
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดต�อสอบถามติดต�อสอบถามติดต�อสอบถามติดต�อสอบถาม    
สถาบันคลังสมองของชาติ     

    328 อาคารอุดมศึกษา 2  ชั้น 19 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
    นางสาวพัชยา มาสมบูรณ์   โทรศัพท์ 02 
    โทรสาร 02 126 7635       อีเมล์ patchaya

การระบสมะครการระบสมะครการระบสมะครการระบสมะคร    
1. สถาบะนฯ ระบสมะครผู�เข�าร�วมหละกสูตร 

ค�าลงทัเบียน  
2. สถาบะนฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค�าลงทัเบียน หากผู�สมะครต�องการยกเลิกการเข�าร�วมหละกสูตร แต�สามารถส�ง

ผู�แทนได� 

ค�าลงทัเบียนค�าลงทัเบียนค�าลงทัเบียนค�าลงทัเบียน    

 

ผู�เข�าผู�เข�าผู�เข�าผู�เข�าร�วมหละกสูตรร�วมหละกสูตรร�วมหละกสูตรร�วมหละกสูตร    
  ผู�บริหารงบปรัมาณสนะบสนุนทุนวิจะย

 ผู�บริหารชุดโครงการวิจะย ผู�บริหารกลุ�มงานวิจะ

 ผู�ปรัสานงานชุดโครงการ  หะวหน�าโครงการวิจะย 

 ผู�สนใจใฝ/รู�การบริหารจะดการงานวิจะย

 ผู�บริหารงานวิจะยแลันวะตกรรมในมหาวิทยาละย

รวมทะ้งผู�บริหารงานวิจะยแลันวะตกรรมในหน�วยงานของระฐแลัเอกชนอื่นๆ

 

ท�านลั 

16,500.- 

ค�าลงทัเบียน ครอบคลุม

ทะ้งนี้ 
 

 

รัยัเวลา รัยัเวลา รัยัเวลา รัยัเวลา 3 3 3 3 วะนวะนวะนวะน    
 

รุ�นที่ 1  วะนที่ 2-4 เมษายน 
รุ�นที่ 2  วะนที่ 12-14  มิถุนายน 
รุ�นที่ 3   กะนยายน 2561 

    รุ�นที่ 4  ธะนวาคม 2561 

ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
02 126 7632-34 ต่อ 110 

patchaya@knit.or.th  

สถาบะนฯ ระบสมะครผู�เข�าร�วมหละกสูตร จํานวน 35 ท�านเท�านะ้น โดยพิจารณาจากลําดะบการสมะครแลัการชํารั

ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค�าลงทัเบียน หากผู�สมะครต�องการยกเลิกการเข�าร�วมหละกสูตร แต�สามารถส�ง

ผู�บริหารงบปรัมาณสนะบสนุนทุนวิจะย 

ผู�บริหารกลุ�มงานวิจะย (Research Cluster)  

ผู�ปรัสานงานชุดโครงการ  หะวหน�าโครงการวิจะย  

ผู�สนใจใฝ/รู�การบริหารจะดการงานวิจะย 

ผู�บริหารงานวิจะยแลันวะตกรรมในมหาวิทยาละย ได�แก� รองอธิการบดี คณบดี ผู�อํานวยการสํานะก 

รวมทะ้งผู�บริหารงานวิจะยแลันวะตกรรมในหน�วยงานของระฐแลัเอกชนอื่นๆ 

ค�าลงทัเบียน ครอบคลุม 
1. การเข�าฟJงบรรยายแลัปฏิบะติการตลอด 3 
2. ค�าเอกสารปรักอบการอบรม 1 ชุด 
3. ค�าอาหารว�าง อาหารกลางวะนแลัเครื่องดื่ม ตลอดรัยัเวลาการอบรม 

3 วะน 
ทะ้งนี้ ไม�รวมไม�รวมไม�รวมไม�รวม ค�าเดินทางแลัค�าที่พะก ของผู�เข�าร�วมการอบรม

เมษายน 2561 
มิถุนายน 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยพิจารณาจากลําดะบการสมะครแลัการชํารั

ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค�าลงทัเบียน หากผู�สมะครต�องการยกเลิกการเข�าร�วมหละกสูตร แต�สามารถส�ง

ลงทะเบียนออนไลน์
www.knit.or.th                

     

 

ได�แก� รองอธิการบดี คณบดี ผู�อํานวยการสํานะก  

3 วะน 

ค�าอาหารว�าง อาหารกลางวะนแลัเครื่องดื่ม ตลอดรัยัเวลาการอบรม 

ค�าเดินทางแลัค�าที่พะก ของผู�เข�าร�วมการอบรม 

ก����������	ก��
�������������
Research and Triple I (Ideate, Innovate, Impact)  Research and Triple I (Ideate, Innovate, Impact)  Research and Triple I (Ideate, Innovate, Impact)  Research and Triple I (Ideate, Innovate, Impact)  

ImpactImpactImpactImpact

การรวบรวมสะงเคราัหXแนวคิดการรวบรวมสะงเคราัหXแนวคิดการรวบรวมสะงเคราัหXแนวคิดการรวบรวมสะงเคราัหXแนวคิด
อย�างมีรับบเพื่อบรรลุเปYาหมายอย�างมีรับบเพื่อบรรลุเปYาหมายอย�างมีรับบเพื่อบรรลุเปYาหมายอย�างมีรับบเพื่อบรรลุเปYาหมาย

การสร�างการการสร�างการการสร�างการการสร�างการ
เปลีย่นแปลงเปลีย่นแปลงเปลีย่นแปลงเปลีย่นแปลง    
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Research and Triple I (Ideate, Innovate, Impact)  Research and Triple I (Ideate, Innovate, Impact)  Research and Triple I (Ideate, Innovate, Impact)  Research and Triple I (Ideate, Innovate, Impact)  

ExecutiveExecutiveExecutiveExecutive    ProgramProgramProgramProgram
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IdeateIdeateIdeateIdeate

InnovateInnovateInnovateInnovate

การรวบรวมสะงเคราัหXแนวคิดการรวบรวมสะงเคราัหXแนวคิดการรวบรวมสะงเคราัหXแนวคิดการรวบรวมสะงเคราัหXแนวคิด
อย�างมีรับบเพื่อบรรลุเปYาหมายอย�างมีรับบเพื่อบรรลุเปYาหมายอย�างมีรับบเพื่อบรรลุเปYาหมายอย�างมีรับบเพื่อบรรลุเปYาหมาย    

การสร�างสรรคXนวะตกรรมทะง้ การสร�างสรรคXนวะตกรรมทะง้ การสร�างสรรคXนวะตกรรมทะง้ การสร�างสรรคXนวะตกรรมทะง้ 
Product Process Product Process Product Process Product Process 
ManagementManagementManagementManagement
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Research and Triple I (Ideate, Innovate, Impact)  Research and Triple I (Ideate, Innovate, Impact)  Research and Triple I (Ideate, Innovate, Impact)  Research and Triple I (Ideate, Innovate, Impact)  

ProgramProgramProgramProgram
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การสร�างสรรคXนวะตกรรมทะง้ การสร�างสรรคXนวะตกรรมทะง้ การสร�างสรรคXนวะตกรรมทะง้ การสร�างสรรคXนวะตกรรมทะง้     
Product Process Product Process Product Process Product Process แลั แลั แลั แลั 
ManagementManagementManagementManagement    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถาบะนคละงสมองของชาติสถาบะนคละงสมองของชาติสถาบะนคละงสมองของชาติสถาบะนคละงสมองของชาติ  นําเสนอหละกสูตรการบริหารจะดการชุดโครงการที่ออกแบบใหม� โดยตรัหนะกถึง

รับบวิจะยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย�างรวดเร็วตามนโยบายที่มุ�งสู� 
วิจะยที่มุ�งเน�น Program Based แลั บูรณาการ
จําเปbนต�องเรียนรู� เข�าใจ เข�าถึง แลัสามารถออกแบบชุดโครงการให�สรรคXสร�างนวะตกรรมได�ตามความคาดวหวะง 
สถาบะนคละงสมองของชาติ จึงได�จะดทําหละกสูตรการบริหารงานวิจะยที่สอดคล�อ
รับบวิจะย โดยมีองคXปรักอบด�านการปฏิรูปรับบวิจะย กรณีตะวอย�างที่ปรัสบความสําเร็จแลักําละงดําเนินการ ทฤษฎี
แลัเครื่องมือการจะดการตะ้งแต�การออกแบบ จนถึง 

 
 

รูปแบบการจะดหละกสูตรรูปแบบการจะดหละกสูตรรูปแบบการจะดหละกสูตรรูปแบบการจะดหละกสูตร    
� เน�น Active Learning ExperienceActive Learning ExperienceActive Learning ExperienceActive Learning Experience
� ได�ระบฟJงได�ระบฟJงได�ระบฟJงได�ระบฟJงแนวคิด กรับวนการสร�างสรรคXนวะตกรรม 

ปรัสบการณXตรง ..ทําไมงานวิจะยไปไม�ถึงนวะตกรรม
� เข�าถึงเข�าถึงเข�าถึงเข�าถึง กรณีศึกษาที่ปรัสบความสําเร็จตะ้งแต�ต�นทาง 

จากวิทยากรผู�ออกแบบแลับริหารจะดการงานวิจะย
� เข�าใจเข�าใจเข�าใจเข�าใจ ความสะมพะนธXรัหว�างเปYาหมายการพะฒนาปรัเทศกะบการสนะบสนุนการวิจะยแลัทุนวิจะย
� เรียนรู�เรียนรู�เรียนรู�เรียนรู� ทฤษฎี แลัฝiกใช�เครื่องมือการออกแบบแลับริหารจะดการชุดโครงการวิจะยขนาดใหญ�

ตะ้งแต� Problem Identification…
� โอกาสในการแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนมุมมอง ปรัสบการณXกะบวิทยากรแลัผู�บ

    

 

ผลที่คาดว�าจัได�ระบผลที่คาดว�าจัได�ระบผลที่คาดว�าจัได�ระบผลที่คาดว�าจัได�ระบ    
ผู�เข�าร�วมหละกสูตรสามารถ ผู�เข�าร�วมหละกสูตรสามารถ ผู�เข�าร�วมหละกสูตรสามารถ ผู�เข�าร�วมหละกสูตรสามารถ : : : :     

1. ตรัหนะกถึงการปฏิรูปรับบแลังบปรัมาณการวิจะย แลัผลกรัทบ
2. เรียนรู� เข�าถึงนวะตกรรม ที่เปbนผลจากการวิจะยรัดะบต�างๆ
3. เข�าใจแลัสามารถประบใช�เครื่องมือการบริหารจะดการในกรับวนการออกแบบชุดโครงการวิจะยขนาดใหญ�
4. มีเครื่องมือติดตามปรัเมินผลละพธXแลัผลกรัทบของโครงการ

วะวะวะวะตถปุรัสงคXตถปุรัสงคXตถปุรัสงคXตถปุรัสงคX    

เพื่อพะฒนาผู�บริหารงานวิจะยให�สามารถบริหารโปรแกรมวิจะยแลันวะตกรรม โดยใช�การอออกแบบกรับวนการ
บริหารงานวิจะยเพื่อสร�างผลละพธXผ�านกรับวนการเรียนรู�แลั

    

 

นําเสนอหละกสูตรการบริหารจะดการชุดโครงการที่ออกแบบใหม� โดยตรัหนะกถึง

รับบวิจะยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย�างรวดเร็วตามนโยบายที่มุ�งสู� Thailand 4.0 ของระฐบาลแลัรับบงบปรัมาณการ
แลั บูรณาการ ดะงนะ้น ผู�บริหารโครงการวิจะย ผู�บริหารงานวิจะยทุกรัดะบ มีความ

จําเปbนต�องเรียนรู� เข�าใจ เข�าถึง แลัสามารถออกแบบชุดโครงการให�สรรคXสร�างนวะตกรรมได�ตามความคาดวหวะง 
สถาบะนคละงสมองของชาติ จึงได�จะดทําหละกสูตรการบริหารงานวิจะยที่สอดคล�องกะบยุทธศาสตรXชาติแลัแนวทางการปฏิรูป
รับบวิจะย โดยมีองคXปรักอบด�านการปฏิรูปรับบวิจะย กรณีตะวอย�างที่ปรัสบความสําเร็จแลักําละงดําเนินการ ทฤษฎี
แลัเครื่องมือการจะดการตะ้งแต�การออกแบบ จนถึง outcome แลั impact  

Active Learning ExperienceActive Learning ExperienceActive Learning ExperienceActive Learning Experience 
แนวคิด กรับวนการสร�างสรรคXนวะตกรรม  

ทําไมงานวิจะยไปไม�ถึงนวะตกรรม? 
กรณีศึกษาที่ปรัสบความสําเร็จตะ้งแต�ต�นทาง (ได�ระบทุนใหญ�) ถึงปลายทาง (

จากวิทยากรผู�ออกแบบแลับริหารจะดการงานวิจะย  
ความสะมพะนธXรัหว�างเปYาหมายการพะฒนาปรัเทศกะบการสนะบสนุนการวิจะยแลัทุนวิจะย
ทฤษฎี แลัฝiกใช�เครื่องมือการออกแบบแลับริหารจะดการชุดโครงการวิจะยขนาดใหญ�
Problem Identification…จนถึง Impact 

มุมมอง ปรัสบการณXกะบวิทยากรแลัผู�บริหารงานวิจะย 

ตรัหนะกถึงการปฏิรูปรับบแลังบปรัมาณการวิจะย แลัผลกรัทบ 
เรียนรู� เข�าถึงนวะตกรรม ที่เปbนผลจากการวิจะยรัดะบต�างๆ 
เข�าใจแลัสามารถประบใช�เครื่องมือการบริหารจะดการในกรับวนการออกแบบชุดโครงการวิจะยขนาดใหญ�
มีเครื่องมือติดตามปรัเมินผลละพธXแลัผลกรัทบของโครงการ/ชุดโครงการ 

ผู�บริหารงานวิจะยให�สามารถบริหารโปรแกรมวิจะยแลันวะตกรรม โดยใช�การอออกแบบกรับวนการ
กรับวนการเรียนรู�แลัการปรัชุมเชิงปฏิบะติการ 

 

 

 

 

 

 

นําเสนอหละกสูตรการบริหารจะดการชุดโครงการที่ออกแบบใหม� โดยตรัหนะกถึง

ของระฐบาลแลัรับบงบปรัมาณการ
ผู�บริหารโครงการวิจะย ผู�บริหารงานวิจะยทุกรัดะบ มีความ

จําเปbนต�องเรียนรู� เข�าใจ เข�าถึง แลัสามารถออกแบบชุดโครงการให�สรรคXสร�างนวะตกรรมได�ตามความคาดวหวะง 
งกะบยุทธศาสตรXชาติแลัแนวทางการปฏิรูป

รับบวิจะย โดยมีองคXปรักอบด�านการปฏิรูปรับบวิจะย กรณีตะวอย�างที่ปรัสบความสําเร็จแลักําละงดําเนินการ ทฤษฎี

(สร�าง Impact)  

ความสะมพะนธXรัหว�างเปYาหมายการพะฒนาปรัเทศกะบการสนะบสนุนการวิจะยแลัทุนวิจะย 
ทฤษฎี แลัฝiกใช�เครื่องมือการออกแบบแลับริหารจะดการชุดโครงการวิจะยขนาดใหญ� 

เข�าใจแลัสามารถประบใช�เครื่องมือการบริหารจะดการในกรับวนการออกแบบชุดโครงการวิจะยขนาดใหญ� 

ผู�บริหารงานวิจะยให�สามารถบริหารโปรแกรมวิจะยแลันวะตกรรม โดยใช�การอออกแบบกรับวนการ

วิววิิวิ
 เลขาธิการสํานะกงานคณักรรมการวิจะยแห�งชาติการ
ปฏิรูปรับบวิจะยแลัรับบงบปรัมาณวิจะย  

 เลขานุการสภานโยบายวิจะยแลันวะตกรรมแห�งชาติ
 อดีตผู�อํานวยการศูนยXนาโนเทคโนโลยีแห�งชาติ 

ศศศศ....    นพนพนพนพ. . . . สิริฤกษX ทรงศิวิไลสิริฤกษX ทรงศิวิไลสิริฤกษX ทรงศิวิไลสิริฤกษX ทรงศิวิไล    

 อดีตผู�อํานวยการสํานะกงานกองทุนสนะบสนุน 
การวิจะย 2 สมะย 

 อดีตผู�อํานวยการสถาบะนคละงสมองของชาติ 
 ผู�บุกเบิก Program Based Research  
 ผู�ขะบเคลื่อน LFA ในการออกแบบชุดโครงการ 

รศรศรศรศ....    ดรดรดรดร. . . . ศริพิร กริตกิารกุล  ศริพิร กริตกิารกุล  ศริพิร กริตกิารกุล  ศริพิร กริตกิารกุล      
    

ศศศศ....    ดรดรดรดร. . . . ปtยัวะต ิบญุปtยัวะต ิบญุปtยัวะต ิบญุปtยัวะต ิบญุ----หลงหลงหลงหลง            

ดรดรดรดร. . . . ทวศีะกดิ ์กออนะนตกูลทวศีะกดิ ์กออนะนตกูลทวศีะกดิ ์กออนะนตกูลทวศีะกดิ ์กออนะนตกูล    
 ปรัธานกรรมการบริหาร สํานะกงานระฐบาล
อิเล็กทรอนิกสX (องคXการมหาชน) 

 ผู�ทรงคุณวุฒิ ในสภานโยบายวิจะยแลันวะตกรรมแห�ง
ขาติ (สวนช.) 

 กรรมการปฏิรูปปรัเทศด�านเศรษฐกิจ 
 อดีตผู�อํานวยการ สํานะกงานพะฒนาวิทยาศาสตรXแลั
เทคโนโลยีแห�งชาติ (สวทช.) 

ดรดรดรดร. . . . ทวศีะกดิ ์ภู�หล่ําทวศีะกดิ ์ภู�หล่ําทวศีะกดิ ์ภู�หล่ําทวศีะกดิ ์ภู�หล่ํา    
 ผู�ก�อตะ้งแลักรรมการผู�จะดการบริษะท สวีทซีดสX จํากะด
 ผู�สร�างนวะตกรรม Siam Ruby Queen 
 ผู�ขะบเคลื่อน Social Enterprise สําหระบเกษตรกร
ไทยรายเดียวที่ระฐบาลจีนเชญิเปbนที่ปรึกษาแผนงาน
ประบปรุงพะนธุXแลัสร�างนะกวิจะย 

 รองอธิการบดีมหาวิทยาละยแม�โจ� 
 ผู�บุกเบิก “สร�างรับบอาชีพเกษตรกรไทย ผ�านไก�ปรัดู�
หางดํา” 

 ผู�ปรัสบความสําเร็จในการจะดทําข�อเสนองบปรัมาณ
วิจะยอย�างก�าวกรัโดด 

ออออ. . . . พรเทพ ฉะตรภญิญาคปุตXพรเทพ ฉะตรภญิญาคปุตXพรเทพ ฉะตรภญิญาคปุตXพรเทพ ฉะตรภญิญาคปุตX        
     ผู�อํานวยการฝ/ายวิชาการแลัพะฒนาธุรกิจ 

หละกสูตรความร�วมมือรัหว�าง จาคอบ เจนเซ�น ดีไซนX แลั
มหาวิทยาละยเทคโนโลยีพรัจอมเกล�าธนบุรี  

 ผู� เ ชี่ ยวชาญแลัวิทยากรด� านการออกแบบ Design 
Thinking 

 อดีตรองผู�อํานวยการสํานะกงานกองทุนสนะบสนุนการวิจะย
 รองผู�อํานวยการสถาบะนคละงสมองของชาติ 
 ผู�เชี่ยวชาญด�านการพะฒนาแลับริหารจะดการงานวิจะยแบบชุดโครงการ
 ผู�อํานวยการหละกสูตร 

รศรศรศรศ....    ดรดรดรดร. . . . จะนทรXจระส เรีย่วเดชัจะนทรXจระส เรีย่วเดชัจะนทรXจระส เรีย่วเดชัจะนทรXจระส เรีย่วเดชั            
    

วิววิิวิทยากรทยากรทยากรทยากร    
เลขาธิการสํานะกงานคณักรรมการวิจะยแห�งชาติการ

เลขานุการสภานโยบายวิจะยแลันวะตกรรมแห�งชาติ 

 

 เลขาธิการสํานะกงานคณักรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตรX เทคโนโลยีแลันวะตกรรมแห�งชาติ

 เลขานุการสภานโยบายวิจะยแลันวะตกรรมแห�งชาติ

ดรดรดรดร....    จิตติ์พร เครอืเนตร  จิตติ์พร เครอืเนตร  จิตติ์พร เครอืเนตร  จิตติ์พร เครอืเนตร  

รรรรศศศศ....    ดรดรดรดร. . . . สุวรรณา ปรัณีตวตกุลสุวรรณา ปรัณีตวตกุลสุวรรณา ปรัณีตวตกุลสุวรรณา ปรัณีตวตกุล

ดรดรดรดร....    สีลาภรณX บะวสายสีลาภรณX บะวสายสีลาภรณX บะวสายสีลาภรณX บะวสาย

ดรดรดรดร....กิติพงศX พร�อมวงศXกิติพงศX พร�อมวงศXกิติพงศX พร�อมวงศXกิติพงศX พร�อมวงศX

ในสภานโยบายวิจะยแลันวะตกรรมแห�ง

อดีตผู�อํานวยการ สํานะกงานพะฒนาวิทยาศาสตรXแลั

กรรมการผู�จะดการบริษะท สวีทซีดสX จํากะด 

สําหระบเกษตรกร
รึกษาแผนงาน

 กรรมการแลัเลขานุการคณักรรรมการ 
ในคณักรรมการจะดทํายุทธศาสตรXชาติด�าน
การสร�างโอกาสแลัความเสมอภาคทางสะงคม

 อดีตรองผู�อํานวยการสํานะกงานกองทุนสนะบสนนุการวิจะย
 อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห�งชาติ 
 ผู�ขะบเคลื่อนกลไก Area-Based Budgeting (ABB)

รศรศรศรศ....    สมพร อิศวิลานนทXสมพร อิศวิลานนทXสมพร อิศวิลานนทXสมพร อิศวิลานนทX
 นะกวชิาการอาวุโส สถาบะนคละงสมองของชาติ
 กรรมการสภามหาวิทยาละยเกษตรศาสตรX 
 ผู�เชี่ยวชาญนโยบายเกษตร 
 ผู�ทรงคุณวุฒิด�านการปรัเมิน Outcome Mapping

เกษตรกรไทย ผ�านไก�ปรัดู�

ผู�ปรัสบความสําเร็จในการจะดทําข�อเสนองบปรัมาณ

 VP ด�านการวิจะยแลัพะฒนา บริษะท พีทีที 
โกลบอล เคมิคอล จํากะด (มหาชน): PTTGC

 ผู�เชี่ยวชาญการวิจะยแลันวะตกรรมรัดะบ 
Conglomerate       

 

หมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุ วทิยากรแต�ลัรุ�น
เปลี่ยนแปลงได�ตามความเหมาัสม

 

ดรดรดรดร. . . . ปtยัทะศนX ปtยัทะศนX ปtยัทะศนX ปtยัทะศนX พาฬอนรุะกษXพาฬอนรุะกษXพาฬอนรุะกษXพาฬอนรุะกษX

หละกสูตรความร�วมมือรัหว�าง จาคอบ เจนเซ�น ดีไซนX แลั

Design 

อดีตรองผู�อํานวยการสํานะกงานกองทุนสนะบสนุนการวิจะย 

ผู�เชี่ยวชาญด�านการพะฒนาแลับริหารจะดการงานวิจะยแบบชุดโครงการ 

 อาจารยXปรัจํา คณัเศรษฐศาสตรX 
มหาวิทยาละยเกษตรศาสตรX 

 ผู�เชี่ยวชาญด�านการปรัเมินผลกรัทบทาง
เศรษฐกิจของงานวิจะยด�านการเกษตร, 
เศรษฐศาสตรXทระพยากรธรรมชาติแลัสิ่งแวดล�อม
ทางการเกษตร, การเกษตรอย�างยะ่งยืน 

 ผู�ช�วยผู�ปรัสานงานแลันะกวิจะยอาวุโส  
สถาบะนคละงสมองของชาติ 

 ผู�เชี่ยวชาญแลัวิทยากรด�านการปรัเมินผล
กรัทบทางเศรษฐกิจของงานวิจะยด�านการเกษตร

นโยบาย
วิทยาศาสตรX เทคโนโลยีแลันวะตกรรมแห�งชาติ  
เลขานุการสภานโยบายวิจะยแลันวะตกรรมแห�งชาติ 

จิตติ์พร เครอืเนตร  จิตติ์พร เครอืเนตร  จิตติ์พร เครอืเนตร  จิตติ์พร เครอืเนตร  

สุวรรณา ปรัณีตวตกุลสุวรรณา ปรัณีตวตกุลสุวรรณา ปรัณีตวตกุลสุวรรณา ปรัณีตวตกุล            

สีลาภรณX บะวสายสีลาภรณX บะวสายสีลาภรณX บะวสายสีลาภรณX บะวสาย    

กิติพงศX พร�อมวงศXกิติพงศX พร�อมวงศXกิติพงศX พร�อมวงศXกิติพงศX พร�อมวงศX 

 
ในคณักรรมการจะดทํายุทธศาสตรXชาติด�าน 

แลัความเสมอภาคทางสะงคม 
อดีตรองผู�อํานวยการสํานะกงานกองทุนสนะบสนนุการวิจะย 

Based Budgeting (ABB) 

สมพร อิศวิลานนทXสมพร อิศวิลานนทXสมพร อิศวิลานนทXสมพร อิศวิลานนทX    
นะกวชิาการอาวุโส สถาบะนคละงสมองของชาติ 

 

Outcome Mapping 

บริษะท พีทีที  
PTTGC 

แต�ลัรุ�นอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได�ตามความเหมาัสม 

พาฬอนรุะกษXพาฬอนรุะกษXพาฬอนรุะกษXพาฬอนรุะกษX    

เศรษฐศาสตรXทระพยากรธรรมชาติแลัสิ่งแวดล�อม

การปรัเมินผล
กรัทบทางเศรษฐกิจของงานวิจะยด�านการเกษตร 


