รายชื่อคณะกรรมการ
โครงการจัดทามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิ ชิ าชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
และดิจิตอลคอนเทนต์
ที่

ชื่อ-สกุล

1.

คุณสมพร มณีรัตนะกุล

2.

คุณกาธน แก้ วบัวดี

3.
4.

คุณวิบลู ย์ ว่องวีรชัยเดชา
คุณกษิ ณ อร่ามเสรี วงศ์

5.

ดร. มนต์ชยั หนูสง

6.

คุณวิชยั เบญจรงคกุล

7.

คุณสานวน หิรัญวงษ์

8.

คุณปริ ญญา หอมอเนก

9.

คุณปราโมทย์ พงษ์ ทอง

10. คุณประวิตร ฉัตตะละดา
11. คุณลักษมณ์ เตชะวันชัย
12. คุณนพ ธรรมวานิช
13. คุณจารัส ตันตรี สคุ นธ์
14. คุณพิภชั ดวงคาสวัสดิ์
15. คุณเมธินี เทพมณี(ผู้แทนหลัก)
คุณวีระศักดิ์ กิตวิ ฒ
ั น์(ผู้แทน
สารอง)

ตาแหน่ ง/หน่ วยงาน

สาขาอาชีพ/
หน่ วยงาน
นายกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ไทย
Software and
Application
กรรมการสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ไทย Software and
Application
นายกสมาคมอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ ไทย Hardware
กรรมาธิการคอมพิวเตอร์ วฒ
ุ ิสภา ปี 2555 , Hardware
อดีตนายกสมาคมอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์
ไทย,กรรมการผู้จดั การ บจก.โพเวล
คอมพิวเตอร์
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ที่ปรึกษาอาวุโส Telecommunication
บริ ษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
นายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย Telecommunication
ในพระบรมราชูปถัมภ์
นายกสมาคมเครื อข่ายสารสนเทศ
Network & Network
Security
กรรมการและเลขานุการสมาคมความมัน่ คง Network & Network
ปลอดภัยระบบสารสนเทศ
Security
กรรมการบริ หารสานักงานส่งเสริ ม
Project Management
อุตสาหกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ Project Management
รองประธานสมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยี
Animation
สารสนเทศและการสือ่ สารแห่งประเทศไทย
กรรมการสมาคมผู้ประกอบการ แอนิเมชัน่ Managing Director
และคอมพิวเตอร์ กราฟฟิ คไทย
ที่ปรึกษาสมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยี
ผู้ทรงคุณวุฒิ
สารสนเทศและการสือ่ สาร
อุปนายกสมาคมอีเลินนิ่งแห่งประเทศไทย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ผู้แทนภาครัฐ
สือ่ สาร

ที่

16.
17.
18.
19.

ชื่อ-สกุล
คุณณิชาพร สุขเจริ ญ(ผู้แทน
สารอง)
ผอ.มงคล วานิกร
คุณปิ ยวุฒิ ศรี ชยั กุล
คุณอรุณพร ธนโพธิวิรัตน์
คุณชโลธร เลีย่ วชวลิต(ผู้แทนหลัก)
คุณสรธร ไชยชานิ(ผู้แทนสารอง)
คุณจารัส สว่างสมุทร

20. ดร.โกศล เพ็ชรสุวรรณ์
21. คุณวีระชัย ศรี ขจร

ตาแหน่ ง/หน่ วยงาน

สาขาอาชีพ/
หน่ วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

ผู้แทนภาครัฐ
ผู้แทนภาครัฐ

กระทรวงแรงงาน

ผู้แทนภาครัฐ

ผู้อานวยการสถาบันความเป็ นเลิศทาง
เทคโนโลยี RFID แห่งประเทศไทย
ผู้อานวยการสถาบันความเป็ นเลิศทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้อานวยการสถาบันคุณวุฒิวชิ าชีพ

สภาอุตสาหกรรมฯ
สภาหอการค้ า
สถาบันคุณวุฒิวชิ าชีพ

รายชื่อคณะทางาน ระดับบริหาร
โครงการจัดทามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิ ชิ าชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
และดิจิตอลคอนเทนต์
ที่
ชื่อ-สกุล
หน่ วยงาน
สาขาอาชีพ
1.
2.
3.

คุณวิษณุพงษ์ วงศ์
วาสน์
คุณอภิรักษ์ เชียงเจริ ญ

4.

คุณเอกราช คงสว่าง
วงศา
คุณปริ ญญา กระจ่างมล

5.
6.

ดร.สุรพันธ์ เมฆนาวิน
ดร.กมล เอื ้อชินกุล

7.
8.
9.
10.
11.

คุณจตุพงศ์ รองกลัด
คุณจักร พิชยั ศรทัต
คุณ สิบพัน แก้ วแช่ม
คุณเสถียร บุญมานนท์
คุณณิชาพร สุขเจริ ญ

12. คุณสุวฒ
ั น์ หลายเจริ ญ
ทรัพย์
13. คุณเกรี ยงไกร ภุวณิชย์
14. ดร.ณัฐวี อุตกฤษฏ์
15. คุณจิระวรรณ เจียสกุล
16. ดร.ต้ อง ศรี คชา
17. คุณชูเกียรติ วัฒนากุล
18. ศ.ดร.ประยุทธ อัคร
เอกฒาสิน
19. คุณสุพจน์ ประภาศิริ

บจก. เอด้ า ซอฟท์

Software and Application

บจก.ดับเบิล เอ็ม เทคโนโลยีแมเนจ
เม้ นท์
บจก.ไมโครซอฟท์(ประเทศไทย)

Software and Application

สานักงานส่งเสริ มอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์ แห่งชาติ (องค์การมหาชน:
SIPA)
บจก.สยาม กูรู
งานพัฒนามาตรฐานและกระบวนการ
รับรอง (SCDS), NECTEC
บจก.เอเทค คอมพิวเตอร์
บจก.โพลเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์
บ.สุพรี ม
บจก. นีโอลูชนั่ เทคโนโลยี คอร์ ปอเรชัน่
สานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สาร
สมาคม itSMF

Software and Application

บจก.ไอบีเอ็ม ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า
พระนครเหนือ
อดีตผู้อานวยการใหญ่ ฝ่ ายงานบริ การ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
บมจ. ทีโอที
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส (AIS)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า
พระนครเหนือ
บจก. หัวเหว่ย

Project Management
Project Management

Software and Application

Software and Application
Hardware
Hardware
Hardware
Hardware
Hardware
Project Management
Project Management

Project Management
Telecommunication
Telecommunication
Telecommunication
Telecommunication

ที่

ชื่อ-สกุล

20. รศ.เวช วิเวก

21. คุณธนัติ ธรรมสุริยะ
22. คุณรจเรศ เมฆศิริวิไล
23.
24.
25.
26.
27.

คุณสุเทพ อุน่ เมตตาจิต
คุณกาพล ศรธนะรัตน์
คุณอิสรา เปรมธรรมกร
คุณศิริศกั ดิ์ คชพัชริ นทร์
คุณพิสฐิ ไชย ตันวรรณ
วิชช
28. คุณสันติ เลาหบูรณะกิจ
29. คุณอัจฉรา กิจกัญจ
นาสน์
30. คุณภาสกร หุตวณิชน์

หน่ วยงาน

สาขาอาชีพ

สานักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่งชาติ (สวทน.)
Cisco System (thailand) Ltd.
สส. สานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สาร
บริ ษัท จีเอเบิล จากัด
สมาคม TISA
Juniper Networks (Thailand), Inc.
Imagmax Studio
Silptorn Group

Telecommunication

Vihita Animation
Big Brain Pictures Co.ltd

Animation
Animation

TDEC

Animation

Network & Network Security
Network & Network Security
Network & Network Security
Network & Network Security
Network & Network Security
Animation
Animation

รายชื่อคณะทางานระดับหัวหน้ างาน
โครงการจัดทามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิ ชิ าชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
และดิจิตอลคอนเทนต์
ที่
ชื่อ-สกุล
หน่ วยงาน
สาขาอาชีพ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

คุณฉัตรชัย โตเลิศมงคล
คุณศิริวรรณ ติรเลิศ
คุณวันชาติ สุทธิวรรณ
คุณฉัตรชัย เลิศวิริยะภากร
คุณนิรุต ภูวิชิต
คุณสราวุธ สวัสดี
คุณจอมศักดิ์ ศรี วิไลย์

บจก.ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี
บจก.บริ ด ซิสเต็มส์
บจก. แวครีเสิร์ช
บจก.ดิจิตอล สกรี น เพลย์
บ.ธเนศพัฒนาจากัด
บริ ษัทเอเทค
บจก.โพเวลอุตสาหกรรม
คอมพิวเตอร์
นายสุรชัย พรมทวีทรัพย์
บจก. สยามเทค แอนด์ ดีเวลล็อบ
นายอวยชัย แข็งเขตต์กิจ
บริ ษัทไซเบอร์ นิค จากัด
คุณสุรพล ธนาวนิชสกุล
บจก.วีเทคโนโลยี่ ซิสเต็มส์
คุณปราโมทย์ คงสวัสดิ์
บมจ. ทีโอที
ดร. บรรจงจิต ร่มโพธิ์
นักวิจยั อิสระ
คุณรพีรัฐ ธัญวัฒน์พรกุล บริ ษัทฮันนี่เวลล์ซิศเต็มส์(ไทยแลนด์)
คุณอุมารัตน์ โพธิ์ชยั
บมจ. CAT Telecom
คุณกิตติพล รัฐสมุทร
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด
(มหาชน)
นายพรศิลป์ จันทรังสิกลุ
บมจ.ทีโอที
นายวีรโชติ ภูมมะภูติ
บมจ.ดีแทค
คุณนิติกาญจน์ พาศรี
บจก. หัวเหว่ย
นายเรื องฤทธิ์ รุ่งเรื องวัฒน์ บจก.isalliances
คุณปิ ยะ จิตต์นมิ ิตร
Cisco System (thailand) Ltd.
นายสุรเชษฐ์ ศรี พลกรัง
บมจ.ทีโอที
นายชาร์ ล ซิง
CompTIA
ดร.โสฬส พานิชปรี ชา
บมจ.Epiphany Consulting
คุณสาธิต พันธ์ไพศาล
General Manager (Thailand)
Alcatel Lucent Ltd.
คุณประพันธ์กรณ์ วงศ์เมธา System Engineer Cisco System
(Thailand) Ltd.
คุณสมบูรณ์ ชงค์ภิรมย์
E-Harmonics

Software and Application
Software and Application
Software and Application
Software and Application
Software and Application
Hardware
Hardware
Hardware
Hardware
Hardware
Project Management
Project Management
Project Management
Project Management
Project Management
Telecommunication
Telecommunication
Telecommunication
Telecommunication
Telecommunication
Network & Network Security
Network & Network Security
Network & Network Security
Network & Network Security
Network & Network Security
Animation

ที่

ชื่อ-สกุล

27.
28.
29.
30.

สกุล
คุณทินกรรต์ หล่อศรี ศภุ ชัย
คุณธนัช จุววิ ฒ
ั น์
คุณวัลลภา พิมพ์ทอง
คุณโกวิทย์ ชนะเคน

31. คุณธงชัย คงสว่างวงศา
32. คุณสุวฒ
ั น์ หลายเจริ ญ
ทรัพย์
33. คุณณัฐิฏา สุนทรเมือง
34. ว่าที่ร้อยตรี พชรธรรม จิตต์
ใจธรรม
35. คุณปั ญญวัฒน์ โพธิ์ศรี ทอง
36. คุณพลพัต คงคุ้ม
37. คุณมงคล สมรอบรู้
38. นาวาโทปรัชญา ฮวดปาก
น ้า
39. คุณอารยา วาตะ
40. คุณสรชัย ชวรางกูร
41. คุณธนัท ทองอุทยั ศรี

หน่ วยงาน

Lunchbox studio
yggdrazil
บริ ษัท มีเดียสแตนดาร์ ด จากัด
บริ ษัท Show No Limit จากัด
มหาชน
สมาคมผู้ตรวจสอบ

สาขาอาชีพ

Animation
Animation
Animation
Animation
Project Management
Project Management

โรงพยาบาลเวชธานี(IT
Application)
Cube Softtech

Software and Application

บจก.ดีพลัส อินเตอร์ เทรด
TOT
AIS
กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรื อ

Software and Application
Telecommunication
Telecommunication
Telecommunication

มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้ านสมเด็จ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี

Animation
Animation

Software and Application

Animation

รายชื่อนักวิจัย
โครงการจัดทามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิ ชิ าชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
และดิจิตอลคอนเทนต์
ที่ปรึกษาโครงการ
ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ
บุณยโสภณ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรี ชา อ่องอารี
คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนาฤทธิ์ เศรษฐกุล
คณบดีคณะครุศาสตร์ อตุ สาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ
ผู้จัดการโครงการ
รองศาสตราจารย์ ดร.คณิต
เฉลยจรรยา
ผู้อานวยการสานักพัฒนาเทคนิคศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ
รองผู้จัดการโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูลศักดิ์ โกษี ยาภรณ์
ภาควิชาครุศาสตร์ ไฟฟ้ า คณะครุศาสตร์ อตุ สาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ
นักวิจัย
นักวิจยั สาขางาน Software and applications
ดร.ดวงกมล
โพธิ์นาค
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ศกึ ษา คณะครุศาสตร์ อตุ สาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ
อาจารย์สริ ิ ชยั
นทร์ นิ่ม
ภาควิชาครุศาสตร์ ไฟฟ้ า คณะครุศาสตร์ อตุ สาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ

นักวิจยั สาขางาน Hardware
ดร.ชัยณรงค์
เย็นศิริ
ภาควิชาครุศาสตร์ ไฟฟ้ า คณะครุศาสตร์ อตุ สาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ
อาจารย์สญ
ั ญา คล่องในวัย
Research Engineer
Information Communication Computing Research Unit
นักวิจยั สาขางาน Network and Network security
ดร.ชูชาติ
สีเทา
ภาควิชาครุศาสตร์ ไฟฟ้ า คณะครุศาสตร์ อตุ สาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวตั ร จารุวาระกูล
ผู้ช่วยอธิการบดี และ ผู้อานวยการสานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ สานักวิทยบริ การและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
นักวิจยั สาขางาน Project management
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ นิตย์สวุ ฒ
ั น์
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ประยุกต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ
ดร.บริ บรู ณ์
ปิ่ นประยงค์ (AIT)
Doctor of Business Administration (DBA)
School of Management, Asian Institute of Technology, (AIT)
นายสุวฒ
ั น์
กรรมการ itSMF

หลายเจริ ญทรัพย์

นักวิจยั สาขางาน Animation
ดร.จิรพันธุ์
ศรี สมพันธุ์
อาจารย์ประจาภาควิชาคอมพิวเตอร์ ศกึ ษา คณะครุศาสตร์ อตุ สาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ
ดร.วาทินี
นุ้ยเพียร
สานักคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ
นักวิจยั สาขางาน Telecommunication
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิ ติพงษ์ เลิศวิริยะประภา
ภาควิชาครุศาสตร์ ไฟฟ้ า คณะครุศาสตร์ อตุ สาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ
ดร. พงศธร
ชมทอง
ภาควิชาครุศาสตร์ ไฟฟ้ า คณะครุศาสตร์ อตุ สาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ
เลขานุการโครงการ
อาจารย์สทิ ธิพงศ์
อาจารย์กนั ตภณ

อินทรายุทธ
มะหาหมัด

ผู้ช่วยเลขานุการโครงการ
นางสิริกร
มหิสนันท์
ผู้ประสานงานโครงการ
นางสาวนัยนา พันธุ์ไพโรจน์
นางปรางใจ ใจอิ่ม

