
ACTION PLAN 
โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 12 

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

 
Date Time กิจกรรม (ห้อง) ผู้เข้าร่วม Admin/Host Link 

5  
สิงหาคม 

On demand ประชุมช้ีแจงเพื่อท าความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ
ทีมงานและคณะกรรมการ 

คณะกรรมการ
จัดการฝึกอบรมและ

ทีมงาน 

พระมหาชุตภิัค 
ผศ.ดร.อัครเดช 

นายถาวร 

 

6 
สิงหาคม 

On demand ประชุมช้ีแจงเพื่อท าความเข้าใจในระบบการจัดอบรมแบบออนไลน์ และอธิบาย
วิธีการติดตั้งและใช้งานของโปรแกรม Zoom ส าหรับการฝึกอบรม 

ลูกไก่ แมไ่ก ่ พระมหาชุตภิัค 
ผศ.ดร.อัครเดช 

นายถาวร 

 

8 
สิงหาคม 

On demand - ทดลองและทดสอบการใช้งานของโปรแกรม Zoom ส าหรับการฝึกอบรม 
- ช้ีแจงรายละเอียดของการฝึกอบรม พร้อมตอบข้อซักถาม 
- แจกแบบฟอร์มข้อเสนองานวิจัย 
- มอบหมายงานกลุ่มตามใบงาน 1-5 
- ทดลองและทดสอบการแยกกลุ่มเข้าประชุมตามห้องย่อย 1-10 

ลกูไก่ แมไ่ก ่ พระมหาชุตภิัค 
ผศ.ดร.อัครเดช 

นายถาวร 

 

Note 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Date Time กิจกรรม (ห้อง) ผู้เข้าร่วม Admin/Host Link 
9 

สิงหาคม 
8.00-8.15 เข้า Waiting room  ทุกคน พระมหาชุตภิัค 

ผศ.ดร.อัครเดช 
นายถาวร 

https://zoom.us/j/93608381159?pwd
=RHBmU282UGNyOHlBY2tXajVFemF

Mdz09 
Meeting ID: 936 0838 1159 

Passcode: 2564 
8.15-9.00 พิธีเปิด  

- พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย น าบูชาพระรัตนตรัย 

- พระชยานันทมุนี, ผศ.ดร. ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์น่านเฉลิมพระเกียรติ
ฯ กล่าวถวายรายงาน 

- พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย กล่าวเปิดโครงการและให้โอวาท 

- นายสมปรารถนา สุขทวี รองผู้อ านวยการส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 
ช้ีแจงความส าคัญของโครงการ  

- ถ่ายรูปหมู่ร่วมกัน (ห้องหลัก Zoom)  

พระมหาชุตภิัค 
ผศ.ดร.อัครเดช 

นายถาวร 

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

พระมหาชุตภิัค 
นายถาวร 

9.15-9.30 ละลายพฤติกรรม ท าความรู้จัก  พระมหาชุตภิัค 
ผศ.ดร.อัครเดช 

นายถาวร 
9.30-10.30 ภาคทฤษฎี หมวดที่ 1 ปรัชญาการวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัย และจริยธรรมการ

วิจัย วิทยากร: รศ.ดร.โกนิษฐ์ ศรีทอง (ห้องหลัก Zoom) 
พระมหาชุตภิัค 
ผศ.ดร.อัครเดช 

นายถาวร 
10.30-11.30 ภาคทฤษฎี หมวดที่ 2 การก าหนดโจทย์การวิจัย 

วิทยากร: ผศ.ดร.เบญจมาศ  สุขสถิตย์ (ห้องหลัก Zoom) 
พระมหาชุตภิัค 
ผศ.ดร.อัครเดช 

นายถาวร 
 11.30-12.30 พักฉันภัตราหารเพล - พักรับประทานอาหารกลางวัน   -  

 12.30-13.00 กิจกรรมแนะน าตัว/กิจกรรมนันทนาการ/กิจกรรมเสริมหลักสตูร ทุกคน 
 

นายถาวร  

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

พระมหาชุตภิัค 
ผศ.ดร.อัครเดช 

นายถาวร 

https://zoom.us/j/93608381159?pwd
=RHBmU282UGNyOHlBY2tXajVFemF

Mdz09 
Meeting ID: 936 0838 1159 

Passcode: 2564 
 14.00-16.00 ภาคทฤษฎี หมวดที่ 3 การทบทวนวรรณกรรม การสังเคราะห์วรรณกรรม กรอบ

แนวคิด ตัวแปร ระดับมาตรวัดและสมมติฐานการวิจัย 
วิทยากร: ผศ.ดร.ธนัญชัย บุญหนกั (ห้องหลัก Zoom) 

พระมหาชุตภิัค 
ผศ.ดร.อัครเดช 

นายถาวร 

https://zoom.us/j/93608381159?pwd=RHBmU282UGNyOHlBY2tXajVFemFMdz09
https://zoom.us/j/93608381159?pwd=RHBmU282UGNyOHlBY2tXajVFemFMdz09
https://zoom.us/j/93608381159?pwd=RHBmU282UGNyOHlBY2tXajVFemFMdz09
https://zoom.us/j/93608381159?pwd=RHBmU282UGNyOHlBY2tXajVFemFMdz09
https://zoom.us/j/93608381159?pwd=RHBmU282UGNyOHlBY2tXajVFemFMdz09
https://zoom.us/j/93608381159?pwd=RHBmU282UGNyOHlBY2tXajVFemFMdz09


Date Time กิจกรรม (ห้อง) ผู้เข้าร่วม Admin/Host Link 
 
 

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

https://zoom.us/j/93608381159?pwd
=RHBmU282UGNyOHlBY2tXajVFemF

Mdz09 
Meeting ID: 936 0838 1159 

Passcode: 2564 

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

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

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

ผศ.ดร.อัครเดช 
นายถาวร 

https://zoom.us/j/93608381159?pwd
=RHBmU282UGNyOHlBY2tXajVFemF

Mdz09 
Meeting ID: 936 0838 1159 

Passcode: 2564 
 16.15-20.15 ภาคปฏิบัติ ก าหนดโจทย์และบูรณาการความคิดร่วมกับสมาชิกในกลุ่ม เพื่อ

ก าหนดปัญหาวิจัยในแต่ละพื้นที่ และสรุปการก าหนดโจทย์วิจัย ค าถามวิจัย 
วัตถุประสงค์ และ ฝึกปฏิบัติเขียนการทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดการ
สังเคราะห์วรรณกรรม  คณะวิทยากรแม่ไก่ประจ ากลุ่มและทีมงาน (ห้องย่อย 
Zoom 1-10) 

พระมหาชุตภิัค 
ผศ.ดร.อัครเดช 

นายถาวร  
และทีมงาน 

ห้องย่อย 1-10  
https://chula.zoom.us/j/96174833668
?pwd=RjduTG5SckQreGYzTXBBVTNw
WTdpdz09 
Meeting ID: 961 7483 3668 
Password: 2564 

(ลงรายละเอียด Link แต่ละห้องย่อย) 
20.15-20.30 ประชุมทบทวนการปฏบิัติงาน คณะกรรมการ

จัดการฝึกอบรมและ
ทีมงาน 

พระมหาชุตภิัค 
ผศ.ดร.อัครเดช 

 

https://us02web.zoom.us/j/87079022
228 

Meeting ID: 870 7902 2228 
NOTE 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://zoom.us/j/93608381159?pwd=RHBmU282UGNyOHlBY2tXajVFemFMdz09
https://zoom.us/j/93608381159?pwd=RHBmU282UGNyOHlBY2tXajVFemFMdz09
https://zoom.us/j/93608381159?pwd=RHBmU282UGNyOHlBY2tXajVFemFMdz09
https://zoom.us/j/93608381159?pwd=RHBmU282UGNyOHlBY2tXajVFemFMdz09
https://zoom.us/j/93608381159?pwd=RHBmU282UGNyOHlBY2tXajVFemFMdz09
https://zoom.us/j/93608381159?pwd=RHBmU282UGNyOHlBY2tXajVFemFMdz09
https://chula.zoom.us/j/96174833668?pwd=RjduTG5SckQreGYzTXBBVTNwWTdpdz09
https://chula.zoom.us/j/96174833668?pwd=RjduTG5SckQreGYzTXBBVTNwWTdpdz09
https://chula.zoom.us/j/96174833668?pwd=RjduTG5SckQreGYzTXBBVTNwWTdpdz09


Date Time กิจกรรม (ห้อง) ผู้เข้าร่วม Admin/Host Link 
10 

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

ผศ.ดร.อัครเดช 
นายถาวร 

https://zoom.us/j/93608381159?pwd
=RHBmU282UGNyOHlBY2tXajVFemF

Mdz09 
Meeting ID: 936 0838 1159 

Passcode: 2564 
9.00-11.00 ภาคทฤษฎี หมวดที ่4.1 การออกแบบการวิจัย รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ การ

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

พระมหาชุตภิัค 
ผศ.ดร.อัครเดช 

นายถาวร 
11.00-11.30 กิจกรรมแนะน าตัว/กิจกรรมนันทนาการ/กิจกรรมเสริมหลักสตูร นายถาวร 
11.30-12.30 พักกลางวัน   
12.30-13.00 กิจกรรมแนะน าตัว/กิจกรรมนันทนาการ/กิจกรรมเสริมหลักสตูร นายถาวร 
13.00-14.00 ภาคทฤษฎี หมวดที ่4.1 การออกแบบการวิจัย รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ การ

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

พระมหาชุตภิัค 
ผศ.ดร.อัครเดช 

นายถาวร 
14.00-16.00 ภาคทฤษฎี หมวดที ่4.2 การออกแบบการวิจัย รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ การ

ก าหนดกลุ่มเป้าหมายและการวเิคราะห์ข้อมลู  
วิทยากร: ผศ.ดร.บุษกร วัฒนบุตร  (ห้องหลัก Zoom) 

พระมหาชุตภิัค 
ผศ.ดร.อัครเดช 

นายถาวร 
16.00-16.10 Comment ดร.สมนึก หงษ์ยิ้ม (ห้องพิเศษ Zoom)  พระมหาชุตภิัค  

16.10-16.20 Comment ผศ.ดร.บุษกร วัฒนบุตร (ห้องพิเศษ Zoom)  พระมหาชุตภิัค 

16.30-18.00 ภาคปฏิบัติ การน าเสนอโจทย์วิจยั ปัญหาวิจัย  ค าถามวิจยั และวตัถุประสงค์ 
ของกลุ่มที่ 1-10 กลุ่มละ 3-5 นาท ี(ห้องหลัก Zoom) 

 พระมหาชุตภิัค 
ผศ.ดร.อัครเดช 

นายถาวร 

 

16.00-20.00 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 
ผศ.ดร.อัครเดช 

นายถาวร  
และทีมงาน 

ห้องย่อย 1-10  
https://chula.zoom.us/j/96174833668
?pwd=RjduTG5SckQreGYzTXBBVTNw
WTdpdz09 
Meeting ID: 961 7483 3668 
Password: 2564 

(ลงรายละเอียด Link แต่ละห้องย่อย) 
20.00-20.30 ประชุมทบทวนการปฏบิัติงาน คณะกรรมการ

จัดการฝึกอบรมและ
ทีมงาน 

พระมหาชุตภิัค 
ผศ.ดร.อัครเดช 

 

https://us02web.zoom.us/j/85026036
726 

Meeting ID: 850 2603 6726 
NOTE 
 

https://zoom.us/j/93608381159?pwd=RHBmU282UGNyOHlBY2tXajVFemFMdz09
https://zoom.us/j/93608381159?pwd=RHBmU282UGNyOHlBY2tXajVFemFMdz09
https://zoom.us/j/93608381159?pwd=RHBmU282UGNyOHlBY2tXajVFemFMdz09
https://chula.zoom.us/j/96174833668?pwd=RjduTG5SckQreGYzTXBBVTNwWTdpdz09
https://chula.zoom.us/j/96174833668?pwd=RjduTG5SckQreGYzTXBBVTNwWTdpdz09
https://chula.zoom.us/j/96174833668?pwd=RjduTG5SckQreGYzTXBBVTNwWTdpdz09


Date Time กิจกรรม (ห้อง) ผู้เข้าร่วม Admin/Host Link 
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สิงหาคม 
8.30-9.00 Home Room (ห้องหลัก Zoom) ทุกคน 

 
พระมหาชุตภิัค 
ผศ.ดร.อัครเดช 

นายถาวร 

https://zoom.us/j/93608381159?pwd
=RHBmU282UGNyOHlBY2tXajVFemF

Mdz09 
Meeting ID: 936 0838 1159 

Passcode: 2564 
9.00-10.30 ภาคทฤษฎี หมวดที ่4.3 การออกแบบการวิจัย รูปแบบการวิจัยและพัฒนา 

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

พระมหาชุตภิัค 
ผศ.ดร.อัครเดช 

นายถาวร 
10.30-11.30 กิจกรรมแนะน าตัว/กิจกรรมนันทนาการ/กิจกรรมเสริมหลักสตูร นายถาวร 
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) 

พระมหาชุตภิัค 
ผศ.ดร.อัครเดช 

นายถาวร 
14.00-17.00 ภาคทฤษฎี หมวดที ่5 แนวคิดเกี่ยวกับการวัด ปัจจัยที่มผีลต่อความคลาดเคลื่อน

จากการวัด และการตรวจสอบคุณภาพความตรงและความเที่ยงของเครื่องมือวิจัย 
วิทยากร: ดร.เศรษฐวัสภุ์ พรมสิทธิ์ (ห้องหลัก Zoom) 

พระมหาชุตภิัค 
ผศ.ดร.อัครเดช 

นายถาวร 
17.00-17.10 Comment ผศ.ดร.ขันทอง วัฒนประดิษฐ์ (ห้องพิเศษ Zoom) พระมหาชุตภิัค 
17.10-17.20 Comment ดร.เศรษฐวัสภุ์ พรมสิทธิ์ (ห้องพิเศษ Zoom) พระมหาชุตภิัค 
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) 

พระมหาชุตภิัค 
ผศ.ดร.อัครเดช 

นายถาวร  
และทีมงาน 

ห้องย่อย 4 
https://zoom.us/j/97625958968?pwd
=amRnRzVWTFFFZEpxekcyd1dna1Nk
QT09 
Meeting ID: 976 2595 8968 
Passcode: 2564 

19.00-20.00 ประชุมทบทวนการปฏบิัติงาน คณะกรรมการ
จัดการฝึกอบรมและ

ทีมงาน 

พระมหาชุตภิัค 
ผศ.ดร.อัครเดช 

 

https://us02web.zoom.us/j/87355079
478 

Meeting ID: 873 5507 9478 
NOTE 

 
 
 
 
 
 
 

https://zoom.us/j/93608381159?pwd=RHBmU282UGNyOHlBY2tXajVFemFMdz09
https://zoom.us/j/93608381159?pwd=RHBmU282UGNyOHlBY2tXajVFemFMdz09
https://zoom.us/j/93608381159?pwd=RHBmU282UGNyOHlBY2tXajVFemFMdz09
https://zoom.us/j/97625958968?pwd=amRnRzVWTFFFZEpxekcyd1dna1NkQT09
https://zoom.us/j/97625958968?pwd=amRnRzVWTFFFZEpxekcyd1dna1NkQT09
https://zoom.us/j/97625958968?pwd=amRnRzVWTFFFZEpxekcyd1dna1NkQT09


Date Time กิจกรรม (ห้อง) ผู้เข้าร่วม Admin/Host Link 
12 

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

 
พระมหาชุตภิัค 
ผศ.ดร.อัครเดช 

นายถาวร 

https://zoom.us/j/93608381159?pwd
=RHBmU282UGNyOHlBY2tXajVFemF

Mdz09 
Meeting ID: 936 0838 1159 

Passcode: 2564 
9.00-10.30 

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

พระมหาชุตภิัค 
ผศ.ดร.อัครเดช 

นายถาวร 
10.30-11.30 เลือกประธานรุ่น และ สรา้งเครือข่ายลูกไก่ รุ่น 12 พระมหาชุตภิัค 

ผศ.ดร.อัครเดช 
นายถาวร 

11.30-12.30 พักกลางวัน    
12.30-14.00 

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

พระมหาชุตภิัค 
ผศ.ดร.อัครเดช 

นายถาวร 

https://zoom.us/j/93608381159?pwd
=RHBmU282UGNyOHlBY2tXajVFemF

Mdz09 
Meeting ID: 936 0838 1159 

Passcode: 2564 
14.00-14.10 Comment รศ.ดร.นวดล เพ็ชรวัฒนา (ห้องพิเศษ Zoom) พระมหาชุตภิัค 

 
https://us02web.zoom.us/j/85742060

254 
Meeting ID: 857 4206 0254 

14.10-15.00 Focus group เพ่ือประเมินผลในภาพรวม ผศ.ดร.อัครเดช 
 

https://zoom.us/j/93608381159?pwd
=RHBmU282UGNyOHlBY2tXajVFemF

Mdz09 
Meeting ID: 936 0838 1159 

Passcode: 2564 
15.00-19.00 ภาคปฏิบัติ ใบงานที่ 5.1-5.2  ฝึกปฏิบัติการออกแบบวิจัยรูปแบบการวิจัยและ

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

พระมหาชุตภิัค 
ผศ.ดร.อัครเดช 

นายถาวร  
และทีมงาน 

ห้องย่อย 4 
https://zoom.us/j/97625958968?pwd
=amRnRzVWTFFFZEpxekcyd1dna1Nk
QT09 
Meeting ID: 976 2595 8968 
Passcode: 2564 

19.00-20.00 ประชุมทบทวนการปฏบิัติงาน คณะกรรมการ
จัดการฝึกอบรมและ

ทีมงาน 

พระมหาชุตภิัค 
ผศ.ดร.อัครเดช 

 

https://us02web.zoom.us/j/84364971
468 

Meeting ID: 843 6497 1468 
NOTE 

https://zoom.us/j/93608381159?pwd=RHBmU282UGNyOHlBY2tXajVFemFMdz09
https://zoom.us/j/93608381159?pwd=RHBmU282UGNyOHlBY2tXajVFemFMdz09
https://zoom.us/j/93608381159?pwd=RHBmU282UGNyOHlBY2tXajVFemFMdz09
https://zoom.us/j/93608381159?pwd=RHBmU282UGNyOHlBY2tXajVFemFMdz09
https://zoom.us/j/93608381159?pwd=RHBmU282UGNyOHlBY2tXajVFemFMdz09
https://zoom.us/j/93608381159?pwd=RHBmU282UGNyOHlBY2tXajVFemFMdz09
https://zoom.us/j/93608381159?pwd=RHBmU282UGNyOHlBY2tXajVFemFMdz09
https://zoom.us/j/93608381159?pwd=RHBmU282UGNyOHlBY2tXajVFemFMdz09
https://zoom.us/j/93608381159?pwd=RHBmU282UGNyOHlBY2tXajVFemFMdz09
https://zoom.us/j/97625958968?pwd=amRnRzVWTFFFZEpxekcyd1dna1NkQT09
https://zoom.us/j/97625958968?pwd=amRnRzVWTFFFZEpxekcyd1dna1NkQT09
https://zoom.us/j/97625958968?pwd=amRnRzVWTFFFZEpxekcyd1dna1NkQT09


Date Time กิจกรรม (ห้อง) ผู้เข้าร่วม Admin/Host Link 
13 

สิงหาคม 
8.30-9.00 Home Room แนะน าประเด็นส าคัญในการรับวุฒิบตัร (ห้องหลัก Zoom) ทุกคน 

 
พระมหาชุตภิัค 
ผศ.ดร.อัครเดช 

นายถาวร  

https://zoom.us/j/93608381159?pwd
=RHBmU282UGNyOHlBY2tXajVFemF

Mdz09 
Meeting ID: 936 0838 1159 

Passcode: 2564 
9.00-11.30 ภาคปฏิบั ติ น าเสนอข้อเสนอการวิจัยกลุ่ม และน าเสนอช่องทางการน า

ผลงานวิจัยต่อยอดไปสู่การใช้ประโยชน์ กลุ่ม 1-10 (ห้องหลัก Zoom) 
พระมหาชุตภิัค 
ผศ.ดร.อัครเดช 

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

ผลงานวิจัยต่อยอดไปสู่การใช้ประโยชน์ กลุ่ม 1-10 (ห้องหลัก Zoom) 
พระมหาชุตภิัค 
ผศ.ดร.อัครเดช 

นายถาวร  
15.00-15.30 ภาคปฏิบัติ การบูรณาการความรูแ้ละน าเสนอการสร้างเครือข่ายวิจยัจากการ

อบรม การรับข้อเสนอแนะจากผู้เข้าอบรม Jam board (ห้องหลัก Zoom) 
พระมหาชุตภิัค 
ผศ.ดร.อัครเดช 

นายถาวร 
1530-1630 น าเข้าสู่พิธีมอบวุฒิบัตรโดยพิธีกร 

        น าจอวุฒิบัตร ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร ผู้เข้าอบรม ขึ้นรียงตามรายช่ือ คู่กับ  
พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย (ห้องหลัก Zoom) 

พระมหาชุตภิัค 
ผศ.ดร.อัครเดช 

นายถาวร 

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 

พระมหาชุตภิัค 
ผศ.ดร.อัครเดช 

นายถาวร 

 
 

https://zoom.us/j/93608381159?pwd=RHBmU282UGNyOHlBY2tXajVFemFMdz09
https://zoom.us/j/93608381159?pwd=RHBmU282UGNyOHlBY2tXajVFemFMdz09
https://zoom.us/j/93608381159?pwd=RHBmU282UGNyOHlBY2tXajVFemFMdz09

