
ที่  ศธ ๐๕๓๖/ว 2512                                 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
            อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร  ๖๒๐๐๐ 

  2  กรกฎาคม  ๒๕61 

เรื่อง  ขออนุญาตให้บุคลากรเข้ารับการอบรม 

เรียน   

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ก าหนดการอบรม    จ านวน 1 ฉบับ 
  2. ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม  จ านวน 1 ฉบับ 
      

ด้วย ศูนย์พัฒนาศักยภาพมนุษย์  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ร่วมกับ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ก าหนดการจัดกิจกรรมโครงการอบรม “การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัย” วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา  จันทร์คง  และคณะ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ในวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ  ห้องฝึกอบรม ชั้น 5  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร เพ่ือพัฒนาสมรรถนะการว ิจ ัยและการท าผลงานทางว ิชาการ ด้วยการว ิจ ัย  ให ้ก ับคณาจารย์                         
คณะวิทยาการจัดการ สมาชิกเครือข่าย คณะวิทยาการจัดการ ในเขตภาคเหนือ และผู้สนใจทั่วไป  จ านวน 40 คน นั้น 
ตามประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ดังเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย  
 
  ในการนี้  มหาวิทยาลัยฯ จึงใครข่ออนุญาตให้บุคลากรที่สังกัดในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมการอบรม 
ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น  

 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

                      ขอแสดงความนับถือ 
 
  
 

            (รองศาสตราจารย์วิสิฐ  ธัญญะวัน) 
            รองอธิการบดี  ปฏิบัติราชการแทน 
       อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
 
คณะวิทยาการจัดการ 
โทรศัพท์ ๐ ๕๕๗0 6555 ตอ่ ๓513   
โทรสาร ๐ ๕๕๗๐ ๖๕๑๑ 
 



ก ำหนดกำรฝึกอบรม “กำรวิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส ำเร็จรูปเพื่อกำรวิจัย” 
โดย ศูนย์พัฒนำศักยภำพมนุษย์  คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

ร่วมกับ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 
วันที่ 24-25 กรกฎำคม 2561 

ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 5 คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม 
24 กรกฎำคม 2561  
08.00 – 08.45น. ลงทะเบียน และรับเอกสาร   
08.45 –09.00 น. พิธีเปิด 
09.00 – 10.15 น. - ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับโปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล  

- การจัดการข้อมูล 
10.15 – 10.30 น. อาหารว่าง 
10.30 – 12.00 น. - การน าข้อมูลเข้าโปรแกรมและการจัดการข้อมูลก่อนการวิเคราะห์ข้อมูล  

- ฝึกปฏิบัติ 
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง 
13.00 – 14.15 น. - สถิติเชิงพรรณนา   
14.15 – 14.30 น. อาหารว่าง 
14.30 – 16.00 น. - ฝึกปฏิบัติ  

  สถิติเชิงพรรณนาและการน าเสนอข้อมูลในรายงานการวิจัย  
  



 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม 
25 กรกฎำคม 2561   

08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 – 10.15 น. - การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม  

  ด้วยสถิติทดสอบที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) 
10.15 – 10.30 น. อาหารว่าง 
10.30 – 12.00 น. - ฝึกปฏิบัติ  

  การวิเคราะห์สถิติทดสอบที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวน  
  (ANOVA) 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง 
13.00 – 14.15 น. - การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร  

  (Pearson Correlation, Chi-Square)   
-การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression analysis) และ  
 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis) 

14.15 – 14.30 น. อาหารว่าง 
14.30 – 16.00 น. - ฝึกปฏิบัติ 

- การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร  
  (Pearson Correlation, Chi-Square)   
-การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression analysis) และ  
 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis) 

 
หมำยเหตุ   - รายละเอียดและก าหนดการฝึกอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม   

    - วิทยากร โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา  จันทร์คง และคณะ  
             จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 - อบรมฟรี!! ไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้เข้ารับการอบรมเกิน 80% จะได้รับวุฒิบัตรจากการอบรม 
 - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม  ภายในวันที่  1 กรกฎาคม  2561      
 - ผู้ที่สมัครและได้รับการคัดเลือกให้เข้าอบรมหากไม่มาอบรม จะไม่มีสิทธิในการอบรมฟรี 

  ในหลักสูตรอื่นๆ ของศูนย์พัฒนาศักยภาพมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ ต่อไป  
  (หากติดภารกิจ ต้องแจ้งยกเลิกก่อนวันอบรม 7 วัน)  

 
 
 
 
 
 
 
 



ประกำศรำยชื่อผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 
เร่ือง  “กำรวิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส ำเร็จรูปเพื่อกำรวิจัย”  

วันที่ 24 – 25 กรกฎำคม 2561 
ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 5  คณะวิทยำกำรจัดกำร  มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

*************************** 

ล ำดับที ่ ชื่อ – สกุล 

1 อาจารย์ ดร.รัษฎากร   วินิจกุล 

2 อาจารย์พัตราภรณ์   อารีเอื้อ 

3 อาจารย์วรีวรรณ   แจ้งโม ้

4 อาจารย์กนกวรรณ   เขียววัน 

5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนวีรรณ   บุญอนนท ์

6 อาจารย์ชญานน์ันท ์  ศิริกิจเสถียร 

7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวณัช   ด่อนคร้าม 

8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์การันต์   เจริญสวุรรณ 

9 อาจารย์สุภาภรณ ์  หมั่นหา 

10 อาจารย์ประพล   จิตคต ิ

11 อาจารย์คุณญัญา   เบญจวรรณ 

12 อาจารย์ประภัสสร   กลีบประทุม 

13 อาจารย์พิมกาญดา  จันดาหัวดง 

14 อาจารย์วรางค์  รามบตุร 

15 นายอิสระ   บุญธรรม    

16 นางศศิธร   แก้วศร ี

17 นางสาวอรพนิท์   คะเชนทร์ภักดิ ์

18 อาจารย์ตรรกพร   สุขเกษม 

19 อาจารย์ ดร.ปราณ ี  เลิศแกว้ 

20 อาจารย์ธดิารัตน์   พรหมมา 

21 อาจารย์อธิรดา   บุญเดช 

22 อาจารย ์ดร.ประจกัษ์   กึกก้อง 

 



ประกำศรำยชื่อผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 
เร่ือง  “กำรวิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส ำเร็จรูปเพื่อกำรวิจัย”  

วันที่ 24 – 25 กรกฎำคม 2561 
ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 5  คณะวิทยำกำรจัดกำร  มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

*********************** 

ล ำดับที ่ ชื่อ – สกุล 

23 อาจารย์ฤทธิรงค์   เกาฏีระ 

24 อาจารย์ชตุิมา   สังวรนิทะ 

25 นางปวีณณัฎฐ ์  คงสมนาม 

26 นางบุษบา   เหมือนวหิาร 
27 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาณิสรา   จรัสวิญญ ู
28 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรา   บุดสีทา 
29 อาจารย์ ดร.วรพรรณ   ขาวประทมุ 
30 นายชัยทัต   ปัททุม 
31 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาล ี  ตระกูล 
32 นางสาวศุภลักษณ ์  สมโภชน ์
33 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพิน   มีใจเจริญ 

34 อาจารย์ชญาภา   อินอยู ่

35 นายแพทย์สิทธิ ์ ภคไพบูลย ์
36 ทันตแพทย์หญงิกฤษณ ี  เฮงตระกูลเวนิช 
37 นายพศิน   รักษาสิทธิ ์
38 ทันตแพทย์หญงิพัชร ี  เรืองงาม 

39 นายภูม ิ สัญญะวิชัย 

40 นางสาวจิราพัชร  กันทา 

หมำยเหตุ : 1) เน่ืองจำกกำรอบรมสำมำรถรับได้เพียง 40 ท่ำน คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัย
รำชภัฏก ำแพงเพชร ขอขอบคุณทุกท่ำนที่ ให้ควำมสนใจสมัครเข้ำรับกำรอบรมหำก                         
มีกำรจัดอบรมครั้งต่อไป ทำงคณะฯ จะประชำสัมพันธ์แจ้งให้ทรำบ 

2) หำกท่ำนไม่สำมำรถเข้ำอบรมได้  2 วัน ตำมก ำหนด ให้แจ้งยกเลิกกำรอบรม 
ภำยในวันที่ 11 กรกฎำคม 2561 มำยัง นำยวชิรวิทย์  กรรณิกำ โทรศัพท์ 088-1453615  
E-mail: Fms-info@kpru.ac.th หรือ pupgoodlife@gmail.com 

 


