารอเนกประสงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจในเทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูลและตรวจสอบและ
ป้องกันการคัดลอกผลงานทางวิชาการด้วยโปรแกรม Turnitin  

2. ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป spss ได้เป็นอย่างดี และ
ถูกต้องตามหลักสถิต ิ

3. ผู้เข้าอบรมพัฒนาศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถของนักวิจัยในการจัดการทรัพย์สินทาง
ปัญญา การเขียนค าขอสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร 

4. ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาทักษะการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุนวิจัยจากแหล่งทุน
ภายนอก 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

โครงการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเชิงบูรณาการสู่การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ จัดขึ้นโดย
มีข้ันตอนการด 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 
 

 โครงการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเชิงบูรณาการสู่การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็น
โครงการทีส่ถาบันวิจัยและพัฒนาได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้ด าเนิน
โครงการเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการท าวิจัยในด้านต่าง ๆ ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย ซึ่งจัดมาอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประกอบด้วย 4 กิจกรรม ดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1  เทคนิคการการตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกผลงานทางวิชาการ 
ด้วยโปรแกรม Turnitin  

กิจกรรมที่ 2  เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป spss  
กิจกรรมที่ 3  เทคนิคการเขียนค าขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร  
กิจกรรมที่ 4 การบรรยายพิเศษหัวข้อ “เทคนิคการขอรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก” 
โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จ านวน 

380,000 บาท (สามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) มีการใช้จ่ายงบประมาณไปทั้งสิ้น 96,920 บาท (เก้าหมื่นหก
พันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รายละเอียดดังตารางที่ 1 
 

ตารางท่ี 1 แสดงการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

รายการ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 รวม 
ค่าตอบแทน - 14,400 7,200 7,200 28,800 
ค่าใช้สอย 12,440 25,420 12,160 18,100 68,120 
ค่าวัสดุ - - - - - 

รวม 12,440 39,820 19,360 25,300 96,920 
 
ผลการด าเนินงานกิจกรรมที่ 1 เทคนิคการการตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกผลงานทาง

วิชาการด้วยโปรแกรม Turnitin จัดขึ้นในวันที่ 12 ,18 และ 22 ธันวาคม 2560, วันที่ 11 และ 16  มกราคม 
2561  ณ ห้อง Learning Space 1 ชั้น 3 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
จากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะ
บริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมสิ่ง
ทอและออกแบบแฟชั่น และ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จ านวน 177 คน 

 

ตางรางที่ 2 แสดงหัวข้อการบรรยาย กิจกรรมที่ 1 

หัวข้อ วิทยากร 
การใช้โปรแกรม Turnitin ในการตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิชาการ  

- แนะน าโปรแกรม Turnit 
- การสร้าง account ส าหรับใช้งานโปรแกรม Turnitin 
- การ Log in เข้าใช้งานโปรแกรม Turnitin 
- การสืบค้นและตรวจสอบการคัดลอกผลงาน 
- ตอบข้อซักถาม 

คุณจิรวัฒน์ พรหมพร 
คุณสุชานาฏ  ไพโสภา 
บริษัท บุ๊ค โปรโมชัน 
แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 
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ตารางท่ี 3 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินจ าแนกตามเพศและวุฒิการศึกษา กิจกรรมที่ 1  
 

รายการ จ านวน(คน) ร้อยละ 

เพศ 
- ชาย 
- หญิง 

วุฒิการศึกษา 
- ปริญญาตรี 
- ปริญญาโท 
- ปริญญาเอก 

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

177 
72 
105 
177 
1 

155 
21 
177 
5 
20 
12 
27 
18 
28 
35 
12 
15 

100.00 
40.68 
59.32 
100.00 
0.56 
87.57 
11.87 
100.00 
2.84 
11.29 
6.77 
15.25 
10.16 
15.81 
19.77 
6.78 
11.33 

 

จากตารางที่ 3 พบว่าผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง จ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 59.32 
และเพศชาย 72 คน คิดเป็นร้อยละ 40.68 วุฒิการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาโท จ านวน 155 คน 
คิดเป็นร้อยละ 87.57 ปริญญาตรี จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.56 และปริญญาเอก จ านวน 21 คน คิด
เป็นร้อยละ 11.87 และหน่วยงานที่เข้าร่วมสูงสุด คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 
15.81 รองลงมา คือ คณะบริหารธุรกิจ จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 15.25 

 

ตารางท่ี 4 ความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน กิจกรรมที่ 1  
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ประเด็นความคิดเห็น 
กิจกรรมที่ 1 

ร้อยละ x  S.D. แปลผล 
ด้านรูปแบบการอบรมและวิทยากร 88.40 4.42  มาก 
1. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน
ตรงกับวัตถุประสงค์ของการอบรม 

87.20 4.36 0.56 
มาก 

2. ความสามารถในการอธิบายเนื้อหาและการ
เชื่อมโยงเนื้อหาในการฝึกอบรม 

90.40 4.52 0.65 
มากที่สุด 

3. ลักษณะรูปแบบและวิธีการอบรม 86.40 4.32 0.63 มาก 
4. ความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม 89.60 4.48 0.50 มาก 
5. การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม 88.80 4.44 0.50 มาก 



ตารางท่ี 4 ความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน กิจกรรมที่ 1 (ต่อ) 
 

 

จากตารางที่ 4 พบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม
สูงสุดคิดเป็นร้อยละ 91.20 ( x = 4.56) รองลงมาคือ วิทยากรสามารถในการอธิบายเนื้อหาและการ
เชื่อมโยงเนื้อหาในการและผู้เข้าอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ คิดเป็น
ร้อยละ 90.40 ( x = 4.52) 
 

ผลการด าเนินงานกิจกรรมที่ 2 เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป spss 
จัดขึ้นในวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้อง Learning Space 1 ชั้น 3 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ
ออกแบบ ส านักงานอธิการบดี สถาบันภาษา ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
สถาบันวิจัยและพัฒนา จ านวน 46 คน 

 

ตางรางที่ 5 แสดงหัวข้อการบรรยาย กิจกรรมที่ 2 

หัวข้อ วิทยากร 
อบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป (SPSS) 
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม SPSS  
- การน าเข้าข้อมูล 
- การวิเคราะห์ค่าสถิติข้ันพ้ืนฐาน 

รองศาสตราจารย์ศิริชัย  พงษ์วิชัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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ประเด็นความคิดเห็น 
กิจกรรมที่ 1 

ร้อยละ x  S.D. แปลผล 
ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร 89.40 4.47  มาก 
6. สถานที่อบรมมีความเหมาะสม 89.60 4.48 0.58 มาก 
7. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 89.60 4.48 0.65 มาก 
8. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 91.20 4.56 0.58 มากที่สุด 
9. อาหาร เครื่องดื่ม และการบริการของ
เจ้าหน้าที่ 

87.20 4.36 0.56 
มาก 

ด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 88.80 4.44  มาก 
10. สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ใน
การ ปฏิบัติงานได้ 

90.40 4.52 0.58 
มากที่สุด 

11. มีความม่ันใจและสามารถน าความรู้ที่ได้รับไป
ใช้ในการปฏิบัติงานได้ 

88.80 4.44 0.50 
มาก 

12. สามารถน าความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดแก่ผู้อ่ืนได้ 87.20 4.36 0.48 มาก 
ภาพรวม 88.80 4.44  มาก 



ตางรางที่ 5 แสดงหัวข้อการบรรยาย กิจกรรมที่ 2 1(ต่อ) 

หัวข้อ วิทยากร 
อบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป (SPSS) 
     -    การใช้โปรแกรมในการตรวจสอบเครื่องมือวัด (Reliability) 

- การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ย 1 กลุ่ม, 2 กลุ่ม  
(t-test, z-test) 

- การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA)  
- การทดสอบสมติฐานค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์  
- การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 

(Pearson Correlation, Chi-Square, F-test) 
- การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression )   
- การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple regression) 
- Case Study และการน าเสนอข้อมูล 

 

 

ตารางท่ี 6 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินจ าแนกตามเพศและวุฒิการศึกษา กิจกรรมที่ 2  
 

รายการ จ านวน(คน) ร้อยละ 

เพศ 
- ชาย 
- หญิง 

วุฒิการศึกษา 
- ปริญญาตรี 
- ปริญญาโท 
- ปริญญาเอก 

หน่วยงาน 
- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
- คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
- คณะวิศวกรรมศาสตร์  
- คณะศิลปศาสตร์  
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
- ส านักงานอธิการบดี 
- ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
- สถาบันวิจัยและพัฒนา 
- สถาบันภาษา 
- ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ 

46 
9 
37 
46 
18 
25 
3 
46 
3 
7 
3 
7 
5 
3 
4 
10 
1 
2 
1 

100.00 
19.57 
80.43 
100.00 
39.13 
54.35 
6.52 

100.00 
6.52 
15.22 
6.52 
15.22 
10.87 
6.52 
8.69 
21.74 
2.17 
4.36 
2.17 
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จากตารางที่ 6 พบว่าผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 80.43 
และเพศชาย 9 คน คิดเป็นร้อยละ 19.57 วุฒิการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาโท จ านวน 25 คน คิด
เป็นร้อยละ 54.35 ปริญญาตรี จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 39.13 และปริญญาเอก จ านวน3 คน คิดเป็น
ร้อยละ 6.52 และหน่วยงานที่เข้าร่วมสูงสุด คือ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จ านวน 10 คน คิด
เป็นร้อยละ 21.74 รองลงมา คือ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 7 คน 
คิดเป็นร้อยละ 15.22 

 
ตารางท่ี 7 ความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน กิจกรรมที่ 2 
 

 

 จากตารางที่ 7 พบว่าตอบแบบประเมินส่วนใหญ่พึงพอใจความสามารถในการอธิบายเนื้อหาและ
การเชื่อมโยงเนื้อหาในการฝึกอบรมของวิทยากรและความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์สูงสุดคิดเป็น
ร้อยละ 93.40 ( x  = 4.67) รองลงมาคือผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจและสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได ้คิดเป็นร้อยละ 92.00 ( x  = 4.60) 

8 

ประเด็นความคิดเห็น 
กิจกรรมที่ 1 

ร้อยละ x  S.D. แปลผล 
ด้านรูปแบบการอบรมและวิทยากร 89.40 4.47 - มาก 
1. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน
ตรงกับวัตถุประสงค์ของการอบรม 

89.20 4.46 0.57 
มาก 

2. ความสามารถในการอธิบายเนื้อหาและการ
เชื่อมโยงเนื้อหาในการฝึกอบรม 

93.40 4.67 0.47 
มากที่สุด 

3. ลักษณะรูปแบบและวิธีการอบรม 88.00 4.40 0.62 มาก 
4. ความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม 87.40 4.37 0.55 มาก 
5. การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม 88.60 4.43 0.50 มาก 
ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร 91.00 4.55 - มากที่สุด 
6. สถานที่อบรมมีความเหมาะสม 92.60 4.63 0.49 มากที่สุด 
7. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 93.40 4.67 0.54 มากที่สุด 
8. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 89.40 4.47 0.57 มาก 
9. อาหาร เครื่องดื่ม และการบริการของ
เจ้าหน้าที่ 

88.60 4.43 0.50 
มาก 

ด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 90.80 4.54 - มากที่สุด 
10. สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ใน
การ ปฏิบัติงานได้ 

90.60 4.53 0.57 
มากที่สุด 

11. มีความม่ันใจและสามารถน าความรู้ที่ได้รับไป
ใช้ในการปฏิบัติงานได้ 

92.00 4.60 0.49 
มากที่สุด 

12. สามารถน าความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดแก่ผู้อ่ืนได้ 90.00 4.50 0.50 มาก 
ภาพรวม 90.40 4.52 - มากที่สุด 



ผลการด าเนินงานกิจกรรมที่ 3 เทคนิคการเขียนค าขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรจัดขึ้นในวันที่ 
25 เมษายน 2561 ณ ห้อง Learning Space 1 ชั้น 3 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม จากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ คณะศิลปศาสตร์ จ านวน 39 คน 

 
ตางรางที่ 8 แสดงหัวข้อการบรรยาย กิจกรรมที่ 3 

หัวข้อ วิทยากร 
ความรู้เบื้องต้นข้อมูลสิทธิบัตรและการสืบค้นสิทธิบัตร 

- สิทธิบัตรเบื้องต้น 
- แหล่งสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร 
- การใช้ประโยชน์จากข้อมูลสิทธิบัตร 
- ข้อมูลสิทธิบัตร 
- การสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร 
- วิธีการสืบค้น 

 

คุณนิศาชล ศศานนท์ 
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 

 
ตารางท่ี 9 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินจ าแนกตามเพศและวุฒิการศึกษา กิจกรรมที่ 3 
 

รายการ จ านวน(คน) ร้อยละ 

เพศ 
- ชาย 
- หญิง 

วุฒิการศึกษา 
- ปริญญาตรี 
- ปริญญาโท 
- ปริญญาเอก 

หน่วยงาน 
- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
- คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  
- คณะบริหารธุรกิจ 
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
- คณะวิศวกรรมศาสตร์  
- คณะศิลปศาสตร์  

39 
8 
31 
39 
1 
24 
14 
39 
2 
3 
3 
17 
9 
5 

100.00 
20.51 
79.49 
100.00 
2.56 
61.54 
35.90 
100.00 
5.13 
7.69 
7.69 
43.59 
12.82 
12.82 
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จากตารางที่ 9 พบว่าผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 79.49 
และเพศชาย 8 คน คิดเป็นร้อยละ 20.51 วุฒิการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาโท จ านวน 24 คน คิด
เป็นร้อยละ 61.54 ปริญญาตรี จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.56 และปริญญาเอก จ านวน 14 คน คิดเป็น
ร้อยละ 35.90 และหน่วยงานที่เข้าร่วมสูงสุด คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 17 คน คิดเป็น
ร้อยละ 43.59 รองลงมา คือ คณะศิลปศาสตร์ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 12.82 
 
ตารางที่ 10 ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานกิจกรรมที่ 3  
 

 
 จากตาราง 10 พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในการน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ใน
การ ปฏิบัติงานไดสู้งสุด ร้อยละ 91.20 ( x  = 4.56) รองลงมาคือ ผู้เข้าอบรมสามารถน าความรู้ไปเผยแพร่/
ถ่ายทอดแก่ผู้อื่นได ้ร้อยละ 90.60 ( x  = 4.53) 
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ประเด็นความคิดเห็น 
กิจกรรมที่ 3 

ร้อยละ x  S.D. แปลผล 
ด้านรูปแบบการอบรมและวิทยากร 88.20 4.41  มาก 
1. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน
ตรงกับวัตถุประสงค์ของการอบรม 

89.20 4.45 0.58 
มาก 

2. ความสามารถในการอธิบายเนื้อหาและการ
เชื่อมโยงเนื้อหาในการฝึกอบรม 

87.80 4.39 0.60 
มาก 

3. ลักษณะรูปแบบและวิธีการอบรม 90.00 4.50 0.56 มาก 
4. ความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม 87.00 4.35 0.54 มาก 
5. การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม 87.60 4.38 0.57 มาก 
ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร 88.80 4.44  มาก 
6. สถานที่อบรมมีความเหมาะสม 89.00 4.45 0.58 มาก 
7. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 89.00 4.45 0.66 มาก 
8. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 89.40 4.47 0.58 มาก 
9. อาหาร เครื่องดื่ม และการบริการของเจ้าหน้าที่ 87.60 4.38 0.57 มาก 
ด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 90.80 4.54  มากที่สุด 
10. สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการ 
ปฏิบัติงานได้ 

91.20 4.56 0.58 
มากที่สุด 

11. มีความม่ันใจและสามารถน าความรู้ที่ได้รับไป
ใช้ในการปฏิบัติงานได้ 

90.40 4.52 0.50 
มากที่สุด 

12. สามารถน าความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดแก่ผู้อ่ืนได้ 90.60 4.53 0.50 มากที่สุด 
ภาพรวม 89.20 4.46  มาก 



ผลการด าเนินงานกิจกรรมที่ 4 การบรรยายพิเศษหัวข้อ “เทคนิคการขอรับทุนวิจัยจากแหล่งทุน
ภายนอก” จัดขึ้นในวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมเฟืองทอง อาคารอเนกประสงค์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะ
บริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมสิ่ง
ทอและออกแบบแฟชั่น และ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จ านวน 58 คน 
 
ตางรางที่ 11 แสดงหัวข้อการบรรยาย กิจกรรมที่ 4 

หัวข้อ วิทยากร 
หัวข้อ “เทคนิคการขอรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก” 
- ทิศทางการวิจัยทุนมุ่งเป้าและ  
- เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยให้ได้รับงบประมาณ 
- แนวทางการจัดท างบประมาณบูรณาการ  
- การจดัท าข้อเสนอการวิจัย 

คุณสุนันทา  สมพงษ์ 
ที่ปรึกษาการวิจัย ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

 

ตารางท่ี 12 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินจ าแนกตามเพศและวุฒิการศึกษา กิจกรรมที่ 4 
 

รายการ จ านวน(คน) ร้อยละ 

เพศ 
- ชาย 
- หญิง 

วุฒิการศึกษา 
- ปริญญาตรี 
- ปริญญาโท 
- ปริญญาเอก 

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

58 
28 
30 
58 
2 
36 
20 
58 
1 
12 
4 
9 
20 
8 
3 
1 

100.00 
48.27 
51.73 
100.00 
3.45 
62.07 
34.48 
100.00 
1.72 
20.69 
6.90 
15.52 
34.48 
13.79 
5.18 
1.72 
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จากตารางที่ 12 พบว่าผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 51.73 
และเพศชาย 28 คน คิดเป็นร้อยละ 48.27 วุฒิการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาโท จ านวน 36 คน 
คิดเป็นร้อยละ 62.07 ปริญญาตรี จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.45 และปริญญาเอก จ านวน 20 คน คิด
เป็นร้อยละ 34.48 และหน่วยงานที่เข้าร่วมสูงสุด คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 
34.48 รองลงมา คือ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 20.69 

 
ตารางท่ี 13 ความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน กิจกรรมที่ 4  
 

 
จากตารางท่ี 13 พบว่าผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่มีความพึงพอใจสถานที่อบรมมีความเหมาะสม

ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์,สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ และมี
ความมั่นใจและสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้  สูงสุดร้อยละ 91.40 ( x  = 4.57) 
รองลงมาคือผู้อบรมสามารถน าความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดแก่ผู้อ่ืนได้ คิดเป็นร้อยละ 90.40 ( x  = 4.52) 
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ประเด็นความคิดเห็น 
กิจกรรมที่ 4 

ร้อยละ x  S.D. แปลผล 
ด้านรูปแบบการอบรมและวิทยากร 88.20 4.41  มาก 
1. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน
ตรงกับวัตถุประสงค์ของการอบรม 

89.60 4.48 0.60 
มาก 

2. ความสามารถในการอธิบายเนื้อหาและการ
เชื่อมโยงเนื้อหาในการฝึกอบรม 

88.60 4.43 0.67 
มาก 

3. ลักษณะรูปแบบและวิธีการอบรม 88.60 4.43 0.59 มาก 
4. ความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม 86.60 4.33 0.65 มาก 
5. การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม 87.60 4.38 0.58 มาก 
ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร 89.80 4.49  มาก 
6. สถานที่อบรมมีความเหมาะสม 91.40 4.57 0.59 มากที่สุด 
7. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 91.40 4.57 0.67 มากที่สุด 
8. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 88.60 4.43 0.59 มาก 
9. อาหาร เครื่องดื่ม และการบริการของเจ้าหน้าที่ 87.60 4.38 0.58 มาก 
ด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 91.00 4.55 0.59 มากที่สุด 
10. สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการ 
ปฏิบัติงานได้ 

91.40 4.57 0.59 
มากที่สุด 

11. มีความม่ันใจและสามารถน าความรู้ที่ได้รับไป
ใช้ในการปฏิบัติงานได้ 

91.40 4.57 0.50 
มากที่สุด 

12. สามารถน าความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดแก่ผู้อ่ืนได้ 90.40 4.52 0.51 มากที่สุด 
ภาพรวม 89.60 4.48  มาก 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



ภาพกิจกรรม 
กิจกรรมที่ 1 เทคนิคการการตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกผลงานทางวิชาการ 

ด้วยโปรแกรม Turnitin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



ภาพกิจกรรม 
กิจกรรมที่ 2  เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป spss 

 
   

   
     
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพกิจกรรม 
กิจกรรมที่ 3  เทคนิคการเขียนค าขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 

 
   



ภาพกิจกรรม 
กิจกรรมที่ 4  การบรรยายพิเศษหัวข้อ “เทคนิคการขอรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก” 

 

   
   



   
   

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 



รายช่ือผู้เข้าอบรม 
กิจกรรมที่ 1 เทคนิคการการตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกผลงานทางวิชาการ 

ด้วยโปรแกรม Turnitin 2017 
วันที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 – 12.00 น. 

ล าดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน 
1 อาจารย์สุจิตรา ชนันทวารี คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
2 อาจารย์เสาวณีย์ รัฐนิธิคุณานนท์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
3 ดร.สิริรัตน ์ พานิช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
4 ผศ.ดร.วิไลวรรณ ลีนะกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
5 ผศ.ดร.ปิยะพงษ์ ปานแก้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
6 ดร.กัลทิมา เชาว์ชาญชัยกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
7 ผศ.เพ็ญนภา สุวรรณบ ารุง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
8 อาจารย์เฟ่ืองลัดดา โสภา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
9 ดร.นันทภา ปัญญารัตน์ คณะศิลปศาสตร์ 
10 ผศ.สิริรัตน์ วงษ์ส าราญ คณะศิลปศาสตร์ 
11 อาจารย์เจนตา แก้วลาย คณะศิลปศาสตร์ 
12 ผศ.ผ่องพรรณ จันทร์กระจ่าง คณะศิลปศาสตร์ 
13 ดร.อรุณี อรุณเรือง คณะศิลปศาสตร์ 
14 อาจารย์ธวัชชัย ชาติต านาญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
15 ผศ.ดร.สาคร วุฒิพัฒนพันธุ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
16 อาจารย์ธนะกิจ วัฒกีก าธร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
17 ผศ.กมลทิพย์ วัฒกีก าธร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
18 นายสมพงศ์ เชื้อพระคา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
19 อาจารย์ณัฐภณ สุเมธอธิคม คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
20 อาจารย์มาโนช รักไทยเจริญชีพ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
21 ดร.ชิษยรัสย ์ ศิริไปล์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
22 อาจารย์กุลธิดา สายพรหม คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
23 ดร.ธนภพ โสตรโยม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
24 อาจารย์นพพร สกุลยืนยงสุข คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
25 ดร.วไลภรณ์ สุทธา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
26 อาจารย์ธนวัฒน์ สุดจิตร์สมโภช คณะบริหารธุรกิจ 
27 อาจารย์จิรวรรณ แก้วจินดา คณะบริหารธุรกิจ 
28 อาจารย์มนัส บุญวงศ์ คณะบริหารธุรกิจ 
29 ผศ.กษิดิ์เดช สุทธิวานิช คณะบริหารธุรกิจ 
30 ผศ.พีรญา เชตพงษ์ คณะบริหารธุรกิจ 
31 อาจารย์รัญญา แก้วเชือกหนัง คณะบริหารธุรกิจ 

 
 



รายช่ือผู้เข้าอบรม 
กิจกรรมที่ 1 เทคนิคการการตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกผลงานทางวิชาการ 

ด้วยโปรแกรม Turnitin 2017 
วันที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 12.45 – 16.00 น. 

ล าดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน 
1 ผศ.เสาวนีย ์ อารีจงเจริญ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
2 อาจารย์กรชนก บุญทร คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
3 อาจารย์วิภาดา กระจ่างโพธิ์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
4 อาจารย์จารุวรรณ ดิศวัฒน์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
5 อาจารย์มัทธนี ปราโมทย์เมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
6 ผศ.ชานนท์ ตันประวัติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
7 อ.คมเขต เพ็ชรรัตน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
8 อาจารย์ญาณาธร เธียรถาวร คณะศิลปศาสตร์ 
9 ดร.สุนันทา ชุตินันท์ คณะศิลปศาสตร์ 
10 อาจารย์สุริยา มากมูล คณะศิลปศาสตร์ 
11 อาจาร์กิจทวีสิน วิชัยดิษฐ์ คณะศิลปศาสตร์ 
12 ผศ.ดร.เกษสุนีย์ บ ารุงจิตต์ คณะศิลปศาสตร์ 
13 อาจารย์วรพันธ์ วัยวุฒ ิ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
14 ผศ.กิจจา ลักษณ์อ านวยพร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
15 ผศ.พูนศรี วรรณการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
16 อาจารย์ดิษฐชัย ทัศนุรักษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
17 อาจารย์วัชร ส่งเสริม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
18 อาจารย์สุกัญญา เชิดชูงาม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
19 อาจารย์นิอร ดาวเจริญพร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
20 อาจารย์อัชชา หัทยานานนท์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
21 อาจาร์ประพาฬภรณ์ ธีรมงคล คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
22 อาจารย์สุวดี ประดับ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
23 ดร.น้อมจิตต์ สุธีบุตร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
24 อาจารย์ทิพวรรณ คุมมินทร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
25 อาจารย์วรรณภรณ์ สุขแจ่ม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
26 ผศ.ดร.รุ่งอรุณ พรเจริญ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
27 อาจารย์อนงค์ ไต่วัลย์ คณะบริหารธุรกิจ 
28 ผศ.จิราพร มหาอินทร์ คณะบริหารธุรกิจ 

 
 
 
 
 



รายช่ือผู้เข้าอบรม 
กิจกรรมที่ 1 เทคนิคการการตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกผลงานทางวิชาการ 

ด้วยโปรแกรม Turnitin 2017 
วันที่ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 – 12.00 น. 

ล าดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน 
1 อาจารย์รวีวรรณ จันทนทรัพย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2 ผศ.ธนัฏฐา อ านวยวัฒนะกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3 ดร.ดวงฤทัย นิคมรัฐ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
4 ผศ.สุนีย์ สัมมาทัต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
5 ผศ.นิตยา บุญสิทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
6 อาจารย์กฤษฎา เหล็กด ี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
7 อาจารย์ธนาพร บุญชู คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
8 อาจารย์พรกนก ศรีงาม คณะศิลปศาสตร์ 
9 ผศ.ดร.ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์ คณะศิลปศาสตร์ 
10 อาจารย์นเรศ กันธะวงศ์ คณะศิลปศาสตร์ 
11 ผศ.ดร.ประเสริฐ วิโรจน์ชวีัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
12 อาจารย์อัญชลี มโนสืบ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
13 อาจารย์พิเชษฐ์ จิรประเสริฐวงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
14 นายรัชดาศักดิ์ สุเพ็งค า คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
15 ดร.วิชชพร เทียบจตุรัส คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
16 อาจารย์พงกฤษิ์ พละเลิศ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
17 อาจาร์อภิญญ์พัทร์ กุสิยารังสิทธิ์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
18 อาจารย์ดวงกมล ตั้งสถิตพร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
19 อาจารย์ดวงรัตน์ แซ่ตั้ง คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
20 ว่าที ่รต.จักราวุธ ภู่เสม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
21 อาจารย์สรรษณีย์ เต็มเปี่ยม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
22 อาจารย์ฉวีวรรณ เสวกฉิม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
23 อาจารย์วิสรา ยงยิ่งประเสริฐ คณะบริหารธุรกิจ 
24 ผศ.ดร.ศิริรัตน์ ช านาญรบ คณะบริหารธุรกิจ 
25 ผศ.กมลวรรณ พิมพ์แพทย์ คณะบริหารธุรกิจ 
26 ผศ.ดร.วันสิร ิ ประเสริฐทรัพย์ คณะบริหารธุรกิจ 
27 อาจารย์มาโนช รักไทยเจริญชีพ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
28 อาจารย์ณัฐภณ สุเมธอธิคม คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
29 ผศ.ดร.วรวิทย ์ จันทร์สุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
 
 
 



รายช่ือผู้เข้าอบรม 
กิจกรรมที่ 1 เทคนิคการการตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกผลงานทางวิชาการ 

ด้วยโปรแกรม Turnitin 2017 
วันที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 – 12.00 น. 

 
ล าดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน 

1 อาจารย์อาวุธ ฉายศิริ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
2 อาจารย์ธีระวัฒน์ แม้นด้วง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
3 อาจารย์เกรียงไกร เหลืองอ าไพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
4 อาจารย์ยุทธนา สรวลสรรค ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5 อาจารย์อาวุธ ฉายศิริ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
6 อาจารย์ธีระวัฒน์ แม้นด้วง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
7 อาจารย์สุรภา ตันติวิทยมาศ คณะศิลปศาสตร์ 
8 อาจารย์ทิพ์อาภา ศรีรัตนะ คณะศิลปศาสตร์ 
9 อาจารย์ฉัตรฤดี สุบรรณ ร อยุธยา คณะศิลปศาสตร์ 
10 ดร.พรพิไล เติมสินสวัสดิ์ คณะศิลปศาสตร์ 
11 ผศ.ดร.ภคพนธ์ ศาลาทอง คณะศิลปศาสตร์ 
12 อาจารย์ลดาพร สระกาง คณะศิลปศาสตร์ 
13 ผศ.สุขจิตร ตั้งเจริญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
14 อาจารย์กรรณิการ์ โต๊ะมีนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
15 อาจารย์ทิติพงษ์ สุทธิรัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
16 อาจารย์ลัดดาวัลย์ กลิ่นมาลัย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
17 ผศ.ชูชัย พิทักษ์เมืองแมน คณะบริหารธุรกิจ 
18 ดร.ณฐาพัชร์ วรพงศ์พันธ์ คณะบริหารธุรกิจ 
19 อาจารย์ปิยพันธ์ สุวรรณเวช คณะบริหารธุรกิจ 
20 อาจารย์สมศรี เวิ่นทอง คณะบริหารธุรกิจ 
21 อาจารย์กรรณิการ์ จะกอ คณะบริหารธุรกิจ 
22 อาจารย์ศิริภรณ์ ศิลปวาณิช คณะบริหารธุรกิจ 

 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือผู้เข้าอบรม 
กิจกรรมที่ 1 เทคนิคการการตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกผลงานทางวิชาการ 

ด้วยโปรแกรม Turnitin 2017 
วันที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น. 

ล าดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน 
1 ดร.กาญจนา ลือพงษ์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
2 นายวิโรจน ์ ยิ้มขลิบ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
3 อาจารย์ประภาพร พลอยยอด คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
4 รศ.ดร.นัฐโชต ิ รักไทยเจริญชีพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5 อาจารย์พลังวัชร์ แพ่งธีระสุขมัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
6 อาจารย์อาณัฏ ศิริพิชญ์ตระกูล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
7 อาจารย์พีรัฐ ลิมปาภรณ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
8 อาจารย์อุทัยวรรณ ประสงค์เงิน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
9 อาจารย์ศิริพันธ์ มิ่งขวัญ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
10 อาจารย์กรณ์พงศ์ ทองศรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
11 อาจารย์นพดล คล้ายวิเศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
12 อาจารย์รุจิวรรณ อันสงคราม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
13 อาจารย์ปริณัน บานชื่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
14 อาจารย์ยุวดี พรธารางพงศ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
15 ผศ.จิรภัทร ตันติทวี คณะศิลปศาสตร์ 
16 ผศ.ภัณรัชสา จารุจินดา คณะศิลปศาสตร์ 
17 อาจารย์ฉลอง อภิวงศ์ คณะศิลปศาสตร์ 
18 อาจารย์อรพร พุทธพงษ์ คณะศิลปศาสตร์ 
19 ผศ.อ านาจ เอ่ียมส าอางค์ คณะศิลปศาสตร์ 
20 ผศ.กวินวุฒิ กลั่นไพฑูรย์ คณะศิลปศาสตร์ 
21 อาจารย์สดศรี ชลังสุด คณะศิลปศาสตร์ 
22 อาจารย์พรรณา ชินทรเดชา คณะศิลปศาสตร์ 
23 อาจารย์นุจรี บุรีรัตน์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
24 ผศ.ดร.ธนพรรณ บุณยรัตกลิน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
25 ดร.มนตรี บุญเรืองเศษ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
26 ดร.สุวิทย ์ ไวยทิพย์ คณะบริหารธุรกิจ 
27 อาจารย์วรรณวิมล นาคทัด คณะบริหารธุรกิจ 
28 อาจารย์มันทนา รังษีกุล คณะบริหารธุรกิจ 
29 อาจารย์ศรายุทธ์ ยิ้มเรือน คณะบริหารธุรกิจ 
30 ดร.ขวัญฤทัย บุญยเสนา คณะบริหารธุรกิจ 
31 อาจารย์สรัณยา มังคละคุปต์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

 
 



รายช่ือผู้เข้าอบรม 
กิจกรรมที่ 1 เทคนิคการการตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกผลงานทางวิชาการ 

ด้วยโปรแกรม Turnitin 2017 
วันที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 12.45 – 16.00 น. 

 
ล าดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน 

1 ดร.จรัสพิมพ์ วังเย็น คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
2 ผศ.อุดมเดชา พลเยี่ยม คณะวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี 
3 อาจารย์ภภัสสร สิงหธรรม คณะวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี 
4 อาจารย์นิภาพร ปัญญา คณะวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี 
5 ผศ.ประชา พิจักขณา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
6 ดร.กิ่งกาญจน์ พิจักขณา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
7 อาจารย์อังคณา แวซอเหาะ คณะศิลปศาสตร์ 
8 อาจารย์ชฎาพร จีนชาวนา คณะศิลปศาสตร์ 
9 อาจารย์ประยุทธ เทียมสุข คณะศิลปศาสตร์ 
10 ผศ.ดร.รพีพรรณ สุฐาปัญณกุล คณะศิลปศาสตร์ 
11 ผศ.ทรงสิริ วิชิรานนท์ คณะศิลปศาสตร์ 
12 อาจารย์สมทรง สุภาพ คณะศิลปศาสตร์ 
13 ผศ.ดร.ชญานนท์ กุลฑลบุตร คณะศิลปศาสตร์ 
14 ร.ต.ดร.พลกฤษณ์ จริยตันติเวทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
15 ดร.พสิษฐ์ สุวรรณภิงคาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
17 ผศ.ดร.วิหาร ดีปัญญา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
18 อาจารย์สุกัญญา จันทกุล คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
19 ดร.เกศทิพย์ กรี่เงิน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
20 ผศ.บุญธรรม พรเจริญ คณะบริหารธุรกิจ 
21 ดร.ณัฐชา ธ ารงโชต ิ คณะบริหารธุรกิจ 
22 อาจารย์ศรีสุดา อินทมาศ คณะบริหารธุรกิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือผู้เข้าอบรม 
กิจกรรมที่ 1 เทคนิคการการตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกผลงานทางวิชาการ 

ด้วยโปรแกรม Turnitin 2017 
วันที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น. 

 
ล าดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน 

1 อาจารย์สุทธิมา วันเพ็ง คณะศิลปศาสตร์ 
2 อาจารย์เกษม เขษมพุฒเรืองศรี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
3 ดร.ฉันทนา ปาปัดถา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
4 ดร.นิศากร ไพบูลย์สิน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
5 ผศ.ดรุณี โอวจริยาพิทักษ์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
6 อาจารย์พิฐชญาณ์ คาเนะโก คณะบริหารธุรกิจ 

 
 

รายช่ือผู้เข้าอบรม 
กิจกรรมที่ 1 เทคนิคการการตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกผลงานทางวิชาการ 

ด้วยโปรแกรม Turnitin 2017 
วันที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 12.45 – 12600 น. 

 
ล าดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน 

1 อาจารย์สุดากาญจน์ แยบดี คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
2 อาจารย์ไอรดา สุดสังข ์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
3 อาจารย์ศรัณย์ จันท์แก้ว คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
4 

อาจารย์คณิต อยู่สมบูรณ์ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

5 อาจารย์เปรมระพี อุยมาวีรหิรัญ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
6 อาจารย์เชาวลิต อุปฐาก คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
7 ดร.ผกามาศ ชูสิทธิ ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
8 ดร.วรดานันท์ เหมนิธิ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
9 อาจารย์ธวัชชัย ตุ่มมะ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
10 ผศ.อมรศิริ ดิสสร คณะบริหารธุรกิจ 

 
 

 
 



 



รายชื่อผู้เข้าอบรม 
กิจกรรมที่ 2 เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป spss 

ระหว่างวันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 
ณ ห้อง Learning Space 1 ชั้น 3 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ 
 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
 1. ผศ. ดร.สชุาดา  เกตุมี 
 2. ดร.ผกามาศ   ชูสิทธิ ์
 3. อาจารย์ภาวนา  ชูศิริ 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
 4. ผศ.อภิญญา   มานะโรจน์ 
 5. ผศ.พจนีย์   บุญนา 
 6. อาจารย์ปรัชญา  แพมงคล 
 7. อาจารย์จิราภัทร  โอทอง 
 8. อาจารย์สุธิดา   กิจจาวรเสถียร 
 9. อาจารย์วรลักษณ์  ป้อมน้อย 
 10. อาจารย์วรธร  ป้อมเย็น 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 11. ผศ.ธนัฎฐา   อ านวยวัฒนะกุล 
 12. ดร.สิริรัตน ์   พาณิช 
 13. นางสาวศุภวรรรณ  โกศลธรรมชัย 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 14. อาจารย์ประภาพร  พลอยยอด 
 15. อาจารย์วณพันธ์  วัยวุฒ ิ
 16. อาจารย์พรพิศ  ศิริมา 
 17. อาจารย์สุวิทย์  แพงกันยา 
 18. อาจารย์โกษิต  จันทนสมิต 
 19. อาจารย์ขวัญชนก  อุนทะอ่อน 
 20. ผศ.ดร.ประเสริฐ  วิโรจน์ชวีัน 
คณะศิลปศาสตร์ 
 21. อาจารย์อังคณา  แวซอเหาะ 
 22. อาจารย์ญาณาธร  เธียรถาวร 
 23. ผศ.อุบลศรี   อุบลสวัสดิ์ 
 24. อาจารย์ฉัตรฤดี  สุบรรณ ณ อยุธยา 
 25. ผศ.ทรงสิริ   วิชิรานนท์ 
 

 
 



รายชื่อผู้เข้าอบรม 
กิจกรรมที่ 2 เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป spss 

ระหว่างวันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 
ณ ห้อง Learning Space 1 ชั้น 3 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ 
 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
 26. อาจารย์ศรัณยู  สว่างเมฆ 
 27. อาจารย์ยุวดี   พรธาราพงศ์ 
 28. นางสาวบุศรินทร์  มั่นวิชาชัย 
กองบริหารงานบุคคล 
 29. นางสาวผกาศิริ  วันทรัพย์ 
กองสื่อสารองค์กร 
 30. นางสาวณิชชา  กุลเตชะวณิช 
กองศิลปวัฒนธรรม 
 31. นางสาวนวลพรรณ   จ าปาเทศ 

32. นางสาวทัศนีย์   น้อยแดง 
สถาบันภาษา 
 33. นายพิชัยยุทธ  สิริอนันตวงศ์ 
 34. นายนพดล   พวงมณี 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 35. นางสาวละมัย  บุตรลพ 
 36. นางสาวรุ่งฤดี  ตรงต่อศักดิ์ 
 37. นางสาวอรอนงค์  งามวิไล 
 38. นางทัศนีย์   วงศ์แตง 
 39. นางสาวรัตติณัฐฏ์  อังสนุ 
 40. นางสาวเพ็ญนภา  รักษ์มณี 
 41. นายวิลาส   วิถีไพร 
 42. นางสาวปิยาณี  จินาพันธ์ 
 43. นายโชคอนันต์  วงศ์พานิช 
 44. นางณิชกมล   ยมนา 
ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ 
 45. นางสาววีราวัลย์   ปรีชาสิทธิคุณ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 46. นางสาวภาวนา   ทิมผ่องใส 

 

 



 

 

 

 



รายช่ือผู้เข้าอบรม 
โครงการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเชิงบูรณาการสู่การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  

กิจกรรมที่ 3 เทคนิคการเขียนค าขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร  
ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น.  

ณ ห้อง Learning Space 1 ชั้น 3 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.พระนคร  
 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
 1. นางสาวกมลณิตย์  ภู่สร 
 2. ดร.ผกามาศ  ชูสิทธิ ์
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

3. รศ.จอมขวัญ   สุวรรณรักษ์ 
4. ดร.น้อมจิตต์    สุธีบุตร 
5. นางสาวสรรษณีย์   เต็มเปี่ยม 

คณะบริหารธุรกิจ 
6. นายชินพรรธน์  สิทธิกรชยาพงษ์   
7. นายพลภัทร   พลบูรณ์  
8. นางสาววริศรา ยงยิ่งประเสริฐ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
9. ดร.สิริรัตน์    พานิช 
10. นางศุภานันท์  ปิ่นเจริญ 
11. นางนิภาพร   ปัญญา 
12. ดร.เมธิญาณินฆ์   ค าขาว    
13. ดร.นริศรา   นาคเมธี 
14. ดร.วรินธร    บุญยะโรจน์ 
15. ดร.ดวงฤทัย   นิคมรัฐ 
16. นางวิภา   จักรชัยกุล 
17. นางสาวเฟ่ืองลัดดา  โสภา 
18. นางภภัสสร   สิงหธรรม 
19. นางสาวณัฐติญา   ไข่ติยากุล 
20. ผศ.อุดมเดชา  พลเยี่ยม 
21. ผศ.สุขจิตร   ตั้งเจริญ 
22. ผศ.เพ็ญนภา  สุวรรณบ ารุง 
23. ดร.วีรวรรณ  จันทนะทรัพย์ 
24. ดร.ธนพงศ์  สารีอินทร์ 
25. ดร.จิระศักดิ์  ธาระจักร์ 

 
 
 
 



คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 26. ผศ.ดร.ปฏิภาณ  ถิ่นพระบาท 

27. ผศ.ดร.ประเสริฐ  วิโรจน์ชวีัน 
28. ผศ.ดร.สมใจ   เพียรประสิทธิ์ 
29.ดร.ณทพร   จินดาประเสริฐ 
30. นางสาวขวัญชนก    อุนทะอ่อน 

คณะวิศวกรรมศาสตร์(ต่อ) 
 31. ว่าที่ร้อยโทกิตติภณ  ฤทธิ์ทอง 

32. นายธวัชชัย   ชาติต านาญ 
33. นายนิลมิต   นิลาศ 
34. นางสาววัลภา   ภุมมะระ 

คณะศิลปศาสตร์ 
35.ผศ.ดร.ณรงค์   โพธิ์พฤกษานันท์ 
36.นางสาวพรกนก  ศรีงาม 
37.ผศ.ทรงสิริ   วิชิรานนท์ 
38.ดร.สุนันทา   ชูตินันท์   
39.ผศ.ดร.รพีพรรณ  สุฐาปัญณกุล 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



รายช่ือ 
โครงการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเชิงบูรณาการสู่การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

กิจกรรมที่ 4 การบรรยายพิเศษหัวข้อ “เทคนิคการขอรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก” 
ณ ห้องประชุมเฟืองทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561  
 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
1 อาจารย์วรรณภา มโนสืบ     

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
2 อาจารย์นิอร ดาวเจริญพร     
3 ผศ.เชาวลิต    อุปฐาก     
4 อาจารย์รุ่งฤทัย  ร าพึงจิต       
5 ดร.ธนภพ โสตรโยม     
6 อาจารย์ประพาฬภรณ์  ธีรมงคล       
7 อาจารย์นพพร  สกุลยืนยงสุข     
8 ผศ.ดร.ธนพรรณ บุณยรัตกลิน     
9 ดร.น้อมจิตต์ สุธีบุตร     
10 อาจารย์กฤตพร ชูเส้ง     
11 อาจารย์สุกัลยา       จันทนกุล     
12 ดร.เกศทิพย์ กรี่เงิน     
13 อาจารย์อินท์ธีมา หิรัญอัครวงศ์     

คณะบริหารธุรกิจ 
14 อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ ธีระเวช     
15 อาจารย์พรคิด อ้ันขาว     
16 ผศ.จ านงค์ จันทโชโต     
17 ดร.อารีย์ มยังพงษ์     

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
18 ดร.ดวงฤทัย นิคมรัฐ     
19 ผศ.ดร.กัลทิมา เชาว์ชาญชัยกุล     
20 ผศ.ดร.วิไลวรรณ ลีนะกุล     
21 ดร.สุนิสา สายอุปราช     
22 ผศ.เพ็ญนภา สุวรรณบ ารุง     
23 ผศ.สลักจิต พุกจรูญ     
24 ผศ.เพ็ชรรัตน์ เวฬุคามกุล     
25 นางศุภานัน  ปิ่นเจริญ     
26 นางสาวศศิมา  เตรียมวิจารณ์กุล     

 
 
 



รายช่ือ 
โครงการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเชิงบูรณาการสู่การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

กิจกรรมที่ 4 การบรรยายพิเศษหัวข้อ “เทคนิคการขอรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก” 
ณ ห้องประชุมเฟืองทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561  
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
27 ผศ.ดร.วิโรจน ์ ฤทธิ์ทอง     
28 ดร.พลกกฤษณ์  จริยตันติเวทย์     
29 ผศ.ดร.วิหาร ดีปัญญา     
30 อาจารย์พลังวัชร์ แพ่งธีระสุขมัย     
31 อาจารย์วณพันธุ์ วัยวุฒ ิ     
32 ผศ.พูนศรี วรรณการ     
33 ดร.พสิษฐ์ สุวรรณภิงคาร     
34 ดร.สุวิทย ์ แพงกันยา     
35 อาจารย์พรภัทร์ ศิริธรรมกุล     
36 อาจารย์อัญชลี มโนสืบ     
37 อาจารย์ประภาพร  พลอยยอด     
38 ดร.สุรชัย  กาญจนาคม     
39 ดร.เทอดพงษ์  แดงสี     
40 ว่าที่ร้อยโทกิตติภณ   ฤทธิ์ทอง     
41 นายชัยวัฒน์   ไชยมหาพฤกษ์     
42 นายธนภัทร   รุจิแก้ว     
43 นางสาวนุชนาถ  ทองใหญ่     
44 นายมานัส   แดงชาติ     
45 นายวนัสนันท์   อิษฎ์วิริยะพรรณ     
46 นายอิสรา   โรจนะ     

คณะศิลปศาสตร์ 
47 ผศ.ดร.ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์     
48 ผศ.ภัณรัชสา จารุจินดา     
49 ดร.ชัยวุฒ ิ ชัยฤกษ์     
50 ดร.สมทรง สุภาพ     
51 ผศ.ดร.เกษสุนีย์ บ ารุงจิตต์     
52 อาจารย์กิจทวีสิน  วิชัยดิษฐ์     
53 ดร.นิตินันท์  ศรีสุวรรณ     
54 นายปุริปุญญวิทย์  ธนนาถเชาวรินทร์     

 
 
 



รายช่ือ 
โครงการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเชิงบูรณาการสู่การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

กิจกรรมที่ 4 การบรรยายพิเศษหัวข้อ “เทคนิคการขอรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก” 
ณ ห้องประชุมเฟืองทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561  
 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
55 อาจารย์จารุวรรณ  ดิศวัฒน์     
56 อาจารย์มธุรส   เวียงสีมา     
57 นายวิโรจน์   ยิ้มขลิบ     

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
58 อาจารย์คณิต อยู่สมบูรณ์     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


