
 
 

รายงานโครงการอบรมออนไลน์ 

เรื่อง การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ 

ในงานประชุมวิชาการ/วารสาร 

 

 

จัดทำโดย 

สถาบันวิจัย ฝ่ายวิจัย 
 

 

วิทยากร 

รศ.ดร.กานดา ว่องไวลิขิต มหาวิทยาลัยรังสิต 

อาจารย์ ดร.กรชิชาติ วอ่งไวลิขติ จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 
 

 

วันพุธที ่18 เดอืนพฤศจิกายน 2563 

เวลา 9.30–11.30 น. ณ มหาวิทยาลัยรังสิต 

ระบบ Facebook Live 
  



 
ข้อสรุปสำหรับผู้บริหาร 

(Executive Summary) 
 

Plan 

1. ชือ่โครงการ:  โครงการอบรมออนไลน์ เรื่อง การเขียนบทความวิจัยเพือ่ตีพิมพ์ในงานประชุมวิชาการ/

วารสาร 

2. ผู้จัดทำโครงการ:  สถาบันวิจัย ฝ่ายวิชาการ  

3. ระยะเวลา:  วันพุธที่ 18 เดอืนพฤศจกิายน 2563 เวลา 09.30 – 11.30 น. 

4. สถานที่:  ณ มหาวิทยาลัยรังสิต 

5. หลักการและเหตุผล:  

 การเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและระดับนานาชาตินั้น นอกจะเป�นการแลกเปล่ียนเรียนรู้กันระหว่าง

นักวิจัยระหว่างสาขา นักวิชาการ นักศึกษา หรือแม้กระทั่งผู้ที่สนใจงานวิจัยแล้ว การเผยแพร่ผลงานวิจัยเป�นส่ิงสำคัญ

สำหรับคณาจารย์สายวิชาการ เพื่อนำไปสู่การขอตำแหน่งทางวิชาการ และเพื่อเป�นการเริ่มต้นการเขียนบทความวิจัย 

สถาบันวิจัย ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดงานประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติในทุกป� เพื่อเป�นการ

รองรับผลงานวิจัยของคณาจารย์ นักศึกษา และบุคคลจากภายนอกนั้น  

ในการนี้ สถาบันวิจัยจึงจัดโครงการอบรมเรื่องการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในงานประชุมวิชาการ/

วารสาร ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เพื่อเป�นแนวทางการเขียนบทความวิจัย สำหรับการลงตีพิมพ์ระดับชาติ และ

ระดับนานาชาติ/วารสาร รวมถึงการใช้ประโยชน์ของโปรแกรม Zotero เพื่อการจัดเก็บเอกสารอ้างอิงให้ได้นำมาใช้

ประโยชน์อย่างมีคุณภาพต่อไป 
 

6. วัตถุประสงค์: การอบรมครั้งนี้สำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ คือ  

 เพื่อเพิ่มศักยภาพและสร้างประสบการณ์การเขียนบทความวิจัย และการเขียนอ้างอิงเอกสาร เพื่อใช้สำหรับ

การนำบทความวิจัยไปเผยแพร่ในงานประชุมวิชาการ/วารสาร 
 

7. ด้านงานประกันคุณภาพ: โดยการจัดสัมมนาครั้งนี้สอดคล้องกับ 

 ระดับหลักสูตร  : ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 

 ระดับคณะ/สถาบัน  : ตวับ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 

Do 

8. วิธีการดำเนินการ 

1. การบรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผ่านระบบออนไลน์ (Facebook Live) 

 2. การอภิปรายซักถามและแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

 3. ทดสอบความรู้หลังการอบรม ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ได้รับประกาศนียบัตรผ่านระบบอีเมล 



9. ผู้เข้าร่วมอบรม 

ผู้เข้าร่วมอบรม ทั้งหมด 74 คน ซึ่งประกอบด้วยบุคลากร 21 คณะ/หน่วยงาน และจากบุคลากรภายนอก 

5 มหาวิทยาลัย ได้แก่ ภายใน คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา คณะดิจิทัลอาร์ต คณะทัศนมาตรศาสตร์

คณะนิเทศศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะบัญชี คณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะศิลปะศาสตร์ คณะ

สถาป�ตยกรรมศาสตร์ คณะอาชญาวิทยาและบริหารงานยุติธรรม วิทยาลัยเภสัชศาสตร์  วิทยาลัยการแพทย์แผน

ตะวันออก วิทยาลัยครูสุริยเทพ วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ สถาบันการทูตและการต่างประเทศ สถาบันกีฬา สำนักหอสมุด และสถาบันวิจัย 

ภายนอก โรงพยาบาลราชทัณฑ์ กรมคุมประพฤติ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยศิลปากร 

สถาบันโรคผิวหนัง 
 

Check 

10. ผลการประเมินโครงการ  

 จากจำนวนผู้เข้าอบรม 74 คน มีผู้กรอกแบบประเมิน จำนวน 57คน ซึ่งผลการประเมินความคิดเห็นของ

การอบรมในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ ดีมาก (ค่าเฉล่ีย 4.54)  
 

11. งบประมาณ:  

ได้รับงบประมาณจากโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย (รหัส 630561) 
 

Act 

12. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  

1. ให้ผู้อบรมเลือก หากต้องการรับใบประกาศนียบัตร (เพื่อแสดงต่อหนว่ยงานที่สังกดั) ให้ทำข้อสอบตาม

เงื่อนไขที่สถาบนัต้องการ  [เนือ่งจากอาจมีผู้เข้าอบรมต้องการเรยีนรู้ ข้อมูล เทคโนโลยี เพื่อไปพัฒนาศักยภาพการ

ทำงานวิชาการ เพียงเท่านั้น] โครงการนี้มีประโยชน์ และส่งผลต่อการทำงานด้านวิชาการ ขอบคุณมากครับ  

2. เป�นกิจกรรมที่น่าสนใจมากค่ะ 

3. เพิ่มเสียงขึ้นอีกนิดนงึค่ะ เสียงค่อนข้างเบา 

4. เพิ่มระยะเวลาในการอบรม รวมถงึจัดการอบรมเชงิปฏิบัตกิาร 

5. โจทย์ไม่เคลียมีทั้งหมด 3 ขอ้ 

- โจทย์ขอ้ที่ 1 ข้อใดควรเป�นการเริ่มต้นเขยีนบทความ: ก่อนเขียนควรรู้แบบฟอร์มของบทความนั้นๆ ก่อน 

และค่อยดำเนินการเขียนแนวคิดที่วางแผนจะเขียนในงานนั้นๆ 

- โจทย์ขอ้ที่ 6 ข้อใดเป�น Plagiarism: คัดลอกข้อความจากบทความผู้อื่น ถือว่าเป�น Plagirism แต่การลอก

เลียนแนวคิดวิจยั ผมเห็นว่า แนวคิดคือ Methodology ที่สามารถปรับใหเ้ข้ากับงานของเราได้ตามความเหมาะสม

อย่างที่ท่านอาจารย์กานดาได้กล่าว 

-โจทย์ขอ้ที่ 7 ขอ้ใดเป�นจุดสำคัญของการเขยีน: ตามทีท่่านอาจารยก์านดาไดก้ล่าว ข้อแรกคือ Stick to the 

point ผมมีความเห็นว่าขอ้นี้คือความสำคัญ อีกส่วนคือการ Disscuss ผลการวจิยัของเราเองดว้ยเหตุผลทางทฤษฏี

วิชาการนั้นคือ Be original 

6. ตัง้ใจเรยีนมากเลย จด lecture ด้วย สอบตกเสียใจ ขอซบอกป้ากานดาด่วน 



7. ขอบคุณวทิยากรทุกท่านที่มาถ่ายทอดความรู้ แขกรับเชิญทีต่อบคำถาม ผู้เข้าร่วมการอบรมทุกท่านที่ส่ง

คำถาม เจ้าหน้าที่สำนักงานวิจัยทุกท่านที่ช่วยกนัจัดโครงการอบรมนี้ค่ะ 

8. ขอบคุณสถาบันวิจัย วทิยากรและพิธีกรมากค่ะ ชอบวิธีการอบรมเพราะสะดวก ไม่ตอ้งเดินทางเข้ารว่ม 

(เหมาะกับสถานการณ์ป�จจุบัน) เนื้อหากระชับแต่เต็มไปด้วยความรู้ที่นำไปใช้ได้จรงิค่ะ 

9. ควรใหเ้อกสารเกีย่วกับการอบรมกอ่นอบรม 

10. จัดไดด้ีมากค่ะ แต่ระยะเวลาในการใหท้ำบททดสอบนอ้ยไปค่ะ 

 

 

นางสาวกนกรัตน์  ครูกิมโสม 

                 เจ้าหน้าที่สถาบนัวิจัย 

ผู้จัดทำรายงานสรุปโครงการ 



 
 

โครงการอบรมออนไลน ์

เรื่อง การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในงานประชุมวิชาการ/วารสาร 

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 – 11.30  

ผ่านระบบ Facebook Live 
 

 

1. หลักการและเหตุผล 

การเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและระดับนานาชาตินั้น นอกจะเป�นการแลกเปล่ียนเรียนรู้กันระหว่าง

นักวิจัยระหว่างสาขา นักวิชาการ นักศึกษา หรือแม้กระทั่งผู้ที่สนใจงานวิจัยแล้ว การเผยแพร่ผลงานวิจัยเป�นส่ิงสำคัญ

สำหรับคณาจารย์สายวิชาการ เพื่อนำไปสู่การขอตำแหน่งทางวิชาการ และเพื่อเป�นการเริ่มต้นการเขียนบทความวิจัย 

สถาบันวิจัย ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดงานประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติในทุกป� เพื่อเป�นการ

รองรับผลงานวิจัยของคณาจารย์ นักศึกษา และบุคคลจากภายนอกนั้น  

ในการนี้ สถาบันวิจัยจึงจัดโครงการอบรมเรื่องการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในงานประชุมวิชาการ/

วารสาร ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เพื่อเป�นแนวทางการเขียนบทความวิจัย สำหรับการลงตีพิมพ์ระดับชาติ และ

ระดับนานาชาติ/วารสาร รวมถึงการใช้ประโยชน์ของโปรแกรม Zotero เพื่อการจัดเก็บเอกสารอ้างอิงให้ได้นำมาใช้

ประโยชน์อย่างมีคุณภาพต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์: การอบรมครั้งนี้สำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ คือ 

เพื่อเพิ่มศักยภาพและสร้างประสบการณ์การเขียนบทความวิจัย และการเขียนอ้างอิงเอกสาร เพื่อใช้สำหรับ

การนำบทความวิจัยไปเผยแพร่ในงานประชุมวิชาการ/วารสาร 
 

3. ด้านงานประกันคุณภาพ: โดยการจัดอบรมครั้งนี้สอดคล้องกับ 

 ระดับหลักสูตร  : ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 

 ระดับคณะ/สถาบัน  : ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 

4. วิธีการดำเนินการ 

 1. การบรรยายโดยผู้ทรงคุณวฒุิ ผ่านระบบออนไลน์ (Facebook Live) 

 2. การอภิปรายซักถามและแลกเปล่ียนเรียนรู ้

 3. ทดสอบความรู้หลังการอบรม ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ไดร้ับประกาศนียบัตรผ่านระบบอีเมล 
 



5. วัน เวลา และสถานที ่

วันที่จัดงาน: วันพุธที่ 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563  

เวลาจัดงาน: 09.30 – 11.30 น. 

รูปแบบการจัด: ผ่านระบบออนไลน์ (Facebook Live) 

สถานที่จัดงาน: ณ มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

6. กลุ่มเป้าหมาย 

 อาจารย์ และบคุลากร มหาวทิยาลัยรังสิต และบุคคลผู้สนใจ จำนวน 50 คน 
 

7. วทิยากร 

รองศาสตราจารย์ ดร.กานดา ว่องไวลิขิต  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

อาจารย์ ดร. กริชชาติ ว่องไวลิขิต อาจารย์ประจำ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

8. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

อาจารย์ นักวิจัย สามารถเขียนบทความวิจัย และการเขียนเอกสารอ้างอิงอย่างมีระบบ 
 

9. การประเมินผล 

จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจเพื่อประเมินผลความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการในแต่ละครั้ง เพื่อ

พัฒนาการจัดโครงการให้ดียิ่งขึ้น 
 

10. ดัชนี/ตัวชีว้ัดความสำเร็จ 

 เชิงประมาณ: ผู้เข้าร่วมการอบรมอย่างน้อย 80 % ของจำนวนที่ตอบรับ 

เชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั มาก/ดี หรือ คะแนนความพึงพอใจ

มากกว่า 3.51 คะแนน 
 

11. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สถาบันวิจัย ฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต  

 โทร. 02-7915687 โทรสาร 02-7915704 

 E-mail: rsurri@rsu.ac.th 

 

 



 
 

แบบประเมินและสรุปผลการประเมิน 

โครงการอบรมออนไลน์ 

เรื่อง การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ 

ในงานประชุมวิชาการ/วารสาร 

 

 

จัดทำโดย 

สถาบันวิจัย ฝ่ายวิจัย 
 

 

วิทยากร 

รศ.ดร.กานดา ว่องไวลิขิต มหาวิทยาลัยรังสิต 

อาจารย์ ดร.กรชิชาติ วอ่งไวลิขติ จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 
 

 

วันพุธที ่18 เดอืนพฤศจิกายน 2563 

เวลา 9.30–11.30 น. ณ มหาวิทยาลัยรังสิต 

ระบบ Facebook Live 



 การประเมินการจัดโครงการอบรม เรื่อง การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในงานประชุมวิชาการ/วารสาร 

โดยวิทยากร รศ.ดร.กานดา ว่องไวลิขิต มหาวิทยาลัยรังสิต และอาจารย์ ดร.กริชชาติ ว่องไวลิขิต จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ในวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 – 11.30 น. ณ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยมีผู้สนใจเข้าร่วม

การอบรมจำนวนทั้งส้ิน 74 คน ได้รับแบบประเมินกลับมาจำนวน 57 ชุด ผลการประเมินคะแนนเฉลี่ยรวม เท่ากับ 

4.54 ซึ่งอยู่ในระดับ ดีมาก 

 

ตอนที่ 1 ความคาดหวังด้านความรู้ ความเขา้ใจ การนำไปใช้ประโยชน์ก่อนและหลงัเข้ารับการอบรม 

ตารางที่ 1 ระดบัการประเมินการจัดอบรม 

ข้อคำถาม คะแนนเฉลี่ย 
ระดับ 

การประเมิน 

ความคิดเห็นต่อประเด็นความรู้และวิทยากร   

1.1 ความน่าสนใจของหัวข้อการอบรม 4.68 ดีมาก 

1.2 ความเชี่ยวชาญในประเด็นนำเสนอของวิทยากร 4.82 ดมีาก 

1.3 วิทยากรมีความสามารถในการถ่ายทอดให้เข้าใจได้ง่าย 4.77 ดมีาก 

ความรู้จากการอบรม   

2.1 ความรู้ความเข้าใจจากการอบรม เรื่อง "แนวทางการเขียนบทความวิจัยเพ่ือการ

ตีพิมพ์" 

2.2 ความรู้ความเข้าใจจากการอบรม เรื่อง "การใช้โปรแกรม Zotero สำหรับการช่วย

เขียนเอกสารอ้างอิงในการตีพิมพ์" 

4.42 

 

4.30 

ด ี

 

ดี 

ความคิดเห็นต่อการจัดงาน 

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 ด ี

ภาพรวมการจัดอบรม 4.54 ดีมาก 

 

ตอนที่ 3 ความความรู้ ความเข้าใจ การนำไปใช้ประโยชน์ก่อนและหลังเข้ารับการอบรม 

ตารางที่ 2 แสดงความคาดหวังด้านความรู้ ความเข้าใจ การนำไปใชป้ระโยชน์ก่อนและหลังเข้ารับการอบรม* 

เปอร์เซ็นต์ (%) 
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 
 



ตอนที่ 4 ขอ้เสนอแนะ 

4.1 หัวข้อโครงการฯ ที่ท่านต้องการใหจ้ัดในครั้งตอ่ไป  

1. เทคนิคในการขอทุนวิจัย 

2. Writing workshop 

3. Laboratory for creating of endnote and zotero 

4. อบรมเชิงปฏิบัติ ขอให้คณาจารย์และผู้สนใจได้ทำจริง  

5. อมรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ endnote และ Zetoro 

6. อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความวิจัย 

7. การเขียนบทความวิชาการ 

8. การเลือก journal ตีพิมพ์ 

9. การเลือกใช้สถิติ 

10. การตั้งชื่อบทความให้มีความน่าสนใจ 

11. การตั้งชื่อบทความให้มีความน่าสนใจ 

12. การทำงานวิจัย / เขียนบทความวิจัย ในสายงานออกแบบ และศิลปะ 

13. การฝ�กปฏิบัติจริงในการใช้โปรแกรมการเขียนเอกสารอ้างอิง 

14. การมองประเด็นในงานวิจัยเพื่อการเขียนบทความ 

15. การวิจัยเชิงคุณภาพ 

16. การอบรมเชิงปฏิบัติการ Zetero 

17. การอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม Zotero 

18. จริยธรรมในคน ในการเขียนบทความ  

19. ปฏิบัติการใช้โปรแกรม Zoreto 

 

4.2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติม  

1. ให้ผู้อบรมเลือก หากต้องการรับใบประกาศนียบัตร (เพื่อแสดงต่อหนว่ยงานที่สังกดั) ให้ทำข้อสอบตาม

เงื่อนไขที่สถาบนัต้องการ  [เนือ่งจากอาจมีผู้เข้าอบรมต้องการเรยีนรู้ ข้อมูล เทคโนโลยี เพื่อไปพัฒนาศักยภาพการ

ทำงานวิชาการ เพียงเท่านั้น] โครงการนี้มีประโยชน์ และส่งผลต่อการทำงานด้านวิชาการ ขอบคุณมากครับ  

2. เป�นกิจกรรมที่น่าสนใจมากค่ะ 

3. เพิ่มเสียงขึ้นอีกนิดนงึค่ะ เสียงค่อนข้างเบา 

4. เพิ่มระยะเวลาในการอบรม รวมถงึจัดการอบรมเชงิปฏิบัตกิาร 

5. โจทย์ไม่เคลียมีทั้งหมด 3 ขอ้ 

- โจทย์ขอ้ที่ 1 ข้อใดควรเป�นการเริ่มต้นเขยีนบทความ: ก่อนเขียนควรรู้แบบฟอร์มของบทความนั้นๆ ก่อน 

และค่อยดำเนินการเขียนแนวคิดที่วางแผนจะเขียนในงานนั้นๆ 

- โจทย์ขอ้ที่ 6 ข้อใดเป�น Plagiarism: คัดลอกข้อความจากบทความผู้อื่น ถือว่าเป�น Plagirism แต่การลอก

เลียนแนวคิดวิจยั ผมเห็นว่า แนวคิดคือ Methodology ที่สามารถปรับใหเ้ข้ากับงานของเราได้ตามความเหมาะสม

อย่างที่ท่านอาจารย์กานดาได้กล่าว 



-โจทย์ขอ้ที่ 7 ขอ้ใดเป�นจุดสำคัญของการเขยีน: ตามทีท่่านอาจารยก์านดาไดก้ล่าว ข้อแรกคือ Stick to the 

point ผมมีความเห็นว่าขอ้นี้คือความสำคัญ อีกส่วนคือการ Disscuss ผลการวจิัยของเราเองดว้ยเหตุผลทางทฤษฏี

วิชาการนั้นคือ Be original 

6. ตัง้ใจเรยีนมากเลย จด lecture ด้วย สอบตกเสียใจ ขอซบอกป้ากานดาด่วน 

7. ขอบคุณวทิยากรทุกท่านที่มาถ่ายทอดความรู้ แขกรับเชิญทีต่อบคำถาม ผู้เข้าร่วมการอบรมทุกท่านที่ส่ง

คำถาม เจ้าหน้าที่สำนักงานวิจัยทุกท่านที่ช่วยกนัจัดโครงการอบรมนี้ค่ะ 

8. ขอบคุณสถาบันวิจัย วทิยากรและพิธีกรมากค่ะ ชอบวิธีการอบรมเพราะสะดวก ไม่ตอ้งเดินทางเข้ารว่ม 

(เหมาะกับสถานการณ์ป�จจุบัน) เนื้อหากระชับแต่เต็มไปด้วยความรู้ที่นำไปใช้ได้จรงิค่ะ 

9. ควรใหเ้อกสารเกีย่วกับการอบรมกอ่นอบรม 

10. จัดไดด้ีมากค่ะ แต่ระยะเวลาในการใหท้ำบททดสอบนอ้ยไปค่ะ 



 

 

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมออนไลน์ 

เรื่อง การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ 

ในงานประชุมวิชาการ/วารสาร 

 

 

จัดทำโดย 

สถาบันวิจัย ฝ่ายวิจัย 
 

 

วิทยากร 

รศ.ดร.กานดา ว่องไวลิขิต มหาวิทยาลัยรังสิต 

อาจารย์ ดร.กรชิชาติ วอ่งไวลิขติ จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 
 

 

วันพุธที ่18 เดอืนพฤศจิกายน 2563 

เวลา 9.30–11.30 น. ณ มหาวิทยาลัยรังสิต 

ระบบ Facebook Live 



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 

19 อาจารย์อรทัย เหรียญทิพยะสกุล คณะพยาบาลศาสตร ์

20 อาจารย์ปภาวรินทร์ วังดี คณะพยาบาลศาสตร ์

21 อาจารย์ศศิพินทุ์ ศุภมนตรี บัวพล คณะพยาบาลศาสตร ์

22 รศ.ป�ญญา มณจีักร ์ คณะวิทยาศาสตร์ 

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 คณะวิทยาศาสตร ์

31 Suchin esisila คณะวิทยาศาสตร์ 

32 ดร. ดารุณี เสรฐิผล คณะวิทยาศาสตร์ 

33 ผศ.นันทนิตย์ หงษ์ศรีจินดา คณะวิทยาศาสตร์ 

34 นายวงศธร งามเผือก คณะวิทยาศาสตร ์

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 คณะอาชญาวิทยาและบริหารงานยุติธรรม 

41 ดร.ภญ.ศราพร หริการภักดี วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ 

42 ดร.ภญ.ปรียาภรณ์ พลายมี พิบูลชัยนันท ์ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ 

43 ดร.ภญ.วีริสา เช้าเจริญ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ 

44 ดร.ภก. อภิรุจ เชียงโสม วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ 

45 ผศ.ดร.ภญ.เสาวภาคย์ วชิรวงศ์กวิน วิทยาลัยเภสชัศาสตร ์

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 วิทยาลยัการแพทย์แผนตะวันออก 

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 ์

63 คุณณัฐกานต์  เกาศล วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย ์

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 



 

ภาพกิจกรรมประกอบโครงการ 

เรื่อง การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ 

ในงานประชุมวิชาการ/วารสาร 

 

 

จัดทำโดย 

สถาบันวิจัย ฝ่ายวิจัย 
 

 

วิทยากร 

รศ.ดร.กานดา ว่องไวลิขิต มหาวิทยาลัยรังสิต 

อาจารย์ ดร.กรชิชาติ วอ่งไวลิขติ จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 
 

 

วันพุธที ่18 เดอืนพฤศจิกายน 2563 

เวลา 9.30–11.30 น. ณ มหาวิทยาลัยรังสิต 

ระบบ Facebook Live 



 





 

 



 

 

 
 


