
   
 

ก ำหนดกำรฝึกอบรม 
ก ำหนดกำร โครงกำรฝกึอบรม “สร้ำงนักวิจัยรุ่นใหม”่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 13 

ส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ ร่วมกับ มหำวทิยำลัยมหำจฬุำลงกรณรำชวิทยำลัย 
ระหว่ำงวนัที่ 16-20 พฤษภำคม 2565 ณ วทิยำลัยสงฆ์นครน่ำนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดน่ำน 

วัน เดือน ปี เวลำ หลักสูตรกำรฝกึอบรม ชั่วโมง 
วันที่ 1 

16 พ.ค. 65 
๐๘.0๐ – ๐๙.๐๐ น. พิธีเปิด  

- พระสุวรรณเมธาภรณ์, ผศ. รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย น าบูชาพระรัตนตรัย 

- พระชยานันทมุนี, ผศ.ดร. ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์น่านเฉลิมพระ
เกียรติฯ กล่าวถวายรายงาน 

- พระสุวรรณเมธาภรณ์, ผศ. รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กล่าวเปิดโครงการและให้โอวาท 

- รองศาสตราจารย์ ดร.กุหลาบ รัตนสัจธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิจากส านักงาน
การวิจัยแห่งชาติ ชี้แจงความส าคัญของโครงการ  
                              ถ่ายรูปหมูร่่วมกัน 

 

09.00 – 09.15 น. ปฐมนเิทศ แนะน ำหลักสูตร ผู้ทรงคุณวุฒิ วทิยำกร และเจ้ำหน้ำที่ควบคุมกำร
ประชุม ผศ.ดร.อัครเดช พรหมกัลป ์

 

09.15 – 09.30 น. ละลำยพฤติกรรม ท ำควำมรู้จกั  
๐๙.3๐ – ๑๐.3๐ น. หมวดที่ 1 ปรชัญำกำรวิจัย จรรยำบรรณนกัวิจัย และจรยิธรรมวิจัย 

วิทยำกร: ผศ.ดร.ธนญัชัย บญุหนัก 
๑ 

๑๐.3๐ – ๑1.3๐ น. หมวดที่ 2 กำรก ำหนดโจทย์กำรวิจัย 
วิทยำกร: ผศ.ดร.เบญจมำศ  สุขสถติย์          

1 

 11.30 – 12.30 น. พกัฉันภัตรำหำรเพล/รับประทำนอำหำรกลำงวนั  
 12.30 – 13.00 น. กิจกรรมแนะน ำตัว/กิจกรรมนันทนำกำร/กิจกรรมเสรมิหลักสูตร  

๑3.0๐ – ๑4.0๐ น. หมวดที่ 2 กำรก ำหนดโจทย์กำรวิจัย 
วิทยำกร: ผศ.ดร.เบญจมำศ  สุขสถติย์          

1 

๑4.0๐ – ๑6.0๐ น. หมวดที ่3 กำรทบทวนวรรณกรรม กำรสังเครำะห์วรรณกรรม กรอบแนวคิด 
กรอบตัวแปร ระดับมำตรวัด และสมมติฐำนกำรวิจัย 
วิทยำกร: ดร.เศรษฐวัสภุ์ พรมสทิธิ์ 

๒ 

๑6.0๐ – ๑7.0๐ น. กิจกรรมเสริมหลักสูตร วงจรกำรวิจัยเชิงสังคม  
วิทยำกร: พระสุธีรัตนบณัฑติ, รศ.ดร. ผู้อ ำนวยกำรสถำบนัวิจัยพทุธศำสตร์ 

 

๑7.0๐ – ๑7.1๐ น. ประชุมชี้แจงและท ำควำมเข้ำใจในใบงำนที่ 1 และใบงำนที่ 2 แล้วแยกย้ำยเข้ำ
สู่ห้องย่อยเพื่อร่วมกิจกรรมในภำคปฏิบัติ  ผศ.ดร.อัครเดช พรหมกัลป ์

 



ก ำหนดกำรอบรมนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) มจร รุ่นที่ 13 

วัน เดือน ปี เวลำ หลักสูตรกำรฝกึอบรม ชั่วโมง 

 ๑7.15 – ๑9.15 น. ภำคปฏบิตัิ 1 ก ำหนดโจทย์และบูรณำกำรควำมคิดร่วมกับสมำชิกในกลุ่ม เพื่อ
ก ำหนดปัญหำวิจัยในแต่ละพ้ืนที่ และสรุปกำรก ำหนดโจทย์วิจัย ค ำถำมวิจัย 
วัตถุประสงค ์
วิทยำกร: 1. พระชยำนันทมุนี, ผศ.ดร. 2. รศ.ดร.วรวิทย์ นิเทศศิลป ์
3. รศ.ดร.นวดล เพ็ชรวฒันำ            4. ผศ.ดร.เบญจมำศ  สุขสถติย์         
5. ผศ.ดร.ธนญัชัย บญุหนัก             6. ผศ.ดร.ขันทอง วัฒนะประดษิฐ์      
7. ผศ.ดร.พศิมัย หอมจ ำปำ             8. ผศ.ดร.อนนัต์ อุปสอด                
9. ดร.เศรษฐวัสภุ์ พรมสทิธิ์             10. ดร.วิไลวรรณ เทียนประนมกร       
11. ผศ.ดร.ปญัญำ คล้ำยเดช           12. ผศ.ดร.อัครเดช พรหมกัลป ์ 

๒ 

๑9.15 – 21.15 น. ภำคปฏบิตัิ 2 ฝึกปฏิบัติเขียนกำรทบทวนวรรณกรรม และกรอบแนวคิด 
กำรสังเครำะห์วรรณกรรม 
วิทยำกร: 1. พระชยำนันทมุนี, ผศ.ดร. 2. รศ.ดร.วรวิทย์ นิเทศศิลป ์
3. รศ.ดร.นวดล เพ็ชรวฒันำ            4. ผศ.ดร.เบญจมำศ  สุขสถติย์         
5. ผศ.ดร.ธนญัชัย บญุหนัก             6. ผศ.ดร.ขันทอง วัฒนะประดษิฐ์      
7. ผศ.ดร.พิศมัย หอมจ ำปำ             8. ผศ.ดร.อนันต์ อุปสอด                
9. ดร.เศรษฐวัสภุ์ พรมสทิธิ์             10. ดร.วิไลวรรณ เทียนประนมกร       
11. ผศ.ดร.ปญัญำ คล้ำยเดช           12. ผศ.ดร.อัครเดช พรหมกัลป ์

๒ 

วันที่ ๒ 
17 พ.ค. 65 

๐๘.3๐ – 09.00 น. Home Room (ทบทวนประเด็นส ำคัญของเนื้อหำกำรวิจัยที่อบรมในวันแรก 
และแนะน ำตัวผู้เข้ำรับกำรอบรมเพ่ือสร้ำงเครือข่ำย) 
วิทยำกร: ผศ.ดร.ธนญัชัย บญุหนัก 
           ผศ.ดร.เบญจมำศ  สุขสถติย์          
           ดร.เศรษฐวัสภุ์ พรมสทิธิ์                  

 

๐9.0๐ – ๑1.0๐ น. หมวดที่ 4.1 รูปแบบกำรวิจัยเชิงปริมำณ กำรก ำหนดขนำดตัวอย่ำงและกำร
วิเครำะห์ข้อมูล 
วิทยำกร: ผศ.ดร.พิศมัย หอมจ ำปำ              

2 

11.0๐ – ๑1.3๐ น. กิจกรรมแนะน ำตัว/กิจกรรมนันทนำกำร/กิจกรรมเสรมิหลักสูตร  
 11.30 – 12.30 น. พกัฉันภัตรำหำรเพล/รับประทำนอำหำรกลำงวนั  
 ๑2.3๐ – ๑3.0๐ น. กิจกรรมแนะน ำตัว/กิจกรรมนันทนำกำร/กิจกรรมเสรมิหลักสูตร  

๑3.0๐ – ๑4.0๐ น. หมวดที่ 4.1 รูปแบบกำรวิจัยเชิงปริมำณ กำรก ำหนดขนำดตัวอย่ำงและกำร
วิเครำะห์ข้อมูล 
วิทยำกร: ผศ.ดร.พิศมัย หอมจ ำปำ              

1 

๑4.0๐ – ๑7.0๐ น. หมวดที่ 4.2 รูปแบบกำรวิจัยเชิงคุณภำพ กำรก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยและกำร
วิเครำะห์ข้อมูล 
วิทยำกร: ผศ.ดร.อนันต์ อปุสอด                 

3 

๑7.0๐ – ๑9.3๐ น. ภำคปฏบิตัิ น ำเสนอภำคปฏิบัติ ๑ และภำคปฏิบัต ิ๒  
ฝึกปฏิบัติกำรออกแบบกำรวิจัย รูปแบบกำรวิจัยเชิงปริมำณ กำรก ำหนดขนำด
ตัวอย่ำงและกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
วิทยำกร: 1. พระชยำนันทมุนี, ผศ.ดร. 2. รศ.ดร.วรวิทย์ นิเทศศิลป ์
3. รศ.ดร.นวดล เพ็ชรวฒันำ            4. ผศ.ดร.เบญจมำศ  สุขสถติย์         
5. ผศ.ดร.ธนญัชัย บญุหนัก             6. ผศ.ดร.ขันทอง วัฒนะประดษิฐ์      

2 



ก ำหนดกำรอบรมนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) มจร รุ่นที่ 13 

วัน เดือน ปี เวลำ หลักสูตรกำรฝกึอบรม ชั่วโมง 

7. ผศ.ดร.พิศมัย หอมจ ำปำ             8. ผศ.ดร.อนันต์ อุปสอด                
9. ดร.เศรษฐวัสภุ์ พรมสทิธิ์             10. ดร.วิไลวรรณ เทียนประนมกร       
11. ผศ.ดร.ปญัญำ คล้ำยเดช           12. ผศ.ดร.อัครเดช พรหมกัลป ์

 ๑9.3๐ - 21.3๐ น. ภำคปฏบิตัิ ฝึกปฏิบัติกำรออกแบบกำรวิจัย รูปแบบกำรวิจัยเชิงคุณภำพ กำร
ก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยและกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
วิทยำกร: 1. พระชยำนันทมุนี, ผศ.ดร. 2. รศ.ดร.วรวิทย์ นิเทศศิลป ์
3. รศ.ดร.นวดล เพ็ชรวฒันำ            4. ผศ.ดร.เบญจมำศ  สุขสถติย์         
5. ผศ.ดร.ธนญัชัย บญุหนัก             6. ผศ.ดร.ขันทอง วัฒนะประดษิฐ์      
7. ผศ.ดร.พิศมัย หอมจ ำปำ             8. ผศ.ดร.อนันต์ อุปสอด                
9. ดร.เศรษฐวัสภุ์ พรมสทิธิ์             10. ดร.วิไลวรรณ เทียนประนมกร       
11. ผศ.ดร.ปญัญำ คล้ำยเดช           12. ผศ.ดร.อัครเดช พรหมกัลป ์

๒ 

วันที่ ๓ 
18 พ.ค. 65 

๐๘.3๐ – ๐9.0๐ น. Home Room (ทบทวนประเด็นส ำคัญของเนื้อหำกำรวิจัยที่อบรมในวันทีส่อง 
แนะน ำตัวผู้เข้ำรับกำรอบรมเพื่อสร้ำงเครือข่ำย) 
วิทยำกร: ผศ.ดร.พิศมัย หอมจ ำปำ              
            ผศ.ดร.อนันต์ อปุสอด                 

 

๐9.0๐ – ๑0.3๐ น. หมวดที่ 4.3 รูปแบบกำรวิจัยและพัฒนำ (R&D) และกำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำร
แบบมีส่วนร่วม 
วิทยำกร: ผศ.ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์       

1.5 

10.30 – 11.30 น. กิจกรรมแนะน ำตัว/กิจกรรมนันทนำกำร/กิจกรรมเสรมิหลักสูตร  
11.30 – 12.30 น. พกัฉันภัตรำหำรเพล/รับประทำนอำหำรกลำงวนั  
12.30 – 14.00 น. หมวดที่ 4.3 รูปแบบกำรวิจัยและพัฒนำ (R&D) และกำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำร

แบบมีส่วนร่วม 
วิทยำกร: ผศ.ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์       

1.5 

๑4.0๐ – ๑6.0๐ น. หมวดที่ 5 แนวคิดเกี่ยวกับกำรวัด ปัจจัยที่มีผลต่อควำมคลำดเคลื่อนจำกกำร
วัดและกำรตรวจสอบคุณภำพควำมตรงและควำมเที่ยงของเครื่องมือ 
วิทยำกร: ดร.วไิลวรรณ เทียนประนมกร 

2 

๑6.0๐ – ๑7.0๐ น. ภำคปฏบิตัิ ฝึกปฏิบัติกำรออกแบบกำรวิจัย รูปแบบกำรวิจัยกำรวิจัยเชิง
ปฏิบัติกำรและกำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม 
วิทยำกร: 1. พระชยำนันทมุนี, ผศ.ดร. 2. รศ.ดร.วรวิทย์ นิเทศศิลป ์
3. รศ.ดร.นวดล เพ็ชรวฒันำ            4. ผศ.ดร.เบญจมำศ  สุขสถติย์         
5. ผศ.ดร.ธนญัชัย บญุหนัก             6. ผศ.ดร.ขันทอง วัฒนะประดษิฐ์      
7. ผศ.ดร.พิศมัย หอมจ ำปำ             8. ผศ.ดร.อนันต์ อุปสอด                
9. ดร.เศรษฐวัสภุ์ พรมสทิธิ์             10. ดร.วิไลวรรณ เทียนประนมกร       
11. ผศ.ดร.ปญัญำ คล้ำยเดช           12. ผศ.ดร.อัครเดช พรหมกัลป ์

๑ 

๑7.0๐ – 19.0๐ น. 
 

ภำคปฏบิตัิ ฝึกปฏิบัติกำรออกแบบกำรวิจัย กำรวัด กำรสร้ำงเครื่องมือ และกำร
ตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ 
วิทยำกร: 1. พระชยำนันทมุนี, ผศ.ดร. 2. รศ.ดร.วรวิทย์ นิเทศศิลป ์
3. รศ.ดร.นวดล เพ็ชรวฒันำ            4. ผศ.ดร.เบญจมำศ  สุขสถติย์         
5. ผศ.ดร.ธนญัชัย บญุหนัก             6. ผศ.ดร.ขันทอง วัฒนะประดษิฐ์      
7. ผศ.ดร.พิศมัย หอมจ ำปำ             8. ผศ.ดร.อนันต์ อุปสอด                

2 



ก ำหนดกำรอบรมนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) มจร รุ่นที่ 13 

วัน เดือน ปี เวลำ หลักสูตรกำรฝกึอบรม ชั่วโมง 

9. ดร.เศรษฐวัสภุ์ พรมสทิธิ์             10. ดร.วิไลวรรณ เทียนประนมกร       
11. ผศ.ดร.ปญัญำ คล้ำยเดช           12. ผศ.ดร.อัครเดช พรหมกัลป ์

วันที่ ๔ 
19 พ.ค. 65 

๐๘.3๐ – 09.0๐ น. Home Room (ทบทวนประเด็นส ำคัญของเนื้อหำกำรวิจัยที่อบรมในวันทีส่ำม 
และเลือกประธำนรุ่นของผู้เข้ำรับกำรอบรมเพ่ือสร้ำงเครือข่ำย) 
วิทยำกร: ผศ.ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์  
           ดร.วิไลวรรณ เทียนประนมกร 

 

 ๐9.0๐ – ๑0.3๐ น. หมวดที่ 6 หลักกำรเขียนข้อเสนอกำรวิจัย และหลักกำรประยุกต์งำนวิจัยและ
นวัตกรรมไปสู่กำรใช้ประโยชน์ 
วิทยำกร: รศ.ดร.นวดล เพ็ชรวฒันำ 

1.5 

 10.30 – 11.30 น. เลือกประธำนรุ่น และ สร้ำงเครือข่ำยลูกไก่ 13  
 11.30 – 12.30 น. พกัฉันภัตรำหำรเพล/รับประทำนอำหำรกลำงวนั  
 12.30 – 14.00 น. หมวดที่ 6 หลักกำรเขียนข้อเสนอกำรวิจัย และหลักกำรประยุกต์งำนวิจัยและ

นวัตกรรมไปสู่กำรใช้ประโยชน์ 
วิทยำกร: รศ.ดร.นวดล เพ็ชรวฒันำ 

1.5 

 14.00 -16.00 น.   
 16.0๐ – ๑7.0๐ น. ภำคปฏบิตัิ ฝึกปฏิบัติกำรออกแบบกำรวิจัย กำรวัด กำรสร้ำงเครื่องมือ และกำร

ตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ 
วิทยำกร: 1. พระชยำนันทมุนี, ผศ.ดร. 2. รศ.ดร.วรวิทย์ นิเทศศิลป ์
3. รศ.ดร.นวดล เพ็ชรวฒันำ            4. ผศ.ดร.เบญจมำศ  สุขสถติย์         
5. ผศ.ดร.ธนญัชัย บญุหนัก             6. ผศ.ดร.ขันทอง วัฒนะประดษิฐ์      
7. ผศ.ดร.พิศมัย หอมจ ำปำ             8. ผศ.ดร.อนันต์ อุปสอด                
9. ดร.เศรษฐวัสภุ์ พรมสทิธิ์             10. ดร.วิไลวรรณ เทียนประนมกร       
11. ผศ.ดร.ปญัญำ คล้ำยเดช           12. ผศ.ดร.อัครเดช พรหมกัลป ์

1 

 ๑7.0๐ – ๑9.0๐ น. ภำคปฏบิตัิ ฝึกปฏิบัติกำรออกแบบกำรวิจัยรูปแบบกำรวิจัยกำรวิจัยเชิง
ปฏิบัติกำรและกำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม 
วิทยำกร: 1. พระชยำนันทมุนี, ผศ.ดร. 2. รศ.ดร.วรวิทย์ นิเทศศิลป ์
3. รศ.ดร.นวดล เพ็ชรวฒันำ            4. ผศ.ดร.เบญจมำศ  สุขสถติย์         
5. ผศ.ดร.ธนญัชัย บญุหนัก             6. ผศ.ดร.ขันทอง วัฒนะประดษิฐ์      
7. ผศ.ดร.พิศมัย หอมจ ำปำ             8. ผศ.ดร.อนันต์ อุปสอด                
9. ดร.เศรษฐวัสภุ์ พรมสทิธิ์             10. ดร.วิไลวรรณ เทียนประนมกร       
11. ผศ.ดร.ปญัญำ คล้ำยเดช           12. ผศ.ดร.อัครเดช พรหมกัลป ์

๒ 

 ๑9.0๐ – 22.0๐ น.  ภำคปฏบิตัิ ฝึกปฏิบัติเขียนข้อเสนอกำรวิจัยกลุ่ม และกำรขยำยผลกำรน ำ
ผลงำนวิจัยต่อยอดไปสู่กำรใช้ประโยชน ์ 
วิทยำกร: 1. พระชยำนันทมุนี, ผศ.ดร. 2. รศ.ดร.วรวิทย์ นิเทศศิลป ์
3. รศ.ดร.นวดล เพ็ชรวฒันำ            4. ผศ.ดร.เบญจมำศ  สุขสถติย์         
5. ผศ.ดร.ธนญัชัย บญุหนัก             6. ผศ.ดร.ขันทอง วัฒนะประดษิฐ์      
7. ผศ.ดร.พิศมัย หอมจ ำปำ             8. ผศ.ดร.อนันต์ อุปสอด                
9. ดร.เศรษฐวัสภุ์ พรมสทิธิ์             10. ดร.วิไลวรรณ เทียนประนมกร       
11. ผศ.ดร.ปญัญำ คล้ำยเดช           12. ผศ.ดร.อัครเดช พรหมกัลป ์

๓ 



ก ำหนดกำรอบรมนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) มจร รุ่นที่ 13 

วัน เดือน ปี เวลำ หลักสูตรกำรฝกึอบรม ชั่วโมง 

วันที่ ๕ 
20 พ.ค. 65  

๐๘.3๐ – ๐9.0๐ น. Home Room (ทบทวนประเด็นส ำคัญของเนื้อหำกำรวิจัยที่อบรมในวันทีส่ี่ 
และแนะน ำประเด็นส ำคัญในกำรรับวุฒิบัตร) 
วิทยำกร: รศ.ดร.นวดล เพ็ชรวฒันำ 

 

 ๐9.0๐ – ๑1.3๐ น. ภำคปฏบิตัิ น ำเสนอข้อเสนอกำรวิจัยกลุ่ม และน ำเสนอช่องทำงกำรน ำ
ผลงำนวิจัยต่อยอดไปสู่กำรใช้ประโยชน์ 
วิทยำกร: 1. พระชยำนันทมุนี, ผศ.ดร. 2. รศ.ดร.วรวิทย์ นิเทศศิลป ์
3. รศ.ดร.นวดล เพ็ชรวฒันำ            4. ผศ.ดร.เบญจมำศ  สุขสถติย์         
5. ผศ.ดร.ธนญัชัย บญุหนัก             6. ผศ.ดร.ขันทอง วัฒนะประดษิฐ์      
7. ผศ.ดร.พิศมัย หอมจ ำปำ             8. ผศ.ดร.อนันต์ อุปสอด                
9. ดร.เศรษฐวัสภุ์ พรมสทิธิ์             10. ดร.วิไลวรรณ เทียนประนมกร       
11. ผศ.ดร.ปญัญำ คล้ำยเดช           12. ผศ.ดร.อัครเดช พรหมกัลป ์

2.5 

 11.30 – 12.30 น. พกัฉันภัตรำหำรเพล/รับประทำนอำหำรกลำงวนั  
 12.3๐ – ๑5.0๐ น. ภำคปฏบิตัิ น ำเสนอข้อเสนอกำรวิจัยกลุ่ม และน ำเสนอช่องทำงกำรน ำ

ผลงำนวิจัยต่อยอดไปสู่กำรใช้ประโยชน์ 
วิทยำกร: 1. พระชยำนันทมุนี, ผศ.ดร. 2. รศ.ดร.วรวิทย์ นิเทศศิลป ์
3. รศ.ดร.นวดล เพ็ชรวฒันำ            4. ผศ.ดร.เบญจมำศ  สุขสถติย์         
5. ผศ.ดร.ธนญัชัย บญุหนัก             6. ผศ.ดร.ขันทอง วัฒนะประดษิฐ์      
7. ผศ.ดร.พิศมัย หอมจ ำปำ             8. ผศ.ดร.อนันต์ อุปสอด                
9. ดร.เศรษฐวัสภุ์ พรมสทิธิ์             10. ดร.วิไลวรรณ เทียนประนมกร       
11. ผศ.ดร.ปญัญำ คล้ำยเดช           12. ผศ.ดร.อัครเดช พรหมกัลป ์

2.5 

 ๑5.0๐ - ๑6.0๐ น. ภำคปฏบิตัิ บรูณำกำรควำมรู้และน ำเสนอกำรสร้ำงเครือข่ำยวิจัยจำกกำรอบรม 
วิทยำกร: รศ.ดร.วรวทิย์ นเิทศศิลป์  

๑ 

 ๑6.0๐ – ๑7.0๐ น. พธิีปิด 
นายสมปรารถนา สุขทวี รองผู้อ านวยการส านักงานการวิจัยแห่งชาติ  
ชี้แจงศักดิ์และสิทธิ์ของการเป็นนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่ ) รุ่น ๑๓  

น าเข้าสู่พิธีมอบวุฒิบัตรโดยพิธีกร 
พระสุวรรณเมธาภรณ์, ผศ. รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย น าบูชาพระรัตนตรัย 
พระชยานันทมุนี, ผศ.ดร. ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์น่านเฉลิมพระ

เกียรติฯ กล่าวถวายรายงาน และเบิกตัวผู้ผ่านการฝึกอบรมเข้ารับวุฒิบัตร 
พระสุวรรณเมธาภรณ์, ผศ. รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มอบวุฒิบัตร กล่าวให้โอวาท และกล่าวปิดการ
อบรม 

ถ่ายรูปหมูร่่วมกัน  

๑ 

หมำยเหตุ : ก ำหนดกำรต่อไปนี้อำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 
 ๑. Home room ทบทวนก่อนเรียน ทุกวันเวลำ ๐๘.0๐ - ๐8.3๐ น. และ ๑๒.1๕ - ๑2.3๐ น. 
 ๒. พักรับประทำนอำหำรว่ำง ระหว่ำงเวลำ ๑๐.0๐ - ๑๐.1๕ น. และระหว่ำงเวลำ ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น.  
 ๓. พักฉันเพล/รับประทำนอำหำรกลำงวัน ระหว่ำงเวลำ ๑1.3๐ - ๑๒.30 น. 
 4. พักฉันน้ ำปำนะ/รับประทำนอำหำรเย็น ระหว่ำงเวลำ ๑7.3๐ - ๑8.30 น. หรือตำมควำมเหมำะสม 


