
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔  

๓.๗ โครงการการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุม 
๓.๗.๑  การประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน ี
 (ผู้ถวายรายงาน: นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล) 
 
๑.  ความเป็นมา 
 กิจกรรมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา จัดขึ้นตั้งแต่ป ีค.ศ. ๑๙๕๑ โดยมูลนิธกิารประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล 
ณ เมืองลินเดา (Foundation Lindau Nobel Laureate Meetings at Lake Constance) มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างเครือข่ายระหวา่ง
ผู้ได้รับรางวัลโนเบลกับเยาวชนและนักวิทยาศาสตรร์ุ่นใหม่ โดยได้เชิญผู้ได้รับรางวัลโนเบล (Nobel Laureate) นักศึกษาและนักวิจยั
จากทั่วโลก เข้าร่วมการประชุมในช่วงระหว่างปลายเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎาคม ณ เมืองลินเดา  สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
โดยจัดขึ้นทุกปีหมุนเวียนไปตามสาขา ได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี และสรีรวิทยาหรอืแพทยศาสตร ์สำหรบัสาขาเศรษฐศาสตร์จดัขึ้นทกุ ๒ ปี เริม่
ตั้งแต่ปี ค.ศ. ๒๐๐๔ 
   สำน ักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได ้รับสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีที่ทรงมีพระประสงค์ให้นสิิต นักศึกษา นักวิจยั และนกัวิทยาศาสตร์ของไทยได้
มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา เพ่ือเปิดโลกทัศน์ทางวิชาการ อีกทั้งได้มีโอกาสเรียนรู้
ความก้าวหน้าทางวิทยาการใหม่ ๆ  จากประสบการณจ์รงิของนักวิจัย และ/หรือนกัวิทยาศาสตรผ์ู้เคยได้รับรางวัลโนเบลในอดีตจำนวน
มาก ที่จะมานำเสนอผลงานในการประชุมดังกลา่ว 
 ในการดำเนินงาน สวทช. ประกาศรับสมัครและคัดเลือกนสิิต นักศึกษา นักวิจัย และนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ในสาขาฟิสิกส์ 
เคมี และสรีรวิทยาหรือแพทยศาสตร์ เ พื ่อเป็นต ัวแทนของประเทศไทย เข ้าร ่วมกิจกรรมการประชุมดังกล่าว ณ เ มืองลินเดา  
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน ีโดยทำการคัดเลอืกผู้ทีเ่หมาะสมร่วมกับผู้แทนสมาชิกคณะผู้ก่อตัง้การประชุม แล้วนำความขึน้กราบบังคม
ทูลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีเพ่ือทรงมีพระราชวินจิฉยัคัดเลอืกในขั้นตอน
สุดท้าย 

สวทช. ได้จัดทำบันทึกความเข้าใจในการสนับสนนุผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา 
กับสภาเพ่ือการประชุมลินเดาของผู้ได้รับรางวัลโนเบล (Council for the Lindau Laureate Meetings) และมูลนิธิผู้ได้รับรางวัล
โนเบล ณ เมืองลินเดา (Foundation Lindau Nobel Laureate Meetings at Lake Constance) โดยลงนามใน Memorandum of 
Understanding (MoU) ครั้งที่ ๑ เม่ือวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๑ ครั้งที่ ๒ เม่ือวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ครั้งที่ ๓ เม่ือวันที่  ๓๐ 
มิถุนายน ๒๕๕๖ และครั้งที่ ๔ เม่ือวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ซึ่งมีระยะเวลา ๓ ปี เริ่มตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ และสิ้นสุดในปี ๒๕๖๓ โดย
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชดำเนนิ
เป็นประธานในการลงนามทั้งสี่ครั้ง ซึ่ง MoU กำหนดจำนวนนักวิทยาศาสตรไ์ทยเข้าร่วมการประชุมปีละ ๓ คน (ตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ ถึง 
๒๕๕๖) โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๖ นักวิทยาศาสตร์ไทยได้ไปเข้าร่วมมากกว่าที่ MoU กำหนดไว้เป็นกรณีพิเศษ ดังนั้น   
ใน MoU ฉบับต่อมา จึงได้เพ่ิมจำนวนเป็นปีละ ๖ คน นับตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ เป็นต้นมา 

 
๒.  แนวทางการดำเนินงานการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยฯ 

สวทช. ดำเนินการคัดเลอืกนสิิต/นกัศึกษา ในระดับปริญญาตร ีโท และเอก รวมทัง้นักวทิยาศาสตร์หรือนกัวจิัยหลงัปรญิญาเอก
ท ี ่ม ีค ุณสมบัติเหมาะสมในเบ ื้องต้นเสนอ Council for the Lindau Nobel Laureate Meetings พิจารณากล ั่นกรองคณุสมบัติ 
หลังจากนั้น จึงนำรายละเอียดผู้ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติ กราบบังคมทูลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงคัดเลือกในขั้นตอนสุดท้าย เพ่ือเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัล
โนเบล ณ เมืองลินเดา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน ีโดยมีแนวทางในการคัดเลือก ดังนี้ 
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๑. นิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
- เป็นนิสิต/นกัศึกษาระดับปรญิญาตรชีั้นปีที ่๔ 
- มีผลการเรียนอยู่ใน ๕% แรกของระดับชัน้  
- มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในสาขาทีเ่กี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ในการทำวิจัย 

๒. นิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก 
- มีความเชี่ยวชาญและประสบผลสำเร็จทางงานวชิาการ  
- มีงานวิจัยที่โดดเด่น  
- มีประสบการณ์ในการสอน ช่วยสอน หรือ ถ่ายทอดความรู้ 

๓. นักวิทยาศาสตรห์รอืนกัวิจยัหลังปรญิญาเอก 
- จบการศึกษาระดับปริญญาเอกไม่เกนิ ๕ ปี (จนถึงวันปิดรบัสมัคร) 
- อายุไม่เกิน ๓๕ ปี (จนถึงวันปิดรบัสมัคร) 
- มีประสบการณ์เกีย่วกบัการวิจยัหลังปริญญาเอก 
- มีผลงานทางวิชาการตพิีมพ์ในวารสารระดับนานาชาต ิ 
- เคยเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมระดับนานาชาต ิ     
โดยในระหว่างป ี๒๕๕๑ - ๒๕๖๓ ได้มีผู้แทนประเทศไทยเขา้ร่วมการประชุมดงักล่าวจำนวน ๖๙ คน แบง่เป็น 

สาขาฟิสิกส์ ๒๑ คน  (ปี ๒๕๕๑ : ๓ คน, ปี ๒๕๕๕ : ๖ คน, ปี ๒๕๕๙ : ๖ คน, ปี ๒๕๖๒ : ๖ คน) สาขาเคมี ๑๗ คน (ปี ๒๕๕๒ : ๖ คน, 
ปี ๒๕๕๖ : ๕ คน ปี ๒๕๖๐ : ๖ คน) สาขาเคมี ฟิสิกส์ สรีรวิทยาหรือแพทยศาสตร์ ๑๗ คน (ปี ๒๕๕๓ : ๕ คน, ปี ๒๕๕๘ : ๖ คนปี 
๒๕๖๓ : ๖ คน) สาขาสรีรวิทยาหรือแพทยศาสตร ์๑๔ คน  (ปี ๒๕๕๔ : ๓ คน, ปี ๒๕๕๗ : ๕ คน, ปี ๒๕๖๑ : ๖ คน)  
 
๓.  กิจกรรมก่อนเดินทางเข้ารว่มการประชุม 

ก่อนเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีได้มีการจัดประชุมเตรยีม
ความพร้อมทางวิชาการ เม่ือวันจันทร์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ห้อง VIP บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและจัดทำเนื้อหาประวัติของนักวทิยาศาสตร์รางวัลโนเบลทีจ่ะมาบรรยายใน
งานประชุม 70th Lindau Nobel Laureate Meeting มีอดีตผู้แทนมาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ ได้แก่ ๑) ดร. อัชฌา กอบวิทยา
(๒๕๕๘) นักวิจัยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ๒) ดร.จีราพร ลีลาวัฒนชัย (๒๕๖๑) นักวิจัยศูนย์นาโน
เทคโนโลยีแห่งชาติ และนายจอมพจน์ วงศ์เพชรอักษร (๒๕๖๒) นักศึกษาปริญญาเอก สาขาฟิสิกส์ดาราศาสตร์ สถาบันวิจัยแมกซ์
พลังค์เพ่ือดาราศาสตร์วิทยุ University of Bonn สหพันธ์สาธารณรฐัเยอรมน ี 
 
๔.  การดำเนินงานการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยฯ ปี ๒๕๖๓ 

สวทช. ได้ประกาศรับสมัครผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการการคัดเลือกผู้แทนเขา้ร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล  
ณ เมืองลินเดา ประจำป ี๒๕๖๓ ในสาขาเคมี ฟิสิกส์ สรีรวิทยาหรือแพทยศาสตร์ โดยผูแ้ทนประเทศไทยจะเดินทางเขา้ร่วมการประชมุฯ 
ครั้งที่ ๗๐  

ในการดำเนินการคัดเลือก คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาผู้สมัครในเบื้องต้นจากใบสมัคร ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น ๖๗ คน คัดเลือกผู้
ที่มีคุณสมบัติและศักยภาพสอดคลอ้งกับข้อกำหนดมากทีสุ่ด เพ่ือให้มาเขา้สอบสัมภาษณ์ จำนวน  ๖๔ คน ได้จัดสอบสัมภาษณ์เม่ือวัน
พุธท ี ่ ๑๑ ก ันยายน ๒๕๖๒ โดยนำรายชื่อผู ้ผ ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจำนวน ๑๖ คน เสนอ Council for the Lindau Nobel 
Laureate Meetings เพ่ือกลั่นกรองคุณสมบัติ แล้วนำรายละเอียดเฉพาะผู้ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบตัิ จำนวน ๑๐ คน กราบบังคม
ทูลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือทรงคัดเลือกขั้นสุดท้าย จำนวน ๖ คน
ประกอบด้วย กลุ่มนักศึกษาแพทย ์๑ คน กลุ่มนักศึกษาระดับปรญิญาเอก ๓ คน และนักวิจัยหลงัปรญิญาเอก ๒ คน ดังนี้ 
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔  

๑. นางสาวพรลดา ลิขสทิธิ์วัฒนกุล  นักศึกษาแพทยช์ั้นปีที ่๖   
คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

๒. นางสาวจารุวรรณ อมตะวงศ์   นักศึกษาปริญญาโท-เอก สาขา Inorganic Chemistry 
      University of California, Berkeley, USA 

๓. นายวัชรพล ปริตรมงคล    นักศึกษาปริญญาโท-เอก สาขา Chemistry  
Massachusetts Institute of Technology, USA 

๔. นายนรินธเดช เจริญสมบตัิ   นักศึกษาปริญญาเอก สาขา Bioengineering  
University of Tokyo, Japan 

๕. ดร.วิริยา ทองสมบูรณ ์   นักวิจัยหลังปรญิญาเอก สาขา Civil & Environmental  
Engineering, Northwestern University, USA 

๖. ดร.ภูมิ ชัยรัตน์    นักวิจัยหลังปรญิญาเอก สาขา Microbiology and  
Immunology, Stanford University, USA 

เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ มูลนิธิการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา จึงได้ประกาศ
เลื่อนการจัดการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ครั้งที่ ๗๐ ในสาขาเคมี ฟิสิกส์ และสรีรวิทยา
หรือการแพทย ์ไปเป็นวันที่ ๒๗ มิถุนายน - ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔  

ในปี ๒๕๖๓ สวทช. จ ึงไดจ้ัดกิจกรรมการประชุม Online Science Days 2020 ข ึ ้นระหว่างวันที่  ๒๘ มิถนุายน - ๑ 
กรกฎาคม ๒๕๕๓ โดยเป็นการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Hopin ซึ่งมีผู้ได้รับรางวัลโนเบล จำนวน ๔๐ คน และนักวิทยาศาสตร์รุ่น
เยาว์ที่เคยเขา้ร่วมการประชุมลนิเดากว่าหนึง่พันคน พร้อมกับผู้แทนนักวทิยาศาสตร์รุ่นเยาว์จากทั่วโลกที่ได้รับการคัดเลอืกในป ี๒๕๖๓ 
นี้อีกกว่าหกร้อยคนมาเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งการประชุม Online Science Days ประกอบไปด้วยหัวขอ้ต่าง ๆ  รวมทั้งงานวิจัยทีเ่กี่ยวขอ้ง
กับไวรัสโคโรนา green chemistry และ climate change 

 
๕.  การเผยแพร่ความรู้ของผู้แทนประเทศไทยโครงการการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวลัโนเบล ณ เมืองลินเดา 

- นายจอมพจน์ วงศ์เพชรอักษร ผู้แทนประเทศไทยป ี๒๕๖๒ บรรยายอบรมเชิงปฏบิัติการออนไลน ์ “การใช้งานกล้อง
โทรทรรศน์และอุปกรณท์างดาราศาสตร์เบื้องต้น” วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ให้กับครใูนโรงเรยีนพ้ืนที่จงัหวัดปทมุธานี
เพ่ือจะนำไปขยายผลความรู้ทางดาราศาสตรต์่อให้กบันกัเรียนในโรงเรียนดว้ย 

- ดร. สุธีรา รัตนศิรินทรวธุ ผู้แทนประเทศไทยปี ๒๕๕๗ ช่วยจดัทำแผน่พับสื่อการเรียนรูส้ำหรับเด็กและเยาวชน โดยแปล
หนังสือเป็นภาษาอังกฤษที่เข้าใจง่าย เพ่ือพิมพ์และจัดจำหนา่ยที่ศูนย์หนงัสือ สวทช. จำนวน ๒ เรื่อง ได้แก่ (๑) Have 
fun…with the Monocot & the Dicot และ (๒) The Digestive System 

- พญ. อติพร เทอดโยธิน ผู้แทนประเทศไทยป ี๒๕๕๗ ช่วยจัดทำแผ่นพับสื่อการเรยีนรู้สำหรบัเดก็และเยาวชน โดยเปน็ที่
ปรึกษาวิชาการและแปลหนงัสือเป็นภาษาอังกฤษทีเ่ขา้ใจง่าย เพ่ือพิมพ์และจัดจำหน่ายที่ศูนย์หนงัสือ สวทช.  จำนวน ๒ 
เรื่อง ได้แก่ (๑) สวนสนุกหมุนเวียนโลหิต และ (๒) Circulatory System Theme park 

- ศ.นพ.ดร. ฉัตรชัย เหมือนประสาท ผู้แทนประเทศไทยป ี๒๕๕๓ ช่วยจัดทำแผ่นพับสือ่การเรยีนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน 
โดยเป็นที่ปรึกษาวิชาการในแผ่นพับเรื่องยอดมนุษย์วิตามิน เพ่ือพิมพ์และจัดจำหน่ายที่ศูนย์หนงัสือ สวทช. และใช้ใน
การจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตรส์ำหรับเด็กและเยาวชน จัดโดยฝ่ายวิชาการ หลักสูตร และสื่อการเรยีนรู้ สวทช.  
 
 
 
 

๕.  รายการค่าใช้จ่ายในการสนบัสนุนผู้แทนฯ โครงการการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลฯ ปี ๒๕๖๔ 



การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔  

ค่าใช้จ่าย (รวมจำนวน ๖ คน) จำนวนเงิน (บาท) แหล่งเงินสนับสนนุ 
๑. กิจกรรมสัมภาษณแ์ละคัดเลือก ๔๐,๐๐๐  สวทช./มูลนิธิ SCG 
๒. กิจกรรมเตรียมความพร้อมทางวิชาการ ครั้งที่ ๑ ๑๓,๐๐๐ สวทช./มูลนิธิ SCG 
๓. กิจกรรมเตรียมความพร้อมทางวิชาการ ครั้งที่ ๒ ๑๐,๐๐๐ สวทช./มูลนิธิ SCG 
๔. เงินสนับสนุนผู้แทนประเทศไทย  
(ค่าเดินทาง เบี้ยเลีย้ง วีซ่า ประกัน จัดทำรายงาน) 

๔๕๐,๐๐๐ สวทช./มูลนิธิ SCG 

๕. เงินสนับสนุนผู้แทนประเทศไทย  
(ค่าลงทะเบียนและทีพั่กในการเข้าร่วมการประชุมฯ) 

๕๔๐,๐๐๐ สวทช./มูลนิธิ SCG 

๖. กิจกรรมรายงานผลการเข้าร่วมการประชุมเสนอต่อคณะกรรมการ ๒๐,๐๐๐ สวทช./มูลนิธิ SCG 
๗. กิจกรรมประชาสัมพันธ์และเอกสารเผยแพร ่ ๒๐,๐๐๐ สวทช./มูลนิธิ SCG 

รวมเป็น ๑,๐๙๓,๐๐๐ บาท 
หมายเหตุ: ๑. รายการค่าใช้จ่ายเป็นกรณีทีผู้่แทนประเทศไทยเดินทางไปร่วมประชุม ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
             ๒. อยู่ระหว่างขอรับทุนสนับสนนุจากมูลนธิิ SCG จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท 
 
๖.  ประเด็นเสนอต่อที่ประชุม 
 เพ่ือรับทราบผลการดำเนนิงานปี ๒๕๖๓ และเหน็ชอบแผนการดำเนนิงานป ี๒๕๖๔ 

--------------------------------------------- 
รายช่ือคณะกรรมการโครงการการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา 

๑. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ      ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
อธิการบดี วิทยาลัยเทคโนโลยจีิตรลดา 

๒. นายยงยุทธ ยุทธวงศ์      ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส สำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาติ 

๓. นางสาวมรกต ตันติเจริญ      ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
ที่ปรึกษาอาวุโส สำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีหง่ชาติ   

๔. คุณหญิงกัลยา โสภณพนชิ      ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

๕. นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล      ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
ที่ปรึกษาอาวุโส สำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีหง่ชาติ 

๖. นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล      ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
ผู้อำนวยการ สำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ

๗. นายไพรัช ธัชยพงษ์      ประธานกรรมการ 
ผู้เชี่ยวชาญวิจัยอาวุโส สำนักงานพัฒนาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
รองประธานคณะกรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำร ิ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี  

๘. ม.ร.ว.ชิษณุสรร สวัสดิวัฒน ์      รองประธานกรรมการ 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

๙. นายสุทัศน์ ฟู่เจริญ       กรรมการ 
สถาบันชีววิทยาศาสตรโ์มเลกลุ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 



การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔  

๑๐. นายสิริฤกษ์ ทรงศิวิไล      กรรมการ 
ปลัดกระทรวงการอดุมศึกษาวิทยาศาสตร ์วิจัยและนวัตกรรม 

๑๑. นายวิศิษฎ์ ทองบุญเกดิ      กรรมการ 
คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

๑๒. นายอภิวัฒน ์มุทิรางกูร       กรรมการ 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

๑๓. นายนรัตถพล เจริญพันธุ์       กรรมการ 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

๑๔. นายสุทัศน์ ยกส้าน       กรรมการ 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

๑๕. นายประยูร ส่งสิริฤทธิกุล       กรรมการ 
สำนักวิชาวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี 

๑๖. นายบุรินทร์ อัศวพิภพ      กรรมการ 
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

๑๗. นายธนากร โอสถจนัทร ์      กรรมการ 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

๑๘. นายพลังพล คงเสรี        กรรมการ 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

๑๙. นายอภิชาติ สุขสำราญ      กรรมการ 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

๒๐. นางสุภา หารหนองบวั      กรรมการ 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

๒๑. นายเกตุ กรุดพันธ์       กรรมการ 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

๒๒. นายจำรัส ลิ้มตระกูล      กรรมการ 
สถาบันวิทยสริิเมธี 

๒๓. นายธีรยุทธ วิไลวัลย์      กรรมการ 
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

๒๔. นายสุพจน์ หารหนองบวั      กรรมการ 
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

๒๕. นางสาวพิมพ์ใจ ใจย็น      กรรมการ 
สถาบันวิทยสริิเมธี 

๒๖. นางชฎามาศ ธุวะเศรษฐกลุ      กรรมการ 
รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาติ 

๒๗. นางอ้อมใจ ไทรเมฆ      กรรมการ 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ

๒๘. นางฤทัย จงสฤษดิ์       กรรมการและเลขานกุาร 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาติ 
 



การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔  

๒๙. นางสาวปานกมล ศรสุวรรณ      กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาติ 

๓๐. นายศุกเกษม อ่อนพูล      กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาติ 


