
 

 

 
  
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม“สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ ๗ 

……………………………………… 

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (เครือข่ายวิจัย) ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการ

วิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ ๗ ระหว่างวันที่           

๒๕ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องสุขวิช รังสิตพล (ชั้น ๓) ศรีพฤทธาลัยราชภัฏสัมมนาคาร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) ในพื้นที่จังหวัด   

ศรสีะเกษ และพืน้ที่เครอืข่าย และได้เปิดรับสมัครบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการวิจัยนั้น 

ในการนี้  คณะกรรมการจากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (เครือข่ายวิจัย) ได้พิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว   

ดังมีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศ อาศัยอ านาจตามในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ ๒๕๔๗ จงึขอประกาศผลการพิจารณาให้ทราบโดยทั่วกัน  

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 

 

  (ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สหัสา พลนิล) 

  รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน 

                    อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

 

ที ่๑๒๔ / ๒๕๖๒ 

 

หมายเหตุ : ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อเข้ารับการฝึกอบรมฯ ด าเนินการดังน้ี 

๑. ตรวจสอบ ชื่อ - สกุล หากผิดพลาด วช. ขอสงวนสิทธิ์ในการออกวุฒิบัตรให้ใหม่ 

โดยจะออกเป็นหนังสือรับรองแทน 

๒. ให้ผู้ที่มีรายชื่อ ยืนยันการเข้ารับการฝึกอบรมฯ  

ตาม Link :  https://goo.gl/forms/EGhHvQrHkZ0HPdki2  หรอื ควิอาร์โค้ด  

ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ 

๓. ให้ผู้ที่มีรายชื่อเตรียมคอมพิวเตอร์พกพา ปลั๊กไฟพ่วง มาเข้ารับการฝึกอบรมด้วย

https://goo.gl/forms/Cc5xRLVYXqd0fDhj2%20%20หรือ


 

รายละเอียดแนบท้าย ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ 

ที่ ๑๒๔/๒๕๖๒  ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม“สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นท่ี ๗ 

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

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม“สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ ๗ 

ที่ ชื่อ – สกุล หน่วยงาน 

๑ นายสายัณห์ สืบผาง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ 

๒ นางสาวมัสติกา พิมพ์สุตะ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ 

๓ นางสาวณัฏฐิยา เกื้อทาน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ 

๔ นางสาววิมลศิริ สีหะวงษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ 

๕ นางสาวฐิติมา เกษมสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ 

๖ นายพงศธร ทวีธนวาณิชย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ 

๗ นางสาวทองปักษ์ ดอนประจ า มหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ 

๘ นายเจษฎา สุขสนทิ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ 

๙ นางสาววันวิสาข์ นัยเนตร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ 

๑๐ นายกิตตพิงศ์ สอนเจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ 

๑๑ นายวุฒิชัย นาคเขียว มหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ 

๑๒ นางสาวปาจรยี์ พรหมศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ 

๑๓ นายจักรชัย อนิธิเดช มหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ 

๑๔ นางสาวผุษดี แสวแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ 

๑๕ นางสาวเบญจวรรณ วงษ์นิล มหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ 

๑๖ นางสาวนวลพรรณ ปรือปรัก มหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ 

๑๗ นางสาววีณา พูลแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ 

๑๘ นางสาวกีรติกร แพงอก มหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ 

๑๙ นายรัชพล พงคน์อนิล มหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ 

๒๐ นางสาวเกศสุดา สนิธุเดช มหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ 

๒๑ นางสาวภัสชญารักษ์ จารุดารากร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ 

๒๒ นางสาวอารดา ศรีหวาด มหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ 

๒๓ นางสาวรมิตา แสนดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ 

๒๔ นางสาวอรทัย สายแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ 

๒๕ นางสาวปฐมาวดี บุตกร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ 

๒๖ นางสาวณัชณิชา ทองแพง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ 



 

ที่ ชื่อ – สกุล หน่วยงาน 

๒๗ นางสาวมาศโมฬี จติวิรยิธรรม มหาวิทยาลัยมหดิล 

๒๘ นายพิทักษ์ พลคชา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

๒๙ นางสาวขอบฟ้า จันทร์เจริญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

๓๐ นางสาวศศธิร อดศิรเมธากุล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

๓๑ นางสาวสุมาลิน ีไชยศรสีุข มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

๓๒ นางณิชานันท์ กุตระแสง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

๓๓ นางสาวลลินี ทับทิมทอง มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร 

๓๔ นางสาวปิยะฉัตร ศุภวิทยาเจรญิกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

๓๕ นางสาววรางรัตน์ เสนาสิงห์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

๓๖ นางสาวรัตนา สุมขุนทด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์  

๓๗ นางสาวธีรนุช สุมขุนทด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์  

๓๘ นางสาวกาญจนา ชุมสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์  

๓๙ นางสาวนิตยา ภูงาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 

๔๐ นายทศพร แจ่มใส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 

๔๑ นายอรรถพล สีด า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 

๔๒ นายนิรัติศักดิ์ คงทน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 

๔๓ นางสาวทาริกา รัตนโสภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 

๔๔ นางสาวชุติรัตน์ อัศวเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

๔๕ นายสันทัด จันทร์ทาทอง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๔๖ พระใบฎีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม (เพ็งที) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

วิทยาเขตนครสวรรค์ 

๔๗ พระครูปลัดณัฐพงศ ์ค ามาก มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

๔๘ นางสาวอมรกานต์ มงคล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ 

๔๙ นางสาวสมประสงค์ เปรมปราโมทย์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ 

๕๐ นายอภิรักษ์ พวงแก้ว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ 

๕๑ นางสาวจิรนันท์ พันธ์อุ่น วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ 

๕๒ นางสาวสายทอง สมิมะลา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ 

๕๓ นางสาวสุดารัตน ์ตุ้มค า วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ 

๕๔ นางสาวรุ่งทิวา เบ้าเงนิ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ 

๕๕ นางสาวสุภัททรา นามวิชา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ 

๕๖ นางสาวทัตพร ไชยเทพ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ 



 

ที่ ชื่อ – สกุล หน่วยงาน 

๕๗ นายนฤเบศร ์แก้วค างาม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย 

๕๘ นายอนุชิต กงซุย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย 

๕๙ นางสาวอภิญญา กิจเอื้อวิริยะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย 

๖๐ นางสาวอภิรพร ธรรมทาทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย 

๖๑ นางสาวนาตยา พรหมบุตร ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา 

๖๒ นายอนุวัฒน์ แก้วลอย โรงเรียนส าโรงทาบวิทยาคม 

๖๓ นายรณกฤต ผลแม่น โรงเรียนส าโรงทาบวิทยาคม 

๖๔ นางอมรรัตน์ ศรวีิเศษ สพป.สุรินทร์ เขต 2 

๖๕ นายปัญญา มาดี โรงเรียนขุขันธ์ 

 

เกณฑ์การมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม 

โดยพิจารณาจากเกณฑ์ ดังนี้ 

๑๓.๑ เข้ารับการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร โดยมีจ านวนเวลาเข้าฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  

ของจ านวนเวลาทั้งหมดที่ก าหนดในหลักสูตรฝึกอบรม และไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของ

จ านวนเวลาในภาคทฤษฎีและไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจ านวนเวลาในภาคปฏิบัติ 

 ๑๓.๒ ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยของกลุ่ม 

 


