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กิติพงค์ พร้อมวงค์ 
 
1. ชื่อ - สกลุ  นายกติพิงค์  พรอ้มวงค์ (Kitipong Promwong) 

2. เกิดเม่ือ  1 กนัยายน 2513 

3. ต ำแหน่งปัจจุบนั ผูอ้ านวยการ 
ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรมแห่งชาต ิ(สอวช.) 

4. สถำนท่ีติดต่อ 
ท่ีท ำงำน 319  อาคารจตัุรสัจามจุร ี(Chamchuri Square)  ชัน้ที ่14 ถนนพญาไท เขตปทุมวนั  กรุงเทพฯ  

10330 
   โทรฯ 0 2109 5432   แฟกซ์  0 2160 5438   

E-mail : kitipong@nxpo.or.th 
 ท่ีบ้ำน  39/600  ซอย 3/3 หมู่ที ่1 (หมู่บ้านพรพมิาน)   

ถนนรงัสติ - นครนายก    ต.รงัสติ  อ.ธญับุร ี จ.ปทุมธานี  12110 
 

5. สถำนภำพทำงครอบครวั 
แต่งงานกบัคุณจรญัญา พรอ้มวงค์  
มบุีตรชาย 2 คน คอื นายจริฐัติ ิพรอ้มวงค์ 
และเดก็ชายเมสสยิสทิธิ ์พรอ้มวงค์ 

 
6. วุฒิกำรศึกษำ 
ระดบักำรศึกษำ วุฒิ วิชำเอก สถำบนั ปีท่ีส ำเรจ็ 
ปรญิญาเอก Ph.D.   Development Studies University of Strathclyde, UK 2544 
ปรญิญาโท M.Sc. Science and Technology Policy University of Strathclyde, UK 2539 
ปรญิญาตร ี วทบ ชวีเคม ี(เกยีรตนิิยม อนัดบั 2) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2537 

 
7. ประสบกำรณ์ท ำงำน 

ปี หน่วยงำน ต ำแหน่ง ลกัษณะควำมรบัผิดชอบ 

2562 – ปัจจุบนั ส านักงานสภานโยบาย
การอุดมศึกษา 
วทิยาศาสตร์ วจิยัและ
นวตักรรมแห่งชาติ 

ผูอ้ านวยการ - บรหิารส านักงานสภานโยบายการอุดมศกึษา 
วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรมแห่งชาติ 
- เลขานุการ สภานโยบายการอุดมศึกษา 
วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรมแห่งชาต ิ

2559 – 2562 ส านักงาน
คณะกรรมการนโยบาย
วทิยาศาสตร์ 
เทคโนโลยแีละ
นวตักรรมแห่งชาติ 

เลขาธกิาร - บรหิารส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรม
แห่งชาต ิ

- เลขานุการร่วม สภานโยบายวจิยัและ
นวตักรรมแห่งชาติ 
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ปี หน่วยงำน ต ำแหน่ง ลกัษณะควำมรบัผิดชอบ 

2557 – 2559  ส านักงาน
คณะกรรมการนโยบาย
วทิยาศาสตร์ 
เทคโนโลยแีละ
นวตักรรมแห่งชาติ 

รองเลขาธกิาร - ก ากับดูแลกลุ่มงานบรหิารยุทธศาสตร์
ก าลงัคนและโครงสรา้งพืน้ฐาน วทน. ของ
ประเทศ 

- ขบัเคลื่อนการปฏริูป วทน. ของประเทศ 

2557 – 2559   ส านักเลขาธกิาร
นายกรฐัมนตรี 

ประจ าส านักเลขาธกิาร
นายกรฐัมนตร ี
(ปฏบิตังิาน
กระทรวงวทิยาศาสตร์ฯ) 

- ก ากับดูแลบรหิารงานสารตัถะ realignment 
และตติามการขบัเคลื่อนแผนงานโครงการ
ของกระทรวงวทิยาศาสตร์ฯ ใหส้อดคล้องกับ
นโยบายรฐับาล 

- ก ากับดูแลการจดัท าและประสานงาน new 
initiatives ทีเ่ป็นโครงการขนาดใหญ่ตาม
นโยบาย รมว.วท. อาท ิASEAN, Food 
Innopolis, R&D Center Promotion, Private 
Science Promotion, STI infrastructure 
(One-Stop) Service Platform, etc. 

- ก ากับดูแลบรหิารงานฝ่ายเลขานุการคณะที่
ปรกึษา รมว.วท. 

- สนับสนุนงานวิชาการรองนายกรฐัมนตร ี
(ศ.ดร.ยงยุทธ ยทุธวงศ์) ในการจดัท า
ระเบยีบส านักนายกรฐัมนตรใีนการบรหิาร
งบประมาณวจิยัและนวตักรรมทีจ่ดัสรรจาก
ก าไรรฐัวสิาหกจิ และการจดักรอบ
งบประมาณบูรณาการดา้นวจิยัและพฒันา 

2553 – 2556  ส านักงาน
คณะกรรมการนโยบาย
วทิยาศาสตร์ 
เทคโนโลยแีละ
นวตักรรมแห่งชาติ 

ผูอ้ านวยการฝ่ายอาวุโส 
ฝ่ายวจิยัและการจดัการ
นโยบาย 
  

- ก ากับดูแลและบรหิารจดัการงานนโยบาย
ดา้นวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรม
ระดบัชาต ิ 

- บรหิารจดัการโครงการวจิยันโยบายด้าน
วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรมของ
ประเทศ 

- บรหิารจดัการการจดัตัง้สถาบนัวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยชีัน้สูง 

2550 – 2552  ส านักงานพฒันา
วทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีห่งชาต ิ

ผูอ้ านวยการฝ่ายวจิยั
นโยบายวทิยาศาสตร์ 
เทคโนโลยแีละ
นวตักรรม 

- ก ากับดูแลและบรหิารจดัการงานส านักงาน
เลขานุการคณะกรรมการนโยบาย
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาต ิ 

- บรหิารจดัการโครงการวจิยัเชงินโยบายดา้น
วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรม 

- วจิยัเชงินโยบายทีเ่กี่ยวขอ้งกับการพฒันา
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยขีองประเทศ 
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ปี หน่วยงำน ต ำแหน่ง ลกัษณะควำมรบัผิดชอบ 

2548 – 2549  ส านักงานพฒันา
วทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีห่งชาต ิ

ผูเ้ชีย่วชาญนโยบาย - บรหิารจดัการโครงการวจิยัและจดัท า
นโยบายด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละ
นวตักรรมระดบัชาติ 

- วจิยัเชงินโยบายทีเ่กี่ยวขอ้งกับการพฒันา
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยขีองประเทศ 

2544 – 2548  ส านักงานพฒันา
วทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีห่งชาต ิ

นักวจิยันโยบาย - บรหิารจดัการโครงการวจิยัเชงินโยบายดา้น
วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรม 

- วจิยัเชงินโยบายทีเ่กี่ยวขอ้งกับการพฒันา
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยขีองประเทศ 

2537 – 2538  คณะวทิยาศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

นักวจิยั - วจิยัการประยุกต์เทคโนโลย ีimage 
processing เพื่อใชง้านทางดา้นวทิยาศาสตร์
ชวีภาพ 

2535 – 2536  คณะวทิยาศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

ผูช้่วยนักวจิยั - วจิยัการประยุกต์เทคโนโลย ีimage 
processing เพื่อใชง้านทางดา้นวทิยาศาสตร์
ชวีภาพ ในโครงการร่วมวจิยัระหว่าง
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัและบรษิทั
แคนนอน  

 

8. ต ำแหน่งกรรมกำรในคณะกรรมกำร/อนุกรรมกำรท่ีส ำคญั 
ก. ปัจจุบนั 
(1) กรรมการและเลขานุการ สภานโยบายการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรมแห่งชาต ิ 
(2) กรรมการและเลขานุการร่วม  สภานโยบายวจิยัและนวตักรรมแห่งชาต ิ(สวนช.) 
(3) ทีป่รกึษา  คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บโีอไอ) 
(4) กรรมการและผูช้่วยเลขานุการ  คณะกรรมการนโยบายเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัของอุตสาหกรรม

เป้าหมาย (บโีอไอ) 
(5) กรรมการสภามหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
(6) อนุกรรมาธิการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี สภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิ(สนช.) 
(7) กรรมการและเลขานุการ  คณะกรรมการอ านวยการเมอืงนวตักรรมอาหาร กระทรวงวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี
(8) กรรมการ  คณะกรรมการบรหิารสถาบนัอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม 
(9) กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิ คณะกรรมการบรหิารศูนย์นาโนเทคโนโลยแีห่งชาต ิส านักงานพฒันาวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยแีห่งชาต ิ(สวทช.) 
(10) กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิ คณะกรรมการอ านวยการศูนย์ความเป็นเลศิดา้นเทคโนโลยปิีโตรเคมแีละวสัดุ 

ส านักงานการอุดมศกึษษ (สกอ.) 
(11) กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิ คณะกรรมการอ านวยการวทิยาลยัศลิปะ สื่อ และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
(12) ประธาน  คณะกรรมการอ านวยการมูลนิธบ้ิานนกขมิ้น 
(13) ประธานร่วม  คณะอนุกรรมการจดัท าดชันีดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 
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ข. ทีผ่่านมา 
(1) อนุกรรมาธิการ  คณะอนุกรรมาธิการส่งเสรมิการใชว้ทิยาศาสตร์และเทคโนโลยสีู่ความเป็นเลศิ (ภายใต้

คณะกรรมาธกิารวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีการสื่อสารและโทรคมนาคม) วุฒสิภา 
(2) กรรมการผูร้่วมจดัตัง้กลุ่ม Technology and Innovation Management Group สมาคมการจดัการธุรกจิแห่ง

ประเทศไทย 
(3) กรรมการ  คณะกรรมการวทิยาลยัอาชวีศกึษาเทคโนโลยฐีานวทิยาศาสตร์ชลบุรี 
(4) กรรมการ  คณะกรรมการบรหิารโครงการนักเรยีนทุน กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(5) กรรมการ  คณะกรรมการบรหิารโครงการหอ้งเรยีนวทิยาศาสตร์ในก ากบัมหาวทิยาลยั กระทรวงวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี
(6) อนุกรรมการและเลขานุการ  คณะอนุกรรมการพฒันาก าลงัคนดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(ภายใต้

คณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรมแห่งชาต)ิ 
(7) อนุกรรมการและเลขานุการ  คณะอนุกรรมการจดัท าดชันีดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยขีองประเทศ 

(ภายใต้คณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรมแห่งชาต)ิ 
(8) อนุกรรมการและเลขานุการ  คณะอนุกรรมการจดัท าโครงร่างนโยบายและแผนพฒันาวทิยาศาสตร์ 

เทคโนโลยแีละนวตักรรมแห่งชาต ิ(ภายใต้คณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรม
แห่งชาต)ิ 

(9) อนุกรรมการและผูช้่วยเลขานุการ  คณะอนุกรรมการปรบัระบบบรกิารจดัการดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
(ภายใต้คณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาต)ิ 

(10) อนุกรรมการและผูช้่วยเลขานุการ  คณะอนุกรรมการการวจิยัและพฒันานาโนเทคโนโลย ี(ภายใต้
คณะกรรมการนโยบายนาโนเทคโนโลยแีห่งชาต)ิ 

(11) กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิ คณะอนุกรรมการพฒันาก าลงัคนดา้นนาโนเทคโนโลย ี(ภายใต้
คณะกรรมการนโยบายนาโนเทคโนโลยแีห่งชาต)ิ 
 

 
9. ผลงำนด้ำนนโยบำยและแผนระดบัชำติ (มีส่วนร่วมส ำคญัในกำรจดัท ำ) 
ท่ี ชื่อผลงำน ปีท่ีท ำ ผู้ร่วมผลิตงำน 
1 (ร่าง) ยุทธศาสตร์วจิยัและนวตักรรมแห่งชาต ิ(2560-2579) 2560 - สวทน. 

- วช. 
2 การจดัตัง้เมอืงนวตักรรมอาหาร (Food Innopolis) 2559 - สวทน. 

- สวทช. 
- BOI 

3 มาตรการส่งเสรมิ Talent Mobility 2558 - สวทน. 
- สกอ. 

4 มาตรการยกเวน้ภาษีค่าใชจ้่ายวจิยั พฒันาและนวตักรรมส าหรบับรษิทัเอกชน 
(300% R&D Tax Exemption) 

2558 - สวทน. 
- สวทช. 
- กรมสรรพากร 

5 มาตรการส่งเสรมิการจดัตัง้ศูนย์วจิยั พฒันาและนวตักรรมในประเทศไทยของ
บรษิทัเอกชน 

2558 - สวทน. 
- มจธ. 
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- SIIT 
6 ขอ้เสนอแนวทางการปฏริูป วทน. ของประเทศ 2557 - สวทน. 

- สป.วท. 
7 ยุทธศาสตร์การพฒันาอุทยานวทิยาศาสตร์ของประเทศ (2556-2560) 2556 - สวทน. 

- สวทช. 
- สป.วท. (สอว.) 

8 การจดัตัง้เครอืข่ายพฒันาก าลงัคนดา้นเทคโนโลยรีะบบขนส่งทางราง 2555 - สวทน. 
9 นโยบายและแผนวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรมแห่งชาต ิพ.ศ. 2555 – 

2564 
2555 - สวทน.  

10 การจดัตัง้สถาบนัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยชีัน้สูง 2552 - สวทน. 
11 การจดัตัง้ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละ

นวตักรรมแห่งชาต ิ(สวทน.) 
2552 - สวทน. 

- สวทช. 
12 การจดัตัง้โรงเรยีนเทคโนโลยฐีานวทิยาศาสตร์ 2550 - สวทน. 

- สอศ. 
13 แผนแม่บทโครงสรา้งพืน้ฐานทางปัญญา (2551-2555) 2550 - สวทช. 

- สป.วท. 
- สป.อก. 

14 แผนทีน่ าทางการพฒันาอุตสาหกรรมเครื่องจกัรกลการเกษตร 2548 - สวทช. 
- สอท. 

15 แผนทีน่ าทางการพฒันาก าลงัคนด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ.2549-
2556) 

2548 - สวทช. 

16 แผนกลยุทธ์นาโนเทคโนโลยแีห่งชาต ิ
พ.ศ. 2547 – 2556  

2547 - สวทช. (ศน.) 

17 การจดัตัง้โรงเรยีนเทคโนโลยฐีานวทิยาศาสตร์น าร่อง 2546  
18 แผนกลยุทธ์ดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ 

พ.ศ. 2547 – 2556 
2546 - สวทช. 

 
 

9. ผลงำนทำงวิชำกำร 
งานต ารา  

 ชื่อผลงำน ปีท่ีท ำ ผู้ร่วมท ำกำรวิจยั 
1 ชุดวชิาเทคโนโลยกีบัความจ าเรญิทางเศรษฐกจิ 

(สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช) 
2548 ผศ.ดร.มนูญ โต๊ะยามา 

รศ.ดร.สมศกัดิ ์มทีรพัย์หลาก 
รศ.ดร.อ้อทพิย์ ราษฎร์นิยม 
รศ.รชัฎาพร เลศิโภคานนท์ 
รศ.ดร.จุไร ทพัวงษ์ 
รศ.ดร.ครรชติ มาลยัวงค์ 
ดร.วนิดา ลาวณัย์ทกัษิณ 
นายพรีพล สทิธวิจิารณ์ 
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 ชื่อผลงำน ปีท่ีท ำ ผู้ร่วมท ำกำรวิจยั 
ดร.กติพิงค์ พรอ้มวงค์ 

 
รายงานวิจยัเชิงนโยบาย/บทความตีพิมพ์ 

ท่ี ชื่องำนวิจยั ปีท่ีท ำ ผู้ร่วมท ำกำรวิจยั 
1 “Contemporary Issues in Economic Development and the 

National Innovation System (NIS) in Thailand” in D. Irawati 
and R. Rutten (eds.), EMERGING KNOWLEDGE 
ECONOMIES IN SOUTH EAST ASIA: Current Trends in 
Knowledge Based Economic Development in ASEAN, 
Routledge 

2013 Nattaka Yokakul, Kitipong 
Promwong and Girma Zawdie 

2 “Promotion of University-Industry Mobility of Researchers: A 
New Role of Thai Universities” in Proceedings of the 
Conference on Innovation Systems and the New role of 
Universities (COSINUS), University of West England 

2011 Kitipong Promwong, Siriporn 
Pittayasophon, Nattaka 
Yokakul and Girma Zawdie 
 

3 Roles of the 3rd Strand of the ‘Triple Helix’ in Promoting 
Work-Integrated Learning in Thailand, Paper presented in the 
Triple Helix VIII International Conference on University, 
Industry and Government Linkages, 20-22 October 2010, 
Madrid 

2010 Kitipong Promwong 
Siriporn Pittayasophon 

4 Science and Technology Statistical System in Thailand, 
Paper presented in the UNESCO Workshop on Science, 
Technology and Innovation Indicators: Current Issues and 
Challenges for South-East Asia, 17-19 November 2008 
Phnom Penh 

2008 Kitipong Promwong 
Siriporn Pittayasophon 

5 Nanotechnology Sector Formation in Thailand & Future 
Network of Collaboration, Country Paper for Asia Productivity 
Organization Multi-Country Study Mission Workshop, 10-13 
April 2007, Seoul,  

2007 Wiwut Tanthapanichakoon 
Kitipong Promwong 

6 Development of 'Triple Helix' System in a Weak 
Academic-Industry-Link Environment: The Case Study of the 
Industrial Technology Assistance Program in Thailand. Triple 
Helix Paradigm for Development: Strategies for Co-operation 
and Exchange of Good Practice. Bristol (Paper presented at 
the “The 5th International Conference on Triple Helix, 17-19 
September 2006, Bristol) 

2006 Kitipong Promwong 
Nattaka Yokakul 

7 S&T Policy and System towards Knowledge-Based :An 
Experience of a Developing Economy in the APEC Region, 
Parcerias Estratégicas, Sao Paolo (Published in Portuguese) 

2005 Kitipong Promwong 
Dararat Rachadanurak 
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ท่ี ชื่องำนวิจยั ปีท่ีท ำ ผู้ร่วมท ำกำรวิจยั 
8 Critical Issues on the Process of R&D Priority Setting and the 

Implications for Environmental Policy-Making, Presentation 
presented at " the 20th Pacific Science Congress", 17 - 21 
March 2003, Central Sofitel, Bangkok 

2003 Kitipong Promwong 

9 Financial Incentives for the Transfer and Adoption of 
Environmentally Sound Technologies: Thailand’s Experience, 
Published in Asia Pacific Tech Monitor, Nov-Dec 2001 

2001 Kitipong Promwong 
Patarapong Intarakumnerd  
Pasu Tiewtranon 

10 The Role of Technological Change in the Growth of 
Thailand's Manufacturing Sector, Paper presented at the 
“International Conference on Science and Technology 
Development 2000”, 24 – 27 April 2000, Karachi 

2000 Kitipong Promwong 

11 รายงานการศึกษา “Science Park and Technology Incubator 
Development: International Good Practices”  
   

2557 ดร. กติพิงค์ พรอ้มวงค์ 
ดร.เพยีงเพญ็ บุตรกตญัญู 
ดร.เอกอนงค์ แปลกสกุล 
ดร.เอมอร อิม่เจรญิ 
ดร.ชาญวทิย์ ตรเีดช 
นางสาวทพิวลัย์ เวชชการณัย์ 
นางสาวศวสิาข ์ภูมริตัน 
นายธนพล ตัง้ตระกูล 

 

12 ยุทธศาสตร์การพฒันาอุทยานวทิยาศาสตร์ของประเทศ 2556 ดร.เอกอนงค์ แปลกสกุล 
ดร.กติพิงค์ พรอ้มวงค์ 
ดร.เอมอร อิม่เจรญิ 
ดร.ชาญวทิย์ ตรเีดช 
นางสาวทพิวลัย์ เวชชการณัย์ 
นางสาวศวสิาข ์ภูมริตัน 
นายธนพล ตัง้ตระกูล 
ดร.วรงค์ สุกโชตริตัน์ 

13 รายงานการศึกษานโยบายส่งเสริมทรพัย์สนิทางปัญญาเพื่อสรา้ง
ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 

2555 ดร.เพยีงเพญ็ บุตรกตญัญู 
นางสาวนิรดา วรีะโสภณ 
นางสาวภทัรวรรณ จารุมลินิท 
ดร. กติพิงค์ พรอ้มวงค์ 

14 สถานภาพและโครงสร้างระบบวจิยัการเกษตรของประเทศไทยใน
ปัจจุบนั 

2555 ดร. พงศ์เทพ อคัรธนกุล 
ดร. จุฑาเทพ วชัระไชยคุปต์ 
นางสาวนุช ศตคุณ 
ดร.กติพิงค์ พรอ้มวงค์ 
ดร.รุ่งโรจน์ กมลเดชเดชา 

15 การบูรณาการงานวจิยัและพฒันาด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ของประเทศสาขาเกษตรและอาหาร 

2553 ดร. พงศ์เทพ อคัรธนกุล 
ดร. จุฑาเทพ วชัระไชยคุปต์ 
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ท่ี ชื่องำนวิจยั ปีท่ีท ำ ผู้ร่วมท ำกำรวิจยั 
นางสาวนุช ศตคุณ 
ดร.กติพิงค์ พรอ้มวงค์ 
ดร.พเิชฐ ดุรงคเวโรจน์ 

16 กลไกสนับสนุนผู้ประกอบการเทคโนโลยี 2552 นางสาววชัรนิทร์ วทิยวรีศกัดิ ์
นางสาวกรนัฑรตัน์ นาขวา 
ดร. ภทัรพงศ์ อนิทรก าเนิด 
ดร.กติพิงค์ พรอ้มวงค์ 
นางสาวถวิดา มติรพนัธ์ 
นางสาวบุญทร ีบุษบาธร 

17 ดชันีวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยขีองประเทศไทย ปี 2551 2552 นางสาวสริพิร พทิยโสภณ 
ดร. ญาดา  มุกดาพทิกัษ์ 
ดร.กติพิงค์ พรอ้มวงค์ 
นางสาวทพิวรรณ ตัง้จติพบูิล 
ดร.กิง่กนก ชวลติรธ ารง 
นางสาวจรีาภา ปาระวนิชย์ 
นางสาวโสภิดา ทองโสภติ 
นางสาววภิทัรา จนัทรา 

18 แนวทางและประสบการณ์การพฒันาเครอืข่ายนวตักรรมกลุ่มย่อย 2551 ดร. ภทัรพงศ์ อนิทรก าเนิด 
นางสาวกรณัฑรตัน์ นาขวา 
นางสาวทพิวรรณ ตัง้จติพบูิล 
นางสาวโสภิดา ทองโสภติ 
นางสาววชัรนิทร์ วทิยวรีะศกัดิ ์
ดร. กอปร กฤตยากรีณ 
ดร. ชาตร ีศรไีพพรรณ 
ดร. ทวศีกัดิ ์กออนันตกูล 
ดร. ญาดา  มุกดาพทิกัษ์ 
ดร.กติพิงค์ พรอ้มวงค์ 

19 ‘กลไกและมาตรการสนับสนุนการจดัการศึกษาในรูปแบบสหกจิ
ศกึษาและทกัษะวศิวกรรม’, รายงานการพจิาราณาศกึษาแนว
ทางการพฒันาความสามารถดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยขีอง
ประเทศไทย, คณะกรรมาธกิารการวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร, สภานิตบิญัญตัแิห่งชาต,ิ 2550 

2550 นางสาวจรีาภา ปาระวนิชย์ 
นายสุรเชษฐ พทิยาพบูิลพงศ์ 
ดร.กติพิงค์ พรอ้มวงค์ 
ดร.กณัทมิา ศริจิรีะชยั 
ดร.มณฑริา นพรตัน์ 

20 ‘การพฒันาการศึกษาด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย’ี, บทความ
น าเสนอในงานสมัมนาวชิาการประจ าปี 2550 ของสภาทีป่รึกษา
เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ

2550 ดร.ชาตร ีศรไีพพรรณ 
นางสาวจรีาภา ปาระวนิชย์ 

21 ‘พฒันาอาชพีนักวจิยัอย่างยัง่ยนื: ความส าคญัของอุปสงค์ในภาค
การผลติและบรกิาร’, การพฒันาอาชพีนักวจิยั, ส านักงาน
คณะกรรมการวจิยัแห่งชาต,ิ 2550 

2550 ดร.กติพิงค์ พรอ้มวงค์ 
นางสาวกรนัฑรตัน์ นาขวา 
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ท่ี ชื่องำนวิจยั ปีท่ีท ำ ผู้ร่วมท ำกำรวิจยั 
22 ขดีความสามารถทางเทคโนโลยใีนภาคเอกชน: กรณีศกึษา

อุตสาหกรรมอาหารแช่แขง็  
2548 ดร.ศกัรนิทร์ ภูมริตัน 

รศ.ไพบูลย์ ธรรมรตัน์วาสกิ 
ดร.กติพิงค์ พรอ้มวงค์ 
ดร.นเรศ ด ารงชยั 
นางสาววชัชรนิทร์ มรีอด 
นางสาวบงกช ราคา 
นายเทพณรงค์ นพกรวเิศษ 
นางวารุณี พฒันพานิช 
นายปรดีา ยงัสุขสถาพร 
นางสาวนัฏพร ชยัศกัดชาตรี 
นางสาวณัชชา วงัสะวิบูลย์ 

23 แนวทางการยกระดบัภูมปัิญญาทอ้งถิน่ดา้นอาหาร สมุนไพร และ
หตัถกรรม 

2546 ผศ.ดร.ประเสรฐิ จรยิานุกูล  รศ.
ทรงพนัธ์ วรรณมาศ  ผศ.อนันต์ 
ลขิติประเสรฐิ  ผศ.เดชา เกยีรติ
ศริ ิ นายสมบตั ิประจญศานต์  
ผศ.ดร.สมบตั ิคชสทิธิ ์ รศ.ดร.สุ
รางค์ เมรานนท์  นางสุกญัญา 
โกมล นางอุสา ครี ี ผศ.มาล ี
หมวกกุล ดร.ญาดา มุกดา
พทิกัษ์  นางสาวศรญิญา ศิริ
พนัธ์  ดร.เพชรา พพิฒัน์สนัตกุิล 
รศ.ชวน เพชรแก้ว  นายวทิยา 
วรรณศริ ิผศ.ดร.จรสั สว่างทพั  
นายทรงฤทธิ ์อนิแปลง  นางสาว
สุนทร ีจนีธรรม  ผศ.ดร.สุชาดา 
พฒันกนก  นางอร่ามรศัมิ ์ด้วง
ชนะ  ผศ.ดร.หาญชยั อมัภาผล  
นางสาวภาวิณี ศลิาเกษ  
นางรณิดา ปิงเมอืง  ดร.กติพิงค์ 
พรอ้มวงค์ นายปรีดา ยงัสุข
สถาพร 

24 การจดัล าดบัความส าคญัการวจิยัและพฒันา 2546 ดร.กติพิงค์ พรอ้มวงค์ 
ดร.ภทัรพงศ์  อนิทรก าเนิด 
น.ส.ดารารตัน์  รขัดานุรกัษ์ 
น.ส.สริพิร  พทิยโสภณ 
น.ส.ศรญิญา  วรพนัธ์ 
นายปรดีา  ยงัสุขสถาพร 
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ท่ี ชื่องำนวิจยั ปีท่ีท ำ ผู้ร่วมท ำกำรวิจยั 
25 ความส าคญัและผลกระทบของการวจิยัและพฒันา: อุตสาหกรรม

การเพาะเลี้ยงกุ้งของไทย 
2546 ดร.กติพิงค์ พรอ้มวงค์ 

 
26 นโยบายวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยขีองประเทศไทย 2545 ดร. สุธรรม วาณิชเสนีย์ 

ดร. ภทัรพงศ์  อนิทรก าเนิด 
ดร. ญาดา  มุกดาพทิกัษ์ 
ดร.กติพิงค์ พรอ้มวงค์ 
ดร. ธนพล  วรีสา 
นางกอบแก้ว  อคัรคุปต์ 
นายอลงกรณ์  เหล่างาม 

27 การพฒันามาตรการสนับสนุนขดีความสามารถทางเทคโนโลยขีอง
เอกชนในภาคการผลติ 

2544 ดร.ธนพล  วรีษา 
ดร.ภทัรพงศ์  อนิทรก าเนิด 
ดร.กติพิงค์ พรอ้มวงค์ 
น.ส.นุชจรนิทร์  รชัชุกูล 
น.ส.ทพิวรรณ  ตัง้จติพบูิลย ์

 

10. โครงกำรศึกษำและพฒันำนโยบำย วทน. ภำยใต้กำรบริหำรจดักำรและก ำกบัดูแลท่ีผ่ำนมำ 
(1) โครงการเมอืงนวตักรรมอาหาร (Food Innopolis) 
(2) โครงพฒันาก าลงัคนระดบัสูงดา้นเทคโนโลยรีะบบขนส่งทางราง 
(3) โครงการยกระดบัการศึกษาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ของไทย 
(4) โครงการส่งเสรมิบุคลากรวจิยัภาครฐัไปปฏิบตังิานในภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) 
(5) โครงการจดัท านโยบายส่งเสรมิทรพัย์สนิทางปัญญาเพื่อสรา้งความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 
(6) โครงการจดัท ายุทธศาสตร์การพฒันาอุทยานวทิยาศาสตร์ของประเทศไทยในระยะ 2556-2560 
(7) โครงการพฒันาหลกัสูตรเทคโนโลยเีพื่ออนาคต: หลกัสูตรเทคโนโลยรีถไฟความเรว็สูงและรถไฟฟ้า หลกัสูตรการ

ปรบัปรุงและผลติพนัธ์พชืและเมลด็พนัธ์ หลกัสูตรทกัษะวศิวกรรมชวีเภสชัภณัฑ์ และหลกัสูตรเทคโนโลยหีุ่นยนต์
และระบบอตัโนมตั ิ

(8) โครงการจดัท านโยบายสรา้งความสามารถทางเทคโนโลยขีองวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 
(9) โครงการศกึษาสถานภาพหลกัสูตรและการจดัการศึกษาอาชีวศกึษา 
(10) โครงการศกึษานโยบายบูรณาการระบบวจิยัการเกษตร 
(11) โครงการน าร่องความร่วมมอืภาครฐั-เอกชนการพฒันาก าลงัคนระดบัเทคนิคแบบบูรณาการกับการท างาน 
(12) โครงการพฒันาเครอืข่ายเทคโนโลยแีละการพฒันาก าลงัคนในอุตสาหกรรมผลติภณัฑ์ยาง 
(13) โครงการพฒันาเครอืข่ายเชีย่วชาญด้านการออกแบบเพื่อการผลติและนวตักรรม 
(14) โครงการจดัท าแผนทีน่ าทางการพฒันาก าลงัคนด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยขีองประเทศไทยในช่วงปี 2549-

2556 
(15) โครงการศกึษามาตรการพฒันาเสน้ทางอาชพีนักวจิยัด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(16) โครงการศกึษามาตรการพฒันาก าลงัคนระดบัสูงดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยขีองประเทศ 
(17) โครงการพฒันาโรงเรยีน/หอ้งเรยีนวทิยาศาสตร์ในภูมิภาค 
(18) โครงการศกึษาการจดัตัง้ผูบ้รหิารวทิยาศาสตร์ระดบัสูงในกระทรวงน าร่อง 
(19) โครงการพฒันามาตรการส่งเสรมิ/สนับสนุนการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างภาครฐัเอกชน 
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(20) โครงการจดัท าสมุดปกขาวรายงานสถานภาพและความต้องการการลงทุนดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยขีอง
ประเทศ  

(21) โครงการศกึษานโยบายพฒันาวชิาชพีครูวทิยาศาสตร์ในประเทศไทย 
(22) โครงการศกึษามาตรการส่งเสรมิและสนับสนุนการจดัการศกึษาในรูปแบบสหกจิศึกษาและทกัษะวศิวกรรมใน

ประเทศไทย 
(23) โครงการศกึษามาตรการพฒันาก าลงัคนดา้นเทคโนโลยชีวีภาพของประเทศไทยในช่วงปี 2549-2552 
(24)  โครงการจดัท าแผนทีน่ าทางอุตสาหกรรมเครื่องจกัรกลการเกษตร 
(25)  โครงการพฒันานโยบายสรา้งความตระหนักด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีนประเทศไทย 
(26)  โครงการวจิยันโยบายเพื่อพฒันายกระดบัภูมิปัญญาทอ้งถิน่ดว้ยวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(27)  โครงการศกึษานโยบายการใช้กลไกจดัซื้อจดัจ้างของภาครฐักระตุ้นการสรา้งนวตักรรมในภาคเอกชน  
(28) โครงการศกึษาแนวปฏิบตัทิีด่ขีองนานาชาตใินการจดัสรรงบประมาณดา้นการวจิยัและพฒันาโครงการศึกษาและ

จดัท าขอ้เสนอเชงินโยบายการใชศู้นย์แห่งความเป็นเลิศเป็นเครื่องมอืในการพฒันาก าลงัคนด้านวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยโีครงการ Thailand: National Science and Technology Capacity  

(29) โครงการจดัท าขอ้เสนอการพฒันาปรบัโครงสร้างระบบวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยขีองประเทศไทย 
(30) โครงการจดัท าฐานขอ้มูลท าเนียบองค์กรดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 
(31) โครงการศกึษาการประยุกต์ใช ้e-learning ในการพฒันาการศกึษาในโรงเรยีนระดบัมธัยมศึกษา  
(32) โครงการศกึษาความส าคญัและผลกระทบของวจิยัและพฒันา: อตุสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งของไทย  
(33) โครงการศกึษาผลกระทบของการสนับสนุนและส่งเสรมิการพฒันาขดีความสามารถทางเทคโนโลยใีนภาคการเลี้ยง

สตัว์  ของ สวทช.:  กรณีฟาร์มสุกร เอส พ ีเอม็  
(34) โครงการศกึษาขดีความสามารถทางเทคโนโลยขีองภาคเอกชน: กรณีศึกษาอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แขง็  
(35) โครงการวจิยันโยบายวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยขีองประเทศไทย 
(36) โครงการส ารวจและพฒันาฐานขอ้มูลด้านการวจิยัและพฒันา  และกจิกรรมนวตักรรมในภาคอุตสาหกรรมบรกิาร  
(37) โครงการพฒันาระบบสนับสนุนการพฒันาขดีความสามารถทางเทคโนโลยใีนภาคอุตสาหกรรมการผลติ 
(38) โครงการศกึษามาตรการพฒันาก าลงัคนดา้นนาโนเทคโนโลยขีองประเทศไทยในช่วงปี 2549-2556 
(39) โครงการศกึษาเพื่อพฒันามาตรการการเงนิการคลงัเพื่อปรบัปรุงมาตรการกระตุ้นและส่งเสรมิการพฒันาเทคโนโลยี

ภาคเอกชน  
(40) ก ากับการศึกษาโครงการประเมนิผลความส าเรจ็ของเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์   
(41) ก ากับการศึกษาโครงการประเมนิผลกระทบทางเศรษฐกจิและสงัคมของงานสนับสนุนเทคโนโลยใีนภาคเอกชนของ 

สวทช.  
(42) ก ากับการศึกษาโครงการศึกษาพฒันาการของโครงสรา้งนโยบายและยุทธศาสตร์การวจิยั และรูปแบบความร่วมมอื

ในดา้นการวจิยัของประเทศไทยกบัต่างประเทศ (ส านักงานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต)ิ 
(43) ก ากับการศึกษาแนวทางการพฒันาอาชพีนักวจิยั (ส านักงานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต)ิ 
(44) การศึกษาการซื้อขายเทคโนโลยแีละสนิคา้เทคโนโลยรีะหว่างประเทศ 


