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ประวัติ  
คุณสุนันทา  สมพงษ์ 

 
 
1) ช่ือ  คุณสุนันทา  สมพงษ์   
2)  ประวัติการรับราชการตำแหนง่สุดท้ายเป็น    ที่ปรึกษาด้านการวิจัย (ด้านวิทยาศาสตร์)   สำนักงานวิจัยแห่งชาต ิ
3)  ประวัติการศึกษา   ปริญญาโท  วิทยาศาสตรม์หาบณัฑิต  ( เกษตรศาสตร์ )   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
4) ประวัติการรบัราชการเป็นเวลา     34  ปี   5  เดือน 14  วัน   
4)  ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเปน็ข้าราชการดีเด่นครฑุทองคำของประเทศปี  พศ  2557 
5)  ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาการวิจัย สำนักงานวิจัยแห่งชาต ิ
6)  ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน   
(1).รับผิดชอบดูแลการบรหิารจดัการงานวิจัยและงบประมาณการวิจยัของประเทศเป็นเวลา    25   ปี 
(2). เป็นคณะกรรมการและเลขานกุารคณะกรรมการสภาวจิัยแห่งชาติสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยาเป็นเวลา  12  ปี 
(3).  ปัจจุบันเป็นคณะกรรมการตดิตามประเมินผลโครงการและงบประมาณการวจิัยของประเทศ 
(4).ปัจจบุันเป็นคณะกรรมการพิจารณารางวัลและผลงานวิจัยและทนุวิจัยบัณฑติศึกษาในสาขาต่างๆของวช 
สรุปการเป็นคณะทำงาน/คณะอนุกรรมการโดยสังเขปดังนี ้
 

เร่ือง ระยะเวลาปฏิบัติงาน หน่วยงาน 
1.การเป็นคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการวิจัย
การเกษตร 

มกราคม 2553 – ปัจจุบัน  
 (5 วาระ) 

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
(องค์การมหาชน)  (สวก.) 

   
3. การเป็นคณะกรรมการผลักดันการนำผลงานวิจัยไป
ใช้ประโยชน์ 

11 มีนาคม 2553 –2558 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  

   
5. การเป็นคณะกรรมการ การบริหารเป็นกรรมการ
ประจำ สังกัด สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  

21 กันยายน 2553 
-ปัจจุบัน  

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตทาง
การเกษตรและอตุสาหกรรมเกษตร  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

6. การเป็นคณะกรรมการศึกษาการจัดตั้ งโรงงาน
สมุนไพรแห่งชาติ 

3 0  กั น ย า ย น  2 5 5 3 -3 0  
ธันวาคม 2553 

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ
การแพ ทย์ท างเลื อก   กระทรวง
สาธารณสุข 

   
8. การเป็นคณะทำงานพิจารณาและกำกับติดตาม 17 มีนาคม 2554    -ปัจจุบัน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน   
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เร่ือง ระยะเวลาปฏิบัติงาน หน่วยงาน 
โครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนา เทคโนโลยี
อนุรักษ์พลังงาน  

กระทรวงพลังงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

9. การเป็นคณะทำงานพิจารณาและกำกับติดตาม
โครงการ และผู้เช่ียวชาญวิเคราะห์โครงการสนับสนุน
การศึกษา วิจัย พัฒนา เทคโนโลยีพลังงานทดแทน  
 

30 มีนาคม 2554  -   ปัจจุบัน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน   
กระทรวงพลังงาน 

   
10. การเป็นคณะทำงานพิจารณาและกำกับติดตาม
โครงการ และผู้เช่ียวชาญวิเคราะห์โครงการสนับสนุน
การศึกษา วิจัย พัฒนา เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 

30 มีนาคม 2554  - 2558 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
กระทรวงพลังงาน 

15. การเป็นผู้แทน วช. ใน คณะกรรมการพัฒนา
อุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 

29 ตุลาคม 2556 
- ปีพศ  2559 

กระทรวงอุตสาหกรรม 
 

13. การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพิจารณา 
ติ ดตามและประเมิ นผลคณ ะที่ 2และคณ ะที่3ชุ ด
โครงการวิจัยด้านการวิจัยบริหารจัดการท่องเที่ยวร่วม
ระหว่าง วช. และ สกว.  

8 สิงหาคม 2556  -   ปัจจุบัน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย   
(สกว.) 

14. การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพิจารณา 
ติดตามและประเมิ นผลคณะที่2และคณ ะที่3ชุ ด
โครงการวิจัยด้านยางพาราร่วมระหว่าง วช. และ สกว.  

8 สิงหาคม 2556-ปัจจุบัน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  
(สกว.) 

13. การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพิจารณา 
ติ ดตามและประเมิ นผลคณ ะที่ 2และคณ ะที่3ชุ ด
โครงการวิจัยด้านการวิจัยบริหารจัดการท่องเที่ยวร่วม
ระหว่าง วช. และ สกว.  

8 สิงหาคม 2556  -   ปัจจุบัน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย   
(สกว.) 

13. การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพิจารณา 
ติ ดตามและประเมิ นผลคณ ะที่ 2และคณ ะที่3ชุ ด
โครงการวิจัยด้านการวิจัยด้านประชาคมอาเซียนร่วม
ระหว่าง วช. และ สกว.  

8 สิงหาคม 2556  -   ปัจจุบัน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย   
(สกว.) 

13. การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพิจารณา 
ติ ดตามและประเมิ นผลคณ ะที่ 2และคณ ะที่3ชุ ด
โครงการวิจัยด้านการวิจัยด้านอ้อยและน้ำตาลร่วม
ระหว่าง วช. และ สกว.  

8 สิงหาคม 2556  -   ปัจจุบัน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย   
(สกว.) 

13. การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพิจารณา 
ติ ดตามและประเมิ นผลคณ ะที่ 2และคณ ะที่3ชุ ด
โครงการวิจัยด้านการวิจัยบริหารจัดการด้านการศึกษา
ร่วมระหว่าง วช. และ สกว.  
 

8 สิงหาคม 2556  -   ปัจจุบัน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย   
(สกว.) 

13. การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพิจารณา 8 สิงหาคม 2556  -   ปัจจุบัน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย   
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เร่ือง ระยะเวลาปฏิบัติงาน หน่วยงาน 
ติดตามและประเมินผลคณะที่2ชุดโครงการวิจัยด้านการ
วิจัยนวัตกรรมเพื่อสังคมร่วมระหว่าง วช. และ สกว.  

(สกว.) 

13. การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพิจารณา 
ติ ดตามและประเมิ นผลคณ ะที่ 2และคณ ะที่3ชุ ด
โครงการวิจัยด้านการวิจัยด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ร่วมระหว่าง วช. และ สกว.  

8 สิงหาคม 2556  -   ปัจจุบัน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย   
(สกว.) 

13. การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพิจารณา 
ติ ดตามและประเมิ นผลคณ ะที่ 2และคณ ะที่3ชุ ด
โครงการวิจัยด้านการวิจัยด้านเอสเอ็มอีร่วมระหว่าง วช. 
และ สกว.  

8 สิงหาคม 2556  -   ปัจจุบัน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย   
(สกว.) 

13. การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพิจารณา 
ติดตามและประเมินผลคณะที่2ชุดโครงการวิจัยด้านการ
วิจัยด้านมนุษย์ศาสตร์เพื่อการสร้างสรรค์ร่วมระหว่าง 
วช. และ สกว.  

8 สิงหาคม 2556  -   ปัจจุบัน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย   
(สกว.) 

13. การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพิจารณา 
ติ ดตามและประเมิ นผลคณ ะที่ 2และคณ ะที่3ชุ ด
โครงการวิจัยด้านการวิจัยด้านข้าวรว่มระหว่าง วช. และ 
สวก  

8 สิงหาคม 2556  -   ปัจจุบัน สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
(องค์การมหาชน)  (สวก.) 

13. การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพิจารณา 
ติ ดตามและประเมิ นผลคณ ะที่ 2และคณ ะที่3ชุ ด
โครงการวิจัยด้านการวิจัยด้านอาหารเพื่อความมั่นคง
ร่วมระหว่าง วช. และ สวก  

8 สิงหาคม 2556  -   ปัจจุบัน สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
(องค์การมหาชน)  (สวก.) 

13. การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพิจารณา 
ติ ดตามและประเมิ นผลคณ ะที่ 2และคณ ะที่3ชุ ด
โครงการวิจัยด้านการวิจัยด้านพืชสวนร่วมระหว่าง วช. 
และ สวก  

8 สิงหาคม 2556  -   ปัจจุบัน สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
(องค์การมหาชน)  (สวก.) 

13. การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพิจารณา 
ติ ดตามและประเมินผลคณะที่2 และคณ ะที่3ชุด
โครงการวิจัยด้านการวิจัยด้านสัตว์เศรษฐกิจร่วม
ระหว่าง วช. และ สวก  

8 สิงหาคม 2557  -   ปัจจุบัน สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
(องค์การมหาชน)  (สวก.) 

13. การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพิจารณา 
ติ ดตามและประเมินผลคณะที่2และคณ ะที่3 ชุด
โครงการวิจัยด้านพื้นที่สูงร่วมระหว่าง วช. และ สวก  

8 สิงหาคม 2557  -   2558 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
(องค์การมหาชน)  (สวก.) 

13. การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพิจารณา 
ติ ดตามและประเมิ นผลคณ ะที่ 2และคณ ะที่3ชุ ด
โครงการวิจัยด้านการวิจัยด้านปาล์มน้ำมันร่วมระหว่าง 
วช. และ สวก  

8 สิงหาคม 2557  -   ปัจจุบัน สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
(องค์การมหาชน)  (สวก.) 
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เร่ือง ระยะเวลาปฏิบัติงาน หน่วยงาน 
13. การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพิจารณา 
ติ ดตามและประเมิ นผลคณ ะที่ 2และคณ ะที่3ชุ ด
โครงการวิจัยด้านการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมร่วมระหว่าง 
วช. และ สพภ  

8 สิงหาคม 2558 -   ปัจจุบัน สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ(องค์การมหาชน)  (สพภ) 

13. การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพิจารณา 
ติ ดตามและประเมิ นผลคณ ะที่ 2และคณ ะที่3ชุ ด
โครงการวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศร่วม
ระหว่าง วช. และ สพภ  

8 สิงหาคม 2557 -   ปัจจุบัน สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ(องค์การมหาชน)  (สพภ) 

13. การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพิจารณา 
ติ ดตามและประเมิ นผลคณ ะที่ 2และคณ ะที่3ชุ ด
โครงการวิจัยด้านการวิจัยทรัพยากรธรรมชาติและระบบ
นิเวศน์ร่วมระหว่าง วช. และ สพภ  

8 สิงหาคม 2557 -   ปัจจุบัน สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ(องค์การมหาชน)  (สพภ) 

13. การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพิจารณา 
ติ ดตามและประเมิ นผลคณ ะที่ 2และคณ ะที่3ชุ ด
โครงการวิจัยด้านการวิจัยด้านพลาสติกชีวภาพร่วม
ระหว่าง วช. และ สพภ  

8 สิงหาคม 2557 -   ปัจจุบัน สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ(องค์การมหาชน)  (สพภ) 

13. การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพิจารณา 
ติดตามและประเมินผลคณะที่2 ชุดโครงการวิจัยด้าน
ระบบรางร่วมระหว่าง วช. และ สวทช 

8 สิงหาคม 2557-   ปัจจุบัน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

14. การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการก ำกับแผน
งำนวิจัยที่มุ่งเป้ำตอบสนองควำมต้องกำรในกำร
พฒันำประเทศ  (คณะที่ 1)ด้านยางพาราร่วมระหว่าง 
วช. และ สกว.  

8 สิงหาคม 2556-ปัจจุบัน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
 

13. การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการก ำกับแผน
งำนวิจัยที่มุ่งเป้ำตอบสนองควำมต้องกำรในกำร
พฒันำประเทศ  (คณะที่ 1)ด้านการวิจัยบริหารจัดการ
ท่องเที่ยวร่วมระหว่าง วช. และ สกว.  

8 สิงหาคม 2556  -   ปัจจุบัน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
 

13. การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการก ำกับแผน
งำนวิจัยที่มุ่งเป้ำตอบสนองควำมต้องกำรในกำร
พัฒนำประเทศ  (คณะที่ 1)ชุดโครงการวิจัยด้านการ
วิจัยด้านประชาคมอาเซียนร่วมระหว่าง วช. และ สกว.  

8 สิงหาคม 2556  -   ปัจจุบัน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
 

13. การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการก ำกับแผน
งำนวิจัยที่มุ่งเป้ำตอบสนองควำมต้องกำรในกำร
พัฒนำประเทศ  (คณะที่ 1)ชุดโครงการวิจัยด้านการ
วิจัยด้านอ้อยและน้ำตาลร่วมระหว่าง วช. และ สกว.  

8 สิงหาคม 2556  -   ปัจจุบัน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
 

13. การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการก ำกับแผน 8 สิงหาคม 2556  -   ปัจจุบัน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
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งำนวิจัยที่มุ่งเป้ำตอบสนองควำมต้องกำรในกำร
พัฒนำประเทศ  (คณะที่ 1)ชุดโครงการวิจัยด้านการ
วิจัยบริหารจัดการด้านการศึกษาร่วมระหว่าง วช. และ 
สกว.  

 

13. การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการก ำกับแผน
งำนวิจัยที่มุ่งเป้ำตอบสนองควำมต้องกำรในกำร
พฒันำประเทศ  (คณะที่ 1)ด้านการวิจัยนวัตกรรมเพื่อ
สังคมร่วมระหว่าง วช. และ สกว.  

8 สิงหาคม 2556  -   ปัจจุบัน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
 

13. การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการก ำกับแผน
งำนวิจัยที่มุ่งเป้ำตอบสนองควำมต้องกำรในกำร
พัฒนำประเทศ  (คณะที่ 1)ชุดโครงการวิจัยด้านการ
วิจัยด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานร่วมระหว่าง วช. และ 
สกว.  

8 สิงหาคม 2556  -   ปัจจุบัน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
 

13. การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการก ำกับแผน
งำนวิจัยที่มุ่งเป้ำตอบสนองควำมต้องกำรในกำร
พัฒนำประเทศ  (คณะที่ 1)ชุดโครงการวิจัยด้านการ
วิจัยด้านเอสเอ็มอีร่วมระหว่าง วช. และ สกว.  

8 สิงหาคม 2556  -   ปัจจุบัน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
 

13. การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการก ำกับแผน
งำนวิจัยที่มุ่งเป้ำตอบสนองควำมต้องกำรในกำร
พัฒนำประเทศ  (คณะที่ 1)ชุดโครงการวิจัยด้านการ
วิจัยด้านมนุษย์ศาสตร์เพื่อการสร้างสรรค์ร่วมระหว่าง 
วช. และ สกว.  

8 สิงหาคม 2556  -   ปัจจุบัน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
 

13. การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับแผน
งานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนา
ประเทศ  (คณะที่  1)ชุดโครงการวิจัยด้านการวิจัย
บริหารจัดการท่องเที่ยวร่วมระหว่าง วช. และ สกว. 

8 สิงหาคม 2556  -   ปัจจุบัน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
 

27. การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับแผน
งานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนา
ประเทศ  (คณะที่  1) กลุ่มเรื่องสุขภาพและชีวเวช
ศาสตร์ (ปรับปรุง)  

11 มกราคม 2555 
- ปัจจุบัน  

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

28. การเป็นการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับ
แผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการ
พัฒนาประเทศ  (คณะที่ 1) กลุ่มเรื่อง ข้าว 

8สิงหาคม 2555 
-ปัจจุบัน  

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

29. การเป็นการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับ
แผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการ
พัฒนาประเทศ   (คณะที่ 1) กลุ่มเรื่อง  ปาล์มน้ำมัน  

8สิงหาคม 2557 
-ปัจจุบัน 

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
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30. การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับแผน
งานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนา
ประเทศ   (คณะที่ 1) กลุ่มเรื่องอาหาร(ปรับปรุง)  

11 มกราคม 2555 
- ปัจจุบัน 

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

13. กำรเป็นผูท้รงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรก ำกับแผน
งำนวิจัยที่มุ่งเป้ำตอบสนองควำมต้องกำรในกำร
พฒันำประเทศ   (คณะที่ 1) ชุดโครงการวิจัยด้านการ
วิจัยด้านพืชสวนรว่มระหว่าง วช. และ สวก  

8 สิงหาคม 2556  -   ปัจจุบัน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

13. กำรเป็นผูท้รงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรก ำกับแผน
งำนวิจัยที่มุ่งเป้ำตอบสนองควำมต้องกำรในกำร
พฒันำประเทศ   (คณะที่ 1) ชุดโครงการวิจัยด้านการ
วิจัยด้านสัตว์เศรษฐกิจร่วมระหว่าง วช. และ สวก  

8 สิงหาคม 2557  -   ปัจจุบัน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

13. การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรก ำกับแผน
งำนวิจัยที่มุ่งเป้ำตอบสนองควำมต้องกำรในกำร
พฒันำประเทศ   (คณะที่ 1) ชุดโครงการวิจัยด้านการ
วิจัยด้านสิ่งแวดล้อมร่วมระหว่าง วช. และ สพภ  

8 สิงหาคม 2558 -   ปัจจุบัน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

13. การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรก ำกับแผน
งำนวิจัยที่มุ่งเป้ำตอบสนองควำมต้องกำรในกำร
พฒันำประเทศ   (คณะที่ 1) ชุดโครงการวิจัยด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศร่วมระหว่าง วช. และ 
สพภ  

8 สิงหาคม 2557 -   ปัจจุบัน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

13. การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรก ำกับแผน
งำนวิจัยที่มุ่งเป้ำตอบสนองควำมต้องกำรในกำร
พฒันำประเทศ   (คณะที่ 1) ชุดโครงการวิจัยด้านการ
วิจัยทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศน์ร่วมระหว่าง 
วช. และ สพภ  

8 สิงหาคม 2557 -   ปัจจุบัน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

13. การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรก ำกับแผน
งำนวิจัยที่มุ่งเป้ำตอบสนองควำมต้องกำรในกำร
พฒันำประเทศ   (คณะที่ 1) ชุดโครงการวิจัยด้านการ
วิจัยด้านพลาสติกชีวภาพร่วมระหว่าง วช. และ สพภ  

8 สิงหาคม 2557 -   ปัจจุบัน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

13. การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรก ำกับแผน
งำนวิจยัที่ทำ้ทำยไทย  

10 สิงหาคม 2559 -   ปัจจุบัน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

13. การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรแผนแม่บท
บรูณำกำรงบประมำณกำรวิจยัและนวตักรรมประจ ำปี
งบประมำณ  2560-2561 

19 มีนาคม 2559 -   ปัจจุบัน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

13. การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรติดตำม 10    กุมภาพันธ ์ 2560 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
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ประเมินผลงบประมำณกำรวิจยัของประเทศ  

13. การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรพิจำรณำ
ประเมินผลขอ้เสนอโครงกำรวิจัยสำขำเกษตรศำสตร์
และชีววิทยำ   

14กรกฎาคม 2553 -   ปัจจุบัน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

33. การเป็นคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการวิจัย
เชิ งสาธารณ ะและพัฒ นาบุ คลากรด้ านการวิจั ย
การเกษตร 
 

16 มกราคม 2555 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
(องค์การมหาชน)  (สวก.) 

34. การเป็นผู้แทน วช. ในคณะกรรมการกำกับแผน
งานวิจัยเชิงนโยบายยุทธศาสตร์และระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจแผนวิจัยด้านอาหารและความมั่นคงแห่งชาติ ปี 
2555-2559 

14 มีนาคม 2555 
พศ2559 

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
(องค์การมหาชน)  (สวก.) 

35. การเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินการตาม
ระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพ และการได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพ  

22 มีนาคม 2555 
- ปัจจุบัน 

ส ำ นั ก ง า น น โ ย บ า ย แ ล ะ แ ผ น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

36. การเป็นผู้แทน วช. ในคณะกรรมการพิจารณาและ
กำกับติดตามโครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนา 
เทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2555 

30 มีนาคม 2555 
- ปัจจุบัน  

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  

37. การเป็นคณะกรรมการประจำสถาบันอินทรี
จันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ 

2 พฤษภาคม 2555 
-ปัจจุบัน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

38. การเป็นคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็น
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร  

1 กรกฎาคม 2555 
- 1 ธันวาคม 2555 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

39. การเป็นคณะทำงานจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อ
ขอรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นเจ้าภาพการจัดงาน
ประชุมวิชาการนานาชาติด้านข้าว ครั้งท่ี 4  
(4th  International rice congress IRC 2014) 

11 ตุลาคม 2555 
-ธันวาคม 2555 

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
(องค์การมหาชน)  (สวก.) 

40. การเป็นคณะกรรมการบริหารการดำเนินงานวิจัย
ด้านการเกษตร 

7   พ ฤ ศ จิ ก า ย น   2 5 5 5  – 
ปัจจุบัน  

กรมวิชาการเกษตร  

41. การเป็นผู้เช่ียวชาญพิจารณาคัดสรรทุนวิจัยแก่
นักศึกษาระดับอุดมศึกษาศึกษา ประจำปีงบประมาณ 
2556 

27 ธันวาคม 2555 
- ธันวาคม 2556 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  

42. การเป็นคณะกรรมการพิจารณา ติดตามและ
ประเมินผลโครงการวิจัยด้านสมุนไพร  

7 มกราคม 2556 
- ปัจจุบัน  

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
(องค์การมหาชน)  (สวก.) 

43. การเป็นผู้แทน วช. ใน คณะกรรมการพิจารณา 18 มกราคม 2556 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
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เร่ือง ระยะเวลาปฏิบัติงาน หน่วยงาน 
ติดตามและประเมินผลโครงการการวิจัยของชาติด้าน
พื้นที่สูงภายใต้งบบูรณาการวิจัยแห่งชาติ 

- 2557  (องค์การมหาชน)  (สวก.) 

44. การเป็ นคณ ะทำงานจัดทำกรอบการสั่ งสม
ประสบการณ์ และเส้นทางความก้ าวหน้ าอา ชีพ
รายบุคคลข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูงของ วช.  

31 มกราคม 2556 
- ปัจจุบัน  

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  

45. การเป็นผู้แทน วช. ใน คณะอนุกรรมการวิจัยและ
พัฒนาวิสาหกิจชุมชน 

6 กุมภาพันธ์ 2556 
- ปัจจุบัน  

กรมส่งเสริมการเกษตร  

46. การเป็นผู้แทน วช. ใน คณะกรรมการบริหาร
โปรแกรมการคมนาคมขนส่งระบบรางคลัสเตอร์
อุตสาหกรรมการผลิตและบริการ 

19 กุมภาพันธ์ 2556 
-ปัจจุบัน 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

47. การเป็นผู้แทน วช. ในคณะกรรมการนโยบายปาล์ม
น้ำมันแห่งชาติ  

19 กุมภาพันธ์ 2555-ปัจจุบัน  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

48. การเป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการการศึกษา
และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม โบราณสถาน
และสิ่งแวดล้อม  

2 พฤษภาคม 2556 
-ปัจจุบัน 

คณะอนุกรรมาธิการการศึกษาและ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
โบราณสถานและสิ่งแวดล้อม 

49. การเป็นคณะผู้ประเมินผลงานประดิษฐ์คิดค้น ที่
ขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลงานประดิษฐ์
คิดค้น ประจำปี  2557  สาขาเกษตรศาสตร์และ
ชีววิทยา 

26 มิถุนายน 2556 – ปัจจุบัน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  

50. การเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อรองรับ
อุตสาหกรรมกุ้งไทย  

27 สิงหาคม 2556 – ปัจจุบัน  กรมประมง  

51.คณะกรรมการและคณะทำงานจัดงานประชุมข้าว
นานาชาติ  ปี  2557 (International Rice Congress 
IRC 2014 : IRC 2014  

2 2  พ ฤ ศ จิ ก า ย น  2 5 5 6  – 
ปัจจุบัน  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

52.คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 
3 (ปี 2557)  

15 มกราคม 2557 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  

53.ผู้แทน วช. คณะกรรมการบริหารการดำเนินงานวิจัย
ด้านการเกษตร  

28 มกราคม 2557 กรมวิชาการเกษตร  

54.ผู้แทน วช. คณะอนุกรรมการพัฒนาบริหารจัดการ
ทรัพยากรนำในพ้ืนท่ี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้   

 ประจำปี 2557 กรมทรัพยากรน้ำ  

55.ผู้แทน วช. คณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง และ
ภาคตะวันออก  

ประจำปี 2557 กรมชลประทาน  

56.คณะอนุกรรมการวิจัย และพัฒนาวิสาหกิจชุมชน  18 มีนาคม 2557- ปัจจุบัน  กรมส่งเสริมการเกษตร  
 

57.คณะกรรมการบริหารจัดการงานวิจัยสู่การใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์  

17 พฤษภาคม 2557 – ปัจจุบัน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  
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เร่ือง ระยะเวลาปฏิบัติงาน หน่วยงาน 
58.คณะทำงานติดตามและประเมินผลนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การวิจัย ของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-
2559)  

20 เมษายน 2557 – ปัจจุบัน  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  

59. คณะทำงานประเมินผลการดำเนินงาน ฝ่าย
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา  

30 กรกฎาคม 2558 ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ  

 
 
 
 
 


