
ก ำหนดกำร 
โครงกำรฝึกอบรม“สร้ำงนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)  

วันที่ 20-24 กุมภำพันธ์ 2559  
ณ สถำบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย AIT Conference Center อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 

 
วัน เดือน ปี เวลำ หลักสูตรกำรฝึกอบรม จ ำนวน

ชั่วโมง 

20 ก.พ. 60 

  

๐๘.๐๐ – 
๐๘.๑๐ น. 

ปฐมนิเทศ โดย ดร.อ ำนวย เถำตระกูล เลขำธิกำรสมำคมนักวิจัยแห่งประเทศ
ไทย 

.๑๐ 

๐๘.๑๐ – 
๐๘.๓๐ น. 

พิธีเปิด  
กล่ำวรำยงำน โดย แพทย์หญิงชีวนันท์ เลิศพิริยสุวัฒน์ 

ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัย จัดกำรควำมรู้  
และมำตรฐำนกำรควบคุมโรค 

กล่ำวเปิดงำน โดย นำยแพทย์สมบัติ แทนประเสริฐสุข 
นำยแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค 

.๒๐ 

๐๘.๓๐ – 
๐๙.๐๐ น. 

กำรขับเคลื่อนระบบวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และกำรวิจัยเพื่อนวัตกรรม 
   วิทยำกร : ศำสตรำจำรย์ ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญำมำตย์ 
(ประธำนคณะอนุกรรมำธิกำรขับเคลื่อนระบบวิทยำศำสตร์  เทคโนโลยี 
และกำรวิจัยเพื่อนวัตกรรม สภำกำรขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ)  

.๓๐ 

 ๐9.0๐ –  

10.0๐ น. 

ภำคทฤษฎี หมวดที่ 1: ปรัชญำกำรวิจัย และจรรยำบรรณกำรวิจัย 
1.1 ปรัชญำกำรวิจัย (ปฏิฐำนนิยม ปรำกฏกำรณนิยม) 

1.1.1 กำรคิดสู่กำรวิจัยเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชำติ ชุมชน 
และพันธกิจของหน่วยงำน 

1.1.2 วิธีแสวงหำควำมจริง ตำมแนวคดิปฏิฐำนนิยม (Positivism) 
และแนวคิดปรำกฏกำรณ์นิยม (Phenomenology) 

1.1.3 ขั้นตอนกำรวิจัยที่ส ำคัญในกำรแสวงหำควำมจริงทั้งสอง
แนวคิด 
1.2 จรรยำบรรณกำรวิจัยและแนวกำรปฏิบัติให้สอดคล้องกับ
จรรยำบรรณ 

1.2.1 หลักกำรของจรรยำบรรณกำรวิจัย  
1.2.2 แนวกำรปฏิบัติให้สอดคล้องกับจรรยำบรรณ 

วิทยำกร:  ดร.อ ำนวย เถำตระกูล 

๑ 

 10.0๐ –  

๑2.0๐ น. 

ภำคทฤษฎี หมวดที่ 2: กำรก ำหนดโจทย์กำรวิจัยแบบบูรณำกำรที่
สอดคล้องกับนโยบำยกำรวิจัยของประเทศ ตำมบรบิทของชุมชน และ
งำนตำมภำรกิจหลัก 
2.1 กำรก ำหนดปัญหำวิจัย (Research Problems: RP) และ ค ำถำมวิจัย 
(Research Questions: RQ) ที่สอดคล้องกับนโยบำยกำรวิจัยของประเทศ 
ตำมบริบทของชุมชน หรือกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจหลัก 
2.2 หลักกำรเขียนชื่อเร่ืองกำรวิจัย แบบบูรณำกำร หรือกำรวิจัยงำนตำม

ภำรกิจหลัก  
2.3 เทคนิคกำรเขียนควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำกำรวจิัย 

2 
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วัน เดือน ปี เวลำ หลักสูตรกำรฝึกอบรม จ ำนวน
ชั่วโมง 

2.4 กำรเขียนวตัถุประสงค์กำรวิจยั (Research Objective) ที่สอดคล้องกับ
ค ำถำมวิจัย (Research Questions: RQ)  
2.5 กรณีตัวอย่ำง กำรก ำหนดโจทยก์ำรวิจัย ที่สอดคล้องกับนโยบำย

กำรวิจัยของประเทศ ตำมบรบิทของชุมชน รวมทัง้กำรด ำเนนิงำนตำม
ภำรกิจหลัก 

วิทยำกร: ....นอ.อัชฌำ  แย้มเกสร 

20 ก.พ. 60 

(ต่อ)  

๑3.0๐ –  

๑6.0๐ น. 

ภำคทฤษฎ ีหมวดที่ 3: กำรทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดกำร
สังเครำะห์วรรณกรรม 
3.1 ควำมหมำยกำรทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
3.2 วัตถุประสงค์ของกำรทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
3.3 หลักกำรคัดเลือกวรรณกรรมที่เหมำะสม 
3.4 แหล่งสืบค้นวรรณกรรมที่นิยมแพร่หลำย 
3.5 กำรเรียบเรียงวรรณกรรมที่ดี  
3.6 ควำมหมำยของกรอบแนวคิดกำรวิจัย  
3.7 ควำมแตกต่ำงระหว่ำงควำมหมำยกรอบทฤษฎีและควำมหมำยกรอบ
แนวคิดกำรวิจัย 
3.8 สมมติฐำน ตัวแปร และระดับมำตรวัด (Level of scale)  
      วิทยำกร: ...ผศ.ดร.วรรณำ  ศิลปะอำชำ 

3 

 

 

 

16.0๐ –  

๑8.0๐ น. 

ภำคปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติก ำหนดโจทย์และบูรณำกำรควำมคิดร่วมกับสมำชิกใน
กลุ่ม เพื่อก ำหนดปัญหำวิจัยในแต่ละพื้นที่ และสรุปกำรก ำหนดโจทย์วิจัย
ค ำถำมวิจัย วัตถุประสงค์     
     วิทยำกร: ทีมวิทยำกรภำคปฏิบัติประจ ำกลุ่ม 
กลุ่มที่ 1   ดร.อ ำนวย  เถำตระกูล 
กลุ่มที่ 2   นอ.อัชฌำ  แย้มเกสร 
กลุ่มที่ 3   ดร.ธีรยุทธ   อุดมพร 
กลุ่มที่ 4   ผศ.ดร.ภคพนธ์  ศำลำทอง 
กลุ่มที่ 5   ดร.อัครเดช  พรหมกัลป์ 
กลุ่มที่ 6   รศ.ดร.อรจรีย์  ณ ตะกั่วทุ่ง 
กลุ่มที่ 7   ดร.ต้องลักษณ์ บุญธรรม , ผศ.ดร.วรรณำ  ศิลปอำชำ   
กลุ่มที่ 8   ผศ.ดร.ธิติมำ พลับพลึง , ผศ.ดร.พร้อมภัค  บึงบัว 

๒ 

 ๑8.0๐ –  

๑9.0๐ น. 

ภำคปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติเขียนบททวนวรรณกรรม และกรอบแนวคิดงำนวิจัย 
กำรสังเครำะห์วรรณกรรม 

วิทยำกร: ทีมวิทยำกรภำคปฏิบัติประจ ำกลุ่ม 
กลุ่มที่ 1   ดร.อ ำนวย  เถำตระกูล 
กลุ่มที่ 2   นอ.อัชฌำ  แย้มเกสร 
กลุ่มที่ 3   ดร.ธีรยุทธ   อุดมพร 
กลุ่มที่ 4   ผศ.ดร.ภคพนธ์  ศำลำทอง 
กลุ่มที่ 5   ดร.อัครเดช  พรหมกัลป์ 
กลุ่มที่ 6   รศ.ดร.อรจรีย์  ณ ตะกั่วทุ่ง 

๑ 
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วัน เดือน ปี เวลำ หลักสูตรกำรฝึกอบรม จ ำนวน
ชั่วโมง 

กลุ่มที่ 7   ดร.ต้องลักษณ์ บุญธรรม , ผศ.ดร.วรรณำ  ศิลปอำชำ   
กลุ่มที่ 8   ผศ.ดร.ธิติมำ พลับพลึง , ผศ.ดร.พร้อมภัค  บึงบัว 

21 ก.พ. 60 

  

๐๘.3๐ –  
๐9.0๐ น. 

Home Room (ทบทวนประเด็นส ำคัญของเนื้อหำกำรวิจัยที่อบรมในวันแรก
และแนะน ำตัวผู้เข้ำรับกำรอบรมเพื่อสร้ำงเครือข่ำย)  

.๓๐ 

 ๐9.0๐ – 
11.0๐ น. 

ภำคทฤษฎ ีหมวดที่ 4: กำรออกแบบกำรวิจัยเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ  
4.1 ประเภทของแบบแผนกำรวิจัย (Types of  Research Design) 

4.1.1 แบบแผนกำรวิจัยเชิงทดลองที่แท้จริง (True Experimental 
Research Design)  

4.1.2 แบบแผนกำรวิจัยเชิงกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental 
Research Design) 

4.1.3 แบบแผนกำรวิจัยแบบไม่ทดลอง (Non Experimental 
Research Design) 
4.2 ควำมแตกต่ำงระหว่ำงแบบแผนกำรวิจัยเชิงทดลองที่แท้จริง แบบ
แผนกำรวิจัยเชิงกึ่งทดลอง และแบบแผนกำรวิจัยแบบไม่ทดลอง  
     วิทยำกร: ....ดร.ธีรยุทธ อุดมพร 

1 

 

 

 

 

4.3 หลักกำรออกแบบแผนกำรวิจัย (Principles of Research Designs) 
4.3.1 Maximization of Experimental Variance: ควำมหมำยและ

จุดประสงค์ของ Maximization of Experimental Variance 
4.3.2 Minimization of Error Variance: ควำมหมำยและ

จุดประสงค์ของ Minimization of Error Variance 
4.3.3  Control Extraneous Variables: ควำมหมำยและประเภทของ 

Extraneous Variables รวมถึงวิธีควบคุมตัวแปรแทรก  
วิทยำกร: ....ดร.ธีรยุทธ อุดมพร 

1 

11.00 – 
12.00 น. 

4.4 กำรค ำนวณขนำดตัวอย่ำง และวิธีสุ่มตัวอย่ำงที่เป็นตัวแทนที่ดีของ
ประชำกร  
       ผศ.ดร.ธติิมำ พลับพลึง 

1 

13.00 – 

14.00 น. 

4.5 หลักกำรออกแบบแผนกำรวิจัย กำรค ำนวณขนำดตัวอย่ำงและวิธีสุ่ม
ตัวอย่ำง รวมทั้งกำรใช้สถิติที่เหมำะสมกับวัตถุประสงค์กำรวิจัยและ
สมมติฐำนกำรวิจัย  
 
     ผศ.ดร.ธิติมำ พลับพลึง 

1 
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วัน เดือน ปี เวลำ หลักสูตรกำรฝึกอบรม จ ำนวน
ชั่วโมง 

21 ก.พ. 60 

(ต่อ) 

๑4.00 –  

๑6.0๐ น. 

4.6 กำรวิจัยเชิงคุณภำพ    
4.6.1 หลักกำรพื้นฐำนของกำรวิจัยเชิงคุณภำพ 
4.6.2 รูปแบบกำรวิจัยเชิงคุณภำพ 
4.6.3 กำรเลือกผู้ให้ข้อมูลหลัก 
4.6.4 เทคนิครวบรวมข้อมูลเชิงคุณภำพ 
4.6.5 กำรตรวจสอบและวิเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพ  

วิทยำกร: ....ผศ.ดร.พร้อมภัค  บึงบัว 

2 

16.00 – 
17.00 น. 

ภำคปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติเขียนบททวนวรรณกรรม และกรอบแนวคิดงำนวิจัย 
กำรสังเครำะห์วรรณกรรม (ต่อจำกวันที่ 1) 

วิทยำกร: ทีมวิทยำกรภำคปฏิบัติประจ ำกลุ่ม 
กลุ่มที่ 1   ดร.อ ำนวย  เถำตระกูล 
กลุ่มที่ 2   นอ.อัชฌำ  แย้มเกสร 
กลุ่มที่ 3   ดร.ธีรยุทธ   อุดมพร 
กลุ่มที่ 4   ผศ.ดร.ภคพนธ์  ศำลำทอง 
กลุ่มที่ 5   ดร.อัครเดช  พรหมกัลป์ 
กลุ่มที่ 6   รศ.ดร.อรจรีย์  ณ ตะกั่วทุ่ง 
กลุ่มที่ 7   ดร.ต้องลักษณ์ บุญธรรม , ผศ.ดร.วรรณำ  ศิลปอำชำ   
กลุ่มที่ 8   ผศ.ดร.ธิติมำ พลับพลึง , ผศ.ดร.พร้อมภัค  บึงบัว 

1 

 17.00 – 
19.00 น. 

ภำคปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติกำรออกแบบวิจัย 
วิทยำกร: ทีมวิทยำกรภำคปฏิบัติประจ ำกลุ่ม 

กลุ่มที่ 1   ดร.อ ำนวย  เถำตระกูล 
กลุ่มที่ 2   นอ.อัชฌำ  แย้มเกสร 
กลุ่มที่ 3   ดร.ธีรยุทธ   อุดมพร 
กลุ่มที่ 4   ผศ.ดร.ภคพนธ์  ศำลำทอง 
กลุ่มที่ 5   ดร.อัครเดช  พรหมกัลป์ 
กลุ่มที่ 6   รศ.ดร.อรจรีย์  ณ ตะกั่วทุ่ง 
กลุ่มที่ 7   ดร.ต้องลักษณ์ บุญธรรม , ผศ.ดร.วรรณำ  ศิลปอำชำ   
กลุ่มที่ 8   ผศ.ดร.ธิติมำ พลับพลึง , ผศ.ดร.พร้อมภัค  บึงบัว 

2 
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วัน เดือน ปี เวลำ หลักสูตรกำรฝึกอบรม ชม. 

22 ก.พ. 60 
 

0๘.3๐ - 

09.0๐ น. 

Home Room (ทบทวนประเด็นส ำคัญของเนื้อหำกำรวิจัยที่อบรมในวันที่
สองและแนะน ำตัวผู้เข้ำรับกำรอบรมเพื่อสร้ำงเครือข่ำย)   

 

09.00 – 
11.00 น. 

ภำคทฤษฎ ีหมวดที่ 4: กำรออกแบบกำรวิจัยเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ
(ต่อ) 
4.7 กำรวิจัยพัฒนำและกำรวิจัยเชิงปฎิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม (PAR และ 

R&D) 
 วิทยำกร: ...รศ.ดร.อรจรีย์   ณ ตะกั่งทุ่ง 

2 

11.00 – 
12.00 น. 

ภำคทฤษฎ ีหมวดที่ 5: กำรวัด กำรสร้ำงเครื่องมือ และกำรตรวจสอบ
คุณภำพเครื่องมือ 

5.1 ปัจจัยที่มีผลต่อควำมคลำดเคลื่อนจำกกำรวัด  
        วิทยำกร: ผศ.ดร.ภคพนธ์  ศำลำทอง 
 

1 

13.00 – 
15.00 น. 

5.2 ขั้นตอนกำรสร้ำงเครื่องมือวิจัยที่มีคุณภำพ  
5.3 กำรตรวจสอบคุณภำพของเครื่องมือวิจัยก่อนน ำไปใช้จริง  

        วิทยำกร: ผศ.ดร.ภคพนธ์  ศำลำทอง 

2 

15.00 – 
19.00 น. 

ภำคปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติกำรออกแบบวิจัย 

วิทยำกร: ทีมวิทยำกรภำคปฏิบัติประจ ำกลุ่ม 

กลุ่มที่ 1   ดร.อ ำนวย  เถำตระกูล 
กลุ่มที่ 2   นอ.อัชฌำ  แย้มเกสร 
กลุ่มที่ 3   ดร.ธีรยุทธ   อุดมพร 
กลุ่มที่ 4   ผศ.ดร.ภคพนธ์  ศำลำทอง 
กลุ่มที่ 5   ดร.อัครเดช  พรหมกัลป์ 
กลุ่มที่ 6   รศ.ดร.อรจรีย์  ณ ตะกั่วทุ่ง 
กลุ่มที่ 7   ดร.ต้องลักษณ์ บุญธรรม , ผศ.ดร.วรรณำ  ศิลปอำชำ   
กลุ่มที่ 8   ผศ.ดร.ธิติมำ พลับพลึง , ผศ.ดร.พร้อมภัค  บึงบัว 

4 
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วัน เดือน ปี เวลำ หลักสูตรกำรฝึกอบรม จ ำนวน
ชั่วโมง 

23 ก.พ. 60 
 

08.30 – 
09.00 น. 

Home Room (ทบทวนประเด็นส ำคัญของเนื้อหำกำรวิจัยที่อบรมในวันที่
สำมและเลือกประธำนรุ่นของผู้เข้ำรับกำรอบรมเพื่อสร้ำงเครือข่ำย)  

.๓๐ 

 09.00 – 
11.00 น. 

ภำคทฤษฎ ีหมวดที่ 6: หลักกำรเขียนข้อเสนอกำรวิจัย  

6.1 ควำมส ำคัญของกำรจัดท ำข้อเสนอกำรวิจัย  
6.2 องค์ประกอบของข้อเสนอกำรวิจัย และค ำอธิบำยในกำรเขียนแต่ละ
องค์ประกอบ 
6.3 เทคนิคกำรเขียนข้อเสนอกำรวิจัยให้น่ำสนใจและมีจุดเน้นที่เห็น
ควำมเชื่อมโยงกับโจทย์กำรวิจัย 
6.4 กรณีตัวอย่ำงวิธีกำรเขียนข้อเสนอกำรวิจัย และจุดที่ควรแก้ไขที่พบ
ควำมผิดพลำดบ่อย 

วิทยำกร: ....ผศ.ดร.อัครเดช  พรหมกัลป์ 
 

๒ 

11.00 – 
12.00 น. 

ภำคปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติกำรออกแบบวิจัย (ต่อ) 

วิทยำกร: ทีมวิทยำกรภำคปฏิบัติประจ ำกลุ่ม 

กลุ่มที่ 1   ดร.อ ำนวย  เถำตระกูล 
กลุ่มที่ 2   นอ.อัชฌำ  แย้มเกสร 
กลุ่มที่ 3   ดร.ธีรยุทธ   อุดมพร 
กลุ่มที่ 4   ผศ.ดร.ภคพนธ์  ศำลำทอง 
กลุ่มที่ 5   ดร.อัครเดช  พรหมกัลป์ 
กลุ่มที่ 6   รศ.ดร.อรจรีย์  ณ ตะกั่วทุ่ง 
กลุ่มที่ 7   ดร.ต้องลักษณ์ บุญธรรม , ผศ.ดร.วรรณำ  ศิลปอำชำ   
กลุ่มที่ 8   ผศ.ดร.ธิติมำ พลับพลึง , ผศ.ดร.พร้อมภัค  บึงบัว 

1 

 13.00 – 
14.00 น. 

ภำคปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติกำรออกแบบวิจัย (ต่อ) 

วิทยำกร: ทีมวิทยำกรภำคปฏิบัติประจ ำกลุ่ม 

กลุ่มที่ 1   ดร.อ ำนวย  เถำตระกูล 
กลุ่มที่ 2   นอ.อัชฌำ  แย้มเกสร 
กลุ่มที่ 3   ดร.ธีรยุทธ   อุดมพร 
กลุ่มที่ 4   ผศ.ดร.ภคพนธ์  ศำลำทอง 
กลุ่มที่ 5   ดร.อัครเดช  พรหมกัลป์ 
กลุ่มที่ 6   รศ.ดร.อรจรีย์  ณ ตะกั่วทุ่ง 
กลุ่มที่ 7   ดร.ต้องลักษณ์ บุญธรรม , ผศ.ดร.วรรณำ  ศิลปอำชำ   
กลุ่มที่ 8   ผศ.ดร.ธิติมำ พลับพลึง , ผศ.ดร.พร้อมภัค  บึงบัว 

1 

 



-7- 
 

วัน เดือน ปี เวลำ หลักสูตรกำรฝึกอบรม จ ำนวน
ชั่วโมง 

23 ก.พ. 60 
 (ต่อ) 

๑4.0๐ – 

๑7.0๐ น. 

ภำคปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติเขียนข้อเสนอกำรวิจัยกลุ่ม 

วิทยำกร: ทีมวิทยำกรภำคปฏิบัติประจ ำกลุ่ม 
กลุ่มที่ 1   ดร.อ ำนวย  เถำตระกูล 
กลุ่มที่ 2   นอ.อัชฌำ  แย้มเกสร 
กลุ่มที่ 3   ดร.ธีรยุทธ   อุดมพร 
กลุ่มที่ 4   ผศ.ดร.ภคพนธ์  ศำลำทอง 
กลุ่มที่ 5   ดร.อัครเดช  พรหมกัลป์ 
กลุ่มที่ 6   รศ.ดร.อรจรีย์  ณ ตะกั่วทุ่ง 
กลุ่มที่ 7   ดร.ต้องลักษณ์ บุญธรรม , ผศ.ดร.วรรณำ  ศิลปอำชำ   
กลุ่มที่ 8   ผศ.ดร.ธิติมำ พลับพลึง , ผศ.ดร.พร้อมภัค  บึงบัว 

๓ 

 

 18.00 น. เป็น
ต้นไป 

งำนเลี้ยงสังสรรค์  

24 ก.พ. 60 
  

๐๘.3๐ –  

๐9.0๐ น. 

Home Room ( ทบทวนประเด็นส ำคัญเนื้อหำในวันที่สี่ และแนะน ำ
ประเด็นส ำคัญในกำรรับเกียรติบัตร ) 

.๓๐ 

๐9.0๐ – 
12.0๐ น. 

ภำคปฏิบัติ น ำเสนอข้อเสนอกำรวิจัยกลุ่ม (ต่อ) 

วิทยำกร: ทีมวิทยำกรภำคปฏิบัติประจ ำกลุ่ม 
กลุ่มที่ 1   ดร.อ ำนวย  เถำตระกูล 
กลุ่มที่ 2   นอ.อัชฌำ  แย้มเกสร 
กลุ่มที่ 3   ดร.ธีรยุทธ   อุดมพร 
กลุ่มที่ 4   ผศ.ดร.ภคพนธ์  ศำลำทอง 
กลุ่มที่ 5   ดร.อัครเดช  พรหมกัลป์ 
กลุ่มที่ 6   รศ.ดร.อรจรีย์  ณ ตะกั่วทุ่ง 
กลุ่มที่ 7   ดร.ต้องลักษณ์ บุญธรรม , ผศ.ดร.วรรณำ  ศิลปอำชำ   
กลุ่มที่ 8   ผศ.ดร.ธิติมำ พลับพลึง , ผศ.ดร.พร้อมภัค  บึงบัว 

3 

 13.0๐ –  

๑4.0๐ น. 

ภำคปฏิบัติ บูรณำกำรควำมรู้กำรสร้ำงเครือข่ำยวิจัยจำกกำรอบรม 

วิทยำกร: ทีมวิทยำกรภำคปฏิบัติประจ ำกลุ่ม 
กลุ่มที่ 1   ดร.อ ำนวย  เถำตระกูล 
กลุ่มที่ 2   นอ.อัชฌำ  แย้มเกสร 
กลุ่มที่ 3   ดร.ธีรยุทธ   อุดมพร 
กลุ่มที่ 4   ผศ.ดร.ภคพนธ์  ศำลำทอง 
กลุ่มที่ 5   ดร.อัครเดช  พรหมกัลป์ 
กลุ่มที่ 6   รศ.ดร.อรจรีย์  ณ ตะกั่วทุ่ง 
กลุ่มที่ 7   ดร.ต้องลักษณ์ บุญธรรม , ผศ.ดร.วรรณำ  ศิลปอำชำ   
กลุ่มที่ 8   ผศ.ดร.ธิติมำ พลับพลึง , ผศ.ดร.พร้อมภัค  บึงบัว 

1 



-8- 
 

วัน เดือน ปี เวลำ หลักสูตรกำรฝึกอบรม จ ำนวน
ชั่วโมง 

 ๑4.0๐ –  
๑6.0๐ น. 

สรุปประเมินผล                     โดย ดร.อ ำนวย เถำตระกูล  
                                        เลขำธิกำรสมำคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย 
มอบวุฒิบัตรและกล่ำวปิดงำน   โดย นำยแพทย์สุเทพ เพชรมำก                         

                  รองอธิบดีกรมควบคุมโรค             
 

2 

หมำยเหตุ  

1. วิทยำกรต้องเป็นผู้ที่ผ่ำนกำรอบรมวิทยำกรแม่ไก่ของเล้ำสมำคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย หรือมำจำกเครือข่ำยอ่ืน ๆ  
ทั้ง 1๕ เครือข่ำย 


