
 
รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ ๖ 

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ระหว่างวันที่ ๒ – ๖ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๑๐๑ – ๑๐๒ ชั้น ๑ หอประชุมธ ารง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา 

ต าบลแสนสุข อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 
 

ที ่ ชื่อ นามสกุล หน่วยงานที่สังกัด 
๑ นางสาวจิดาภา สุทธิพงษ์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
๒ นายนันทกร วีระสุขสกุล คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
๓ นายชยานนท์ ชูตานนท์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา 
๔ ดร.กฤษฏิพัทธ์ พิชญะเดชอนันต์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา 
๕ ดร.ศิวพร คุณภาพดีเลิศ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา 
๖ นางสาวภัสสริน ผลิตนนท์เกียรติ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา 
๗ นางสาววราภรณ์ ธีระศักดิ์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา 
๘ ดร.สรภัคสรณ์ ฉัตรกมลทัศน์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา 
๙ นางสาวชวีพร สังวาลย์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา 

๑๐ นางสาวสุธาสิน ี ชยางกูร ณ อยุธยา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา 
๑๑ นางสิรินทร เทพมังกร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา 
๑๒ ดร.นงนุช ศรีสุข คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสระแก้ว มหาวิทยาลัยบูรพา 
๑๓ นายธวัชชัย นาอุดม คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสระแก้ว มหาวิทยาลัยบูรพา 

๑๔ ดร.อัครกิตติ์ พัฒนสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสระแก้ว มหาวิทยาลัยบูรพา 

๑๕ ดร.ศิริประภา แจ้งกรณ์ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสระแก้ว มหาวิทยาลัยบูรพา 

๑๖ ญาณิน พัดโสภา คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสระแก้ว มหาวิทยาลัยบูรพา 
๑๗ ดร.ปัทมา ศรีน ้าเงิน คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา 
๑๘ นางสาวตวงทอง สรประเสริฐ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
๑๙ นายเจตน์ ตันติวณิชขานนท์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
๒๐ ดร.ปรียานุช วรวิกโฆษิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
๒๑ นายชัยณรงค์ ศรีมันตะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

๒๒ ดร.พลวัตน์ เจริญธรขจรชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
๒๓ นางรัศมิ์สุนันท์ จันทรภักดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
๒๔ นางสาวอุทัยพร ไก่แก้ว วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา 
๒๕ นางสาวทิฆัมพร กรรเจียก สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา 
๒๖ ว่าที่ร้อยโทจิรเมธ จุลวิเชียร คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
๒๗ นางจุฬาลักษณ์ เทียนรุ่งรัศมี คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา 
๒๘ นพ.อนุเทพ บูรมิ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา 

๒๙ นายอิทธิพัทธ์ โยธะพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

๓๐ นางจรรยาลักษณ์ เกษบุตร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
 



 

ที ่ ชื่อ นามสกุล หน่วยงานที่สังกัด 
๓๑ ดร.พลอย กลางเมือง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
๓๒ ดร.ขวัญจิตต์ สุวรรณนพรัตน์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
๓๓ นายปรีดา ตรีธวัช โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม จังหวัดขอนแก่น 
๓๔ นายวัชรสินธุ ์ เพ็งบุบผา โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง 
๓๕ นางสาวภณิดา แก้วกูร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
๓๖ นางสาวกิ่งแก้ว แจ้งสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
๓๗ นางสาวอนงค์นาฏ คล้ายมี โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ 
๓๘ นายจักรกฤษณ์ กลมค้างพลู โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ 
๓๙ นายศิวพล แย้มแสน โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ 
๔๐ นางสาวปรารถนา อินทวงศ์ โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ 
๔๑ นางฉัตรมน อินทศร โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง จังหวัดระยอง 
๔๒ ดร.วรางคณา ตันฑสันติสกุล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จังหวัดตรัง 
๔๓ นางสาวสุปภาดา อินทรบงกต มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
๔๔ นางสาวธิดารัตน์ กันทิสา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
๔๕ นายบุญรัตน์ แผลงศร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
๔๖ ดร.วราภรณ ์ สินถาวร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
๔๗ นางสาวณัฐปคัลภ์ เที่ยงธรรม กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 
๔๘ นางสาวชาลินี จันทรากุล กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 
๔๙ นายพชร พลายพิชิต กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 
๕๐ ดร.กฤษฎา มูฮัมหมัด มหาวิทยาลัยรังสิต 
๕๑ นายกิจติวัฒน์ รัตนมณี มหาวิทยาลัยรังสิต 
๕๒ นายฉัตรเทพ จุลวัฒน ์ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี 
๕๓ นางสาวสุชาวด ี แซ่ตั้ง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง ๒ 
๕๔ นางสาวนนทิมา พัชโรรส มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
๕๕ นายปวิธ สิริเกียรติกุล มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
๕๖ นางสาวสุนิสา เปรมใจ โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 
๕๗ นางสาวภัสรสภรณ ์ ฤทธิภา โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 
๕๘ นายทศพร พีสะระ มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูม ิ
๕๙ นางสาวสุฐิตา โอภาษี วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี 
๖๐ นายพรชัย พันธุ์วิเศษ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว 
๖๑ นางสงบลักษณ์ เจริญผล วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว 



๖๒ นางสาวไพลิน กิตติคุณ ส านักงานเกษตรอ าเภอราชสาส์น 
๖๓ นางยุภดี สงวนพงษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม ิ
๖๔ นางสาวสุจรรยา ธิมาทาน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  
๖๕ นางรุจิรา  ริคารมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

 

โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

๑. ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการฝึกอบรมในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ ทาง 
http://research.buu.ac.th/web2015/?page_id=1366 

๒. ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเตรียม หัวข้อวิจัย ค้าถามวิจัย และวัตถุประสงค์การวิจัย จ้านวน ๑ เรื่อง เพ่ือใช้
ประกอบการฝึกอบรม โดยคัดเลือกจากหัวข้อที่ท่านสนใจ ตามกรอบยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ  
 
ระยะ ๒๐ ปี ดังนี  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านการเกษตร  
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านอุตสาหกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านสังคม  
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านพลังงาน  
ยุทธศาสตร์ที ่๗ ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

 
๓. ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมต้องน้าคอมพิวเตอร์พกพา (โน๊ตบุ๊ค) และปลั๊กไฟ (ยาว ๕ เมตร) มาใช้ในการฝึกอบรม

ดังกล่าวได้ เนื่องจาก วช. และมหาวิทยาลัยบูรพา มีนโยบายลดการใช้กระดาษ paperless  
โดยจะแจกในรูปแบบไฟล์ดิจิตอลแทน 

๔. มอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม โดยพิจารณาจากเกณฑ์ ดังนี  
๔.๑ ระยะเวลาเข้าฝึกอบรมครบตามหลักสูตร โดยมีเงื่อนไขเข้ารับการฝึกอบรม ดังนี  
 ๑) ลงชื่อเข้ารับการฝึกอบรม วันละ ๓ ครั ง (ภาคทฤษฏี ๒ ครั ง และภาคปฏิบัติ ๑ ครั ง) 
 ๒) เข้ารับการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร โดยมีจ้านวนเวลาเข้าฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  
ของจ้านวนเวลาทั งหมดที่ก้าหนดในหลักสูตรฝึกอบรม และไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจ้านวนเวลา 
ในภาคทฤษฎี และไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจ้านวนเวลาในภาคปฏิบัติ 
 ๓) ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยของกลุ่ม 

ผู้ที่มีรายชื่อในประกาศ ขอความกรุณา Scan QR Code เพื่อยืนยันการเข้าร่วมอบรม  

      ** ภายในวันจันทร์ที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑  

มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมอบรม ** 

 

 

http://research/

