
           
         สกักฉัฐ   ศิวะบวร 
   Sakkachat   Sivabovorn 
 
การท างาน 

 
2529 – 2545 ผูจ้ดัการฝ่ายออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ ์และผูจ้ดัการโครงการชุดตกแต่งยานยนต์ 
 บรษิทั ท.ีเค.ด.ี ไฟเบอร ์จ ากดั ผูผ้ลิตและจดัจ าหน่าย ผลติภณัฑ ์“แครี่บอย” ซึ่งส่งออกกว่า 

150 ประเทศทัว่โลก ดูแลทมีออกแบบกว่า 40 คน ทัง้การออกแบบผลติภณัฑบ์รรจุภณัฑ ์
สิง่พมิพ ์และโฆษณาทุกประเภท และเจรจาธุรกจิการออกแบบของบรษิทัในประเทศต่างๆ 

 
ปัจจบุนั 

 
 

งานด้านสงัคม  

 
2542 - 2546 นายกสมาคม สมาคมนักออกแบบผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม 
2546 ท่ีปรึกษาด้านการออกแบบผลิตภณัฑ์ 
 สถาบนัพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) 
2546           ท่ีปรึกษาสมาคมชาวเหนือ คณะท างาน โครงการคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑไ์ทย  
 (OTOP Product Champion) ส านกัสง่เสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 
2546   อนุกรรมการพฒันาอตุสาหกรรมวฒันธรรม ส านกังานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 
2546 กรรมการสภาวิจยัแห่งชาติ ส านกังานคณะกรรมการสภาวจิยัแห่งชาต ิ
2547 คณะกรรมการคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑไ์ทย (OPC) 
 ระดบัประเทศ ปี พ.ศ. 2547 ประเภทผา้และเครือ่งแต่งกาย  
2547 ผูร้่วมบริหารโครงการ กรรมการตดัสินและวิทยากร 
 โครงการ OTOP BIG IDEA BIG AWARDS ในงาน OTOP CITY 
2550 วิทยากร อบรมหลกัสูตร “ผูส่้งออกอจัฉริยะ/Smart Exporter รุ่นท่ี 8” 
 สถาบนัฝึกอบรมการคา้ระหวา่งประเทศ กรมสง่เสรมิการสง่ออก 
2550 คณะกรรมการตดัสินนักออกแบบแห่งปี Designer of the year 2007 
 คณะมณัฑนศลิป์ มหาวทิยาลยัศลิปากร 
 

 
111/1 หมู่ที่ 6 ต ำบลบ้ำนใหม ่

อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวดันนทบุรี 
                                  โทร. 02 573 1888 

 
 

กรรมการผู้จดัการ บริษทั ไอบริก จ ากดั 
ผูด้ าเนินกจิกรรมดา้นการจดันิทรรศการในระดบันานาชาต ิ 
อาท ิDesignex, Sign Asia Expo, Media Asia Expo, Digital Sign Asia 
เ  
Sign  เป็นตน้ 



 
 

งานด้านสงัคม  

 
2550 คณะท างานเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ 
 งานส่งเสริมผลิตภณัฑช์ุมชนและท้องถ่ิน (OTOP) เพ่ือบรูณาการและประสานกิจกรรม 
2550 ผูร้่วมอภิปราย ความเป็นไปไดข้องสือ่กบัการสรา้งภมูคิุม้กนัทางปัญญาใหก้บัชุมชน 
 โครงการผลติครกูารศกึษาข ัน้พื้นฐานระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
2551 คณะกรรมการตดัสินและเลขานุการ การประกวดโครงการออกแบบเชงินวตักรรมเพื่อธุรกจิ  

ส านกังานนวตักรรมแห่งชาติ กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
2551 คณะท างานพิจารณาคดัเลือกและตดัสิน รางวลัผูส้ง่ออกสนิคา้ไทยดเีดน่ (PM’s Export Award) ปี 2551 
 ส านกัพฒันาผลติภณัฑแ์ละเพิม่มลูค่าสนิคา้ กรมสง่เสรมิการสง่ออก 
2551 คณะกรรมการประจ าโครงการประกวดออกแบบผลิตภณัฑ ์Electrolux Design lab 2008 
 บรษิทั อเีลคโทรลกัซ์ ประเทศไทย จ ากดั 
2553 กรรมการตดัสิน โครงการ “PM’s Creative Award” ประจ าปี 2553  
 กรมทรพัย์สนิทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ 
2553 คณะกรรมการ การจดัประกวดและพิจารณาตดัสินตราสญัลกัษณ์ (LOGO) และค าขวญั       

(MOTTO) ส าหรบัใช้ในการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ ์การด าเนินงานของสถานีโทรทศัน์
ผา่นดาวเทียมมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย  

2553 คณะกรรมการปรบัปรงุหลกัสูตรสาขาวิชาการออกแบบอตุสาหกรรม 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุ ี  
2553 กรรมการตดัสิน การประกวดบรรจภุณัฑไ์ทย ประจ าปี 2553 
 ส านกัพฒันาอุตสาหกรรมเป้าหมาย กรมสง่เสรมิอุตสาหกรรม 
2553 คณะกรรมการพิจารณาตดัสิน รางวลัสินค้าไทยท่ีมีการออกแบบดี ปี 2553 Design 

Excellence Award 2010 (Demark) 
 ส านกัสง่เสรมิการสรา้งมลูค่าเพิม่เพื่อการสง่ออก กรมสง่เสรมิการสง่ออก  
2553 คณะกรรมการสรรหาศิลปินร่วมสมยัดีเด่นรางวลั “ศิลปาธร” ประจ าปี 2553  
 ส านกังานศลิปวฒันธรรมรว่มสมยั กระทรวงวฒันธรรม 
2553 คณะกรรมการตดัสินการประกวดออกแบบผลิตภณัฑเ์ซรามิกระดบัประเทศ  
 ส านกังานพาณิชย์จงัหวดัล าปาง  
2553 คณะกรรมการคดัเลือกและตดัสินผลงานประกวด Character 
 “โครงการเศรษฐกิจสร้างสรรค”์ กรมทรพัย์สนิทางปัญญา 
2553 กรรมการตดัสิน โครงการ’ถาปัด INDY CREATIVITY WORKSHOP 02  
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรปีทุม 
2553 กรรมการทนุอุดหนุนการวิจยัด้านศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั  
 ส านกังานศลิปวฒันธรรมรว่มสมยั กระทรวงวฒันธรรม 
2553 คณะกรรมการ โครงการประกวดออกแบบปกสมุด ZEOUENZ 
 “ชีวิตมีดีไซน์ออกแบบได้ 360 องศา” 
 บรษิทั ซนีิธ เอน็เตอรไ์พรส์ จ ากดั และ กรมสง่เสรมิการสง่ออก กระทรวงพาณิชย์  
2553 วิทยากร บรรยายพิเศษ “เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคแ์ละการพฒันาผลิตภณัฑเ์ชิง

นวตักรรม” ส านกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัปทุมธานี 
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2553 วิทยากร บรรยายพิเศษ โครงการส่งเสริมและพฒันาย่านการค้าจงัหวดักระบี่  
 ส านกังานพาณิชย์จงัหวดักระบี ่ 
2554  คณะท างาน โครงการเจ้าพระยาสร้างสรรค ์(Creative Chao Phraya) 
 ส านกังานเศรษฐกจิสรา้งสรรคแ์ห่งชาต ิกระทรวงพาณิชย์  
2554 คณะกรรมการคดัเลือกธรุกิจสร้างสรรค ์สาขางานออกแบบ 
 ส านกังานบรหิารและพฒันาองค์ความรู ้ 
2554 คณะกรรมการปรบัปรงุหลกัสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต 
 สาขาวชิาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 
2554 วิทยากร บรรยายหลกัสูตร “Strategic Approach to Creative Business” 
 กลยุทธก์ารพฒันา สู่ธรุกิจสร้างสรรค ์
 สถาบนัองค์ความรูแ้ห่งเอเชยี (Asian Knowledge Institute – AKI)  
2554 คณะกรรมการพิจารณาตดัสิน รางวลัสินค้าไทยท่ีมีการออกแบบดีปี 2554 
 Design Excellence Award 2011 (Demark) 
 ส านกัสง่เสรมิการสรา้งมลูค่าเพิม่เพื่อการสง่ออก กรมสง่เสรมิการสง่ออก 
2554 วิทยากร การสมัมนาเชิงปฏิบติัการตามยุทธศาสตรก์ารท านุบ ารงุศิลปวฒันธรรมท่ีดี 

ส านกัวฒันธรรม มหาวทิยาลยัขอนแกน่  
2554 วิทยากรอบรมเชิงปฏิบติัการ 
 การบริหารเสน่ห์ทางวฒันธรรมด้วยแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์
 กรมสง่เสรมิวฒันธรรม กระทรวงวฒันธรรม 
2554 วิทยากร “Creative Industry” และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 (ASEAN Economic Community – AEC) 
 ศนูย์สง่เสรมิอุตสาหกรรมภาคที ่10 กรมสง่เสรมิอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
2554 วิทยากรบรรยาย “กระบวนการสร้างความสามารถในการแข่งขนัด้วยการพฒันา 
 ผลิตภณัฑ์และสร้างความแตกต่าง” มหาวทิยาลยัศลิปากร 
2554 วิทยากรโครงการศึกษาวิเคราะห์เรื่องการจดัท าแนวทางพฒันาไทยให้เป็นศนูยก์ลาง 
 อตุสาหกรรมสร้างสรรคใ์นภมิูภาคอาเซียน และการพฒันาอาเซียนให้เป็นศนูยก์ลางด้าน 
 อตุสาหกรรมสร้างสรรค ์(Creative ASEAN)  
 สถาบนับณัฑติบรหิารธุรกจิศศนิทร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
2554 วิทยากรบรรยายพิเศษ นโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค ์
 “ธรุกิจอาหารกบัแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค”์ 
 สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลติภณัฑอ์าหาร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
2554 วิทยากรผู้ทรงคณุวฒิุงานสมัมนา “Creative ASEAN: Strengthening Thailand’s 

Creative Industries through ASEAN Collaboration”  
 สถาบนับณัฑติบรหิารธุรกจิศศนิทร ์ 
2554 กรรมการตดัสินการประกวดบรรจภุณัฑไ์ทย ประจ าปี 2554  
 ส านกัพฒันาอุตสาหกรรมเป้าหมาย กรมสง่เสรมิอุตสาหกรรม  
2554  วิทยากรบรรยาย “การบริหารองคก์รด้วยเสน่ห์ทางวฒันธรรม” กรมสง่เสรมิวฒันธรรม 
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2554 วิทยากรบรรยาย “Creativity สร้างได้ในวยัเยาว”์  
 ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาข ัน้พื้นฐาน กระทรวงศกึษาธกิาร 
2554 กรรมการตดัสิน โครงการนักออกแบบแห่งปี (Design of the Year 2011) 
 คณะมณัฑนศลิป์ มหาวทิยาลยัศลิปากร 
2554 คณะกรรมการตดัสิน โครงการประกวดการออกแบบผลิตภณัฑเ์พ่ือส่ิงแวดล้อม  
 (EcoDesign) ครัง้ท่ี 2/2554 กรมทรพัย์สนิทางปัญญา  
2554  คณะกรรมการประจ าส านักวฒันธรรม มหาวทิยาลยัขอนแกน่  
2554 คณะอนุกรรมการคดัเลือกศิลปินแห่งชาติ 2554 สาขาทศันศิลป์ กรมสง่เสรมิวฒันธรรม 
2555 วิทยากรบรรยายหวัข้อ “In to the BLUE (OCEAN) TCDC” 
2555 วิทยากรพิเศษ หลกัสูตรปริญญาโท หวัข้อ “DESIGN CULTURE” 
 คณะมณัฑนศลิป์ มหาวทิยาลยัศลิปากร 
2555 วิทยากรโครงการพฒันาบคุลากรกระทรวงอตุสาหกรรม 
 ตามบริบทการเป็น อตุสาหกรรมวฒันธรรม ส านกังานปลดักระทรวงอุตสาหกรรม 
2555 วิทยากรโครงการพฒันาผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม 
 ส านกังานปลดักระทรวงอุตสาหกรรม 
2556 วิทยากรอบรมหลกัสูตรการพฒันานักส่งเสริมมือทองรุ่นท่ี กระทรวงอตุสาหกรรม หวัข้อ 

“การเพ่ิมทกัษะและแนวคิดนวตักรรม” 
2556 กรรมการตดัสิน การประกวดการออกแบบอุปกรณ์แต่งจกัรยานยนต์ยามาฮ่า                

รุ่นฟีโน่หวัฉีด 
2556 วิทยากรการประชุมเชิงปฏิบติัการพฒันาเน้ือหาสาระข้อเสนอโครงการท่ีได้รบัเงินทนุ 

ผลิตและพฒันาส่ือปลอดภยัและสร้างสรรค ์ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม 
2556 คณะกรรมการตดัสิน โครงการเส้นทางสู่ระดบัสากลของนักออกแบบไทย คร ัง้ท่ี 9 

(DESIGNER OF THE YEAR 2013) มหาวทิยาลยัศลิปากร 
2556 วิทยากรบรรยาย หวัข้อ “DESIGN MANAGEMENT” โครงการ IFA PARIS’S MBA IN 

LUXURY BRAND MANAGEMENT สถาบนั LUXELLENCE CENTER 
2557 คณะกรรมการคดัเลือกผลิตภณัฑ ์“โครงการพฒันาผลิตภณัฑเ์พือ่การท่องเท่ียว ท่ี

เช่ือมโยงกบัวฒันธรรมท้องถ่ินปี 2557” 
 สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
2557 วิทยากรอบรมหวัข้อ “การแต่งบูธให้ขายดี มีสไตล”์ 
 สถาบนัพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 
2557 วิทยากรอบรมหวัข้อ “กลยุทธ์การบริหารช่องทางการจ าหน่ายและการเช่ือมโยง 

เครือข่ายเพื่อขยายโอกาสและสร้างรายได้ให้กบัธรุกิจ” 
 สถาบนัพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 
2557 วิทยากรบรรยายหวัข้อ “นวตักรรมด้านอตุสาหกรรมวฒันธรรม: Culture Industry 

Innovation” ส านกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 
2557 วิทยากรบรรยายหวัข้อ “การท าตลาดด้วยการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า” 
 สถาบนัพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 



 
 

งานด้านสงัคม  
 
2557 วิทยากรประชุมเชิงปฎิบติัการพฒันาเน้ือหาสาระขอเสนอโครงการท่ีได้รบัเงินทนุผลิต 

และพฒันาส่ือปลอดภยัและสร้างสรรค ์ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม 
2557 อาจารยพิเศษคณะมณัฑนศิลป์ มหาวิทยาลยัศิลปากร หวัข้อ “Design Culture” 
2557 คณะกรรมการตดัสินผลงานรอบตดัสินโครงการ 
 “เส้นทางสู่ระดบัสากลของนักออกแบบ ไทย คร ัง้ท่ี 9” มหาวทิยาลยัศลิปากร 
2557 คณะกรรมการพิจารณาตดัสินการประกวดการออกแบบชุดบรรจภุณัฑอ์าหาร 
 แบบพร้อมบริโภค กรมทรพัย์สนิทางปัญญา 
2557 วิทยากรบรรยายเรื่อง “การออกแบบผลิตภณัฑ์และการด าเนินธรุกิจเพือ่ความยัง่ยืน” 

คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
2557 วิทยากรบรรยายเรื่อง “ความรู้และการเสริมทกัษะการก ากบังานด้านส่งเสริม 

อตุสาหกรรมเพ่ิมทกัษะและแนวคิดนวตักรรมใหม่ (Innovative Thinking) 
 สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์
2557 การประชุมระดมสมองรงัสรรคน์วตักรรมประเทศไทย “Innovationeering Thailand” 

ส านกังานนวตักรรมแห่งชาติ 
2557    วิทยากรเชิงปฏิบติัการ “โครงการขบัเคลื่อนทรพัย์สนิทางปัญญาสูเ่มอืงนวตักรรมธุรกจิและ      

วถิชีวีติ กรมทรพัยสิ์นทางปัญญา กระทรวงพาณิชย ์ 
2557  วิทยากรเชิงปฏิบติัการ “โครงการพฒันาผลติภณัฑเ์ชงิพาณิชย์โดยใชทุ้นทางวฒันธรรมและภมูิ

ปัญญาลา้นนา ศนูยส่์งเสริมอตุสาหกรรมภาคท่ี 1 กรมส่งเสริมอตุสาหกรรม 

2558 วิทยากรบรรยาย เรือ่ง “นวตักรรมของทีร่ะลกึส าหรบัการท่องเที่ยว” (ฝากไทย)             
ภายใตโ้ครงการศนูย์บนัดาลไทย (The Center of Thai Inspiration)                               
โดย ส านักงานปลดักระทรวงวฒันธรรม 

2558  วิทยากรบรรยาย เรือ่ง “เสน่ห์ไทยเพิม่มลูคา่ธุรกจิ” (ไทยโทน) ภายใตโ้ครงการศนูย์บนัดาล
ไทย (The Center of Thai Inspiration) โดย ส านักงานปลดักระทรวงวฒันธรรม 

2558 วิทยากรเชิงปฏิบติัการ กจิกรรมพฒันาผลติภณัฑแ์ละต่อยอดตราสนิคา้สูอ่าเซยีน             
ดา้นอุตสาหกรรมเครือ่งหนงัและรองเทา้ภายใตโ้ครงการพฒันาศกัยภาพอุตสาหกรรมแฟชัน่ไทย 
โดย กองพฒันาอตุสาหกรรมรายสาขา 1 กรมส่งเสริมอตุสาหกรรม 

2558  วิทยากรบรรยาย โครงการการเพิม่มลูคา่ผลติภณัฑโ์ดยใชทุ้นทางวฒันธรรมและภมูปัิญญาชน
เผา่และทุนทาง วฒันธรรมและภมูปัิญญาลา้นนาภายใต ้โครงการพฒันาธุรกจิอุตสาหกรรมโดย
ใชทุ้นทางวฒันธรรม ศนูยส่์งเสริมอตุสาหกรรมภาคท่ี 1 กรมส่งเสริมอตุสาหกรรม             

2559  วิทยากรบรรยายเชิงปฏิบติัการ “กจิกรรมการพฒันาหมูบ่า้นอุตสาหกรรมสรา้งสรรค ์
(Creative Industry Village) หรอื CIV” โดย กรมส่งเสริมอตุสาหกรรม กระทรวง
อตุสาหกรรม  

2559 วิทยากรบรรยายเชิงปฏิบติัการ “กจิกรรมพฒันาธุรกจิอุตสาหกรรมโดยใชทุ้นทางวฒันธรรม”               
โดยกรมส่งเสริมอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม 

 
  
 



 
 

เกียรติประวติัและผลงาน 
 
 โล่ประกาศเกยีรตคิณุสงูสดุ “บคุคลตน้คดิชมุชนท่องเทีย่วโอทอปนวตัวถิ”ี 

ทีป่รกึษาดา้นชมุชนท่องเทีย่วโอทอปนวตัวถิ ีกรมการพฒันาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 
ไดร้บัเมือ่ 25 กนัยายน พ.ศ. 2561 

 คณะกรรมการบรหิาร สถาบนัอุตสาหกรรมสรา้งสรรคแ์ละนวตักรรม  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรตันโกสินทร ์พ.ศ. 2560 – ปัจจุบนั 

 คณะกรรมการบริหารส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวตักรรมแห่งชาต ิ         
พ.ศ. 2559 – ปัจจุบนั 

 ทีป่รกึษาปรกึษาโครงการจดัตัง้ศนูย์นวตัศลิป์ (Craft Innovation Center) 
ศนูยส่์งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องคก์ารมหาชน) พศ. 2553 – 2554 

 ประสานความร่วมมือและสร้างความเข้าใจระหว่า งผู้ประกอบการภาคเอกชนและภาครัฐ อาทิ เช่น  
กรมส่งเสริมการส่งออก กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย  
นกัออกแบบผลิตภณัฑ ์และสถาบนั การศกึษาที่มกีารสอนดา้นการออกแบบกวา่ 30 สถาบนัทัว่ประเทศ เพื่อให้
เขา้ใจและตระหนกัถงึข ัน้ตอน และความส าคญัของการออกแบบผลติภณัฑแ์ละบรรจุภณัฑเ์พื่อธุรกจิสูส่ากล 

 วทิยากรบรรยายดา้นการออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ์กบัหน่วยงานต่างๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชน 
 คณะกรรมการคดัเลอืกและตดัสนิการประกวดการออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ ์
 รางวลั “บุคคลตัวอย่างแห่งปี” ประจ าปี 2546 สาขาพฒันาเศรษฐกิจ โดยมูลนิธิเพ่ือสังคมไทย และ 

หนังสือพิมพเ์ส้นทางเศรษฐกิจ 
 ประกาศเกยีรติคุณเป็นผูท้ าคุณประโยชน์ให้แก่ สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

ไดร้บัเมือ่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 
 ประกาศเกยีรตคิณุเป็นผูท้ าคณุประโยชน์ใหแ้ก ่กรมทรพัยสิ์นทางปัญญา พ.ศ. 2548 
 ท่ีปรึกษา ส านักงานศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั พ.ศ. 2551-ปัจจบุนั 
 ท่ีปรึกษากรมส่งเสริมวฒันธรรม กระทรวงวฒันธรรม 
 ผูท้รงคณุวฒิุ โครงการวฒันธรรมไทย สายใยชุมชน กรมสง่เสรมิวฒันธรรม กระทรวงวฒันธรรม 
 ผูท้รงคณุวฒิุ โครงการ “เมืองสบาย สบาย : วิถีไทย วิถีท้องถ่ิน”  กรมสง่เสรมิวฒันธรรม  

กระทรวงวฒันธรรม 
 ผูท้รงคณุวฒิุ โครงการ “ยกย่องเชิดชูเกียรติสมาคม มลูนิธิท่ีมีผลงานดีเด่นด้านวฒันธรรม”  

กรมสง่เสรมิวฒันธรรม กระทรวงวฒันธรรม  
 ท่ีปรึกษาคณะท างาน โครงการพฒันาพืน้ท่ีสร้างสรรคท์างศิลปวฒันธรรม  

กรมสง่เสรมิวฒันธรรม กระทรวงวฒันธรรม 
 อนุกรรมการ ส านักงานนวตักรรมแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน)  
 ท่ีปรึกษารฐัมนตรีว่าการกระทรวงวฒันธรรม  

นายวรวจัน์  เอื้ออภญิญากลุ (24 กนัยายน – 2 ธนัวาคม 2551) 
 ท่ีปรึกษารฐัมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

นายวรวจัน์  เอื้ออภญิญากลุ (27 ตุลาคม 2555 – 30 มถิุนายน 2556) 
 เมธีส่งเสริมนวตักรรม ส านักงานนวตักรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
    Innovation Ambassador 2009 (Design and Solutions) 

        กรรมการบริหาร สถาบนัวิจยัแสงซินโครตรอน (องคก์ารมหาชน) 



 
 
 ประธานอนุกรรมการ การใช้ประโยชน์เทคโนโลยีซินโครตรอนและประชาสมัพนัธ ์
 กรรมการบริหารส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี และนวตักรรมแห่งชาติ 
 ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ สมาคมป้ายและโฆษณา 


