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กำหนดการ  

งานแถลงผลงานและประกาศเกียรติคุณผูเกษียณอายุราชการ 

กรมวิชาการเกษตร ประจำป 2565 

ขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทย ดวยงานวิจัยและนวัตกรรมเกษตร 

Moving Thailand Economy through Agricultural Research and Innovation 

วันที่ 19 - 21 กันยายน 2565 

ณ โรงแรมเซ็นทารา ริเวอรไซด เชียงใหม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 

และรูปแบบออนไลนผานสื่ออเิล็กทรอนิกส 

วันจันทรที่ 19 กันยายน 2565 

08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00 - 10.00 น. พิธีมอบรางวัล พธิีเปดและมอบนโยบาย  

โดย นายระพีภัทร จันทรศรีวงศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  

 กลาวรายงาน โดย นายภัสชญภณ หมื่นแจง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร 

 ประกาศผลและการมอบรางวัล ประกอบดวย 

     - รางวัลผลงานวิจัยดีเดน กรมวิชาการเกษตร ประจำป 2564 

     - รางวัลโครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษดีเดน ประจำป 2565 

     - รางวัลคุณภาพการบริการและการบริหารราชการแบบมีสวนรวม กรมวิชาการเกษตร  

       (DOA Together Award) ประจำป 2565 

     - รางวัลเลิศรัฐ ประจำป พ.ศ. 2565 ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

     - รางวัลขาราชการพลเรือนดีเดน ประจำป 2564 

     - รางวัลนักวิจัยดีเดนรุนอาวุโส ประจำป 2565 

     - รางวัลนักวิจัยดีเดนรุนเยาว ประจำป 2565  

     - รางวัลเกษตรกรดีเดน ประจำป 2565 

 กลาวเปดงานและมอบนโยบาย 

แผนแมบท ประเด็นการเกษตร 

แผนแมบทยอย เกษตรชีวภาพ 

10.00 - 10.20 น. การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ...สูการใชประโยชน ตอบโจทย BCG  

โดย  นางกัญญาภรณ  พิพิธแสงจันทร ผูอำนวยการกลุมวิจัยพัฒนาเชื้อพันธุพืชและจุลินทรีย   

      สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ 

10.20 - 10.40 น. การแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพรใหไดมาตรฐาน 

โดย นายพฤกษ คงสวัสดิ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนยวิจัยพืชสวนศรีสะเกษ 

10.40 - 10.45 น. ถาม ตอบ 

10.45 - 11.05 น. รับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม 

แผนแมบทยอย การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร 
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11.05 - 12.05 น. การพัฒนาระบบการผลิตและรบัรองคุณภาพเมล็ดพันธุสูมาตรฐานสากลของกรมวิชาการเกษตร

โดย  1) นางสาวภภัสสร วัฒนกุลภาคิน นักวิชาการเกษตรชำนาญการ 

          ศูนยวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุพืชพิษณโุลก 

       2) นางสาวกัณทิมา ทองศรี นักวิชาการเกษตรชำนาญการ  

          ศูนยวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุพืชพิษณโุลก 

12.05 - 12.10 น. ถาม ตอบ 

12.10 - 13.10 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.10 - 13.50 น. 

 

การดำเนินงานพืชกัญชา กรมวิชาการเกษตร 

โดย นายสุรกิตติ ศรีกุล ผูทรงคุณวุฒิดานการผลิตพืช 

13.50 - 14.50 น. ชุมชนนวัตกรรมวิชาการเกษตร 

โดย  1) นางสาวจิตอาภา จิจุบาล รักษาการในตำแหนงผูเชี่ยวชาญดานการจัดการผลิตพืช  

          ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ (ภาคเหนอืตอนลาง) 

       2) นางโสภิตา สมคิด รักษาการในตำแหนงผูเชี่ยวชาญดานการจัดการผลิตพืช 

          ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง) 

14.50 - 14.55 น. ถาม ตอบ 

14.55 - 15.15 น. รับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม 

15.15 น. เปนตนไป กิจกรรมประกาศเกียรติคุณผูเกษียณอายุราชการ  

 การเสวนา “มุมมองจากพี่ถึงนอง”  

   โดย  1) นายสมบัติ ตงเตา รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร   

          2) นางขนิษฐา วงศวัฒนารัตน รักษาการผูทรงคุณวุฒิดานอารักขาพืช 

          3) นางสาวนฤทัย  วรสถิตย ผูอำนวยการสำนกัวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 

  ผูดำเนินรายการ นายธัชธาวินท สะรุโณ ผเูชี่ยวชาญดานการจัดการผลิตพืชท่ีเหมาะสม  

                       กับสภาพพื้นที่ภาคใตตอนลาง 

 การมอบโลผูเกษียณอายุราชการกรมวิชาการเกษตร และการแสดงมุทิตาจิต 

วันอังคารท่ี 20 กันยายน 2565 

08.00 - 09.00 น.   ลงทะเบียน 

แผนแมบท ประเด็นการเกษตร (ตอ) 

แผนแมบทยอย เกษตรปลอดภัย 

09.00 - 09.30 น. การตรวจรับรองแหลงผลิตพืชตามมาตรฐาน GAP และอินทรีย 

โดย  นายเกรียงไกร สุภโตษะ ผูเชี่ยวชาญดานมาตรฐานคุณภาพสินคาเกษตร 

09.30 - 09.50 น. ความกาวหนาโครงการพัฒนาตนแบบการตรวจสอบยอนกลับตลอด supply chain 

(ทุเรียน ลำไย)  

โดย นายธีรวุฒิ ชุตินันทกุล นักวิชาการเกษตรชำนาญการ สถาบันวิจัยพืชสวน 

09.50 - 10.00 น. ถาม ตอบ 

10.00 - 11.00 น. การบรรยายพิเศษ “แนวทางการจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย

ตามยุทธศาสตรชาติ”   
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โดย นางสาวสรยา ยศยิ่งยง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 

      รักษาราชการแทนผูอำนวยการกองยุทธศาสตรและการปฏิรปูประเทศ 

      สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ถาม ตอบ 

11.00 – 11.10 น. รับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม 
 

 

 

 

 

แผนแมบทยอย เกษตรอัจฉริยะ 

11.10 - 12.10 น. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ 

โดย  1) นายอัคคพล เสนาณรงค  ผูอำนวยการสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม  

       2) นางสาวสุทธินันท ประสาธนสุวรรณ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ  

           ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี 

       3) นายปรีชา กาเพ็ชร ผูอำนวยการศูนยวิจัยพืชไรเชียงใหม 

       4) นางสาวสุชาดา โภชาดม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ 

           สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 7 

       5) นายสิรชิัย สาธุวิจารณ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ  

           สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช  

       6) นายชยันต ภักดีไทย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ  

           ศูนยวิจัยพืชไรขอนแกน 

12.10 - 12.15 น. ถาม ตอบ 

12.15 - 13.10 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

แผนแมบท ประเด็นพลังทางสังคม 

แผนแมบทยอย การเสริมสรางทุนทางสังคม 

13.10 - 14.10 น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานวิจัยและนวัตกรรม...นำสูเทคโนโลยีเฉพาะพ้ืนที่ สรางความกินดีอยูดี 

สนองพระราชดำริอยางย่ังยืน 

โดย  1) นายธีรภัทร เข็มทอง ผูอำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก 

           พระราชดำริ  

       2) นายอุปถัมภ อุนใจ ผูอำนวยการกลุมจัดการพื้นท่ี  

           สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 6 

       3) นางสาวศิริรัตน เถ่ือนสมบัต ินักวิชาการเกษตรชำนาญการ  

           ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร  

       4) นางสาวฉัตตนภา ขมอาวุธ ผูอำนวยการศนูยวิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร 
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14.10 - 14.15 น. ถาม ตอบ 

แผนแมบท ประเด็นความม่ันคง 

แผนแมบทยอย การปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอความมั่นคง 

14.15 - 14.35 น. 

 

14.35 - 14.40 น. 

โครงการตำบลม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต 

โดย นายโนรี อิสมะแอ ผูอำนวยการศนูยวิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ 

ถาม ตอบ 

14.40 - 15.00 น. รับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม 

15.00 - 16.30 น. การเสวนา “เมกะเทรนดโลกดานอาหารและความพรอมดานวิจัยและนวัตกรรม”  

โดย   1) นายธรรศ ทังสมบัติ นายกสมาคมผูผลิตอาหารสำเรจ็รูป  

   2) ดร.ลลานา ธีระนุสรณกิจ รองกรรมการผูจัดการอาวุโส ดานนวัตกรรมอาหาร 

        และการพัฒนาผลิตภัณฑใหม บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จำกัด (มหาชน) 

        3) ดร.เอกอนงค จางบัว ผูอำนวยการฝายเมืองนวัตกรรมอาหาร 

            สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ  

    4) นายณัฐวรรธน  เศรษฐทรัพยกุล ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุมปลูกและแปรรูปบุก  

           เกษตรอินทรียบานทุงแพม จังหวัดแมฮองสอน 

ผูดำเนินรายการ นางสาวจันทรจรี กิจจานนท ผูเชี่ยวชาญดานพัฒนาระบบบริหาร 

ถาม ตอบ 

วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 

08.00 - 09.00 น.   ลงทะเบียน 

09.00 - 10.00 น.  ทิศทางงานวิจัยในอนาคต เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสงเสริม

สนับสนุนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) สำนักงานคณะกรรมการสงเสริม

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 

โดย นายระพีภัทร จันทรศรีวงศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 

10.00 - 10.20 น. รับประทานอาหารวางและเครื่องด่ืม 

10.20 - 11.20 น. 

 

 

 

การบรรยายพิเศษ “แนวทางในการจัดทำคำของบประมาณในอนาคต” 

โดย นายวิสูตร ปรีชาธรรมรัช นักวิเคราะหงบประมาณชำนาญการพิเศษ  

      สำนักงบประมาณ 

ถาม ตอบ 

งานวิจัยดีเดน กรมวิชาการเกษตร ประจำป 2564 

11.20 - 11.35 น. 

 

 

 

 

11.35 - 11.40 น. 

ประ เภทงานวิ จั ยพื้ น ฐาน .:.การคนหาและพัฒ นา เครื่ อ งห มายส นิ ปส ใหม  

เพื่อรนระยะเวลาการปรับปรุงพันธุมันสำปะหลังใหมีไซยาไนดต่ำ ตานทานโรครากปม

และโรคใบดางมันสำปะหลัง 

โดย นางสาวจีราพร แกนทรัพย นักวิชาการโรคพืชชำนาญการ  

      สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ 

ถาม ตอบ 

11.40 - 11.55 น. ประเภทงานวิจัยประยุกต : การพัฒนาผลิตภัณฑสารกำจัดศัตรูพืชจากสารสกัด
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11.55 - 12.00 น. 

นอยหนา เพ่ือการปองกันกำจัดหนอนใยผักในคะนา 

โดย นางธิติยาภรณ อุดมศิลป นักวิทยาศาสตรชำนาญการ  

      กองวิจัยพัฒนาปจจัยการผลิตทางการเกษตร 

ถาม ตอบ 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 13.15 น. 

 

13.15 – 13.20 น. 

ประเภทงานวิจัยปรับปรุงพันธุ : ถั่วเขียว พันธุชัยนาท 3 

โดย นางสาวอัจฉรา จอมสงาวงศ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนยวิจัยพืชไรชัยนาท 

ถาม ตอบ 

13.20 - 13.35 น. 

 

 

 

13.35 - 13.40 น. 

ประเภทงานพัฒนางานวิจัย : การผลิตสารยับย้ังเอนไซมแอลฟา - กลูโคซิเดส จาก

หอมแดงและการขยายผลเชิงพาณิชย 

โดย นางสาววิมลวรรณ วัฒนวิจิตร นักวิทยาศาสตรชำนาญการพิเศษ  

      กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร 

ถาม ตอบ 

13.40 - 14.00 น. รับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม 

14.00 - 14.15 น. 

 

 

 

14.15 - 14.20 น. 

ประเภทงานวิจัยส่ิงประดิษฐคิดคน : การพัฒนาเครื่องพนสารปองกันกำจัดหนอนกระทู

ขาวโพดลายจุดแบบอุโมงคลม 

โดย นายยุทธนา เครือหาญชาญพงค วิศวกรการเกษตรชำนาญการพิเศษ 

      สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม 

ถาม ตอบ 

14.20 - 14.35 น. 

 

 

14.35 - 14.40 น. 

ประเภทงานดานบริการวิชาการ : การขอรับรองหองปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ด

พันธุมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 ของศูนยวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุพืชเชียงใหม 

โดย นางสาวนิภาภรณ พรรณนา ผอูำนวยการศูนยวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุพืชเชียงใหม 

ถาม ตอบ 

แผนแมบท ประเด็นการเกษตร (ตอ) 

แผนแมบทยอย เกษตรปลอดภัย 

14.40 - 15.30 น. 

 

 

 

 

 

15.30 - 15.40 น. 

ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติที่ อยู ในความรับผิดชอบของ 

กรมวิชาการเกษตรท้ัง 6 ฉบับ 

โดย  1) นายสมพล ชางบุ หัวหนาดานตรวจพืชจันทบุรี 

           สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร 

       2) นายปาน ปานขาว นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ 

           สำนักคุมครองพันธุพืช 

ถาม ตอบ 

15.40 - 16.00 น. พิธีปดการจัดงาน 

โดย นายระพีภัทร จันทรศรีวงศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 
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หมายเหตุ :  

 1) กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

 2) การแตงกายผูเขารวมงาน 

  วันที่ 19 กันยายน 2565 : ชุดผาไทยโทนเหลืองหรือชุดสุภาพ 

  วันที่ 20 กันยายน 2565 : ชุดผาไทยโทนชมพูหรือชุดสุภาพ 

  วันที่ 21 กันยายน 2565 : ชุดสุภาพ 

 3) ขอความรวมมือใหสวนราชการตางๆ ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

ประกาศคณะกรรมการโรคติดตอ เก่ียวกับมาตรการเฝาระวังปองกันและควบคุมโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(Covid – 19) โดยผู เขารวมงานแสดงผลการตรวจหาเชื้ อ  Covid – 19 ดวย ATK หรือ RT – PCR  

(ที่มีผลเปนลบ ไมเกิน 24 ชั่วโมงกอนเขารวมงาน) ณ จุดลงทะเบียน หนาหองแกรนดนันทา โรงแรมเซ็นทารา 

ริเวอรไซด เชียงใหม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม. 


