
๑ 

 

เชิญชวนประชาชนร่วมตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้สมัครกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. 

ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) 

ประกาศรับสมัครกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. จำนวน ๕ ตำแหน่ง คือ ด้านการบริหารจัดการองค์กร ๒ ตำแหน่ง และ

ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย การพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่น การเรียนรู้และศึกษา การคุ้มครองและพัฒนาเด็ก 

เยาวชนหรือครอบครัว หรือการส่งเสริมสิทธิของผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ๓ ตำแหน่ง มีผู้ส่งใบสมัครและเสนอชื่อ

บุคคลที่สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ดังนี้ 

ผู้สมัครกรรมการนโยบาย ด้านการบริหารจัดการองค์กร 

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล อาชีพปัจจุบัน 

๑ นายกมล  กมลตระกูล นักเขียน นักวิชาการอิสระ 

๒ นางกัลยาณ์  ภูวนันท์ (สกุลเดิม ณ สงขลา) -ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์  

-ให้คำปรึกษาแนะนำรัฐวิสาหกิจด้านการบริหาร

จัดการองค์กร(OG)   

-ทำหน้าที่ผู้ตรวจรางวัลศูนย์ราชการสะดวก สำนัก

นายกรัฐมนตรี พ.ศ.๒๕๖๐ - ปัจจุบัน 

-ผู้อำนวยการโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์  ด้านบริหารจัดการองค์กรไม่คิด

ค่าใช้จา่ย www.opdcacademy.com  โดยมีผู้เรียน

ในระบบ๕๒,๘๔๗ ราย 

-เป็นผู้แทนสำนักงาน ก.พ.ร.ในการให้ข้อมูลการ

ประเมินผลส่วนราชการต่อวุฒิสภา และสภา

ผู้แทนราษฎร 

http://www.opdcacademy.com/


๒

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล อาชีพปัจจุบัน 

๓ รศ.ดร.จิรศักดิ์  รอดจันทร์ -ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต และ

ผู้สอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

รวมทั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  คณะ

นิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์

-ที่ปรึกษากฎหมายให้แก่บริษัทต่างๆ

๔ นายไชยยศ  พนมสุวรรณ ประกอบธุรกิจส่วนตัว 

๕ นายทัศไนย  ไชยแขวง ทนายความ 

๖ นายบรรยงค์ สุวรรณผ่อง -บรรณาธิการที่ปรึกษา อีคอนนิวส์  

-อาจารย์พิเศษ คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา, คณะนิเทศศาสตร์ สถาบัน

การจัดการปัญญาภิวัฒน์

-นักจัดรายการวิทยุอิสระ

๗ นายบัณฑิต  ศรีอมร -ที่ปรึกษาอิสระ สาขาการเงิน, สาขาบริหารและ

พัฒนาองค์กร  กระทรวงการคลัง

-ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการอิสระ(กรรมการตรวจสอบ)

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

-ที่ปรึกษาระบบงาน โครงการพัฒนาระบบการควบคุม

ภายใน กองทุนพัฒนาสื่อฯ



๓

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล อาชีพปัจจุบัน 

๘ นายปิยพัฒน์  สุภาวรรณ - ที่ปรึกษาธุรกิจด้านการตลาด บริษัทเอกสารนำเข้า

และส่งออก

- อาจารย์พิเศษ สอนทางด้าน E-Commerce ที่

สถาบัน eEDU

- สอนพิเศษให้กับผู้สูงอายุ (จิตอาสา) เพ่ือส่งเสริม

การหารายได้ให้กับชมรมผู้สูงอายุ ที่เขตเทศบาลบาง

กรวย, เทศบาลบางศรีทอง  และเทศบาลบางขนุน

นนทบุรี

๙ นายไพฑูรย์  หิรัญประดิษฐ์ ข้าราชการบำนาญ 

๑๐ นายรุ่งเรือง  พิทยศิริ นักวิชาการ , นักธุรกิจ 

๑๑ นายวิริยา ธรรมเรืองทอง กรรมการบริหาร สภาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

แห่งประเทศไทย 

๑๒ ดร.วีรชัย  กู้ประเสริฐ -กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ(กรรมการนโยบาย)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาลัยโลกคดีศึกษา

คณะสหเวชศาสตร์ (วิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา

เทคโนโลยีการแพทย์) และคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

(ตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ ถึงปัจจุบัน)

-ที่ปรึกษากลยุทธ์องค์กรและพัฒนาผู้นำ

-วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการพัฒนาองค์กรและผู้นำ

แก่องค์กรสถาบันต่างๆ เช่น สถาบันพระปกเกล้า,

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

๑๓ นางศศิธร  พงศธร ประธานเจา้หน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ 

บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 



๔ 

 

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล อาชีพปัจจุบัน 

๑๔ นายสมิต  สว่างจิต ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน น้ำมันและแก๊ส

ธรรมชาติ 

 

๑๕ นายองอาจ  เลาหวินิจ ข้าราชการบำนาญ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

๑๖ นายอนุสรณ์  ธรรมใจ -อาจารยแ์ละผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ สถาบัน

เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 

-ประธานกรรมการบริษัท บางจากไบโอแอททานอล 

จำกัด 

-ประธานสถาบันปรีดี พนมยงค์ 

ฯลฯ 

 

๑๗ นายอานนท์  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ข้าราชการบำนาญ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕ 

 

 

ผู้สมัครกรรมการนโยบาย ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย การพฒันาชุมชนหรือท้องถิ่น การเรียนรู้และศึกษา  

การคุ้มครองและพฒันาเด็ก เยาวชนหรือครอบครัว หรือการส่งเสริมสิทธิของผู้ด้อยโอกาส   

 

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล อาชีพปัจจุบัน 

๑ ดร.กัณฐวุฒิ บุญมี ผู้บริหารหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต  

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะนวัตกรรมเกษตรและเทคโนโลยี

อาหาร มหาวิทยาลัยรังสิต (อาจารย์) 

 

๒ ดร.จักรกฤษณ์  สิริริน นักสื่อสารมวลชน, นักวิชาการอิสระ, นักวิจัย  

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

๓ นายจุฏิ ปัญญาสยาม -ที่ปรึกษาบริษัท ชัย พีอาร์ จำกัด ธุรกิจด้านประชาสัมพันธ์

(ผลิตรายการTVช่อง5)   

-ธุรกิจส่วนตัว 

๔ ผศ.ดร.จุมพล  พูลภัทรชีวิน ข้าราชการบำนาญแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

๕ ศาสตราภิชาน ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง ข้าราชการบำนาญ นักวิชาการ สื่อสารมวลชน 

๖ นายชำนาญ  จันทร์เรือง ข้าราชการบำนาญสำนักงานศาลปกครอง 

๗ นายชูบุญ  บุษดาคำ                              

(ชื่อเดิม  นายอดุลย์  บุษดาคำ) 

ข้าราชการบำนาญ(ก่อนเกษียณอายุราชการ1ตุลาคม2555 

ดำรงตำแหน่งเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ

สถานศึกษาชำนาญการโรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ อ.รือเสาะ  

จ.นราธิวาส สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต

15 จ.นราธิวาส  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

(สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ 



๖ 

 

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล อาชีพปัจจุบัน 

๘ นายชูศิษฏ์  แย้มเกษร สอนหนังสือและเป็นประธานบริหารโครงการนวัตกรรมการ

จัดการภาครัฐเอกชนและประชาสังคม สถาบันเทคโนโลยีแห่ง

สุวรรณภูมิ และเป็นวิทยากร 

 

๙ นายฐิตินันท์  พงษ์สุทธิรักษ์ รับราชการ ในตำแหน่งรองศาสตราจารย์ คณะรัฐศาสตร์ 

(ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 

 

๑๐ นายฐิติวัฒน์ อุณาตระการ ผลิตสื่อสารคดีการท่องเที่ยวให้กับสมาคมไทยท่องเที่ยว, พ่ีเลี้ยง

การท่องเที่ยวโดยชุมชน, รับผดิชอบบ้านโตนปาหนัน จ.สตูล , 

รับผิดชอบงานวิจัยการท่องเที่ยว 

 

๑๑ นางทิพวรรณ  จันทร์เจริญฤทธิ์ -ข้าราชการบำนาญ 

-พนักงานประจำร้านหนังสือSE-ED BOOK CENTER  

สาขาโลตัส ประชาชื่น 

๑๒ ดร.ธนวรรต  กุลตังวัฒนา เกษียณอายุ 

๑๓ นางธนาภรณ์  พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

๑๔ นางสาวธันยรัตน์  เสริมเสนาพร คร ู

๑๕ นายบุญเลิศ  คชายุทธเดช   

(นามสกุลเดิม  ช้างใหญ่) 

-สื่ออิสระ - ผู้วิจารณ์ ออกความเห็น ชี้แนะ ติติง 

(commentator) ประจำรายการวิทยุคลินิคสังคมคลื่นเอฟ.เอ็ม

90.5เมกกะเฮิร์ต ทุกเช้าวันอาทิตย์  

-ทีป่รึกษา-ผู้ช่วยงานทางธุรกิจและการเมือง 



๗ 

 

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล อาชีพปัจจุบัน 

๑๖ นายพรชัย  แสงปานแก้ว ทนายความ 

๑๗ นายพฤทธานันต์  ศรีวงศ์เลียง นายหน้าประกันวินาศภัย 

๑๘ นายพิเชฏฐ  พัฒนโชติ      -ทนายความ  

-กรรมการนโยบาย ส.ส.ท. 

๑๙ นางมิ่งสรรพ์ ขาวสอาด -ประธานมูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ 

-ประธานกรรมการแผนงานคนไทย 4.0 (เป็นแผนงานวิจัยที่

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติสนับสนุน) 

๒๐ นางเรืองรวี  พิชัยกุล -ผู้อำนวยการ สถาบันบทบาทหญิงชายและการพัฒนา สมาคม

ส่งเสริมสถานภาพสตรี,คุ้มครอง ดูแล หญิงและเด็กที่ได้รับ

ความรุนแรงทุกรูปแบบ  

-กรรมการนโยบาย ส.ส.ท. 

๒๑ นายวชิระ ศรสุราษฎร์ ข้าราชการบำนาญ และเกษตรกรชาวสวนยาง 

๒๒ นายวีระ  นิจไตรรัตน์ นักพัฒนาด้านชุมชน-สังคม อิสระ , ที่ปรึกษางานด้านชุมชน-

สังคม 

๒๓ พลตรีวีระศักดิ์  นาทะสิริ ข้าราชการบำนาญ และนักเขียนอิสระ 

๒๔ ดร.ศิริพงษ์ เกี้ยวสกุล ข้าราชการเกษียณอายุราชการ 

๒๕ นายศิริวัฒน์ พหลทัพ ทนายความ และ ปลูกต้นไม้ 

๒๖ นายสมจิต  สุวรรณบุษย์ ข้าราชการบำนาญ กระทรวงศึกษาธิการ 

๒๗ นางสมศรี  หาญอนันทสุข -กรรมการสถาบันเพ่ือการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม  

-ผู้ประสานงานเครือข่ายประชาชนปฎิรูปตำรวจ 

 

๒๘ นายสมศักดิ์ ลิลา เกษียณราชการ, นักวิจัย, นักวิชาการอิสระ 

 



๘ 

 

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล อาชีพปัจจุบัน 

๒๙ นางสาวสุกรานต์ โรจนไพรวงศ์ -เลขานุการ กสทช.(นายประวิทยฺ ลี่สถาพรวงศา) สำนักงาน

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ

กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) 

๓๐ นายสุทิน  โรจน์ประเสริฐ อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

๓๑ นายสุรพงษ์  กองจันทึก รับจ้าง นักพัฒนาสังคม นักกฎหมาย 

๓๒ นายสุวิชาญ ทุนอินทร์ - เจ้าหน้าที่มูลนิธิองค์กรเอกชน 

๓๓ นายอมร  วาณิชวิวัฒน์ -รับราชการเป็นอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา(จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย)  

-กรรมการ ป.ป.ช.  

-ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการบริหารบุคคล  

-คอลัมนิสต์ หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ  

-อดีตโฆษกและกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  

-อดีตกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ 

๓๔ นายอมรินทร์  อัครกวิน ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ดูแลพ้ืนที่ภาคเหนือและภาคใต้  

๓๕ นางอรสา ภาววิมล -รับราชการ ตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา 

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม 

๓๖ นางอังคณา นีละไพจิตร องค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ 

๓๗ นางสาวอุษาสินี  ริ้วทอง ผู้จัดการโครงการองค์การหน่วยอาสาสมัครอังกฤษ 

(Voluntary Service Overseas) 

 


