
การพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ประจํา 2561  

คณะวิทยาการจัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการประจําปี 2561  

เข้าร่วมการประชุมวิชาการ สัมมนาทางวิชาการ โครงการอบรม ศึกษาดูงาน ในด้านต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการเพ่ิมความรู้และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ดังนี้ 

 

ลําดับ ชื่อโครงการ/กจิกรรม/อบรม/สมัมนา อาจารย์ผู้เข้าร่วม วัน/เดือน/ป ี

1 เข้าร่วมโครงการ Train the Trainer ร่างมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับใหม่สําหรับอาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชีทั่วประเทศณ 
อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

อ.ภัทรพล ใจมินทร ์
อ.สุวรรณา รุจิโมระ 

30-
31/10/2560,  
6-7/12/2560 

2 เข้าร่วมการประชุมนําเสนอรายงานความกา้วหน้า 6 เดือน
โครงการวิจัยด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ปี 2560 ณสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย สนามเป้า พญาไท กรุงเทพฯ 

อ.ขนิษฐา สวัสดิ์ชัย 27/11/2560 

3 เข้าร่วมสัมมนา Green Packaging Trend in Thailand ณ ห้อง
กมลทิพย์ 1 ชั้น 2 โรงแรมเดอะสุโกศล 

อ.กมลทิพย์ โตเมศน์ 24/11/2560 

4 เข้าร่วมอบรม Research Zone (2018) : Phase 128 ณอาคาร
ศูนย์จัดการความรู้การวิจัย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
(วช.) 

อ.กมลศักดิ ์วงศศ์รีแก้ว 29/11/2560 

5 เข้าร่วมอบรม Research Zone (2018) : Phase 128 ณอาคาร
ศูนย์จัดการความรู้การวิจัย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
(วช.) 

อ.ขนิษฐา สวัสดิ์ชัย 29/11/2560 

6 เข้าร่วมอบรมบ่มเพาะต้นกล้าสํานักงานบัญชีคุณภาพ ณ โรงแรม
ริชมอนด์จังหวัดนนทบุร ี

อ.อุษา จูฑะสุวรรณศิริ 27-28/11/2560 

7 เข้าร่วมประชุมการดําเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เล้ียง 
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที ่
1/2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

อ.วสุธิดา นักเกษม 14/12/2560 

8 เข้าร่วมงานวันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม ประจําปี 2560 
ณห้องแกรนด์ AB ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น 
กรุงเทพฯ 

อ.นาถวุทธิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 14/12/2560 

9 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิพากษ์(ร่าง)หลักสูตรการ
ฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์กรณีต่อยอดเพื่อเปลี่ยนประเภทใบอนุญาต
เป็นมัคคุเทศก์ ณ ห้องประชุมกรกมลโรงแรมเดอะสุโกศล 
กรุงเทพฯ 

อ.นุชรา แสวงสุข 1/12/2560 

 

 



 

ลําดับ ชื่อโครงการ/กจิกรรม/อบรม/สมัมนา อาจารย์ผู้เข้าร่วม วัน/เดือน/ป ี

10 เข้าร่วมงานมหกรรมงานบริการภาครัฐ คร้ังที่ 2 "นวัตกรรมภาครัฐ 
4.0" ณ ลาน Central Court ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ 
กรุงเทพมหานคร 

อ.วสุธิดา นักเกษม 12/12/2560 

11 เข้าร่วมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลาง
ตอนล่างณ บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา อําเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

อ.วสุธิดา นักเกษม 29-30/1/2561 

12 เข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง FAKE NEWS วิกฤติการส่ือสารในยุค
ดิจิทัล ณ ห้องประชุมสามศร อาคารอเนกนิทัศน์ 
มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

อ.ดร.นิรมล บางพระ 13/1/2561 

13 เข้าร่วมอบรม Research Zone (2018) : Phase 130 ณอาคาร
ศูนย์จัดการความรู้การวิจัย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
(วช.) 

อ.ดร.นิรมล บางพระ 25/1/2561 

14 เข้าร่วมการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) หลักสูตรการ
ฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์และผู้นําเที่ยว ณ ห้องประชุมแซฟไฟร์ 1-2 
ช้ัน 2 โรงแรม Century Park Hotel 

อ.นุชรา แสวงสุข 4/1/2561 

15 เข้าร่วมการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญา ณ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) 

อ.ขนิษฐา สวัสดิ์ชัย 13-16/2/2561 

16 เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเหน็เรื่อง "ยกระดับศักยภาพการ
ผลิตและพัฒนากําลังคนใหต้รงตามความต้องการของอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวและรองรับประเทศไทย 4.0 ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาว
เวอร์ กรุงเทพมหานคร 

อ.จริยา ตันติวราชัย 7/2/2561 

17 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิพากษ์(ร่าง)หลักสูตรการ
ฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์และผู้นําเที่ยวณ โรงแรม Century Park 
Hotel 

อ.ชมพรรณ จันทิมา 2/2/2561 

18 เข้าร่วมประชุมระดุมความคิดเหน็การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
ไฟ-ฟ้า (FAI-FAH-Learning Center) ณ ห้องประชุมศรีสมบูณณ์ 
อาคาร1 โรงเรียนสมุทรปราการ 

อ.วสุธิดา นักเกษม 1/2/2561 

19 เข้าร่วมการเสวนาทางวิชาการเรื่องนักบัญชีเปล่ียนผ่านสู่ยุค
ดิจิทัลณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

อ.สุรศักดิ์ ชัยชิตาทร 14/2/2561 

20 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจดัทํามาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาวีพ สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ ระยะที่ 3 ณ ห้อง 
Orchid 4 ช้ัน 11 โรงแรมจัสมินซิตี้ วุขุมวิท 23 

อ.ธมนวรรณ์ เฟื่องประยูร 22/3/2561 

21 เข้าร่วมงานมหกรรมคืนชีวิตให้แผ่นดิน ครั้ที่ 12 ณศูนย์กสิกรรม
ธรรมชาติมาบเอื้อง จังหวัดชลบุรี 

อ.วสุธิดา นักเกษม 
อ.จักรพันธ์  

16/3/2561 



 

ลําดับ ชื่อโครงการ/กจิกรรม/อบรม/สมัมนา อาจารย์ผู้เข้าร่วม วัน/เดือน/ป ี

22 เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ภายใต ้"โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว" 
และร่วมสัมมนาวิชาการเรื่องการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ
ธุรกิจท่องเที่ยวสู่ Thailand 4.0 ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ 
ประตูน้ํา กรุงเทพฯ 

อ.กานต์รวี วิโรจน์วรรณ  วรรณปิ
ยะรัตน์ 

23/03/2561 

23 เข้าร่วมการอบรมเรื่องการท่องเทีย่วกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าหายากณ ห้องคริสตัล บอลรูม 
ตะวันนา สุรวงศ์ 

อ.ชมพรรณ จันทิมา 
ผศ.ธัชกร วงษ์คําชัย 

28/3/2561 

24 เข้าร่วมประชุมวิชาการเพื่อขับเคลื่อนหลักสูตรวิชามัคคุเทศก์
ภูมิภาคในพื้นที่ภาค ณ โรงแรมเอวัน เดอะ รอยัล ครูส จังหวัด
ชลบุรี 

ผศ.ธัชกร วงษ์คําชัย 
อ.นาถวุทธิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 

23/3/2561 

25 เข้าร่วมพิธีในเปิด เข้าชมงานนิทรรศการ Thailand Innovation 
Hubs 4.0S ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยาม พารากอน 

อ.บุญชู สงวนความด ี
อ.วรพงศ์ วงศ์ศรีแก้ว 
อ.บัณฑิตา สุขเจริญ 
อ.กรวิทย์ ต่ายกระทึก 

5/4/2561 

26 เข้าร่วมเวทีสาธารณะ "สังคมสู่วัย ก้าวไปด้วยกัน ครั้งที ่2" ณ ห้อง
ประชุมแคทลียา โรงแรมรามาการเ์ด้นท ์

อ.ชมพรรณ จันทิมา 27/4/2561 

27 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิพากษ์ (ร่าง)มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี ณ ห้องคอนเวนชั่น ชั้น 1 
โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ 

อ.ชมพรรณ จันทิมา 
อ.สุรศักดิ์ ชัยชิตาทร 
อ.สุวรรณา รุจิโมระ 

19/4/2561 

28 เข้าร่วมอบรม Research Zone (2018) : Phase 133 ณอาคาร
ศูนย์จัดการความรู้การวิจัย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
(วช.) 

ผศ.ดร.พัชราภา เอื้ออมรวนิช 27/4/2561 

29 เข้าร่วมศึกษาดงูาน ณ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นครปฐม 

อ.ชมพรรณ จันทิมา 
อ.สุรศักดิ์ ชัยชิตาทร 
อ.พิสิษฐ์ ศรีอภิชัย 
อ.ธัชกร ภัทรพันปี 
อ.วรพงศ์ แสงอร่ามรุ่งโรจน์ 
อ.วสุรัตน์ ด้วงสุวรณ 
อ.บุญชู สงวนความด ี

2/4/2561 

30 เข้าร่วมงานปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ "ปฏิวัติธุรกิจ ปฏิรูปการศึกษา
Businss Transformation through Flagship Education" ณ 
ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

อ.ชมพรรณ จันทิมา 
อ.วรพจน์ แสงอร่ามรุ่งโรจน์ 

5/4/2561 

 



ลําดับ ชื่อโครงการ/กจิกรรม/อบรม/สมัมนา อาจารย์ผู้เข้าร่วม วัน/เดือน/ป ี

31 เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร "กลยุทธ์การจัดการท่องเที่ยวการ
โรงแรมและบริการอย่างมืออาชีพ" ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ 
คอนเวนชั่นกรุงเทพมหานคร 

อ.จริยา ตันติวราชัย 
อ.สุวรรณา นาถนวผดุง 
อ.อนุชิต จันทรโรทัย 

26-27/4/2561 

32 เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร 
"การปฏิบัตติาม พ.ร.บ. การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ
ภาครัฐพ.ศ.2560 และการป้องกันเส่ียงการจัดซ้ือจัดจ้างและการ
รับผิดทางละเมิดในการปฏิบตัิงาน" ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัด
เชียงใหม ่

นายจิตรภาน ุศรีวิเชียร 7-8/4/2561 

33 เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตร "การพัฒนาหลักสูตรการบัญชีและ
ประเด็นสําคัญของมาตรฐานทางการบีญชีและนักบัญชีในยุค
ดิจิทัล" ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 
กรุงเทพมหานคร 

อ.ฎายิน พรยุทธพงศ์ 18-19/5/2561 

34 เข้าร่วมการนําเสนอรายงานความก้าวหน้าผลการวิจัย ณ 
สํานักงานกองทนุสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

อ.ขนิษฐา สวัสดิ์ชัย 8/6/2561 

35 เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร "การพัฒนา Web GIS ด้วย
ซอฟแวร์รหัสเปิดเพื่อเผยแพร่ข้อมูลภูมิสารสนเทศบน
อินเทอร์เน็ต" และ "การใช้งาน Leaflet สําหรับพัฒนาเว็บแผนที่
ออนไลน์" ณศูนย์วิทยบริการมหาวิทยาลัยนเรศวร ชั้น 12 อาคาร 
President Hotel and Tower กรุงเทพมหาคร 

อ.ดร.อารยา เกียรติก้อง 12-15/6/2561 

36 เข้าร่วมสัมมนาเรื่อง "การเขียน การผลิต และการเผยแพร่ตํารา
หนังสือวิชาการระดับอุดมศึกษา" ณ โรงแรมแมนดาริน แมนเนจ 
บาย เซ็นเตอร์พ้อยท์ กรุงเทพมหานคร 

อ.ขนิษฐา สวัสดิ์ชัย 14-15/6/2561 

37 เข้าร่วมสัมมนาโครงการพัฒนาศกัยภาพบุคลากรเพื่อเป็นผู้นําการ
สัมมนาระดมความคดิเห็นแบบเน้นการมีส่วนร่วมฯ ณ ภูสักธารรี
สอร์ทจังหวัดนครนายก 

อ.ชมพรรณ จันทิมา 
อ.กมลทิพย์ โตเมศน ์

27-28/6/2561 

38 เข้าร่วมการประชุม "อนาคตประเทศไทยโจทย์วิจัยเพื่อประชาชน" 
ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทาราศูนย์
ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 

อ.กมลทิพย์ โตเมศน์ 20/6/2561 

39 เข้าร่วมสัมมนาหวัข้อ "หลักการออกแบบเครื่องหมายการค้าไทย
เพื่อการจดทะเบียน" ณ ห้อง 214-216 ไบเทคู บางนา กรุงเทพฯ 

อ.กมลทิพย์ โตเมศน์ 16/6/2562 

40 เข้าร่วมการประชุม "อนาคตประเทศไทยโจทย์วิจัยเพื่อประชาชน" 
ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทาราศูนย์
ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 

รศ.ปดิวรดัา ปาลกะวงศ์ ณ 
อยุธยา 
อ.ขนิษฐา สวัสดิ์ชัย 

20/6/2562 

 

 



ลําดับ ชื่อโครงการ/กจิกรรม/อบรม/สมัมนา อาจารย์ผู้เข้าร่วม วัน/เดือน/ป ี

41 เข้าร่วมศึกษาดงูาน ณ บริษัท อิสเทริร์น เอเนอร์จ้ี พลัส จํากัด
จังหวัดสมุทรปราการ 

อ.ชมพรรณ จันทิมา 
ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง 
ผศ.ดร.กิตติ กอบัวแก้ว 
ผศ.ธัชกร วงษ์คําชัย 
ผศ.ประสิทธิ์ ภูสมมา 
อ.ประยุทธ์ 
อ.วรวิทย์ 
อ.ธวัชชัย 
น.ส.นุชญาดา แซ่ตั้ง 

12/6/2561 

42 เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร "พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎหมายลําดับรอง" 
สําหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในส่วนกลาง ณกรมบัญชีกลาง 

นายจิตรภานุ 11-12/6/2561 

43 เข้าร่วมการอบรมระยะส้ันเรื่อง วิธีวิทยาการวิจัยแนวใหม:่การวิจัย
แนวเรื่องเล่า (Innovative Research Methodologies: 
Narrative Approach) ณ อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ 
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวทิยาลัยมหิดล 

อ.กมลศักดิ/์อ.ดร.อารยา 18-22/6/2561 

44 เข้าร่วมประชุมโครงการ "การศึกษาสถานการณ์และสร้างตัวชี้วัด
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนริมคลองกรุงเทพมหานคร" ณ 
โรงแรม VESANA DESIGN HOTEL จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

อ.ชมพรรณ 16-18/6/2561 

45 เข้าร่วมการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ "ก้าวแรกสู่การขอรับทุนและการ
เป็นนักวิจัยรุ่นใหม่ของ สกว. (พ.ศ.2562-2464) ณ อาคารศูนย์
มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) 

อ.กมลทิพย์ โตเมศน์ 12/7/2561 

46 เข้าร่วมเวทีเสวนา DASTA Forum 2018 หัวข้อขับเคล่ือน
ท่องเที่ยวไทยในยุค 4.0 ณ โรงแรม Grand Hyatt Erawan 
Bangkok 

อ.สุวรรณา นาถนวผดุง 
ผศ.ธัชกร วงษ์คําชัย 
อ.กานต์รวี วิโรจน์วรรณ  วรรณปิ
ยะรัตน์ 

25/7/2561 

47 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "การวิจัยเชิงคุณภาพ : เทคนิคการ
นําไปใช้ และแนวโน้มในอนาคต" ณ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลัย 

อ.นุชรา แสวงสุข 
อ.ประพัฒน์ เขียวประภัสสร 

19-20/7/2561 

48 เข้าร่วมงานการประชุมเพื่อนําเสนอร่างเกณฑ์ประเมินคุณภาพและ
เกณฑ์คุณสมบัตขิองสถาบันการศึกษาที่เปดิหลักสูตรวิชา
มัคคุเทศก์และผู้นําเที่ยวณ โรงแรมเอเซีย ราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร 

อ.ชมพรรณ จันทิมา 25/7/2561 

49 เข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายสถาบันการศึกษาและวิทยากรผู้สอนใน
การฝึกอบรมมัคคุเทศก์และผู้นําเที่ยวณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ 
กรุงเทพมหานคร 

อ.ชมพรรณ จันทิมา 
ผศ.ธัชกร วงษ์คําชัย 
อ.จริยา ตันติวราชัย 

23-24/7/2561 



ลําดับ ชื่อโครงการ/กจิกรรม/อบรม/สมัมนา อาจารย์ผู้เข้าร่วม วัน/เดือน/ป ี

50 เข้าร่วมสัมมนาวชิาการและการประชุมระดมสมอง 
"สถาบันอุดมศึกษาและเป้าหมายการพัฒนา 

อ.ขนิษฐา 24-25/7/2561 

51 เข้าร่วมฝึกเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "เทคนิคการตรวจประเมิน" ณ 
โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูนกรุงเทพมหนาคร 

อ.กมลทิพย์ โตเมศน ์
อ.ธมนวรรณ์ เฟื่องประยูร 
อ.มงคล เทียมถนอม 

19-20/7/2561 

52 เข้าร่วมนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมหาดใหญ่วิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติครัง้ที่ 9 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จังหวดั
สงขลา 

อ.ดร.จิระพงค ์เรืองกุน 20-21/7/2561 

53 เข้าร่วมนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 10 ณ โรงแรมเรืออัษฎา 
อําเภอเมือง จังหวัดตรงั 

อ.ดร.จิระพงค ์เรืองกุน 
อ.บุญชู สงวนความด ี
อ.พัทธนันท์ มั่งม ี
อ.วรพงษ์ แสงอร่ามรุ่งโรจน์ 
อ.วสุรัตน์ ด้วงสุวรรณ 
อ.พิสิษฐ์ ศรีอภิชัย 
อ.ธัชกร ภัทรพันปี 
อ.พิชาพัทธ์ งามสิน 
อ.สาโรจน์ นราศรี 

1-3/8/2561 

54 เข้าร่วมการอบรมพัฒนาความรู้ตอ่เนื่องหลักสูตร ก้าวสู่ทศวรรษที่ 
2 สมาคม TA : กฎหมายภาษีใหม่ 2561 และ ทิศทางมาตรฐาน
บัญชี SMEs ณ โรงแรมเอเซียกรุงเทพมหานคร 

อ.อุษา จูฑะสุวรรณศิริ 4-5/8/2561 

55 เข้าร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand 
Research Expo 2018) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และ
บางกอกคอนเวนชันเซ็นต์เตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพฯ 
 

อ.สุวรรณา นาถนวผดุง 10/8/2561 

56 เข้าร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand 
Research Expo 2018) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และ
บางกอกคอนเวนชันเซ็นต์เตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพฯ 

อ.อุษา จูฑะสุวรรณศิริ 13/8/2561 

57 เข้าร่วมพิธีการมอบโล่รางวัลและประกาศนียบัตร โครงการ "การ
ประกวดการสร้างสรรค์ส่ือประชาสัมพันธ์โครงการปริญญาเอก
กาญจนาภิเษก (คปก.)" ณ ห้องประชุม 1 ช้ัน 15 สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

ผศ.ดร.พัชราภา เอื้ออมรวนิช 28/8/2561 

58 เข้าร่วมการอบรม เรื่องทําความรูจั้กเครื่องมือทางการเงิน ณ ห้อง
แกรนด์ ไดมอนด ์อิมแพค ฟอรั่มเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุร ี

ผศ.ณัฐสุภา จิวศิวานนท ์
อ.อุษา จูฑะสุวรรณศิริ 

27/8/2561 

59 เข้าร่วมประชุมพิจารณา (ร่าง)แผนยุทธศาสตร์การวิจัยด้านโลจิ
สติกส์และห่วงโซ่อุปทาน ระยะ 3 ปี พ.ศ.2562-2564 ณห้องซา
ลอน เอ ชั้น 2 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด 

อ.บัณฑิตา สุขเจริญ 7/9/2561 



 

ลําดับ ชื่อโครงการ/กจิกรรม/อบรม/สมัมนา อาจารย์ผู้เข้าร่วม วัน/เดือน/ป ี

60 เข้าร่วมงานมหกรรม "ปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูปประเทศ" ณโรงแรม
เซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอลเวนชั่นเซ็นเตอร์ 
กรุงเทพมหานคร 
 

อ.ชมพรณ จันทิมา 10/9/2561 

61 เข้าร่วมนําเสนอผลการวิจัยร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ปิด
โครงการวิจัย ปี 2560 ณ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) 

อ.ขนิษฐา สวัสดิ์ชัย 21/9/2561 

62 เข้าร่วมการประชุม เรื่อง "ข้อมูลสถิติและระบบสารสนเทศด้าน
การท่องเที่ยว :โอกาสและประโยชน์ในพัฒนาอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย" ณโรงแรมเจดับบลิว แมริออท ถนน
สุขุมวิท กรุงเทพฯ 
 

ผศ.ธัชกร วงษ์คําชัย 
อ.นาถวุทธิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 

21/9/2561 

63 เข้าร่วมการอบรมเตรียมความพรอ้มเข้าสู่การเป็นผู้สอน
ระดับประเทศ (National Trainer:NT) และผู้ประเมิน
ระดับประเทศ (National Assessor:NA) ภายใตข้้อตกลงร่วมว่า
ด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน 
(MRA on TP) ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร 

อ.ชมพรรณ จันทิมา 
ผศ.ธัชกร วงษ์คําชัย 
อ.นาถวุทธิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 
อ.สุวรรณา นาถวผดุง 

25/9/2561 

64 เข้าร่วมอบรมเรื่อง "พ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 พร้อมกฎหทายลูกฉบับใหม่" ณ โรงแรม เดอะ
รอรัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร 

นางสายใจ ชุนประเสริฐ  
นางสาวอรวี การีกล่ิน 

11-12/11/2561 

65 เข้าร่วมสัมมนาแลกเปล่ียนความคิดเห็น "โครงการสร้างนักบัญชี
คุณภาพรุ่นมใหมป่ี 2561" ณศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 
6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

อ.สุรศักดิ์ ชัยชิตาทร 
อ.อุษา จูฑะสุวรรณศิริ 
อ.สุวรรณา รุจิโมระ 

22/12/2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง "ทําผลงานวิชาการอยา่งไรให้
เสร็จเรว็และผา่นในครั้งเดียว 

รายละเอียด 
ดังสรุป 

ครั้งท่ี 1 17  พฤศจิกายน 2560  
ครั้งท่ี 2 13 -15 ธันวาคม 2560  
ครั้งท่ี 3 7 - 9 กุมภาพันธ์ 2561  
ครั้งท่ี 4 28 - 30 มีนาคม 2561 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  
ครั้งท่ี 5 25 - 26 เมษายน 2561  
ณ โรงแรมริเวอร์วิว เพลส จังหวัด
พระนครศรอียุธยา 

 
สรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง "ทําผลงานวิชาการอย่างไรให้เสร็จเร็วและผ่านในครั้งเดียว" 
 

  ครั้งท่ี 1 17  พฤศจิกายน 2560 ครั้งท่ี 2 13 -15 ธันวาคม 2560  
  ครั้งท่ี 3 7 - 9 กุมภาพันธ์ 2561 ครั้งท่ี 4 28 - 30 มีนาคม 2561 
        ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  
  ครั้งท่ี 5 25 - 26 เมษายน 2561 ณ โรงแรมริเวอร์วิว เพลส จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดโดย 
คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 



สรุปผลการอบรมเชงิปฏิบติัการ 
"ทําผลงานทางวิชาการอย่างไรให้เสร็จเรว็และผ่านในครั้งเดียวครั้งท่ี 1 

 

ครั้งที ่ วันที ่ รายละเอียด จํานวนผูเ้ข้ารว่ม หมายเหต ุ

ครั้งที่ 1 17 พฤศจิกายน 2560 มีผู้เข้าร่วมฟังบรรยาย 65 คน  

ครั้งท่ี 2 13-15 ธันวาคม 2560 มีผู้ตอบรับเข้าร่วมโครงการ 23 คน  

ครั้งท่ี 3 7-9 กุมภาพันธ์  2561 อบรมการทําผลงานวิชาการ 22 คน  

ครั้งท่ี 4 28-30 มีนาคม 2561 อบรมการทําผลงานวิชาการ 22 คน  

ครั้งท่ี 5 25-26 เมษายน 2561 อบรมการทําผลงานวิชาการ 21 คน ติดภารกิจ 1 คน 

 
จํานวนผู้เข้าอบรมที่ส่งขอผลงาน ที่ได้ขอ้มลูจาก กพร. (ขอ้มลู ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561) จํานวน 12 คน 
ประกอบด้วย 
 คณะครศุาสตร์  จํานวน 10 คน 
  1.  อาจารย์ ดร. วินัยธร  วิชยัดิษฐ ์
  2.  อาจารย์ ดร. พงษ์พัชรินทร์  พุธวัฒนะ 
  3.  อาจารย์ณชิชา  ชํานิยนต ์
  4.  อาจารย์ ดร. นิภาภรณ์  คําเจริญ 
  5.  อาจารย์ ดร. สมจินตนา  จิรายุกลุ 
  6.  อาจารย์วรรณนภา  โพธ์ิผล ิ
  7.  อาจารย์ณรงค์พล  เอื้อไพจิตรสกลุ 
  8.  อาจารย์วาสิณี  จิรสิร ิ
  9.  อาจารย์สมทิธ  เจือจินดา 
  10. อาจารย์ว่าที่ ร.ต. สชุาต ิ คุ้มสุทธิ ์
 
 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์จํานวน 1 คน 
  1.  อาจารยธนารัตน์  อนุวัฒน์ปรีชา 
 
 คณวิทยาการจัดการ จํานวน 2 คน 
  1.  อาจารย์นชุรา  อนุวัฒนป์รีชา 
  2.  อาจารย์ ดร. อารยา  เกียรติก้อง 

สรุปผลการประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 



เร่ือง การทําผลงานวิชาการอย่างไรใหเ้สรจ็เรว็และผ่านในครั้งเดียว 

 

ตารางการจัดอบรม 

ครั้งที ่ วันที ่ สถานทีจ่ัดอบรม 

ครั้งที่ 1 17 พฤศจิกายน 2560 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
ครั้งที่ 2 13-15 ธันวาคม 2560 

ครั้งที่ 3 7-9 กุมภาพันธ์ 2561 

ครั้งที่ 4 28-30 มีนาคม 2561 

ครั้งที่ 5 25-26 เมษายน 2561 โรงแรมริเวอร์วิว เพลส จังหวัดพระนครศรอียุธยา 

 
ตารางสรุปผลการประเมิน 

 

 
รายงานสรุปผล 
 ผลความพึงพอใจในด้านวิทยากรในการบรรยายมีค่าเฉลี่ย 4.88 
 ผลความพึงพอใจในด้านการนําความรู้ไปใช ้มีค่าเฉลี่ย 4.82 
 ผลความพึงพอใจในด้านระยะเวลาและสถานที่ มีค่าเฉลี่ย 4.80 
 ผลความพึงพอใจในการจัดโครงการ ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 4.83 
 
 
 
 
 

รายการประเมิน N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

1.ด้านวิทยากรในการ
บรรยาย 

21 4.00 5.00 4.8889 .30429 

2.ด้านการนําความรู้ไปใช ้ 21 4.00 5.00 4.8254 .32692 

3.ระยะเวลาและสถานที ่ 21 4.00 5.00 4.8000 .30984 

 
รวม 

 
21 

 
4.09 

 
5.00 

 
4.8312 

 
.27766 



ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในครั้งต่อไป 
 1.ขอบคณุคณะวิทยาการจัดการที่จัดโครงการนี้ขึ้นมา และเปดิโอกาสให้อาจารย์ต่างคณะสามารถเข้าร่วม
โครงการได ้โครงการน้ีมีประโยชน์มา และควรจัดอกีในครัง้ต่อไป เพือ่พฒันาคณาจารย์ให้มตีําแหน่งทางวิชาการ
มากขึ้น 
 2. อยากให้สร้างความต่อเนือ่งของการผลติบุคลากรด้านวิชาการ ณ วันนี้ดีเยี่ยม 
 3. โครงการมีประโยชนท์ําใหอ้าจารย์ทุกคนมีระเบียบในการทํางานมากขึ้น อยากให้จดัแบบนีอ้ีกเพ่ือ
อาจารย์รุ่นตอ่ๆไปจะได้มผีู้ชว่ยในการอ่านงานและมั่นใจในการส่งผลงานทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น ขอบคุณคณะ
วิทยาการจัดการที่เป็นแม่งานในการทําโครงการดีๆนี ้
 4. ขอบคุณมหาวิทยาลัยและคณะวิทยาการจัดการที่จัดโครงการนี้ขึ้นทําให้มีแรงบรรดาลใจและกระตุ้นให้
ทําผลงานได้สาํเร็จ 
 5. เป็นโครงการที่ดมีาก 
 6. อยากให้ติดตามผูด้ํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้แล้วให้ส่งรองศาสตราจารยต์อ่เมื่อคณุสมบตัิครบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ภาพกิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
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