
ACTION PLAN ลูกไก ่
โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 12 

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ระหว่างวันที่ 9 – 13 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบ Zoom  

 
Date Time กิจกรรม (ห้อง) ผู้ประสานงาน หน้าท่ีของท่าน Link 

9 
สิงหาคม 

8.00-8.15 เข้า Waiting room  พระมหาชุตภิัค 
0825623545 
ผศ.ดร.อัครเดช 
0829459584 

 

เข้าร่วม https://zoom.us/j/3829951669 
Meeting ID: 382 995 1669 

8.15-9.00 พิธีเปิด  
- พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย น าบชูาพระรัตนตรัย 
- พระชยานันทมุนี, ผศ.ดร. ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์น่านเฉลิมพระเกียรติ

ฯ กล่าวถวายรายงาน 
- พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย กล่าวเปิดโครงการและให้โอวาท 
- นายสมปรารถนา สุขทวี รองผู้อ านวยการส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 

ช้ีแจงความส าคัญของโครงการ  
- ถ่ายรูปหมู่ร่วมกัน (ห้องหลัก Zoom)  

เข้าร่วม 

9.00-9.15 ปฐมนิเทศ แนะน าหลักสูตร ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร และเจ้าหน้าที่ควบคุมการ
ประชุม โดย ผศ.ดร.อัครเดช พรหมกัลป์ (ห้องหลัก Zoom) 

เข้าร่วม 

9.15-9.30 ละลายพฤติกรรม ท าความรู้จัก  เข้าร่วม 

9.30-10.30 ภาคทฤษฎี หมวดที่ 1 ปรัชญาการวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัย และจริยธรรมการ
วิจัย วิทยากร: รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง (ห้องหลัก Zoom) 

 

10.30-11.30 ภาคทฤษฎี หมวดที่ 2 การก าหนดโจทย์การวิจัย 
วิทยากร: ผศ.ดร.เบญจมาศ  สุขสถิตย์ (ห้องหลัก Zoom) 

 

 11.30-12.30 พักฉันภัตราหารเพล - พักรับประทานอาหารกลางวัน   -  

 12.30-13.00 กิจกรรมแนะน าตัว/กิจกรรมนันทนาการ/กิจกรรมเสริมหลักสตูร พระมหาชุตภิัค 
0825623545 
ผศ.ดร.อัครเดช 
0829459584 

 

เข้าร่วม https://zoom.us/j/3829951669 
Meeting ID: 382 995 1669 

 13.00-14.00 ภาคทฤษฎี หมวดที่ 2 การก าหนดโจทย์การวิจัย 
วิทยากร: ผศ.ดร.เบญจมาศ  สุขสถิตย์ (ห้องหลัก Zoom) (ต่อ) 

เข้าร่วม https://zoom.us/j/3829951669 
Meeting ID: 382 995 1669 

 14.00-16.00 ภาคทฤษฎี หมวดที่ 3 การทบทวนวรรณกรรม การสังเคราะห์วรรณกรรม กรอบ
แนวคิด ตัวแปร ระดับมาตรวัดและสมมติฐานการวิจัย 

เข้าร่วม 



Date Time กิจกรรม (ห้อง) ผู้ประสานงาน หน้าท่ีของท่าน Link 
วิทยากร: ผศ.ดร.ธนัญชัย บุญหนกั (ห้องหลัก Zoom) 

 16.00-16.10 Comment รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง (ห้องพิเศษ Zoom)   

 16.10-16.20 Comment ผศ.ดร.เบญจมาศ  สุขสถิตย์ (ห้องพิเศษ Zoom)  

 16.20-16.30 Comment ผศ.ดร.ธนัญชัย บุญหนัก (ห้องพิเศษ Zoom)  

 16.00-16.15 ประชุมช้ีแจงและท าความเข้าใจในใบงานท่ี 1 และใบงานที่ 2 แล้วแยกย้ายเข้าสู่
ห้องย่อยเพื่อร่วมกิจกรรมในภาคปฏิบัติ ผศ.ดร.อัครเดช พรหมกัลป์ (ห้องหลัก 
Zoom) 

เข้าร่วม https://zoom.us/j/3829951669 
Meeting ID: 382 995 1669 

 16.15-20.15 ภาคปฏิบัติ ก าหนดโจทย์และบูรณาการความคิดร่วมกับสมาชิกในกลุ่ม เพื่อ
ก าหนดปัญหาวิจัยในแต่ละพื้นที่ และสรุปการก าหนดโจทย์วิจัย ค าถามวิจัย 
วัตถุประสงค์ และ ฝึกปฏิบัติเขียนการทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดการ
สังเคราะห์วรรณกรรม  คณะวิทยากรแม่ไก่ประจ ากลุ่มและทีมงาน (ห้องย่อย 
Zoom 1-10) 

เข้าร่วม กลุ่มย่อยท่ี 1 
https://zoom.us/j/ 8125413665 
กลุ่มย่อยท่ี 2 
https://zoom.us/j/8736145652  
กลุ่มย่อยท่ี 3 
https://zoom.us/j/ 6971720110 
กลุ่มย่อยท่ี 4 
https://zoom.us/j/ 3160862006 
กลุ่มย่อยท่ี 5 
https://zoom.us/j/ 3296667315 
กลุ่มย่อยท่ี 6 
https://zoom.us/j/ 7674695627 
กลุ่มย่อยท่ี 7 
https://cmu-th.zoom.us/j/6616614343 
กลุ่มย่อยท่ี 8 
https://zoom.us/j/4023336566 
(Passcode: MA212) 
กลุ่มย่อยท่ี 9 
https://zoom.us/j/9397010025 
(Passcode: 403346) 
กลุ่มย่อยท่ี 10 
https://zoom.us/j/99442461609 
 

https://cmu-th.zoom.us/j/6616614343
https://zoom.us/j/9397010025


Date Time กิจกรรม (ห้อง) ผู้ประสานงาน หน้าท่ีของท่าน Link 
20.15-20.30 ประชุมทบทวนการปฏบิัติงาน พระมหาชุตภิัค 

0825623545 
ผศ.ดร.อัครเดช 
0829459584 

 

 https://zoom.us/j/3829951669 
 

NOTE 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

10 
สิงหาคม 

8.30-9.00 Home Room (ห้องหลัก Zoom) พระมหาชุตภิัค 
0825623545 
ผศ.ดร.อัครเดช 
0829459584 

 

เข้าร่วม https://zoom.us/j/3829951669 
Meeting ID: 382 995 1669 9.00-11.00 ภาคทฤษฎี หมวดที ่4.1 การออกแบบการวิจัย รูปแบบการวิจัยเชงิปริมาณ การ

ก าหนดขนาดตัวอยา่งและการวิเคราะห์ข้อมลู 
วิทยากร: ดร.สมนึก หงษ์ยิ้ม (ห้องหลัก Zoom) 

เข้าร่วม 

11.00-11.30 กิจกรรมแนะน าตัว/กิจกรรมนันทนาการ/กิจกรรมเสริมหลักสตูร เข้าร่วม 
11.30-12.30 พักฉันภัตราหารเพล - พักรับประทานอาหารกลางวัน  
12.30-13.00 กิจกรรมแนะน าตัว/กิจกรรมนันทนาการ/กิจกรรมเสริมหลักสตูร เข้าร่วม 
13.00-14.00 ภาคทฤษฎี หมวดที ่4.1 การออกแบบการวิจัย รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ การ

ก าหนดขนาดตัวอยา่งและการวิเคราะห์ข้อมลู 
วิทยากร: ดร.สมนึก หงษ์ยิ้ม (ห้องหลัก Zoom) 

เข้าร่วม 

14.00-17.00 ภาคทฤษฎี หมวดที ่4.2 การออกแบบการวิจัย รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ การ
ก าหนดกลุ่มเป้าหมายและการวเิคราะห์ข้อมลู  
วิทยากร: ผศ.ดร.บุษกร วัฒนบุตร  (ห้องหลัก Zoom) 

เข้าร่วม 

17.00-17.10 Comment ดร.สมนึก หงษ์ยิ้ม (ห้องพิเศษ Zoom) พระมหาชุตภิัค 
0825623545 
ผศ.ดร.อัครเดช 
0829459584 

  

17.10-17.20 Comment ผศ.ดร.บุษกร วัฒนบุตร (ห้องพิเศษ Zoom)  

17.30-18.30 ภาคปฏิบัติ การน าเสนอโจทย์วิจยั ปัญหาวิจัย  ค าถามวิจยั และวตัถุประสงค์ 
ของกลุ่มที่ 1-10 กลุ่มละ 3-5 นาที (ห้องหลัก Zoom) 

เข้าร่วม https://zoom.us/j/3829951669 
Meeting ID: 382 995 1669 



Date Time กิจกรรม (ห้อง) ผู้ประสานงาน หน้าท่ีของท่าน Link 
18.30-21.30 ภาคปฏิบัติ ใบงานที่ 3.1-3.2  ฝึกปฏิบัติการออกแบบวิจัย รูปแบบการวิจัยเชิง

ปริมาณ การก าหนดกลุ่มตัวอย่าง และการวิเคราะห์ข้อมูล และฝึกปฏิบัติการ
ออกแบบวิจัย รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย และการ
วิเคราะห์ข้อมูล คณะวิทยากรแม่ไก่ประจ ากลุ่มและทีมงาน (ห้องย่อย Zoom 1-
10) 

พระมหาชุตภิัค 
0825623545 
ผศ.ดร.อัครเดช 
0829459584 

 

เข้าร่วม กลุ่มย่อยท่ี 1 
https://zoom.us/j/ 8125413665 
กลุ่มย่อยท่ี 2 
https://zoom.us/j/8736145652  
กลุ่มย่อยท่ี 3 
https://zoom.us/j/ 6971720110 
กลุ่มย่อยท่ี 4 
https://zoom.us/j/ 3160862006 
กลุ่มย่อยท่ี 5 
https://zoom.us/j/ 3296667315 
กลุ่มย่อยท่ี 6 
https://zoom.us/j/ 7674695627 
กลุ่มย่อยท่ี 7 
https://cmu-th.zoom.us/j/6616614343 
กลุ่มย่อยท่ี 8 
https://zoom.us/j/4023336566 
(Passcode: MA212) 
กลุ่มย่อยท่ี 9 
https://zoom.us/j/9397010025 
(Passcode: 403346) 
กลุ่มย่อยท่ี 10 
https://zoom.us/j/99442461609 

21.30-22.00 ประชุมทบทวนการปฏบิัติงาน พระมหาชุตภิัค 
0825623545 
ผศ.ดร.อัครเดช 
0829459584 

 

  

NOTE 
 
 
 
 
 

https://cmu-th.zoom.us/j/6616614343
https://zoom.us/j/9397010025


Date Time กิจกรรม (ห้อง) ผู้ประสานงาน หน้าท่ีของท่าน Link 
11 

สิงหาคม 
8.30-9.00 Home Room (ห้องหลัก Zoom) พระมหาชุตภิัค 

0825623545 
ผศ.ดร.อัครเดช 
0829459584 

 

เข้าร่วม https://zoom.us/j/3829951669 
Meeting ID: 382 995 1669 9.00-10.30 ภาคทฤษฎี หมวดที ่4.3 การออกแบบการวิจัย รูปแบบการวิจัยและพัฒนา 

(R&D) และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
วิทยากร: ผศ.ดร.ขันทอง วัฒนประดิษฐ์ (ห้องหลัก Zoom) 

เข้าร่วม 

10.30-11.30 กิจกรรมแนะน าตัว/กิจกรรมนันทนาการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตร เข้าร่วม 
11.30-12.30 พักกลางวัน   
12.30-14.00 ภาคทฤษฎี หมวดที ่4.3 การออกแบบการวิจัย รูปแบบการวิจัยและพัฒนา 

(R&D) และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
วิทยากร: ผศ.ดร.ขันทอง วัฒนประดิษฐ์ (ห้องหลัก Zoom) 

เข้าร่วม 

14.00-16.00 ภาคทฤษฎี หมวดที ่5 แนวคิดเกี่ยวกับการวัด ปัจจัยที่มผีลต่อความคลาดเคลื่อน
จากการวัด และการตรวจสอบคุณภาพความตรงและความเที่ยงของเครื่องมือวิจัย 
วิทยากร: ดร.เศรษฐวัสภุ์ พรมสิทธิ์ (ห้องหลัก Zoom) 

เข้าร่วม 

16.00-16.10 Comment ผศ.ดร.ขันทอง วัฒนประดิษฐ์ (ห้องพิเศษ Zoom)   
16.10-16.20 Comment ดร.เศรษฐวัสภุ์ พรมสิทธิ์ (ห้องพิเศษ Zoom)  
17.00- 21.00 ภาคปฏิบัติ ) ใบงานท่ี 4.1-4.2  ฝึกปฏิบัติการออกแบบวิจยั รูปแบบการวิจัยเชิง

คุณภาพ การก าหนดกลุ่มเปา้หมาย และการวเิคราะห์ข้อมลู และ) ฝกึปฏิบัติการ
ออกแบบวิจัย รูปแบบการวิจัยและพัฒนา (R&D)และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มีส่วนร่วม (PAR) (ห้องย่อย Zoom) 

เข้าร่วม กลุ่มย่อยท่ี 1 
https://zoom.us/j/ 8125413665 
กลุ่มย่อยท่ี 2 
https://zoom.us/j/8736145652  
กลุ่มย่อยท่ี 3 
https://zoom.us/j/ 6971720110 
กลุ่มย่อยท่ี 4 
https://zoom.us/j/ 3160862006 
กลุ่มย่อยท่ี 5 
https://zoom.us/j/ 3296667315 
กลุ่มย่อยท่ี 6 
https://zoom.us/j/ 7674695627 
กลุ่มย่อยท่ี 7 
https://cmu-th.zoom.us/j/6616614343 
กลุ่มย่อยท่ี 8 
https://zoom.us/j/4023336566 
(Passcode: MA212) 
กลุ่มย่อยท่ี 9 
https://zoom.us/j/9397010025 

https://cmu-th.zoom.us/j/6616614343
https://zoom.us/j/9397010025


Date Time กิจกรรม (ห้อง) ผู้ประสานงาน หน้าท่ีของท่าน Link 
(Passcode: 403346) 
กลุ่มย่อยท่ี 10 
https://zoom.us/j/99442461609 

19.00-20.00 ประชุมทบทวนการปฏบิัติงาน พระมหาชุตภิัค 
0825623545 
ผศ.ดร.อัครเดช 
0829459584 

 

  

NOTE 
 
 
 
 
 
 
 

 
12 

สิงหาคม 
8.30-9.00 Home Room เลือกประธานรุ่น (ห้องหลัก Zoom) พระมหาชุตภิัค 

0825623545 
ผศ.ดร.อัครเดช 
0829459584 

 

เข้าร่วม https://zoom.us/j/3829951669 
Meeting ID: 382 995 1669 9.00-10.30 

 
ภาคทฤษฎี หมวดที่ 6 หลักการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม และ
หลักการประยุกต์งานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์ 
วิทยากร: รศ.ดร.นวดล เพ็ชรวัฒนา (ห้องหลัก Zoom) 

เข้าร่วม 

10.30-11.30 เลือกประธานรุ่น และ สรา้งเครือข่ายลูกไก่ รุ่น 12 เข้าร่วม 
11.30-12.30 พักกลางวัน    
12.30-14.00 

 
ภาคทฤษฎี หมวดที่ 6 หลักการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม และ
หลักการประยุกต์งานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน 
วิทยากร: รศ.ดร.นวดล เพ็ชรวัฒนา (ห้องหลัก Zoom) 

เข้าร่วม https://zoom.us/j/3829951669 
Meeting ID: 382 995 1669 

14.00-14.10 Comment รศ.ดร.นวดล เพ็ชรวัฒนา (ห้องพิเศษ Zoom)   
14.10-15.00 Focus group เพ่ือประเมินผลในภาพรวม ตัวแทนเข้าร่วม https://zoom.us/j/3829951669 

Meeting ID: 382 995 1669 
15.00-19.00 ภาคปฏิบัติ ใบงานที่ 5.1-5.2  ฝึกปฏิบัติการออกแบบวิจัยรูปแบบการวิจัยและ

พัฒนา (R&D)และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) และฝึกปฏิบัติ
เขียนข้อเสนอการวิจัยกลุ่ม และการขยายผลการน าผลงานวิจัยต่อยอดไปสู่การใช้
ประโยชน์ (ห้องย่อย Zoom 1-10)  

เข้าร่วม กลุ่มย่อยท่ี 1 
https://zoom.us/j/ 8125413665 
กลุ่มย่อยท่ี 2 
https://zoom.us/j/8736145652  



Date Time กิจกรรม (ห้อง) ผู้ประสานงาน หน้าท่ีของท่าน Link 
กลุ่มย่อยท่ี 3 
https://zoom.us/j/ 6971720110 
กลุ่มย่อยท่ี 4 
https://zoom.us/j/ 3160862006 
กลุ่มย่อยท่ี 5 
https://zoom.us/j/ 3296667315 
กลุ่มย่อยท่ี 6 
https://zoom.us/j/ 7674695627 
กลุ่มย่อยท่ี 7 
https://cmu-th.zoom.us/j/6616614343 
กลุ่มย่อยท่ี 8 
https://zoom.us/j/4023336566 
(Passcode: MA212) 
กลุ่มย่อยท่ี 9 
https://zoom.us/j/9397010025 
(Passcode: 403346) 
กลุ่มย่อยท่ี 10 
https://zoom.us/j/99442461609 

19.00-20.00 ประชุมทบทวนการปฏบิัติงาน พระมหาชุตภิัค 
0825623545 
ผศ.ดร.อัครเดช 
0829459584 

 

  

NOTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://cmu-th.zoom.us/j/6616614343
https://zoom.us/j/9397010025


Date Time กิจกรรม (ห้อง) ผู้ประสานงาน หน้าท่ีของท่าน Link 
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สิงหาคม 
8.30-9.00 Home Room แนะน าประเด็นส าคัญในการรับวุฒิบตัร (ห้องหลัก Zoom) พระมหาชุตภิัค 

0825623545 
ผศ.ดร.อัครเดช 
0829459584 

 

เข้าร่วม https://zoom.us/j/3829951669 
Meeting ID: 382 995 1669 9.00-11.30 ภาคปฏิบั ติ น าเสนอข้อเสนอการวิจัยกลุ่ม และน าเสนอช่องทางการน า

ผลงานวิจัยต่อยอดไปสู่การใช้ประโยชน์ กลุ่ม 1-10 (ห้องหลัก Zoom) 
เข้าร่วม 

11.30-12.30 พักกลางวัน   
12.30-15.00 ภาคปฏิบั ติ น าเสนอข้อเสนอการวิจัยกลุ่ม และน าเสนอช่องทางการน า

ผลงานวิจัยต่อยอดไปสู่การใช้ประโยชน์ กลุ่ม 1-10 (ห้องหลัก Zoom) 
เข้าร่วม 

15.00-15.30 ภาคปฏิบัติ การบูรณาการความรูแ้ละน าเสนอการสร้างเครือข่ายวิจยัจากการ
อบรม การรับข้อเสนอแนะจากผู้เข้าอบรม Jam board (ห้องหลัก Zoom) 

เข้าร่วม 

1530-1630 น าเข้าสู่พิธีมอบวุฒิบัตรโดยพิธีกร 
        น าจอวุฒิบัตร ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร ผู้เข้าอบรม ขึ้นรียงตามรายช่ือ คู่กับ  
พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย และ นายสมปรารถนา สุขทวี รองผู้อ านวยการส านักงานการวิจัย
แห่งชาติ (ห้องหลัก Zoom) 

เข้าร่วม 

16.30-17.30 พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย น าบูชาพระรัตนตรัย 

พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร.  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยพุทธ
ศาสตร์ กล่าวถวายรายงาน 

พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย กล่าวให้โอวาทและกล่าวปิดการอบรม 

เข้าร่วม 

 
 


