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ประวตัปิระธานทีป่รกึษาโครงการกติตมิศกัด ิ ์

พารณ อศิรเสนา ณ อยธุยา 

  

 
 

พารณ อศิรเสนา ณ อยธุยา 
ประธานทีป่รกึษาโครงการกติตมิศกัด ิ ์ 
โครงการ Singha Biz Course 

 
 
ปจัจบุนัด ารงต าแหนง่ 

 ผูอ้ านวยการใหญด่รณุสกิขาลัยโรงเรยีนนวัตกรรมแหง่การเรยีนรู ้ 
ของมหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุ ี 

 ทีป่รกึษาสภามหาวทิยาลัยฯ  
 ประธานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
 ประธานกรรมการกติตมิศักดิส์ภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
 กรรมการคณะกรรมการมาตรฐานแหง่ชาต ิส านักนายกรัฐมนตร ี
 กรรมการ มลูนธิเิพือ่สถาบนัการศกึษาวชิาการจัดการแหง่ประเทศไทย (IMET) 
 ทีป่รกึษาคณะกรรมการบรหิาร สมาคมการจัดการงานบคุคลแหง่ประเทศไทย 
 คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ(ส านักนายกรัฐมนตร)ี 
 กรรมการมลูนธิริาชสดุา และ รองประธานกรรมการมลูนธิไิทยคม 
 ประธานกรรมการ บรษัิท ไทยคม จ ากดั (มหาชน) 
 ประธานกรรมการ บรษัิท มติรเทคนคิคัลคอนซลัแทนท ์จ ากดั 
 ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ บรษัิท สมัมากร จ ากดั (มหาชน) 
 ประธานกรรมการ บรษัิท วชิยัยทุธ จ ากดั 
 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บรษัิท ผาแดง อนิดัสตร ีจ ากดั (มหาชน) 
 กรรมการ บรษัิท โรงแรมปารค์นายเลศิ จ ากดั 
 ทีป่รกึษา กรรมการบรหิารการศกึษาและพัฒนาทรัพยากรบคุคล บรษัิท ซ.ีพ ีออลล ์จ ากดั 

(มหาชน) เซเวน่อเีลฟเวน่ 
 ฯลฯ 
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การศกึษา 

 วศิวกรรมศาสตร ์(ไฟฟ้าเกยีรตนิยิม)  จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 2493 
 วศิวกรรมศาสตรบ์ณัฑติ (เครือ่งกล)  จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 2494 
 Master of  Science Mechanical Engineering Massachusetts Institute of Technology   

      (MIT) USA 2497 
 ปรญิญาดษุฎบีณัฑติกติตมิศักดิ ์สาขาบรหิารธรุกจิ สถาบนับณัฑติบรหิารธรุกจิ ศศนิทร ์

      แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย  2529 
 ปรญิญาวทิยาศาสตรด์ษุฎบีณัฑติกติตมิศักดิ ์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่ 2535 
 ปรญิญาบรหิารธรุกจิดษุฎบีณัฑติกติตมิศักดิ ์  วทิยาลัยโยนก 2542 

สาขาวชิาการจัดการ 
 ปรญิญาดษุฎบีณัฑติกติตมิศักดิ ์   มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีรุนาร ี2545 

สาขาวศิวกรรมอตุสาหการ 
 ปรญิญาดษุฎบีณัฑติกติตมิศักดิ ์   มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุ ี 

2549 
สาขานวัตกรรมการเรยีนรูท้างเทคโนโลย ี

 ปรญิญาครศุาสตรด์ษุฎบีณัฑติกติตมิศักดิ ์ มหาวทิยาลัยราชภฏัล าปาง 2549 
สาขาวชิาหลักสตูรและการสอน 

 ปรญิญาศลิปะศาสตรด์ษุฎบีณัฑติกติตมิศักดิ ์      มหาวทิยาลัยหอการคา้ไทย 2550 
สาขาวชิาการทรัพยากรมนุษย ์

 ปรญิญาศลิปศาสตรด์ษุฎบีณัฑติกติตมิศักดิ ์ มหาวทิยาลัยศรปีทมุ 2551 
สาขาวชิาการจัดการทรัพยากรมนุษย ์

 วฒุวิศิวกร วชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ   สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า  
แผนกไฟฟ้าก าลัง เลขที ่1929  

 วฒุวิศิวกร วชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ   สาขาวศิวกรรมเครือ่งกล เลขที ่46 
 วฒุวิศิวกร วชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ   สาขาวศิวกรรมอตุสาหการ เลขที ่5454 

 
 
เครือ่งราชอสิรยิาภรณ์     ทีไ่ดรั้บ / รับเมือ่ 

 ทตุยิจลุจอมเกลา้วเิศษ    5 พฤษภาคม 2539 
 มหาปรมาภรณ์ชา้งเผอืก    5 ธันวาคม 2537 
 Commanders in the Order of the Crown 26 พฤษภาคม 2536 

ไดรั้บจากรัฐบาลเบลเยีย่ม 
 มหาวชริมงกฎุ     26 มนีาคม 2535 
 ทตุยิจลุจอมเกลา้    5 พฤษภาคม 2532 
 ประถมาภรณ์ชา้งเผอืก    1 กมุภาพันธ ์2532 
 ตตยิจลุจอมเกลา้วเิศษ    5 พฤษภาคม 2530 
 ประถมาภรณ์มงกฎุไทย    10 กมุภาพันธ ์2530 

 
- ไดรั้บพระมหากรณุาธคิณุแตง่ตัง้เป็นสมาชกิวฒุสิภาครัง้ที ่1  เมือ่เดอืนเมษายน 2530 ถงึเดอืน

กมุภาพันธ ์2534 และครัง้ที ่2 เมือ่เดอืนมนีาคม 2535 ถงึ  เมษายน 2539 
- ไดรั้บการยกยอ่งเป็นวศิวกรจฬุาฯ ดเีดน่ดา้นพัฒนาธรุกจิเอกชนจากสมาคมนสิติเกา่วศิวกรรมศาสตร์

แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย  เมือ่ 8 ธันวาคม 2532 
- ไดรั้บพระมหากรณุาธคิณุแตง่ตัง้เป็นสมาชกิสภานติบิญัญัตแิหง่ชาต ิ  เมือ่เดอืนมนีาคม 2534  

ถงึเดอืนมนีาคม 2535 
- ไดรั้บพระราชทานพระบรมราชวโรกาสเมือ่ พ.ศ. 2542 เขา้เฝ้าฯ รับพระราชทานน ้าสงัข ์

ในโอกาสทีจ่ะมอีายคุรบ 6 รอบ ในวันที ่10  พฤศจกิายน  2542 
- ไดรั้บพระราชทานเหรยีญกาชาดสดดุชีัน้ที ่1 เมือ่เดอืนกนัยายน 2554 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ 

สยามราชกมุาร ี
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ประวตักิารท างาน   : 
- ปี 2497-2498 วศิวกร  ฝึกงาน General Electric Co.,Ltd. USA   

   (หลังจากจบปรญิญาโทสาขา M.E. จาก MIT) 
- ปี 2499-2500 วศิวกรฝ่ายขาย บรษัิท กมลสโุกศล จ ากดั  
- ปี 2500-2512  ท างานกบับรษัิทเชลลแ์หง่ประเทศไทยโดยเริม่ตัง้แตว่ศิวกรประจ าฝ่ายปฏบิตักิาร 

   จนถงึต าแหน่งสดุทา้ยเป็นผูจั้ดการฝ่ายจัดหาผลติภณัฑแ์ละขนสง่ 
- พฤษภาคม 2512 เขา้รว่มงานกบับรษัิท ปนูซเิมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
- ตลุาคม 2514 ไดรั้บแตง่ตัง้เป็นเลขานุการคณะอนุกรรมการพจิารณาปรับปรงุกจิการ 
    เครอืซเิมนตไ์ทย 
- สงิหาคม 2516 ไดเ้ลือ่นต าแหน่งเป็นผูอ้ านวยการระบบงานวธิกีารและตรวจสอบ (ซึง่ตอ่มาเปลีย่น 

   ชือ่เป็นผูอ้ านวยการส านักงานตรวจสอบ ) และเลขานุการคณะกรรมการ 
   บรษัิทปนูซเิมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 

-    มนีาคม 2518 ไดรั้บมอบหมายภารกจิพเิศษชัว่คราวใหไ้ปแกไ้ขสถานการณ์  
    ของ บรษัิทอตุสาหกรรมกระดาษไทย จ ากดั ในฐานะกรรมการผูจ้ัดการคนแรก 
    จากเครอืซเิมนตไ์ทย 
- ตลุาคม 2518 กลับมาเป็นผูอ้ านวยการส านักงานตรวจสอบคนแรก  และผูอ้ านวยการ 

   ฝ่ายการบคุคลกลาง บรษัิท ปนูซเิมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
- กรกฎาคม 2519 ไดเ้ลือ่นต าแหน่งเป็นผูช้ว่ยผูจั้ดการใหญ ่การบรหิารกลาง  บรษัิทปนูซเิมนตไ์ทย  

   จ ากดั  (มหาชน)  รับผดิชอบงานบรหิารดา้นการบคุคลกลาง กฎหมาย และธรุการ 
   กลาง 

- กนัยายน 2521 ไดรั้บมอบหมายใหไ้ปจัดตัง้บรษัิท สยามคโูบตา้ดเีซล จ ากดั โดยไดรั้บแตง่ตัง้เป็น 
 กรรมการผูจ้ัดการคนแรก 

- กนัยายน 2523 กลับมาเป็นผูช้ว่ยผูจั้ดการใหญ-่บรหิารกลาง บรษัิทปนูซเิมนตไ์ทย จ ากดั  
   (มหาชน) และรักษาการผูอ้ านวยการส านักงานประชาสมัพันธ ์

- ธันวาคม 2523 ไดรั้บเชญิเป็นทีป่รกึษา บรษัิท สยามคโูบตา้ดเีซล จ ากดั อกีต าแหน่งหนึง่  
- กมุภาพันธ ์2527 ไดเ้ลือ่นต าแหน่งเป็น ผูช้ว่ยผูจั้ดการใหญอ่าวโุส ดแูลงานการบรหิารกลางและเป็น                
    ผูป้ระสานงานกลุม่เครือ่งจักรกล บรษัิทปนูซเิมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
- สงิหาคม 2527 ไดเ้ลือ่นต าแหน่งเป็นรองผูจั้ดการใหญ ่บรษัิท ปนูซเิมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
-    มกราคม 2528 ถงึ 2535   กรรมการผูจั้ดการใหญบ่รษัิท ปนูซเิมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
- 2532  ไดรั้บรางวัลยกยอ่งเชดิชแูละประกาศเกยีรตคิณุเป็นวศิวกรจฬุาฯดเีดน่ 
-    ตลุาคม 2542 ไดรั้บ “APO National Award 2000”  
-   มกราคม  2550 ครุสุภาประกาศยกยอ่งเชดิชเูกยีรตใิหเ้ป็นผูม้คีณูุปการตอ่การศกึษาของชาต ิ
    ประจ าปี 2550 
-    มถินุายน  2550 ไดรั้บรางวัลนักทรัพยากรมนุษยด์เีดน่แหง่ประเทศไทยประจ าปี 2550   
    จากมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์
- ตลุาคม  2550 ไดรั้บรางวัลคนด ี“แทนคณุแผน่ดนิ” สาขาดา้นอตุสาหกรรม จากกลุม่ The Nation 
-    2552  ไดรั้บการยกยอ่งและประกาศเกยีรตคิณุเป็นวศิวจฬุากติตคิณุอาวโุสดเีดน่  
    ของคณะวศิวกรรมศาสตร ์และสมาคมนสิติเกา่วศิวกรรมศาสตร ์แหง่จฬุาลงกรณ์ 
    มหาวทิยาลัย 
 
ต าแหนง่งานปจัจบุนั 

1. ประธานกรรมการ บรษัิท ไทยคม จ ากดั (มหาชน) 
2. ประธานกรรมการ บรษัิท มติรเทคนคิคัลคอนซลัแทนท ์จ ากดั 
3. ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ บรษัิท สมัมากร จ ากดั (มหาชน) 
4. ประธานกรรมการ บรษัิท วชิยัยทุธ จ ากดั 
5. กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บรษัิท ผาแดง อนิดัสตร ีจ ากดั (มหาชน) 
6. กรรมการ บรษัิท โรงแรมปารค์นายเลศิ จ ากดั 
7. ทีป่รกึษา กรรมการบรหิารการศกึษาและพัฒนาทรัพยากรบคุคล บรษัิท ซ.ีพ ีออลล ์จ ากดั 

(มหาชน) เซเวน่อเีลฟเวน่ 
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ประวตักิารท างานเครอืซเิมนตไ์ทย   (เรยีงล าดบัตามตวัอกัษร) 
ประธานกรรมการบรษัิท 1. บรษัิท ผลติภณัฑค์อนกรตีซแีพค จ ากดั 
 2. บรษัิท คอนกรตีผสมเสร็จซแีพค จ ากดั 
 3. บรษัิท กระเบือ้งหลังคาซแีพค จ ากดั 
 4. บรษัิทโฮมอเีล็คโทรนคิส ์จ ากดั 
 5. บรษัิท คโูบตา้ แทรกเตอร ์ประเทศไทย จ ากดั 
 6. บรษัิท สยามมชิลนิ จ ากดั 
 7. บรษัิท เอ็ม เอส เอ็นเตอรไ์พรซ์สิ โฮลดิง้ จ ากดั 
 8. บรษัิท นวโลหะอตุสาหกรรม จ ากดั 
 9. บรษัิท แปซฟิิคพลาสตคิส ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
 10. บรษัิท เอสซจี ีคอรป์อเรชัน่ (ปานามา) เอส.เอ. จ ากดั 
 11. บรษัิท คา้สากลซเิมนตไ์ทย จ ากดั 
 12. บรษัิท เอสดกีรุ๊ปเซอรว์ซิ จ ากดั 
 13. บรษัิท สยามอลัลอยวลีอตุสาหกรรม จ ากดั 
 14. บรษัิท สยามแอนทโิมน ีจ ากดั 
 15. บรษัิท สยามอาซาฮเีทคโนกลาส จ ากดั 
 16. บรษัิท ทีด่นิอตุสาหกรรมเครอืซเิมนตไ์ทย จ ากดั 
 17. บรษัิท สยามฟรูกูาวาแบตเตอรี ่จ ากดั 
 18. บรษัิท กระจกสยามการเ์ดยีน  จ ากดั 
 19. บรษัิท  สยามอตุสาหกรรมยปิซัม่ จ ากดั 
 20. บรษัิท สยาม-ฮติาช ิคอนสตรัคชัน่ แมชเินลร ีจ ากดั 
 21. บรษัิท สยามคโูบตา้ดเีซล จ ากดั 
 22. บรษัิท สยามมากอตโต จ ากดั 
 23. บรษัิท นวโลหะไทย จ ากดั 
 24. บรษัิท สยามอตุสาหกรรมทอ่ จ ากดั 
 25. บรษัิท สยามพรอสเพอรติี ้ชปิป้ิง เอส.เอ. จ ากดั 
 26. บรษัิท สยามซานทิารฟิีตติง้ส ์จ ากดั 
 27. บรษัิท สยามเลเทกซส์งัเคราะห ์จ ากดั 
 28. บรษัิท สยามโตโยตา้สงัเคราะห ์จ ากดั 
 29. บรษัิท สยามโตโยตา้อตุสาหกรรม จ ากดั  
 30. บรษัิท ยางสยามอตุสาหกรรม  จ ากดั 
 31. บรษัิท เหล็กสยามยามาโตะ  จ ากดั 
 32. บรษัิท ไทยซอีารท์ ีจ ากดั 
 33. บรษัิท สยามบรรจภุณัฑ ์จ ากดั 
 34. บรษัิท สยามบรรจภุณัฑอ์ตุสาหกรรม จ ากดั 
 35. บรษัิท ผลติภณัฑว์ศิวไทย  จ ากดั 
 36. บรษัิท ไทยอนิดัสเตรยีลฟอรจ์จงิส ์จ ากดั 
 37. บรษัิท ไทยโพลโีพรไพลนิ จ ากดั 
 38. บรษัิท แมพ่มิพย์างไทย จ ากดั 
  
กรรมการ 1. บรษัิท  ผลติภณัฑแ์ละวัตถกุอ่สรา้ง จ ากดั 
 2. บรษัิท สยามเซลลโูลส จ ากดั 
 3. บรษัิท กระเบือ้งกระดาษไทย จ ากดั 
 4. บรษัิท อา่วสยามบรกิาร จ ากดั 
 5. บรษัิท เหล็กสยาม จ ากดั 
 6. บรษัิท สยามคราฟทอ์ตุสาหกรรม จ ากดั 
 7. บรษัิท เยือ่กระดาษสยาม จ ากดั 
 8. บรษัิท ยางสยาม จ ากดั 
 9. บรษัิท สยามวนภณัฑอ์ตุสาหกรรม จ ากดั 
 10. บรษัิท เซรามคิอตุสาหกรรมไทย จ ากดั 
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 11. บรษัิท สยามบรรจภุณัฑร์าชบรุ ี(1989) จ ากดั 
 12. บรษัิท ไทยซทีเีอ็มพ ีจ ากดั 
 13. บรษัิท กระดาษไทยอตุสาหกรรม จ ากดั 
 14. บรษัิท ไทยโพลเีอททลีนี จ ากดั 
 15. บรษัิท กระดาษสหไทย จ ากดั 
 16. บรษัิท กระดาษสหไทยอตุสาหกรรม จ ากดั 
 17. บรษัิท ไทยวนภณัฑ ์จ ากดั 
 18. บรษัิท โตโยตา้มอเตอร ์ประเทศไทย จ ากดั 
 

     
งานทีใ่หค้วามรว่มมอืชว่ยเหลอืแกห่นว่ยราชการ สถาบนัและสมาคมตา่ง ๆ  
ทีด่ ารงต าแหนง่อยูใ่นขณะนี ้
1. ทีป่รกึษาคณะกรรมการจัดหาและบรกิารดวงตาแหง่สภากาชาดไทย 
2. กรรมการ มลูนธิเิพือ่สถาบนัการศกึษาวชิาการจัดการแหง่ประเทศไทย (IMET) 
3. กรรมการ  สภามหาวทิยาลัยผูท้รงคณุวฒุ ิ ของจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัยและอนุกรรมการการการ

บรหิารงานบคุคล 
4. ทีป่รกึษาคณะกรรมการบรหิาร สมาคมการจัดการงานบคุคลแหง่ประเทศไทย 
5. กรรมการอ านวยการ  สถาบนัปิโตรเลยีมแหง่ประเทศไทย 
6. กรรมการอ านวยการและกรรมการสภาทีป่รกึษา  สถาบนับณัฑติบรหิารธรุกจิ ศศนิทร ์แหง่จฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลัย 
7. กรรมการมลูนธิริาชสดุา  
8. คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ(ส านักนายกรัฐมนตร)ี 
9. ผูอ้ านวยการใหญด่รุณสกิขาลัยโรงเรยีนนวัตกรรมแหง่การเรยีนรูข้องมหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอม

เกลา้ธนบรุแีละเป็นทีป่รกึษาสภามหาวทิยาลัย 
10. รองประธานกรรมการมลูนธิไิทยคม 
11. กรรมการกติตมิศักดิ ์ สมาคมการจัดการธรุกจิแหง่ประเทศไทย (TMA) 
12. กรรมการก าหนดนโยบายการด าเนนิงานพัฒนาและสง่เสรมิผูม้คีวามสามารถพเิศษทางวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลย ีกระทรวงวทิยาศาสตร ์
13. กรรมการในคณะกรรมการจัดท าแผนกลยทุธก์ารพัฒนาและสง่เสรมิผูม้คีวามสามารถพเิศษทาง

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยขีองประเทศ กระทรวงวทิยาศาสตร ์
14.  นายกสภามหาวทิยาลัยชนิวัตร 
15.  ประธานกรรมการและประธานโครงการ Lighthouse  Project ของมลูนธิศิกึษาพัฒน ์
16.  กรรมการสภามหาวทิยาลัยผูท้รงคณุวฒุขิองมหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่
17. ทีป่รกึษาคณะ กรรมการสถาบนัรับรองมาตรฐานไอเอสโอ   กระทรวงอตุสาหกรรม 
18. กรรมการสรรหากรรมการรัฐวสิาหกจิ กระทรวงการคลัง 
19. ทีป่รกึษาคณะกรรมการสถาบนัสารสนเทศทรัพยากรน ้าเพือ่การเกษตร กระทรวงวทิยาศาสตร ์
20. กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบสภากาชาดไทย 
21. คณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุใินคณะกรรมการพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ

กระทรวงวทิยาศาสตร ์
22. ประธานกรรมการมลูนธิปิระกายเพชร 
23. กรรมการสภาสถาบนัอาศรมศลิป์ 
24. ประธานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
25. ประธานกรรมการกติตมิศักดิส์ภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
26. กรรมการคณะกรรมการมาตรฐานแหง่ชาต ิส านักนายกรัฐมนตร ี
27. กรรมการมลูนธิสิมเด็จพระพทุธเลศิหลา้นภาลัย 
28. กรรมการคณะกรรมการสรรหากรรมการรัฐวสิาหกจิ กระทรวงการคลัง 
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งานทีใ่หค้วามรว่มมอืชว่ยเหลอืแกห่นว่ยราชการ สถาบนัและสมาคมตา่งๆ  
ทีด่ ารงต าแหนง่ในอดตี 

1. วฒุสิมาชกิ 

2. กรรมการ คณะกรรมาธกิารสิง่แวดลอ้ม วฒุสิภา 

3. ประธาน คณะกรรมาธกิารการเศรษฐกจิและอตุสาหกรรม  วฒุสิภา 

4. กรรมาธกิารวสิามญัศกึษาการใชบ้งัคับกฎหมาย วฒุสิภา 

5. สมาชกิสภานติบิญัญัตแิหง่ชาต ิ

6. ประธาน คณะกรรมการวางแผนพัฒนาอตุสาหกรรมและการคา้ ของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหง่ชาต ิ

7. ประธานกรรมการสภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

8. ประธานกรรมการบรหิาร สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

9. กรรมการทีป่รกึษาดา้นเศรษฐกจิและการคลัง ของสภารักษาความสงบเรยีบรอ้ยแหง่ชาต ิส านัก
นายกรัฐมนตร ี

10. กรรมการ คณะกรรมการรว่มภาครัฐบาลและเอกชนเพือ่แกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกจิ (กรอ.) ส านัก
นายกรัฐมนตร ี

11. กรรมการ คณะอนุกรรมการการกลั่นกรองงาน กรอ. ส านักนายกรัฐมนตร ี

12. กรรมการฝ่ายเศรษฐกจิ ในคณะกรรมการทีป่รกึษานายกรัฐมนตร ี(ฯพณฯ พล. อ. เปรม ตณิณสลูานนท)์ 
13. กรรมการ อ.ก.พ. วสิามญัเกีย่วกบัการพัฒนาขา้ราชการ ส านักงาน ก.พ. ส านักนายกรัฐมนตร ี

14. กรรมการ คณะกรรมการปฏริปูระบบราชการและระเบยีบบรหิารราชการแผน่ดนิ (ปรร.) 
15. กรรมการรัฐวสิาหกจิแหง่ชาต ิ(กรช.) กระทรวงการคลัง 

16. กรรมการ คณะอนุกรรมการพจิารณากลั่นกรองการอทุธรณ์ของคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ (BOI) 

17. กรรมการคณะกรรมการกลางก าหนดราคาสนิคา้และป้องกนัการผกูขาด กระทรวงพาณชิย ์

18. กรรมการ มลูนธิสิถาบนัพัฒนาอตุสาหกรรมเครือ่งจักรกล และโลหะการ กระทรวงอตุสาหกรรม        

19. คณะกรรมการเฉพาะกจิเพือ่แกปั้ญหาการประกอบกจิการของโรงงานอตุสาหกรรม                               
     กระทรวงอตุสาหกรรม 

20. กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาอตุสาหกรรมตา่งจังหวัด     กระทรวงอตุสาหกรรม.  

21. กรรมการ การนคิมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย      กระทรวงอตุสาหกรรม 

22. กรรมการ คณะกรรมการนโยบายอตุสาหกรรม      กระทรวงอตุสาหกรรม 

23. กรรมการวชิาการรา่งมาตรฐานผลติภณัฑถ์ังแกส๊ ส านักงานมาตรฐานผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม กระทรวง
อตุสาหกรรม 

24. กรรมการ คณะทีป่รกึษาฝ่ายเศรษฐกจิของรัฐมนตรวีา่การกระทรวงตา่งประเทศ (ฯพณฯ พล.อ. สทิธ ิ
เศวตศลิา) 

25. กรรมการ คณะกรรมการประสานงานภาษีอากร กระทรวงการคลัง 
26. กรรมการ คณะกรรมการรว่ม หอการคา้ไทย-สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย 

(กกร.) 

27. กรรมการอ านวยการผูท้รงคณุวฒุ ิวชริาวธุวทิยาลัย กระทรวงศกึษาธกิาร 

28. กรรมการสมาคมนักเรยีนเกา่วชริาวธุวทิยาลัย 

29. กรรมการทีป่รกึษาสมาคมนักเรยีนเกา่วชริาวธุวทิยาลัย 

30. กรรมการ คณะกรรมการจัดงานสปัดาหค์วามปลอดภยัในการท างาน กระทรวงแรงงาน 

31. กรรมการธนาคารนครหลวงไทย (ผูแ้ทนจากธนาคารแหง่ประเทศไทย) 

32. กรรมการธนาคารแหง่ประเทศไทย 

33. ทีป่รกึษา คณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ (BOI) กระทรวงอตุสาหกรรม 

34. ทีป่รกึษา คณะทีป่รกึษารัฐมนตรวีา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ฯพณฯ พล.อ.หาญ ลนีานนท)์ 

35. ทีป่รกึษา กองก าลังรักษาพระนคร กองทัพภาคที ่1 กระทรวงกลาโหม 

36. ทีป่รกึษาคณะอนุกรรมการวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษยแ์ละสงัคมของคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกจิ
และสงัคม   แหง่ชาต ิ
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37. กรรมการอ านวยการ สมาคมนสิติเกา่วศิวกรรมศาสตร ์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

38. กรรมการ คณะกรรมการโครงการคอนเสริต์สายใจไทย 

39. กรรมการทีป่รกึษา ส านักวจัิยตลาดทนุ บรรษัทเงนิทนุอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

40. กรรมการคณะกรรมการอ านวยการโครงการจัดงานการเกษตรและอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

41. คณะทีป่รกึษานายกรัฐมนตรดีา้นเศรษฐกจิ (ฯพณฯ บรรหาร   ศลิปอาชา) 
42. กรรมการสถาบนัวจิัยเพือ่การพัฒนาประเทศไทย (TDRI) 

43. กรรมการ  ส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน (ก.พ.) 

44. ประธานอนุกรรมการสาขากฎหมายการอตุสาหกรรม  การพาณชิยกรรม  การคมนาคม และการสือ่สาร
ในคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย (ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา) 

45. กรรมาธกิารวสิามญั  คณะกรรมาธกิารวสิามญัเพือ่พจิารณารา่งพระราชบญัญัตแิละกจิการของวฒุสิภา 

46. กรรมการสง่เสรมิความรว่มมอืระหวา่งสถาบนัอดุมศกึษาและภาคธรุกจิอตุสาหกรรม 

47. กรรมการ คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย (ส านักงาน คณะกรรมการกฤษฎกีา) 

48. กรรมการ  มลูนธิโิรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราช 

49. ประธานอ านวยการศนูยก์ารศกึษาทางไกลไทยคม กระทรวงศกึษาธกิาร 

50. คณะอนุกรรมการพัฒนาขา้ราชการพลเรอืนเกีย่วกบัการพัฒนาขา้ราชการ (ก.พ.) 

51. คณะอนุกรรมการโครงสรา้งคา่ตอบแทนสวัสดกิารและผลประโยชนเ์กือ้กลู (ก.พ.) 

52. อนุกรรมการพัฒนาขา้ราชการผลเรอืนวสิามญัเฉพาะกจิเกีย่วกบัการปรับปรงุระบบราชการ (ก.พ.) 

53. ทีป่รกึษาคณะกรรมการประชาสมัพันธ ์ สถาบนับณัฑติบรหิารธรุกจิศศนิทร ์แหง่จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลัย 

54. กรรมการสง่เสรมิความรว่มมอืการผลติและพัฒนาก าลังคนระหวา่งสถาบนัอดุมศกึษาและภาคเอกชน 
กระทรวงศกึษาธกิาร 

55. ทีป่รกึษา คณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน (ก.พ.) 
57. ทีป่รกึษาโครงการปรับบทบาทภารกจิ กระทรวงอตุสาหกรรม 

56. ทีป่รกึษารองนายกรัฐมนตรแีละรัฐมนตรวีา่การกระทรวงการคลัง (ดร. สมคดิ  จาตศุรพีทิักษ์) 

57. กรรมการมลูนธิสิถาบนัเพิม่ผลผลติแหง่ชาต ิและเป็นผูร้เิร ิม่กอ่ตัง้และเป็นกรรมการสถาบนัเพิม่ผลผลติ
แหง่ชาต ิกระทรวงอตุสาหกรรม 

58. ทีป่รกึษาสมาคมไทย-ญีปุ่่ น 

59. กรรมการการศกึษาการศาสนาและวัฒนธรรม  กระทรวงวทิยาศาสตร ์

60. ทีป่รกึษาโครงการเสรมิสรา้งความเขม้แข็งแกช่มุชนเฉลมิพระเกยีรตฯิ กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย 

61. กรรมการกติตมิศักดิ ์มลูนธิพิระราชนเิวศนม์ฤคทายวัน 

62. ทีป่รกึษาคณะกรรมการปฏริปูการศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร 
63. ทีป่รกึษา คณะอนุกรรมการด าเนนิการปฏริปูการสง่เสรมิการศกึษาตลอดชวีติและเทคโนโลยเีพือ่

การศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร 

64. คณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศ กระทรวงศกึษาธกิาร 

65. คณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุนิโยบายวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิกระทรวงวทิยาศาสตร ์

66. ผูช้ านาญการพเิศษเพือ่ทดสอบความรูค้วามช านาญผูป้ระกอบวชิาชพี ระดับวฒุวิศิวกร สาขาวศิวกรรม
อตุสาหการ วศิวกรรมสถานแหง่ประเทศไทย 

67. กรรมการอ านวยการสถาบนัพาณชิยนาว ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

68. คณะกรรมการโครงการน ารอ่งปฏริปูการศกึษาในเขตพืน้ทีก่ารศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร 
69. คณะอนุกรรมการวางแผนภาคการผลติและการบรกิารระยะปานกลาง 
70. ทีป่รกึษาคณะกรรมการบรหิารกองทนุพัฒนานวัตกรรม กระทรวงการคลัง 

71. คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรยีนราชวนิติ กระทรวงศกึษาธกิาร 

72. คณะกรรมการอ านวยการสถาบนัวจิัย แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

73. คณะท างานพจิารณารา่งกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ตามพระราชบญัญัตกิารศกึษาแหง่ชาต ิคณะท างานคณะ
ที ่3 กระทรวงศกึษาธกิาร 
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74. คณะกรรมการบรหิารและพัฒนาคณุภาพศกึษาของกระทรวงศกึษาธกิาร 

75. คณะกรรมการบรหิารกองทนุสภากาชาดไทยเฉลมิพระเกยีรต ิพ.ศ. 2542 

76. คณะกรรมการ อ.ก.พ. วสิามญัเกีย่วกบัการปรับปรงุระบบบรหิารและการพัฒนาสว่นราชการ (กพร.) 

77. คณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุสิง่เสรมิฝึกอาชพี กระทรวงแรงงาน 

78. คณะอนุกรรมการอ านวยการโครงการรับรองประสบการณ์จากการท างานของแรงงานไทย กระทรวง
แรงงาน 

79. คณะอนุกรรมการอ านวยการปฏริปูการศกึษาตามพระราชบญัญัตกิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 
กระทรวงศกึษาธกิาร 

80. คณะกรรมการด าเนนิงานโครงการปลกูตน้กลา้เพิม่ปัญญาเด็กไทย 

81. กรรมการพัฒนาขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ ส านักนายกรัฐมนตร ี

82. คณะอนุกรรมการกลุม่งานของสภามหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

83. คณะกรรมการส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศกึษา (สมศ.) 
84. กรรมการบรหิารสภาวจิัยแหง่ชาต ิส านักนายกรัฐมนตร ี

85. ทีป่รกึษาคณะอนุกรรมการสถาบนัความปลอดภยัในการท างาน กระทรวงแรงงาน 

86. คณะกรรมการนโยบายการบรหิารและพัฒนาองคค์วามรู ้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหง่ชาต ิ

87. คณะกรรมการมาตรฐานผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม 

88. ทีป่รกึษาคณะอนุกรรมการจัดท าแผนยทุธศาสตรก์ารเพิม่ผลผลติของประเทศ ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกจิ และสงัคมแหง่ชาต ิ

89. กรรมการคณะกรรมการเงนิเดอืนแหง่ชาต ิกระทรวงการคลัง 
 
 
 
 

 
 


