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กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ : ด้านการวิจัย 

(CoP1 : Community of Practice) เร่ือง เขียนผลงานวิชาการอย่างไร ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์  
และไม่ลักลอกผลงาน  โดย รองศาสตราจารย์ มานิตย์ จุมปา  

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
วันจันทร์ที่ 24 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 

 
 คณะศิลปศาสตร์ มีบทบาทและหน้าที่ในจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตที่มีคุณภาพ ได้ตระหนักถึง
ความส าคัญของการพัฒนาคณาจารย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตผลงานทางวิชาการท่ีต้องมีการน าผลงานของ
บุคคลอื่นมาใช้ประกอบ ไม่ว่าจะเป็นแนวคิด ทฤษฎี เนื้อหา ภาพประกอบ ตาราง เพ่ือท าให้เกิดความเข้าใจใน
เนื้อหามากยิ่งข้ึน ทางคณะศิลปศาสตร์ได้ตระหนักถึงสิ่งต่างๆ เหล่านี้ ประกอบกับมหาวิทยาลัยหัวเฉลิมพระเกียรติ 
ได้มีการน าโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์มาใช้ตรวจผลงานการลักลอกงานวิชาการ ท าให้คณาจารย์ได้ตื่นตัวกับการ
ผลิตผลงานให้มีคุณภาพและประสิทธิมากยิ่งขึ้น   
 ดังนั้น เพ่ือให้คณาจารย์ในคณะศิลปศาสตร์ได้ตระหนักและรับรู้ถึงการน าผลงานของบุคคลอ่ืนมาใช้ในการ
ผลิตผลงานทางวิชาการ จึงได้จัดโครงการบรรยายพิเศษโดย คณะนิติศาสตร์ ศูนย์บรรณสารสนเทศ และคณะศิลป
ศาสตร์ เรื่อง เขียนผลงานวิชาการอย่างไร ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ และไม่ลักลอกผลงาน ขึ้น ณ ห้องสื่อประสม อาคาร
บรรณสาร  

กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ ครั้งที่ 1 ด้านการวิจัย 
(CoP1 : Community of Practice) เรื่อง เขียนผลงานวิชาการอย่างไร ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์  

และไม่ลักลอกผลงาน   
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    การเขียนผลงานอย่างไรไม่ให้ละเมิดลิขสิทธิ์ เขียนอย่างไรก็ได้ที่เข้าข้อยกเว้น
ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ สามารถน าผลงานบุคคลอื่นมาได้แต่ต้องน ามาในปริมาณ
พอสมควรและรู้ถึงการเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ด้วยการอ้างอิง และระบุไว้ข้อความไว้ใน
เครื่องหมายอัญประกาศ (“.....”) พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 4 ได้
ระบุว่า “ลิขสิทธิ์” หมายความว่า “สิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะท าการใดๆ ตาม
พระราชบัญญัตินี้เกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ท าขึ้น” 
    กรณีท่ีน าข้อมูลจากแหล่งอ่ืนๆ มาใช้ต้องอยู่ใน พรบ. ลิขสิทธิ์ตามมาตรา 33 ที่
บัญญัติไว้ว่า “การกล่าว คัด ลอก เลียน หรืออ้างอิงงานบางตอนตามสมควร จาก
งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ โดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์  
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ในงานนั้น มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้าได้ปฏิบัติตามมาตรา 32 วรรค
หนึ่ง” แตม่ิได้ระบุปริมาณว่าแค่ไหนตามสมควร ทั้งนี้อยู่ในดุลพินิจของศาล หากมี
การน าข้อมูลมาใช้ในปริมาณมากต้องขออนุญาตเจ้าของและท าข้อตกลงให้
เรียบร้อย และแสดงรายการอ้างอิงไว้ท้ายเล่ม    
   งานที่ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ ข่าวประจ าวัน กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกาศ ค าสั่ง ค าชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของหน่วยงานรัฐ ค าพิพากษา ค าสั่ง 
ค าวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ   
    การเขียนผลงานทางวิชาการที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์มี ข้อยกเว้นทั่วไปตามมาตรา 
32 เป็นข้อยกเว้นส าหรับการกระท าแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมายทุกประเภท 
ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไข 3 ประการคือ  
    1. ต้องไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ตามปกติของ
เจ้าของลิขสิทธิ์ และ 
    2. ต้องไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์เกิน
สมควร และ  
    3. ต้องเป็นการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ต่อไปนี้ 1) วิจัย
หรือศึกษางานนั้น อันมิใช่การกระท าเพ่ือหาก าไร 2) ใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง 
หรือเพ่ือประโยชน์ของตนเองและบุคคลอ่ืน ในครอบครัวหรือญาติสนิท 3) ติชม 
วิจารณ์ หรือแนะน าผลงานโดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ในงานนั้น 4) 
เสนอรายงานข่าวทางสื่อสารมวลชนโดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของ ลิขสิทธิ์ใน
งานนั้น 5) ท าซ้ า ดัดแปลง น าออกแสดง หรือท าให้ปรากฏ เพ่ือประโยชน์ในการ
พิจารณาของศาลหรือเจ้าพนักงานซึ่งมีอ านาจตามกฎหมาย หรือในการรายงานผล
การพิจารณาดังกล่าว 6) ท าซ้ า ดัดแปลง น าออกแสดง หรือท าให้ปรากฏโดย
ผู้สอน เพ่ือประโยชน์ ในการสอนของตน อันมิใช่การกระท าเพ่ือหาก าไร 7) ท าซ้ า 
ดัดแปลงบางส่วนของงาน หรือตัดทอนหรือท าบทสรุปโดยผู้สอน หรือสถาบัน
ศึกษา เพ่ือแจกจ่ายหรือจ าหน่ายแก่ผู้เรียนในชั้นเรียนหรือในสถาบันศึกษา ทั้งนี้ 
ต้องไม่เป็นการกระท าเพ่ือหาก าไร 8) น างานนั้นมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการถามและ
ตอบในการสอบ นอกจากนั้นยังมีข้อพิจารณาส าคัญ คือ 
     1. ต้องสร้างสรรค์ด้วยตนเอง การน าผลงานของบุคคลอ่ืนมา ต้องมีการอ้างอิง  
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และไม่น าผลงานของบุคคลอ่ืนอันมีลิขสิทธิ์นั้นมามากจนเกินไป                 
     2. หากถูกกล่าวหาว่าละเมิดลิขสิทธิ์ ควรมีการตรวจสอบว่าได้ละเมิดลิขสิทธิ์
จริงหรือไม่ หากเป็นจริงให้ท าการเจรจาประนีประนอมกับเจ้าของลิขสิทธิ์ เพราะ
คดีลิขสิทธิ์เป็นคดีอันยอมความได้  
      การลักลอกผลงานทางวิชาการ (Plagiarism) ผลงานทางวิชาการต้องเขียน
ด้วยตนเองและเขียนด้วยข้อเท็จจริง สิ่งต้องห้าม คือ ภาษาต้องไม่เหมือนต้นฉบับ 
น าความคิดมาต้องท าการอ้างอิง ไม่สามารถเขียนเองได้ให้ระบุข้อความหรือ
แนวคิดไว้ในเครื่องหมายอัญประกาศและท าการอ้างอิง  
       โปรแกรมตรวจการลักลอกผลงาน มีทั้งที่เสียค่าใช้จ่ายและไม่เสียค่าใช้จ่าย 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่นิยมใช้กันคือ โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ และ Turn 
it in ส่วนปริมาณการตรวจพบขึ้นอยู่สถาบันการศึกษา ว่าได้มีการก าหนด
หลักเกณฑ์ไว้หรือไม่ โดยปกติ คือ 25%  
       การลักลอกผลงานทางวิชาการ มี 4 แบบ  
      1. การลักลอกค าต่อค า (Verbatim) และการลักลอกวลี (Apt Phrase) คือ 
การท าซ้ างานของบุคคลอ่ืนโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดใด ดังนั้น ถ้ามีการคัดลอก
ต้องแสดงไว้ในเครื่องหมายอัญประกาศ คัดลอกตามสมควรไม่เกินปริมาณที่เป็น
ธรรม ควรระบุแสดงที่มาของงาน  
      2. การถอดความ (Paraphrase) หมายถึง การสรุปความ การแปลภาษา และ
การปะติดปะต่องานของบุคคลอื่นเข้าด้วยกันให้ต่างจากงานต้นฉบับเดิม 
(Patchwork Mosaic) ต้องแสดงถึงที่มาของงานต้นฉบับตามสมควร ส่วนงานแปล 
สามารถท าได้บางตอนตามสมควร และควรได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อน
หากจ าเป็นต้องแปลเป็นปริมาณมาก  
       3. การน าความคิดของบุคคลอื่นมาแสดงโดยลวงเป็นความคิดของตนเอง 
ต้องระบุแสดงการรับรู้ความเป็นเจ้าของความคิดซึ่งเป็นทรัพย์สินทางปัญญาตาม
สมควร  
       4. การน างานเก่าของตนเองมาใช้ใหม่ (Self Plagiarism) การน าผลงานเก่า
ของตนเองมาท้ังหมด ส่วนใหญ่ หรือส่วนที่เป็นสาระส าคัญ โดยไม่มีการพัฒนา
หรือมีการปรับปรุงเพียงเล็กน้อย เพ่ือแสดงว่าเป็นการสร้างสรรค์งานขึ้นใหม่ แต่ถ้า 
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น างานเก่าของตนเองมาแสดงเป็นส่วนหนึ่งของงานที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่สามารถท า
ได้ โดยต้องมีการสร้างสรรค์งานส่วนใหญ่ หรือส่วนที่เป็นสาระส าคัญขึ้นใหม่ และ
ต้องระบุถึงท่ีมาของงานเดิมที่รวมอยู่ในงานสร้างสรรค์ใหม่ เช่น บทความที่ตีพิมพ์
ไปแล้วตีพิมพ์ซ้ าได้ ต้องระบุให้ชัดเจนในหมายเหตุว่า “บทความนี้เป็นการตีพิมพ์
ซ้ าครั้งแรกได้พิมพ์ในวารสารใด” เพ่ือป้องกันไม่ให้ผู้อ่านเข้าใจผิดว่าเป็นงานใหม่ 
โดยเฉพาะผลงานที่ตีพิมพ์ในต่างประเทศต้องขออนุญาตจากเจ้าของวารสาร 

 
สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ : เขียนผลงานวิชาการอย่างไร ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์  

และไม่ลักลอกผลงาน 
 

  การเขียนผลงานอย่างไรไม่ให้ละเมิดลิขสิทธิ์ เขียนให้เข้าข้อยกเว้นไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ สามารถน าผลงาน
บุคคลอื่นมาได้ แต่ต้องน ามาในปริมาณพอสมควรและรู้ถึงการเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ด้วยการอ้างอิง และระบุไว้ใน
เครื่องหมายอัญประกาศ (“.....”) ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 4 ได้ระบุว่า “ลิขสิทธิ์” หมายถึง 
“สิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะท าการใดๆ ตามพระราชบัญญัตินี้เกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ท าขึ้น” 
  กรณีท่ีน าข้อมูลจากแหล่งอ่ืนๆ มาใช้ต้องอยู่ในมาตรา 33 ของ พรบ ลิขสิทธิ์ ที่บัญญัติไว้ว่า “การกล่าว 
คัด ลอก เลียน หรืออ้างอิงงานบางตอนตามสมควร จากงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ โดยมีการรับรู้ถึง
ความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานนั้น มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้าได้ปฏิบัติตามมาตรา 32 วรรคหนึ่ง” แต่
มิได้ระบุปริมาณว่าแค่ไหนตามสมควร หากมีการน าข้อมูลมาใช้ในปริมาณมากต้องขออนุญาตเจ้าของซึ่งเป็นบุคคล
หรือส านักพิมพ์ โดยท าเป็นลายลักษณ์อักษร และท ารายการอ้างอิงท้ายเล่ม   
  งานที่ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ ข่าวประจ าวัน กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง ค าชี้แจง 
และหนังสือโต้ตอบของหน่วยงานรัฐ ค าพิพากษา ค าสั่ง ค าวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ   
  การเขียนผลงานทางวิชาการที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์มีข้อยกเว้น ตามมาตรา 32 ส าหรับการกระท าแก่งาน
อันมีลิขสิทธิ์ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข 3 ประการคือ  
      1. ต้องไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์ 
     2. ต้องไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควร   
     3. ต้องเป็นการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ต่อไปนี้ 1) วิจัยหรือศึกษางาน อันมิใช่การ
กระท าเพ่ือหาก าไร 2) ใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือเพ่ือประโยชน์ของตนเองและบุคคลอื่น ในครอบครัวหรือ



ญาติสนิท 3) ติชม วิจารณ์ หรือแนะน าผลงานโดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ในงานนั้น 4) เสนอ
รายงานข่าวทางสื่อสารมวลชนโดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของ ลิขสิทธิ์ในงานนั้น 5) ท าซ้ า ดัดแปลง น าออก
แสดง หรือท าให้ปรากฏ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาของศาลหรือเจ้าพนักงานซึ่งมีอ านาจตามกฎหมาย หรือใน
การรายงานผลการพิจารณาดังกล่าว 6) ท าซ้ า ดัดแปลง น าออกแสดง หรือท าให้ปรากฏโดยผู้สอน เพื่อประโยชน์ 
ในการสอนของตน อันมิใช่การกระท าเพ่ือหาก าไร 7) ท าซ้ า ดัดแปลงบางส่วนของงาน หรือตัดทอนหรือท าบทสรุป
โดยผู้สอน หรือสถาบันศึกษา เพ่ือแจกจ่ายหรือจ าหน่ายแก่ผู้เรียนในชั้นเรียนหรือในสถาบันศึกษา ทั้งนี้ต้องไม่เป็น
การกระท าเพ่ือหาก าไร 8) น างานนั้นมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการถามและตอบในการสอบ 
  แต่มีข้อพิจารณาส าคัญ คือ 
  1. ต้องสร้างสรรค์ด้วยตนเอง การน าผลงานของบุคคลอ่ืนมา ต้องมีการอ้างอิง และไม่น ามามากจนเกินไป 
  2. หากถูกกล่าวหาว่าละเมิดลิขสิทธิ์ ควรตรวจสอบว่าละเมิดลิขสิทธิ์จริงหรือไม่ หากเป็นจริงให้เปิดการ
เจรจาประนีประนอมกับเจ้าของลิขสิทธิ์ เพราะคดีทีย่อมความได้   
 การลักลอกผลงานทางวิชาการ (Plagiarism) เขียนด้วยตนเองและเขียนด้วยข้อเท็จจริง สิ่งต้องห้าม คือ 
ภาษาต้องไม่เหมือนต้นฉบับ หากมีการน าความคิดมาต้องท าการอ้างอิง หากไม่สามารถเขียนเองได้ให้ระบุไว้ใน
เครื่องหมายอัญประกาศและท าการอ้างอิง  
  โปรแกรมตรวจการลักลอกผลงานที่นิยมใช้ในสถาบันอุดมศึกษา คือ ปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ และ Turn it 
in ส่วนปริมาณการตรวจพบขึ้นอยู่สถาบันการศึกษาได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์ไว้หรือไม่  
  การลักลอกผลงานทางวิชาการ มี 4 แบบ  
  1. การลักลอกค าต่อค า (Verbatim) และการลักลอกวลี (Apt Phrase) คือ การท าซ้ างานของบุคคลอ่ืน
โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ หากมีการคัดลอกต้องแสดงไว้ในเครื่องหมายอัญประกาศ คัดลอกตามสมควรไม่เกิน
ปริมาณที่เป็นธรรมและต้องระบุที่มาของงานต้นฉบับ   
  2. การถอดความ (Paraphrase) หมายถึง การสรุปความ การแปลภาษา และการปะติดปะต่องานของ
บุคคลอื่นเข้าด้วยกันให้ต่างจากงานต้นฉบับเดิมและต้องแสดงที่มาของงานต้นฉบับ ส่วนงานแปล ท าได้บางตอน
ตามสมควร และควรได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อนหากจ าเป็นต้องแปลเป็นปริมาณมาก  
  3. การน าความคิดของผู้อ่ืนมาแสดง (Idea Plagiarism) โดยลวงเป็นความคิดของตนเอง ต้องระบุการรับรู้
ความเป็นเจ้าของความคิดซึ่งเป็นทรัพย์สินทางปัญญาตามสมควร  
  4. การน างานเก่าของตนเองมาใช้ใหม่ (Self Plagiarism) การน าผลงานเก่าของตนเองมาทั้งหมด หรือ
ส่วนใหญ่ หรือส่วนที่เป็นสาระส าคัญ โดยไม่มีการพัฒนาหรือมีการปรับปรุงเพียงเล็กน้อย เพ่ือแสดงลงว่าเป็นการ
สร้างสรรค์งานขึ้นใหม่ แต่ถ้าน างานเก่าของตนเองมาแสดงเป็นส่วนหนึ่งของงานที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่สามารถท าได้ 
โดยจะต้องมีการสร้างสรรค์งานส่วนใหญ่ หรือส่วนที่เป็นสาระส าคัญข้ึนใหม่ และต้องระบุแสดงถึงท่ีมาของงานเดิม
ที่รวมอยู่ในงานสร้างสรรค์ใหม่ เช่นบทความที่ตีพิมพ์ไปแล้วตีพิมพ์ซ้ าได้ ต้องระบุให้ชัดเจนในหมายเหตุว่า 



“บทความนี้เป็นการตีพิมพ์ซ้ าครั้งแรกได้พิมพ์ในวารสารใด” เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาท าให้ผู้อ่านหลงเข้าใจผิด
ว่าเป็นงานชุดใหม่ โดยเฉพาะผลงานที่ตีพิมพ์ในต่างประเทศต้องขออนุญาตจากเจ้าของวารสาร  

 
ภาพกิจกรรมการเล่าเรื่องที่น าข้อปฏิบัติที่ดีไปใช้ในการท าผลงานทางวิชาการ 

กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ : เขียนผลงานวิชาการอย่างไร ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ และไม่ลักลอกผลงาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

รายช่ือผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเล่าเรื่องท่ีน าข้อปฏิบัติที่ดีไปใช้ในการท าผลงานทางวิชาการ 
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
1 ผศ. นิก สุนทรธัย 9 อาจารย์ อุษาพรรณ แสงเถกิง 
2 รศ. แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย 10 อาจารย์ พิชญ์สินี ขาวอุไร 
3 อาจารย์ ดร. สุธิดา สุนทรวิภาต 11 อาจารย์ วีรธิป ชิโนรักษ์ 
4 อาจารย์ ดร. ขวัญชนก สืบสกุล 12 อาจารย์ เบ็ญจวรรณ ดอกไม้ 
5 อาจารย์ ดร. พงศ์พัชรา กวินกุลเศรษฐ์ 13 อาจารย์ จิรธัตริ์ เรืองเขียน 
6 อาจารย์ ฤทธิชัย เตชะมหัทธนันท์ 14 อาจารย์ ศาริณี ตั้งอุทัยสุข 
7 อาจารย์ สุดารัตน์ จันทร์เพิ่มพูนผล 15 อาจารย์ วิไล ธรรมวาจา 
8 อาจารย์ สุภาพร กวินวศิน 16 อาจารย์ อรรถสิทธิ์ สุนาโท 
  

รายช่ือบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ 
 

คุณเอ้ือ ผศ. นิก สุนทรธัย 
คุณอ านวยและพิธีกร อาจารย์ ธนาชัย สุนทรอนันตชัย  
คุณประสานภายใน อาจารย์ ฤทธิชัย เตชะมหทัธนันท์  
คุณประสานภายนอก อาจารย์ ธนาชัย สุนทรอนันตชัย 
คุณกิจ “หลัก” รองศาสตราจารย์ มานิตย์ จุมปา 
คุณกิจ “ร่วม”  รศ. แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย  

อาจารย์ ดร. สุธิดา สุนทรวิภาต  
อาจารย์ ดร. ขวัญชนก สืบสกุล 
อาจารย์ ดร. พงศ์พัชรา กวินกุลเศรษฐ์  
อาจารย์ สุภาพร กวินวศิน  
อาจารย์ อุษาพรรณ แสงเถกิง  
อาจารย์ พิชญ์สินี ขาวอุไร  
อาจารย์ วีรธิป ชิโนรักษ์ 



อาจารย์ เบ็ญจวรรณ ดอกไม้  
อาจารย์ จิรธัตริ์ เรืองเขียน  
อาจารย์ ศาริณี ตั้งอุทัยสุข  
อาจารย์ วิไล ธรรมวาจา 
อาจารย์ อรรถสิทธิ์ สุนาโท 

คุณลิขิต อาจารย์ สุดารัตน์ จันทร์เพิ่มพูนผล 
การจัดการทั่วไป อาจารย์ อรรถสิทธิ์ สุนาโท 
เลขาโครงการฯ  อาจารย์ สุดารัตน์ จันทร์เพิ่มพูนผล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


