
 

รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการตามรูปแบบ PDCA 
 

ส่วนท่ี 1 รายละเอียดโครงการตามท่ีขอในงบประมาณ (*ข้อมูลที่กรอกตอนขออนุมัติงบโครงการ) 

 

ชื่อโครงการ(รหัสงบโครงการ) โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย (รหัสโครงการ 630561) 

หลักการและเหตผุล  

สถาบันวิจัย เป�นหน่วยงานซึ่งมีภารกิจในการสนับสนุนและส่งเสริมการทำวิจัย ด้านการทำงานวิจัยองค์ความรู้ ซึ่งแบ่งเป�นประเภทงานวิจัยพ้ืนฐาน งานวิจัยประยุกต์ 

งานวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ มีการสร้างกระบวนการสนับสนุนการทำงานวิจัยอย่างครบวงจร คือการให้ทุน จัดอบรม จัดนักวิจัยพ่ีเลี้ยง สนับสนุนการ

เผยแพร่ และเพ่ือเป�นการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีความรู้สามารถปฏิบัติด้านการวิจัยได้อย่างมีคุณภาพ ทางสถาบันวิจัย จึงมีการจัดอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการ

วิจัยขึ้นเป�นประจำทุกป� และมีประกาศนียบัตรการพัฒนาบุคลากรให้แก่คณาจารย์และบุคลากร เพ่ือตอบสนองเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาบุคลากรให้เป�นผู้ที่มี

ความรู้ความสามารถด้านการวิจัย และพัฒนาเป�นนักวิจัยมืออาชีพได้ต่อไป 

 

วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ อันส่งผลให้คณะวิชาและมหาวิทยาลัยสามารถบรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์มาตรฐานการประกัน

คุณภาพการศึกษา  

2. เพ่ือให้อาจารย์ผู้เข้ารับการอบรมมีโอกาสได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์อันเป�นประโยชน์จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

 

แผนการดำเนินการ 

1. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนโครงการ และแผนกิจกรรมในโครงการ 

2. จัดการอบรม จำนวน 3 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 เดือนกรกฎาคม 2563 / ครั้งที่ 2 เดือนตุลาคม 2563 / ครั้งที่ 3 เดือนพฤษภาคม 2564 

3. ดำเนินกิจกรรมในโครงการด้านต่าง ๆ และคัดสรรวิทยากรมืออาชีพ มาให้การฝ�กอบรมด้านวิจัยอย่างต่อเน่ือง 

4. คำนวณงบประมาณที่จะใช้ในแต่ละโครงการย่อย ต้ังเบิกงบประมาณ 



 

5. ประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอก หากมีผู้สนใจก็สามารถเข้าร่วมฟ�งได้ เพ่ือการพัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพย่ิงขึ้น โดยการประชาสัมพันธ์จะประชาสัมพันธ์ผ่านทาง

อีเมล์บุคลากร บันทึกข้อความ ผ่านระบบเว็บไซต์สถาบันวิจัย 

6. รวบรวมรายช่ือ และเตรียมเอกสารสำหรับงานอบรม 

7. เตรียมประกาศนียบัตร สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมในแต่ละครั้ง โดยมีการลงนามของ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย และวิทยากรผู้มา

บรรยาย 

8. ประเมินผลและจัดทำรายงานสรุปตาม PDCA 

9. อัพขอ้มูลงานอบรม/สัมมนาและภาพบรรยากาศขึ้นระบบบนเว็บไซต์สถาบันวิจัย หัวข้อ กิจกรรม เพ่ือการสืบค้นการจัดงานต่าง ๆ ของสถาบันวิจัย 

(http://rri.rsu.ac.th/activities.php) 

10. สอบถามหวัข้อการจัดอบรมในครั้งต่อ ๆ ไปจากผู้เข้ารว่มอบรม เพ่ือการพัฒนาด้านการวิจัยให้ตรงจุด 

 

กลุ่มเป้าหมายกลุ่มเป้าหมาย (ผู้ร่วมโครงการ/ผู้ใช้ประโยชน)์ :  

นักศึกษา : 0
 คน  

อาจารย์ / เจ้าหน้าท่ี : 200
 คน  

ชุมชน (บุคคลภายนอก) : 0
 คน 

กลุ่มเป้าหมาย(ผู้ใช้งบประมาณ) : 

นักศึกษา : 0
 คน  

อาจารย์ / เจ้าหน้าท่ี : 200
 คน  

ชุมชน (บุคคลภายนอก) : 0
 คน 

 



 

ส่วนท่ี 2 ส่วนการดำเนินงาน 

 



 

สรุปการดำเนินการและผลการดำเนนิการ   

ลำดับ โครงการอบรม วันที่จัดอบรม ผลการประเมิน 

ความพึงพอใจ 

1 โครงการอบรม สำหรับอาจารย์ เรื่อง หลักจริยธรรมพื้นฐานการวิจัยในคน และเทคนิคการขอรับรองจริยธรรม

การวิจัยในคน 

27 ตุลาคม 2563 4.79 อยู่ในระดับ ดีมาก 

2 โครงการอบรม เรื่อง การเขียนบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ในงานประชุมวิชาการ/วารสาร 18 พฤศจิกายน 2563 4.54 อยู่ในระดับ ดีมาก 

 

โครงการที่ 1 : โครงการอบรม สำหรับอาจารย์ เรื่อง หลักจริยธรรมพื้นฐานการวิจัยในคน และเทคนิคการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน 

เมื่อวันที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยแบ่งเป�น 2 สาย ได้แก่ สายวิทยาศาสตร์ ห้อง 1-702 และ สายสังคมศาสตร์ 

ห้อง 7-100 จากกลุ่มเป้าหมาย 80 คน มีผู้เข้าอบรม 95 คน มีผู้กรอกแบบประเมิน จำนวน 77 คน มีคะแนนความพึงพอใจอยู่ที่ 4.79 อยู่ในระดับ ดีมาก ดังตารางที่ 1  

ตารางที่ 1 ระดับการประเมินการจัดอบรม 

ข้อคำถาม คะแนนเฉลี่ย ระดับการประเมิน 

ด้านบริบท   

1. วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับความต้องการของผู้เข้าอบรม 4.83 ดีมาก 

2. โครงการเหมาะสมกับเวลาและสถานการณ์ของสังคมในป�จจุบัน 4.84 ดีมาก 

ด้านป�จจัยนำเข้า   

1. ความพร้อมของคณะทำงานดำเนินการจัดอบรม 4.85 ดีมาก 

2. ความพร้อมของวิทยากรในการจัดอบรม 

3. ความพร้อมของผู้ประสานงานในการให้บริการในการจัดอบรม 

4. ความเหมาะสมของเอกสารประกอบการจัดอบรม 

5. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดอบรม 

6. ความเหมาะสมของสถานที่จัดการจัดอบรม 

4.90 

4.84 

4.75 

4.77 

4.67 

ดีมาก 

ดีมาก 

ดีมาก 

ดีมาก 

ดีมาก 



 

 

ด้านกระบวนการ   

1. วิทยากรมีความรอบรู้ในหัวข้อการจัดอบรม 4.97 ดีมาก 

2. วิทยากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้เป�นอย่างดี 

3. วิทยากรมีการกระตุ้นเร้าความสนใจของผู้เข้ารับการจัดอบรมได้ดี 

4. วิทยากรใหค้วามเป�นกันเองกับผู้เข้ารับการจัดอบรม 

5. วิทยากรตอบคำถามตรงประเด็นและเข้าใจได้ง่าย 

6. วิทยากรเป�ดโอกาสให้ผู้เขา้อบรมมีส่วนร่วมและปฏิสัมพันธ์ที่ดี 

4.85 

4.66 

4.88 

4.87 

4.83 

ดีมาก 

ดีมาก 

ดีมาก 

ดีมาก 

ดีมาก 

ด้านบริบท   

1. ท่านมีความรู้ความเข้าใจในเน้ือหาการจัดอบรมด้วยดี 4.45 ดีมาก 

2. การจัดอบรมครั้งน้ีได้สร้างโลกทัศน์และการเรียนรู้ใหม่ ๆ ให้แกท่่าน 

3. ท่านคิดว่าเรื่องที่ได้รับจากการจัดอบรมมีความสำคัญต่อหน่วยงานของท่าน 

4. ท่านสามารถนำความรู้ที่ได้จากการจัดอบรมไปใช้ประโยชน์ในการทำงานได้ 

4.72 

4.78 

4.83 

ดีมาก 

ดีมาก 

ดีมาก 

ภาพรวมการจัดอบรม 4.79 ดีมาก 

 

ตารางที่ 2 แสดงความคาดหวังด้านความรู้ ความเข้าใจ การนำไปใช้ประโยชน์ก่อนและหลังเข้ารับการอบรม 

เปอรเ์ซ็นต์ (%) 
ก่อน หลัง 

จำนวนคน ร้อยละ จำนวนคน ร้อยละ 

0-20 6 7.80 0 0 

21-40 33 42.90 0 0 

41-60 15 19.50 12 15.60 

61-80 20 26.00 35 45.50 

81-100 3 3.90 30 39.00 

รวม 77 100.00 77 100.00 



 

โครงการที่ 2 : โครงการอบรม เรื่อง การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในงานประชุมวิชาการ/วารสาร 

เมื่อวันพุธที่ 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ มหาวิทยาลัยรังสิต ผ่านระบบ Facebook จากกลุ่มเป้าหมาย 50 คน มผีู้เข้าอบรม 75 คน  มีผู้

กรอกแบบประเมิน จำนวน 57 คน มีคะแนนความพึงพอใจอยู่ที่ 4.54 อยู่ในระดับ ดีมาก ดังตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2 ระดับการประเมินการจัดอบรม 

ข้อคำถาม คะแนนเฉลี่ย 
ระดับ 

การประเมิน 

ความคิดเหน็ต่อประเด็นความรู้และวิทยากร   

1.1 ความน่าสนใจของหัวข้อการอบรม 4.68 ดีมาก 

1.2 ความเช่ียวชาญในประเด็นนำเสนอของวิทยากร 4.82 ดีมาก 

1.3 วิทยากรมคีวามสามารถในการถ่ายทอดให้เข้าใจได้ง่าย 4.77 ดีมาก 

ความรู้จากการอบรม   

2.1 ความรู้ความเข้าใจจากการอบรม เรื่อง "แนวทางการเขียนบทความวิจัยเพ่ือการตีพิมพ์" 

2.2 ความรู้ความเข้าใจจากการอบรม เรื่อง "การใช้โปรแกรม Zotero สำหรับการช่วยเขียนเอกสารอ้างอิงในการตีพิมพ์" 

4.42 

4.30 

ดี 

ดี 

ความคิดเหน็ต่อการจัดงาน 

3.1 การประชาสัมพันธ์การจัดอบรม ทำได้ดีระดับใด 4.19 ดี 

3.2 ความสะดวกในการลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม 4.65 ดีมาก 

3.3 ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดอบรม (ระบบ Facebook Live) 4.60 ดีมาก 

3.4 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดอบรม 4.58 ดีมาก 

3.5 ความเหมาะสมของเอกสารและสื่อประกอบการอบรม 4.42 ดี 

ภาพรวมการจัดอบรม 4.54 ดีมาก 

 



 

ตารางที่ 2 แสดงความคาดหวังด้านความรู้ ความเข้าใจ การนำไปใช้ประโยชน์ก่อนและหลังเข้ารับการอบรม* 

เปอรเ์ซ็นต์ (%) 
ก่อน หลัง 

จำนวนคน ร้อยละ จำนวนคน ร้อยละ 

0-20 3 5.30 - - 

21-40 14 24.60 1 1.80 

41-60 26 45.60 11 19.30 

61-80 14 24.60 27 47.4 

81-100 - - 18 31.60 

รวม 57 100.00 57 100.00 

 

ส่วนท่ี 3  

การประเมินโครงการ  

ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ 
ที่ต้ังไว้ในระบบงบ 

ค่าเป้าหมาย เอกสารแนบรายงานโครงการ 

ที่ต้ังไว้ในระบบงบ ผลที่ได้ ที่ต้ังไว้ในระบบงบ ที่แนบไว้ในภาคผนวก 

1. ผู้ เข้ าร่วมโครงการได้รับประโยชน์จาก

โครงการอยู่ในระดับดีหรือดีมากขึ้นไป 

1. ผู้ตอบประเมินไม่

ต่ ำก ว่าร้อยละ 60 

ข อ ง ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม

โครงการ 

โครงการที่ 1: ผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อย

ละ 84.42 ของผู้ตอบแบบประเมินได้รับ

ประโยชน์จากโครงการอบรมในระดับดี

ขึ้นไป (65 คนที่ตอบ มาก / มากทีสุ่ด) 

 

โครงการที่ 2: ผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อย

ละ 78.95 ของผู้ตอบแบบประเมินได้รับ

ประโยชน์จากโครงการอบรมในระดับดี

ขึ้นไป (45 คนที่ตอบ มาก / มากทีสุ่ด) 

1. ผลประเมินจากผู้ เข้าร่วม

โครงการ (ตอบแบบประเมินไม่

น้ อ ย ก ว่ า ร้ อ ย ล ะ  5 0  ข อ ง

กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้ประโยชน์) 

ตารางสรุปผลการประเมิน

ความพึงพอใจ 



 

ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ 
ที่ต้ังไว้ในระบบงบ 

ค่าเป้าหมาย เอกสารแนบรายงานโครงการ 

ที่ต้ังไว้ในระบบงบ ผลที่ได้ ที่ต้ังไว้ในระบบงบ ที่แนบไว้ในภาคผนวก 

2. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 2.จำนวนผู้ เข้ าร่วม

โครงการ ร้อยละ 80 

ของกลุ่มเป้าหมาย 

โครงการที่  1 : ผู้ เข้ าร่วมโครงการมี

จำนวน ร้อยละ 118.75 (95 คน จาก

กลุ่มเป้าหมาย 80 คน) 

 

โครงการที่  2: ผู้ เข้ าร่วมโครงการมี

จำนวน ร้อยละ 148  (74 คน  จาก

กลุ่มเป้าหมาย 50 คน) 

2 . เอ ก ส ารล ง ช่ื อ ผู้ เข้ า ร่ วม

โครงการ 

รายช่ือผู้ เข้าร่วมอบรมทั้ง 2 

โครงการ 

 

**กรณี โครงการท่ีประเมินจากแบบสอบถาม/แบบสำรวจ 

1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการตามที่ต้ังในระบบ 200 คน  

2. จำนวนผู้ตอบแบบประเมิน จากโครงการที่ 1 จำนวน 77 คน โครงการท่ี 2 จำนวน 57 คน รวมเป�น 137 คน 

3. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เลือก 5 (มากที่สุด) และ 4 (มาก) จากโครงการที ่1 จำนวน 65 คน โครงการที่ 2 จำนวน 45 คน รวมเป�น 120 คน 

 

ส่วนท่ี 4   การนำข้อเสนอแนะไปปรบัปรุงแก้ไข (ถ้ามี) 

 

- ข้อเสนอแนะในการดำเนนิงานครั้งก่อน (ถ้ามี) 

   1) ควรมีไมค์ลอยสำหรับการใช้ซักถาม 

 

- ส่ิงที่ได้ดำเนินการแก้ไข / ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะครั้งก่อน 

   1) ควรมีไมค์ลอยสำหรับการใช้ซักถาม 



 

 แนวทางการแก้ไข: ป�การศึกษา 2563 จึงมีการขอให้สำรองไมค์ลอยสำหรับการเดินไมค์ เวลาตอบคำถาม และมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลในช่วงตอบคำถาม  

 

- ผลการประเมินในคราวนี้ 

ผ่านเกณฑ์ตามวัตถุประสงคท์ี่ต้ังไว้ทุกข้อ 

 

- ข้อเสนอแนะสำหรับในการพัฒนาในครั้งต่อไป 

1) การจัดส่งเอกสารการอบรมก่อนวันอบรมจริง 

2) การจัดอบรมปฏิบัติการในหัวข้อที่มีการจดัอบรม โดยระยะเวลาที่จัดให้เหมาะสม 



 

ภาคผนวก 
โครงการที่ 1 : โครงการอบรม สำหรับอาจารย์ เรื่อง หลักจริยธรรมพื้นฐานการวิจัยในคน และเทคนิคการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน 

 

 

 
 

รูปภาพโครงการที่ 1 : โครงการอบรม สำหรับอาจารย์ เรื่อง หลักจริยธรรมพ้ืนฐานการวิจัยในคน และเทคนิค 

การขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน 



 

 

 
 

รูปภาพโครงการที่ 1 : โครงการอบรม สำหรับอาจารย์ เรื่อง หลักจริยธรรมพ้ืนฐานการวิจัยในคน และเทคนิค 

การขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน 



 

โครงการที่ 1 : โครงการอบรม สำหรบัอาจารย์ เรื่อง หลกัจริยธรรมพืน้ฐานการวิจัยในคน และเทคนคิการขอรบัรองจริยธรรมการวิจัยในคน 

 

 



 

รายชื่อผูเ้ขา้รว่มโครงการ 

โครงการอบรม สำหรบัอาจารย์ เรื่อง หลกัจริยธรรมพืน้ฐานการวิจัยในคน และเทคนคิการขอรบัรองจริยธรรมการวิจัยในคน 

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.30 น. 

ณ มหาวิทยาลัยรังสิต  

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สังกัด กลุ่มสาขา 

1 รศ.พิพัฒน์ ลักษมีจรัลกลุ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย(์ภายนอก) สายวิทยาศาสตร์ 

2 นางสาวชาลินี พรรธนะแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์ สายวิทยาศาสตร์ 

3 นางสาวมนัสวี ป�ยะนีรนาท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สายวิทยาศาสตร์ 

4 ผศ.ดร.ปรียาภรณ์ โมนะตระกูล ศรีเพียร คณะเทคนิคการแพทย์ สายวิทยาศาสตร์ 

5 ผศ.อังสนา โยธินารักษ์ คณะเทคนิคการแพทย์ สายวิทยาศาสตร์ 

6 ผศ.ดร.เฟ��องฉัตร จรินทร์ธนันต์ คณะเทคนิคการแพทย์ สายวิทยาศาสตร์ 

7 ดร.บุศรา ชินสงคราม คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา สายวิทยาศาสตร์ 

8 ดร.ณัฏฐิกา นาคเพชร คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา สายวิทยาศาสตร์ 

9 อาจารย์ศิริพร วงค์สายญาติ ศิริพร คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตรก์ารกีฬา สายวิทยาศาสตร์ 

10 ผศ.ดร.อำภาพร  นามวงศ์พรหม คณะพยาบาลศาสตร ์ สายวิทยาศาสตร์ 

11 ผศ.ดร.น้ำอ้อย ภักดีวงศ์ คณะพยาบาลศาสตร ์ สายวิทยาศาสตร์ 

12 ดร.วัชรินทร์ วุฒิรณฤทธ์ิ คณะพยาบาลศาสตร ์ สายวิทยาศาสตร์ 

13 ผศ.ดร.ขนิตฐา หาญประสิทธ์ิคำ คณะพยาบาลศาสตร ์ สายวิทยาศาสตร์ 

14 ผศ.ดร.เกศรา เสนงาม คณะพยาบาลศาสตร ์ สายวิทยาศาสตร์ 

15 ผศ.ดร.นภัสกรณ์ วิทูรเมธา คณะพยาบาลศาสตร ์ สายวิทยาศาสตร์ 

16 อาจารย์สุทธิศรี ตระกูลสิทธิโชค คณะพยาบาลศาสตร ์ สายวิทยาศาสตร์ 

17 ผศ.ดร.วารินทร์ บินโฮเซ็น คณะพยาบาลศาสตร ์ สายวิทยาศาสตร์ 



 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สังกัด กลุ่มสาขา 

18 น.อ.หญิง ดร.วิลาวรรณ  เทียนทอง คณะพยาบาลศาสตร ์ สายวิทยาศาสตร์ 

19 ว่าที ่ร.ต.อ. ดร.ปาริชาติ  เทวพิทักษ์ คณะพยาบาลศาสตร ์ สายวิทยาศาสตร์ 

20 ศ.นพ.วรชัย ศิริกุลชยานนท์ คณะวิทยาศาสคร ์ สายวิทยาศาสตร์ 

21 รศ.ดร.ทัศนีย์ ป�ญจานนท ์ คณะวิทยาศาสตร์ สายวิทยาศาสตร์ 

22 ผศ.ดร.วนิดา พงศ์สถาพร คณะวิทยาศาสตร์ สายวิทยาศาสตร์ 

23 ผศ.อรพรรณ ทองประสงค ์ คณะวิทยาศาสตร์ สายวิทยาศาสตร์ 

24 ดร.ศรัณยา กิจดำรงธรรม คณะวิทยาศาสตร์ สายวิทยาศาสตร์ 

25 ดร.รัชนก  ขำศิริ คณะวิทยาศาสตร์ สายวิทยาศาสตร์ 

26 ผศ.ดร.บุษบา พิพิธพร คณะวิทยาศาสตร์ สายวิทยาศาสตร์ 

27 ดร.ภญ.ดวงใจ ดวงฤทธ์ิ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ สายวิทยาศาสตร์ 

28 อาจารย์ทักษ์ การุณเจริญพาณิชย์ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ สายวิทยาศาสตร์ 

29 ดร.ภก.ทศธน จรูญรัตน์ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ สายวิทยาศาสตร์ 

30 ภญ.นภาพร ลักขณา วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ สายวิทยาศาสตร์ 

31 อาจารย์สุดารัตน์ ธีรวรวิทย์ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ สายวิทยาศาสตร์ 

32 อาจารย์สุลักขณา สุพร วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ สายวิทยาศาสตร์ 

33 อาจารย์พรหมพิริยะ ป�ติรัตนวรนาท วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ สายวิทยาศาสตร์ 

34 ภญ.กมลา สดับพจน์ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ สายวิทยาศาสตร์ 

35 แพทย์จีนณิชากร ธรรมสัจการ วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก สายวิทยาศาสตร์ 

36 ดร.วาลุกา พลายงาม วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก สายวิทยาศาสตร์ 

37 อาจารย์กฤตพร รำจวนเกียรติ วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรและเทคโนโลยีอาหาร สายวิทยาศาสตร ์

38 ดร.กัณฐวุฒิ บุญม ี วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรและเทคโนโลยีอาหาร สายวิทยาศาสตร์ 



 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สังกัด กลุ่มสาขา 

39 ศ.ทญ.ละอองทอง วัชราภัย วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ สายวิทยาศาสตร์ 

40 ศ.ทพญ.ดร.สมพร สวัสดิสรรพ์ วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร ์ สายวิทยาศาสตร์ 

41 รศ.ปรียา อนุพงษ์องอาจ วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ สายวิทยาศาสตร์ 

42 ผศ.ปรานม ดีรอด สถาบันกีฬา สายวิทยาศาสตร์ 

43 พล.อ.ท.ดร.ศุภกฤต อริยะปรีชา สถาบันการบิน สายวิทยาศาสตร์ 

44 นายสุพจน์ ฐานนันท์ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ์(ภายนอก) สายสังคมศาสตร์ 

45 ผศ.ดร.ยุทธชัย  เลิศวรปรัชญ ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี สายสังคมศาสตร์ 

46 อาจารย์สุนิสา มามาก ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล สายสังคมศาสตร์ 

47 อาจารย์เพียงฤทัย เสง่ียมศลิป์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ สายสังคมศาสตร์ 

48 อาจารย์จิตราภรณ ์เถรวัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ สายสังคมศาสตร์ 

49 อาจารย์พัชรินทร์ อนันตคุณปูกร วิทยาลัยดุสิตธานี สายสังคมศาสตร์ 

50 ผศ.ดร.สถิตย์พงษ์ มั่นหลำ วิทยาลัยดุสิตธานี สายสังคมศาสตร์ 

51 อาจารย์จอมทัพ ขวัญราช วิทยาลัยดุสิตธานี สายสังคมศาสตร์ 

52 อาจารย์วิศนี ยอดสกุล วิทยาลัยดุสิตธานี สายสังคมศาสตร์ 

53 อาจารย์ภาวนา จันมาลา วิทยาลัยดุสิตธานี สายสังคมศาสตร์ 

54 อัญยาณีย์  เกตุพันธ์ุ สถาบันการบินพลเรือน สายสังคมศาสตร์ 

55 ดร.สุมาล ีสว่าง คณะบริหารธุรกิจ สายสังคมศาสตร์ 

56 ดร.บุษกริน นิติวงศ์ คณะบริหารธุรกิจ สายสังคมศาสตร์ 

57 อาจารย์เนตรทิพย์  สรุศิริกลุ คณะบริหารธุรกิจ สายสังคมศาสตร์ 

58 ดร.พัชร์หทัย จารุทวีผลนุกูล คณะบริหารธุรกิจ สายสังคมศาสตร์ 

59 อาจารย์สุทิศา ปลื้มป�ติวิริยะเวช คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา สายสังคมศาสตร์ 



 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สังกัด กลุ่มสาขา 

60 ผศ.ดร.มงคล  เทียนประเทืองชัย คณะนิติศาสตร์ สายสังคมศาสตร์ 

61 ผศ.ดร.คณิตศร เทอดเผ่าพงศ ์ คณะบัญชี สายสังคมศาสตร์ 

62 ดร.รพีพรรณ เพชรอนันต์กุล คณะศิลปศาสตร์ สายสังคมศาสตร์ 

63 ผศ.ดร.กัณฐิกา ศรีอุดม คณะศิลปศาสตร์ สายสังคมศาสตร ์

64 ดร.อดิศักด์ิ นุชมี คณะศิลปศาสตร์ สายสังคมศาสตร์ 

65 รศ.พ.ต.ท.ดร.กฤษณพงค ์พูตระกูล คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม สายสังคมศาสตร์ 

66 ดร.อารณีย์ วิวัฒนาภรณ์ คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม สายสังคมศาสตร์ 

67 ดร.นวภัทร สมกำเนิด คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม สายสังคมศาสตร์ 

68 ผศ.ฉัฐชสรณ์ จุลตามระ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ สายสังคมศาสตร์ 

69 อาจารย์สราวุธ เนียรวิฑูรย์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ สายสังคมศาสตร์ 

70 อ.ดร.ภก.สิกขวัฒน์  นักร้อง วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ สายสังคมศาสตร ์

71 ผศ.ดร.สุพินดา เลิศฤทธ์ิ วิทยาลัยครูสุรยิเทพ สายสังคมศาสตร์ 

72 ดร.นิภาพร เฉลิมนิรันดร วิทยาลัยครูสุรยิเทพ สายสังคมศาสตร์ 

73 ดร.ชัชชญา พีระธรณิศร์ วิทยาลัยครูสุรยิเทพ สายสังคมศาสตร์ 

74 อาจารย์แขไข ธนสารโสภิณ วิทยาลัยดนตร ี สายสังคมศาสตร์ 

75 ผศ.เจตนิพิฐ สงัข์วิจิตร วิทยาลัยดนตร ี สายสังคมศาสตร์ 

76 ผศ.ดร.สมุามาลย์ ปานคำ วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี สายสังคมศาสตร์ 

77 ผศ.ดร.สมชาย เล็กเจรญิ วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี สายสังคมศาสตร์ 

78 ผศ.ดร.มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี สายสังคมศาสตร์ 

79 ดร.เปรมณัช โภชนสมบูรณ์ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม สายสังคมศาสตร์ 

80 ผศ.ดร.สรพงษ ์วงศ์ธีระธรณ์ วิทยาลัยนิเทศศาสตร ์ สายสังคมศาสตร์ 

81 ผศ.ดร.ฐิติ วิทยสรณะ วิทยาลัยนิเทศศาสตร ์ สายสังคมศาสตร์ 



 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สังกัด กลุ่มสาขา 

82 ผศ.ดร. ดวงทิพย์ เจริญรุกข ์ วิทยาลัยนิเทศศาสตร ์ สายสังคมศาสตร์ 

83 ผศ.ปดัทมา ธนภาสรณ์ วิทยาลัยนิเทศศาสตร ์ สายสังคมศาสตร์ 

84 ผศ.ศศโสฬส จติรวานิชกุล วิทยาลัยนิเทศศาสตร ์ สายสังคมศาสตร์ 

85 อาจารย์วรทัย ราวินิจ วิทยาลัยนิเทศศาสตร ์ สายสังคมศาสตร์ 

86 อาจารย์เขมนิจ มาลาเว วิทยาลัยนิเทศศาสตร ์ สายสังคมศาสตร์ 

87 อาจารย์ณัฐพงษ ์หริรักษาพิทกัษ์ วิทยาลัยนิเทศศาสตร ์ สายสังคมศาสตร์ 

88 ดร.ณัฐกานต์ เกาศล วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย ์ สายสังคมศาสตร์ 

89 ดร.ปวีณา สุจริตธนารักษ์ ศูนย์ RSU Cyber University สายสังคมศาสตร์ 

90 ผศ.ดร.วิชญาณี โอชา สถาบันการทูตและการต่างประเทศ สายสังคมศาสตร์ 

91 ผศ.ชาญชัย  สขุสุวรรณ ์ สถาบันกีฬา สายสังคมศาสตร์ 

92 อาจารย์ลดาวัลย์  น้อยเหลือ สถาบันกีฬา สายสังคมศาสตร์ 

93 อาจารย์พีระ ศรีประพันธ์ สถาบันกีฬา สายสังคมศาสตร์ 

94 คุณบุญจิรา ชลธารนที สำนักงานสวัสดิการสุขภาพ สายสังคมศาสตร์ 

95 คุณนงนุช เดชจบ สำนักงานสวัสดิการสุขภาพ สายสังคมศาสตร์ 

 



 

โครงการที่ 2 : โครงการอบรม เรื่อง การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในงานประชุมวิชาการ/วารสาร 

 

 
 

รูปภาพโครงการที่ 2 : เรื่อง การเขียนบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ในงานประชุมวิชาการ/วารสาร 



 

 

  

 

รูปภาพโครงการที่ 2 : เรื่อง การเขียนบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ในงานประชุมวิชาการ/วารสาร 



 

โครงการที ่2 : โครงการอบรม เร่ือง การเขยีนบทความวิจยัเพื่อตีพิมพ์ในงานประชุมวิชาการ/วารสาร 

   

  



 

รายชื่อผูเ้ขา้รว่มโครงการ 

เรื่อง การเขียนบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ในงานประชุมวิชาการ/วารสาร 

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 – 11.30  

ณ มหาวิทยาลัยรังสิต ผ่านระบบ Facebook Live 

ลำดับ ชื่อ-สกุล สังกัด / หน่วยงาน 

1 อาจารย์ปฐมพงศ์ จันธิมา คณะกายภาพบำบัดเเละเวชศาสตร์การกีฬา 

2 อาจารย์อภิญญ์การย์ เจรญิลาภ คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา 

3 ดร. กิติมา รงค์สวัสด์ิ คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา 

4 ดร. เบญจรัตน์ แสงทอง คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา 

5 อาจารย์ศิรินทร์ สิทธิสุวรรณสิน คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา 

6 อาจารย์วราสินี สืบซึ้ง คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา 

7 อาจารย์โกเมศ กาญจนพายัพ คณะดิจิทัลอาร์ต 

8 นายป�ยนนท์ สมบูรณ ์ คณะดิจิทัลอาร์ต 

9 อาจารย์พัชรินทร์ พลอยสทิธ์ิ คณะทัศนมาตรศาสตร์ 

10 อาจารย์ภัทรพร หร่ายพันธ์ คณะทัศนมาตรศาสตร์ 

11 อาจารย์นิศา ปานอ่อน คณะทัศนมาตรศาสตร์ 

12 อาจารย์ฐิติภา เบญจพล คณะทัศนมาตรศาสตร์ 

13 ผศ.ปดัทมา ธนภาสรณ ์ คณะนิเทศศาสตร์ 

14 อาจารย์ลัดดาวรรณ์ มัณยานนท์ คณะบริหารธุรกิจ 

15 อาจารย์ณัฐธงชัย ตรีทวีวงศ์กุล คณะบริหารธุรกิจ 

16 อาจารย์ลัดดาวรรณ์ มัณยานนท์ คณะบริหารธุรกิจ 

17 อาจารย์อภิราม ทัฬหวิรุฬห์วงศ์ คณะบริหารธุรกิจ 

18 ผศ.ดร.น่ิมนวล วิเศษสรรพ์ คณะบัญชี 



 

ลำดับ ชื่อ-สกุล สังกัด / หน่วยงาน 

19 อาจารย์อรทัย เหรียญทิพยะสกุล คณะพยาบาลศาสตร ์

20 อาจารย์ปภาวรินทร์ วังดี คณะพยาบาลศาสตร ์

21 อาจารย์ศศิพินทุ์ ศุภมนตรี บัวพล คณะพยาบาลศาสตร ์

22 รศ.ป�ญญา มณจีักร ์ คณะวิทยาศาสตร ์

23 ผศ.ดร.บุษบา พิพิธพร คณะวิทยาศาสตร์ 

24 อาจารย์ทองใบ จันสีชา คณะวิทยาศาสตร์ 

25 ผศ.ดร.พรรณนภา เภาทอง คณะวิทยาศาสตร์ 

26 อาจารย์ปฐวีณ์กร เกษโกมล คณะวิทยาศาสตร์ 

27 ดร.อินทิรา  แถมพยัคฆ ์ คณะวิทยาศาสตร์ 

28 อาจารย์สุทธิพร นามนาค คณะวิทยาศาสตร์ 

29 ดร.สุรชัย กาญจนาคม คณะวิทยาศาสตร์ 

30 อาจารย์เอกรินทร์ บดีรัฐ คณะวิทยาศาสตร์ 

31 Suchin esisila คณะวิทยาศาสตร์ 

32 ดร. ดารุณี เสรฐิผล คณะวิทยาศาสตร์ 

33 ผศ.นันทนิตย์ หงษ์ศรีจินดา คณะวิทยาศาสตร์ 

34 นายวงศธร งามเผือก คณะวิทยาศาสตร์ 

35 ดร.รัชนก  ขำศิริ คณะวิทยาศาสตร์ 

36 นางสาวภาพร คหินทพงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ 

37 นางรพีพรรณ  เพชรอนันต์กุล คณะศิลปศาสตร์ 

38 อาจารย์ทรงพล อัตถากร คณะสถาป�ตยกรรมศาสตร ์

39 ดร.อารณีย์ วิวัฒนาภรณ์ คณะอาชญาวิทยาและบริหารงานยุติธรรม 

40 อาจารย์สิริลักษณ์ วิริยะดี คณะอาชญาวิทยาและบรหิารงานยุติธรรม 



 

ลำดับ ชื่อ-สกุล สังกัด / หน่วยงาน 

41 ดร.ภญ.ศราพร หริการภักดี วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ 

42 ดร.ภญ.ปรียาภรณ์ พลายมี พิบูลชัยนันท์ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ 

43 ดร.ภญ.วีริสา เช้าเจริญ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ 

44 ดร.ภก. อภิรุจ เชียงโสม วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ 

45 ผศ.ดร.ภญ.เสาวภาคย์ วชิรวงศ์กวิน วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ 

46 อาจารย์ฟามีรา มะดากะ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ 

47 ผศ.ดร.ภญ.เสาวภาคย์ วชิรวงศ์กวิน วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ 

48 ดร.ภญ. สุชารัตน์ ลิ้มสทิธิชัยกุล วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ 

49 ดร.ทิพย์สุชน เอ่ียมสอาด วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ 

50 ภญ. วรวรรณ สายงาม วิทยาลัยเภสัชศาสตร์  

51 อาจารย์ณัฐวรินทร์ กฤติยาภิชาตกุล วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก 

52 อาจารย์พรพรรณ ทรัพย์เอ่ียม วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก 

53 อาจารย์สุวิภา ไกรวศิน วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก 

54 อาจารย์นฎาประไพ ทองพิทักษ์ วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก 

55 อาจารย์สมพร ผลกระโทก วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก 

56 อาจารย์นฤมล เพริศวงศ์ วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก 

57 อาจารย์นฤมล เพริศวงศ์ วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก 

58 ผศ.ดร.สุพินดา เลิศฤทธ์ิ วิทยาลัยครูสุรยิเทพ 

59 ดร.อารีย์รัตน์ ส่งสกุลวัฒนา วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี 

60 ผศ.นิธิภา  อาจฤทธ์ิ วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี 

61 อาจารย์ชาญชัย จิวจินดา วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม 

62 นายคมศร  สนองคุณ วิทยาลัยนิเทศศาสตร ์



 

ลำดับ ชื่อ-สกุล สังกัด / หน่วยงาน 

63 คุณณัฐกานต์  เกาศล วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ 

64 ผศ.ดร.วิชญาณี โอชา สถาบันการทูตและการต่างประเทศ 

65 อาจารย์พีระ ศรีประพันธ์ สถาบันกีฬา 

66 คุณรัตนาภรณ์ กาศโอสถ สำนักหอสมุด 

67 คุณดาวรัตน์ แท่นรัตน์ สำนักหอสมุด 

68 คุณสุรีรัตยา บุญแสนแผน สำนักหอสมุด 

69 นายวีรชัย สุขพ่วง โรงพยาบาลราชทัณฑ ์

70 นางสาวญาดา  โกมลศร ี กรมคุมประพฤติ 

71 ผศ.ณปภัช  จนัทร์เมือง มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช 

72 คุณกชพร วงษาเนาว์ มหาวิทยาลัยศลิปากร 

73 คุณเบ็ญจ์สชีว์ ป�ทมดิลก สถาบันโรคผิวหนัง 

74 คุณคมคาย สมบูรณ์ดี สถาบันโรคผิวหนัง 

 


