
รายช่ือผู้สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เร่ือง “การพฒันากรอบความคิดสร้างสรรค์ (Growth Mindset) กบัการพฒันานวตักรรม” 

โดย ส านักงานบริหารการวจัิย นวตักรรมและการสร้างสรรค์  มหาวิทยาลยัศิลปากร 
และ  เครือข่ายวจัิยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง 

วนัองัคารที ่17 กนัยายน  พ.ศ.2562  เวลา 8.30 น. – 16.30 น. 
ณ ห้องประชุมเจดีย์ 1  ช้ัน 2  โรงแรมไมด้า แกรนด์ทวารวดี จังหวดันครปฐม 

ที่ รายช่ือ สังกดั 
1 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กุลนาถ อบสุวรรณ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
2 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อภิเศก ป้ันสุวรรณ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
3 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.บุษยา อภิชยัเสถียรโชติ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
4 รองศาสตราจารย ์ดร.นพพร จนัทรน าชู มหาวทิยาลยัศิลปากร 
5 รองศาสตราจารย ์ดร.พรรณธิภา ณ เชียงใหม่ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
6 อาจารย ์ดร.พิเชษฐ  ศรีบุญยงค ์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
7 อาจารย ์ดร.ภาณุพนัธ์ ลิมปชยาพร มหาวทิยาลยัศิลปากร 
8 อาจารย ์ดร.วิวชิชุตา เดชรักษา มหาวทิยาลยัศิลปากร 
9 อาจารย ์ดร.สิริชญา คอนกรีต มหาวทิยาลยัศิลปากร 

10 อาจารย ์ดร.สุธินี เกิดเทพ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
11 อาจารย ์ดร.สรภสั  น ้าสมบูรณ์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
12 อาจารยอ์ริสสา สะอาดนกั มหาวทิยาลยัศิลปากร 
13 อาจารยส์าวนิ สืบสหการ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
14 อาจารยว์มิลศิริ กล่ินบุบผา มหาวทิยาลยัศิลปากร 
15 นายสมเกียรติ ฉตัรช่ืนยศ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
16 นายประพนัธ์ศกัด์ิ ตวงสุวรรณ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
17 คุณนิฤมล ใจเหล็ก มหาวทิยาลยัศิลปากร 
18 อาจารยจ์ารุวรรณ จนัทร์กอง มหาวทิยาลยัคริสเตียน 
19 อาจารยฤ์ทธิศกัด์ิ สดคมข า มหาวทิยาลยัคริสเตียน 
20 อาจารยชิ์นตา เตชะวจิิตรจารุ มหาวทิยาลยัคริสเตียน 
21 อาจารยว์ชุิดา กล่ินหอม มหาวทิยาลยัคริสเตียน 
22 อาจารย ์ดร.เนตรชชนก ศรีทุมมา มหาวทิยาลยัคริสเตียน 
23 นางพรรณปพร กองแกว้ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 
24 อาจารย ์ดร.พชัรี สกุลรัตนศกัด์ิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 
25 อาจารย ์ดร.เทอดพงษ ์แดงสี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

  



ที่ รายช่ือ สังกดั 
26 อาจารย ์ดร.วชิชพร เทียบจตุัรัส มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
27 อาจารยบ์วร เครือรัตน์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 
28 อาจารย ์ดร.ติณณภพ แพงผม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 
29 อาจารย ์ดร.ปริษฐา ถนอมเวข มหาวทิยาลยัธนบุรี 
30 อาจารย ์ดร.พิสมยั เหล่าไทย มหาวทิยาลยัธนบุรี 
31 อาจารย ์ดร.อภิเทพ แซ่โคว้ มหาวทิยาลยันานาชาติแสตมฟอร์ด 
32 อาจารยข์นิษฐา ไทยเจริญ มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 
33 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุรพงษ ์จรัสโรจนกุล มหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบุรี 
34 อาจารยสุ์ทศัน์ ก ามณี มหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบุรี 
35 อาจารยแ์พรภทัร ยอดแกว้ มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 
36 อาจารยถิ์รนนัท ์ประทุม มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 
37 อาจารยพ์ิมพนิ์พร สดคมข า มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 
38 อาจารยพ์ทัรียา สุขประเสริฐ มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 
39 อาจารยร์ณกร ธรรมจิตต ์ มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 
40 อาจารย ์ดร.ภารณี นิลกรณ์ มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 
41 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กมัปนาท คูศิริรัตน์ มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
42 อาจารยป์นดัดา ใจบุญลือ มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
43 อาจารยอ์รนุช อินทวงศ ์ มหาวทิยาลยัสยาม 
44 อาจารยส์มชาย  เบญ็จวรรณ์ มหาวทิยาลยัสยาม 
45 รองศาสตราจารย ์ดร.พรรณ์ธิดา เหล่าพวงศกัด์ิ มหาวทิยาลยัเอเชียอาคเนย ์
46 อาจารยพ์รชนก บุญญานนัทกุล มหาวทิยาลยัเอเชียอาคเนย ์

หมายเหตุ : 
1. เน่ืองจากในการจดัโครงการของเครือข่ายท่ีผา่นมา มีผูล้งทะเบียนเตม็จ านวนท่ีก าหนดไว ้แต่มีผู ้
ลงทะเบียนบางส่วนไม่มาเขา้ร่วมโครงการและไม่แจง้ล่วงหนา้   ท าใหน้กัวจิยัท่ีตอ้งการเขา้ร่วมเพิ่มเติมเสีย
สิทธ์ในการเขา้ร่วมและเสียงบประมาณในการจดัเตรียมอาหารเพื่อรองรับผูเ้ขา้ร่วมโครงการ  จึงขอให้
ผูส้มคัรเขา้ร่วมโครงการ  ตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมตามก าหนดการเตม็เวลา 
   *******มิฉะนั้นจะขอเก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนในการจดัเตรียมอาหารเพื่อรองรับผูเ้ขา้ร่วมโครงการ  จ  านวน
650 บาท   และขอสงวนสิทธ์ิในการเขา้ร่วมกบัเครือข่ายฯในคร้ังต่อไป****** 
2. ไม่รับลงทะเบียนหนา้งานทุกกรณี  
 
 
 



 
ก ำหนดกำรโครงกำร  

(ร่าง) 
โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ  

เร่ือง “การพฒันากรอบความคิดสร้างสรรค(์Growth Mindset)กบัการพฒันานวตักรรม” 
 โดย เครือข่ายวิจยัอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง 

และส านกังานบริหารการวจิยั นวตักรรมและการสร้างสรรค ์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
วนัองัคารท่ี 17 กนัยายน  พ.ศ.2562  เวลา 8.30 น. – 16.30 น. 

ณ หอ้งประชุมเจดีย ์1  ชั้น 2  โรงแรมไมดา้ แกรนดท์วารวดี จงัหวดันครปฐม 
 

08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียนและกล่าวตอ้นรับ โดย  
ศาสตราจารย ์ดร.พรศกัด์ิ ศรีอมรศกัด์ิ 

         ประธานอนุกรรมการเครือข่ายวิจยัอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง 
      09.00 – 11.00 น.       การบรรยายเร่ือง “การเตรียมความพร้อมทกัษะท่ีจ าเป็นในอนาคต” 

โดย ดร.พณชิต กิตติปัญญางาม  
    ผูอ้  านวยการสถาบนัเพื่อพฒันาความเป็นผูป้ระกอบการและบุคลากรแห่งอนาคต  

มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
      11.00 – 12.00 น.       การอบรมเชิงปฏิบติัการโดยแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบติั  

เพื่อและเปล่ียนประสบการณ์ และระดมความคิดเห็น 
โดย วทิยากรการอบรมเชิงปฏิบติัการ  

12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 – 14.30 น.  การอบรมเชิงปฏิบติัการโดยแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบติั  
    เพื่อและเปล่ียนประสบการณ์ และระดมความคิดเห็น (ต่อ) 
14.30 – 16.30  น.  น าเสนอผลงานกลุ่มและสรุปผลกิจกรรม  
 

หมำยเหตุ  -  ก าหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
  - รับประทานอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม เวลา 10.30 น. และ 14.30 น. 
  -  รับประทานอาหารกลางวนั  เวลา 12.00 น. 

 


