
ต ำแหน่งปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

อำยุ 62 ปี

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

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (การคลัง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เศรษฐศาสตรบัณฑิต (การคลัง) มหาวิทยาลัยรามค าแหง

กำรฝึกอบรม หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน วพน.8 สถาบันวิทยาการพลังงาน

หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่นที่ 51) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 3

ประวัติกำรท ำงำนทีส่ ำคัญ ปลัดกระทรวงพาณิชย์

อธิบดีกรมการค้าภายใน

เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจ าองค์การการค้าโลก ณ นครเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

นำงสำววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ 
ประธำนคณะกรรมกำรสถำบันระหว่ำงประเทศเพื่อกำรค้ำและกำรพัฒนำ



ต ำแหน่งปัจจุบัน ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

อำยุ 60 ปี

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

Master of Arts (Political Science), University of Michigan

อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาฝรั่งเศส) (เกียรตินิยมอันดับหน่ึงเหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำรฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส. รุ่นที่ 51) ส านักงาน ก.พ.

ประวัติกำรท ำงำนทีส่ ำคัญ เอกอัครราชทูต (นักบริหารการทูต ระดับสูง) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลล์ ประเทศเบลเยียม

เอกอัครราชทูต (นักบริหารการทูต ระดับสูง) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ประเทศสเปน

เอกอัครราชทูต (นักบริหารการทูต ระดับสูง) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ ประเทศฝรั่งเศส

อธิบดีกรมยุโรป

ผู้ช่วยเลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

นำงบุษยำ มำทแล็ง
กรรมกำรสถำบันระหว่ำงประเทศเพื่อกำรค้ำและกำรพัฒนำ



ต ำแหน่งปัจจุบัน รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

อำยุ 58 ปี
ประวัติกำรศึกษำ ค.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ์

กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) วิทยาลัยร าไพพรรณี
ค.บ. (พลศึกษา) วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์

ประวัติกำรฝึกอบรม หลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ (บมช.) รุ่นที่ 2 ส านักข่าวกรองแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี
หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 60 วิทยาลัยมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย
หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 57 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร กระทรวงกลาโหม
หลักสูตร “ผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ 7”

ประวัติกำรท ำงำนที่ส ำคัญ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ)
ผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้อ านวยการส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 14, ภาค 3  และเขตตรวจราชการที่ 3 และ 9

นำยอ ำนำจ วิชยำนุวัติ
คณะกรรมกำรสถำบันระหว่ำงประเทศเพื่อกำรค้ำและกำรพัฒนำ



ต ำแหน่งปัจจุบัน ปลัดกระทรวงพาณิชย์
อำยุ 57 ปี
ประวัติกำรศึกษำ M.A. (Economics) Western Michigan University ประเทศสหรัฐอเมริกา

วท.บ. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กำรฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่น 58

หลักสูตร The Practice of Trade Policy, Harvard Kennedy School, USA
หลักสูตรสร้างความเข้มแข็งผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง ประจ าปี 2554
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 54 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT) รุ่นที่ 6

ประวัติกำรท ำงำนทีส่ ำคัญ อธิบดีกรมการค้าภายใน
อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทย ประจ าองค์การค้าโลก ณ นครเจนีวา
รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศและกรมการค้าต่างประเทศ 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ 

นำยบุณยฤทธิ์ กัลยำณมิตร
กรรมกำรสถำบันระหว่ำงประเทศเพื่อกำรค้ำและกำรพัฒนำ



ต ำแหน่งปัจจุบัน อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อำยุ 54 ปี

ประวัติกำรศึกษำ Imperial College of Science Technology and Medicine, UK

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำรฝึกอบรม หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 6 (พ.ศ. 2558)

Director Certification Program (DCP 110) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติกำรท ำงำนทีส่ ำคัญ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัย วิทยาลัยเทคโนโลยจีิตรลดา

ศำสตรำจำรย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออำภรณ์
กรรมกำรสถำบันระหว่ำงประเทศเพ่ือกำรค้ำและกำรพัฒนำ



ต ำแหน่งปัจจุบัน ข้าราชการบ านาญ

อำยุ 61 ปี

ประวัติกำรศึกษำ Master of Business Administration, East Texas State University ประเทศสหรัฐอเมริกา

รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำรอบรม หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 52

หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่น 55

ประวัติกำรท ำงำนที่ส ำคัญ เลขานุการรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 

ผู้อ านวยการส านักนโยบายและยุทธศาตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์

รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) คณะผู้แทนไทยประจ าองคก์ารการค้าโลก ณ นครเจนีวา 
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

นำยสมเกียรติ ตรีรัตนพันธ์
กรรมกำรสถำบันระหว่ำงประเทศเพื่อกำรค้ำและกำรพัฒนำ



ต ำแหน่งปัจจุบัน อดีตเอกอัครราชทูต
อำยุ 61 ปี
ประวัติกำรศึกษำ Ph.D, The Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University, U.S.A.

Master of Arts in Law and Diplomacy (M.A.L.D.), The Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts 
University, U.S.A.
อักษรศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำรฝึกอบรม หลักสูตรการ “On Top of the Game: Global Strategies and Negotiations towards Green 
Growth” จัดโดย United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) ร่วมกับ Säid
Business School, Oxford University และรัฐบาลประเทศออสเตรีย 
หลักสูตรความร่วมมือด้านความมั่นคงข้ามชาติส าหรับผู้บริหารระดับสูง (Transnational Security Cooperation
Course) จัดโดยศูนย์ Asia-Pacific Center for Security Studies กระทรวงกลาโหมประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประวัติกำรท ำงำนที่ส ำคัญ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา ประเทศแคนาดา
เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา 
รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 
อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ
เอกอัครราชทูต รองผู้แทนถาวรไทยประจ าองค์การสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

นำยวิชำวัฒน์ อิศรภักดี
กรรมกำรสถำบันระหว่ำงประเทศเพื่อกำรค้ำและกำรพัฒนำ 



ต ำแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการ Black Ink Group (Thailand) Ltd.
อำยุ 61 ปี
ประวัติกำรศึกษำ Doctorate in Law and Diplomacy, The Fletcher School of Law and Diplomacy, 

Tufts University, U.S.A. Master of Arts in Law and Diplomacy (M.A.L.D.), The 
Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University, U.S.A.
รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำรฝึกอบรม Managing Global Business for Senior Executives, Institut Européen
d'Administration des Affaires (INSEAD), France DAP 153/2018

ประวัติกำรท ำงำนทีส่ ำคัญ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Capital Engineering Network PLC. (CEN)
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร dtac
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเท็ม จ ากัด (Tesco Lotus)
ผู้อ านวยการภูมิภาคเอเชีย Philip Morris Asia Ltd.
เลขานุการเอก คณะทูตถาวรประจ าสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา

นำยดำมพ์ สุคนธทรัพย์
กรรมกำรสถำบันระหว่ำงประเทศเพื่อกำรค้ำและกำรพัฒนำ 



ต ำแหน่งปัจจุบัน ข้าราชการบ านาญ
อำยุ 61 ปี
ประวัติกำรศึกษำ M.B.A. General Business, Tarleton State University 

นิเทศศาสตรบัณฑิต (ประชาสัมพันธ์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Graduate Diploma ด้านเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ University of Canberra ประเทศออสเตรเลีย

ประวัติกำรฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหาร (Executive Development Program) Kellogg School of Management สหรัฐอเมริกา
หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารด้านการเป็นผู้น า Stanford University ประเทศสหรัฐอเมริกา
หลักสูตรวุฒิบัตรกรรมการ (Director Certification Program-DCP) รุ่นท่ี 211 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors-IOD)
หลักสูตรวุฒิบัตรการก ากับดูแลกิจการส าหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ และองค์การ
มหาชน รุ่นท่ี 13 สถาบันพระปกเกล้า
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่นท่ี 75 ส านักงาน ก.พ.

ประวัติกำรท ำงำนที่ส ำคัญ รองผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลัง
กรรมการบริหารธนาคารพัฒนาเอเซีย (ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์)
ผู้อ านวยการส านักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
อัครราชทูต (ฝ่ายเศรษฐกิจและการคลัง) ประจ ากรุงวอชิงตัน ดี ซี สหรัฐอเมริกา

นำงพิลำสลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์
กรรมกำรสถำบันระหว่ำงประเทศเพื่อกำรค้ำและกำรพัฒนำ 



ต ำแหน่งปัจจุบัน ข้าราชการบ านาญ
อำยุ 60 ปี
ประวัติกำรศึกษำ Ph.D., Educational Foundations and Policy Studies, Florida State University

M.A., Education International Development Education, Stanford University
รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) รัฐประศาสนศาสตร์ (บริหารงานคลัง) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ประวัติกำรท ำงำนทีส่ ำคัญ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม
ประธานแผนงานวิจัยการพัฒนาภูมิภาคและจังหวัด 4.0
สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
ประธานอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบงบประมาณและการคลัง
รองผู้อ านวยการด้านยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้อ านวยการฝายชุมชนและสังคม ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

นำงสีลำภรณ์ บัวสำย
กรรมกำรสถำบันระหว่ำงประเทศเพื่อกำรค้ำและกำรพัฒนำ 


