
(ร่าง) ก าหนดการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2562 
ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน) หรือ สวก.  

ในวันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะพาร์ค จังหวัดพิษณุโลก 
*************************************************** 

08:00 – 09:00 น. ลงทะเบียน 

09:00 – 09:15 น. พิธีเปิดการประชุม  
   โดย  นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพัฒนำกำรวิจัยกำรเกษตร 
09:15 – 10:30 น. การเสวนา เร่ือง  สกัดความคิด พิชิตทุนวิจัย มุ่งสู่การใช้ประโยชน์จริง 

ผู้ด าเนินรายการ   นางสุนันทา สมพงษ์  
   ที่ปรึกษำดำ้นกำรวิจัย กลุ่มเรื่อง ข้ำว ส ำนักงำนพัฒนำกำรวิจัยกำรเกษตร 
วิทยากร  ศ.ดร.มาลิน อังสุรังษ ี

คณะกรรมกำรก ำกับแผนงำนวิจยัที่มุ่งเป้ำฯ กลุ่มเร่ือง สมนุไพรไทย   
 รศ.ดร.จินตนาภรณ์ วัฒนธร 

คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลยัขอนแก่น 
 นางสาวปิยธิดา ถิระรณรงค์ 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักสนบัสนุนงำนวิจัย สวก. 
นางสาวภาวดี ใจเอื้อ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์ สวก. 

10:30 – 12:00 น. การเสวนา เร่ือง  ชี้แจงกรอบการวิจัยมุ่งเป้าฯ 7 กลุ่มเรื่อง  
ผู้ด าเนินรายการ   นางสุนันทา สมพงษ์ 
   อดีตที่ปรึกษาด้านการวิจัย ส านกังานพฒันาการวิจัยการเกษตร 
วิทยากร  กลุ่มเรื่อง ข้าว ปาล์มน้ ามัน อาหารฯ พืชไร่/พืชสวน สมุนไพรไทย  

สัตว์เศรษฐกิจ การบริหารจดัการทรัพยากรน้ า 

12:00 – 13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13:00 – 15:00 น. การประชุม  ชี้แจงขั้นตอนการด าเนินงานส าหรับผู้ได้รับทุนวิจัย 
วิทยากร  ผู้อ านวยการส านักสนับสนุนงานวิจัย  หรือผู้แทน 

ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการใช้ประโยชน์ หรือผู้แทน 
ผู้อ านวยการส านักบริหาร หรือผู้แทน 
ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือผู้แทน 

   หัวหน้างานนิติการ หรือผู้แทน 
ผู้ด าเนินรายการ นางสาวกมลวรรณ ศรีต๊ะ นักวิเครำะห์ สวก. 

15.00 – 15.30 น.  สรุปและตอบข้อซักถาม 
---------------------------------------------------------------------------------- 

หมายเหตุ : ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 
 



(ร่าง) ก าหนดการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2562 
ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน) หรือ สวก.  

ในวันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมวังค า จังหวัดเชียงราย 
*************************************************** 

08:00 – 09:00 น. ลงทะเบียน 

09:00 – 09:15 น. พิธีเปิดการประชุม  
   โดย  นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพัฒนำกำรวิจัยกำรเกษตร 
09:15 – 10:30 น. การเสวนา เร่ือง  สกัดความคิด พิชิตทุนวิจัย มุ่งสู่การใช้ประโยชน์จริง 

ผู้ด าเนินรายการ   นางสุนันทา สมพงษ์  
   ที่ปรึกษำดำ้นกำรวิจัย กลุ่มเรื่อง ข้ำว ส ำนักงำนพัฒนำกำรวิจัยกำรเกษตร 
วิทยากร  ผศ.ดร.บัณฑิต อินณวงศ์ 

คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลยัศิลปำกร 
 รศ.ดร.จินตนาภรณ์ วัฒนธร 

คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลยัขอนแก่น 
 นางสาวปิยธิดา ถิระรณรงค์ 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักสนบัสนุนงำนวิจัย สวก. 
นางสาวภาวดี ใจเอื้อ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์ สวก. 

10:30 – 12:00 น. การเสวนา เร่ือง  ชี้แจงกรอบการวิจัยมุ่งเป้าฯ 7 กลุ่มเรื่อง  
ผู้ด าเนินรายการ   นางสุนันทา สมพงษ์ 
   อดีตที่ปรึกษาด้านการวิจัย ส านกังานพฒันาการวิจัยการเกษตร 
วิทยากร  กลุ่มเรื่อง ข้าว ปาล์มน้ ามัน อาหารฯ พืชไร่/พืชสวน สมุนไพรไทย  

สัตว์เศรษฐกิจ การบริหารจดัการทรัพยากรน้ า 

12:00 – 13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13:00 – 15:00 น. การประชุม  ชี้แจงขั้นตอนการด าเนินงานส าหรับผู้ได้รับทุนวิจัย 
วิทยากร  ผู้อ านวยการส านักสนับสนุนงานวิจัย  หรือผู้แทน 

ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการใช้ประโยชน์ หรือผู้แทน 
ผู้อ านวยการส านักบริหาร หรือผู้แทน 
ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือผู้แทน 

   หัวหน้างานนิติการ หรือผู้แทน 
ผู้ด าเนินรายการ นางสาวสุภา แก้วสุริวงษ์ นักวิเครำะห์ สวก. 

15.00 – 15.30 น.  สรุปและตอบข้อซักถาม 
---------------------------------------------------------------------------------- 

หมายเหตุ : ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 
 



(ร่าง) ก าหนดการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2562 
ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน) หรือ สวก.  

ในวันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมวังใต้ จังหวัดสรุาษฎร์ธานี 
*************************************************** 

08:00 – 09:00 น. ลงทะเบียน 

09:00 – 09:15 น. พิธีเปิดการประชุม  
   โดย  นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพัฒนำกำรวิจัยกำรเกษตร 
09:15 – 10:30 น. การเสวนา เร่ือง  สกัดความคิด พิชิตทุนวิจัย มุ่งสู่การใช้ประโยชน์จริง 

ผู้ด าเนินรายการ   นางสุนันทา สมพงษ์  
   ที่ปรึกษำดำ้นกำรวิจัย กลุ่มเรื่อง ข้ำว ส ำนักงำนพัฒนำกำรวิจัยกำรเกษตร 
วิทยากร  รศ.ดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ  

ผู้ทรงคุณวุฒิดำ้นประมง 
 ดร.วาริน ธนาสมหวัง 

ผู้เชี่ยวชำญกรมประมง/นักวิจัย 
 นางสาวปิยธิดา ถิระรณรงค์ 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักสนบัสนุนงำนวิจัย สวก. 
นางสาวภาวดี ใจเอื้อ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์ สวก. 

10:30 – 12:00 น. การเสวนา เร่ือง  ชี้แจงกรอบการวิจัยมุ่งเป้าฯ 7 กลุ่มเรื่อง  
ผู้ด าเนินรายการ   นางสุนันทา สมพงษ์ 
   อดีตที่ปรึกษาด้านการวิจัย ส านกังานพฒันาการวิจัยการเกษตร 
วิทยากร  กลุ่มเรื่อง ข้าว ปาล์มน้ ามัน อาหารฯ พืชไร่/พืชสวน สมุนไพรไทย  

สัตว์เศรษฐกิจ การบริหารจดัการทรัพยากรน้ า 

12:00 – 13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13:00 – 15:00 น. การประชุม  ชี้แจงขั้นตอนการด าเนินงานส าหรับผู้ได้รับทุนวิจัย 
วิทยากร  ผู้อ านวยการส านักสนับสนุนงานวิจัย  หรือผู้แทน 

ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการใช้ประโยชน์ หรือผู้แทน 
ผู้อ านวยการส านักบริหาร หรือผู้แทน 
ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือผู้แทน 

   หัวหน้างานนิติการ หรือผู้แทน 
ผู้ด าเนินรายการ นางสาวจุฑามาศ คงทัน นักวิเครำะห์ สวก. 

15.00 – 15.30 น.  สรุปและตอบข้อซักถาม 
---------------------------------------------------------------------------------- 

หมายเหตุ : ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 
 



 
(ร่าง) ก าหนดการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน) หรือ สวก.  
ในวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น 

*************************************************** 
08:00 – 09:00 น. ลงทะเบียน 

09:00 – 09:15 น. พิธีเปิดการประชุม  
   โดย  นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพัฒนำกำรวิจัยกำรเกษตร 
09:15 – 10:30 น. การเสวนา เร่ือง  สกัดความคิด พิชิตทุนวิจัย มุ่งสู่การใช้ประโยชน์จริง 

ผู้ด าเนินรายการ   นางสุนันทา สมพงษ์  
   ที่ปรึกษำดำ้นกำรวิจัย กลุ่มเรื่อง ข้ำว ส ำนักงำนพัฒนำกำรวิจัยกำรเกษตร 
วิทยากร  ศ.(กิตติคุณ) น.สพ. ดร.พีระศักดิ์ จันทร์ประทปี  

ผู้ทรงคุณวุฒิดำ้นสัตว์เศรษฐกิจ 
 รศ.ดร.จินตนาภรณ์ วัฒนธร 

คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลยัขอนแก่น 
 นางสาวปิยธิดา ถิระรณรงค์ 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักสนบัสนุนงำนวิจัย สวก. 
นางสาวภาวดี ใจเอื้อ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์ สวก. 

10:30 – 12:00 น. การเสวนา เร่ือง  ชี้แจงกรอบการวิจัยมุ่งเป้าฯ 7 กลุ่มเรื่อง  
ผู้ด าเนินรายการ   นางสุนันทา สมพงษ์ 
   อดีตที่ปรึกษาด้านการวิจัย ส านกังานพฒันาการวิจัยการเกษตร 
วิทยากร  กลุ่มเรื่อง ข้าว ปาล์มน้ ามัน อาหารฯ พืชไร่/พืชสวน สมุนไพรไทย  

สัตว์เศรษฐกิจ การบริหารจดัการทรัพยากรน้ า 

12:00 – 13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13:00 – 15:00 น. การประชุม  ชี้แจงขั้นตอนการด าเนินงานส าหรับผู้ได้รับทุนวิจัย 
วิทยากร  ผู้อ านวยการส านักสนับสนุนงานวิจัย  หรือผู้แทน 

ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการใช้ประโยชน์ หรือผู้แทน 
ผู้อ านวยการส านักบริหาร หรือผู้แทน 
ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือผู้แทน 

   หัวหน้างานนิติการ หรือผู้แทน 
ผู้ด าเนินรายการ นางสาวกัญญารัตน์ ลิ้มทองกลุ นักวิเครำะห์อำวุโส สวก. 

15.00 – 15.30 น.  สรุปและตอบข้อซักถาม 
---------------------------------------------------------------------------------- 

หมายเหตุ : ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 


