
ล ำดบั ช่ือ-นำมสกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ เกียรติยศ/รำงวลั/ผลงำน สำขำวิชำ
อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

1 นายสวุทิย ์
ธรณินทรพ์านิช

ปรญิญาโท (ผูป้ระกอบการ)
ปรญิญาเอก (เทคโนโลยแีละ
การจดัการพลงังานและ
สิง่แวดลอ้มอยา่งยัง่ยนื)

เทคโนโลยแีละ
การจดัการ
พลงังานและ
สิง่แวดลอ้มอยา่ง
ยัง่ยนื

นวตักรรมพลงังาน
หมุนเวยีน

สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย

ชัน้ 7 อาคารปฏบิตักิารเทคโนโลยี
เชงิสรา้งสรรค์
(มทรก.) เลขที ่2 ถนนนางลิ้นจี่
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 10120 
โทร. 02 345 1238

2 ผศ.ประจกัษ์ 
เฉิดโฉม

ผศ. วศ.ด. (ธุรกจิเทคโนโลยี
และการจดัการนวตักรรม) 
สหสาขาวชิา

 - ไดร้บัรางวลั (Project leader) Thailand ICT Awards 
2011 : หมวดของซอฟตแ์วรท์ีส่นบัสนุนชุมชนหรอืสงัคม 
เพือ่ความเป็นอยู่ และมาตรฐานชวีติทีด่ ี(Runner-up: 
E-Inclusion & Community Thailand) 
 -  Paper Award : 2019 8th International Congress on 
Advanced Applied Informatics (IIAI-AAI)

เทคโนโลยี
สารสนเทศ,
การจดัการ
เทคโนโลยี

 - การจดัการเทคโนโลยี
 - การพฒันาระบบ
สารสนเทศสมยัใหม่

ม.ทกัษณิ พนกังาน คณะเศรษฐศาสตรแ์ละบรหิารธุรกจิ
มหาวทิยาลยัทกัษณิ 
140 หมู่ที ่4 ต.เขารปูชา้ง 
อ.เมอืง จ.สงขลา 90000
โทร. 090 9153555

3 นายศริศิกัดิ ์
คชพชัรนิทร์

บธ.บ. บรหิารธุรกจิ นวตักรรมศลิปกรรม
สรา้งสรรค์

บรษิทั อเิมจแิมกซ์
 จ ากดั

50 ถนนนราธวิาสราชนครนิทร ์แขวง
ช่องนนทร ีเขตยานนาวา 
กรุงเทพมหานคร 10120. 
โทร. 0 2674 3111 2

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุท่ีมีควำมรู้เช่ียวชำญ และมีประสบกำรณ์เป็นอย่ำงสงู ด้ำนนวตักรรม (ทัง้น้ี สำมำรถแต่งตัง้ได้จ ำนวนไม่เกินก่ึงหน่ึงของคณะกรรมกำรผูท้รงคณุวฒิุ )
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ล ำดบั ช่ือ-นำมสกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ เกียรติยศ/รำงวลั/ผลงำน สำขำวิชำ
อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุท่ีมีควำมรู้เช่ียวชำญ และมีประสบกำรณ์เป็นอย่ำงสงู ด้ำนนวตักรรม (ทัง้น้ี สำมำรถแต่งตัง้ได้จ ำนวนไม่เกินก่ึงหน่ึงของคณะกรรมกำรผูท้รงคณุวฒิุ )

4 นายธญัญวฒัน์ 
เกษมสวุรรณ

วท.บ. (เทคโนโลยชีวีภาพ)
M.S. (Food Science and 
Technology)
Ph.D. (Food Science and 
Technology)

- ไดร้บัรางวลัเกยีรตยิศ จากประธานบรษิทัในการสรา้ง
ธุรกจิใหม่ใหก้บัผลติภณัฑ ์พรไีบโอตกิ ไบโอลโิก อนิกรดิิ
ออน คอรป์ (บรษิทั เนชัน่แนล สตารช์ แอนด ์เคมเิคลิ)
- ไดร้บัรางวลัการพฒันาผลติภณัฑท์ีป่ระสบความส าเรจ็
มากทีส่ดุในตลาด บรษิทั เนชัน่แนล สตารช์ แอนด ์เคมิ
เคลิ (ไทยแลนด)์ จ ากดั
- ไดร้บัรางวลัผลงานวจิยัยอดเยีย่ม จากมหาวทิยาลยั
ไอโอวาสเตท ประเทศสหรฐัอเมรกิา

วทิยศาสตรอ์าหาร นวตักรรมอาหาร บรษิทั ไทยยเูนี่ยน
 กรุป๊ จ ากดั 
(มหาชน)

979/12 ชัน้ M อาคาร SM Towerถนน
พหลโยธนิ แขวงพญาไท เขตพญาไท 
กรุงเทพ 10400. 
โทร. 0 2298-0024, 
0 2298-0537-41

5 นางเพยีงฤทยั 
ศวิารตัน์

วศ.ด. (วศิวกรรมการผลติ) วศิวกรรมการผลติ นวตักรรมอเิลก็ทรอนิกส์ บรษิทั ซเีกท 
เทคโนโลย ี
(ประเทศไทย) 
จ ากดั

1627 ม.7 ถ.เทพารกัษ์, 
ต.เทพารกัษ์ อ.เมอืงสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ, 10270 
โทร. 02 715 2999

6 นายกานต ์
ตระกลูฮนุ

วศ.บ. (วศิวกรรมไฟฟ้า) 
M.S. (Engineering)
M.S. (Management)
ปร.ด. (วศิวกรรมการผลติ)

วศิวกรรมการผลติ นวตักรรมผลติภณัฑว์สัดุ บรษิทัปนูซเิมนต์
ไทย จ ากดั
(มหาชน)

บรษิทั ปนูซเิมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
ส านกังานใหญ่ 1 
ถนนปนูซเิมนตไ์ทย บางซื่อ กรุงเทพฯ 
10800 
โทร. 0 2586 3333, 
0 2586 4444
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ล ำดบั ช่ือ-นำมสกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ เกียรติยศ/รำงวลั/ผลงำน สำขำวิชำ
อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุท่ีมีควำมรู้เช่ียวชำญ และมีประสบกำรณ์เป็นอย่ำงสงู ด้ำนนวตักรรม (ทัง้น้ี สำมำรถแต่งตัง้ได้จ ำนวนไม่เกินก่ึงหน่ึงของคณะกรรมกำรผูท้รงคณุวฒิุ )

7 ศ.ไพรชั 
ธชัยพงษ์

ศ. วศ.บ. (วศิวกรรมไฟฟ้า) 
ปร.ด. (อเีลก็ทรอนิกส์
คอมพวิเตอร)์

- รางวลั  Leadership in Technology Management จาก
 PICMET (Portland International Center for 
Management of Engineering and Technology)
-  รางวลันกัเรยีนทุนรฐับาลดเีด่น ประจ าปี 2547 โดย
สมาคมนกัเรยีนทุนรฐับาลไทย
- รางวลัยกยอ่งสง่เสรมิการใชด้าวเทยีมระหวา่งประเทศ
ในการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์จากกระทรวงไปรษณีย์
และโทรคมนาคม  ประเทศญีปุ่่ น
- รางวลับุคคลดเีด่นดา้นไอท ีจากสมาพนัธเ์ทคโนโลยี
สารสนเทศแห่งประเทศไทย
-  รางวลันกัวทิยาศาสตรด์เีด่น จากมลูนิธสิง่เสรมิ
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีนพระบรมราชปูถมัภ์
 - รางวลัโครงการวจิยักองทุนพระราชทานพระจอมเกลา้
ลาดกระบงั ของสถาบนัเทคโนโลย ีพระจอมเกลา้เจา้คุณ
ทหารลาดกระบงั เรือ่งการสรา้งภาพคอมพวิเตอร ์
ถ่ายภาพตดัขวางของร่างกายและสมอง

วศิวกรรม
คอมพวิเตอร์

วศิวกรรมไฟฟ้าและ
อเิลก็ทรอนิกส์

สถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้เจา้
คุณทหาร
ลาดกระบงั

เกษยีณ ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีห่งชาต ิ73/1 
ถ.พระราม 6 เขตราชเทว ี
กทม.10400 
โทร. 0 2644 8118

-  รางวลัผลงานวจิยัอุตสาหกรรมดเีด่น จากบรรษทั
เงนิทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยดา้นการประมวล
สญัญาณภาพถ่ายดาวเทยีมดว้ยคอมพวิเตอร ์
- รางวลัผลงานวจิยัดเียีย่มดา้นวศิวกรรมศาสตรแ์ละ
อุตสาหกรรมวจิยั ของส านกังานคณะกรรมการวจิยั
แห่งชาติ
- รางวลัเหรยีญทองเกยีรตนิิยมอนัดบัหนึ่ง จากสามคัคี
สมาคมในพระบรมราชปูถมัภ(์สมาคมนกัเรยีนไทยในส
หราชอาณาจกัร) เนื่องจากไดร้บัเกยีรตนิิยมอนัดบัหนึ่ง
ปรญิญาตร ีสาขาวศิวกรรมไฟฟ้า จากอมิพเีรยีลคอลเลจ 
มหาวทิยาลยัลอนดอน
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บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุท่ีมีควำมรู้เช่ียวชำญ และมีประสบกำรณ์เป็นอย่ำงสงู ด้ำนนวตักรรม (ทัง้น้ี สำมำรถแต่งตัง้ได้จ ำนวนไม่เกินก่ึงหน่ึงของคณะกรรมกำรผูท้รงคณุวฒิุ )

8 นายสมเกยีรต ิ
ตัง้กจิวานิช

วศ.บ. (วศิวกรรมคอมพวิเตอร)์
วศ.ม. (วศิวกรรมคอมพวิเตอร)์
วศ.ด. (วศิวกรรมคอมพวิเตอร)์

วศิวกรรม
คอมพวิเตอร์

นวตักรรมนโยบาย
สาธารณะ

สถาบนัวจิยัเพือ่
การพฒันา
ประเทศไทย

565 ซอยรามค าแหง 39 
(เทพลลีา) เขตวงัทองหลาง กรุงเทพ 
10310 
โทร. 0 2718 5460

9 นายเทวนิทร ์
วงศว์านิช

B.Eng. (Chemical 
Engineering)
M.s. (Chemical Engineering)
M.s. (Petroleum Engineering)
Ph.D. (Civil Engineering)

วศิวกรรมเคมี นวตักรรมอุตสาหกรรม
เคมี

 - บรษิทั เบอรล์ี่
ยคุเกอร ์จ ากดั 
(มหาชน)
- บรษิทั อนิโด
รามา เวนเจอรส์ 
จ ากดั (มหาชน)
- ศนูยเ์พือ่การ

80 อาคารลาดพรา้ว ฮลิล ์
หอ้ง Lab 2 ชัน้ 2 
ซอยลาดพรา้ว 4 ถนนลาดพรา้ว แขวง
จอมพล เขตจตุจกัร 
กรุงเทพมหานคร 10900

10 นายสมโภชน์
อาหุนยั

วศ.บ.
บธ.ม.
วศ.ด. (วศิวกรรมพลงังาน
ทดแทนและสิง่แวดลอ้ม)

วศิวกรรม
พลงังานทดแทน
และสิง่แวดลอ้ม

นวตักรรมผลติภณัฑ์
อุตสาหกรรม

บรษิทั พลงังาน
บรสิทุธิ ์จ ากดั 
(มหาชน)

ชัน้ 16 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซน็
เตอร ์เลขที ่89 
ถนนรชัดาภเิษก เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 
10400 
โทร. 0 2248 2488 92, 
0 2002 3667 9

11 นายจริายสุ ทรพัย์
ศรโีสภา

ปรญิญาตร ี(เศรษฐศาสตร)์
ปรญิญาโท (เศรษฐศาสตร)์

เศรษฐศาสตร์ นวตักรรมดจิทิลั 
ฟินเทค

บรษิทั Bitkub 
Capital Group 
Holdings

2525 อาคารเอฟวายไอ เซน็เตอร ์
ตกึ 2 ชัน้ที1่1 ยนูิต 2/1101-2/1107 
ถนนพระรามที4่
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 10110
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ล ำดบั ช่ือ-นำมสกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ เกียรติยศ/รำงวลั/ผลงำน สำขำวิชำ
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บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุท่ีมีควำมรู้เช่ียวชำญ และมีประสบกำรณ์เป็นอย่ำงสงู ด้ำนนวตักรรม (ทัง้น้ี สำมำรถแต่งตัง้ได้จ ำนวนไม่เกินก่ึงหน่ึงของคณะกรรมกำรผูท้รงคณุวฒิุ )

12 น.สพ.รุจเวทย ์
ทหารแกลว้

สตัวแพทย์ นวตักรรม
ผลติภณัฑส์ตัว์

บรษิทั ศนูย์
วทิยาศาสตร์
เบทาโกร จ ากดั

บรษิทั ศนูยว์ทิยาศาสตรเ์บทาโกรจ ากดั 
(ส านกังานใหญ่) 
136 หมู่ 9 ต.คลองหนึ่ง 
อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธานี 12120 
โทร. 02-564-7575

13 นายยศ 
ตรีะวฒันานนท์

พ.บ.
Ph.D. (health economics)

- Between 2006-present: more than $50 million 
research grants received from national and 
international agencies including the Thailand 
Research Fund, the Thailand Research Council, the 
Health System Research Institute, the National 
Health Security Office, the National National Science 
Technology and Innovation Policy Office, World 
Health Organization, World Bank, Asian 
Development Bank, the Bill & G6Melinda Gates 
Foundation, the UK's Department for International 
Development, the Rockefeller Foundation, UNICEF, 
etc
- 2016 ST Lee Lecturer, Menzies Centre for 

นวตักรรมสงัคม 
(สขุภาพ)

 - เลขาธกิารมลูนิธิ
เพือ่การประเมนิ
เทคโนโลยแีละ
นโยบายดา้น
สขุภาพ และ
นกัวจิยัอาวโุส
 - ผูก้่อตัง้และ
หวัหน้าโครงการ
ประเมนิ
เทคโนโลยแีละ
นโยบายดา้น
สขุภาพ

โครงการประเมนิเทคโนโลยแีละ
นโยบายดา้นสขุภาพ
ชัน้ 6 อาคาร 6 กรมอนามยั กระทรวง
สาธารณสขุ 
ถ.ตวิานนท ์อ.เมอืง 
จ.นนทบุร ี11000

Health Policy, University of Sydney (The University 
of Sydney established the S.T. Lee Lecture Fund in 
2008 to invite a distinguished scholar and/or 
practitioner on the subject of contemporary health 
policy to deliver an annual lecture)

(Health 
intervention and 
Technology 
Assessment 
Peogram หรอื 
HITAP)
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บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุท่ีมีควำมรู้เช่ียวชำญ และมีประสบกำรณ์เป็นอย่ำงสงู ด้ำนนวตักรรม (ทัง้น้ี สำมำรถแต่งตัง้ได้จ ำนวนไม่เกินก่ึงหน่ึงของคณะกรรมกำรผูท้รงคณุวฒิุ )

 - Thailand Research Fund’s Senior Research 
Scholar, awarded in 2012 for the first time & 
in2016for the second time (this award is for 
distinguished senior researchers, who have shown 
ability, integrity and excellence, and are well-known 
in his/her research area, with the aim to provide 
support for the development of research teams lead 
by the TRF senior research

scholars, and tobuild up long-term intellectual and 
training bases for the new generations of researchers 
in the country http://www.trf.or.th/)
 - Outstanding researcher of the year 2015 of the 
Thailand Research Fund
 - The ISPOR International Fellowship Award, 
International Society for Pharmacoeconomics and 
Outcome Research, 2008-2009
 - The Best Research Award of the Year 2008 (for 
non-clinical study), An Annual Conference of the 
Ministry of Public Health, Thailand
 - The Best Podium Presentation, 2nd Asia-Pacific 
ISPOR conference, Shanghai, 2006
 - The Best Research Award, the Third National 
Alcohol Conference, Bangkok, 2007

 - World Health Organization Fellowship Award, 2002-
2006
 - Award for an Outstanding Medical Student of 
Surgical Department, 1997
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ล ำดบั ช่ือ-นำมสกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ เกียรติยศ/รำงวลั/ผลงำน สำขำวิชำ
อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุท่ีมีควำมรู้เช่ียวชำญ และมีประสบกำรณ์เป็นอย่ำงสงู ด้ำนนวตักรรม (ทัง้น้ี สำมำรถแต่งตัง้ได้จ ำนวนไม่เกินก่ึงหน่ึงของคณะกรรมกำรผูท้รงคณุวฒิุ )

14 นายพส ุ
โลหารชุน

วศ.บ. (วศิวกรรมศาสตรไ์ฟฟ้า)
วศ.ม. (วศิวกรรมอุตสาหการ)
วศ.ด. (วศิวกรรมศาสตร์
อุตสาหการและการวจิยัการ
ด าเนินงาน)

วศิวกรรมศาสตร์
อุตสาหการและ
การวจิยัการด าเนินงาน

 - อดตี
ปลดักระทรวง
อุตสาหกรรม
 - อดตีประธาน
กรรมการ บรษิทั 
บรหิารและพฒันา
เพือ่การอนุรกัษ์
สิง่แวดลอ้ม จ ากดั 
(มหาชน)

645 ถ.เพชรบุร ีแขวงถนนพญาไท 
เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400
โทร. 081 8331319

15 นส.ภาวณิี 
ชนิะโชติ

วท.บ. (ชวีวทิยา)
M.Sc. (Food Science)
Ph.D. (Food Science)

 - รางวลั ศาสตราจารยย์อดเยีย่มทีส่หรฐัอเมรกิา 
(Outstanding Professor award) จาก NE IFT (Institute 
of Food Technologist, Eastern Conference)
 -  Lilly Teaching Fellow (University of 
Massachusetts, Amherst)
 - CFNR Certificate of Excellence in Advising and  
Outstanding Advisor Award  (University of 
Massachusetts, Amherst)
 - Global Winner of Colgate Palmolive’s Chairman 
You Can Make a Difference Award

นวตักรรมอาหาร ทีป่รกึษาสมาคม
วทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยทีาง
อาหารประเทศ
ไทย (FoSTAT)

2/1 ซ.อารยีส์มัพนัธ ์11 ถ.พระราม6 
แขวงพญาไท เขตพญาไท 
กรุงเทพฯ 10400 
โทร. 092 2702481 
อเีมล  pvnchinachoti@yahoo.com
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ล ำดบั ช่ือ-นำมสกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ เกียรติยศ/รำงวลั/ผลงำน สำขำวิชำ
อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุท่ีมีควำมรู้เช่ียวชำญ และมีประสบกำรณ์เป็นอย่ำงสงู ด้ำนนวตักรรม (ทัง้น้ี สำมำรถแต่งตัง้ได้จ ำนวนไม่เกินก่ึงหน่ึงของคณะกรรมกำรผูท้รงคณุวฒิุ )

16 นายสมัพนัธ์
ศลิปนาฎ

วศ.บ. (วศิวกรรมเครือ่งกล)
บธ.ม. (บรหิารธุรกจิ)
วศ.ด. (วศิวกรรม
อุตสาหการ)

 - รางวลัเกยีรตคิุณ “โลก่ติตกิาร” ส าหรบัผูม้คีุณูปการที่
ไดท้ าคุณประโยชน์ยิง่ต่อมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
สรุนาร ีเมือ่ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 - ไดร้บัรางวลั “สถานประกอบการดเีด่นดา้น
การสนบัสนุนการศกึษานอกโรงเรยีน” 
เมือ่ พ.ศ. ๒๕๔๔

อุตสาหกรรม 
(วศิวกรรมศาสตร)์

รองประธานฝ่าย
ปฏบิตักิาร
ฮารด์ดสิกไ์ดรฟ์ 
บรษิทั เวสเทริน์ 
ดจิติอล (ประเทศ
ไทย)

อาคารชุดเซน็ทรคิซนีรชัวภิา 
(ตกึB, ชัน้ 17 หอ้ง 640) 301 
ถ.รชัดาภเิษก 
แขวงวงศส์วา่ง เขตบางซื่อ 
กรุงเทพมหานคร 10800 
โทร. 063 2395442

17 นายกติพิงค ์
พรอ้มวงค์

วท.บ. (ชวีเคม)ี
M.Sc. (Science and 
Technology Policy)
Ph.D. (Development Studies)

 - การก่อตัง้ ‘Food Innopolis’ ซึง่เป็นอุทยาน
วทิยาศาสตรร์ะดบัภมูภิาค Company R&D Center 
Facilitation Centres
 - โครงการ Talent Mobility Programme 
ทีจ่ะช่วยสง่เสรมินกัวทิยาศาสตร ์และขบัเคลื่อนนกั
เทคโนโลยจีากภาครฐัในการขยายบทบาทการท างาน
ร่วมกบัภาคเอกชน
 - พฒันาโครงการต่างๆ เพือ่สง่เสรมิ STEM workforce 
(Science, Technology, Engineering and Mathematics)

ส านกังานสภา
นโยบายการ
อุดมศกึษา 
วทิยาศาสตร ์วจิยั
และนวตักรรม
แห่งชาต ิ(สอวช)

319 อาคารจตุัรสัจามจุร ี
(Chamchuri Square) ชัน้ที ่14
ถนนพญาไท แขวงปทุมวนั 
เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0 2160 5438
อเีมล secretary@nxpo.or.th
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