
 
 

     
 

ประกาศสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ ๑๒ 

*************** 

  ตามที่ส านักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ก าหนดจัด
โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ ๑๒ ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ด้วยก าหนดการเดิม
นั้น การฝึกอบรมจะเป็นการฝึกอบรมในรูปแบบการเข้าประชุมในสถานที่ ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯเฉลิมพระเกียรติ 
ต าบลฝายแก้ว อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ใน
ปัจจุบันยังไม่เป็นที่น่าไว้วางใจ ต้องมีมาตรการการควบคุมและป้องกันอย่างเข้มข้นในทุกพ้ืนที่ คณะจัดงานจึงมีมติเปลี่ยน
รูปแบบการฝึกอบรม มาเป็นการฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom อย่างเต็มรูปแบบ  ให้แก่บุคลากรที่
ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการวิจัย ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือเพ่ือขยายผลการฝึกอบรมนักวิจัยอย่างมีคุณภาพ 
โดยได้เปิดรับสมัครบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิจัย และมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในโครงการ นั้น 

บัดนี้ การรับสมัครผู้เข้าอบรมได้สิ้นสุดลงแล้ว และคณะท างานโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่น 
ใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ ๑๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ก าหนดไว้ในโครงการ จ านวน 
๑๐๒ รูป/คน ดังมีรายชื่อตามเอกสารแนบท้าย ๑ และเพ่ือประโยชน์ของผู้เข้าอบรมโปรดอ่านรายละเอียดการฝึกอบรม
เอกสารแนบท้าย ๒ ทั้งนี้ หากมีผลการพิจารณาเพิ่มเติม สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ จะประกาศเพ่ิมเติมต่อไป 
 

  จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
 

ประกาศ  ณ  วันที่    ๒๒   เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 

 

(พระสุธีรัตนบัณฑิต รศ.ดร.) 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นท่ี ๑๒ 
ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ระหว่างวันท่ี ๙ – ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
ณ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติ  

ต าบลฝายแก้ว อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom  
******************* 

ที ่ ชื่อ สกุล  สังกัด: ฝ่าย/กอง/ส านัก หน่วยงาน/องค์กร/กระทวง 

๑ พระครูปริยัตสิุวัฒนาภรณ ์ เกษรศิร ิ วิทยาลัยสงฆ์ระยอง มหาวิทยาลยั มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒ พระครรูัตนากรวิสุทธ์ิ สนิทวาจา วิทยาลัยสงฆ์ระยอง มหาวิทยาลยั มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓ พระมหาบญุรอด  สุวรรณโชต ิ วิทยาลัยสงฆ์ระยอง มหาวิทยาลยั มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๔ พระปลดัประพจน ์ อยู่ส าราญ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลยั มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๕ พระครูธรรมธรจิรชาต ิ โนร ี หน่วยวิทยบริการจังหวัดจันทบุร ี มหาวิทยาลยั มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๖ พระวชิรวิชญ ์ ภัทรเกียรตินันท์ วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุร ี มหาวิทยาลยั มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๗ พระสมุห์สามารถ พธ์ิแก้ว วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุร ี มหาวิทยาลยั มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๘ พระอนุสร เรืองปัญญารัตน ์ วิทยาเขตแพร ่ มหาวิทยาลยั มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๙ พระมหาศรายุทธ เจตรา วิทยาเขตขอนแก่น มหาวิทยาลยั มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๑๐ พระรชต มาตรสอน วิทยาเขตขอนแก่น มหาวิทยาลยั มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๑๑ พระมหาเชษฐา อังโครัมย ์ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรมัย ์ มหาวิทยาลยั มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๑๒ พระชัษษพณขิ ์ จันวงค์เดือน วิทยาลัยสงฆ์บุรีรมัย ์ มหาวิทยาลยั มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๑๓ พระอธิการสมพร สะอิ้งรัมย ์ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรมัย ์ มหาวิทยาลยั มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๑๔ พระสุวิจักษณ ์ กุลยศชยังกูร วิทยาลัยสงฆ์บุรีรมัย ์ มหาวิทยาลยั มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๑๕ พระไท ธรรมกิจ วิทยาลัยพระธรรมทูต มหาวิทยาลยั มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๑๖ พระมหาดวงทิพย ์ ดวงศร ี ศูนย์ปฏิบัติธรรมคลอง ๑๓ คณะสงฆ์เชียงตุง, และคณะสงฆไ์ทย 

๑๗ พระอธิการภมูิสิษฐ์ กิตติทิพย ์ วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธาน ี มหาวิทยาลยั มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๑๘ พระมหาปญัญาวรวัฒน ์ เลิศเกยีรติธรรม วิทยาเขตนครราชสีมา มหาวิทยาลยั มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๑๙ พระชรันดร ์ สาระกลู วิทยาเขตนครราชสีมา มหาวิทยาลยั มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๐ พระมหาธนกร สร้อยส ี วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ ์ มหาวิทยาลยั มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๑ พระมหาเกียรติพงษ ์ จันทร์แก้ว วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ ์ มหาวิทยาลยั มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๒ พระปลดัวุฒิพงษ ์ ผลไม ้ วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ ์ มหาวิทยาลยั มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๓ พระมหาวเิชียร หวลโคกสูง คณะมนุษยศาสตร ์ มหาวิทยาลยั มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๔ พระมหาวัฒนา ค าเคน วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส มหาวิทยาลยั มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เอกสารแนบท้าย ๑ 
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๒๕ พระมหาสมศักดิ ์ สินนา วิทยาลัยสงฆ์เลย มหาวิทยาลยั มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๖ พระปลดัธนากร เพราะถะ วิทยาลัยสงฆ์เลย มหาวิทยาลยั มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๗ พระครสูังฆรักษ์พิทยา ปิยวรากุล วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรต ิ มหาวิทยาลยั มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๘ พระมหากฤษณะ  เบ้าทอง กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลยั มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๙ พระมหาธณัชพงศ์  คิดอ่าน วิทยาเขตเชียงใหม ่ มหาวิทยาลยั มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓๐ พระมหาณัฐพันธ ์ หาญพงษ ์ วิทยาเขตขอนแก่น มหาวิทยาลยั มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓๑ พระมหาสันตริาษฎร ์ พวงมลิ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยั มหามกฎุราชวิทยาลัย 

๓๒ พระครูพิพัฒน์สตุคณุ จ านิล วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร มหาวิทยาลยั มหามกฎุราชวิทยาลัย 

๓๓ นางสาวปัญมณ์ิสาธ์ องค์ปรัชญากุล ส านักงานปัญมณ์สิาธ์ทนายความ ส านักงานปัญมณ์สิาธ์ทนายความ 

๓๔ พันเอกสาธิต ทิพย์มณ ี กองคลังแพทย ์ กรมแพทย์ทหารบก 

๓๕ นางสาวสุพิชญาณ ์ แก้วโพนทอง หน่วยวิทยบริการจังหวัดจันทบุร ี มหาวิทยาลยั มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓๖ นางสาวอัญชล ี เฑียรชาต ิ หน่วยวิทยบริการจังหวัดจันทบุร ี มหาวิทยาลยั มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓๗ นางสาวรัชฎากร เอี่ยมอ าไพ คณะสังคมศาสตร ์ มหาวิทยาลยั มหามกฎุราชวิทยาลัย 

๓๘ นางกระจ่างจิต ณ เชียงใหม ่ คณะสังคมศาสตร ์ มหาวิทยาลยั มหามกฎุราชวิทยาลัย 

๓๙ นางสาวชุลีพร นาหัวนิล คณะสังคมศาสตร ์ มหาวิทยาลยั มหามกฎุราชวิทยาลัย 

๔๐ นางสาวศิริพร จบศร ี วิทยาลัยสงฆ์ระยอง มหาวิทยาลยั มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๔๑ นายกฤษณะ เชี่ยวเวช วิทยาลัยสงฆ์ระยอง มหาวิทยาลยั มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๔๒ นางสาวทิพย์ธิดา  ณ นคร บริษัท ฌี (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ฌี (ประเทศไทย) จ ากัด 

๔๓ นางเกษญากร เขื่อนค า ส านักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี ๑๓ (แพร่) ส านักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี ๑๓ (แพร่) 

๔๔ นางสาววชิราภรณ ์ ดั่งพรธนทรัพย ์ บริษัท เดวา เนซตาร์ จ ากัด บริษัท เดวา เนซตาร์ จ ากัด 

๔๕ นางสาวสุมาล ี บุญเรือง คณะสังคมศาสตร ์ มหาวิทยาลยั มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๔๖ นายสุภัทรชัย  สีสะใบ คณะสังคมศาสตร ์ มหาวิทยาลยั มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๔๗ นางสาวณัฐริกรานต ์ แก้วนิล วิทยาลัยนานาชาตินวตักรรมดิจิทลั มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

๔๘ นายอภิชา สุขจีน วิทยาเขตแพร ่ มหาวิทยาลยั มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๔๙ นางสาวสุพิชญา กันกา วิทยาเขตแพร ่ มหาวิทยาลยั มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๕๐ นายไพศาล นาสุริวงศ ์ วิทยาเขตนครสวรรค ์ มหาวิทยาลยั มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๕๑ นางลินลา  ตุ๊เอี้ยง ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 

๕๒ นายสุทธิวิทย ์ วิลัยรดิ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรมัย ์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๕๓ นางสาวบุญรตัน ์ อุตส่าห ์ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรมัย ์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๕๔ นายสุรตัน ์ ค าโสภา สถาบันวิจัยพุทธศาสตร ์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๕๕ นายถาวร ภูษา สถาบันวจิัยพุทธศาสตร ์ มหาวิทยาลยั มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๕๖ นายพรมงคล ชิดชอบ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
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๕๗ นางสุนีย ์ สว่างศร ี ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 

๕๘ นางสาวณฤณีย ์ ศรีสุข วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง มหาวิทยาลยั มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๕๙ นางสาวศยามล อินทิยศ วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง มหาวิทยาลยั มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๖๐ นายกตัญญ ู เรือนตุ่น วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง มหาวิทยาลยั มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๖๑ พ.ต.ต.ชาญวสิุทธ์ิ ต้นมณ ี ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๕ มหาวิทยาลยั มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๖๒ นายนชัพล  คงพันธ ์ วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร มหาวิทยาลยั มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๖๓ นายชนาธิป ศรีโท มหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตอสีาน มหาวิทยาลยั มหามกฎุราชวิทยาลัย 

๖๔ นายปิยวัช ละคร วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ ์ มหาวิทยาลยั มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๖๕ นางเครือวัลย ์ มโนรัตน ์ วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ ์ มหาวิทยาลยั มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๖๖ นางสาวสิรสิุดา แสงทอง คณะรัฐศาสตร ์ มหาวิทยาลยัปทุมธานี 

๖๗ นายสุรเชษฐ ์ ค าใจ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรต ิ มหาวิทยาลยั มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๖๘ นางสาวปาณสิรา อินทราวุธ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรต ิ มหาวิทยาลยั มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๖๙ นายจอมพณ สมหวัง วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรต ิ มหาวิทยาลยั มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๗๐ นางสุวาร ี รวบทองศรี วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรต ิ มหาวิทยาลยั มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๗๑ นายเด่นภมู ิ อินต๊ะวัง วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรต ิ มหาวิทยาลยั มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๗๒ นายโสภณ บัวจันทร์ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรต ิ มหาวิทยาลยั มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๗๓ นางสาวกัญจนพร เกิดช่อ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรต ิ มหาวิทยาลยั มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๗๔ นางสาวปิยะฉัตร ดีสีใส วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรต ิ มหาวิทยาลยั มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๗๕ นางสาวการะเกด อาจหาญ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรต ิ มหาวิทยาลยั มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๗๖ นางสาวภัคสุรีย ์ นันตา ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น  

๗๗ นางสาวสุวารินทร ์ ใจแก้ว ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น  

๗๘ นางสาวนพมาศ สิทธิมงคล ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน กระทรวงวัฒนธรรม 

๗๙ นางสาวนยิานันท์ วุฒิพนมศักดิ ์ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน กระทรวงวัฒนธรรม 

๘๐ นางสาวชลิดา สารใจ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน กระทรวงวัฒนธรรม 

๘๑ นางสาวอภิญญตา ทนะขว้าง ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน กระทรวงวัฒนธรรม 

๘๒ นายนิติกร ปั่นแก้ว ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน กระทรวงวัฒนธรรม 

๘๓ นายเรืองศิลป ์ มหาวงศนันท์ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน กระทรวงวัฒนธรรม 

๘๔ นายสงกรานต ์ เสนนันตา ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอภูเพียง  ส านักงานสาธารณสุข จังหวัดน่าน 

๘๕ นายพิชิต เชาว์ชาญ นักวิชาการศึกษา ส านักทะเบยีนและวัดผล มหาวิทยาลยั มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๘๖ นายศักดิ์ดา งานหมั่น คณะครุศาสตร ์ มหาวิทยาลยั มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๘๗ นางสาววณศิา ชาญประเสริฐ วิทยาลัยสงฆ์เลย มหาวิทยาลยั มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๘๘ นางสาวศิริขวัญ แววนิลานนท ์ นักวิจัยอิสระ นักวิจัยอิสระ 



~ ๔ ~ 
 

๘๙ นางสาวพรนรินทร ์ ทะสม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดอุตรดิตถ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดอุตรดติถ ์

๙๐ นายนิกร ศรีราช คณะสังคมศาสตร ์ มหาวิทยาลยั มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๙๑ นายวันพระ สืบสกลุจินดา วารสาร สารนครศรีธรรมราช องค์การบริหารส่วนนครศรีธรรมราช 

๙๒ นางสาวกวีภัทร ฉาวชาวนา วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร มหาวิทยาลยั มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๙๓ นางสาวดารณ ี ปะเตชะกัง วิทยาเขตขอนแก่น มหาวิทยาลยั มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๙๔ นางสาวอัษฎานิษฐ์ โคตรชัย วิทยาเขตขอนแก่น มหาวิทยาลยั มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๙๕ นายศรณัย ์ มะกรูดอินทร ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัมหามกุฎราชวิทยาลยั 

๙๖ นางสาวอารดา ฉิมมากูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัมหามกุฎราชวิทยาลยั 

๙๗ ร.ต.ต.วิชิต ไชยชนะ วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร มหาวิทยาลยัมหามกุฎราชวิทยาลยั 

๙๘ นายกฤตสุชิน พลเสน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัมหามกุฎราชวิทยาลยั 

๙๙ นางสาวศิริพร ครองชีพ คณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลยัมหามกุฎราชวิทยาลยั 

๑๐๐ นายจรูญศักดิ ์ สุนทรเดชา วิทยาเขตนครสวรรค ์ มหาวิทยาลยั มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 



รายละเอียดเพิ่มเติม 

ด้วยส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย จัดโครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่น ๑๒ ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ คือ  

๑. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับ
การวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ 

๒. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถจัดท าข้อเสนอการวิจัยได้ 
๓. เพ่ือบูรณาการเครือข่ายนักวิจัย จากหน่วยราชการ องค์กรการวิจัยต่าง ๆ ให้เข้มแข็ง

และยั่งยืนต่อไป 
ประกอบกับการจัดการฝึกอบรมในครั้งนี้ประสบปัญหาเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค

ไวรัสโคโรนา (COVID – ๑๙) ท าให้ไม่สามารถจัดฝึกอบรมในระบบ Onsite ได้ ทางคณะกรรมการ
ด าเนินงานโครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่น ๑๒ จึงได้จัดการฝึกอบรมในระบบ Online ทั้งนี้
เพ่ือความปลอดภัยของผู้เข้ารับการอบรมและผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการทุกรูปหรือคน  

ฉะนั้นเพื่อให้การฝึกอบรมด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล
ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ จึงขอความร่วมมือจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ปฏิบัติตามแนวทางที่
ก าหนดไว้ ดังนี้ 

๑. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายของคณะ
วิทยากรได้ทาง QR Code ด้านล่าง ตั้งแต่วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป 

๒. ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเตรียมโจทย์วิจัย ซึ่งประกอบด้วย ปัญหาการวิจัย (Research 
Problems: RP) ค าถามวิจัย (Research Questions: RQ) วัตถุประสงค์การวิจัย (Research 
Objective) และชื่อเรื่องวิจัย (Research Topic) เพ่ือน าเข้าสู่กระบวนการฝึกอบรมในภาคปฏิบัติ 
โดยเลือกจากกรอบการวิจัยดังต่อไปนี้ 

๑) การดูแลสุขภาพ ชีวเวชศาสตร์ อนามัยเจริญพันธุ์ และผู้สูงอายุ 
๒) การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าภัยพิบัติ และสิ่งแวดล้อม 
๓) การขนส่งและระบบโลจิสติกส์ 
๔) การศึกษา การพัฒนาทักษะอาชีพ ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และคุณภาพชีวิต 
๕) การบริหารจัดการพลังงานและสร้างพลังงานทดแทน 
๖) การเพ่ิมมูลค่าผลิตผลทางด้านการเกษตร 
๗) ความมั่นคงและธรรมาภิบาล 
๘. ภูมิปัญญาของชาติ ทุนทางสังคม และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๙) การบริการ ท่องเที่ยว และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

เอกสารแนบท้าย ๒ 



๓. ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเตรียมคอมพิวเตอร์แบบพกพา (โน้ตบุ๊ค) คอมพิวเตอร์แบบตั้ง
โต๊ะ (PC) หรือเครื่องมือสื่อสารอ่ืนใดที่สามารถรับชมหรือมีส่วนร่วมในการฝึกอบรม พร้อมระบบ
อินเตอร์เน็ตที่ได้มาตรฐานสามารถเชื่อมต่อได้ตลอดการฝึกอบรม 

๔. ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าร่วมในการฝึกอบรมภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และภาค
กิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยลงชื่อเข้ารับการฝึกอบรม อย่างน้อยวันละ ๓ ครั้ง ดังนี้ 

           ครั้งที่ ๑ เวลา ๐๗.๓๐-๐๘.๐๐ น.  
           ครั้งที่ ๒ เวลา ๑๒.๐๐-๑๒.๓๐ น. 
           ครั้งที่ ๓ เวลา ๑๖.๐๐-๑๖.๑๕ น. หรือในห้องกิจกรรมภาคปฏิบัติ 
๕. การประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม และการมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้เข้า

รับการฝึกอบรมนั้น คณะกรรมการด าเนินการจัดฝึกอบรมจะพิจารณาจาก 
๑) จ านวนเวลาการเข้ารับการฝึกอบรมในแต่ละกิจกรรมต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

ของจ านวนเวลาอบรมทั้งหมดทั้งในภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และภาคกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
๒) การมีส่วนร่วมในการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยของกลุ่ม 
๓) ประเมินความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมโดยการประเมินตนเองก่อนและหลังการ

อบรม 
 
หมายเหตุ: หากมีข้อขัดข้องประการใดที่อยากจะให้คณะกรรมการด าเนินการจัดฝึกอบรมสนับสนุน 
              ช่วยเหลือ ติดต่อประสานงานได้ที่  

1. พระมหาชุติภัค อภินนฺโท ๐๘๒-๕๖๒-๓๕๔๕  
2. ผศ.ดร.อัครเดช พรหมกัลป์ ๐๘๒-๙๔๕-๙๕๘๔ 

        
หมายเหตุ  การสแกน QR Code ต้องใส่ล าดับที่ และชื่อ-นามสกุล ตามประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม 


