
ก ำหนดกำรฝึกอบรม แบบ Online 
โครงกำรฝึกอบรม “สร้ำงนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 12 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ ร่วมกับ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 
ระหว่ำงวันที่ 9 – 13 สิงหำคม 2564 

ณ วิทยำลัยสงฆ์นครน่ำนเฉลมิพระเกียรติ อ.ภูเพียง จ.น่ำน 
วัน เดือน ปี เวลำ หลักสูตรกำรฝึกอบรม ชั่วโมง 

วันที่ ๑ 
9 สิงหาคม 

2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๐7.3๐ – ๐๘.0๐ น. ลงทะเบียน และรับเอกสำร  

๐๘.0๐ – ๐๙.๐๐ น. พิธีเปิด:  
- พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย น าบูชาพระรัตนตรัย 
- พระชยำนันทมุนี, ผศ.ดร. ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์น่านเฉลิมพระเกียรติ
ฯ กล่าวถวายรายงาน 
- พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย กล่าวเปิดโครงการและให้โอวาท 
- นำยสมปรำรถนำ สุขทวี รองผู้อ านวยการส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 
ชี้แจงความส าคัญของโครงการ 
- ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” 
(ลูกไก่) รุ่นที่ 12   วิทยำกร : ผศ.ดร.อัครเดช  พรหมกัลป์ 

 

๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. ภำคทฤษฎี (หมวดที่ ๑) ปรัชญาการวิจัย และจรรยาบรรณการวิจัย และ 
over view 
วิทยำกร : รศ.ดร.โกนิฏฐ์  ศรีทอง 

๑ 

๑๐.๐๐ – ๑1.๐๐ น. ภำคทฤษฎี (หมวดที่ 2) การก าหนดโจทย์การวิจัยแบบบูรณาการที่
สอดคล้องกับนโยบายการวิจัยของประเทศ ตามบริบทของชุมชน และงาน
ตามภารกิจหลัก 
วิทยำกร : ผศ.ดร.เบญจมำศ  สุขสถิตย์ 

1 

11.00 – 11.30 น. กิจกรรมแนะน าตัว/กิจกรรมนันทนาการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตร  
11.30 – 12.30 น. ฉันภัตราหารเพล/รับประทานอาหาร  
12.30 – 13.00 น. กิจกรรมแนะน าตัว/กิจกรรมนันทนาการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตร  
๑3.๐๐ – ๑4.๐๐ น. ภำคทฤษฎี (หมวดที่ 2) การก าหนดโจทย์การวิจัยแบบบูรณาการที่

สอดคล้องกับนโยบายการวิจัยของประเทศ ตามบริบทของชุมชน และงาน
ตามภารกิจหลัก (ต่อ) 
วิทยำกร : ผศ.ดร.เบญจมำศ  สุขสถิตย์ 

1 

๑4.๐๐ – ๑6.๐๐ น. ภำคทฤษฎี (หมวดที่ 3) การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด การ
สังเคราะห์วรรณกรรม 
วิทยำกร : ผศ.ดร.ธนัญชัย  บุญหนัก 

๒ 

๑6.๐๐ – ๑8.๐๐ น. ภำคปฏิบัติ (ปฏิบัติกำรที่ 1) ก าหนดโจทย์และบูรณาการความคิดร่วมกับ
สมาชิกในกลุ่ม เพ่ือก าหนดปัญหาวิจัยในแต่ละพ้ืนที่ และสรุปการก าหนด
โจทย์วิจัย ค าถามวิจัย วัตถุประสงค์ 
วิทยำกร : 1. พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร.   2. พระชยำนันทมุนี, ผศ.ดร. 
3. พระมหำเสรีชน นริสฺโร, ดร.       4. พระปลัดสมชำย ปโยโค, ดร.       
5. รศ.ดร.โกนฏิฐ์ ศรีทอง              6. รศ.ดร.นวดล เพ็ชรวัฒนำ         

๒ 



 
 

7. รศ.ดร.พิมลพรรณ เพชรสมบัติ     8. รศ.ดร.วรวิทย์ นิเทศศิลป์          
9. ผศ.ดร.ขันทอง วัฒนประดิษฐ์       10. ผศ.ดร.เบญจมำศ  สุขสถิตย์       
11. ผศ.ดร.ธนัญชัย บุญหนัก           12. ดร.เศรษฐวัสภุ์ พรมสิทธิ์         
13. ดร.สมนึก หงษ์ยิ้ม                   14. ผศ.ดร.อัครเดช พรหมกัลป์ 

18.00 – 18.30 น. ฉันน้ าปานะ/รับประทานอาหาร  
๑8.3๐ – 20.3๐ น. ภำคปฏิบัติ (ปฏิบัติกำรที่ 2) ฝึกปฏิบัติเขียนการทบทวนวรรณกรรมและ

กรอบแนวคิดการสังเคราะห์วรรณกรรม 
วิทยำกร : 1. พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร.   2. พระชยำนันทมุนี, ผศ.ดร. 
3. พระมหำเสรีชน นริสฺโร, ดร.       4. พระปลัดสมชำย ปโยโค, ดร.       
5. รศ.ดร.โกนฏิฐ์ ศรีทอง              6. รศ.ดร.นวดล เพ็ชรวัฒนำ         
7. รศ.ดร.พิมลพรรณ เพชรสมบัติ     8. รศ.ดร.วรวิทย์ นิเทศศิลป์          
9. ผศ.ดร.ขันทอง วัฒนประดิษฐ์       10. ผศ.ดร.เบญจมำศ  สุขสถิตย์       
11. ผศ.ดร.ธนัญชัย บุญหนัก           12. ดร.เศรษฐวัสภุ์ พรมสิทธิ์         
13. ดร.สมนึก หงษ์ยิ้ม                   14. ผศ.ดร.อัครเดช พรหมกัลป์ 

๒ 

วันที่ ๒ 
10 สิงหาคม 

2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๐7.3๐ – ๐๘.0๐ น. ลงทะเบียน  
๐๘.0๐ – ๐๙.๐๐ น. Home Room (ทบทวนประเด็นส าคัญของเนื้อหาภาคทฤษฎีในการอบรม

วันแรกและแนะน าตัวผู้เข้ารับการอบรมเพ่ือสร้างเครือข่าย) 
1 

๐๙.๐๐ – ๑1.๐๐ น. ภำคทฤษฎี (หมวดที่ 4 หัวข้อ 4.1) การออกแบบการวิจัย รูปแบบการ
วิจัยเชิงปริมาณ การก าหนดขนาดตัวอย่าง และการวิเคราะห์ข้อมูล 
วิทยำกร : ดร.สมนึก หงษ์ยิ้ม                    

2 

11.00 – 11.30 น. กิจกรรมแนะน าตัว/กิจกรรมนันทนาการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตร  
11.30 – 12.30 น. ฉันภัตราหารเพล/รับประทานอาหาร  
12.30 – 13.00 น. กิจกรรมแนะน าตัว/กิจกรรมนันทนาการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตร  
๑3.0๐ – ๑4.0๐ น. ภำคทฤษฎี (หมวดที่ 4 หัวข้อ 4.1) การออกแบบการวิจัย รูปแบบการ

วิจัยเชิงปริมาณ การก าหนดขนาดตัวอย่าง และการวิเคราะห์ข้อมูล (ต่อ) 
วิทยำกร : ดร.สมนึก หงษ์ยิ้ม                    

๑ 

๑4.0๐ – ๑6.0๐ น. ภำคทฤษฎี (หมวดที่ 4 หัวข้อ 4.2) การออกแบบการวิจัย รูปแบบการ
วิจัยเชิงคุณภาพ การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย และการวิเคราะห์ข้อมูล 
วิทยำกร : รศ.ดร.พิมลพรรณ เพชรสมบัติ 

2 

16.00 – 16.30 น. น าเสนอโจทย์วิจัย ค าถามวิจัย และวัตถุประสงค์ (กลุ่มละ ๓ นาที)  
๑๖.3๐ – ๑8.3๐ น. ภำคปฏิบัติ (ปฏิบัติกำรที่ 3/1) ฝึกปฏิบัติการออกแบบวิจัย รูปแบบการ

วิจัยเชิงปริมาณ การก าหนดกลุ่มตัวอย่าง และการวิเคราะห์ข้อมูล 
วิทยำกร : 1. พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร.   2. พระชยำนันทมุนี, ผศ.ดร. 
3. พระมหำเสรีชน นริสฺโร, ดร.       4. พระปลัดสมชำย ปโยโค, ดร.       
5. รศ.ดร.โกนฏิฐ์ ศรีทอง              6. รศ.ดร.นวดล เพ็ชรวัฒนำ         
7. รศ.ดร.พิมลพรรณ เพชรสมบัติ     8. รศ.ดร.วรวิทย์ นิเทศศิลป์          
9. ผศ.ดร.ขันทอง วัฒนประดิษฐ์       10. ผศ.ดร.เบญจมำศ  สุขสถิตย์       
11. ผศ.ดร.ธนัญชัย บุญหนัก           12. ดร.เศรษฐวัสภุ์ พรมสิทธิ์         
13. ดร.สมนึก หงษ์ยิ้ม                   14. ผศ.ดร.อัครเดช พรหมกัลป์ 

  

18.30 – 19.00 น. ฉันน้ าปานะ/รับประทานอาหาร  



 
 

๑9.0๐ – 20.0๐ น. ภำคปฏิภำคปฏิบัติ (ปฏิบัติกำรที่ 3/2) ฝึกปฏิบัติการออกแบบวิจัย รูปแบบ
การวิจัยเชิงคุณภาพ การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย และการวิเคราะห์ข้อมูล 
วิทยำกร : 1. พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร.   2. พระชยำนันทมุนี, ผศ.ดร. 
3. พระมหำเสรีชน นริสฺโร, ดร.       4. พระปลัดสมชำย ปโยโค, ดร.       
5. รศ.ดร.โกนฏิฐ์ ศรีทอง              6. รศ.ดร.นวดล เพ็ชรวัฒนำ         
7. รศ.ดร.พิมลพรรณ เพชรสมบัติ     8. รศ.ดร.วรวิทย์ นิเทศศิลป์          
9. ผศ.ดร.ขันทอง วัฒนประดิษฐ์       10. ผศ.ดร.เบญจมำศ  สุขสถิตย์       
11. ผศ.ดร.ธนัญชัย บุญหนัก           12. ดร.เศรษฐวัสภุ์ พรมสิทธิ์         
13. ดร.สมนึก หงษ์ยิ้ม                   14. ผศ.ดร.อัครเดช พรหมกัลป์ 

1 

วันที่ ๓ 
11 สิงหาคม 

2564 
 
 
 
 
 
 
 

๐7.3๐ – ๐๘.0๐ น. ลงทะเบียน  
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. Home Room (ทบทวนประเด็นส าคัญของเนื้อหาภาคทฤษฎีในการอบรม

วันที่ ๒ และแนะน าตัวผู้เข้ารับการอบรมเพ่ือสร้างเครือข่าย) 
1 

๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ภำคทฤษฎี (หมวดที่ 4 หัวข้อ 4.3) การออกแบบการวิจัย รูปแบบการ
วิจัยและพัฒนา (R&D) และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) 
วิทยำกร : ผศ.ดร.ขันทอง วัฒนประดิษฐ์ 

๒ 

11.00 – 11.30 น. กิจกรรมแนะน าตัว/กิจกรรมนันทนาการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตร  
11.30 – 12.30 น. ฉันภัตราหารเพล/รับประทานอาหาร  
12.30 – 13.00 น. กิจกรรมแนะน าตัว/กิจกรรมนันทนาการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตร  
๑3.๐๐ – ๑4.๐๐ น. ภำคทฤษฎี (หมวดที่ 4 หัวข้อ 4.3) การออกแบบการวิจัย รูปแบบการ

วิจัยและพัฒนา (R&D) และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR)(ต่อ) 
วิทยำกร : ผศ.ดร.ขันทอง วัฒนประดิษฐ์ 

1 

๑4.๐๐ – ๑7.๐๐ น. ภำคทฤษฎี (หมวดที่ 5) การวัด การสร้างเครื่องมือ และการตรวจสอบ
เครื่องมือ 
วิทยำกร : ดร. เศรษฐวัสภุ์ พรมสิทธิ์ 

3 

๑7.๐๐ – ๑8.๐๐ น. ภำคปฏิภำคปฏิบัติ (ปฏิบัติกำรที่ 3/2) ฝึกปฏิบัติการออกแบบวิจัย 
รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย และการวิเคราะห์
ข้อมูล 
วิทยำกร : 1. พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร.   2. พระชยำนันทมุนี, ผศ.ดร. 
3. พระมหำเสรีชน นริสฺโร, ดร.       4. พระปลัดสมชำย ปโยโค, ดร.       
5. รศ.ดร.โกนฏิฐ์ ศรีทอง              6. รศ.ดร.นวดล เพ็ชรวัฒนำ         
7. รศ.ดร.พิมลพรรณ เพชรสมบัติ     8. รศ.ดร.วรวิทย์ นิเทศศิลป์          
9. ผศ.ดร.ขันทอง วัฒนประดิษฐ์       10. ผศ.ดร.เบญจมำศ  สุขสถิตย์       
11. ผศ.ดร.ธนัญชัย บุญหนัก           12. ดร.เศรษฐวัสภุ์ พรมสิทธิ์         
13. ดร.สมนึก หงษ์ยิ้ม                   14. ผศ.ดร.อัครเดช พรหมกัลป์ 

1 

18.00 – 18.30 น. ฉันน้ าปานะ/รับประทานอาหาร  
๑8.3๐ – 20.3๐ น. ภำคปฏิภำคปฏิบัติ(ปฏิบัติกำรที่ 3/3) ฝึกปฏิบัติการออกแบบวิจัย รูปแบบ

การวิจัยและพัฒนา (R&D)และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) 
วิทยำกร : 1. พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร.   2. พระชยำนันทมุนี, ผศ.ดร. 
3. พระมหำเสรีชน นริสฺโร, ดร.       4. พระปลัดสมชำย ปโยโค, ดร.       
5. รศ.ดร.โกนฏิฐ์ ศรีทอง              6. รศ.ดร.นวดล เพ็ชรวัฒนำ         

2 



 
 

7. รศ.ดร.พิมลพรรณ เพชรสมบัติ     8. รศ.ดร.วรวิทย์ นิเทศศิลป์          
9. ผศ.ดร.ขันทอง วัฒนประดิษฐ์       10. ผศ.ดร.เบญจมำศ  สุขสถิตย์       
11. ผศ.ดร.ธนัญชัย บุญหนัก           12. ดร.เศรษฐวัสภุ์ พรมสิทธิ์         
13. ดร.สมนึก หงษ์ยิ้ม                   14. ผศ.ดร.อัครเดช พรหมกัลป์ 

วันที่ ๔ 
12 สิงหาคม

2564 
 

๐7.3๐ – ๐๘.0๐ น. ลงทะเบียน  
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. Home Room (ทบทวนประเด็นส าคัญของเนื้อหาภาคทฤษฎีในการอบรม

วันที่ 3 และแนะน าตัวผู้เข้ารับการอบรมเพ่ือสร้างเครือข่าย) 
1 

๐๙.๐๐ – ๑1.๐๐ น. ภำคทฤษฎี (หมวดที่ 6) หลักการเขียนข้อเสนอการวิจัย และหลักการ
ประยุกต์งานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์ 
วิทยำกร : รศ.ดร.นวดล เพ็ชรวัฒนำ 

2 

๑๑.๐๐ – ๑1.3๐ น. กิจกรรมนันทนาการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตร  
๑1.3๐ – ๑2.3๐ น. ฉันภัตราหารเพล/รับประทานอาหาร  
12.30 – 13.00 น. กิจกรรมแนะน าตัว/กิจกรรมนันทนาการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตร  
13.๐๐ – ๑4.๐๐ น. ภำคทฤษฎี (หมวดที่ 6) หลักการเขียนข้อเสนอการวิจัย และหลักการ

ประยุกต์งานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์ (ต่อ) 
วิทยำกร : รศ.ดร.นวดล เพ็ชรวัฒนำ 

1 

๑4.๐๐ – ๑5.๐๐ น. ภำคปฏิภำคปฏิบัติ (ปฏิบัติกำรที่ 3/3) ฝึกปฏิบัติการออกแบบวิจัย 
รูปแบบการวิจัยและพัฒนา (R&D)และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
(PAR) 
วิทยำกร : 1. พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร.   2. พระชยำนันทมุนี, ผศ.ดร. 
3. พระมหำเสรีชน นริสฺโร, ดร.       4. พระปลัดสมชำย ปโยโค, ดร.       
5. รศ.ดร.โกนฏิฐ์ ศรีทอง              6. รศ.ดร.นวดล เพ็ชรวัฒนำ         
7. รศ.ดร.พิมลพรรณ เพชรสมบัติ     8. รศ.ดร.วรวิทย์ นิเทศศิลป์          
9. ผศ.ดร.ขันทอง วัฒนประดิษฐ์       10. ผศ.ดร.เบญจมำศ  สุขสถิตย์       
11. ผศ.ดร.ธนัญชัย บุญหนัก           12. ดร.เศรษฐวัสภุ์ พรมสิทธิ์         
13. ดร.สมนึก หงษ์ยิ้ม                   14. ผศ.ดร.อัครเดช พรหมกัลป์ 

1 

๑5.๐๐ – ๑8.๐๐ น. ภำคปฏิบัติ (ปฏิบัติกำรที่ 4) ฝึกปฏิบัติเขียนข้อเสนอการวิจัยกลุ่ม และการ
ขยายผลการน าผลงานวิจัยต่อยอดไปสู่การใช้ประโยชน์ 
วิทยำกร : 1. พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร.   2. พระชยำนันทมุนี, ผศ.ดร. 
3. พระมหำเสรีชน นริสฺโร, ดร.       4. พระปลัดสมชำย ปโยโค, ดร.       
5. รศ.ดร.โกนฏิฐ์ ศรีทอง              6. รศ.ดร.นวดล เพ็ชรวัฒนำ         
7. รศ.ดร.พิมลพรรณ เพชรสมบัติ     8. รศ.ดร.วรวิทย์ นิเทศศิลป์          
9. ผศ.ดร.ขันทอง วัฒนประดิษฐ์       10. ผศ.ดร.เบญจมำศ  สุขสถิตย์       
11. ผศ.ดร.ธนัญชัย บุญหนัก           12. ดร.เศรษฐวัสภุ์ พรมสิทธิ์         
13. ดร.สมนึก หงษ์ยิ้ม                   14. ผศ.ดร.อัครเดช พรหมกัลป์ 

3 

18.00 – 18.30 น. ฉันน้ าปานะ/รับประทานอาหาร  
18.30 – 20.30 น. กิจกรรมสำนสัมพันธ์แม่ไก่ – ลูกไก่ (จัดโดยคณะกรรมกำรลูกไก่ รุ่น 11)  

วันที่ ๕ 
13 สิงหาคม

2564 

๐7.๓๐ – ๐8.๐๐ น. ลงทะเบียน  
๐8.0๐ – ๐9.๐๐ น. Home Room (ทบทวนประเด็นส าคัญของเนื้อหาภาคทฤษฎีในการอบรม

วันที่ 4และแนะน าประเด็นส าคัญในการรับวุฒิบัตร) 
 



 
 

 ๐๙.๐๐ – ๑1.๐๐ น. ภำคปฏิบัติ (ปฏิบัติกำรที่ 5) น าเสนอข้อเสนอการวิจัยกลุ่ม และน าเสนอ
ช่องทางการน าผลงานวิจัยต่อยอดไปสู่การใช้ประโยชน์ 
วิทยำกร : 1. พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร.   2. พระชยำนันทมุนี, ผศ.ดร. 
3. พระมหำเสรีชน นริสฺโร, ดร.       4. พระปลัดสมชำย ปโยโค, ดร.       
5. รศ.ดร.โกนฏิฐ์ ศรีทอง              6. รศ.ดร.นวดล เพ็ชรวัฒนำ         
7. รศ.ดร.พิมลพรรณ เพชรสมบัติ     8. รศ.ดร.วรวิทย์ นิเทศศิลป์          
9. ผศ.ดร.ขันทอง วัฒนประดิษฐ์       10. ผศ.ดร.เบญจมำศ  สุขสถิตย์       
11. ผศ.ดร.ธนัญชัย บุญหนัก           12. ดร.เศรษฐวัสภุ์ พรมสิทธิ์         
13. ดร.สมนึก หงษ์ยิ้ม                   14. ผศ.ดร.อัครเดช พรหมกัลป์ 

2 

๑๑.๐๐ – ๑1.3๐ น. กิจกรรมนันทนาการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตร  
๑1.3๐ –๑2.3๐ น. ฉันภัตราหารเพล/รับประทานอาหาร  
12.30 – 13.00 น. กิจกรรมนันทนาการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตร  
๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. ภำคปฏิบัติ (ปฏิบัติกำรที่ 5)น าเสนอข้อเสนอการวิจัยกลุ่ม และน าเสนอ

ช่องทางการน าผลงานวิจัยต่อยอดไปสู่การใช้ประโยชน์ 
วิทยำกร : 1. พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร.   2. พระชยำนันทมุนี, ผศ.ดร. 
3. พระมหำเสรีชน นริสฺโร, ดร.       4. พระปลัดสมชำย ปโยโค, ดร.       
5. รศ.ดร.โกนฏิฐ์ ศรีทอง              6. รศ.ดร.นวดล เพ็ชรวัฒนำ         
7. รศ.ดร.พิมลพรรณ เพชรสมบัติ     8. รศ.ดร.วรวิทย์ นิเทศศิลป์          
9. ผศ.ดร.ขันทอง วัฒนประดิษฐ์       10. ผศ.ดร.เบญจมำศ  สุขสถิตย์       
11. ผศ.ดร.ธนัญชัย บุญหนัก           12. ดร.เศรษฐวัสภุ์ พรมสิทธิ์         
13. ดร.สมนึก หงษ์ยิ้ม                   14. ผศ.ดร.อัครเดช พรหมกัลป์ 

๑ 

๑4.๐๐ - ๑5.๐๐ น. ภำคปฏิบัติ (ปฏิบัติกำรที่ 6) บูรณาการความรู้และน าเสนอการสร้าง
เครือข่ายจากการฝึกอบรม 
วิทยำกร : 1. พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร.   2. พระชยำนันทมุนี, ผศ.ดร. 
3. พระมหำเสรีชน นริสฺโร, ดร.       4. พระปลัดสมชำย ปโยโค, ดร.       
5. รศ.ดร.โกนฏิฐ์ ศรีทอง              6. รศ.ดร.นวดล เพ็ชรวัฒนำ         
7. รศ.ดร.พิมลพรรณ เพชรสมบัติ     8. รศ.ดร.วรวิทย์ นิเทศศิลป์          
9. ผศ.ดร.ขันทอง วัฒนประดิษฐ์       10. ผศ.ดร.เบญจมำศ  สุขสถิตย์       
11. ผศ.ดร.ธนัญชัย บุญหนัก           12. ดร.เศรษฐวัสภุ์ พรมสิทธิ์         
13. ดร.สมนึก หงษ์ยิ้ม                   14. ผศ.ดร.อัครเดช พรหมกัลป์ 

 

๑5.๐๐ – ๑6.3๐ น. พิธีปิด และมอบวุฒิบัตร 
พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย น าบูชาพระรัตนตรัย 
พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ กล่าว
ถวายรายงาน 
พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย กล่าวให้โอวาทและกล่าวปิดการอบรม 

๑ 

 
 
 
 



 
 

หมำยเหตุ : ก าหนดการต่อไปนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 ๑. Home room ทบทวนก่อนเรียน ทุกวันเวลา ๐๘.0๐ - ๐๙.๐๐ น. และ ๑๒.30- ๑๓.๐๐ น. 
 ๒. พักรับประทานอาหารว่าง ระหว่างเวลา ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. และระหว่างเวลา ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น.  
 ๓. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องน าคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค และปลั๊กไฟส่วนตัว (ยาว ๕ เมตร) มาใช้ตลอดการฝึกอบรม 
 4. เอกสารประกอบการอบรมทางทีมงานคณะกรรมการแม่ไก่รุ่น 11 จะแจกเป็นไฟล์ PDF ผ่านทางไลน์กลุ่มลูกไก่ 
 5. ผู้ที่จะได้รับวุฒิบัตรจากการฝึกอบรมจะต้องเข้าร่วมฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
หลักสูตรฯ ก าหนด 
 
 
 


