(ยกร่ าง)

คาสั่งกรมวิชาการเกษตร
ที่
/ 2562
เรื่อง แตํงตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและคณะกรรมการที่ปรึกษาด๎านวิชาการของหนํวยงาน
-------------------------------อนุสนธิคาสั่งกรมวิชาการเกษตรที่ 299/2561 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง แตํงตั้ง
คณะกรรมการบริหารงานวิจัยและคณะกรรมการที่ปรึกษาด๎านวิชาการของหนํวยงาน ไว๎แล๎ว นั้น
เนื่องจากกรมวิชาการเกษตรได๎เห็นชอบระบบวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร ปี 2562
และมีคณะกรรมการบางทํานเกษียณอายุราชการและปรับเปลี่ยนสังกัดหนํวยงาน ดังนั้น เพื่อให๎การบริหาร
จัดการงานวิจัยและพัฒนาของกรมวิชาการเกษตรดาเนินงานเป็นไปอยํางเหมาะสมมีประสิทธิภาพ จึงให๎ยกเลิก
คาสั่งกรมวิชาการเกษตร 299/2561 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 และแตํงตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัย
และคณะกรรมการที่ปรึกษาด๎านวิชาการของหนํวยงานขึ้นใหมํ โดยมีองค์ประกอบและอานาจหน๎าที่ ดังนี้
คณะกรรมการบริหารงานวิจัยสถาบันวิจัยพืช/สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 – 8/
สานัก/กอง/ศูนย์ จานวน 22 คณะ ดังนี้
1. คณะกรรมการบริหารงานวิจัยสถาบันวิจัยพืชสวน
1. ผู๎อานวยการสถาบันวิจัยพืชสวน
ประธานกรรมการ
2. ผู๎เชี่ยวชาญด๎านพืชสวน
กรรมการ
3. ผู๎เชี่ยวชาญด๎านไม๎ผล
กรรมการ
4. ผู๎อานวยการศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย
กรรมการ
5. ผู๎อานวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหมํ
กรรมการ
6. ผู๎อานวยการศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย
กรรมการ
7. ผู๎อานวยการศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์
กรรมการ
8. ผู๎อานวยการศูนย์วิจัยพืชสวนเลย
กรรมการ
9. ผู๎อานวยการศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ
กรรมการ
10. ผู๎อานวยการศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี
กรรมการ
11. ผู๎อานวยการศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร
กรรมการ
12. ผู๎อานวยการศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง
กรรมการ
13. ผู๎อานวยการศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา
กรรมการ
14. ผู๎อานวยการกลุํมวิชาการ
กรรมการ
15. ผู๎อานวยการกลุํมบริหารโครงการวิจัย
กรรมการและเลขานุการ
2. คณะกรรมการบริหารงานวิจัยสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน
1. ผู๎อานวยการสถาบันวิจัยพืชไรํและพืชทดแทนพลังงาน
ประธานกรรมการ
2. ผู๎เชี่ยวชาญด๎านพืชไรํ
กรรมการ
3. ผู๎เชี่ยวชาญด๎านปรับปรุงพันธุ์พืชไรํ
กรรมการ
4. ผู๎อานวยการศูนย์วิจัยพืชไรํเชียงใหมํ
กรรมการ
5. ผู๎อานวยการศูนย์วิจัยพืชไรํขอนแกํน
กรรมการ
6. ผู๎อานวยการศูนย์วิจัยพืชไรํอุบลราชธานี
กรรมการ
7. ผู๎อานวยการ...

-27. ผู๎อานวยการศูนย์วิจัยพืชไรํนครสวรรค์
กรรมการ
8. ผู๎อานวยการศูนย์วิจัยพืชไรํชัยนาท
กรรมการ
9. ผู๎อานวยการศูนย์วิจัยพืชไรํสุพรรณบุรี
กรรมการ
10. ผู๎อานวยการศูนย์วิจัยพืชไรํระยอง
กรรมการ
11. ผู๎อานวยการศูนย์วิจัยพืชไรํสงขลา
กรรมการ
12. ผู๎อานวยการศูนย์วิจัยปาล์มน้ามันสุราษฎร์ธานี
กรรมการ
13. ผู๎อานวยการศูนย์วิจัยปาล์มน้ามันกระบี่
กรรมการ
14. ผู๎อานวยการกลุํมวิชาการ
กรรมการ
15. ผู๎อานวยการกลุํมบริหารโครงการวิจัย
กรรมการและเลขานุการ
16. หัวหน๎าฝ่ายบริหารทั่วไป
กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ
3. คณะกรรมการบริหารงานวิจัยสานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
1. ผู๎อานวยการสานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดเชียงใหมํ
ประธานกรรมการ
2. ผู๎เชี่ยวชาญด๎านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ (ภาคเหนือตอนบน) กรรมการ
3. ผู๎อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหมํ
กรรมการ
4. ผู๎อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพรํ
กรรมการ
5. ผู๎อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนําน
กรรมการ
6. ผู๎อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลาปาง
กรรมการ
7. ผู๎อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแมํฮํองสอน
กรรมการ
8. ผู๎อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย
กรรมการ
9. ผู๎อานวยการกลุํมประสานและบริหารนโยบาย
กรรมการ
10. ผู๎อานวยการกลุํมพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต
กรรมการ
11. ผู๎อานวยการกลุํมควบคุมตามพระราชบัญญัติ
กรรมการ
12. ผู๎อานวยการกลุํมถํายทอดเทคโนโลยี
กรรมการ
13. ผู๎อานวยการกลุํมวิชาการ
กรรมการและเลขานุการ
4. คณะกรรมการบริหารงานวิจัยสานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก
1. ผู๎อานวยการสานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ประธานกรรมการ
2. ผู๎เชี่ยวชาญด๎านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ (ภาคเหนือตอนลําง) กรรมการ
3. ผู๎อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์
กรรมการ
4. ผู๎อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก
กรรมการ
5. ผู๎อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร
กรรมการ
6. ผู๎อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย
กรรมการ
7. ผู๎อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ์
กรรมการ
8. ผู๎อานวยการกลุํมประสานและบริหารนโยบาย
กรรมการ
9. ผู๎อานวยการกลุํมพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต
กรรมการ
10. ผู๎อานวยการกลุํมควบคุมตามพระราชบัญญัติ
กรรมการ
11. ผู๎อานวยการกลุํมถํายทอดเทคโนโลยี
กรรมการ
12. ผู๎อานวยการกลุํมวิชาการ
กรรมการและเลขานุการ
5. คณะกรรมการ…

-35. คณะกรรมการบริหารงานวิจัยสานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดขอนแก่น
1. ผู๎อานวยการสานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดขอนแกํน ประธานคณะกรรมการ
2. ผู๎เชี่ยวชาญด๎านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
กรรมการ
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน)
3. ผู๎อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร
กรรมการ
4. ผู๎อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์
กรรมการ
5. ผู๎อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย
กรรมการ
6. ผู๎อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
กรรมการ
7. ผู๎อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม
กรรมการ
8. ผู๎อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชัยภูมิ
กรรมการ
9. ผู๎อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี
กรรมการ
10. ผู๎อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรหนองคาย
กรรมการ
11. ผู๎อานวยการกลุํมถํายทอดเทคโนโลยี
กรรมการ
12. ผู๎อานวยการกลุํมประสานและบริหารนโยบาย
กรรมการ
13. ผู๎อานวยการกลุํมพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต
กรรมการ
14. ผู๎อานวยการกลุํมควบคุมตามพระราชบัญญัติ
กรรมการ
15. ผู๎อานวยการกลุํมวิชาการ
กรรมการและเลขานุการ
6. คณะกรรมการบริหารงานวิจัยสานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จังหวัดอุบลราชธานี
1. ผู๎อานวยการสานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จังหวัดอุบลราชธานี ประธานกรรมการ
2. ผู๎เชี่ยวชาญด๎านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
กรรมการ
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลําง)
3. ผู๎อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา
กรรมการ
4. ผู๎อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง
กรรมการ
5. ผู๎อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์
กรรมการ
6. ผู๎อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมหาสารคาม
กรรมการ
7. ผู๎อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร๎อยเอ็ด
กรรมการ
8. ผู๎อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุรินทร์
กรรมการ
9. ผู๎อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอานาจเจริญ
กรรมการ
10. ผู๎อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยโสธร
กรรมการ
11. ผู๎อานวยการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
กรรมการ
12. ผู๎อานวยการกลุํมประสานและบริหารนโยบาย
กรรมการ
13. ผู๎อานวยการกลุํมพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต
กรรมการ
14. ผู๎อานวยการกลุํมควบคุมตามพระราชบัญญัติ
กรรมการ
15. ผู๎อานวยการกลุํมถํายทอดเทคโนโลยี
กรรมการ
16. ผู๎อานวยการกลุํมวิชาการ
กรรมการและเลขานุการ

7. คณะกรรมการ…

-47. คณะกรรมการบริหารงานวิจัยสานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดชัยนาท
1. ผู๎อานวยการสานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดชัยนาท
ประธานกรรมการ
2. ผู๎เชี่ยวชาญด๎านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ (ภาคกลาง)
กรรมการ
3. ผู๎อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี
กรรมการ
4. ผู๎อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี
กรรมการ
5. ผู๎อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี
กรรมการ
6. ผู๎อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี
กรรมการ
7. ผู๎อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานี
กรรมการ
8. ผู๎อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม
กรรมการ
9. ผู๎อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์
กรรมการ
10. ผู๎อานวยการกลุํมประสานและบริหารนโยบาย
กรรมการ
11. ผู๎อานวยการกลุํมพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต
กรรมการ
12. ผู๎อานวยการกลุํมควบคุมตามพระราชบัญญัติ
กรรมการ
13. ผู๎อานวยการกลุํมถํายทอดเทคโนโลยี
กรรมการ
14. ผู๎อานวยการกลุํมวิชาการ
กรรมการและเลขานุการ
8. คณะกรรมการบริหารงานวิจัยสานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดจันทบุรี
1. ผู๎อานวยการสานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดจันทบุรี
ประธานกรรมการ
2. ผู๎เชี่ยวชาญด๎านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ (ภาคตะวันออก) กรรมการ
3. ผู๎อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจันทบุรี
กรรมการ
4. ผู๎อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปราจีนบุรี
กรรมการ
5. ผู๎อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรฉะเชิงเทรา
กรรมการ
6. ผู๎อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระยอง
กรรมการ
7. ผู๎อานวยการกลุํมประสานและบริหารนโยบาย
กรรมการ
8. ผู๎อานวยการกลุํมพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต
กรรมการ
9. ผู๎อานวยการกลุํมควบคุมตามพระราชบัญญัติ
กรรมการ
10. ผู๎อานวยการกลุํมถํายทอดเทคโนโลยี
กรรมการ
11. ผู๎อานวยการกลุํมวิชาการ
กรรมการและเลขานุการ
9. คณะกรรมการบริหารงานวิจัยสานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
1. ผู๎อานวยการสานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประธานกรรมการ
2. ผู๎เชี่ยวชาญด๎านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ (ภาคใต๎ตอนบน) กรรมการ
3. ผู๎อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร
กรรมการ
4. ผู๎อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระนอง
กรรมการ
5. ผู๎อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่
กรรมการ
6. ผู๎อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพังงา
กรรมการ
7. ผู๎อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต
กรรมการ
8. ผู๎อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครศรีธรรมราช
กรรมการ
9. ผู๎อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุราษฎร์ธานี
กรรมการ
10. ผู๎อานวยการกลุํมประสานและบริหารนโยบาย
กรรมการ
11. ผู๎อานวยการกลุํมพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต
กรรมการ
12. ผู๎อานวยการกลุํมควบคุมตามพระราชบัญญัติ
กรรมการ
13. ผู๎อานวยการกลุํมถํายทอดเทคโนโลยี
กรรมการ
14. ผู๎อานวยการกลุํมวิชาการ
กรรมการและเลขานุการ
10. คณะกรรมการ…

-510. คณะกรรมการบริหารงานวิจัยสานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา
1. ผู๎อานวยการสานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา ประธานกรรมการ
2. ผู๎เชี่ยวชาญด๎านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ (ภาคใต๎ตอนลําง) กรรมการ
3. ผู๎อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา
กรรมการ
4. ผู๎อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง
กรรมการ
5. ผู๎อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรัง
กรรมการ
6. ผู๎อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปัตตานี
กรรมการ
7. ผู๎อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา
กรรมการ
8. ผู๎อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส
กรรมการ
9. ผู๎อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ
กรรมการ
10. ผู๎อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสตูล
กรรมการ
11. ผู๎อานวยการกลุํมประสานและบริหารนโยบาย
กรรมการ
12. ผู๎อานวยการกลุํมพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต
กรรมการ
13. ผู๎อานวยการกลุํมควบคุมตามพระราชบัญญัติ
กรรมการ
14. ผู๎อานวยการกลุํมถํายทอดเทคโนโลยี
กรรมการ
15. ผู๎อานวยการกลุํมวิชาการ
กรรมการและเลขานุการ
11. คณะกรรมการบริหารงานวิจัยสานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
1. ผู๎อานวยการสานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
ประธานกรรมการ
2. ผู๎เชี่ยวชาญด๎านศัตรูพืช
กรรมการ
3. ผู๎เชี่ยวชาญด๎านโรคพืช
กรรมการ
4. ผู๎เชี่ยวชาญด๎านวัชพืช
กรรมการ
5. ผู๎เชี่ยวชาญด๎านกักกันพืช
กรรมการ
6. ผู๎อานวยการกลุํมกีฏและสัตววิทยา
กรรมการ
7. ผู๎อานวยการกลุํมวิจัยโรคพืช
กรรมการ
8. ผู๎อานวยการกลุํมวิจัยวัชพืช
กรรมการ
9. ผู๎อานวยการกลุํมวิจัยการกักกันพืช
กรรมการ
10. ผู๎อานวยการกลุํมบริหารศัตรูพืช
กรรมการ
11. ผู๎อานวยการกลุํมบริหารโครงการวิจัย
กรรมการและเลขานุการ
12. หัวหน๎าฝ่ายบริหารทั่วไป
กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ
12. คณะกรรมการบริหารงานวิจัยกองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
1. ผู๎อานวยการกองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
ประธานกรรมการ
2. ผู๎เชี่ยวชาญด๎านดินและปุ๋ย
กรรมการ
3. ผู๎เชี่ยวชาญด๎านวิเคราะห์และทดสอบ
กรรมการ
4. ผู๎เชี่ยวชาญด๎านวัตถุอันตรายทางการเกษตร
กรรมการ
5. ผู๎อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรขอนแกํน
กรรมการ
6. ผู๎อานวยการกลุํมวิจัยวัตถุมีพิษการเกษตร
กรรมการ
7. ผู๎อานวยการกลุํมวิจัยปฐพีวิทยา
กรรมการ
8. ผู๎อานวยการกลุํมวิจัยเกษตรเคมี
กรรมการ
9. ผู๎อานวยการกลุํมบริหารโครงการวิจัย
กรรมการและเลขานุการ
10. หัวหน๎าฝ่ายบริหารทั่วไป
กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ
13. คณะกรรมการ…

-613. คณะกรรมการบริ ห ารงานวิ จั ย กองวิ จั ย และพั ฒ นาวิ ท ยาการหลั ง การเก็ บ เกี่ ย ว
และแปรรูปผลิตผลเกษตร
1. ผู๎อานวยการกองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
ประธานกรรมการ
และแปรรูปผลิตผลเกษตร
2. ผู๎เชี่ยวชาญด๎านวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
กรรมการ
3. ผู๎เชี่ยวชาญด๎านผลิตภัณฑ์เกษตร
กรรมการ
4. ผู๎เชี่ยวชาญด๎านมาตรฐานสินค๎าเกษตร
กรรมการ
5. ผู๎อานวยการกลุํมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวพืชไรํ
กรรมการ
6. ผู๎อานวยการกลุํมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน
กรรมการ
7. ผู๎อานวยการกลุํมวิจัยและพัฒนาการแปรรูปผลิตผลเกษตร
กรรมการ
8. ผู๎อานวยการกลุํมบริหารโครงการวิจัย
กรรมการและเลขานุการ
9. หัวหน๎าฝ่ายบริหารทั่วไป
กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ
14. คณะกรรมการบริหารงานวิจัยสานักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ
1. ผู๎อานวยการสานักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ
ประธานกรรมการ
2. ผู๎เชี่ยวชาญด๎านจุลชีววิทยา
กรรมการ
3. ผู๎เชี่ยวชาญด๎านอนุรักษ์พันธุกรรม
กรรมการ
4. ผู๎เชี่ยวชาญด๎านเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
กรรมการ
5. ผู๎อานวยการกลุํมวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
กรรมการ
6. ผู๎อานวยการกลุํมวิจัยพัฒนาการตรวจสอบพืชและจุลินทรีย์ดัดแปรพันธุกรรม
กรรมการ
7. ผู๎อานวยการกลุํมวิจัยและพัฒนาเห็ด
กรรมการ
8. ผู๎อานวยการกลุํมวิจัยพัฒนาธนาคารเชื้อพันธุ์พืชและจุลินทรีย์ กรรมการและเลขานุการ
9. หัวหน๎าฝ่ายบริหารทั่วไป
กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ
15. คณะกรรมการบริหารงานวิจัยสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม
1. ผู๎อานวยการสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม
ประธานกรรมการ
2. ผู๎เชี่ยวชาญด๎านวิศวกรรมการเกษตร
กรรมการ
3. ผู๎อานวยการศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมเชียงใหมํ
กรรมการ
4. ผู๎อานวยการศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแกํน
กรรมการ
5. ผู๎อานวยการศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมจันทบุรี
กรรมการ
6. ผู๎อานวยการกลุํมบริหารโครงการวิจัย
กรรมการและเลขานุการ
7. หัวหน๎าฝ่ายบริหารทั่วไป
กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ
16. คณะกรรมการบริหารงานวิจัยกองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช
1. ผู๎อานวยการกองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค๎าพืช
ประธานกรรมการ
2. ผู๎เชี่ยวชาญด๎านมาตรฐานคุณภาพสินค๎าเกษตร
กรรมการ
3. ผู๎เชี่ยวชาญด๎านผลิตภัณฑ์เกษตร
กรรมการ
4. ผู๎อานวยการกลุํมพัฒนาระบบความปลอดภัยสินค๎าพืช
กรรมการ
5. ผู๎อานวยการกลุํมจดทะเบียนและออกใบรับรอง
กรรมการ
6. ผู๎อานวยการกลุํมพัฒนาระบบตรวจรับรองมาตรฐานสินค๎าพืช
กรรมการ
7. ผู๎อานวยการกลุํมพัฒนาระบบตรวจรับรองมาตรฐานการผลิตพืช
กรรมการ
8. ผู๎อานวยการกลุํมพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพสินค๎า
กรรมการและเลขานุการ
9. หัวหน๎าฝ่ายบริหารทั่วไป
กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ
17. คณะกรรมการ…

-717. คณะกรรมการบริหารงานวิจัยสานักคุ้มครองพันธุ์พืช
1. ผู๎อานวยการสานักคุ๎มครองพันธุ์พืช
ประธานกรรมการ
2. ผู๎เชี่ยวชาญด๎านคุ๎มครองพันธุ์พืช
กรรมการ
3. ผู๎อานวยการกลุํมวิจัยอนุสัญญาไซเตสด๎านพืช
กรรมการ
4. ผู๎อานวยการกลุํมวิจัยพฤกษศาสตร์และพิพิธภัณฑ์พืช
กรรมการ
5. ผู๎อานวยการกลุํมวิจัยการคุ๎มครองพันธุ์พืช
กรรมการและเลขานุการ
6. นางสาววิลาสินี จิตต์บรรจง นักวิชาการเกษตรชานาญการพิเศษ
กรรมการและ
ผู๎ชํวยเลขานุการ
7. หัวหน๎าฝ่ายบริหารทั่วไป
กรรมการและ
ผู๎ชํวยเลขานุการ
18. คณะกรรมการบริหารงานวิจัยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1. ผู๎อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประธานกรรมการ
2. ผู๎อานวยการกลุํมสถิติการเกษตร
กรรมการ
3. ผู๎อานวยการกลุํมระบบเครือขํายและคอมพิวเตอร์
กรรมการ
4. ผู๎อานวยการกลุํมสารวจข๎อมูลพื้นที่ภูมิศาสตร์เกษตร
กรรมการ
5. ผู๎อานวยการกลุํมสารสนเทศการเกษตร
กรรมการและเลขานุการ
6. หัวหน๎าฝ่ายบริหารทั่วไป
กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ
19. คณะกรรมการบริหารงานวิจัยกองแผนงานและวิชาการ
1. ผู๎อานวยการกองแผนงานและวิชาการ
ประธานกรรมการ
2. ผู๎อานวยการกลุํมระบบวิจัย
กรรมการ
3. ผู๎อานวยการกลุํมวิเคราะห์การใช๎ประโยชน์ผลงานวิจัย
กรรมการ
4. ผู๎อานวยการกลุํมติดตามและประเมินผล
กรรมการ
5. ผู๎อานวยการกลุํมแผนงานและวิเคราะห์งบประมาณ
กรรมการ
6. ผู๎อานวยการกลุํมวิจัยและวิเคราะห์ทางสถิติงานวิจัยเกษตร กรรมการและเลขานุการ
20. คณะกรรมการบริหารงานวิจัยสานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร
1. ผู๎อานวยการสานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร
ประธานกรรมการ
2. ผู๎เชี่ยวชาญด๎านการควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร
กรรมการ
3. ผู๎เชี่ยวชาญด๎านระบบควบคุมการนาเข๎าสํงออกสินค๎าพืชและปัจจัยการผลิต กรรมการ
4. ผู๎เชี่ยวชาญด๎านกักกันพืช
กรรมการ
5. ผู๎อานวยการกลุํมบริการสํงออกสินค๎าเกษตร
กรรมการ
6. ผู๎อานวยการกลุํมควบคุมปุ๋ย
กรรมการ
7. ผู๎อานวยการกลุํมสารวัตรเกษตร
กรรมการ
8. ผู๎อานวยการกลุํมควบคุมพันธุ์พืช
กรรมการ
9. ผู๎อานวยการกลุํมควบคุมวัตถุอันตราย
กรรมการ
10. หัวหน๎าดํานตรวจพืชทําเรือกรุงเทพ
กรรมการ
11. ผู๎อานวยการกลุํมวิชาการ
กรรมการและเลขานุการ
12. ผู๎อานวยการกลุํมบริหารโครงการวิจัย
กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ
13. หัวหน๎าฝ่ายบริหารทั่วไป
กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ
21. คณะกรรมการ…

-821.คณะกรรมการบริหารงานวิจัยกองการยาง
1. ผู๎อานวยการกองการยาง
ประธานกรรมการ
2. ผู๎เชี่ยวชาญด๎านยางพารา
กรรมการ
3. ผู๎อานวยการศูนย์ควบคุมยางเชียงราย
กรรมการ
4. ผู๎อานวยการศูนย์ควบคุมยางหนองคาย
กรรมการ
5. ผู๎อานวยการศูนย์ควบคุมยางบุรีรัมย์
กรรมการ
6. ผู๎อานวยการศูนย์ควบคุมยางฉะเชิงเทรา
กรรมการ
7. ผู๎อานวยการศูนย์ควบคุมยางสุราษฎร์ธานี
กรรมการ
8. ผู๎อานวยการศูนย์ควบคุมยางสงขลา
กรรมการ
9. ผู๎อานวยการกลุํมควบคุมยางตามพระราชบัญญัติ
กรรมการ
10. ผู๎อานวยการกลุํมพัฒนาระบบมาตรฐานยาง
กรรมการ
11. ผู๎อานวยการกลุํมวิชาการ
กรรมการและเลขานุการ
12. หัวหน๎าฝ่ายบริหารทั่วไป
กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ
22. คณะกรรมการบริหารงานวิจัยกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช
๑. ผู๎อานวยการกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช
ประธานกรรมการ
๒. ผู๎เชี่ยวชาญด๎านพืชไรํ
กรรมการ
๓. ผู๎เชี่ยวชาญด๎านพืชสวน
กรรมการ
๔. ผู๎อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชเชียงใหมํ
กรรมการ
๕. ผู๎อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก
กรรมการ
๖. ผู๎อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแกํน
กรรมการ
7. ผู๎อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชลพบุรี
กรรมการ
8. ผู๎อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชสุราษฎร์ธานี
กรรมการ
9. ผู๎อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุราษฎร์ธานี
กรรมการ
๑0. ผู๎อานวยการกลุํมวิชาการ
กรรมการ
๑1. ผู๎อานวยการกลุํมพัฒนาระบบตรวจสอบและรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืช
กรรมการ
๑2. ผู๎อานวยการกลุํมบริหารโครงการและวางแผนการผลิต
กรรมการและเลขานุการ
๑3. หัวหน๎าฝ่ายบริหารทั่วไป
กรรมการและ
ผู๎ชํวยเลขานุการ
ให๎คณะกรรมการฯ ดังกลําวมีอานาจหน๎าที่ ดังนี้
1. บริ ห ารและสนั บ สนุ น งานวิ จั ย พร๎ อ มงบประมาณที่ ห นํ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบเพื่ อ เสนอตํ อ
คณะทางานแผนบูรณาการวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตรเพื่อพิจารณา
2. มีอานาจเชิญผู๎เกี่ยวข๎องเข๎ารํวมประชุมได๎ตามความเหมาะสม
3. ปฏิบัติหน๎าที่อื่นตามที่ได๎รับมอบหมาย

คณะกรรมการ…

-9คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการสถาบันวิจัยพืช/สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 – 8/
สานัก/กอง/ศูนย์ จานวน 22 คณะ ดังนี้
1. คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการสถาบันวิจัยพืชสวน
1. ผู๎ทรงคุณวุฒิด๎านการผลิตพืช
ที่ปรึกษา
2. ผู๎เชี่ยวชาญด๎านพืชสวน
ประธานกรรมการ
3. ผู๎เชี่ยวชาญด๎านไม๎ผล
รองประธานกรรมการ
4. ผู๎เชี่ยวชาญสาขาวิชาเฉพาะด๎าน (ที่เกี่ยวข๎อง)
กรรมการ
5. ผู๎เชี่ยวชาญด๎านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
กรรมการ
ของสานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร (เฉพาะพื้นที่ที่เกี่ยวข๎อง)
6. ผู๎อานวยการกลุํมระบบวิจัย กองแผนงานและวิชาการ
กรรมการ
หรือผู๎แทน
7. ผู๎อานวยการกลุํมติดตาม
กองแผนงานและวิชาการ
กรรมการ
และประเมินผล หรือผู๎แทน
8. ผู๎อานวยการกลุํมวิจัย
กองแผนงานและวิชาการ
กรรมการ
และวิเคราะห์ทางสถิติ
งานวิจัยเกษตร หรือผู๎แทน
9. หัวหน๎างานวิจัยไม๎ดอกไม๎ประดับ
กรรมการ
10. หัวหน๎างานวิจัยพืชสวนอุตสาหกรรม
กรรมการ
11. หัวหน๎างานวิจัยพืชผัก
กรรมการ
12. หัวหน๎างานวิจัยไม๎ผล
กรรมการ
13. หัวหน๎างานวิจัยสมุนไพรและเครื่องเทศ
กรรมการ
14. หัวหน๎างานด๎านตํางประเทศ
กรรมการ
15. นางรัศมี สุรวาณิช
นักวิชาการเกษตรชานาญการพิเศษ
กรรมการ
สถาบันวิจัยพืชสวน
16. นางเพ็ญจันทร์ สุทธานุกูล นักวิชาการเกษตรชานาญการพิเศษ
กรรมการ
ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย
17. นางสุธามาศ ณ นําน
นักวิชาการเกษตรชานาญการพิเศษ
กรรมการ
ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย
18. นายบุญชนะ วงศ์ชนะ
นักวิชาการเกษตรชานาญการพิเศษ
กรรมการ
ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง
19. ผู๎อานวยการแผนบูรณาการวิจัยของสถาบันวิจัยพืชสวน
กรรมการ
20. ผู๎อานวยการกลุํมวิชาการ
กรรมการและเลขานุการ
21. ผู๎อานวยการกลุํมบริหารโครงการวิจัย
กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ
2. คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน
1. ผู๎เชี่ยวชาญด๎านพืชไรํ
ประธานกรรมการ
2. ผู๎เชี่ยวชาญด๎านปรับปรุงพันธุ์พืชไรํ
กรรมการ
3. ผู๎เชี่ยวชาญด๎านวิศวกรรมการเกษตร
กรรมการ
4. ผู๎เชี่ยวชาญด๎านดินและปุ๋ย
กรรมการ
5. ผู๎เชี่ยวชาญด๎านโรคพืช
กรรมการ
6. ผู๎เชี่ยวชาญด๎านศัตรูพืช
กรรมการ
7. ผู๎เชี่ยวชาญ…
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7. ผู๎เชี่ยวชาญด๎านการจัดการ สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1
ผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพ จังหวัดเชียงใหมํ
พื้นที่ (ภาคเหนือตอนบน)
กรรมการ
8. ผู๎เชี่ยวชาญด๎านการจัดการ สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2
ผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพ จังหวัดพิษณุโลก
พื้นที่ (ภาคเหนือตอนลําง)
กรรมการ
9. ผู๎เชี่ยวชาญด๎านการจัดการ สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5
ผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพ จังหวัดชัยนาท
พื้นที่ (ภาคกลาง)
10. ผู๎อานวยการกลุํมวิจัย
กองแผนงานและวิชาการ
กรรมการ
และวิเคราะห์ทางสถิติ
งานวิจัยเกษตร
11. ผู๎อานวยการกลุํมวิจัย
ศูนย์วิจัยพืชไรํเชียงใหมํ
กรรมการ
12. ผู๎อานวยการกลุํมวิจัย
ศูนย์วิจัยพืชไรํขอนแกํน
กรรมการ
13. ผู๎อานวยการกลุํมวิจัย
ศูนย์วิจัยพืชไรํอุบลราชธานี
กรรมการ
14. ผู๎อานวยการกลุํมวิจัย
ศูนย์วิจัยพืชไรํนครสวรรค์
กรรมการ
15. ผู๎อานวยการกลุํมวิจัย
ศูนย์วิจัยพืชไรํชัยนาท
กรรมการ
16. ผู๎อานวยการกลุํมวิจัย
ศูนย์วิจัยพืชไรํสุพรรณบุรี
กรรมการ
17. ผู๎อานวยการกลุํมวิจัย
ศูนย์วิจัยพืชไรํระยอง
กรรมการ
18. ผู๎อานวยการกลุํมวิจัย
ศูนย์วิจัยพืชไรํสงขลา
กรรมการ
19. ผู๎อานวยการกลุํมวิจัย
ศูนย์วิจัยปาล์มน้ามันสุราษฎร์ธานี
กรรมการ
20. ผู๎อานวยการกลุํมวิจัย
ศูนย์วิจัยปาล์มน้ามันกระบี่
กรรมการ
21. ประธานคณะทางานแผนบูรณาการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ
กรรมการ
นวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต๎นทุนการผลิตอ๎อยสูํการพัฒนา
เกษตรสมัยใหมํ
22. ประธานคณะทางานแผนบูรณาการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเพิ่ม
กรรมการ
ประสิทธิภาพระบบการผลิตมันสาปะหลังแบบบูรณาการและยั่งยืน
23. ประธานคณะทางานแผนบูรณาการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ
กรรมการ
นวัตกรรมปาล์มน้ามันเพื่อการผลิตอยํางยั่งยืน
24. ประธานคณะทางานแผนบูรณาการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
กรรมการ
การผลิตข๎าวโพด
25. ประธานคณะทางานแผนบูรณาการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมพืชตระกูล
กรรมการ
ถั่วเพื่อเพิ่มศักยภาพการแขํงขันและความมั่นคงทางอาหาร
26. ประธานคณะทางานแผนบูรณาการวิจัยและพัฒนาพืชไรํเพื่อเสริมรายได๎
กรรมการ
และพัฒนาสูํอาชีพอยํางยั่งยืน
27. ผู๎อานวยการกลุํมวิชาการ
กรรมการและเลขานุการ
28. ผู๎อานวยการกลุํมบริหารโครงการวิจัย
กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ
3. คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการสานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
1. ผู๎ทรงคุณวุฒิด๎านการผลิตพืช
ที่ปรึกษา
2. ผู๎เชี่ยวชาญด๎านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
ประธานกรรมการ
(ภาคเหนือตอนบน)
3. ผู๎เชี่ยวชาญสถาบันวิจัย (ที่เกี่ยวข๎อง)
กรรมการ
4. ผู๎เชี่ยวชาญ…

-114. ผู๎เชี่ยวชาญสาขาวิชาเฉพาะด๎าน (ที่เกี่ยวข๎อง)
กรรมการ
5. ผู๎เชี่ยวชาญด๎านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
กรรมการ
ของสานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร (เฉพาะพื้นที่ที่เกี่ยวข๎อง)
6. ผู๎อานวยการกลุํมระบบวิจัย กองแผนงานและวิชาการ
กรรมการ
หรือผู๎แทน
7. ผู๎อานวยการกลุํมติดตาม กองแผนงานและวิชาการ
กรรมการ
และประเมินผล หรือผู๎แทน
8. ผู๎อานวยการกลุํมวิจัย
กองแผนงานและวิชาการ
กรรมการ
และวิเคราะห์ทางสถิติ
งานวิจัยเกษตร หรือผู๎แทน
9. ผู๎อานวยการกลุํมวิชาการ
กรรมการและเลขานุการ
10. นางสาวฉัตรสุดา
นักวิชาการเกษตรชานาญการพิเศษ
กรรมการและ
เชิงอักษร
สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 ผู๎ชํวยเลขานุการ
จังหวัดเชียงใหมํ
11. นางสาวศิวพร
นักวิชาการเกษตรชานาญการ
กรรมการและ
แสงภัทรเนตร
สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 ผู๎ชํวยเลขานุการ
จังหวัดเชียงใหมํ
4. คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการสานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก
1. ผู๎ทรงคุณวุฒิด๎านการผลิตพืช
ที่ปรึกษา
2. ผู๎เชี่ยวชาญด๎านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
ประธานกรรมการ
(ภาคเหนือตอนลําง)
3. ผู๎เชี่ยวชาญสถาบันวิจัย (ที่เกี่ยวข๎อง)
กรรมการ
4. ผู๎เชี่ยวชาญสาขาวิชาเฉพาะด๎าน (ที่เกี่ยวข๎อง)
กรรมการ
5. ผู๎เชี่ยวชาญด๎านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
กรรมการ
ของสานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร (เฉพาะพื้นที่ที่เกี่ยวข๎อง)
6. ผู๎อานวยการกลุํมระบบวิจัย กองแผนงานและวิชาการ
กรรมการ
หรือผู๎แทน
7. ผู๎อานวยการกลุํมติดตาม กองแผนงานและวิชาการ
กรรมการ
และประเมินผล
หรือผู๎แทน
8. ผู๎อานวยการกลุํมวิจัย
กองแผนงานและวิชาการ
กรรมการ
และวิเคราะห์ทางสถิติ
งานวิจัยเกษตร หรือผู๎แทน
9. นายจรัญ ดิษฐไชยวงศ์
นักวิชาการเกษตรชานาญการพิเศษ
กรรมการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร
10. ผู๎อานวยการกลุํมวิชาการ
กรรมการและเลขานุการ
11. นางกุลธิดา ดอนอยูํไพร นักวิชาการเกษตรชานาญการพิเศษ
กรรมการและ
สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 2 ผู๎ชํวยเลขานุการ
จังหวัดพิษณุโลก
12. นางสาวเกตุวดี สุขสันติมาศ นักวิชาการเกษตรชานาญการ
กรรมการและ
สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 2 ผู๎ชํวยเลขานุการ
จังหวัดพิษณุโลก
5. คณะกรรมการ…

-125. คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการสานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดขอนแก่น
1. ผู๎ทรงคุณวุฒิด๎านการผลิตพืช
ที่ปรึกษา
2. ผู๎เชี่ยวชาญด๎านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
ประธานกรรมการ
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน)
3. ผู๎เชี่ยวชาญสถาบันวิจัย (ที่เกี่ยวข๎อง)
กรรมการ
4. ผู๎เชี่ยวชาญสาขาวิชาเฉพาะด๎าน (ที่เกี่ยวข๎อง)
กรรมการ
5. ผู๎เชี่ยวชาญด๎านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
กรรมการ
ของสานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร (เฉพาะพื้นที่ที่เกี่ยวข๎อง)
6. ผู๎อานวยการกลุํมระบบวิจัย กองแผนงานและวิชาการ
กรรมการ
หรือผู๎แทน
7. ผู๎อานวยการกลุํมติดตาม
กองแผนงานและวิชาการ
กรรมการ
และประเมินผล หรือผู๎แทน
8. ผู๎อานวยการกลุํมวิจัย
กองแผนงานและวิชาการ
กรรมการ
และวิเคราะห์ทางสถิติ
งานวิจัยเกษตร หรือผู๎แทน
9. ผู๎อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
กรรมการ
10. นายศักดิ์สิทธิ์ จรรยากรณ์ ผู๎อานวยการกลุํมพัฒนาการตรวจสอบพืช
กรรมการ
และปัจจัยการผลิต
11. ผู๎อานวยการกลุํมวิจัย
ศูนย์วิจัยพืชไรํขอนแกํน
กรรมการ
12. ผู๎อานวยการกลุํมวิจัย
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแกํน
กรรมการ
13. ผู๎อานวยการกลุํมวิจัย
ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแกํน
กรรมการ
14. ผู๎อานวยการกลุํมวิจัย
ศูนย์วิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทาง
กรรมการ
การเกษตรขอนแกํน
15. ผู๎อานวยการกลุํมวิจัย
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์
กรรมการ
และพัฒนา
16. ผู๎อานวยการกลุํมวิจัย
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชัยภูมิ
กรรมการ
และพัฒนา
17. ผู๎อานวยการกลุํมวิจัย
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม
กรรมการ
และพัฒนา
18. ผู๎อานวยการกลุํมวิจัย
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
กรรมการ
และพัฒนา
19. ผู๎อานวยการกลุํมวิจัย
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย
กรรมการ
และพัฒนา
20. ผู๎อานวยการกลุํมวิจัย
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร
กรรมการ
และพัฒนา
21. ผู๎อานวยการกลุํมวิจัย
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรหนองคาย
กรรมการ
และพัฒนา
22. ผู๎อานวยการกลุํมวิจัย
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี
กรรมการ
และพัฒนา
23. นางสาวศิลดา…

-1323. นางสาวศิลดา ประนาโส

นักวิชาการเกษตรชานาญการพิเศษ
กรรมการ
สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 3
จังหวัดขอนแกํน
24. ผู๎อานวยการกลุํมวิชาการ
กรรมการและเลขานุการ
25. นางสาวญาณิน สุปะมา
นักวิชาการเกษตรชานาญการพิเศษ
กรรมการและ
สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ผู๎ชํวยเลขานุการ
จังหวัดขอนแกํน
26. นายชาญชัย มาสนา
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
กรรมการและ
สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ผู๎ชํวยเลขานุการ
จังหวัดขอนแกํน
6. คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการสานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จังหวัดอุบลราชธานี
1. ผู๎ทรงคุณวุฒิด๎านการผลิตพืช
ที่ปรึกษา
2. ผู๎เชี่ยวชาญด๎านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
ประธานกรรมการ
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลําง)
3. ผู๎เชี่ยวชาญสถาบันวิจัย (ที่เกี่ยวข๎อง)
กรรมการ
4. ผู๎เชี่ยวชาญสาขาวิชาเฉพาะด๎าน (ที่เกี่ยวข๎อง)
กรรมการ
5. ผู๎เชี่ยวชาญด๎านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
กรรมการ
ของสานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร (เฉพาะพื้นที่ที่เกี่ยวข๎อง)
6. ผู๎อานวยการกลุํมระบบวิจัย กองแผนงานและวิชาการ
กรรมการ
หรือผู๎แทน
7. ผู๎อานวยการกลุํมติดตาม
กองแผนงานและวิชาการ
กรรมการ
และประเมินผล หรือผู๎แทน
8. ผู๎อานวยการกลุํมวิจัย
กองแผนงานและวิชาการ
กรรมการ
และวิเคราะห์ทางสถิติ
งานวิจัยเกษตร หรือผู๎แทน
9. ผู๎อานวยการกลุํมวิชาการ สถาบันวิจัยพืชไรํและพืชทดแทนพลังงาน
กรรมการ
10. ผู๎อานวยการกลุํมวิชาการ สถาบันวิจัยพืชสวน
กรรมการ
11. หัวหน๎ากลุํมวิจัย
ศูนย์วิจัยพืชไรํอุบลราชธานี
กรรมการ
12. หัวหน๎ากลุํมวิจัย
ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ
กรรมการ
13. หัวหน๎ากลุํมวิจัยและพัฒนา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา
กรรมการ
14. หัวหน๎ากลุํมวิจัยและพัฒนา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง
กรรมการ
15. หัวหน๎ากลุํมวิจัยและพัฒนา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์
กรรมการ
16. หัวหน๎ากลุํมวิจัยและพัฒนา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุรินทร์
กรรมการ
17. หัวหน๎ากลุํมวิจัยและพัฒนา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร๎อยเอ็ด
กรรมการ
18. หัวหน๎ากลุํมวิจัยและพัฒนา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมหาสารคาม
กรรมการ
19. หัวหน๎ากลุํมวิจัยและพัฒนา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยโสธร
กรรมการ
20. หัวหน๎ากลุํมวิจัยและพัฒนา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอานาจเจริญ
กรรมการ
21. หัวหน๎ากลุํมวิจัยและพัฒนา ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์
กรรมการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
22. ผู๎อานวยการกลุํมวิชาการ
กรรมการและเลขานุการ
23. นางสาววลีรัตน์
นักวิชาการเกษตรชานาญการ
กรรมการและ
วรกาญจนบุญ
สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 ผู๎ชํวยเลขานุการ
จังหวัดอุบลราชธานี
7. คณะกรรมการ…

-147. คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการสานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดชัยนาท
1. ผู๎ทรงคุณวุฒิด๎านการผลิตพืช
ที่ปรึกษา
2. ผู๎เชี่ยวชาญด๎านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ (ภาคกลาง) ประธานกรรมการ
3. ผู๎เชี่ยวชาญสถาบันวิจัย (ที่เกี่ยวข๎อง)
กรรมการ
4. ผู๎เชี่ยวชาญสาขาวิชาเฉพาะด๎าน (ที่เกี่ยวข๎อง)
กรรมการ
5. ผู๎เชี่ยวชาญด๎านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
กรรมการ
ของสานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร (เฉพาะพื้นที่ที่เกี่ยวข๎อง)
6. ผู๎อานวยการกลุํมระบบวิจัย กองแผนงานและวิชาการ
กรรมการ
หรือผู๎แทน
7. ผู๎อานวยการกลุํมติดตาม
กองแผนงานและวิชาการ
กรรมการ
และประเมินผล หรือผู๎แทน
8. ผู๎อานวยการกลุํมวิจัย
กองแผนงานและวิชาการ
กรรมการ
และวิเคราะห์ทางสถิติ
งานวิจัยเกษตร หรือผู๎แทน
9. นางสาวศุภกาญจน์ ล๎วนมณี นักวิชาการเกษตรชานาญการพิเศษ
กรรมการ
กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
10. นางอารดา มาสริ
นักวิชาการเกษตรชานาญการพิเศษ
กรรมการ
ศูนย์วิจัยพืชไรํชัยนาท
11. นายทวีศักดิ์ แสงอุดม
นักวิชาการเกษตรชานาญการพิเศษ
กรรมการ
สถาบันวิจัยพืชสวน
12. นางอรัญญา ภูํวิไล
นักวิชาการเกษตรชานาญการพิเศษ
กรรมการ
สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5
จังหวัดชัยนาท
13. นายสุริพัฒน์ ไทยเทศ
นักวิชาการเกษตรชานาญการพิเศษ
กรรมการ
ศูนย์วิจัยพืชไรํนครสวรรค์
14. ผู๎อานวยการกลุํมวิชาการ
กรรมการและเลขานุการ
15. นางสาววัชรา สุวรรณ์อาศน์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
กรรมการและ
สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ผู๎ชํวยเลขานุการ
จังหวัดชัยนาท
16. นายฉัตรชีวิน ดาวใหญํ
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
กรรมการและ
สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ผู๎ชํวยเลขานุการ
จังหวัดชัยนาท
8. คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการสานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดจันทบุรี
1. ผู๎ทรงคุณวุฒิด๎านการผลิตพืช
ทีป่ รึกษา
2. ผู๎เชี่ยวชาญด๎านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ (ภาคตะวันออก) ประธานกรรมการ
3. ผู๎เชี่ยวชาญสถาบันวิจัย (ที่เกี่ยวข๎อง)
กรรมการ
4. ผู๎เชี่ยวชาญสาขาวิชาเฉพาะด๎าน (ที่เกี่ยวข๎อง)
กรรมการ
5. ผู๎เชี่ยวชาญด๎านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
กรรมการ
ของสานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร (เฉพาะพื้นที่ที่เกี่ยวข๎อง)
6. ผู๎อานวยการ…

-156. ผู๎อานวยการกลุํมระบบวิจัย กองแผนงานและวิชาการ
กรรมการ
หรือผู๎แทน
7. ผู๎อานวยการกลุํมติดตาม
กองแผนงานและวิชาการ
กรรมการ
และประเมินผล หรือผู๎แทน
8. ผู๎อานวยการกลุํมวิจัย
กองแผนงานและวิชาการ
กรรมการ
และวิเคราะห์ทางสถิติ
งานวิจัยเกษตร หรือผู๎แทน
9. ผู๎อานวยการศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี
กรรมการ
10. ผู๎อานวยการศูนย์วิจัยพืชไรํระยอง
กรรมการ
11. ผู๎อานวยการศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมจันทบุรี
กรรมการ
12. นางเพ็ญจันทร์ วิจิตร
นักวิชาการเกษตรชานาญการพิเศษ
กรรมการ
สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6
จังหวัดจันทบุรี
13. นายพุทธธินันทร์ จารุวัฒน์ วิศวกรการเกษตรชานาญการพิเศษ
กรรมการ
ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมจันทบุรี
14. นายสมชาย ฉันทพิริยะพูน นักวิทยาศาสตร์ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6
จังหวัดจันทบุรี
15. นางสาวกมลภัทร ศิริพงษ์ นักวิชาการเกษตรชานาญการ
กรรมการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจันทบุรี
16. นางสาวจารุณี ติสวัสดิ์
นักวิชาการเกษตรชานาญการ
กรรมการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรฉะเชิงเทรา
17. นางสาวเบญจรัตน์
นักวิชาการเกษตรชานาญการ
กรรมการ
เลิศการค๎าสุข
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปราจีนบุรี
18. ประธานคณะทางานแผนบูรณาการที่เกี่ยวข๎อง
กรรมการ
19. ผู๎อานวยการกลุํมวิชาการ
กรรมการและเลขานุการ
20. นางสาวอรุณี แทํงทอง
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
กรรมการและ
สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 ผู๎ชํวยเลขานุการ
จังหวัดจันทบุรี
/10.
9. คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการสานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 จังหวัดสุคณะกรรมการ
ราษฎร์ธานี
1. ผู๎ทรงคุณวุฒิด๎านการผลิตพืช
…ที่ปรึกษา
2. ผู๎เชี่ยวชาญด๎านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
ประธานกรรมการ
(ภาคใต๎ตอนบน)
3. ผู๎เชี่ยวชาญสถาบันวิจัย (ที่เกี่ยวข๎อง)
กรรมการ
4. ผู๎เชี่ยวชาญสาขาวิชาเฉพาะด๎าน (ที่เกี่ยวข๎อง)
กรรมการ
5. ผู๎เชี่ยวชาญด๎านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
กรรมการ
ของสานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร (เฉพาะพื้นที่ที่เกี่ยวข๎อง)
6. ผู๎อานวยการกลุํมระบบวิจัย กองแผนงานและวิชาการ
กรรมการ
หรือผู๎แทน
7. ผู๎อานวยการกลุํมติดตาม
กองแผนงานและวิชาการ
กรรมการ
และประเมินผล หรือผู๎แทน
8. ผู๎อานวยการ…

-168. ผู๎อานวยการกลุํมวิจัย
กองแผนงานและวิชาการ
และวิเคราะห์ทางสถิติ
งานวิจัยเกษตร หรือผู๎แทน
9. ผู๎อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร
10. นางอาพร คงอิสโร
นักวิชาการเกษตรชานาญการพิเศษ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
นครศรีธรรมราช
11. นายนิกร โคตรสมบัติ
นักวิทยาศาสตร์ชานาญการพิเศษ
สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
12. นางสิริฉัตร เชาวน์วุฒิกุล นักวิทยาศาสตร์ชานาญการพิเศษ
สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
13. นายไพบูรณ์ เปรียบยิ่ง นักวิชาการเกษตรชานาญการพิเศษ
สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
14. นายสมคิด ดาน๎อย
นักวิชาการเกษตรชานาญการพิเศษ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่
15. นางจิตติลักษณ์ เหมะ
นักวิทยาศาสตร์ชานาญการ
สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
16. นายชวิศร์ สวัสดิสาร
นักวิชาการเกษตรชานาญการ
สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
17. นางสาววิริยา ประจิมพันธุ์ นักวิชาการเกษตรชานาญการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
นครศรีธรรมราช
18. นางจินตนาพร โคตรสมบัติ นักวิชาการเกษตรชานาญการ
สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
19. นางสาวสุพินยา จันทร์มี นักวิชาการเกษตรชานาญการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุราษฎร์ธานี
20. นายบรรเจิด พูลศิลป์
นักวิชาการเกษตรชานาญการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพังงา
21. นางสาวหทัยกาญจน์
นักวิชาการเกษตรชานาญการ
สิทธา
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุราษฎร์ธานี
22. นางสาวภาวินี คามวุฒิ
นักวิชาการเกษตรชานาญการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระนอง
23. นางสาวนิภาภรณ์ ชูสีนวน นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุราษฎร์ธานี

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

24. นายกิรนันท์…

-1724. นายกิรนันท์ เหมาะประมาณ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
กรรมการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
นครศรีธรรมราช
25. นางสาวภัทรพร ศรีวราพันธุ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
กรรมการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต
26. นางพุฒตาล สังขชาติ
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
กรรมการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต
27. นางสาวอัญชลี มํานทอง
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
กรรมการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่
28. ผู๎อานวยการกลุํมวิชาการ
กรรมการและเลขานุการ
29. นางสาวสุชาดา โภชาดม นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
กรรมการและ
สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 ผู๎ชํวยเลขานุการ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
30. นายสญชัย ขวัญเกื้อ
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
กรรมการและ
สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 ผู๎ชํวยเลขานุการ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
10. คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการสานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา
1. ผู๎ทรงคุณวุฒิด๎านการผลิตพืช
ที่ปรึกษา
2. ผู๎เชี่ยวชาญด๎านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
ประธานกรรมการ
(ภาคใต๎ตอนลําง)
3. ผู๎เชี่ยวชาญสถาบันวิจัย (ที่เกี่ยวข๎อง)
กรรมการ
4. ผู๎เชี่ยวชาญสาขาวิชาเฉพาะด๎าน (ที่เกี่ยวข๎อง)
กรรมการ
5. ผู๎เชี่ยวชาญด๎านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
กรรมการ
ของสานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร (เฉพาะพื้นที่ที่เกี่ยวข๎อง)
6. ผู๎อานวยการกลุํมระบบวิจัย
กองแผนงานและวิชาการ
กรรมการ
หรือผู๎แทน
7. ผู๎อานวยการกลุํมติดตาม
กองแผนงานและวิชาการ
กรรมการ
และประเมินผล หรือผู๎แทน
8. ผู๎อานวยการกลุํมวิจัยและ
กองแผนงานและวิชาการ
กรรมการ
วิเคราะห์ทางสถิติงานวิจัย
เกษตรหรือผู๎แทน
9. ผู๎อานวยการกลุํมวิจัยและพัฒนา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา
กรรมการ
10. ผู๎อานวยการกลุํมวิจัยและพัฒนา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง
กรรมการ
11. ผู๎อานวยการกลุํมวิจัยและพัฒนา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรัง
กรรมการ
12. ผู๎อานวยการกลุํมวิจัยและพัฒนา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปัตตานี
กรรมการ
13. ผู๎อานวยการกลุํมวิจัยและพัฒนา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา
กรรมการ
14. ผู๎อานวยการกลุํมวิจัยและพัฒนา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส กรรมการ
15. ผู๎อานวยการกลุํมวิจัยและพัฒนา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ
กรรมการ
16. ผู๎อานวยการกลุํมวิจัยและพัฒนา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสตูล
กรรมการ
17. ผู๎อานวยการกลุํมวิจัย
ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง
กรรมการ
18. ผู๎อานวยการกลุํมวิจัย
ศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา
กรรมการ
19. ผู๎อานวยการ…

-1819. ผู๎อานวยการกลุํมวิจัยและพัฒนา ศูนย์วิจัยพืชไรํสงขลา
20. นางสาวนันทิการ์
นักวิชาการเกษตรชานาญการพิเศษ
เสนแก๎ว
สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8
จังหวัดสงขลา
21. นางสาวลักษมี สุภัทรา นักวิชาการเกษตรชานาญการพิเศษ
สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8
จังหวัดสงขลา
22. นางสาวอาริยา จูดคง นักวิชาการเกษตรชานาญการพิเศษ
สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8
จังหวัดสงขลา
23. นางสาวสาวิตรี
นักวิทยาศาสตร์ชานาญการพิเศษ
เขมวงศ์
สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8
จังหวัดสงขลา
24. นางสาวมนต์สรวง
นักวิชาการเกษตรชานาญการ
เรืองขนาบ
สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8
จังหวัดสงขลา

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

25. นางสาวเขมมิการ์
โขมพัตร

นักวิทยาศาสตร์ชานาญการ
กรรมการ
สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8
จังหวัดสงขลา
26. ผู๎อานวยการกลุํมวิชาการ
กรรมการและเลขานุการ
27. นางสาวอภิญญา
นักวิชาการเกษตรชานาญการพิเศษ
กรรมการและ
สุราวุธ
สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8
ผู๎ชํวยเลขานุการ
จังหวัดสงขลา
11. คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการสานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
1. ผู๎ทรงคุณวุฒิด๎านการผลิตพืช
ที่ปรึกษา
2. ผู๎เชี่ยวชาญด๎านศัตรูพืช
ประธานกรรมการ
3. ผู๎เชี่ยวชาญด๎านวัชพืช
กรรมการ
4. ผู๎เชี่ยวชาญด๎านโรคพืช
กรรมการ
5. ผู๎เชี่ยวชาญสถาบันวิจัย (ที่เกี่ยวข๎อง)
กรรมการ
6. ผู๎เชี่ยวชาญสาขาวิชาเฉพาะด๎าน (ที่เกี่ยวข๎อง)
กรรมการ
7. ผู๎เชี่ยวชาญด๎านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
กรรมการ
ของสานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร (เฉพาะพื้นที่ที่เกี่ยวข๎อง)
8. ผู๎อานวยการกลุํมระบบวิจัย กองแผนงานและวิชาการ
กรรมการ
หรือผู๎แทน
9. ผู๎อานวยการกลุํมติดตาม
กองแผนงานและวิชาการ
กรรมการ
และประเมินผล หรือผู๎แทน
10. ผู๎อานวยการกลุํมวิจัย
กองแผนงานและวิชาการ
กรรมการ
และวิเคราะห์ทางสถิติ
งานวิจัยเกษตร หรือผู๎แทน
11. ผู๎อานวยการกลุํมกีฏและสัตววิทยา
กรรมการ
12. ผู๎อานวยการกลุํมวิจัยโรคพืช
กรรมการ
13. ผู๎อานวยการ…

-1913. ผู๎อานวยการกลุํมบริหารศัตรูพืช
กรรมการ
14. ผู๎อานวยการกลุํมวิจัยการกักกันพืช
กรรมการ
15. ผู๎อานวยการกลุํมวิจัยวัชพืช
กรรมการ
16. นายจารุวัตถ์ แต๎กุล
นักกีฏวิทยาชานาญการพิเศษ
กรรมการ
สานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
17. นางสาวพลอยชมพู
นักกีฏวิทยาชานาญการพิเศษ
กรรมการ
กรวิภาสเรือง
สานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
18. นางเสาวนิตย์ โพธิ์พูนศักดิ์ นักกีฏวิทยาชานาญการพิเศษ
กรรมการ
สานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
19. นายปราสาททอง พรหมเกิด นักสัตววิทยาชานาญการพิเศษ
กรรมการ
สานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
20. นางสาวบุษราคัม
นักวิชาการโรคพืชชานาญการพิเศษ
กรรมการ
อุดมศักดิ์
สานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
21. นายสิทธิศักดิ์ แสไพศาล นักวิชาการโรคพืชชานาญการพิเศษ
กรรมการ
สานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
22. นางสาวบูรณี พั่ววงษ์แพทย์ นักวิชาการโรคพืชชานาญการพิเศษ
กรรมการ
สานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
23. นายไตรเดช ขํายทอง
นักวิชาการโรคพืชชานาญการพิเศษ
กรรมการ
สานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
24. นางวรัญญา มาลี
นักวิชาการเกษตรชานาญการพิเศษ
กรรมการ
สานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
25. นางสาวปรียพรรณ
นักวิชาการเกษตรชานาญการพิเศษ
กรรมการ
พงศาพิชณ์
สานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
26. นางสลักจิต พานคา
นักวิชาการเกษตรชานาญการพิเศษ
กรรมการ
สานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
27. นางศรีจานรรจ์ ศรีจันทรา นักกีฏวิทยาชานาญการพิเศษ
กรรมการ
สานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
28. นายสุภราดา สุคนธาภิรมย์ นักกีฏวิทยาชานาญการพิเศษ
กรรมการ
ณ พัทลุง
สานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
29. นายสมศักดิ์ ศิริพลตั้งมั่น นักกีฏวิทยาชานาญการพิเศษ
กรรมการ
สานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
30. นางสาวสัญญาณี ศรีคชา นักกีฏวิทยาชานาญการพิเศษ
กรรมการ
สานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
31. นางสาวยุวรินทร์ บุญทบ นักกีฏวิทยาชานาญการพิเศษ
กรรมการ
สานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
32. นางอุราพร หนูนารถ
นักกีฏวิทยาชานาญการ
กรรมการ
สานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
33. นางสาวชนินทร ดวงสอาด นักวิชาการโรคพืชชานาญการ
กรรมการ
สานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
34. ผู๎อานวยการกลุํมบริหารโครงการวิจัย
กรรมการและเลขานุการ
35. นางสาวชมัยพร บัวมาศ นักกีฏวิทยาชานาญการ
กรรมการและ
สานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
ผู๎ชํวยเลขานุการ
36. นางสาวอมรรัชฏ์…

-2036. นางสาวอมรรัชฏ์ คิดใจเดียว นักวิชาการโรคพืชชานาญการ
กรรมการและ
สานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
ผู๎ชํวยเลขานุการ
37. นางสาวอัจฉราภรณ์
นักกีฏวิทยาชานาญการ
กรรมการและ
ประเสริฐผล
สานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
ผู๎ชํวยเลขานุการ
12. คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการกองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
1. ผู๎ทรงคุณวุฒิด๎านการผลิตพืช
ที่ปรึกษา
2. ผู๎เชี่ยวชาญด๎านวัตถุอันตรายทางการเกษตร
ประธานกรรมการ
3. ผู๎เชี่ยวชาญด๎านดินและปุ๋ย
กรรมการ
4. ผู๎เชี่ยวชาญด๎านวิเคราะห์และทดสอบ
กรรมการ
5. ผู๎เชี่ยวชาญสถาบันวิจัย (ที่เกี่ยวข๎อง)
กรรมการ
6. ผู๎เชี่ยวชาญสาขาวิชาเฉพาะด๎าน (ที่เกี่ยวข๎อง)
กรรมการ
7. ผู๎เชี่ยวชาญด๎านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
กรรมการ
ของสานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร (เฉพาะพื้นที่ที่เกี่ยวข๎อง)
8. ผู๎อานวยการกลุํมระบบวิจัย กองแผนงานและวิชาการ
กรรมการ
หรือผู๎แทน
9. ผู๎อานวยการกลุํมติดตาม
กองแผนงานและวิชาการ
กรรมการ
และประเมินผล หรือผู๎แทน
10. ผู๎อานวยการกลุํมวิจัย
กองแผนงานและวิชาการ
กรรมการ
และวิเคราะห์ทางสถิติ
งานวิจัยเกษตร หรือผู๎แทน
11. ผู๎อานวยการกลุํมวิจัยปฐพีวิทยา
กรรมการ
๑๒. หัวหน๎ากลุํมงานวิจัยเคมีดิน กลุํมวิจัยปฐพีวิทยา หรือผู๎แทน
กรรมการ
13. หัวหน๎ากลุํมงานวิจัยจุลินทรีย์ดิน กลุํมวิจัยปฐพีวิทยา หรือผู๎แทน
กรรมการ
14. หัวหน๎ากลุํมงานวิจัยปฐพีกายภาพ กลุํมวิจัยปฐพีวิทยา หรือผู๎แทน
กรรมการ
15. หัวหน๎ากลุํมงานวิจัยปุ๋ยและสารปรับปรุงดิน กลุํมวิจัยปฐพีวิทยา หรือผู๎แทน กรรมการ
16. หัวหน๎ากลุํมงานวิจัยและพัฒนารูปแบบคาแนะนาการใช๎ปุ๋ย กลุํมวิจัย
กรรมการ
ปฐพีวิทยา หรือผู๎แทน
17. หัวหน๎ากลุํมงานวิจัยระบบตรวจสอบคุณภาพดินและน้า กลุํมวิจัยเกษตรเคมี กรรมการ
หรือผู๎แทน
18. หัวหน๎ากลุํมงานวิเคราะห์วิจัยพืช วัตถุเคมีทางการเกษตร และนิวเคลียร์
กรรมการ
เทคนิคการเกษตร กลุํมวิจัยเกษตรเคมี หรือผู๎แทน
19. หัวหน๎ากลุํมงานวิจัยระบบตรวจสอบคุณภาพปุ๋ย กลุํมวิจัยเกษตรเคมี
กรรมการ
หรือผู๎แทน
20. หัวหน๎ากลุํมงานวิจัยสารพิษตกค๎าง กลุํมวิจัยวัตถุมีพิษ หรือผู๎แทน
กรรมการ
21. หัวหน๎ากลุํมงานพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพวัตถุมีพิษการเกษตร
กรรมการ
กลุํมวิจัยวัตถุมีพิษ หรือผู๎แทน
22. หัวหน๎ากลุํมงานวิจัยวัตถุมีพิษการเกษตรจากสารธรรมชาติ
กรรมการ
กลุํมวิจัยวัตถุมีพิษ หรือผู๎แทน
23. หัวหน๎ากลุํมงานวิจัยผลกระทบจากการใช๎วัตถุมีพิษการเกษตร
กรรมการ
กลุํมวิจัยวัตถุมีพิษ หรือผู๎แทน
24. นางสาวศิริลักษณ์…

-2124. นางสาวศิริลักษณ์ แก๎วสุรลิขิต นักวิชาการเกษตรชานาญการพิเศษ
กรรมการ
กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
25. นางสาวทิวาพร ผดุง
นักวิชาการเกษตรชานาญการพิเศษ
กรรมการ
กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
26. นางสาวชัชธนพร เกื้อหนุน นักวิชาการเกษตรชานาญการพิเศษ
กรรมการ
กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
27. นางประไพ ทองระอา
นักวิชาการเกษตรชานาญการพิเศษ
กรรมการ
กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
28. นางพินิตนันต์ สรวยเอี่ยม
นักวิทยาศาสตร์ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
29. นายวิทยา บัวศรี
นักวิทยาศาสตร์ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
30. นายสรรเสริญ เสียงใส
นักวิชาการเกษตรชานาญการ
กรรมการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิต
ทางการเกษตรขอนแกํน
31. ผู๎อานวยการกลุํมบริหารโครงการวิจัย
กรรมการและเลขานุการ
32. นางสาวณัฐธิดา ทองนาค
นักวิชาการเกษตรชานาญการ
กรรมการและ
กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ผู๎ชํวยเลขานุการ
13. คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการกองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
และแปรรูปผลิตผลเกษตร
1. ผู๎ทรงคุณวุฒิด๎านการผลิตพืช
ที่ปรึกษา
2. ผู๎เชี่ยวชาญด๎านวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
ประธานกรรมการ
3. ผู๎เชี่ยวชาญด๎านผลิตภัณฑ์เกษตร
กรรมการ
4. ผู๎เชี่ยวชาญด๎านมาตรฐานคุณภาพสินค๎าเกษตร
กรรมการ
5. ผู๎เชี่ยวชาญสถาบันวิจัย (ที่เกี่ยวข๎อง)
กรรมการ
6. ผู๎เชี่ยวชาญสาขาวิชาเฉพาะด๎าน (ที่เกี่ยวข๎อง)
กรรมการ
7. ผู๎เชี่ยวชาญด๎านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
กรรมการ
ของสานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร (เฉพาะพื้นที่ที่เกี่ยวข๎อง)
8. ผู๎อานวยการกลุํมระบบวิจัย กองแผนงานและวิชาการ
กรรมการ
หรือผู๎แทน
9. ผู๎อานวยการกลุํมติดตาม
กองแผนงานและวิชาการ
กรรมการ
และประเมินผล หรือผู๎แทน
กองแผนงานและวิชาการ
กรรมการ
10. ผู๎อานวยการกลุํมวิจัย
และวิเคราะห์ทางสถิติ
งานวิจัยเกษตร หรือผู๎แทน
11. ผู๎อานวยการกลุํมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน
กรรมการ
12. ผู๎อานวยการกลุํมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวพืชไรํ
กรรมการ
13. ผู๎อานวยการกลุํมวิจัยและพัฒนาการแปรรูปผลิตผลเกษตร
กรรมการ
14. นางกรรณิการ์ เพ็งคุ๎ม
นักกีฏวิทยาชานาญการพิเศษ
กรรมการ
กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
และแปรรูปผลิตผลเกษตร
15. นางใจทิพย์…

-2215. นางใจทิพย์ อุไรชื่น

นักกีฏวิทยาชานาญการพิเศษ
กรรมการ
กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
และแปรรูปผลิตผลเกษตร
16. นางสาวบุญญวดี จิระวุฒิ นักวิชาการเกษตรชานาญการพิเศษ
กรรมการ
กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
และแปรรูปผลิตผลเกษตร
17. นายภาณุมาศ โคตรพงศ์ นักวิชาการเกษตรชานาญการพิเศษ
กรรมการ
กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
และแปรรูปผลิตผลเกษตร
18. นางศิรกานต์ ศรีธัญรัตน์ นักวิชาการเกษตรชานาญการพิเศษ
กรรมการ
กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
และแปรรูปผลิตผลเกษตร
19. นางสาวศิริพร เต็งรัง
นักวิทยาศาสตร์ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
และแปรรูปผลิตผลเกษตร
20. นางสาววิมลวรรณ วัฒนวิจิตร นักวิทยาศาสตร์ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
และแปรรูปผลิตผลเกษตร
21. นางสาวศุภรา อัคคะสาระกุล นักวิชาการเกษตรชานาญการ
กรรมการ
กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
และแปรรูปผลิตผลเกษตร
22. นางสาวอรวรรณ
นักวิชาการเกษตรชานาญการ
กรรมการ
จิตต์ธรรม
กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
และแปรรูปผลิตผลเกษตร
23. นายนฤเทพ เวชภิบาล
นักวิชาการเกษตรชานาญการ
กรรมการ
กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
และแปรรูปผลิตผลเกษตร
24. นายโกเมศ สัตยาวุธ
นักวิทยาศาสตร์ชานาญการ
กรรมการ
กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
และแปรรูปผลิตผลเกษตร
25. ผู๎อานวยการกลุํมบริหารโครงการวิจัย
กรรมการและเลขานุการ
26. นายนราทร สุขวิเสส
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
กรรมการและ
กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการ
ผู๎ชํวยเลขานุการ
หลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร
14. คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการสานักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ
1. ผู๎ทรงคุณวุฒิด๎านการผลิตพืช
ที่ปรึกษา
2. ผู๎เชี่ยวชาญด๎านจุลชีววิทยา
ประธานกรรมการ
3. ผู๎เชี่ยวชาญด๎านอนุรักษ์พันธุกรรม
กรรมการ
4. ผู๎เชี่ยวชาญด๎านเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
กรรมการ
5. ผู๎เชี่ยวชาญสถาบันวิจัย (ที่เกี่ยวข๎อง)
กรรมการ
6. ผู๎เชี่ยวชาญสาขาวิชาเฉพาะด๎าน (ที่เกี่ยวข๎อง)
กรรมการ
7. ผู๎เชี่ยวชาญด๎านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
กรรมการ
ของสานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร (เฉพาะพื้นที่ที่เกี่ยวข๎อง)
8. ผู๎อานวยการ…

-238. ผู๎อานวยการกลุํมระบบวิจัย กองแผนงานและวิชาการ
กรรมการ
หรือผู๎แทน
9. ผู๎อานวยการกลุํมติดตาม
กองแผนงานและวิชาการ
กรรมการ
และประเมินผล หรือผู๎แทน
10. ผู๎อานวยการกลุํมวิจัย
กองแผนงานและวิชาการ
กรรมการ
และวิเคราะห์ทางสถิติ
งานวิจัยเกษตร หรือผู๎แทน
11. ผู๎อานวยการกลุํมวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
กรรมการ
12. ผู๎อานวยการกลุํมวิจัยพัฒนาธนาคารเชื้อพันธุ์พืชและจุลินทรีย์
กรรมการ
13. ผู๎อานวยการกลุํมวิจัยและพัฒนาเห็ด
กรรมการ
14. นายประสาน สืบสุข
นักวิชาการเกษตรชานาญการพิเศษ
กรรมการ
สานักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชวี ภาพ
15. นางสุภาวดี ง๎อเหรียญ
นักวิชาการเกษตรชานาญการพิเศษ
กรรมการ
สานักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชวี ภาพ
16. นางสาวภรณี สวํางศรี
นักวิชาการโรคพืชชานาญการ
กรรมการ
สานักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชวี ภาพ
17. นางสาวปาริฉัตร สังข์สะอาด นักวิชาการเกษตรชานาญการ
กรรมการ
สานักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชวี ภาพ
18. นางสาวสุพินญา บุญมานพ นักวิชาการเกษตรชานาญการ
กรรมการ
สานักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชวี ภาพ
19. นางอัญชลี แก๎วดวง
นักวิชาการเกษตรชานาญการ
กรรมการ
สานักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชวี ภาพ
20. นางสาวรัชฎาภรณ์ ทองเหม นักวิชาการเกษตรชานาญการ
กรรมการ
สานักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชวี ภาพ
21. นางสาวปิยนุช ศรชัย
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
กรรมการ
สานักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชวี ภาพ
22. ผู๎อานวยการกลุํมวิจัยพัฒนาการตรวจสอบพืช
กรรมการและ
และจุลินทรีย์ดัดแปรพันธุกรรม
เลขานุการ
23. นางสาวฐิติรัตน์ อัศวมงคลศิริ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
กรรมการและ
สานักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชวี ภาพ ผู๎ชํวยเลขานุการ
15. คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม
ที่ปรึกษา
1. ผู๎ทรงคุณวุฒิด๎านการผลิตพืช
ประธานกรรมการ
2. ผู๎เชี่ยวชาญด๎านวิศวกรรมการเกษตร
กรรมการ
3. ผู๎เชี่ยวชาญสถาบันวิจัย (ที่เกี่ยวข๎อง)
กรรมการ
4. ผู๎เชี่ยวชาญสาขาวิชาเฉพาะด๎าน (ที่เกี่ยวข๎อง)
กรรมการ
5. ผู๎เชี่ยวชาญด๎านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
ของสานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร (เฉพาะพื้นที่ที่เกี่ยวข๎อง)
กองแผนงานและวิชาการ
กรรมการ
6. ผู๎อานวยการกลุํมระบบวิจัย
หรือผู๎แทน
กองแผนงานและวิชาการ
กรรมการ
7. ผู๎อานวยการกลุํมติดตามและ
ประเมินผล หรือผู๎แทน
กองแผนงานและวิชาการ
กรรมการ
8. ผู๎อานวยการกลุํมวิจัยและ
วิเคราะห์ทางสถิติงานวิจัยเกษตร หรือผู๎แทน
9. ผู๎อานวยการ…

-249. ผู๎อานวยการกลุํมวิจัยวิศวกรรมผลิตพืช
วิศวกรการเกษตรชานาญการพิเศษ
10. นายอนุชิต ฉ่าสิงห์
สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม
11. นายยุทธนา เครือหาญชาญพงค์ วิศวกรการเกษตรชานาญการพิเศษ
สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม
12. นางสาวขนิษฐ์ หวํานณรงค์ วิศวกรการเกษตรชานาญการพิเศษ
สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม
วิศวกรการเกษตรชานาญการพิเศษ
13. นางสาวปรีดาวรรณ
สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม
ไชยศรีชลธาร
วิศวกรการเกษตรชานาญการพิเศษ
14. นายเกรียงศักดิ์ นักผูก
ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมเชียงใหมํ
วิศวกรการเกษตรชานาญการพิเศษ
15. นายวุฒิพล จันทร์สระคู
ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแกํน
16. นางสาวพักตร์วิภา สุทธิวารี วิศวกรการเกษตรชานาญการพิเศษ
ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมจันทบุรี
วิศวกรการเกษตรชานาญการพิเศษ
17. นายพุทธธินันทร์ จารุวัฒน์
ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมจันทบุรี
ผู๎อานวยการกลุํมบริหารโครงการวิจัย
18. นางสมศรี อุทัยธรรม

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
และเลขานุการ
วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ
กรรมการและ
19. นายปรีชา อานันท์รัตนกุล
สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม
ผู๎ชํวยเลขานุการ
16. คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการกองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช
1. ผู๎ทรงคุณวุฒิด๎านการผลิตพืช
ที่ปรึกษา
2. ผู๎เชี่ยวชาญด๎านมาตรฐานคุณภาพสินค๎าเกษตร
ประธานกรรมการ
3. ผู๎เชี่ยวชาญสถาบันวิจัย (ที่เกี่ยวข๎อง)
กรรมการ
4. ผู๎เชี่ยวชาญสาขาวิชาเฉพาะด๎าน (ที่เกี่ยวข๎อง)
กรรมการ
5. ผู๎เชี่ยวชาญด๎านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
กรรมการ
ของสานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร (เฉพาะพื้นที่ที่เกี่ยวข๎อง)
6. ผู๎อานวยการกลุํมระบบวิจัย
กองแผนงานและวิชาการ
กรรมการ
หรือผู๎แทน
7. ผู๎อานวยการกลุํมติดตาม
กองแผนงานและวิชาการ
กรรมการ
และประเมินผล หรือผู๎แทน
8. ผู๎อานวยการกลุํมวิจัย
กองแผนงานและวิชาการ
กรรมการ
และวิเคราะห์ทางสถิติ
งานวิจัยเกษตร หรือผู๎แทน
9. นางพัจนา สุภาสูรย์
นักวิทยาศาสตร์ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค๎าพืช
10. นางสุภาภรณ์ เหลืองไพบูลย์ศรี นักวิทยาศาสตร์ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค๎าพืช
11. นางสาวสวรรณมนท์…

-2511. นางสาวสวรรณมนท์
เหล็กเพ็ชร์
12. นางสาวทรรศน์สรัล
รัตนทัศนีย
13. นางอัจฉรีย์ เตโชฬาร

นักวิทยาศาสตร์ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค๎าพืช
นักวิทยาศาสตร์ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค๎าพืช
นักวิชาการเกษตรชานาญการพิเศษ
กรรมการ
กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค๎าพืช
14. นางสาวพิทยาภรณ์ ตันติยากร นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
กรรมการ
กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค๎าพืช
15. นางสาวรุํงทิวา รอดจันทร์
นักวิทยาศาสตร์ชานาญการพิเศษ
กรรมการและ
กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน
เลขานุการ
สินค๎าพืช
17. คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการสานักคุ้มครองพันธุ์พืช
1. ผู๎ทรงคุณวุฒิด๎านการผลิตพืช
ที่ปรึกษา
2. ผู๎เชี่ยวชาญด๎านคุ๎มครองพันธุ์พืช
ประธานกรรมการ
3. ผู๎เชี่ยวชาญสถาบันวิจัย (ที่เกี่ยวข๎อง)
กรรมการ
4. ผู๎เชี่ยวชาญสาขาวิชาเฉพาะด๎าน (ที่เกี่ยวข๎อง)
กรรมการ
5. ผู๎เชี่ยวชาญด๎านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
กรรมการ
ของสานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร (เฉพาะพื้นที่ที่เกี่ยวข๎อง)
6. ผู๎อานวยการกลุํมระบบวิจัย กองแผนงานและวิชาการ
กรรมการ
หรือผู๎แทน
7. ผู๎อานวยการกลุํมติดตามและ กองแผนงานและวิชาการ
กรรมการ
ประเมินผล หรือผู๎แทน
8. ผู๎อานวยการกลุํมวิจัยและ
กองแผนงานและวิชาการ
กรรมการ
วิเคราะห์ทางสถิติงานวิจัย
เกษตร หรือผู๎แทน
9. ผู๎อานวยการกลุํมวิจัย
สานักคุ๎มครองพันธุ์พืช
กรรมการ
อนุสัญญาไซเตสด๎านพืช
10. ผู๎อานวยการกลุํมวิจัย
สานักคุ๎มครองพันธุ์พืช
กรรมการ
พฤกษศาสตร์
และพิพิธภัณฑ์พืช
11. ผู๎อานวยการกลุํมวิจัยการ สานักคุ๎มครองพันธุ์พืช
กรรมการ
คุ๎มครองพันธุ์พืช
12. นายป่าน ปานขาว
นักวิชาการเกษตรชานาญการพิเศษ
กรรมการ
สานักคุ๎มครองพันธุ์พืช
13. นางสาวสุมาลี ทองดอนแอ นักวิชาการเกษตรชานาญการพิเศษ
กรรมการ
สานักคุ๎มครองพันธุ์พืช
14. นางสาววิลาสินี จิตต์บรรจง นักวิชาการเกษตรชานาญการพิเศษ
กรรมการ
สานักคุ๎มครองพันธุ์พืช
และเลขานุการ
15. นางสาวปาจรีย์ อินทะชุบ นักวิชาการเกษตรชานาญการ
กรรมการ
สานักคุ๎มครองพันธุ์พืช
และผู๎ชํวยเลขานุการ
18. คณะกรรมการ…

-2618. คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1. ผู๎ทรงคุณวุฒิด๎านการผลิตพืช
ประธานกรรมการ
2. ผู๎เชี่ยวชาญสถาบันวิจัย (ที่เกี่ยวข๎อง)
กรรมการ
3. ผู๎เชี่ยวชาญสาขาวิชาเฉพาะด๎าน (ที่เกี่ยวข๎อง)
กรรมการ
4. ผู๎เชี่ยวชาญด๎านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
กรรมการ
ของสานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร (เฉพาะพื้นที่ที่เกี่ยวข๎อง)
5. ผู๎อานวยการกลุํมระบบวิจัย กองแผนงานและวิชาการ
กรรมการ
หรือผู๎แทน
6. ผู๎อานวยการกลุํมติดตาม
กองแผนงานและวิชาการ
กรรมการ
และประเมินผล หรือผู๎แทน
7. ผู๎อานวยการกลุํมวิจัย
กองแผนงานและวิชาการ
กรรมการ
และวิเคราะห์ทางสถิติ
งานวิจัยเกษตร หรือผู๎แทน
8. นางสาววลัยพร ศะศิประภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
9. นายเกษมศักดิ์ ผลากร
นักวิชาการเกษตรชานาญการพิเศษ
กรรมการ
สถาบันวิจัยพืชสวน
10. นายสุรพงษ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี นักวิชาการเกษตรชานาญการ
กรรมการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
11. นางกฤษณา แสงดี
นักวิชาการเกษตรชานาญการ
กรรมการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
12. ผู๎อานวยการกลุํมสารสนเทศการเกษตร
กรรมการและเลขานุการ
13. นายยรรยง พันธ์พฤกษ์
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
กรรมการและ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู๎ชํวยเลขานุการ
19. คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการกองแผนงานและวิชาการ
1. ผู๎ทรงคุณวุฒิด๎านการผลิตพืช
ที่ปรึกษา
2. ผู๎เชี่ยวชาญด๎านวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
ประธานกรรมการ
3. ผู๎เชี่ยวชาญสถาบันวิจัย (ที่เกี่ยวข๎อง)
กรรมการ
4. ผู๎เชี่ยวชาญสาขาวิชาเฉพาะด๎าน (ที่เกี่ยวข๎อง)
กรรมการ
5. ผู๎เชี่ยวชาญด๎านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
กรรมการ
ของสานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร (เฉพาะพื้นที่ที่เกี่ยวข๎อง)
6. ผู๎อานวยการกลุํมระบบวิจัย
กรรมการ
7. ผู๎อานวยการกลุํมติดตามและประเมินผล
กรรมการ
8. ผู๎อานวยการกลุํมวิเคราะห์การใช๎ประโยชน์ผลงานวิจัย
กรรมการ
9. ผู๎อานวยการกลุํมแผนงานและวิเคราะห์งบประมาณ
กรรมการ
10. นางสาวเสาวนี เขตสกุล
นักวิชาการเกษตรชานาญการพิเศษ
กรรมการ
ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ
11. ผู๎อานวยการกลุํมวิจัยและวิเคราะห์ทางสถิติงานวิจัยเกษตร กรรมการและเลขานุการ
12. นางวิสุทธิดา ศรีดวงโชติ
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
กรรมการและ
กองแผนงานและวิชาการ
ผู๎ชํวยเลขานุการ
20. คณะกรรมการ…

-2720. คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการสานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร
1. ผู๎ทรงคุณวุฒิด๎านการผลิตพืช
ที่ปรึกษา
2. ผู๎เชี่ยวชาญด๎านระบบควบคุมการนาเข๎าสํงออกสินค๎าพืชและ
ประธานกรรมการ
ปัจจัยการผลิต
3. ผู๎เชี่ยวชาญสถาบันวิจัย (ที่เกี่ยวข๎อง)
กรรมการ
4. ผู๎เชี่ยวชาญสาขาวิชาเฉพาะด๎าน (ที่เกี่ยวข๎อง)
กรรมการ
5. ผู๎เชี่ยวชาญด๎านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
กรรมการ
ของสานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร (เฉพาะพื้นที่ที่เกี่ยวข๎อง)
6. ผู๎อานวยการกลุํมระบบวิจัย กองแผนงานและวิชาการ
กรรมการ
หรือผู๎แทน
7. ผู๎อานวยการกลุํมติดตาม
กองแผนงานและวิชาการ
กรรมการ
และประเมินผล หรือผู๎แทน
8. ผู๎อานวยการกลุํมวิจัย
กองแผนงานและวิชาการ
กรรมการ
และวิเคราะห์ทางสถิติ
งานวิจัยเกษตร หรือผู๎แทน
9. ผู๎อานวยการกลุํมควบคุมปุ๋ย
กรรมการ
10. ผู๎อานวยการกลุํมบริการสํงออกสินค๎าเกษตร
กรรมการ
11. ผู๎อานวยการกลุํมสารวัตรเกษตร
กรรมการ
12. ผู๎อานวยการกลุํมควบคุมพันธุ์พืช
กรรมการ
13. ผู๎อานวยการกลุํมควบคุมวัตถุอันตราย
กรรมการ
14. หัวหน๎าดํานตรวจพืชทําเรือกรุงเทพ
กรรมการ
15. ผู๎อานวยการกลุํมบริหารโครงการวิจัย
กรรมการและเลขานุการ
16. ผู๎อานวยการกลุํมวิชาการ
กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ
21. คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการกองการยาง
1. ผู๎ทรงคุณวุฒิด๎านการผลิตพืช
ที่ปรึกษา
2. นางนุชนารถ กังพิศดาร
ที่ปรึกษากรมวิชาการเกษตร
ที่ปรึกษา
ด๎านปฐพีวิทยา
3. นางพุฒนา รุํงระวี
ที่ปรึกษากรมวิชาการเกษตร
ที่ปรึกษา
ด๎านวิชาการสถิติและการประเมินผล
4. ผู๎เชี่ยวชาญด๎านยางพารา
ประธานกรรมการ
5. ผู๎เชี่ยวชาญสถาบันวิจัย (ที่เกี่ยวข๎อง)
กรรมการ
6. ผู๎เชี่ยวชาญสาขาวิชาเฉพาะด๎าน (ที่เกี่ยวข๎อง)
กรรมการ
7. ผู๎เชี่ยวชาญด๎านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
กรรมการ
ของสานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร (เฉพาะพื้นที่ที่เกี่ยวข๎อง)
8. ผู๎อานวยการกลุํมระบบวิจัย กองแผนงานและวิชาการ
กรรมการ
หรือผู๎แทน
9. ผู๎อานวยการกลุํมติดตาม
กองแผนงานและวิชาการ
กรรมการ
และประเมินผล หรือผู๎แทน
10. ผู๎อานวยการกลุํมวิจัย
กองแผนงานและวิชาการ
กรรมการ
และวิเคราะห์ทางสถิติ
งานวิจัยเกษตร หรือผู๎แทน
11. ผู๎อานวยการ…

-2811. ผู๎อานวยการกลุํมควบคุมยางตามพระราชบัญญัติ
กรรมการ
12. ผู๎อานวยการกลุํมพัฒนาระบบมาตรฐานยาง
กรรมการ
13. นางพเยาว์ รํมรื่นสุขารมย์ นักวิชาการเกษตรชานาญการพิเศษ
กรรมการ
กองการยาง
14. นายสมมาต แสงประดับ
เศรษฐกรชานาญการพิเศษ
กรรมการ
กองการยาง
15. นายสุรชัย ศิริพัฒน์
นักวิทยาศาสตร์ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
กองการยาง
16. นายกิตติคุณ บุญวานิช
นักวิทยาศาสตร์ชานาญการ
กรรมการ
กองการยาง
17. ผู๎อานวยการกลุํมวิชาการ
กรรมการและเลขานุการ
18. นางสาวอมรรัตน์
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
กรรมการ
กุสลางกูรวัฒน์
กองการยาง
๒2. คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช
1. ผู๎ทรงคุณวุฒิด๎านการผลิตพืช
ที่ปรึกษา
2. ผู๎เชี่ยวชาญด๎านปรับปรุงพันธุ์พืชไรํ
ประธานกรรมการ
3. ที่ปรึกษากรมวิชาการเกษตร
กรรมการ
4. ผู๎เชี่ยวชาญด๎านพืชไรํ
กรรมการ
5. ผู๎เชี่ยวชาญด๎านพืชสวน
กรรมการ
6. ผู๎เชี่ยวชาญด๎านวิศวกรรมการเกษตร
กรรมการ
7. ผู๎เชี่ยวชาญสาขาวิชาเฉพาะด๎าน (ที่เกี่ยวข๎อง)
กรรมการ
8. ผู๎เชี่ยวชาญด๎านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
กรรมการ
ของสานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร (เฉพาะพื้นที่ทเี่ กี่ยวข๎อง)
9. ผู๎อานวยการกองวิจัยพัฒนา
กรรมการ
เมล็ดพันธุ์พืช
10. ผู๎อานวยการกลุํมระบบวิจัย กองแผนงานและวิชาการ
กรรมการ
หรือผู๎แทน
11. ผู๎อานวยการกลุํมติดตาม
กองแผนงานและวิชาการ
กรรมการ
และประเมินผล หรือผู๎แทน
กองแผนงานและวิชาการ
กรรมการ
12. ผู๎อานวยการกลุํมวิจัย
และวิเคราะห์ทางสถิติ
งานวิจัยเกษตร หรือผู๎แทน
13. ผู๎อานวยการกลุํมบริหารโครงการและวางแผนการผลิต
กรรมการ
14. ผู๎อานวยการกลุํมพัฒนาระบบตรวจสอบและรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืช
กรรมการ
15. ผู๎อานวยการศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชเชียงใหมํ
กรรมการ
16. ผู๎อานวยการศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก
กรรมการ
17. ผู๎อานวยการศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแกํน
กรรมการ
18. ผู๎อานวยการศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชลพบุรี
กรรมการ
19. ผู๎อานวยการศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชสุราษฎร์ธานี
กรรมการ
20. ผู๎อานวยการกลุํมวิจัย ศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชเชียงใหมํ หรือผู๎แทน
กรรมการ
21. ผู๎อานวยการกลุํมวิจัย ศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก หรือผู๎แทน
กรรมการ
22. ผู๎อานวยการ…

-2922. ผู๎อานวยการกลุํมวิจัย ศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแกํน หรือผู๎แทน
กรรมการ
23. ผู๎อานวยการกลุํมวิจัย ศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชลพบุรี หรือผู๎แทน
กรรมการ
24. ผู๎อานวยการกลุํมวิจัย ศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชสุราษฎร์ธานี หรือผู๎แทน
กรรมการ
25. ผู๎อานวยการกลุํมวิชาการ
กรรมการและเลขานุการ
ให๎คณะกรรมการฯ ดังกลําวมีอานาจหน๎าที่ ดังนี้
1. พิจารณางานวิจัยของหนํวยงานให๎สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 กรอบยุทธศาสตร์การวิจัยแหํงชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณรายจํายประจาปี ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ 20 ปี ยุทธศาสตร์งานวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร
และเป็ น ไปตามภารกิจ ของหนํ ว ยงาน และเสนอตํอคณะกรรมการบริห ารงานวิจัยและพัฒ นาของหนํว ยงาน
เพื่อพิจารณา
2. ติดตามและประเมินผลงานวิจัยของหนํวยงานให๎เป็นไปตามตัวชี้วัด ผลผลิต และผลลัพธ์
และเสนอตํอคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและพัฒนาของหนํวยงานเพื่อพิจารณา
3. มีอานาจเชิญผู๎เกี่ยวข๎องเข๎ารํวมประชุมได๎ตามความเหมาะสม
4. ปฏิบัติหน๎าที่อื่นตามที่ได๎รับมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแตํบัดนี้เป็นต๎นไป
สั่ง ณ วันที่

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

วิยวรรณ/รําง
ดนยา/พิมพ์
.../ทาน/ตรวจ

