
ตําแหน่งปจัจุบัน 
• ผู้อํานวยการ (Director General) สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว) 
• ผู้พิพากษาสมทบ (Associate Judge) ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง 
• ประธานกรรมการบริหาร (President, Executive Board) บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด  
• รองประธานกรรมการ (Vice President, Board of Directors) บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด 

ประวัติการศึกษา 
• ปริญญาเอก ธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business) 
• ปริญญาโท กฎหมายเศรษฐกิจ (Economic Law) 
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) 
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด (เกียรตินิยม) 

ใบรับรองทางวิชาชีพ  
Certified Professional Marketer (Asia-Pacific) Asia Pacific Marketing Federation (APMF) 

Certificate & Training 
• หลักสูตรการกํากับดูแลกิจการสําหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน/สถาบันพระปกเกล้า 
• The Prince of Wales's Business & Sustainability Programme, University of Cambridge, UK 
• Global Business Strategies Program, University of California, Berkeley, USA 
• PRICE-Babson / SEE 30th Symposium for Entrepreneurship Program / Entrepreneurship Program, Babson College, USA                              

(Ranked #1 among all business schools for entrepreneurship) 

ประวัติการทํางานสําคัญ 
• กรรมการ (Board of Directors) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแหง่ประเทศไทย 
• ผู้อํานวยการ (Director General) สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
• กรรมการและรักษาการกรรมการผู้อํานวยการ (Bord of Directors & Acting Managing Director) บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด 
• รองอธิการบดี (Vice President) ฝา่ยพัฒนานวัตกรรมและผู้ประกอบการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
• คณบดี (Dean) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
• ผู้บริหารภาคเอกชน ด้านการตลาด ด้านค้าปลีกและจัดจําหน่าย ด้านเกษตรอุตสาหกรรม เช่น 
     - กรรมการผู้จัดการ (Managing Director) บริษัท สยามคอนซูมเมอร ์เทรดดิ้ง จํากัด 
     - ผู้จัดการลูกค้ารายสําคัญ (Key Account Manager) DKSH / Diethelm & Co.,Ltd. 
     - ผู้ช่วยผู้จัดการ (Assistant Department Manager) กองโฆษาและส่งเสริมการขาย บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จํากัด (มหาชน) 
     - ผู้แทนการค้า ฝ่ายกิจการการค้าสาขา กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ เครือเจริญโภคภัณฑ ์/ BUYER บริษัท ซี.พี. เว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน) (CPALL) 
• อนุกรรมาธิการ ด้านขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจกระแสใหม่ คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) 
• อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการกฎหมายความหลากหลายทางชีวภาพ คณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ 
  

ที่ปรึกษา 
• สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) – โครงการพัฒนาย่านนวัตกรรม Innovation District (พ.ศ. 2560 – 2562) 
• สํานักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) – โครงการสื่อสารกับท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาระเบียง เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก                 

(พ.ศ. 2559 – 2560) 
• การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย–โครงการการประเมินการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารภายในองค์กร การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย –                                        
โครงการการประเมินผลการดําเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ 

• สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (ISMED) – โครงการศึกษาและพัฒนาอัตลักษณ์ของจังหวัด กรุงเทพมหานคร 
• บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จํากัด – โครงการศึกษาและพัฒนารูปแบบการใหบ้ริการของ ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง  
• สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา – โครงการศึกษาภาพลักษณว์ุฒิสภาในสายตาประชาชน  
• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย – โครงการศึกษาทัศนคติและความพึงพอใจต่อ กฟผ.  
• การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค – โครงการพัฒนา Business Model สําหรับ AMR: Automatic Meter Reading  
• สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย: กลุ่มอุตสาหกรรมเฟอรน์ิเจอร์ – Cluster Management (มกราคม 2555 – ธันวาคม 2557)  
• โครงการศึกษาลู่ทางการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวของ 5 จังหวัดกลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิของไทย (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ปราจีนบุรี สระแก้ว สมุทรปราการ)           
กับประเทศเพื่อนบ้านเขตอินโดจีน (มกราคม – ธันวาคม 2549) 

• กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ – โครงการพัฒนาช่องทางการค้าปลีก (มกราคม 2546 – มิถุนายน 2547)  
• กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม – โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ NEC  
• ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) – โครงการประเมินคุณภาพการบริการภายในองค์กร  
• SCG: กลุ่มปิโตรเคมี – โครงการศึกษาทัศนคติของประชาชนในพื้นที่มาบตาพุดต่อ SCG

รองศาสตราจารย์ ดร.ว-ระพงศ์ มาลัย  

(Veerapong Malai, Ph.D.) 

Director-General, OSMEP

Email: veerapong@sme.go.th
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