
ตําแหนงปจจุบัน รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ชวงอายุ 56 - 60 ป

ประวัติการศึกษา ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ครุศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลกัสูตร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั

การศึกษามหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ผลงานท่ีสําคัญ แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579

รางวัลศิษยเกาเกียรติยศครุศาสตร จุฬาฯ ป 2556

ประวัติการทํางานท่ีสําคัญ รองเลขาธิการสภาการศึกษา (2558 – 2560)

ที่ปรึกษาดานมาตรฐานการศึกษา สพฐ. (2555 – 2558)

ผูอํานวยการสถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ. (2550 – 2557)

ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข

ประธานคณะกรรมการสถาบันระหวางประเทศเพ่ือการคาและการพัฒนา



ตําแหนงปจจุบัน ปลัดกระทรวงพาณิชย

ชวงอายุ 56 - 60 ป

ประวัติการศึกษา Master of Business Administration, Oklahoma City University (U.S.A.)

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (การคลัง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เศรษฐศาสตรบัณฑิต (การคลัง) มหาวิทยาลัยรามคําแหง

การฝกอบรม หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานวิทยาการพลังงาน วพน.8 สถาบันวิทยาการพลังงาน

หลักสูตรวิทยาลัยปองกันราชอาราจักร (วปอ. รุนที่ 51) วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร

ผูบริหารระดับสูงดานการคาและการพาณิชย รุนที่ 3

ประวัติการทํางานท่ีสําคัญ อธิบดีกรมการคาภายใน

เอกอัครราชทูตผูแทนถาวรไทยประจําองคการการคาโลก ณ นครเจนีวา สวิสเซอรแลนด

ที่ปรึกษาการพาณิชย

นางสาววบิูลลักษณ รวมรักษ

กรรมการสถาบันระหวางประเทศเพ่ือการคาและการพัฒนา



ตําแหนงปจจุบัน ปลัดกระทรวงการตางประเทศ

ชวงอายุ 56 - 60 ป

ประวัติการศึกษา Master of Arts (Asian Studies), University of Michigan 

Master of Arts (Political Science), University of Michigan

อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาฝรั่งเศส) (เกียรตินิยมอันดับหน่ึงเหรียญทอง) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การฝกอบรม หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส. รุนที่ 51) สํานักงาน ก.พ.

ประวัติการทํางานท่ีสําคัญ เอกอัครราชทูต (นักบริหารการทูต ระดับสูง) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลล

เอกอัครราชทูต (นักบริหารการทูต ระดับสูง) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด

เอกอัครราชทูต (นักบริหารการทูต ระดับสูง) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดารกา

อธิบดีกรมยุโรป

ผูชวยเลขานุการ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ

นางบุษบา มาทแล็ง

กรรมการสถาบันระหวางประเทศเพ่ือการคาและการพัฒนา



ตําแหนงปจจุบัน ปลัดกระทรวงการคลัง

ชวงอายุ 56 – 60 ป

ประวัติการศึกษา ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร Ohio State University

ปริญญาโท เศรษฐศาสตร Ohio State University

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั

ประวัติการทํางานท่ีสําคัญ ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

กรรมการคณะกรรมการกํากับตลาดทุน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ผูอํานวยการสํานักนโยบายการคลัง

ผูอํานวยการกลุมงานบริหารความเสี่ยงดานการคลัง

บรรณาธิการ ที่ปรึกษา วารสารการเงินการคลัง

อาจารยพิเศษ คณะเศรษฐศาสตร Ohio State University

นายสมชัย สัจจพงษ

กรรมการสถาบันระหวางประเทศเพ่ือการคาและการพัฒนา



ตําแหนงปจจุบัน อธิการบดีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ชวงอายุ 56 – 60 ป

ประวัติการศึกษา ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต Imperial College of Science Technology and

Medicine, UK

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การอบรม หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานวิทยาการพลังงาน รุนที่ 6 (พ.ศ. 2558)

Director Certification Program (DCP 110) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทํางานท่ีสําคัญ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัย วทิยาลัยเทคโนโลยจิีตรลดา

ศาสตราจารย ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ

กรรมการสถาบันระหวางประเทศเพ่ือการคาและการพัฒนา



ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการมูลนิธิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร

ชวงอายุ 60 – 65 ป

ประวัติการศึกษา ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาเครื่องกล มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน 

ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปริญญาโท วิศวกรรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเครื่องกล มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน

ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

ประวัติการทํางานท่ีสําคัญ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

ผูจัดการสํานักงานโครงการเงินกูธนาคารโลก สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล สํานักงานโครงการเงินกู

ธนาคารโลก

รองศาสตราจารย ดร.อิสสรีย หรรษาจรูญโรจน

กรรมการสถาบันระหวางประเทศเพ่ือการคาและการพัฒนา 

(กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการศึกษา)



ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการเครือขายจุฬาฯ นานาชาติ

ชวงอายุ 60 – 65 ป

ประวัติการศึกษา ปริญญาเอก Doctorat de 3e cycle es Sciences Economiques,

Universite de Paris I–Pantheon–Sorbonne, France

ประกาศนียบัตร D.E.A en Sciences Economiques, 

Universite de Paris I-Pantheon-orbonne, France

ปริญญาโท Maitrise es Sciences Economiques, Universit d’Aix Marseille, France

ปริญญาตรี License es Sciences Economiques, Universit d’Aix Marseille, France

ประวัติการทํางานท่ีสําคัญ อาจารยประจําคณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ผูอํานวยการศูนยยุโรปศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ผูอํานวยการศูนยเศรษฐศาสตรระหวางประเทศ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ผูชวยคณบดี คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ศาสตราจารย ดร.สุทธิพันธ  จิราธิวัฒน

กรรมการสถาบันระหวางประเทศเพ่ือการคาและการพัฒนา 

(กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการคาระหวางประเทศ)



ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.)

ชวงอายุ 56 – 60 ป

ประวัติการศึกษา Ph.D. (Economics), University of Toronto, Canada

M.A. (Economics), ภาคภาษาอังกฤษ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ประวัติการทํางานท่ีสําคัญ กรรมการ ธนาคารแหงประเทศไทย

กรรมการ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)

ประธานกรรมการ บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาทอีสตเอเชีย

ผูทรงคุณวุฒิดานการเงินการคลัง ในคณะกรรมการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

ดร.คณิศ แสงสุพรรณ

กรรมการสถาบันระหวางประเทศเพ่ือการคาและการพัฒนา 

(กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการบริหาร)



ตําแหนงปจจุบัน เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

ชวงอายุ 50 – 55 ป

ประวัติการศึกษา นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M), Cornell University, USA.

นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ประวัติการฝกอบรม หลักสูตรผูบริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุนที่ 13 (วตท.)

Advance Management Program, Harvard University

Executive Development Program, Columbia University

ประวัติการทํางานท่ีสําคัญ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

กรรมการผูจัดการ บริษัท กฎหมายเอสซีจี จํากัด

กรรมการในคณะกรรมการรวมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.)

ประธานคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย กกร.

นายกิตติ ตั้งจิตรมณีศักดา

กรรมการสถาบันระหวางประเทศเพ่ือการคาและการพัฒนา 

(กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมาย)



ตําแหนงปจจุบัน ที่ปรึกษา สภาหอการคาแหงประเทศไทย

ชวงอายุ 60 – 65 ป

ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี BA., University of Western Australia

ปริญญาโท MPPA, Center for Development, University of Wisconsin at Madison

ประวัติการทํางานท่ีสําคัญ ที่ปรึกษา สภาธุรกิจไทย - สหภาพยุโรป

ที่ปรึกษา กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ

เอกอัคราชทูต ผูแทนถาวรไทยประจําองคการการคาโลก 

ประธานคณะกรรมาธิการการคาและสิ่งแวดลอมขององคการการคาโลก

อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตไทย ประจํากรุงบรัสเซลล ประเทศเบลเยยีม

อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตไทย ประจํากรุงวอชิงตันดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา

นายกฤษฎา เปยมพงศสานต

กรรมการสถาบันระหวางประเทศเพ่ือการคาและการพัฒนา 

(กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการคาระหวางประเทศ)
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