๓.๕.๑ โครงการการคัดเลือกผูแทนเขารวมการประชุมผูไดรับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
(ผูถวายรายงาน : นายไพรัช ธัชยพงษ, นายณรงค ศิริเลิศวรกุล)
๑. ความเปนมา
กิจกรรมการประชุมผูไดรับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดาจัดขึ้นตั้งแตป ค.ศ. ๑๙๕๑ โดยมูลนิธิการประชุมผูไดรับรางวัลโนเบล
ณ เมืองลินเดา (Foundation Lindau Nobel Laureate Meetings at Lake Constance) มีวัตถุประสงคเพื่อสรางเครือขายระหวาง
ผูไดรับรางวัลโนเบลกับเยาวชนและนักวิทยาศาสตรรุนใหม โดยไดเชิญผูไดรับรางวัลโนเบล (Nobel Laureate) นักศึกษาและนักวิจัย
จากทั่วโลก เขารวมการประชุมในชวงระหวางปลายเดือนมิถุนายนถึงตนเดือนกรกฎาคม ณ เมืองลินเดา สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
โดยจั ด ขึ้ น ทุ ก ป ห มุ น เวี ย นไปตามสาขา ได แ ก ฟ สิ ก ส เคมี และสรี ร วิ ท ยาหรื อ แพทยศาสตร และในป ค.ศ. ๒๐๐๕ ซึ่ ง เป น
ปไอนสไตนไดจัดการประชุมขึ้นทั้งสามสาขาพรอมกัน สําหรับสาขาเศรษฐศาสตรจัดขึ้นทุก ๒ ป เริ่มตั้งแตป ค.ศ. ๒๐๐๔
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ไดรับสนองพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารีที่ทรงมีพระประสงคใหนิสิต นักศึกษา นักวิจัย และนักวิทยาศาสตรของไทยไดมีโอกาสเขารวมกิจกรรมการประชุมผูไดรบั
รางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา เพื่อเปดโลกทัศนทางวิชาการ อีกทั้งไดมีโอกาสเรียนรูความกาวหนาทางวิทยาการใหมๆ จากประสบการณ
จริงของนักวิจัย และ/หรือนักวิทยาศาสตรผูเคยไดรับรางวัลโนเบลในอดีตจํานวนมาก ที่จะมานําเสนอผลงานในการประชุมดังกลาว
ในการดําเนินงาน สวทช. ประกาศรับสมัครและคัดเลือกนิสิต นักศึกษา นักวิจัย และนักวิทยาศาสตรรุนใหมในสาขาฟสิกส
เคมี และสรีรวิทยาหรือแพทยศาสตร เพื่อเปนตัวแทนของประเทศไทย เขารวมกิจกรรมการประชุมดังกลาว ณ เมืองลินเดา สหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมนี โดยทําการคัดเลือกผูที่เหมาะสมรวมกับผูแทนสมาชิกคณะผูกอตั้งการประชุม แลวนําความขึ้นกราบบังคมทูล
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงมีพระราชวินิจฉัยคัดเลือกในขั้นตอนสุดทาย
ทั้งนี้ สวทช. ไดจัดทําบันทึกความเขาใจในการสนับสนุนผูแทนประเทศไทยเขารวมการประชุมผูไดรับรางวัลโนเบล ณ เมือง
ลิ น เดา กั บ สภาเพื่ อ การประชุ ม ลิ น เดาของผู ไ ด รั บ รางวั ล โนเบล (Council for the Lindau Laureate Meetings) และมู ล นิ ธิ
ผู ไ ด รั บ รางวั ล โนเบล ณ เมื อ งลิ น เดา (Foundation Lindau Nobel Laureate Meetings at Lake Constance) โดยลงนามใน
Memorandum of Understanding (MoU) ครั้ ง ที่ ๑ เมื่ อ วั น ที่ ๒๙ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๑ ครั้ ง ที่ ๒ เมื่ อ วั น ที่ ๒๗ กรกฎาคม
๒๕๕๓ และครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ
เสด็จพระราชดําเนินเปนประธานในการลงนามทั้งสามครั้ง ซึ่ง MoU กําหนดจํานวนนักวิทยาศาสตรไทยเขารวมการประชุมปละ ๓ คน
(ตั้งแตป ๒๕๕๑ ถึง ๒๕๕๖) โดยในป พ.ศ. ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๖ นักวิทยาศาสตรไทยไดไปเขารวมมากกวาที่ MoU กําหนดไวเปนกรณี
พิเศษ ดังนั้น ใน MoU ฉบับตอมา จึงไดเพิ่มจํานวนเปนปละ ๖ คน นับตั้งแตป ๒๕๕๗ เปนตนมา
๒. แนวทางการดําเนินงานการคัดเลือกผูแทนประเทศไทยฯ
สวทช. ดําเนินการคัดเลือกนิสิต/นักศึกษา ในระดับปริญญาตรี โท และเอก รวมทั้งอาจารย นักวิทยาศาสตรหรือนักวิจัย
ที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ หมะสมในเบื้ อ งต น เสนอสภาเพื่ อ การประชุ ม ลิ น เดาของผู ไ ด รั บ รางวั ล โนเบล (Council for the Lindau Nobel
Laureate Meetings) พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติ หลังจากนั้น จึงนํารายละเอียดผูผานการกลั่นกรองคุณสมบัติ กราบบังคมทูล
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงคัดเลือกในขั้นตอนสุดทาย เพื่อเปนตัวแทนประเทศไทยเขารวมการประชุม
ผูไดรับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี โดยมีแนวทางในการคัดเลือก ดังนี้
๑. นิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี
- เปนนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปที่ ๔
- มีผลการเรียนอยูใน ๑๐% แรกของระดับชั้น
- มีความรูความเขาใจอยางลึกซึ้งในสาขาที่เกี่ยวของ และมีประสบการณในการทําวิจยั

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

๒. นิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก
- มีผลการเรียนอยูใน ๑๐% แรกของระดับชั้น
- มีประสบการณในการสอน ชวยสอน หรือ ถายทอดความรู
- มีความเชี่ยวชาญและประสบผลสําเร็จทางงานวิชาการ มีงานวิจัยที่โดดเดน
๓. อาจารย นักวิทยาศาสตรหรือนักวิจัย
- จบการศึกษาระดับปริญญาเอกไมเกิน ๕ ป (จนถึงวันปดรับสมัคร)
- อายุไมเกิน ๓๕ ป (จนถึงวันปดรับสมัคร)
- มีประสบการณเกี่ยวกับการวิจัยหลังปริญญาเอก
- มีผลงานทางวิชาการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ
- เคยเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมระดับนานาชาติ
โดยในระหวางป ๒๕๕๑ – ๒๕๖๐ ไดมีผูแทนประเทศไทยเขารวมการประชุมดังกลาวจํานวน ๕๑ คน แบงเปนสาขาฟสิกส
จํานวน ๑๕ คน (ป ๒๕๕๑ : ๓ คน, ป ๒๕๕๕ : ๖ คน, ป ๒๕๕๙ : ๖ คน ) สาขาเคมี จํานวน ๑๗ คน (ป ๒๕๕๒ : ๖ คน, ป ๒๕๕๖ :
๕ คน, ป ๒๕๖๐ : ๖ คน) สาขาเคมี ฟสิกส สรีรวิทยาหรือแพทยศาสตร จํานวน ๑๑ คน (ป ๒๕๕๓ : ๕ คน, ป ๒๕๕๘ : ๖ คน)
สาขาสรีรวิทยาหรือแพทยศาสตร จํานวน ๘ คน (ป ๒๕๕๔ : ๓ คน, ป ๒๕๕๗ : ๕ คน)
๓. การเขารวมการประชุมนักวิทยาศาสตรรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา ประจําป ๒๕๖๐
งานประชุ ม นั ก วิ ท ยาศาสตร ร างวั ล โนเบล ณ เมื อ งลิ น เดา สาขาเคมี ครั้ ง ที่ ๖๗ ประจํ า ป ๒๕๖๐ (67th Linda Nobel
Laureate Meeting) จัดขึ้นระหวางวันที่ ๒๕ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยมีนักวิทยาศาสตรรางวัลโนเบล จํานวน ๒๘ คน มาบรรยาย
ใหกับผูแทนนักวิทยาศาสตรรุนเยาวมากกวา ๔๑๙ คน จาก ๗๘ ประเทศทั่วโลก โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารีทรงเขารวมการประชุมผูไดรับรางวัลโนเบลครั้งที่ ๖๗ ในสาขาเคมี ประจําป ๒๕๖๐ ในชวงพิธีปดงาน ณ เกาะไมเนา สหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมนี วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ และไดทรงเปนสักขึพยานในการลงนาม MoU (ครั้งที่ ๔) ระหวาง สวทช. กับสภาเพื่อ
การประชุมลินเดาของผูไดรับรางวัลโนเบล (Council for the Lindau Laureate Meetings) และมูลนิธิผูไดรับรางวัลโนเบล ณ เมือง
ลินเดา (Foundation Lindau Nobel Laureate Meetings at Lake Constance) ณ เกาะไมเนา ในวันเดียวกัน
ผูแทนไทยเขารวมการประชุมผูไดรับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา สาขาเคมี ครั้งที่ ๖๗ ประจําป ๒๕๖๐ มีจํานวน ๖ คน คือ
(๑) ดร.นพพล วีระนพนันท อาจารยประจําภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา (๒) ดร.เมทินี จรรยา
สุภาพ อาจารยประจําภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
(๓) นายชลพิสิฐ เกียรติเสวี นักศึกษาปริญญาโท ชั้นปที่ ๑ สาขาเคมี ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล (๔) ดร.ธีรา
ฉันทโรจนศิริ นักวิจัยหลังปริญญาเอก University of California-Irvine, USA (๕) นางสาวศศิลดา ศิริรุงเรือง นักศึกษาปริญ ญา
โท-เอก ชั้นปที่ ๓ สาขาเคมี University of California, Berkeley, USA และ (๖) นายปรีชา เกียรติกิระขจร นักศึกษาปริญญาเอก ชั้น
ปที่ ๓ สาขาฟสิกส Georg-August-Universität Göttinge, Germany
ภายหลังการประชุมผูไดรับรางวัลโนเบลฯ ผูแทนประเทศไทยไดรับคัดเลือกไปเขารวมกิจกรรม The Post Lindau Tour
๒๐๑๗ ระหวางวันที่ ๑ – ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี สนับสนุนโดย DFG (German Research Foundation)
และสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) จํานวน ๙ คน ประกอบดวย ๒ กลุม คือ กลุมนักวิทยาศาสตรรุนใหม ๔ คน คือ
(๑) นางสาวพรรณี ปญญาวัฒนาพร ผูอํานวยการกองการตางประเทศ วช. (๒) นางสาวศิรินทรพร เดียวตระกูล นักวิเทศสัมพันธ
ชํานาญการพิเศษ วช. (๓) นางสาวสุมนา คุณาธรรม นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจยั
วช. และ (๔) นางสาวปานกมล ศรสุวรรณ นักวิชาการ ฝายวิชาการและกิจกรรมพัฒนาเยาวชนวิทยาศาสตร สวทช.
กอนออกเดินทางไดมีการจัดประชุมเตรียมความพรอมทางวิชาการ โดยไดเรียนเชิญคณะกรรมการรวมใหขอเสนอแนะ จัดทํา
presentation ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และนําไปใชประโยชนของผูเขารวมประชุมเองดวย
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

๔. การเผยแพรความรูสูสาธารณชนของผูแทนประเทศไทย โครงการการคัดเลือกผูแทนเขารวมการประชุมผูไดรับรางวัลโนเบล
ณ เมืองลินเดา
- ดร.นพพล วีระนพนันท ดร.เมทินี จรรยาสุภาพ และนายชลพิสิฐ เกียรติเสวี (ผูแทนประเทศไทยป ๒๕๖๐) บรรยายพิเศษ
“ตามรอยนักวิทยพิชิตโนเบล” วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ ณ บานวิทยาศาสตรสิรินธร อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย
จังหวัดปทุมธานี มีนิสิต นักศึกษา ครู อาจารย นักวิทยาศาสตรและนักวิจัยเขารวมรับฟง ๙๔ คน
- ดร.เมทินี จรรยาสุภาพ ถายทอดประสบการณ “ตามรอยความคิด นักวิทยโนเบล” ในคายวิทยาศาสตรความคิดสรางสรรค
และนวัตกรรมแกนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ ๕ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ๑๔๔ คน เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน
๒๕๖๐ ณ บานวิทยาศาสตรสิรินธร อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี
- ดร.กันตพัฒน จันทรแสนภักดิ์ (ผูแทนประเทศไทยป ๒๕๕๖) ไดรับเชิญเปนวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวขอ “แรงบันดาลใจสู
เสนทางอาชีพนักวิจัย” ใหกับนักเรียนจากโรงเรียนสตรีพัทลุง ณ บานวิทยาศาสตรสิรินธร เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ ณ
บานวิทยาศาสตรสิรินธร อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี
- รายการพลังวิทย คิดเพื่อคนไทย ตอน “คนหานักวิทยาศาสตรรุนใหม ไปลินเดา” ออกอากาศทางโมเดิรนไนนทีวี เวลา
๒๐.๑๕ น. (หลังขาวภาคค่ํา) วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐
๕. ผลงานและรางวัลของผูแทนประเทศไทยโครงการการคัดเลือกผูแทนเขารวมการประชุมผูไดรับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา
- ผศ.ดร.ธนิษฐ ปราณีนรารัตน ป ๒๕๕๒ ไดรับรางวัลนักวิจัยรุนใหมดีเดน สาขาวิทยาศาสตรกายภาพและคณิตศาสตร จาก
คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในงาน Science Forum 2017 วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐
- ดร.พงศกร กาญจนบุษย ผูแทนป ๒๕๕๙ เสนอผลงานวิจัย และนวัตกรรมดานพลังงานของคณะวิทยาศาสตร ตอ พล.อ.อ.
ประจิ น จั่ น ตอง รองนายกรั ฐ มนตรี ในงาน “พสวท. ขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ไทยด ว ยงานวิ จั ย และนวั ต กรรม” ครั้ ง ที่ ๒
วันที่ ๑๗ – ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนดเซ็นทรัลพลาซา ลาดพราว กรุงเทพฯ
- รศ.ดร.นพ.ฉัตรชัย เหมือนประสาท ผูแทนป ๒๕๕๓ เจาของงานวิจัย “พยาธิสรีรวิทยาและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพเพื่อการ
รักษาโรคอุจจาระรวง” ไดรับรางวัล Researcher Award สาขา Health Sciences จากรางวัลผลงานวิจัยดีเดน TRF-OHECScopus Researcher Awards 2017 โดยสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐
- ดร.สุธีรา รัตนศิรินทรวุธ ผูแทนป ๒๕๕๗ ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ในโครงการ FameLab Thailand 2017 จัด
โดย บริติช เคานซิล รวมกับ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ (อพวช.)
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) EURAXESS และ ไอที ๒๔ ชั่วโมง
๖. การคัดเลือกผูแทนประเทศไทยเขารวมประชุมครั้งที่ ๖๘ ป ๒๕๖๑
การดําเนินการคัดเลือกผูแทนประเทศไทย ประจําป ๒๕๖๑ สวทช. ไดประกาศรับสมัครนิสิต นักศึกษา อาจารย นักวิจัย และ
นักวิทยาศาสตรรุนใหมในสาขาสรีรวิทยาหรือการแพทย เพื่อคัดเลือกผูแทนประเทศไทยเขารวมการประชุมผูไดรับรางวัลโนเบล ณ
เมืองลินเดา สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีประจําป ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการคัดเลือกผูแทนประเทศไทยเขารวมการประชุมผูไดรับ
รางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา ไดวางหลักเกณฑและแนวทางการประเมินความเหมาะสมของผูส มัคร และสอบสัมภาษณผูสมัครเมื่อวัน
พุธที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมการฯ ไดคัดเลือกนิสิต นักศึกษา นักวิจัย และนักวิทยาศาสตรที่มีศักยภาพและคุณสมบัติ
เหมาะสมในเบื้องตนเสนอ Council for the Lindau Nobel Laureate Meetings พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติ และทูลเกลาฯถวาย
รายชื่ อ ผู ผ า นการกลั่ น กรองคุ ณ สมบั ติ เ พื่ อ ขอพระราชทานพระราชวิ นิ จ ฉั ย คั ด เลื อ กขั้ น สุ ด ท า ย จํ า นวน ๖ คน สมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงคัดเลือกผูแทนประเทศไทยไปเขารวมการประชุมผูไดรับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา สหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมนี ประจําป ๒๕๖๑ จํานวน ๖ คน ดังนี้
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

ดร.ชัยบุตร อริยะเชษฐ นักวิจัยหลังปริญญาเอก Genome Institute of Singapore
ดร.ธนธม ไชยลังการณ นักวิจัย ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ สวทช.
ดร.อิทธิ ฉัตรนันทเวช นักวิจัย ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ สวทช.
ดร.จีราพร ลีลาวัฒนชัย นักวิจัย ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ สวทช.
นางสาวศุภิสรา ศิริรุงเรือง นักศึกษาแพทยชั้นปที่ ๓ คณะแพทยศาสตร Vanderbilt University, USA
นายนิพิฐ เจริญงาม นักศึกษาแพทยชั้นปที่ ๖ คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประเด็นเสนอตอที่ประชุม
ขอเสนอเพื่อทราบ
--------------------------------------------รายชื่อคณะกรรมการโครงการการคัดเลือกผูแทนเขารวมการประชุมผูไดรบั รางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

นายยงยุทธ ยุทธวงศ
คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
นางสาวมรกต ตันติเจริญ
คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช
นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล
นายณรงค ศิริเลิศวรกุล
ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ

๗. นายไพรัช ธัชยพงษ
ที่ปรึกษาอาวุโสสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
๘. ศาสตราจารย ดร.เกตุ กรุดพันธ
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
๙. ศาสตราจารย ดร. อภิชาต สุขสําราญ
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง
๑๐. นายแพทย อภิวัฒน มุทิรางกูร
คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
๑๑. รองศาสตราจารย ดร. พลังพล คงเสรี
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
๑๒. รองศาสตราจารย นายแพทย ดร. ฉัตรชัย เหมือนประสาท
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
๑๓. นางชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล
รองผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
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ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
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ประธานกรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๑๔. นางออมใจ ไทรเมฆ
ผูชวยผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
๑๕. นางฤทัย จงสฤษดิ์
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

