
 
รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวจิัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ ๗ 

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๗ เมษายน ๒๕๖๒ 

ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท ต าบลแสนสุข อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 
 

ที ่ ชื่อ นามสกุล หน่วยงานที่สังกัด 
๑ ณภัทรสินี หนองพร้าว มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตบุรีรัมย์ 
๒ ปรัญชญา แจ่มกระจ่าง มหาวิทยาลัยมหิดล 
๓ อดิลักษณ์ พุ่มอ่ิม มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี 
๔ ณัฐสิมา เส็มสัน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา 
๕ มนัส อารีย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
๖ จามรี สอนบุตร วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา 
๗ ณัฐวุฒิ รอดบุตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
๘ สุริยน สุวรรณโคตร ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี 
๙ ดวงเดือน ฤทธิเดช โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี ระยอง 
๑๐ ปฏิพล หอมยามเย็น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี 
๑๑ ปรารชิาติ รื่นพงษ์พันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
๑๒ สรช ชาติทอง โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
๑๓ นิรมล ชื่นสงวน โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
๑๔ มณฑรัตน์ รุ่งเรืองธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
๑๕ ธิดาพร จ าปาเกตุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
๑๖ จิรัชญา โคศิลา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
๑๗ อนุรักษ์ พุกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 
๑๘ ทัศสิกานต์ พลศักดิ์หาญ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ 
๑๙ ธัณย์สิตา วีระปรียากูร กองแผนงานและสารสนเทศ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
๒๐ สายฝน กองค า มหาวิทยาลัยมหิดล 
๒๑ ณยศ กุลพานิช มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 
๒๒ พัชรินทร์ เหล่าไชย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี 
๒๓ อรสา พัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
๒๔ ณรงค์ศักดิ์ พ่ึงพงษ์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
๒๕ ปัทมล อินทสุวรรณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
๒๖ ดวงกมล ผ่องพรรณแข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
๒๗ กาญจนา ผลาผล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี 

 
 



-๒- 
 

ที ่ ชื่อ นามสกุล หน่วยงานที่สังกัด 
๒๘ มนตรี เรืองสิงห์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
๒๙ ศิวาพัชญ์ บ ารุงเศรษฐพงษ์ โรงเรียนหอวัง 
๓๐ ปิยะวุฒิ ทิพย์มณี ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี 
๓๑ พัชรินทร์ โง้วประดิษฐ ส านักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์ 
๓๒ ชณชนก รามสูตร วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว 
๓๓ นิลุบล บุตรไชย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
๓๔ นงนุช ล่วงพ้น คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
๓๕ ชนัญญา มาพุทธ คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร  มหาวิทยาลัยบูรพา 
๓๖ กุลธิดา กล้ารอด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
๓๗ พรพรหม สุระกุล คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
๓๘ กนกอร ช านาญกุล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
๓๙ วิชัย แย้มหลั่งทรัพย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
๔๐ ชนาภา ตรีวรรณกุล คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  

วิทยาเขตจันทบุรี 
๔๑ ศตวรรษ ไชยสิทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  

วิทยาเขตจันทบุรี 
๔๒ จาตุรันต์ แช่มสุ่น คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  

วิทยาเขตจันทบุรี 
๔๓ ไพโรจน์ สว่างไพร คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 
๔๔ ธาชิน ี มีเสมา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
๔๕ ปริยาภา เกตุกูล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
๔๖ ศรีสุนี วุฒิวงศ์โยธิน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
๔๗ ศศิประภา ครองแดง คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  

วิทยาเขตสระแก้ว 
๔๘ อรรถพล ศรีประดิษฐ์ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  

วิทยาเขตสระแก้ว 
๔๙ วิทยา เชาว์เจริญรัตน์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
๕๐ วรัญญา  โฉมศรี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
๕๑ ธชณัฐ ภัทรสถาพรกุล คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
๕๒ ณิศกาญจน์ ปิยะนิตย์ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
๕๓ จันทนา เกิดบางแขม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
๕๔ พรลักษณ์ แพเพชร์ เสือโต คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
๕๕ วิไลลักษณ์ ค าลอย วิทยาลัยพาณิชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 



-๓- 
 

ที ่ ชื่อ นามสกุล หน่วยงานที่สังกัด 
๕๖ อัตถสิทธิ์ ไชยณรงค์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 
๕๗ กัญญารัตน์ เหลืองประเสริฐ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

วิทยาเขตสระแก้ว 
๕๘ ไกรยศ แซ่ลิ้ม คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

วิทยาเขตสระแก้ว 
๕๙ นุชชุดา มารยาท คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา 
๖๐ จิตรลดา ปิ่นทอง คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
๖๑ วัชรพงศ์ คุณปลื้ม คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
๖๒ เกศริน อ่ิมเล็ก คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
๖๓ ศรัญยา แสงลิ้มสุวรรณ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
๖๔ โกวิทย์ ทะลิ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-๔- 

 
รายละเอียดเพิ่มเติม 

 
๑. ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการฝึกอบรมในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ 

ทาง  http://research.buu.ac.th/web2015/?p=2036 
 

๒. ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเตรียม หัวข้อวิจัย ค าถามวิจัย และวัตถุประสงค์การวิจัย จ านวน ๑ เรื่อง เพ่ือใช้
ประกอบการฝึกอบรม โดยคัดเลือกจากหัวข้อที่ท่านสนใจ ตามกรอบการวิจัย แผนงานเสริมสร้างศักยภาพ
และพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม : ประเภทนักวิจัยรุ่นใหม่  
(แม่ไก่-ลูกไก่) ประจ าปี ๒๕๖๒ จ านวน ๑๐ กลุ่มเรื่อง ดังนี้ 

๑. การเพ่ิมมูลค่าผลิตผลทางด้านการเกษตร 
๒. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า และสิ่งแวดล้อม 
๓. การศึกษา มนุษยศาสตร์ และประชาคมอาเซียน 
๔. การขนส่งระบบรางและระบบโลจิสติกส์ 
๕. การแพทย์ และสาธารณสุข 
๖. สมุนไพรไทย อาหารเสริมและสปา 
๗. อาหารเพื่อเพ่ิมคุณค่าและความปลอดภัยส าหรับผู้บริโภค และการค้า 
๘. การบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
๙. วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) 
๑๐. พลาสติกชีวภาพ 

 
๓. ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมต้องน าคอมพิวเตอร์พกพา (โน๊ตบุ๊ค) และปลั๊กไฟ (ยาว ๕ เมตร) มาใช้ในการ

ฝึกอบรมดังกล่าวได้ เนื่องจาก วช. และมหาวิทยาลัยบูรพา มีนโยบายลดการใช้กระดาษ paperless  
โดยจะแจกในรูปแบบไฟล์ดิจิตอลแทน 
 

๔. มอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม โดยพิจารณาจากเกณฑ์ ดังนี้ 
๔.๑ ระยะเวลาเข้าฝึกอบรมครบตามหลักสูตร โดยมีเงื่อนไขเข้ารับการฝึกอบรม ดังนี้ 
 ๑) ลงชื่อเข้ารับการฝึกอบรม วันละ ๓ ครั้ง (ภาคทฤษฏี ๒ ครั้ง และภาคปฏิบัติ ๑ ครั้ง) 
 ๒) เข้ารับการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร โดยมีจ านวนเวลาเข้าฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  
ของจ านวนเวลาทั้งหมดที่ก าหนดในหลักสูตรฝึกอบรม และไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจ านวนเวลา 
ในภาคทฤษฎี และไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจ านวนเวลาในภาคปฏิบัติ 
 ๓) ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยของกลุ่ม 

 


