
5 กุมภาพันธ 2562

13.30 - 16.30 น.

Introduction to STI Policy

ว�ทยากร : ศ.ดร. ภัทรพงศ อินทรกำเนิด

What is innovation?

- Innovation vs invention

- Characteristics of innovation 

Type of Innovation

- Product innovation, process innovation, position innovation, 

  paradigm innovation

- Close vs open innovation Degree of Innovation 

- Radical vs incremental 

Why do countries need Science Technology and Innovation policy? 

- Theoretical rationale

- Practical rationale

- Policy on behalf of society, policy on behalf of firms, 

  policy to strengthen firms capabilities. 

6 กุมภาพันธ 2562

13.30 - 16.30 น.

System Perspective of Innovation

ว�ทยากร : ศ.ดร. ภัทรพงศ อินทรกำเนิด

National Innovation System

- Composition of national innovation systems

- National innovation systems of advanced countries

- National innovation systems of catching-up countries

- Experiences of selected countries

Regional Innovationn System 

- Regional vs national

- Composition of regional innovation system

- Weak vs strong regional innovation system

- Industrial cluster

Sectoral Innovation System

- Composition of sectoral innovation system

- Selected sectoral innovation systems’ experiences 

วัน - เวลา หัวขอฝกอบรม

ตารางเร�ยน  การอบรมรมสวนที่ 1 : ความรูพื้นฐาน
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7 กุมภาพันธ 2562

13.30 - 16.30 น.

Innovation Financing

ว�ทยากร : ศ.ดร. ภัทรพงศ อินทรกำเนิด

- Demand side vs supply side policy

- Innovation policy instruments

- Innovation financing (tax, loans, grants, equity participation, vc)

- Non-financial instruments

- Experiences of selected countries

13 กุมภาพันธ 2562

13.30 - 16.30 น.

Development Economics

ว�ทยากร : ดร. อนรรฆ เสร�เชษฐพงศ

Measuring the Impact of Science Policy using Economic Indicators

- Why is GDP?

- Drivers of Thailand’s GDP Growth (1995-2006) and (2007-2019)

- Can Thailand Escape Middle-Income Trap?

- What About Thailand’s Public Debt?

- Productivity leap to increase Thailand's competitiveness

20 กุมภาพันธ 2562

13.30 - 16.30 น.

University and Industry Collaboration

ว�ทยากร : ดร. เพียงเพ็ญ วงศนภาพรรณ

- How University Achieve its Mission?

- How Should We Measure Success in Tech. Transfer?

- Key provisions of the US B-D Act

- How Japan Promote U-I Collaboration?

- Measures for Promoting Innovation in Japan

- Efforts by Japanese Corporations

- Initiatives to Promote U-I Collaboration in Thailand

วัน - เวลา หัวขอฝกอบรม

ตารางเร�ยน  การอบรมรมสวนที่ 1 : ความรูพื้นฐาน

14



27 กุมภาพันธ 2562

13.30 - 16.30 น.

Innovation and Entrepreneurship

ว�ทยากร : ดร. สุรอรรถ ศุภจัตุรัส

- พลวัตของการเปลี่ยนแปลงกับการพัฒนาดานนวัตกรรมของโลก

- แนวคิดที่เปลี่ยนไปของ “นวัตกรรม”

- นวัตกรรม กับมุมมองที่แตกตาง

- การจัดการนวัตกรรม

- โลกของ startup 

6 มีนาคม 2562

13.30 - 16.30 น.

Economic Effects of Innovation and Measurement Indicators for 

Measuring Innovation 

ว�ทยากร : รศ.ดร. พีระ เจร�ญพร

- แนวคิดทางเศรษฐศาสตรเกี่ยวกับนวัตกรรม และผลกระทบของ

  นวัตกรรมที่มีตอเศรษฐกิจ (Economic Effects of Innovation)

- ความสําคัญของนวัตกรรมที่มีตอเศรษฐกิจไทย

- แนวคิดในการสํารวจการว�จัยและพัฒนา และกิจกรรมนวัตกรรม 

  (Measurement Indicators for Measuring Innovation) ตาม 

  Oslo Manual

- กรณีศึกษาการว�จัยโดยใชขอมูลจาก แบบสํารวจการว�จัยและพัฒนา 

  และกิจกรรมนวัตกรรมภาคเอกชน ประจําป 2560 เร�่อง การสงเสร�ม

  นวัตกรรมในภาคบร�การ

13 มีนาคม 2562

13.30 – 16.30 น.

Higher Education and Manpower Planning

ว�ทยากร : ผศ.ดร. สันติ เจร�ญพรพัฒนา

ระบบการพัฒนากำลังคน

- หลักการสำคัญ

- สภาพปจจ�บันของระบบการพัฒนากำลังคน

- ระบบและกลไกในระบบการพัฒนากำลังคนของประเทศไทย

ระบบอุดมศึกษา

- ทิศทางของระบบอุดมศึกษา

- ประเด็นนโยบายสำคัญในระบบอุดมศึกษา : คุณภาพและมาตรฐาน

  อุดมศึกษา / งบประมาณและการเง�น / ธรรมาภิบาล / การเร�ยนรู

  รูปแบบใหม (New Learning Model)

วัน - เวลา หัวขอฝกอบรม

ตารางเร�ยน  การอบรมรมสวนที่ 1 : ความรูพื้นฐาน

15



20 มีนาคม 2562

13.30 – 16.30 น.

Economic Zone of Innovation

ว�ทยากร : ผศ.ดร. อัครว�ทย กาญจนโอภาษ

- Types of Science Park : University Research Park, Technology Park

- Knowledge Economy Infrastructures

- อุทยานว�ทยาศาสตรกับการพัฒนาประเทศ

- เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)

วัน - เวลา หัวขอฝกอบรม

ตารางเร�ยน  การอบรมรมสวนที่ 1 : ความรูพื้นฐาน
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26 กุมภาพันธ 2562

13.30 - 16.30 น.

Introduction to Public Policy-Making Process

ว�ทยากร : ดร. ญาดา มุกดาพิทักษ

กระบวนการจัดทำนโยบายสาธารณะและจ�ดเปลี่ยนที่สำคัญของ

การพัฒนาระบบว�ทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ

- Public Policy & Policy Making Process

- Public Policy Analysis

- จ�ดเปลี่ยนที่สำคัญของการพัฒนาระบบว�ทยาศาสตร เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมของประเทศ

- ตัวอยางโครงสรางระบบว�จัยและนวัตกรรมของตางประเทศ

การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา ว�ทยาศาสตร ว�จัยและนวัตกรรม

 
7 มีนาคม 2562

13.00 - 16.00 น.

กระบวนการพัฒนาและผลักดันนโยบาย : นโยบายดานการบร�หารงานว�จัย

ว�ทยากร : ศ.นพ. ว�จารณ พานิช

- นโยบายสงเสร�มสนับสนุนการว�จัยและนวัตกรรมในยุคปจจ�บันและ

อนาคต 20 ปขางหนา ควรแตกตางจากนโยบายของ 20 ปที่ผานมา

อยางไรบางในหลักการสำคัญ เพราะอะไร

- โครงสรางหนวยงานว�จัยในปจจ�บัน สามารถผลิตผลงานว�จัยและ

นวัตกรรมตามเปาหมายที่ตองการไดหร�อไมเพียงใด ควรพิจารณา

ปรับโครงสรางอยางไร

- กลไกพัฒนานโยบาย ว&น ของชาติควรเปนอยางไร ทำและไมทำหนาที่

อะไรบาง วัดผลสำเร็จของกลไกดังกลาวอยางไร

- กลไก policy implementation ดานนโยบาย ว&น ของชาติ

ควรเปนอยางไร วัดผลสำเร็จอยางไร

- ขอมูล และสารสนเทศ เพื่อการพัฒนานโยบาย ว&น ของชาติ ควรมีลักษณะ

องคประกอบ และการใชงานอยางไร

- ปฏิสัมพันธระหวางขอ 4, 5, 6 ควรเปนอยางไร เพื่ออะไร

- นโยบายสรางนักว�จัยและนวัตกรรมของประเทศในปจจ�บันและอนาคต

20 ปขางหนา ควรแตกตางจากนโยบายในอดีต 20 ปที่ผานมาอยางไร

- ภาคธุรกิจ / ภาคการผลิตและบร�การ ควรเขามามีบทบาทอยางไร

- บทบาทดาน ว&น ของมหาว�ทยาลัยควรเปลี่ยนไปอยางไร

- การสื่อสารสังคมเพื่อประโยชนในการพัฒนา ว&น ของชาติ

ความเปลี่ยนแปลงจากสภาพปจจ�บันอยางไร

- ควรมีโครงสรางระบบหนวยงานจัดการทุนว�จัยในระดับตางๆ อยางไร

วัน - เวลา หัวขอฝกอบรม

ตารางเร�ยน  การอบรมสวนที่ 2 : กระบวนการจัดทำนโยบาย

17



14 มีนาคม 2562

13.30 - 16.30 น.

กระบวนการพัฒนาและผลักดันนโยบาย : นโยบายดานการเกษตร

ว�ทยากร : น.สพ. ยุคล ลิ้มแหลมทอง

- สถานภาพการเกษตรของประเทศไทย

- ปจจัยที่สงผลกระทบตอการเกษตร

- นโยบายดานการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ

- ตัวอยางการขับเคลื่อนนโยบายการบร�หารจัดการการผลิตสินคา

เกษตรตามแนวทางการบร�หารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning)

20 มีนาคม 2562

10.00 - 12.00 น.

กระบวนการพัฒนาและผลักดันนโยบาย : นโยบายดานการพัฒนา

การศึกษาและสาธารณสุข

ว�ทยากร : ศ.นพ. จรัส สุวรรณเวลา

- ศึกษาสถานภาพทางการศึกษาในปจจ�บัน Situation analysis

(factual evidences)

- ว�เคราะหตนตอของปญหา (Root cause analysis)

- หาแนวทางในการแกปญหา (Opportunities Strategic intelligence /

anticipation)

- เลือกแนวทางในการแกปญหา (Policy & Plan)

26 มีนาคม 2562

13.00 - 16.00 น.

กระบวนการพัฒนาและผลักดันนโยบาย : นโยบายดานอุดมศึกษา

ว�ทยากร : ดร. สุเมธ แยมนุน

- ระบบอุดมศึกษา

- การพัฒนานโยบายอุดมศึกษา

- แนวทางการปรับปรุงการจัดทำนโยบายดานอุดมศึกษา

ระดมความคิดเห็น / กำหนดประเด็นสำคัญ / การนำเสนออภิปรายกลุม

ของผูเขารวมอบรม

     ประเด็นที่ 1 ดานการว�จัยและนวัตกรรม

     ประเด็นที่ 2 ดานการผลิตและพัฒนากำลังคน

     ประเด็นที่ 3 ดานการพัฒนาชุมชนและทองถิ่น

วัน - เวลา หัวขอฝกอบรม

ตารางเร�ยน  การอบรมสวนที่ 2 : กระบวนการจัดทำนโยบาย
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2 เมษายน 2562

13.30 - 16.30 น.

กระบวนการพัฒนาและผลักดันนโยบาย : การว�เคราะหการจัดตั้ง

กระทรวงการอุดมศึกษา ว�ทยาศาสตร ว�จัยและนวัตกรรม

ว�ทยากร : คุณธานินทร ผะเอม

- ยุทธศาสตรชาติ แผนปฏิรูป และแผนพัฒนาฯ ดาน วทน.

- แผนแมบท 23 : การว�จัยและพัฒนานวัตกรรม

  กระทรวงใหมฯ (อววน.) กับภารกิจการกำหนดยุทธศาสตร วทน.

- หลักการและภารกิจ อววน.

- โครงสรางใหม : บทบาทและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร วทน.

23 เมษายน 2562

13.00 - 14.30 น.

บทบาทของว�ทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับการเติบโตของ

ภาคธุรกิจและการคาของไทย

ว�ทยากร : คุณกลินท สารสิน

- เคร�อขายหอการคาไทยและสภาหอการคาแหงประเทศไทย

- Concept ของหอการคาไทยฯ ในการสราง Innovation

- ความสำคัญของภาคบร�การ

- ภาพรวมของภาคบร�การ

- ตัวอยางของภาคการทองเที่ยว ที่มีโอกาสในการสรางมูลคา และธุรกิจ

25 เมษายน 2562 

14.00 - 16.00 น.

กระบวนการพัฒนาและผลักดันนโยบาย : นโยบายดานว�ทยาศาสตร 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ว�ทยากร : ศ.ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ

- ความสำคัญของนโยบายว�ทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม

- ทำไมนักว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยี และนวัตกรควรสนใจนโยบาย

- ความสำคัญของการว�จัย การพัฒนา และนวัตกรรม

- บทบาทของนักว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยี และนักพัฒนานโยบายทั่วไป

- ภาพใหญและโจทยใหญของว�ทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย 

- ว�วัฒนาการของระบบพัฒนานโยบายว�ทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม

  ของไทย

- ประเด็นหลักสำหรับอนาคต

วัน - เวลา หัวขอฝกอบรม

ตารางเร�ยน  การอบรมสวนที่ 2 : กระบวนการจัดทำนโยบาย
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8 พฤษภาคม 2562

13.00 - 14.30 น.

ผลกระทบของภูมิศาสตรการเมืองและการเปลี่ยนแปลงขั้วอำนาจทาง

เศรษฐกิจของโลกตอการวางนโยบายว�ทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ว�ทยากร : ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย

- สถานการณเศรษฐกิจโลก

- รับมืออยางไรในยุคที่มีสงครามทางการคาระหวางจ�นและสหรัฐอเมร�กา

- ไทยดึงดูดการลงทุนอะไร และอยางไร

- สิงคโปรดึงดูดการลงทุนอะไร อยางไร

- อิทธ�พลนวัตกรรมของประเทศจ�น

- ความลับของนวัตกรรมประเทศจ�น

8 พฤษภาคม 2562

15:00 - 16:30 น.

บทบาทตลาดทุนในการพัฒนาว�ทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ของประเทศ

ว�ทยากร : ดร. กฤษฎา เสกตระกูล

- Capital Market & Innovation

- Startup: New Breed of Entrepreneur

- Startup : Fundraising

15 พฤษภาคม 2562

13.00 - 14.30 น.

นวัตกรรมในภาคการเง�น : ผลกระทบตอธุรกิจและนโยบายภาครัฐ

ว�ทยากร : ดร. สุทธาภา อมรว�วัฒน

- Innovation, Mass adoption, Responsibility

- Land Scape of Thailand’s digital financial innovation 

- What is AI?

- What can AI do?

- AI application in Financial services

- Social impact and Policy direction

วัน - เวลา หัวขอฝกอบรม

ตารางเร�ยน  การอบรมสวนที่ 2 : กระบวนการจัดทำนโยบาย
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20 มีนาคม 2562

13.30 – 16.30 น.

บทบาทของภาคเอกชนในการขับเคลื่อนนโยบายว�ทยาศาสตร เทคโนโลยี 

และนวัตกรรมของประเทศ

ว�ทยากร : คุณกานต ตระกูลฮุน

- ผลการจัดอันดับข�ดความสามารถในการแขงขันของประเทศในภาพรวม 

  โดย IMD 2018

- เปาหมายการลงทุนดานการว�จัยและพัฒนาในภาคเอกชนและกลไกขับเคลื่อน

  ของภาครัฐที่สำคัญ

- การลงทุนดานการว�จัยและพัฒนาของภาคเอกชนรายสาขาป 2560

- Research and Development Expenditure (%GDP)

- SCG’s Innovation

วัน - เวลา หัวขอฝกอบรม

ตารางเร�ยน  การอบรมสวนที่ 2 : กระบวนการจัดทำนโยบาย
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คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปร�ญญาตร� เศรษฐศาสตร (English Program) มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร 

  (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)

- ปร�ญญาโท M.Phil. degree in Economics and Politics of Development, 

  Cambridge University, สหราชอาณาจักร

- ปร�ญญาเอก D.Phil. in Science and Technology Policy Studies, SPRU, 

  University of Sussex, สหราชอาณาจักร

ประสบการณทำงาน

- ที่ปร�กษา World Bank

- ที่ปร�กษา United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)

- ที่ปร�กษา United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)

- ที่ปร�กษา Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)

- ที่ปร�กษา The Japan International Cooperation Agency (JICA)

- ที่ปร�กษา German Development Institute

- ที่ปร�กษา International Development Research Center of Canada (IDRC)

- ที่ปร�กษา Economic Research Institute of ASEAN and East Asia (ERIA)

ศ.ดร. ภัทรพงศ อินทรกำเนิด
ศาสตราจารย National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS)

ประวัติว�ทยากร
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คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปร�ญญาตร� สาขาเศรษฐศาสตร (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเศรษฐศาสตร 

  จ�ฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหร�ยญทอง)

- ปร�ญญาโทและเอก สาขาเศรษฐศาสตร มหาว�ทยาลัยคอรแนลล (Cornell University) 

  ประเทศสหรัฐอเมร�กา โดยไดรับทุน The Japan-IMF Scholarship Program 

  จากกองทุนการเง�นระหวางประเทศ International Monetary Fund (IMF)

ประสบการณทำงาน

- Assistant Vice President ฝายกิจการธนาคารตางประเทศ ธนาคารกรุงเทพ

- เศรษฐกร (Economist) ฝายเศรษฐกิจในประเทศ ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.)

- เศรษฐกร (Economist) Asia and Pacific Department กองทุนการเง�นระหวางประเทศ 

  สำนักงานใหญ ณ กรุงวอช�งตัน ดีซ� สหรัฐอเมร�กา  

ดร. อนรรฆ เสร�เชษฐพงศ
นักเศรษฐศาสตรการพัฒนา (Development Economist)

โครงการการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (United Nations Development Programme - UNDP)
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คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปร�ญญาตร� คณะนิติศาสตร มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร

- ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายธุรกิจ

- ปร�ญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาว�ทยาลัยว�สคอนซ�น, ประเทศสหรัฐอเมร�กา

- ปร�ญญาเอก นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาว�ทยาลัยว�สคอนซ�น, ประเทศสหรัฐอเมร�กา

ประสบการณทำงาน

- ผูชวยทนายความ บร�ษัท คูแดร บราเธอรส (ประเทศไทย) จำกัด

- นักว�จัยนโยบาย ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (เนคเทค)

- ผูพิพากษาสมทบ ศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง

- ผูอำนวยการฝายโครงสรางพื้นฐานทาง วทน. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายว�ทยาศาสตร 

  เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.)

- ผูเช�่ยวชาญนโยบายอาวุโส สำนักงานคณะกรรมการนโยบายว�ทยาศาสตร เทคโนโลยีและ

  นวัตกรรมแหงชาติ 

- รองผูอำนวยการสถาบัน สถาบันบร�หารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาว�ทยาลัยมหิดล

ดร. เพียงเพ็ญ วงศนภาพรรณ
รองประธานเจาหนาที่บร�หารสำนักเคเอกซ

มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร�
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คุณวุฒิทางการศึกษา

- ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) (เกียรตินิยม) มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร

- ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษ) จ�ฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย

- Master of Policy Science (Science Policy), Saitama University, ประเทศญี่ปุน

- Doctor of Philosophy (Science Policy), Science Policy Research Unit (SPRU), 

  University of Sussex, สหราชอาณาจักร

ประสบการณทำงาน

- นักว�ชาการศึกษา กรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธ�การ

- เจาหนาที่ว�เคราะหนโยบายและแผน สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงว�ทยาศาสตร

- หัวหนาฝายนโยบาย สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงว�ทยาศาสตร

- ผูอำนวยการฝายว�จัยนโยบายว�ทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม สำนักงานพัฒนาว�ทยาศาสตร

  และเทคโนโลยีแหงชาติ

- รักษาการผูอำนวยการศูนยคาดการณเทคโนโลยีเอเปค สำนักงานพัฒนาว�ทยาศาสตร

  และเทคโนโลยีแหงชาติ

- ผูชวยผูอำนวยการสำนักงานพัฒนาว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ

- รองเลขาธ�การสำนักงานคณะกรรมการนโยบายว�ทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ

- รองผูอำนวยการ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา ว�ทยาศาสตร ว�จัยและนวัตกรรมแหงชาติ 

  (สอวช.)

ดร. ญาดา  มุกดาพิทักษ
รองผูอำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาว�ทยาศาสตร

ว�จัยและนวัตกรรมแหงชาติ
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ดร. สุรอรรถ ศุภจัตุรัส
ผูอำนวยการฝายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ (NIA)

  นักว�ชาการ ในคณะกรรมาธ�การการเกษตรและสหกรณ สภานิติบัญญัติแหงชาติ

  อาจารยประจำว�ชา “กลยุทธการจัดการนวัตกรรม (innovation strategy)” 

  และว�ชานวัตกรรมผลิตภัณฑ และนวัตกรรมบร�การ โครงการบร�หารธุรกิจมหาบัณฑิต

  สาขาว�ชาการจัดการนวัตกรรม มหาว�ทยาลัยรามคำแหง

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ว�ทยาศาตรบัณฑิต (เทคโนโลยีช�วภาพ) มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร

- ว�ทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีช�วภาพ) มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร

- ว�ยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม) จ�ฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย

ประสบการณทำงาน

- อาจารยพิเศษว�ชากลยุทธการจัดการ คณะบร�หารธุรกิจ มหาว�ทยาลัยกรุงเทพ

- อาจารยประจำหลักสูตรการจัดการนวัตกรรมสำหรับผูบร�หาร สถาบันการศึกษาทางไกล

  กระทรวงศึกษาธ�การ

- ว�ทยากร หลักสูตรเสร�มสรางผูประกอบการรุนใหม (NEC) ดานธุรกิจอาหารและเคร�่องสำอาง 

  กระทรวงอุตสาหกรรม

- ว�ทยากร โครงการตอยอดธุรกิจดวยนวัตกรรม โดยความรวมมือระหวางธนาคารกรุงเทพ

  จำกัด (มหาชน) และสำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ

- ว�ทยากร การสัมมนาเช�งปฏิบัติการการสงเสร�มและพัฒนาว�สาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหเร�ยนรู

  การใชประโยชนจากเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอนาคต ของกรมสงเสร�มอุตสาหกรรม 

  กระทรวงอุตสาหกรรม

- ที่ปร�กษาใน “โครงการการศึกษาเพื่อจัดทำรูปแบบ (Model) การถายทอดเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

  แหงอนาคตเพื่อนำไปปฏิบัติเช�งพาณิชย” ของกรมสงเสร�มอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
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- ที่ปร�กษา ดานการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑและกรอบการผลิต กลุมบร�ษัทดานอุตสาหกรรม

  อาหารและเคร�่องดื่ม

- ที่ปร�กษาดานการปรับปรุงและพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย บร�ษัท ซ�แอนดเอ โปรดักส จำกัด 

  จังหวัดราชบุร� (2540 - 2544)

- ที่ปร�กษา ดานการออกแบบและการควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย บร�ษัท ยูโรโปรดักส จำกัด (2541 - 2544)

- อาจารยผูชวยสอน ภาคว�ชาเทคโนโลยีช�วภาพ มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร (2542 - 2551)

- ที่ปร�กษา ดานการออกแบบโรงงานและกระบวนการผลิตเคร�่องดื่มชนิดมีแอลกอฮอลพรอมดื่ม 

  (Ready todrink) (2544 - 2545)

- ที่ปร�กษา ดานการออกแบบโรงงานและกระบวนการผลิตสุรากลั่น โรงงานผลิตสุรา หางหุนสวนจำกัด

  สุราเจร�ญดี จังหวัดพระนครศร�อยุธยา (2544 - 2548)

- กรรมการผูจัดการ บร�ษัท แตบุญไวเนอร�่ จำกัด จังหวัดพระนครศร�อยุธยา (2545 - 2548)

- ที่ปร�กษาดานการออกแบบโรงงานและกระบวนการผลิตสุรากลั่น บร�ษัท เจร�ญดีการสุรา จำกัด 

  จังหวัดกาญจนบุร� (2548)

- ที่ปร�กษา บร�ษัท เพิ่มพูนอุตสาหกรรมเกษตร จำกัด จังหวัดสระแกว (2548 - 2551)
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คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปร�ญญาตร� เศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร

- ปร�ญญาโท เศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร

- ปร�ญญาเอก Economic, Graduate School for International Development 

  and Cooperation (IDEC), Hiroshima University, ประเทศญี่ปุน

- Research Fellow Scholarship, Meijo University, ประเทศญี่ปุน

ประสบการณทำงาน

- ผูเช�่ยวชาญดานการบร�หารกลยุทธ นโยบายอุตสาหกรรม 

  เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม นวัตกรรมและทรัพยสินทางปญญา

รศ.ดร. พีระ เจร�ญพร
ผูอำนวยการศูนยบร�การว�ชาการเศรษฐศาสตร (ERTC)
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คุณวุฒิทางการศึกษา

- ว�ทยาศาสตรมหาบัณฑิต (มนุษยพันธุศาสตร) มหาว�ทยาลัยมิช�แกน, ประเทศสหรัฐอเมร�กา

- แพทยศาสตรบัณฑิต มหาว�ทยาลัยแพทยศาสตร 

  (คณะแพทยศาสตรศิร�ราชพยาบาล มหาว�ทยาลัยมหิดล ในปจจ�บัน)   

- ว�ทยาลัยปองกันราชอาณาจักร

ประสบการณทำงาน

- กรรมการมูลนิธ�รางวัลสมเด็จเจาฟามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ และเปนประธานคณะกรรมการ

  รางวัลนานาชาติ  ประธานคณะกรรมการที่ปร�กษาว�ชาการ ประธานคณะกรรมการจัดการประชุม 

  การประชุมว�ชาการรางวัลสมเด็จเจาฟามหิดล และประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการเยาวชน

  รางวัลสมเด็จเจาฟามหิดล 

- ประธานคณะกรรมการมูลนิธ�สถาบันสงเสร�มการจัดการความรูเพื่อสังคม / มูลนิธ�พูนพลัง/ 

  มูลนิธ�มหาว�ทยาลัยมหิดล  ในพระอุปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ / มูลนิธ�เพื่อการพัฒนา

  พัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ

- กรรมการสถาบันว�จัยระบบสาธารณสุข/ ธนาคารไทยพาณิชย / สถาบันคลังสมองของชาติ

- ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

- รองประธานคณะกรรมการกิจการเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย

- รองประธานคณะกรรมการมูลนิธ�สยามกัมมาจล

- กรรมการสภาว�ชาการ มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร

- กรรมการแผนกแพทยศาสตร มูลนิธ�อานันทมหิดล / มูลนิธ�สาธารณสุขแหงชาติ /  

  มูลนิธ�สดศร�-สฤษดิ์วงศ / มูลนิธ�ว�ถีทรรศน / มูลนิธ�สงเสร�มว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยี

  แหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ / มูลนิธ�เพื่อการ ประเมินเทคโนโลยีและนโยบายดานสุขภาพ

- ผูอำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการว�จัย / สถาบันสงเสร�มการจัดการความรูเพื่อสังคม ( สคส.) 

- นายกสภามหาว�ทยาลัยมหิดล

ศ.นพ. ว�จารณ พานิช
รักษาการนายกสภาสถาบันอาศรมศิลป
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คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปร�ญญาตร� ว�ศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาว�ศวกรรมโยธา 

  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร�

- ปร�ญญาโท สาขา Construction Engineering & Management, 

  สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเช�ย

- ปร�ญญาเอก สาขา Construction Management & Infrastructure Systems,

  The University of Tokyo, ประเทศญี่ปุน

ประสบการณทำงาน

มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร� (พฤศจ�กายน 2547 – ปจจ�บัน)

- ผูอำนวยการ สถาบันนโยบายว�ทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม (STIPI) (ปจจ�บัน)

- ผูชวยอธ�การบดี ฝายการเง�นและทรัพยสิน 

- ผูอำนวยการโครงการว�ศวกรรมและการบร�หารการกอสราง คณะว�ศวกรรมศาสตร 

- รองคณบดีฝายแผนและยุทธศาสตร คณะว�ศวกรรมศาสตร 

- ผูชวยศาสตราจารย ภาคว�ชาว�ศวกรรมโยธา คณะว�ศวกรรมศาสตร 

- ว�ศวกร การทางพิเศษแหงประเทศไทย (พฤษภาคม 2541 – กันยายน 2544)

- ว�ศวกรโครงสราง บร�ษัท คร�สเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด มหาชน

งานอื่นๆ

- หัวหนาคณะทำงานชวยปฏิบัติหนาที่คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล

  ภาคราชการเฉพาะกิจ คณะที่ 3: ระบบว�จัยและนวัตกรรม (พ.ศ. 2561)

- กรรมการตรวจสอบสถาบันคุณวุฒิว�ชาช�พ (พ.ศ. 2560)

- กรรมการผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการความปลอดภัย อาช�วอนามัย 

  และสภาพแวดลอมในการทำงาน (พ.ศ. 2556 - 2557)

- ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

  มหาว�ทยาลัยวลัยลักษณ (พ.ศ. 2555 - 2558)

ผศ.ดร. สันติ เจร�ญพรพัฒนา
ผูอำนวยการ สถาบันนโยบายว�ทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม (STIPI)

30



คุณวุฒิทางการศึกษา

- สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร 

- ว�ทยาศาสตรบัณฑิต มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร

ประสบการณทำงาน

- รองนายกรัฐมนตร� พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2557

- รัฐมนตร�วาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2557

- รักษาการรัฐมนตร�วาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2556 

- กรรมการสภามหาว�ทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร

ประสบการณและความเช�่ยวชาญในสาขาว�ชาช�พตางๆ 

- เขารับราชการ เมื่อป พ.ศ. 2517 ในตำแหนงนายสัตวแพทยโท ประจำกองอาหารสัตว 

  กรมปศุสัตว ตอมาในป พ.ศ. 2535 ไดรับแตงตั้งเปนผูอำนวยการกอง และเปนรอง

  อธ�บดีกรมปศุสัตว ในป พ.ศ. 2539 กระทั่งไดรับแตงตั้งเปนอธ�บดีกรมปศุสัตว ในป 

  พ.ศ. 2545 และไดรับแตงตั้งเปนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ตั้งแตวันที่ 1 

  ตุลาคม พ.ศ. 2552 

- ไดรับการคัดเลือกจากองคการโรคระบาดสัตวระหวางประเทศ (OIE) ใหไดรับรางวัล 

  OIE Meritorious Award เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 นับเปนคนไทยคนแรก

  ที่ไดรับรางวัลระดับโลกในครั้งนี้ จากผลงานโดดเดนในการแกไขปญหาและควบคุมโรค

  ไขหวัดนกในชวงที่มีการระบาดในประเทศไทยและระบาดทั่วโลก 

- ไดรับโปรดเกลาฯ แตงตั้งเปนรัฐมนตร�วาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ในรัฐบาล

  นางสาวยิ่งลักษณ ช�นวัตร เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 และไดรับโปรดเกลาฯ ให

  ดำรงตำแหนงรองนายกรัฐมนตร�อีกตำแหนงหนึ่ง เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2556 

  (แทนตำแหนงที่วางลงของนายชุมพล ศิลปอาชา)

น.สพ. ยุคล  ลิ้มแหลมทอง
กรรมการสภามหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร
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คุณวุฒิทางการศึกษา

- พ.บ. เกียรตินิยม คณะแพทยศาสตร มหาว�ทยาลัยแพทยศาสตร

- ว�ทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาว�ทยาลัยช�คาโก, ประเทศสหรัฐอเมร�กา

- วุฒิบัตรว�ชาช�พ ประสาทศัลยศาสตร American Board

- ปร�ญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาว�ชาแพทยศาสตร มหาว�ทยาลัยวลัยลักษณ    

- ปร�ญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการศึกษา มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร

- ปร�ญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาว�ทยาลัยนเรศวร

ประสบการณทำงาน

- อธ�การบดี จ�ฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย

- คณบดีคณะแพทยศาสตร จ�ฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย   

- ผูอำนวยการโรงพยาบาลจ�ฬาลงกรณ

- อธ�การบดีสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเช�ย (AIT)

- รองประธานสถาบันว�จัยจ�ฬาภรณ ฝายการแพทย

- รองประธานศูนยว�จัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง สถาบันว�จัยจ�ฬาภรณ

- รองประธานมูลนิธ�สงเสร�มโอลิมปกว�ชาการและพัฒนามาตรฐานว�ทยาการศึกษาในพระอุปถัมถ 

  สมเด็จพระเจาพี่นางเธอฯ (สอวน.)

- ประธานกรรมการมูลนิธ�ไฟเซอรประเทศไทย

- ประธานกรรมการว�นิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ สาขาการแพทย และสาธารณสุข

- ประธานกรรมการการแพทย กองประสานการแพทยฯ สำนักงานประกันสังคม

- อุปนายกสภามหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร

- กรรมการสภากาชาดไทย

ศ.นพ. จรัส  สุวรรณเวลา
ประธานกรรมการคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.)
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คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปร�ญญาตร� ว�ทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตร (เกียรตินิยมอันดับสอง) 

  มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร

- ปร�ญญาโท ว�ทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีทางช�วภาพ จ�ฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย 

  (ทุนสำนักงานพัฒนาว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ, STDB)

- ปร�ญญาเอก Oceanography-Marine Chemistry เนน Marine Biotechnology Scripps Institution 

  of Oceanography, University of California San Diego, ประเทศสหรัฐอเมร�กา

ประสบการณทำงาน

- ผูชวยนักว�จัยภาคว�ชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร

- นักเคมี บร�ษัท โคคา-โคลา (ประเทศไทย) จำกัด

- ผูชวยว�จัย Scripps Institution of Oceanography, University of California San Diego

- อาจารยภาคว�ชาเทคโนโลยีช�วภาพอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร

- คณะทำงานเตร�ยมความพรอมในการจัดตั้งศูนยบมเพาะธุรกิจทางเทคโนโลยี โครงการอุทยานว�ทยาศาสตร

  ภาคใต มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร

ผศ.ดร. อัครว�ทย กาญจนโอภาษ
รักษาการผูชวยผูอำนวยการสำนักงานพัฒนาว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
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- ผูชวยอธ�การบดีฝายว�จัยและนวัตกรรม มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร

- รองผูอำนวยการสำนักว�จัยและพัฒนาฝายกิจการพิเศษ

- รองผูอำนวยการฝายการจัดการทรัพยสินทางปญญาและถายทอดเทคโนโลยี 

  ศูนยบมเพาะว�สาหกิจ มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร

- ผูชวยศาสตราจารย ภาคว�ชาเทคโนโลยีช�วภาพอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

  มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร

- ผูอำนวยการโครงการอุทยานว�ทยาศาสตรภาคใต

- ผูอำนวยการอุทยานว�ทยาศาสตร มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร

- คณะทำงานรัฐมนตร�กระทรวงว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยี

- รองเลขาธ�การ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายว�ทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ 

  และ Chief Executive Office, Food Innopolis Ministry of Science and Technology
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คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปร�ญญาตร� การศึกษาบัณฑิต ว�ทยาลัยว�ชาการศึกษา

- ปร�ญญาโท Master of Science Research and Statistical Methodology, 

  University of Northern Colorado, ประเทศสหรัฐอเมร�กา

- ปร�ญญาเอก Doctor of Philosophy Applied Statistics and Research Methods, 

  University of Northern Colorado, ประเทศสหรัฐอเมร�กา

ประสบการณทำงาน

- ผูอำนวยการสำนักนโยบายและแผนอุดมศึกษา สำนักนโยบายและแผนอุดมศึกษา 

  สำนักงานปลัดทบวงมหาว�ทยาลัย

- ที่ปร�กษาดานนโยบายและแผน (10 ชช.) สำนักงานปลัดทบวงมหาว�ทยาลัย

- รองเลขาธ�การคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

- เลขาธ�การคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

- ที่ปร�กษารัฐมนตร�วาการกระทรวงศึกษาธ�การ (นายวรวัจน เอื้ออภิญญกุล) 

  กระทรวงศึกษาธ�การ

- นายกสภามหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

- กรรมการสภาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน

- กรรมการสภามหาว�ทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

- กรรมการสภามหาว�ทยาลัยศร�ปทุม

ดร. สุเมธ  แยมนุน
ประธานกรรมการมูลนิธ�สงเสร�มทบวงมหาว�ทยาลัย
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คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปร�ญญาตร� รัฐศาสตรบัณฑิต สังคมว�ทยาและมนุษยว�ทยา จ�ฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย

- ปร�ญญาโท International Trade and Finance, University of Lancaster, สหราชอาณาจักร

- รัฐศาสตรมหาบัณฑิต การปกครอง มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร

ประสบการณทำงาน

- ผูอำนวยการสำนักพัฒนาข�ดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ

- เจาหนาที่ว�เคราะหนโยบายและแผน 8

ประสบการณที่สำคัญ 

- งานวางแผนเตร�ยมพรอมและพัฒนาพื้นที่เพื่อความมั่นคง

- ประสานงานโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำร� (ภาคใต) 

  ความรวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน

- การปรับโครงสรางเศรษฐกิจและพัฒนาข�ดความสามารถในการแขงขันของประเทศ

- การจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ รวมทั้งการขับเคลื่อนแผนในภาพรวม

  และรายสาขา 

คุณธานินทร  ผะเอม
รองเลขาธ�การ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
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  นายกสภามหาว�ทยาลัยหอการคาไทย

  Director of Government Liaison and Public Affairs 

  บร�ษัท ปูนซ�เมนตไทย จำกัด (มหาชน)

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปร�ญญาตร� ว�ศวกรรมศาสตร สาขาอุตสาหการ Lehigh University, 

  ประเทศสหรัฐอเมร�กา

- ปร�ญญาโท บร�หารธุรกิจ (MBA), University of Notre Dame, 

  ประเทศสหรัฐอเมร�กา 

ประสบการณทำงาน

- กรรมการผูจัดการ บร�ษัท เอสซ�จ� เทรดดิ้ง จำกัด

- ผูอำนวยการฝายการตลาด บร�ษัท ปูนซ�เมนตไทยอุตสาหกรรม จำกัด

- ผูอำนวยการฝายบร�การโครงการ บร�ษัท ปูนซ�เมนตไทย จำกัด (มหาชน)

- ประธานกรรมการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย

คุณกลินท  สารสิน
ประธานกรรมการหอการคาไทย
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คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปร�ญญาตร�เคมี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), University of London, สหราชอาณาจักร

- คณะว�ทยาศาสตรการแพทย มหาว�ทยาลัยมหิดล จนจบเตร�ยมแพทยศาสตร

- ปร�ญญาเอก สาขาอินทร�ยเคมี University of Oxford, สหราชอาณาจักร

ประสบการณทำงาน

- อาจารยภาคว�ชาช�วเคมี คณะว�ทยาศาสตร มหาว�ทยาลัยมหิดล (2512) จนไดรับโปรดเกลาฯ 

  เปนศาสตราจารย (2526) และศาสตราจารยระดับ 11 (2532) ตามลำดับ ทำงานว�จัยหลัง

  ปร�ญญาเอกที่มหาว�ทยาลัยแคลิฟอรเนีย ลอสแอนเจลิส (2516 - 8) กับ ศาสตราจารยพอล 

  บอเยอร (ผูไดรับรางวัลโนเบล) ไดรับเช�ญเปนศาสตราจารย ที่มหาว�ทยาลัยแคลิฟอรเนีย 

  ซานฟรานซ�สโก (2533) และDistinguished Scholar-in-Residence ที่มหาว�ทยาลัยฮารวารด 

  (2551) งานว�จัยสวนใหญเปนงานดานการพัฒนายาตานมาลาเร�ย โดยเฉพาะกลุมของยาที่

  เร�ยกวาแอนติโฟเลต และช�วเคมีพื้นฐานของมาลาเร�ย

- ผูอำนวยการศูนยพันธุว�ศวกรรมและเทคโนโลยีช�วภาพแหงชาติ (2528 - 2534)

- ผูอำนวยการสำนักงานพัฒนาว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (2535 - 2541)

- นักว�จัยอาวุโส ศูนยพันธุว�ศวกรรมและเทคโนโลยีช�วภาพแหงชาติ และที่ปร�กษาอาวุโสผูอำนวยการ

  สำนักงานพัฒนาว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ผลงานที่สำคัญ คือการคนพบกลไก

  ของการดื้อยาแอนติโฟเลตของเช�้อมาลาเร�ย ซ�่งเกิดจากการกลายพันธุของเอ็นไซมในเช�้อที่เปนเปา

  หมายของยา คนพบโครงสรางของเอ็นไซม ทำใหสามารถออกแบบและสังเคราะหยาใหมที่มีฤทธ�์ตอ

  เช�้อที่ดื้อยาเกาได มีผลงานว�จัยตีพิมพในวารสารนานาชาติ 112 เร�่อง เข�ยนหนังสือและตำรา 

  11 เร�่อง สิทธ�บัตร 3 เร�่อง

- รัฐมนตร�วาการกระทรวงว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2549 - 2551) ในคณะรัฐมนตร�ของ 

  พลเอกสุรยุทธ จ�ลานนท

ศ.ดร. ยงยุทธ  ยุทธวงศ
นายกสภามหาว�ทยาลัย
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  กรรมการว�ชาการ สถาบันพระปกเกลา

  กรรมการมูลนิธ�สื่อมวลชนศึกษา 

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ว�ศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาว�ศวกรรมคอมพิวเตอร 

  (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหร�ยญทอง) คณะว�ศวกรรมศาสตร จ�ฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย

- ว�ศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (M.Eng) สาขาว�ศวกรรมคอมพิวเตอร 

  Department of Computer Science, Tokyo Institute of Technology, ประเทศญี่ปุน

- ว�ศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (D.Eng) สาขาว�ศวกรรมคอมพิวเตอร 

  Department of Computer Science, Tokyo Institute of Technology, ประเทศญี่ปุน

ประสบการณทำงาน

- กรรมาธ�การว�สามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับ

  การประกอบกิจการว�ทยุกระจายเสียง ว�ทยุโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม 

  ในคณะกรรมาธ�การรวม / วุฒิสภา / สภาผูแทนราษฎร

- กรรมการปฏิรูปสื่อภาครัฐ (แตงตั้งโดยนายกรัฐมนตร�)

- กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาสิ่อปลอดภัยและสรางสรรคแหงชาติ 

  พ.ศ. 2551 (แตงตั้งโดยนายกรัฐมนตร�)

- กรรมาธ�การว�สามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร

  สภานิติบัญญัติแหงชาติ

- กรรมการสภาว�ชาการ มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร

- อนุกรรมาธ�การปฏิรูปสื่อ วุฒิสภา

ดร. สมเกียรติ  ตั้งกิจวานิชย
ประธานสถาบันว�จัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
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คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปร�ญญาตร� สาขาการเง�น มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร

- ปร�ญญาโท ดานเศรษฐศาสตร มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร

- ปร�ญญาโท ดานบร�หารธุรกิจ มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร

- ปร�ญญาเอกดานบร�หารธุรกิจ (DBA.), 

  Southern Cross University, ประเทศออสเตรเลีย

ประสบการณทำงาน

- รองผูจัดการ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ดร. กฤษฎา  เสกตระกูล
รองผูจัดการ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
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คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปร�ญญาตร� Applied Mathematics, Harvard University, ประเทศสหรัฐอเมร�กา

- ปร�ญญาโท Civil & Environmental Engineering, Massachusetts Institute of Technology,

  ประเทศสหรัฐอเมร�กา

- ปร�ญญาเอก Economics, Massachusetts Institute of Technology, ประเทศสหรัฐอเมร�กา

ประสบการณทำงาน

- เศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

- ที่ปร�กษา คณะกรรมาธ�การการเศรษฐกิจ การพาณิชย และอุตสาหกรรม วุฒิสภา

- กรรมการ ศูนยพัฒนาหลักสูตรว�ชาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบร�หารศาสตร

- กรรมการอำนวยการและผูชวยกรรมการว�ชาการ สภาศูนยประสานงานเอกชนแหงชาติ

- อาจารยพิเศษ จ�ฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร และมหาว�ทยาลัยมหิดล

ดร. สุทธาภา  อมรว�วัฒน์
ประธานเจาหนาที่บร�หาร บร�ษัท เอสซ�บี อบาคัส จำกัด
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  กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการพัฒนาความเปนผูนำและกำหนดคาตอบแทน 

  กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ กรรมการทบทวนกลยุทธและโครงสรางองคกร 

  ประธานกรรมการ บร�ษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรว�ส จำกัด (มหาชน) 

  กรรมการอิสระบร�ษัท อินทัช โฮลดิ้งส จำกัด (มหาชน) /บร�ษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ 

  จำกัด (มหาชน)

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปร�ญญาตร� ว�ศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ว�ศวกรรมไฟฟา) เกียรตินิยมอันดับ 1 

  จ�ฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย

- ปร�ญญาโท Engineering, Georgia Institute of Technology, ประเทศสหรัฐอเมร�กา

- ปร�ญญาโท Management, Georgia Institute of Technology, ประเทศสหรัฐอเมร�กา

- Advanced Management Program (AMP), Harvard University, ประเทศสหรัฐอเมร�กา

ประสบการณทำงาน

- กรรมการผูจัดการใหญ บร�ษัท ปูนซ�เมนตไทย จำกัด (มหาชน)

- ประธานกรรมการ บร�ษัท กฎหมายเอสซ�จ� จำกัด

- กรรมการ บร�ษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรว�ส จำกัด (มหาชน)

- กรรมการ บร�ษัท ปูนซ�เมนตไทย จำกัด (มหาชน)

- ประธานกรรมการการพัฒนาความเปนผูนำ และกำหนดคาตอบแทน 

  บร�ษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรว�ส จำกัด (มหาชน)

คุณกานต  ตระกูลฮุน
กรรมการ บร�ษัท ปูนซ�เมนตไทย จำกัด (มหาชน)
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