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ตำแหน>ง รองผู7อำนวยการ 

  สำนักงานพฒันาวิทยาศาสตรFและเทคโนโลยีแหOงชาติ และ 

  โฆษกกระทรวงวิทยาศาสตรFและเทคโนโลยี 

 

ประวัติการศึกษา 

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรFบัณทิต สาขาคณิตศาสตรF (เกียรตินิยมอันดับหน่ึง)  จุฬาลงกรณF

มหาวิทยาลัย ป_ พ.ศ. 2532 (ทุน พสวท.) 

ปริญญาโท MSCS สาขาวิทยาการคอมพิวเตอรF University of Louisiana at Lafayette1, 

U.S.A. ป_ พ.ศ. 2534 (ทุน พสวท.) 

ปริญญาเอก PHDCS สาขาวิทยาการคอมพิวเตอรF University of Louisiana at Lafayette, 

U.S.A. ป_ พ.ศ. 2537 (ทุน พสวท.) 

 

คุณวุฒ ิ

• รองผู&อำนวยการ สวทช. : บริหารการจัดทำแผนกลยุทธFองคFกร การประเมินผลกระทบท้ังด7านเศรษฐกิจ

และสังคมขององคFกร การจัดการองคFความรู7ขององคFกร การบริหารจัดการความเสีย่งขององคFกร การ

วิจัยนโยบายขององคFกร และการประชาสัมพันธFและการสื่อสารองคFกร 

• รองผู&อำนวยการ สวทช. : โครงการแผนท่ีนำทางเทคโนโลยีเพ่ือการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ทำการ

สำรวจความคิดเห็นจากผู7ทรงคุณวุฒิออนไลนF 2 รอบ และจัดการประชุมเชิงปฏิบตัิการผู7ทรงคุณวุฒิ 3 

รอบ ดำเนินการจัดทำ White Paper พร7อมเสนอโครงการ Quick Win ในการนำ วทน. ขบัเคลื่อน 

“ไทยแลนดF 4.0” 

• โฆษกกระทรวงวิทยาศาสตร9และเทคโนโลยี : ชี้แจงและให7ข7อมูลแกOสาธารณชนในงานของกระทรวงฯ 

ประธานคณะทำงานยุทธศาสตรFประชาสัมพันธF วท. เพ่ือรOวมกับคณะทำงานฯ กำหนดแนวทางและ

นโยบายการประชาสัมพันธFผลงานของ วท. ในวงกว7าง และให7ประชาชนและบริษัทเอกชน สามารถ

เข7าถงึข7อมูลได7โดยสะดวก และรOวมจัดทำสรุปขOาวประจำสปัดาหFของ วท. ตัง้แตOเดือนกุมภาพันธF 2560 – 

ป�จจุบัน 

• ผู&อำนวยการหน@วยวจิัย เนคเทค/สวทช. : หัวหน7าโครงการขนาดใหญO อาทิเชOน โครงการ Agri-Map 

                                                
1ช่ือเดิมของมหาวิทยาลัยในชOวงที่ศึกษาอยูO คือ University of Southwestern Louisiana 
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Online, โครงการ SizeThailand, โครงการ Thai Optical Character Recognition เป�นต7น ทำหน7าท่ี

บริหารนักวิจัย และโครงการวิจัย ในฝ�ายขนาด 60-100 คน ในชOวงตัง้แตOเดือนตุลาคม 2549 – เดือน

สิงหาคม 2559 

 

ประสบการณ8การทำงาน 

1. รองผู7อำนวยการ สำนักงานพฒันาวิทยาศาสตรFและเทคโนโลยีแหOงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตรFและ

เทคโนโลยี ต้ังแตO 27 สิงหาคม 2559 – ป�จจุบัน 

2. ผู7อำนวยการหนOวยวิจัยสารสนเทศ การสื่อสารและการคำนวณ ศูนยFเทคโนโลยีอเิล็กทรอนิกสFและ

คอมพิวเตอรFแหOงชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรFและเทคโนโลยีแหOงชาติ 

กระทรวงวิทยาศาสตรFและเทคโนโลยี ต้ังแตO 1  พฤศจิกายน 2556 – 26 สิงหาคม 2559 

3. ผู7อำนวยการหนOวยวิจัยวิทยาการสารสนเทศ  ศูนยFเทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกสFและคอมพิวเตอรF

แหOงชาติ สำนักงานพฒันาวิทยาศาสตรFและเทคโนโลยีแหOงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตรFและ

เทคโนโลยี ต้ังแตO 1 ตุลาคม 2553 – 31 ตุลาคม 2556 

4. ผู7อำนวยการหนOวยปฏิบัติการวิจัยคลงัอนุพันธFความรู7 ศูนยFเทคโนโลยีอเิลก็ทรอนิกสFและ

คอมพิวเตอรFแหOงชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรFและเทคโนโลยีแหOงชาติ 

กระทรวงวิทยาศาสตรFและเทคโนโลยี ต้ังแตO 26 ตุลาคม 2549 – 30 กันยายน 2553 

5. นักวิจัย 2 หัวหน7างานวิจัยเทคโนโลยีคลังข7อมูล และหัวหน7าโครงการวิจัยและพัฒนาระบบ

คลังข7อมลู และโครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือเพื่อการจัดทำดิจิทลัอารFไควF สังกัดฝ�ายวิจัยและ

พัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรFเพือ่การคำนวณ ศูนยFเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสFและคอมพิวเตอรF

แหOงชาติ ต้ังแตO 1 ธันวาคม 2543 – 25 ตุลาคม 2549 

6. นักวิจัย 1 และหัวหน7าโครงการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมแปลงภาพลกัษณFเอกสารตัวพิมพFไทยและ

อังกฤษให7เป�นแฟ�มข7อความ (Thai & English OCR) และโครงการวิจัยและพัฒนาซอฟตFแวรFระบุผู7

พูดจากเสียงพูดภาษาไทย (Thai Speaker Identification)  สงักัดฝ�ายวิจัยและพฒันาสาขา

สารสนเทศ ศูนยFเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสFและคอมพิวเตอรFแหOงชาติ ต้ังแตO มิถุนายน 2537 – 30 

พฤศจิกายน 2543 

7. ประธานคณะอนุกรรมการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ ในงานการแขOงขันคอมพิวเตอรF

โอลิมป�กระหวOางประเทศ ครัง้ที่ 23 ป_ พ.ศ. 2554 รวบรวมผลงานนักเรียนและนักศึกษาที่ได7รับ

รางวัลในระดับสากลและระดับประเทศ มบีูธผลงานรวม 24 บูธ แสดง ณ ศูนยFประชุม PEACH 

โรงแรมรอยัล คลิฟ บีช รีสอรFท พทัยา จ. ชลบรุี ระหวOางวันที่ 23-28 กรกฎาคม 2554 

8. กรรมการ ในคณะกรรมการจัดทำฐานคำในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน สำนักงานราช

บัณฑิตยสภา ต้ังแตO ป_ พ.ศ. 2556 – ป�จจบุัน 
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9. กรรมการ ในคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพทFคอมพิวเตอรFและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ต้ังแตO ป_ พ.ศ. 2553 – ป�จจุบัน 

10. บรรณาธิการ คณะทำงานจัดทำปฏิทินวิชาการ ของศูนยFเทคโนโลยีอเิลก็ทรอนิกสFและคอมพิวเตอรF

แหOงชาติ ประจำป_ 2544 – 2548 

11. ประธานคณะทำงานวิชาการรายการแขOงขันตอบป�ญหา “อจัฉริยะไอที (IT Genius)” ต้ังแตO 

พฤศจิกายน 2544 - 2548 

12. บรรณาธิการ วารสารวิชาการเนคเทค (NECTEC Technical Journal) เป�นวารสารวิชาการรายสี่

เดือน ตีพิมพFบทความที่ผOานการพจิารณาจากกลุOมผู7ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข7องกับ

อิเลก็ทรอนิกสFและคอมพิวเตอรF ต้ังแตO กุมภาพันธF 2542 – กันยายน 2553 

13. ประธานคณะทำงานพฒันาซอฟตFแวรFระบบงานของศูนยFบัญชาการ Y2K แหOงชาติ ปฏิบัติงาน

ในชOวงเดือนตุลาคม 2542 – มกราคม 2543   

14. กรรมการประกวดตัดสินผลรอบสุดท7ายของการประกวดโครงงานสาขาวิทยาการคอมพิวเตอรF

สำหรับนักวิทยาศาสตรFรุOนเยาวF (YSCCS) ป_ 2544 และ/หรอื กรรมการตัดสินผลการประกวดรอบ

สุดท7ายของโครงการการแขOงขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรFแหOงประเทศไทย ต้ังแตO พ.ศ. 2544 

– ป�จจบุัน 

15. คณะอนุกรรมการดำเนินการจัดสOงผู7แทนประเทศไทยไปแขOงขันคอมพิวเตอรFโอลมิป�กระหวOาง

ประเทศ ภายใต7คณะกรรมการสถาบันสOงเสริมการสอนวิทยาศาสตรFและเทคโนโลยี ต้ังแตO พ.ศ. 

2547 – ป�จจบุัน 

16. คณะกรรมการดำเนินการจัดสร7างพิพิธภัณฑF สภากาชาดไทยเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา สมเด็จ

องคFสภานายิกาสภากาชาดไทย ต้ังแตO 20 ธันวาคม 2547 - 2553 

17. Organizing Committee ของการจัดงานประชุมวิชาการ International Conference on 

Bioinformatics: North-South Networking (InCob 2002) โดยจัดรOวมกบัศูนยFพันธุวิศวกรรม

และเทคโนโลยีชีวภาพ (BIOTEC) เมื่อวันที่ 4-6 กุมภาพันธF 2545 

18. กรรมการ คณะทำงานจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ “Pacific Neighborhood Consortium 

2003” ซึ่งจัดข้ึนระหวOางวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2546 ณ ศูนยFมานุษยวิทยาสิรินธร ประเทศไทย 

19. กรรมการฝ�ายวิชาการ คณะกรรมการจัดการประชุม International Symposium “Application 

of Biomedical Engineering in Dentistry and Medicine” ซึง่จัดข้ึนระหวOางวันที่ 16-18 

พฤศจิกายน 2547 ณ อุทยานวิทยาศาสตรFประเทศไทย จ. ปทุมธานี 

20. ประธานคณะอนุกรรมการฝ�ายวิชาการ การประชุม และประเมินผล ของงานประชุมวิชาการ

ประจำป_ 2542 และ 2543 ของศูนยFเทคโนโลยีอเิลก็ทรอนิกสFและคอมพิวเตอรFแหOงชาติ   

21. ผู7ประสานงานโครงการพัฒนาระบบสอบถามเลขหมายโทรศัพทFผOานอินเทอรFเน็ต  

(http://phonebook.thai.net/) และโครงการพัฒนาซอฟตFแวรFประมวลผลคำไทย (Thai Word 
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Processing) ณ ศูนยFเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสFและคอมพิวเตอรFแหOงชาติ ต้ังแตO ตุลาคม 2541 – 

พฤศจิกายน 2543 

22. อาจารยFพเิศษ ณ มหาวิทยาลัยอสัสมัชัญ ในวิชา Database Management Systems และวิชา 

Design and Analysis of Algorithms สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรF คณะวิทยาศาสตรFและ

เทคโนโลยี ระดับปรญิญาตรี ต้ังแตO มิถุนายน 2537 - ตุลาคม 2538 และระดับปริญญาโท ต้ังแตO

พฤศจิกายน 2538 - 2550 

23. วิทยากรพิเศษ ในหัวข7อเรือ่ง “การบริหารและเลอืกใช7ระบบฐานข7อมูล” ในหลักสูตร “พฒันา

ผู7จัดการระดับสูง” รุOนที่ 7 และรุOนที่ 8 ของคณะรัฐประศาสนศาสตรF สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิาร

ศาสตรF  ต้ังแตOมิถุนายน 2539 - มิถุนายน 2540 

24. วิทยากรพิเศษ ในหัวข7อเรือ่ง SQL Intermediate Level และ Objected-Oriented 

Programming Using C++ ณ ศูนยFเทคโนโลยีอเิลก็ทรอนิกสFและคอมพิวเตอรFแหOงชาติ ต้ังแตO 

กันยายน 2537 - มิถุนายน 2539 

25. ผู7ชOวยนักวิจัย ที่ The Center for Advanced Computer Studies, University of  Louisiana 

at Lafayette, ต้ังแตO มกราคม 2535 - พฤษภาคม 2537 

26. โปรแกรมเมอรF ที่ Office of Information  Systems, University of Louisiana at Lafayette, 

ต้ังแตO มกราคม - ธันวาคม 2534 

 

ผลิตภัณฑ8/ผลิตภัณฑ8ตKนแบบ 

u ระบบ What2Grow เป�นระบบ Agricultural Data Integration and Zoning Optimization Modeling 

ประกอบด7วยระบบโมเดลแนะนำพืชทดแทน คลังสารสนเทศด7านการเกษตร และสถานีตรวจวัดอากาศ ป_ พ.ศ. 

2558 ดำเนินการท่ีจังหวัดนำรOอง 1 จังหวัด (จ. กำแพงเพชร) และในป_ พ.ศ. 2559 ขยายผลเพ่ิมเติมอีก 16 

จังหวัด และระบบ Agri-Map Online (ระบบแผนท่ีเกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลนF) รOวมกับ

กระทรวงเกษตรและสหกรณF ครอบคลุมข7อมูลครบท้ังประเทศ ตั้งแตOป_ 2559 – ป�จจุบัน   

u ระบบรับ-สOงตOอผู7ป�วย (e-Referral) สำหรับกรุงเทพมหานคร พัฒนาต7นแบบและทดลองใช7งานท่ี 4 เครือขOาย 

ได7แกO เครือขOายโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เครือขOายโรงพยาบาลมงกุฏวัฒนะ เครือขOายโรงพยาบาลวชิร และ

เครือขOายโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ตัง้แตOป_ พ.ศ. 2558 เป�นต7นมา 

u ระบบระเบียนสุขภาพสOวนบุคคล (Personal Health Record) พัฒนาต7นแบบและทดลองใช7งานที่ จ. 

นครนายก เมื่อป_ พ.ศ. 2557 กำลังขยายผลเพิม่อีก 4 จังหวัด ได7แกO จ. ภูเก็ต จ. ร7อยเอ็ด จ. เพชรบรูณF 

และ จ. กาญจนบรุี ในป_ พ.ศ. 2559 

u ชุดมาตรฐานโครงสร7างข7อมลูของการประกันสุขภาพเพือ่การเบกิจOายเงินกองทุนในระบบประกันสุขภาพ

และสOงเสรมิป�องกัน (Standard Metadata Set of Health Insurance for Payment System and 

Promotion And Prevention System) หรือ โครงสร7างมาตรฐาน 3P เป�นมาตรฐานกลางให7กบั

กองทุนสุขภาพทั้ง 3 กองทุนใช7รOวมกัน เผยแพรOเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2552. 
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u เว็บไซตF “บ7านซอยสวนพลเูสมอืนจริง” ให7บริการที่ http://kukrit-pramoj.org/digital-kukrit-

house/ พัฒนาโดยคณะทำงานออกแบบและพฒันาสื่ออเิลก็ทรอนิกสFเพื่อการอนุรักษFบ7าน ม.ร.ว. คึก

ฤทธ์ิ ปราโมช โดยความรOวมมือกบัมลูนิธิคึกฤทธ์ิ ๘๐ฯ สถานีโทรทัศนFโมเดิรFนไนนF อ.ส.ม.ท. และศูนยF

ไทยกริดแหOงชาติ โดยพัฒนาบ7านเรือนไทยเสมอืนจริง หัวโขนเสมอืนจริง ภาพพาโนรามา วิดีทัศนF และ

ผังบ7านดิจิทลั 

u เว็บไซตF e-Health of SizeThailand ให7บริการที่ http://www.sizethailand.org/healthcare/ โดย

ความรOวมมือกบั คณะแพทยศาสตรF โรงพยาบาลรามาธิบดี ได7พัฒนาฐานข7อมลู การตรวจเช็คสุขภาพ

พนักงานของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรFและเทคโนโลยีแหOงชาติ (สวทช.) รOวมกับข7อมลูจากเครื่อง

ตรวจวัดเรือนรOางสามมิติ (3D Body Scanner) เครือ่งวัดองคFประกอบในรOางกาย InBody 720 Body 

Composition Analysis และเครื่องวัดไขมันและองคFประกอบในรOางกาย (TANITA BC-418) และ

คำปรึกษาจากแพทยFและนักโภชนาการ โรงพยาบาลรามาธิบดีในเรื่องภาพรวมของสุขภาพและวิธีการ

ดูแลสุขภาพและการแนะนำอาหาร โดยอาสาสมัครแตOละคน เข7าถึงข7อมูลสุขภาพของตนเองได7เทOาน้ัน 

และแสดงผลการเปรียบเทียบข7อมลูในแตOละป_ให7ด7วย เริ่มการเกบ็ข7อมลูต้ังแตO ป_ พ.ศ. 2551   

u เว็บไซตFฤษีดัดตนฉบับดิจิทลั ให7บริการที่ http://www.rusiedotton.thai.net/ โดยความรOวมมือจาก

สถาบันการแพทยFแผนไทย กรมพฒันาการแพทยFแผนไทยและการแพทยFทางเลือก กระทรวง

สาธารณสุข เพื่อเผยแพรOทOากายบริหารฤษีดัดตนสูOสาธารณชนให7แพรOหลายมากย่ิงข้ึน เพื่อให7ประชาชน

ทั่วไปที่เลOนอินเทอรFเน็ตหรือใช7คอมพิวเตอรF สามารถเข7าถึงข7อมูล และออกกำลังกายทOา¯ษีดัดตนตาม

ไปด7วยได7 จุดเดOนของงานน้ี เป�นการสร7าง Animation สามมิติ ที่ผู7ใช7สามารถเป�ดชม และออกกำลงักาย

ตามได7อยOางถูกต7อง เทคโนโลยีหลายที่ใช7ในการพฒันา ได7แกO เทคโนโลยีการจำลองโมเดลสามมิติ 

เทคโนโลยีการสร7างภาพเคลื่อนไหวโดยการนำวิดีโอมาใช7 (Video Animate) เทคโนโลยีการประมวลผล

และแสดงผลภาพด7วย Grid Computing และเทคโนโลยีการสร7างการเคลื่อนไหวให7กบัโมเดลสามมิติ

โดยใช7เครื่อง Motion Capture 

u เว็บไซตFยากับคุณ ให7บรกิารที่ http://www.yaandyou.net/ รOวมพัฒนาข้ึนโดยเนคเทค และ มลูนิธิ

เพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา (มลูนิธิ วพย.) เป�นเว็บไซตFสำหรับสืบค7น และบรกิารข7อมลูความรู7เรื่อง

ยาและสุขภาพทางอินเทอรFเน็ตสำหรบัประชาชน ผู7ใช7สามารถเข7าถึงข7อมลูทางเว็บที่เข7าใจงOายและเป�น

ภาษาไทย ได7อยOางสะดวก รวดเร็ว และบุคลากรทางการแพทยFในโรงพยาบาล คลินิก และร7านยา ก็

สามารถใช7ข7อมลูจาก “ยากับคุณ” (Ya & You) เพื่อชOวยในการสือ่สารกับผู7ป�วยได7อีกทางหน่ึง 

u ต7นแบบระบบบรหิารองคFความรู7ขององคFกร (Knowledge Management System) ประกอบด7วย 1. 

ระบบบริหารบทความวิชาการ 2. ระบบบรหิารซอฟตFแวรF 3. ระบบบรหิารรายนามบุคคลที่ติดตOอด7วย 

4. ระบบบรหิารแฟ�มการนำเสนอ 5. ระบบบริหารสรุปการประชุม 6. ระบบบริหาร Tip & Trick 7. 

ระบบบริหารงบประมาณ 8. ระบบแลกเปลี่ยนข7อมลูขOาวสาร อยูOในชOวงเป�ดทดลองใช7งานภายในฝ�าย

วิจัยและพฒันาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรFเพื่อการคำนวณ 
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u Thai & English OCR Engine : ซึง่ใช7อยูOในซอฟตFแวรFอOานไทย เวอรFชัน  1.0 & 2.0 มีความสามารถใน

การแปลงภาพลักษณFเอกสารตัวพมิพFภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ความถูกต7องโดยเฉลี่ย 95% ใน

ฟอนตFตัวอักษรที่นิยมใช7บนระบบปฏิบัติการวินโดวสFจำนวน 12 ฟอนตF และบนระบบปฏิบัติการของ

เครื่องแมคอินทอชอีกจำนวน 12 ฟอนตF โดยซอฟตFแวรFอOานไทย เวอรFชัน 1.0 ออกจำหนOายต้ังแตOเดือน

กุมภาพันธF 2540 และซอฟตFแวรFอOานไทย รุOน 2.0 ออกจำหนOายพร7อมหนังสือ “อOานไทย: จากภาพสูO

ข7อความ” ต้ังแตO ธันวาคม 2543 เป�นต7นมา 

u ต7นแบบซอฟตFแวรFระบผุู7พูดด7วยเสียงภาษาไทย มีความสามารถในการระบผุู7พูดจากเสียงพูดภาษาไทย 

ด7วยอัตราความถูกต7องเฉลี่ยที่ 98% กับผู7พูดจำนวน 50 คน   

u ต7นแบบพิพิธภัณฑFอิเล็กทรอนิกสFสภากาชาดไทย นำเสนอประวัติสภากาชาดไทย ประวัติองคFกรภายใน 

เรื่องราวความประทับใจของประชาชนที่มีตOอสภากาชาดไทย วัตถุโบราณ โดยใช7เทคโนโลยีสารสนเทศที่

เหมาะสม นำเสนอข7อมูลในรูปแบบข7อความ ภาพน่ิง (2D & 3D)  ภาพเคลื่อนไหว ใช7ซอฟตFแวรF 

Opensource เป�นหลัก ป�จจบุันเป�ดให7บริการอยูOที่ http://museum.redcross.or.th/ 

บทความวิชาการท่ีไดKรับการตีพิมพ8ในวารสาร และ/หรือ นำเสนอในงานประชุมระดับนานาชาติ รวม 

48 บทความ 

บทความท่ีไดKรับการตีพิมพ8ในวารสารไทย รวม 33 บทความ 

 
 


