
ก าหนดการ หลักสูตร "นักบรหิารจัดการงานวิจัย รุ่นที่ 4" 
 ฝกึอบรม ระหว่างวันที่ 16-18, 23-25 กรกฎาคม 2561 

ณ ห้องราชด าริ ชั้น 12 โรงแรมอีสตนิ แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ 
 ศึกษาดูงาน (จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง) ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561 
 ศึกษาดูงานต่างประเทศ (ญีปุ่น่) ระหว่างวันที่ 13-17 สิงหาคม 2561 (รวมวันเดนิทาง) 
 การน าเสนอแผนพัฒนางานวิจัย (สวก.) ในวนัที่ 20 สิงหาคม 2561 

 

วันที ่ กิจกรรม/หัวขอ้บรรยาย วิทยากร 
วันจนัทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 
08:30 น. - 08:45 น. ลงทะเบียน  
08:45 น. - 09:00 น. กล่าวต้อนรบัผู้เข้ารับการฝึกอบรม ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาการวิจัย

การเกษตร (องค์การมหาชน) 
09:00 น. - 10:15 น. บรรยายพิเศษ หัวข้อ ทิศทางงานวจิัยภาคการเกษตร 

ในยุคไทยแลนด์ 4.0 
นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ 
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ประธานกรรมการบริหาร 
ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 

10:15 น. - 10:30 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
10:30 น. - 12:00 น. กิจกรรมละลายพฤติกรรมและปรบัทัศนคติ นายอุดม วงศ์หอม 

วิทยากรอิสระ 
บริษัท โฮม แอท แอคทิวิต้ี จ ากัด 

12:00 น. - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13:00 น. - 14:30 น. บรรยาย หัวข้อ เปดิโลกทศัน์การคดิแบบ 360 องศาในยุคดิจติอล ศ.กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ 

ท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ด้านการวิจัย 

14:30 น. - 14:45 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
14:45 น. - 16:30 น. บรรยาย หัวข้อ การพัฒนาทกัษะความคิดสู่ความส าเร็จ  รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ 

อธิการบดีกิตติคุณ   
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

16:30 น. - 18:00 น. บรรยาย หัวข้อ จิตวทิยาส าหรบันักบรหิารงานวิจัย ผศ.ดร.ทศพร ประเสริฐสุข  
ผู้อ านวยการ 
สถาบันการบริหารและจิตวิทยา 

วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 
08:00 น. - 08:30 น. ลงทะเบียน  
08:30 น. - 10:30 น. บรรยาย หัวข้อ จุดประกายความคดิพิชตินวตักรรม  

 
ผศ.ดร.บัณฑิต อินณวงศ์ 
ผู้จัดการศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมเกษตรฯ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 

10:30 น. - 10:45 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
10:45 น. - 12:00 น. บรรยายและฝึกปฏิบตัิ หัวข้อ จุดประกายความคิดพิชิตนวัตกรรม (ต่อ) ผศ.ดร.บัณฑิต อินณวงศ์ 

ผูอ้ านวยการศูนย์กลางนวัตกรรมอาหาร 
แห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร 

12:00 น. - 13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13:00 น. - 14:30 น. บรรยายและฝึกปฏบิตัิ หัวข้อ วิถีการเปน็ผูน้ าการเปลี่ยนแปลง ดร.วิไลพร เจตนจันทร์ 

ผู้อ านวยการส านักงานเทคโนโลยี  
บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) 

14:30 น. - 14:45 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
14:45 น. - 17:00 น. บรรยายและฝกึปฏบิตัิ หัวขอ้ วิถีการเปน็ผูน้ าการเปลี่ยนแปลง (ตอ่) ดร.วิไลพร เจตนจันทร์ 

ผู้อ านวยการส านักงานเทคโนโลยี  
บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) 

17:00 น. - 18:00 น. ชี้แจงกรอบการจดัท าแผนพฒันางานวิจัยและกิจกรรมผู้เข้าอบรมใน
การจัดแผนพัฒนางานวิจัย 

ศ.นพ.สมเกียรติ  วัฒนศิริชัยกุล 
ผู้ทรงคุณวุฒิ  
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

 



 

 

วันที ่ กิจกรรม/หัวขอ้บรรยาย วิทยากร 
วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 
08:00 น. - 08:30 น. ลงทะเบียน  
   
09:00 น. - 10:30 น. บรรยาย หัวข้อ เทคนิคการบริหารงานวิจัยและการน าผลงานวิจัยสู่การ

ใช้ประโยชน ์
ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด 
ประธานมูลนิธิสถาบันศึกษานโยบาย
สาธารณะ 

10:30 น. - 10:45 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
10:45 น. - 12:00 น. บรรยาย หัวข้อ เทคนิคการบริหารงานวิจัยและการน าผลงานวิจัยสู่การ

ใช้ประโยชน์ (ตอ่) 
ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด 
ประธานมูลนิธิสถาบันศึกษานโยบาย
สาธารณะ 

12:00 น. - 13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13:00 น. - 14.45 น. บรรยาย หัวข้อ การจดัการเทคโนโลยีโดยใช้เครือข่าย ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ 

ผู้อ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

14:45 น. - 15:00 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
15:00 น. - 16:00 น. การอภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์  

หัวข้อ การจัดการเครือข่ายเพื่อบริหารงานวิจัย (ต่อ) 
ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ 
ผู้อ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

16.00 น. - 18.00 น. ให้ค าแนะน าการจดัท าแผนพฒันางานวิจัย 
ในกิจกรรมของผู้เข้าอบรม 

ศ.นพ.สมเกียรติ  วัฒนศิริชัยกุล 
ผู้ทรงคุณวุฒิ  
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
(วช.) 

วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 (ศึกษาดูงานในประเทศ) 
06:00 น. - 09:45 น. ออกเดินทางจาก สวก. ไป จังหวัดชลบุรี  
09:45 น. - 11:45 น. การศกึษาดูงาน สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) 

จังหวัดระยอง 
 

11:45 น. - 12:45 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13:00 น. - 16:30 น. ศึกษาดูงาน บรษิัท อีสเทิรน์ ปาล์มออยล์ จ ากัด 

จังหวัดชลบุร ี
 

16:30 น. - 17:30 น. เดินทางจาก บริษัท อีสเทิร์น ปาล์มออยล์ จ ากัด 
ถึงท่ีพัก Classic Kameo Hotel 

 

17:30 น. - 18:00 น. Check - In ที่พกั Classic Kameo Hotel   
18:00 น. - 18:15 น. เดินทางจาก ท่ีพัก Classic Kameo Hotel  

ไปร้านอาหารร้านแหลมเจริญ ซีฟู้ด 
 

18:15 น. - 19:30 น. รับประทานอาหารเย็นร้านแหลมเจริญ ซีฟู้ด  
วันศกุรท์ี่ 20 กรกฎาคม 2561 (ศึกษาดูงานในประเทศ) 
17:00 น. - 08.30 น. Check - Out ทีพ่ัก Classic Kameo Hotel  
08:30 น. - 09:00 น. เดินทางจากท่ีพัก Classic Kameo Hotel ถึง PTT Global Chemical   
09:00 น. - 11:30 น. ศึกษาดูงาน บรษิัท พีททีี โกลบอล เคมีคอล จ ากัด (มหาชน)  

(PTT Global Chemical) 
จังหวัดระยอง 

 

11:30 น. - 13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 น. - 16.00 น. เดนิทางกลบักรุงเทพฯ  
 

 

 



 

 

วันที ่ กิจกรรม/หัวขอ้บรรยาย วิทยากร 
วันจนัทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 
08:30 น. - 09:00 น. ลงทะเบียน  
09:00 น. - 10:00 น. บรรยาย หัวข้อ การตดิตามและประเมินผลกระทบจาก

งานวิจัย  
ผศ.ดร.กัมปนาท วิจิตรศรีกมล 
อาจารย์ประจ าภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและ
ทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

10:00 น. - 10:45 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
10:45 น. - 12:00 น. ฝึกปฏิบตัิ หัวข้อ การติดตามและประเมินผลกระทบจาก

งานวิจัย (ต่อ) 
ผศ.ดร.กัมปนาท วิจิตรศรีกมล 
อาจารย์ประจ าภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและ
ทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

13:00 น. - 14:30 น. บรรยาย หัวข้อ เทคนิคการเจรจาและการน าเสนอส าหรบั
ผูบ้รหิาร  

นายจุลชัย จุลเจือ 
ท่ีปรึกษา สถาบันจัดฝึกอบรม สถาบันเพิ่มผลผลิต
แห่งชาติ ฯลฯ 

14:30 น. - 14:45 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
14:45 น. - 17:00 น. ฝึกปฏิบตัิ หัวข้อ เทคนิคการเจรจาและการน าเสนอส าหรับ

ผู้บริหาร (ต่อ)  
นายจุลชัย จุลเจือ 
ท่ีปรึกษา สถาบันจัดฝึกอบรม สถาบันเพิ่มผลผลิต
แห่งชาติ ฯลฯ 

17:00 น. - 18.00 น. ให้ค าแนะน าการจดัท าแผนพฒันางานวิจัย 
ในกิจกรรมของผู้เข้าอบรม 

ศ.นพ.สมเกียรติ  วัฒนศิริชัยกุล 
ผู้ทรงคุณวุฒิ  
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 
08:30 น. - 09:00 น. ลงทะเบียน  
09:00 น. - 10:30 น. บรรยาย หัวข้อ ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลกและ

เทคนคิการจดัท ายุทธศาสตร์วิจัยและตัวชี้วดั 
ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ 
เลขาธิการ ส านักงานคณะกรรมการ 
นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่งชาติ (สวทน.) 

10:30 น. - 10:45 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
10:45 น. - 12:00 น. บรรยาย หัวข้อ ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลกและ

เทคนคิการจดัท ายุทธศาสตร์วิจัยและตัวชี้วดั (ตอ่) 
ดร.สุรชัย สถิตคุณารัตน์ 
ผู้ช่วยเลขาธิการ  
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 

12:00 น. - 13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13:00 น. - 14:30 น. ฝกึปฏิบตัิ หัวข้อ ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลกและ

เทคนคิการจดัท ายุทธศาสตร์วิจัยและตัวชี้วดั (ตอ่) 
  

ดร.สุรชัย สถิตคุณารัตน์ 
ผู้ช่วยเลขาธิการ  
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 

14:30 น. - 14:45 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
14:45 น. - 16:00 น. ฝกึปฏิบตัิ หัวข้อ ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลกและ

เทคนคิการจดัท ายุทธศาสตร์วิจัยและตัวชี้วดั (ตอ่) 
  

ดร.สุรชัย สถิตคุณารัตน์ 
ผู้ช่วยเลขาธิการ  
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 

16:00 น. - 18:00 น. บรรยาย หัวข้อ หลักการประเมนิคณุค่าและโอกาสน า
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน ์

ดร.เกษมสันต์ จิณณวาโส 
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 
 
 



 
 
 

วันที ่ กิจกรรม/หัวขอ้บรรยาย วิทยากร 
วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 
08:30 น. - 09:00 น. ลงทะเบียน  
09:00 น. - 10:30 น. บรรยายและกรณศีึกษา หัวข้อ  การใช้ประโยชน์จากทรพัย์สนิทาง

ปญัญาในงานวิจัย  
ดร.ธนิต ชังถาวร 
รองผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจ
จากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 

10:30 น. - 10:45 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
10:45 น. - 12:00 น. บรรยายและกรณศีึกษา หัวข้อ  การใช้ประโยชน์จากทรพัย์สนิทาง

ปญัญาในงานวิจัย   
ดร.ธนิต ชังถาวร  
รองผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจ
จากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 

12:00 น. - 13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13:00 น. - 14:00 น. กิจกรรมผู้เข้าอบรมในการจดัแผนพัฒนางานวิจัย  
14:00 น. - 14:15 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
14:15 น. - 17:00 น. กิจกรรมผู้เข้าอบรมในการจดัแผนพัฒนางานวิจัย  

16:30 น. - 18:00 น. กิจกรรมผู้เข้าอบรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หลักสูตร “นักบริหารงานวิจัย รุ่นที่ 4” 
ศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 

Kansai Innovation Solutions for Better Future  
ณ OSAKA ประเทศญี่ปุ่น 

ระหว่างวันที่ 13-17 สิงหาคม 2561 
 

 

วันที ่ กิจกรรม/หัวขอ้บรรยาย หมายเหต ุ
วันจนัทร์ที่ 13 สิงหาคม 2561 ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญีปุ่น่ 
23:50 น. - 08:10 น. ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ สนามบนินานาชาติสุวรรณภูมิ 

(BKK) ไป สนามบนินานาชาติคนัไซ (KIX) โอซาก้า 
ประเทศญีปุ่น่ 

 

วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 
 ศึกษาดูงาน NEC Innovation World, Kansai 

Showroom (ศูนยพ์ัฒนาและจดัแสดงนวตักรรม)  
โลกแห่งนวัตกรรมของ NEC เป็นโชว์รูมท่ีแสดงวิสัยทัศน์
ของ NEC ท่ีมุ่งมั่นเพื่ออนาคตท่ีดีขึ้นและตอบสนอง
ความคาดหวังของมนุษย์และสังคมมากขึ้น ชมส่วนจัด
แสดงวิวัฒนาการของ NEC ท่ีมีมากกว่า 100 ปี และ
พื้นท่ีจัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ออนาคตของ 
NEC ซ่ึงแบ่งเป็นโซนจัดแสดงต่างๆ ดังน้ี 
- Solutions for Society ชมการสาธิตและกรณีศึกษา 
ตามแนวคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่สังคมของ NEC 
- Advanced Technologies ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยของ NEC 
- Smart Cities ระบบการจัดการและแก้ไขปัญหาของ 
NEC ในด้านการจัดการพลังงาน ระบบจัดเก็บข้อมูล 
การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และ
รูปแบบการประหยัดพลังงานแสงแห่งอนาคต เพื่อ
ความเป็นอยู่และระบบนิเวศน์ท่ีดีขึ้น 
- Safety & Security เทคโนโลยีรักษาความปลอดภัย 
ท่ีมีความแม่นย า เ ท่ียงตรงระดับโลก เช่น การ
ตรวจสอบชีวภาพ และเทคโนโลยีการวิเคราะห์ภาพ 
- Innovative Infrastructures เทคโนโลยีชั้นน าท่ี
ช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องความซับของข้อมูล จ านวนข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Big Data) และการจัดเก็บข้อมูลบน Cloud 
- การจัดแสดงอื่นๆ เช่น Smart Communications, 
Smart Shopping, Value Chain Innovation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

วันที ่ กิจกรรม/หัวขอ้บรรยาย หมายเหต ุ
วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 
 ศึกษาดูงาน R&D Center for the Plant Factory  

นวตักรรมการเกษตรและการคดัเลือกตน้กล้า  
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีการเพาะปลูกพืช ก่อตั้งในปี 2556 
โดยมหาวิทยาลัยโอซาก้า เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการ
เพาะปลูกพืช ท่ี ทันสมัย  ท า โครงการสาธิต  จั ด
นิทรรศการ และฝึกอบรมบุคลากรส าห รับการ
เพาะปลูกแบบเรือนกระจก เพื่อลดต้นทุนการผลิตและ
ลดการใช้แรงงานคน โดยมุ่งเน้นในการช่วยแก้ไข
ปัญหาด้านแหล่งอาหารสิ่งแวดล้อม และพลังงาน 
พัฒนาระบบ นิ เ วศ น์แบบไฮบริ ด  ลดมลภาวะ
สิ่งแวดล้อม พร้อมท้ังพัฒนาระบบหุ่นยนต์เข้ามาช่วย
อ านวยความสะดวกในโรงงาน โรงเพาะปลูกผักแบบ
ใหม่ท่ีใหญ่ท่ีสุดในญี่ปุ่น โดยใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์และ
ใช้แสงเทียม LED เป็นแหล่งก าเนิดแสงหลัก สามารถ
ผลิตผักกาดหอมได้ประมาณ 5,000 ตัน/วัน และเป็น
โรงงานแห่งแรกในโลกที่มีการใช้ระบบการคัดเลือกต้น
กล้าท่ีคุณภาพดีท่ีสุด โดยระบบเลือกจากยีนท่ีควบคุม
นาฬิกาชีวภาพของพืชและมีระบบขนส่งและการ
ล าเลียงอัตโนมัติ 

วันพฤหัสที่ 16 สิงหาคม 2561 
 ศึกษาดูงาน Asahi Beer Suita Factory 

 
นวัตกรรมอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม โรงเบียร์ “อาซาฮ”ี   
สาขาซุอิตะ ก่อตั้งมานานกว่า 129 ปี เมื่อปี พ.ศ. 
2432 และเป็นโรงเบียร์อาซาฮีแห่งแรก ปัจจุบันมีท้ัง 
หมด 8 สาขา ซ่ึงแบ่งเป็นโซนจัดแสดงต่างๆ ดังน้ี 
- จุดชมวิดิทัศน์กระบวนการผลิตเบียร์ 
- เข้าชมวัตถุดิบและกระบวนการผลิตเบียร์ 
- สัมผัสและชิมวัตถุดิบในการท าเบียร์ 
- ชมโรงงาน กระบวนการผลิตตั้งแต่การเตรียมไป
จนถึงการบรรจุใส่ขวด 
- ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการงานวิจัยจากวัสดุ
เหลือใช้สู่นวัตกรรมและการใช้ประโยชน์ได้จริง 
- แนวคิดและนวัตกรรมใหม่ส าหรับการบรรจุเบียร์ 
(จากขวดมินิ steiny ท่ีจะดึงแท็บกระป๋องและ
กระป๋องอลูมิเนียม) 

วันศกุรท์ี่ 17 สิงหาคม 2561 
09:00 น. - 12:00 น. สรุปการศึกษาดูงานในต่างประเทศเพื่อเตรียมการน าเสนอ

แผนพฒันางานวิจัยของแต่ละกลุ่ม 
 

12:00 น. - 13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
17:35 น. - 21.25 น. สนามบนินานาชาตคินัไซ (KIX) โอซาก้า ถึง สนามบนิ

นานาชาติสุวรรณภูมิ (BKK)  
 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
วันที ่ กิจกรรม/หัวขอ้บรรยาย วิทยากร 
วันจนัทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 (การน าเสนอแผนพัฒนางานวิจัย) ณ ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 
08:00 น. - 08:30 น. ลงทะเบียน  
08:30 น. - 09:30 น. ผู้เข้าอบรมเตรยีมน าเสนอแผนพัฒนางานวิจัย  
09:30 น. - 10:45 น. การน าเสนอแผนพัฒนางานวิจัยของผู้เข้าอบรมในแต่ละกลุ่ม  

 
นางสุนันทา สมพงษ์ 
คณะอนกุรรมการพิจารณาโครงการวิจัย
และพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร 
ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 
(องค์การมหาชน) 
 

ศ.นพ.สมเกียรติ  วัฒนศิริชัยกุล 
ผู้ทรงคุณวุฒิ  
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
 

ผศ.ดร.กัมปนาท วิจิตรศรีกมล 
อาจารย์ประจ าภาควิชาเศรษฐศาสตร์
เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

10:45 น. - 11:00 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
11:00 น. - 12:15 น. การน าเสนอแผนพัฒนางานวิจัยของผู้เข้าอบรมในแต่ละกลุ่ม  

 
นางสุนันทา สมพงษ์ 
คณะอนกุรรมการพิจารณาโครงการวิจัย
และพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร 
ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 
(องค์การมหาชน) 
 

ศ.นพ.สมเกียรติ  วัฒนศิริชัยกุล 
ผู้ทรงคุณวุฒิ  
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
 

ผศ.ดร.กัมปนาท วิจิตรศรีกมล 
อาจารย์ประจ าภาควิชาเศรษฐศาสตร์
เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

12:15 น. - 13:30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13:30 น. - 14:30 น. พิธีมอบวุฒบิตัร ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาการวิจัย

การเกษตร (องค์การมหาชน) 
หมายเหตุ: รายละเอียดก าหนดการฝึกอบรมอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 


