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แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
โครงการจัดการความรู้ด้านผลิตบัณฑิตและงานวิจัย 
ระหว่างวันที่  11 – 13 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 

……………………………….. 
 

๑. แผนงาน  เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการผลิตบัณฑิต 
   งบประมาณ   เงินรายได้ 
๒. ผลผลิตที่   2: ผลงานการให้บริการวิชาการ 
๓. โครงการที่   ....................................................................... 
๔. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวศศิธร ล่องเลิศ 
๕. ผู้สรุปโครงการ (ถ้ามี) นางสาวศศิธร ล่องเลิศ 
๖. หลักการและเหตุผล   
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม เห็นความสำคัญของการจัดการ
ความรู้ซึ่งเป็นแนวคิดการจัดการสมัยใหม่ท่ีมองคนในองค์กรเป็นทรัพย์อันมีค่าเนื่องจากกระแสยุคโลกาภิวัฒน์ที่
มีความเปลี ่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว องค์กรต้องมีการปรับตัวกับการเปลี ่ยนแปลง ทำให้ คนในองค์กรมี
ประสิทธิภาพ และ คุณภาพ ต้องสามารถทำงานได้เองอย่างรอบด้าน และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มี
ความมุ่งมั่นต่อองค์กร ทำงานอย่างมีเป้าหมายซึ่งจะต้องเป็นคนที่มีสมรรถนะสูง เพื่อที่จะสามารถผลักดันให้
องค์กรสามารถอยู่รอดได้ในสภาวะแวดล้อมที่มีการเปลี ่ยนแปลงอย่างมาก รวดเร็ว นั่นคือองค์กรต้องมี
ความสามารถในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และการจัดการความรู้เป็นแนวทางหนึ่งที่ทำให้เกิดการ
สร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมให้กับองค์กร ให้กลายเป็นความสามารถในการแข่งขันเม่ือบุคลการมีความสามารถใน
การจัดการเรียนรู้ก็จะสามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่นิสิตได้ 
การวิจัย ก็เป็นอีกหนึ่งความรู้ที่ผู้สอนจำเป็นต้องมี เนื่องการวิจัยคือกระบวนการแสวงหาความรู้ ความจริงที่มี
ระบบและวิธีการที่น่าเชื่อถือเพื่อนำความรู้ ความจริงที่ได้นั้นไปใช้ในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาหรือก่อให้เกิด
ความรู้ใหม่ ๆ ความสำคัญของการวิจัยเพื่อเพ่ิมพูนความรู้ใหม่ ๆ ทางวิชาการเป็นการแสวงหาความรู้หรือความ
จริงเพื่อสร้างเป็นกฎ สูตร ทฤษฎี ในแต่ละสาขาวิชา และเพื่อนำไปประยุกต์หรือใช้ประโยชน์ในงานต่าง ๆ มี
จุดมุ่งหมายในการนำผลการวิจัยไปใช้ในเชิงปฏิบัติโดยตรง  
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น วิทยาลัยสงฆ์นครพนม จึงได้เล็งเห็นถึงการจัดการความรู้ด้านผลิตบัณฑิตและการ
วิจัย จึงได้จัดทำโครงการจัดการความรู้ด้านผลิตบัณฑิตและงานวิจัยขึ้น เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรได้รับความรู้
เพ่ือถ่ายทอดให้กับนิสิตต่อไป 
 
 ๗. วัตถุประสงค์โครงการ 
 ๗.๑ เพ่ือให้ผู้บริหาร และบุคลากรในวิทยาลัยสงฆ์นครพนมมีความรู้ ความเข้าใจในการผลิตบัณฑิต
และงานวิจัย 
 ๗.2 เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการจัดการความรู้ (KM) 
 ๗.3 เพ่ือรองรับงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและวิทยาลัยสงฆ์นครพนม 
 
 
 
 
 



๔ 
 

๘. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยสงฆ์ฯ ยุทธศาสตร์ที่; 
ระดับ ประเภท ข้อที่ เรื่อง 
วิทยาลัยสงฆ์
นครพนม 

ยุทธศาสตร์ 1 พัฒนาการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ 
เป้าประสงค์  1.1 บัณฑิตมีคุณลักษณะตามนวลักษณ์ และกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF: 
HEd) 

กลยุทธ์ 1.1.3 ประสานความร่วมมือกับคณะสงฆ์ หน่วยงาน และ
องค์กรที่เก่ียวข้องในการส่งนิสิตไปฝึกประสบการณ์
การทำงาน 

 
๙. สอดคล้องกับองค์ประกอบที่/ตัวบ่งชี้ที่ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ:  
 

ระดับ องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ประเด็น 
ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายในหลักสูตร/
วิทยาลัยสงฆ ์

๔ 
 

๔.๑ 
 

การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
 

 
 ๑๐. ระยะเวลาดำเนินการ -ไตรมาสที่ ........................... 

 วันที่ 11 – 13 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
๑๑. สถานที่ดำเนินงาน  ห้องประชุมพลโทสนธยา ศรีเจริญ ชั้น 2 วิทยาลัยสงฆ์นครพนม 
๑๒. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน    35     รูป/คน ประกอบด้วย 
        ๙.๑ กลุ่มวิทยากร   จำนวน        4   รูป/คน 
 ๙.๒ กลุ่มคณาจารย์และเจ้าหน้าที่  จำนวน        31  รูป/คน 
๑๓. งบประมาณ   

๑๓.๑ งบประมาณท่ีได้รับ   49,942 บาท  
๑๓.๒ งบประมาณท่ีจ่ายจริง  49,942 บาท  คิดเป็นร้อยละ 100 
๑๓.๓ งบประมาณเหลือจ่าย  .............-........... บาท คิดเป็น........-............. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๕ 
 

๑๔. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความสำเร็จ 
 

รายงานตัวช้ีวัดความสำเร็จ (KPI) ผลการดำเนินงาน 
ตามที่ตั้งในโครงการ ค่าเป้าหมาย/ผลที่ได้ บรรลุ ไม่บรรลุ 

๑.ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการผลิต
บัณฑิตให้มีคุณภาพ 

โครงการจัดการความรู้ด้านผลิต
บัณฑิตและงานวิจัย 

  

๒. ร้อยละของบุคลากรวิทยาลัย
สงฆ์นครพนม เข้าร่วมประชุมเชิง
ปฏิบัติการฯ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๙๐ ของกลุ่มเป้าหมาย) 

มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 35 
รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

  

๓.ผู้บริหาร และบุคลากรภายใน
วิทยาลัยสงฆ์นครพนมที่เข้าร่วม
ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ มีความรู้ 
ความเข้าใจในการจัดการความรู้
ด้านผลิตบัณฑิตและงานวิจัย 

ผู้บริหาร และบุคลากรภายใน
วิทยาลัยสงฆ์นครพนมมีความรู้ 
ความเข้าใจในการจัดการความรู้
ด้านผลิตบัณฑิตและงานวิจัย 

  

4.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจในระดับดี (>๓.๕๑) 

โครงการมีความพึงพอใจในระดับ
มากที่สุด  (๔.05) 
 

  

 

สรุปตัวช้ีวัด บรรลุจำนวน 4 ตัว ไม่บรรลุ    -    ตัว      คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 
๑๕. สรุปกิจกรรมโดยย่อ 
 โครงการจัดการความรู้ด้านผลิตบัณฑิตและงานวิจัยในระหว่างวันที่ ๑1 – ๑3 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖3 
โดยมีวัตถุประสงคเ์พ่ือให้ผู้บริหาร และบุคลากรในวิทยาลัยสงฆ์นครพนมมีความรู้ ความเข้าใจในการผลิต
บัณฑิตและงานวิจัย และ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการจัดการความรู้ (KM) และเพ่ือรองรับงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและวิทยาลัยสงฆ์นครพนม โดยมีกิจกรรมตามแผนกำหนดการ ดังนี้ 
 
วันพฤหัสบดี ที่ 11 มิถุนายน 2563 
08.00 น. – 08.30 น. คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ลงทะเบียน 
08.30 น. – 08.45 น.  โครงการจัดการความรู้ด้านผลิตบัณฑิตและงานวิจัย 

-  พิธีเปิดโครงการฯ โดย พระครูสิริเจติยานุกิจ, ผศ. ดร.  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครพนม  

08.45 น. – 10.15 น.  อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเขียนโครงการวิจัย 
โดยพระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ. ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
และทีมงาน 

10.15 น. – 10.30 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
10.30 น. – 11.45 น.  อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเขียนโครงการวิจัย 

โดยพระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ. ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
และทีมงาน (ต่อ) 

11.45 น. – 13.00 น.  ฉันเพล / รับประทานอาหารเที่ยง 
13.00 น. – 14.30 น.  อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเขียนโครงการวิจัย 



๖ 
 

โดยพระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ. ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
และทีมงาน (ต่อ) 

14.30 น. – 14.45 น.  พักฉันน้ำปานะ 
14.45 น. – 17.30 น.  อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเขียนโครงการวิจัย 

โดยพระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ. ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
และทีมงาน (ต่อ) 

17.30 น. – 18.30 น.  พักฉันน้ำปานะ / รับประทานอาหารเย็น 
18.30 น. – 20.30 น.  อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเขียนโครงการวิจัย 

โดยพระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ. ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
และทีมงาน (ต่อ) 

ศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 
08.00 น. – 08.30 น.  คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ลงทะเบียน 
08.30 น. – 10.15 น.  อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ด้านงานวิจัย 

โดย ดร.บูรกรณ์ บริบูรณ์ 
10.15 น. – 10.30 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
10.30 น. – 11.45 น.  อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ด้านงานวิจัย 

โดย ดร.บูรกรณ์ บริบูรณ์ (ต่อ) 
11.45 น. – 13.00 น.  ฉันเพล / รับประทานอาหารเที่ยง 
13.00 น. – 14.30 น.  อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ด้านงานวิจัย 

โดย ดร.บูรกรณ์ บริบูรณ์ (ต่อ) 
14.30 น. – 14.45 น.  พักฉันน้ำปานะ 
14.45 น. – 17.00 น.  อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ด้านงานวิจัย 

โดย ดร.บูรกรณ์ บริบูรณ์ (ต่อ) 
17.30 น. – 18.30 น.  พักฉันน้ำปานะ / รับประทานอาหารเย็น 
18.30 น. – 20.30 น.  อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ด้านงานวิจัย 

โดย ดร.บูรกรณ์ บริบูรณ์ (ต่อ) 
เสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2563 
08.00 น. – 08.30 น.  คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ลงทะเบียน 
08.30 น. – 10.15 น.  อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ด้านผลิตบัณฑิต 

โดย ดร.ศตพล ใจสบาย 
10.15 น. – 10.30 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
10.30 น. – 11.45 น.  อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ด้านผลิตบัณฑิต 

โดย ดร.ศตพล ใจสบาย (ต่อ) 
11.45 น. – 13.00 น.  ฉันเพล / รับประทานอาหารเที่ยง 
13.00 น. – 14.30 น.  อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ด้านผลิตบัณฑิต 

โดย ดร.ศตพล ใจสบาย (ต่อ) 
14.30 น. – 14.45 น.  พักฉันน้ำปานะ 
14.45 น. – 17.00 น.  อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ด้านผลิตบัณฑิต 

โดย ดร.ศตพล ใจสบาย (ต่อ) 
17.30 น. – 18.30 น.  พักฉันน้ำปานะ / รับประทานอาหารเย็น 



๗ 
 

18.30 น. – 20.30 น.  อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ด้านผลิตบัณฑิต 
โดย ดร.ศตพล ใจสบาย (ต่อ) 

20.30 น.   ปิดโครงการ 
 
 
 

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 
โครงการจัดการความรู้ด้านผลิตบัณฑิตและงานวิจยั 

ในวันพฤหัสบดี ที่ 11 – เสาร์ที่ 13  มิถุนายน พ.ศ. 2563 
.................................................................................................................... 

กรอบการประเมิน เพื่อให้ผู ้จัดโครงการได้ทราบถึงผลการดำเนินงานของตนเอง และนำไปปรับปรุงการ
ดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อไป โดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งแบ่งออกเป็น ๓ ตอน ได้แก่ 
 ตอนที่ ๑ ข้อมูลของผู้ตอบแบบประเมิน 
 ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจต่อการจัดโครงการ/กิจกรรม 
 ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล แบบสอบถาม 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
เกณฑ์ในการแปลผลค่าเฉลี่ย 
 ระดับความพึงพอใจ   ค่าเฉลี่ย 
  มากที่สุด/ดีมาก   ๔.๕๑ - ๕.๐๐ 
  มาก/ดี    ๓.๕๑ - ๔.๕๐ 
  ปานกลาง/พอใช้   ๒.๕๑ - ๓.๕๐ 
  น้อย    ๑.๕๑ - ๒.๕๐ 
  น้อยที่สุด   ๑.๐๐ - ๑.๕๐ 
   
 ได้แจกแบบประเมินโครงการฯ แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 33 ชุด ได้รับแบบประเมินความพึง
พอใจคืน จำนวน 30 ชุด คิดเป็นร้อยละ 90.90 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ตอนที่ ๑ ข้อมูลของผู้ตอบแบบประเมิน 
ตารางท่ี ๑ แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมิน จำแนกตามเพศ 
 

เพศ N=๗ 
จำนวน (คน) ร้อยละ 

ชาย 20 66.66 
หญิง 10 33.33 
รวม   

 

 จากตาราง ๑ พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่ทั้งหมดเป็นเพศชาย จำนวน 20 รูป/คน คิดเป็น   
ร้อยละ 66.66 
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ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ  
ตาราง 2  ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน 
  

 
รายการประเมิน 

N=30 
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
๑.วัตถุประสงค์โครงการ    
   ๑.๑ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจในการ
ผลิตบัณฑติและงานวิจัยเพิ่มขึ้น 

4.03 0.32 มาก 

   ๑.๒ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการจดัการ
ความรู้ (KM) 

4.03 0.41 มาก 

   ๑.๓ สามารถนำไปประกอบงานประกันคณุภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดับวิทยาลัย
สงฆ์นครพนม  

4.07 0.37 มาก 

2. กระบวนการดำเนินงาน/ขั้นตอนการจัดกิจกรรม    
๒.1 กระบวนการจดักิจกรรมตรงกับวัตถุประสงค์การ
จัดงาน 

4.07 0.45 มาก 

2.2 มีการประชาสัมพันธล์่วงหน้าและทั่วถึง 4.03 0.61 มาก 
2.3 ระยะเวลาในการจัดโครงการมีความเหมาะสม 4.07 0.45 มาก 
3. ด้านวิทยากร    
3.1 ความรอบรู้ในเนื้อหา ชัดเจน ตรงประเด็น 4.03 0.18 มาก 
3.2 ความสามารถในการสอบคำถาม ช้ีแจงข้อสงสัย 
ให้คำแนะนำ 

4.07 0.45 มาก 

3.3 ความเหมาะสมในดา้นบุคลกิภาพ/การแต่งกาย 4.03 0.32 มาก 
4. ด้านคุณภาพ    
4.1 สามารถนำความรู้จากการเขา้ร่วมโครงการ    
ไปใช้ประโยชน์หรือปรับใช้ในการทำงาน 

4.10 0.31 มาก 

5. ด้านความรู้    
5.1 ก่อนเข้าร่วมมีความรู้เกีย่วกับหัวข้อโครงการ 4.00 0.37 มาก 
5.2 หลังเข้าร่วมมีความรูเ้กี่ยวกบัหัวข้อโครงการ 4.13 0.43 มาก 
6. ความพึงพอใจโดยราม 4.03 0.41 มาก 
รวม 4.05 0.39 มาก 

   
 จากตาราง ๒ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการจัดการความรู้ด้านผลิต
บัณฑิตและงานวิจัย วันที่11 – 13 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕63 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในภาพรวมทุก
ประเด็น ระดับ4.00, 4.03, 4.07 และระดับ 4.13 คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( x  = 4.05) เมื่อพิจารณาในแต่
ละประเด็นผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ ดังนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ใน ระดับมาก ในทุก
คำถาม 
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ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
๓.๑ สิ่งที่คาดหวังก่อนเข้าร่วมโครงการ 
 - ความสนใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 - การเขียนวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน 
๓.๒ สิ่งที่ได้รับหลังจากเข้าร่วมโครงการ 
 - แหล่งทุนในการวิจัย 
 - ขั้นตอนในการเสนอโครงการวิจัย 
 
๓.๓ ข้อเสนอแนะที่ควรรีบดำเนินการ  
 - ต้องการให้จัดโครงการเกี่ยวกับงานวิจัยและเขียนบทความเพ่ือนำเสนอ TCI ฐาน 1 
 
 
การนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไขในการจัดโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 
ข้อเสนอแนะ 

ปัญหาและอุสรรคการดำเนินงาน การนำปัญหาและอุปสรรคมาปรับปรุงแก้ไข  
ปี ๒๕๖4 

๑. ผู้เข้าร่วมโครงการ  
    ผู้เข้าร่วมโครงการมีเวลาน้อย (3 วันในโครงการ) 
ในการเขียนโครงการวิจัย ทำให้ไม่สามารถเขียน
โครงการวิจัยที่ดีได ้

    แจ้งให้ผู ้เข้าร่วมโครงการได้เขียนโครงการวิจัย
ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 อาทิตย์เพื่อมานำเสนอในการ
อบรม จะทำให้ไม่เสียเวลาและได้ร ับคำแนะนำ
เกี่ยวกับโครงการวิจัยของตน 
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ภาคผนวก ก 
(รูปภาพกิจกรรม) 

 
 
 
 
 



๑๑ 
 

 
 

 
 
 



๑๒ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



๑๓ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



๑๔ 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
(เอกสารต่าง ๆ) 
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กำหนดการ 

โครงการจัดการความรู้ด้านผลิตบัณฑิตและงานวิจยั 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์นครพนม 

ในวันพฤหัสบดี ที่ 11 – เสาร์ที่ 13  มิถุนายน พ.ศ. 2563 

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

วันพฤหัสบดี ที่ 11 มิถุนายน 2563 

08.00 น. – 08.30 น. คณาจารย ์เจ้าหน้าที ่ลงทะเบียน 

08.30 น. – 08.45 น. โครงการจัดการความรู้ดา้นผลิตบัณฑิตและงานวิจัย 

- พิธีเปิดโครงการฯ โดย พระครูสิริเจติยานุกิจ, ผศ. ดร.  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆน์ครพนม  

08.45 น. – 10.15 น.  อบรมเชิงปฏบิัติการ เรือ่งการเขียนโครงการวิจัย 

โดยพระสธุีรตันบัณฑิต, รศ. ดร. ผู้อำนวยการสถาบนัวิจยัพุทธศาสตร์ 

และทีมงาน 

10.15 น. – 10.30 น. พักรับประทานอาหารวา่ง 

10.30 น. – 11.45 น. อบรมเชิงปฏบิัติการ เรือ่งการเขียนโครงการวิจัย 

โดยพระสธุีรตันบัณฑิต, รศ. ดร. ผู้อำนวยการสถาบนัวิจยัพุทธศาสตร์ 

และทีมงาน (ต่อ) 

11.45 น. – 13.00 น. ฉันเพล / รับประทานอาหารเที่ยง 

13.00 น. – 14.30 น. อบรมเชิงปฏบิัติการ เรือ่งการเขียนโครงการวิจัย 

โดยพระสธุีรตันบัณฑิต, รศ. ดร. ผู้อำนวยการสถาบนัวิจยัพุทธศาสตร์ 

และทีมงาน (ต่อ) 

14.30 น. – 14.45 น. พักฉันน้ำปานะ 

14.45 น. – 17.30 น. อบรมเชิงปฏบิัติการ เรือ่งการเขียนโครงการวิจัย 

โดยพระสธุีรตันบัณฑิต, รศ. ดร. ผู้อำนวยการสถาบนัวิจยัพุทธศาสตร์ 

และทีมงาน (ต่อ) 

17.30 น. – 18.30 น. พักฉันน้ำปานะ / รบัประทานอาหารเยน็ 
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18.30 น. – 20.30 น. อบรมเชิงปฏบิัติการ เรือ่งการเขียนโครงการวิจัย 

โดยพระสธุีรตันบัณฑิต, รศ. ดร. ผู้อำนวยการสถาบนัวิจยัพุทธศาสตร ์

และทีมงาน (ต่อ) 

ศุกร์ที ่12 มิถุนายน 2563 

08.00 น. – 08.30 น. คณาจารย ์เจ้าหน้าที ่ลงทะเบียน 

08.30 น. – 10.15 น.  อบรมเชิงปฏบิัติการ การจัดการความรูด้้านงานวิจัย 

โดย ดร.บูรกรณ์ บริบรูณ ์

10.15 น. – 10.30 น. พักรับประทานอาหารวา่ง 

10.30 น. – 11.45 น. อบรมเชิงปฏบิัติการ การจัดการความรูด้้านงานวิจัย 

โดย ดร.บูรกรณ์ บริบรูณ์ (ตอ่) 

11.45 น. – 13.00 น. ฉันเพล / รับประทานอาหารเที่ยง 

13.00 น. – 14.30 น. อบรมเชิงปฏบิัติการ การจัดการความรูด้้านงานวิจัย 

โดย ดร.บูรกรณ์ บริบรูณ์ (ตอ่) 

14.30 น. – 14.45 น. พักฉันน้ำปานะ 

14.45 น. – 17.00 น. อบรมเชิงปฏบิัติการ การจัดการความรูด้้านงานวิจัย 

โดย ดร.บูรกรณ์ บริบรูณ์ (ตอ่) 

17.30 น. – 18.30 น. พักฉันน้ำปานะ / รบัประทานอาหารเยน็ 

18.30 น. – 20.30 น. อบรมเชิงปฏบิัติการ การจัดการความรูด้้านงานวิจัย 

โดย ดร.บูรกรณ์ บริบรูณ์ (ตอ่) 

เสาร์ที ่13 มิถุนายน 2563 

08.00 น. – 08.30 น. คณาจารย ์เจ้าหน้าที ่ลงทะเบียน 

08.30 น. – 10.15 น.  อบรมเชิงปฏบิัติการ การจัดการความรูด้้านผลิตบณัฑติ 

โดย ดร.ศตพล ใจสบาย 

10.15 น. – 10.30 น. พักรับประทานอาหารวา่ง 

10.30 น. – 11.45 น. อบรมเชิงปฏบิัติการ การจัดการความรูด้้านผลิตบณัฑติ 

โดย ดร.ศตพล ใจสบาย (ต่อ) 

11.45 น. – 13.00 น. ฉันเพล / รับประทานอาหารเที่ยง 
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13.00 น. – 14.30 น. อบรมเชิงปฏบิัติการ การจัดการความรูด้้านผลิตบณัฑติ 

โดย ดร.ศตพล ใจสบาย (ต่อ) 

14.30 น. – 14.45 น. พักฉันน้ำปานะ 

14.45 น. – 17.00 น. อบรมเชิงปฏบิัติการ การจัดการความรูด้้านผลิตบณัฑติ 

โดย ดร.ศตพล ใจสบาย (ต่อ) 

17.30 น. – 18.30 น. พักฉันน้ำปานะ / รบัประทานอาหารเยน็ 

18.30 น. – 20.30 น. อบรมเชิงปฏบิัติการ การจัดการความรูด้้านผลิตบณัฑติ 

โดย ดร.ศตพล ใจสบาย (ต่อ) 

20.30 น.   ปิดโครงการ 
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