
 

 
สารสนเทศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

1. ปลัดกระทรวงแรงงาน   ประธานกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

 

ช่ือ-สกุล นายสุทธิ สุโกศล 

ต าแหน่ง ปลัดกระทรวงแรงงาน 

หน่วยงาน กระทรวงแรงงาน 

ที่อยู่ ถนนมิตรไมตรี  แขวงดินแดง เขตดินแดง  กทม. 10400    
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2247 6600 

วุฒิการศึกษา - ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต (เกยีรตินิยมอันดับ 1)  

สาขาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาโท Master of Arts  (Public Policy and 
Administration) University of Wisconsin - MADISON 

การด ารงต าแหน่งท่ีส าคญั - ปลัดกระทรวงแรงงาน 
- อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  ระดับ บริหารสูง สังกัดกรม
พัฒนาฝีมือแรงงาน (1 ตุลาคม 2560 – ปัจจุบัน) 
- ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ระดับ บริหารสูง  
สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (15 มกราคม 2559) 
- ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน ระดับ บริหารต้น  
สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (12 พฤษภาคม 2558) 
- แรงงานจังหวัดขอนแก่น ระดับ อ านวยการสูง สังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน (30 พ.ค. 2555) 

 - ผู้อ านวยการส านักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ  
ระดับ อ านวยการสูง สังกัดกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงาน  
(28 ก.ย. 2554) 

 
2. อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน   กรรมการและเลขานุการ 

 

ช่ือ-สกุล นายธวัช  เบญจาทิกุล 
ต าแหน่ง อธิบดีกรมพัฒนาฝมีือแรงงาน  
หน่วยงาน กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

ที่อยู่ กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กทม. 10400 

หมายเลขโทรศัพท์ 0 2247 6600  
วุฒิการศึกษา - ปริญญาตรี สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต (เกียรตินยิมอันดับสอง) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
- ปริญญาโท สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑติ
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

การด ารงต าแหน่งท่ีส าคญั - อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
- ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน 

- รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

- ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุร ี

- ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา 

  

 

 
 



 
4. ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน   ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ช่ือ-สกุล นางเอื้อมพร  โศจิพลกลุ 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองส่งเสรมิการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

หน่วยงาน กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

ที่อยู่ กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี  แขวงดินแดง เขตดินแดง  
กทม. 10400 

หมายเลขโทรศัพท์ 02-6434977 
วุฒิการศึกษา - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑติ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 
5. ผู้แทนกระทรวงการคลัง   กรรมการ 

 

ช่ือ-สกุล นางณริศรา  ขูขุนทด 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มงานวิเคราะหเ์งินนอกงบประมาณด้านสังคม 

หน่วยงาน กรมบัญชีกลาง 

ที่อยู่ กระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน  
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

หมายเลขโทรศัพท์ 02-1277447 

วุฒิการศึกษา - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 

- ปริญญาโท บริหารธรุกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยปทุมธาน ี

 
6. ผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   กรรมการ 

 

ช่ือ-สกุล นางวนิดา  บุญนาคค้า 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักส่งเสรมิและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
หน่วยงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ที่อยู่ 75/47 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)  
ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 

หมายเลขโทรศัพท์ 02-3333911 

วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ (ปฐพีวิทยา) 

 
 

 

 

 

7. ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ   กรรมการ 

  

ช่ือ-สกุล นางเจิดฤดี  ชินเวโรจน ์

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 
หน่วยงาน กระทรวงศึกษาธิการ 

ที่อยู่ กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชด าเนินนอก 
เขตดสุิต กทม. 10300 

หมายเลขโทรศัพท์ 02-2815555 ต่อ 1501 

วุฒิการศึกษา - ปริญญาตรี   เศรษฐศาสตรบัณฑิต  
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

- ปริญญาโท   เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
 



8. ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม   กรรมการ 

 

ช่ือ-สกุล นางวันเพ็ญ  รัตนกังวาล 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์
หน่วยงาน กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม 

ที่อยู่ ซ.ตรีมติร ถ.พระรามที่ 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย  
กรุงเทพ 10110 

หมายเลขโทรศัพท์ 02-3678021, 081-4298209 

วุฒิการศึกษา - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบณัฑติ (การเงิน การธนาคาร) 
- ปริญญาโท บริหารธรุกิจมหาบัณฑิต 

 
 

9. ผู้แทนส านักงบประมาณ   กรรมการ 

 

ช่ือ-สกุล นางสาวรัชนีพร  ชัยพิพัฒน์ 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส่วนงบประมาณกระทรวงแรงงาน 

หน่วยงาน ส านักงบประมาณ 
ที่อยู่ ส านักงบประมาณ ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน  

เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

หมายเลขโทรศัพท์ 02-2651966, 084-8740693 

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

 

 
10. ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน   กรรมการ  

  

ช่ือ-สกุล นายเจษฎา  ศรศึก 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการลงทุน 
หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

ที่อยู่ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เลขท่ี 555  
ถ.วิภาวดีรังสติ จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

หมายเลขโทรศัพท์ 02-5538221 
วุฒิการศึกษา - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 
11. ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย   กรรมการ 

 

ช่ือ-สกุล ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ 

ต าแหน่ง รองประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
หน่วยงาน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

ที่อยู่ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เลขท่ี 150/2 ถนนราชบพิธ 
แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรงุเทพฯ 10200 

หมายเลขโทรศัพท์ 02-0186888 ต่อ 2800, 6070 

วุฒิการศึกษา ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฎัวไลยอลงกรณ ์

 
 



12. ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย   กรรมการ 

 

ช่ือ-สกุล นายถาวร  ชลัษเฐียร 

ต าแหน่ง รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
หน่วยงาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

ที่อยู่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ช้ัน 4 ศูนย์การประชุม
แห่งชาติสิริกิติ์ 60 ถนนรัชดาภเิษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย  

เขตคลองเตย กรุงเทพ 
วุฒิการศึกษา - ปริญญาตรี อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 
หมายเลขโทรศัพท์ 081-9963599 

การด ารงต าแหน่งท่ีส าคญั - ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จ ากัด  

- กรรมการบริหาร สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น  

- กรรมการบริหาร สมาคมส่งเสรมิเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 
- กรรมการบริหาร สมาคมผูผ้ลติชิ้นส่วนยานยนตไ์ทย  

- กรรมการบริหาร สมาคมอุตสาหกรรมยานยนตไ์ทย 

- ประธานกิตตมิศักดิ์ กลุม่ชิ้นส่วนและอะไหลย่านยนต์  
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 

13. ผู้แทนสมาคมธนาคารไทย   กรรมการ 

 

ช่ือ-สกุล นางสาวชุลีพร  น่วมทนง 
ต าแหน่ง รองเลขาธิการสมาคมธนาคารไทย 

หน่วยงาน สมาคมธนาคารไทย 
ที่อยู่ 55/65 หมู่บ้านบุญโต ถนนแจ้งวฒันะ – เลียบคลองประปา  

ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 

หมายเลขโทรศัพท์ 02-5587500 
วุฒิการศึกษา - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

- ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
การด ารงต าแหน่งท่ีส าคญั - ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อม 

- กรรมการบริหารความเสี่ยง ธนาคารพัฒนาวิสาหกจิขนาด
กลางและขนาดย่อม 

- ผู้อ านวยการ ฝ่ายการตลาดและบริหารข้อมลูทรัพยส์ิน 

บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย 

- ผู้อ านวยการฝ่ายวางแผนและกลยุทธ์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
14. ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย   กรรมการ 

 

ช่ือ-สกุล นายรุ่งโรจน์  สีเหลืองสวัสดิ ์
ต าแหน่ง ที่ปรึกษาประธานสภาอตุสาหกรรม 
หน่วยงาน สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

ที่อยู่ ช้ัน 17 อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 1600 ถนน
เพชรบุรีตดัใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
10400 

หมายเลขโทรศัพท์ 02-2505500 ต่อ 1648 

วุฒิการศึกษา - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์อุตสาหกรรม 

- ปริญญาโท พาณิชยศาสตร ์

- ปริญญาเอก วิจัยและพัฒนาหลกัสูตร 

การด ารงต าแหน่งท่ีส าคญั - กรรมการผู้จัดการ โรงแรมหัวหนิ แกรนด์ แอนด์ พลาซ่า 

- กรรมการบริหาร โรงพยาบาลเมอืงเพชร-ธนบุรี    
- กรรมการผู้จัดการ หจก.คอลสตรัคชั่น แอนด์คอลซลัแตนท์  
- ผู้จัดการ โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร วีทาโก้ จ ากัด  
- รองนายกเทศมนตรี เทศบาลเมอืงหัวหิน   

 
15. ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ  

 

ช่ือ-สกุล นางนิทัศน์  ธีระวิทย์ 
ต าแหน่ง - 
หน่วยงาน - 
ที่อยู่ 487 ซ.จุฬาสัมพันธ์ ถ.พระราม9 แขวงบางกะปิ เขตห้วย

ขวาง กรุงเทพฯ 10310 
หมายเลขโทรศัพท์ 02-3181267 
วุฒิการศึกษา - ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ ทางการทตู 

- ปริญญาโท รัฐศาสตร์ การปกครอง Diploma  
in Industrial Relations 

การด ารงต าแหน่งท่ีส าคญั -  
16. ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

 

ช่ือ-สกุล นางสุทัศนีย์ สืบวงศ์แพทย ์
ต าแหน่ง - 
หน่วยงาน - 
ที่อยู่ 3/118 ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 

10220 
หมายเลขโทรศัพท์ 089 - 96459655 
วุฒิการศึกษา - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ประมาณการวเิคราะห์  

West Virginia University ประเทศสหรัฐอเมริกา 
การด ารงต าแหน่งท่ีส าคญั - ผู้อ านวยการกองคลัง ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

กระทรวงแรงงานและสวสัดิการสังคม 
- รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
กระทรวงแรงงาน 
- ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และหัวหน้าผู้ตรวจราชการ 
กระทรวงแรงงาน 
- อธิบดีกรมการจดัหางาน กระทรวงแรงงาน 
- รองปลัดกระทรวงแรงงาน 
- ผู้อ านวยการส านักยุทธศาสตร์ ส านักปฏิบัติการกระทรวง



แรงงาน  
- ผู้อ านวยการส านักตรวจและติดตามผล 
- ผู้อ านวยการส านักงานโครงการกู้เงินจากธนาคารโลก 
 

 

17. ผู้แทนองค์กรอาชีพ  กรรมการ 

 

ช่ือ-สกุล ดร.ธีระ พงศ์อนันต์ 
ต าแหน่ง ผู้จัดการสมาคม 
หน่วยงาน สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการท างาน 

(ประเทศไทย) 
ที่อยู่ 122 ซอยศาสนา 4 ถ.พระรามหก ต.สามเสนใน  

อ.พญาไท กรุงเทพฯ 
หมายเลขโทรศัพท์ 08-1920-1414 
วุฒิการศึกษา • ปริญญาเอก (วิศวกรรมศาสตร์) จบการศึกษาปี 1983 

University of Newcastle , Australia 
• ปริญญาโท (วิศวกรรมศาสตร์) จบการศึกษาปี 1976 
University of Newcastle , Australia 
• ปริญญาตรี (วิศวกรรมศาสตร์) จบการศึกษาปี 1973 
University of Newcastle , Australia 

การด ารงต าแหน่งท่ีส าคญั • กรรมการบริหารและผู้จัดการสมาคมส่งเสริม 
ความปลอดภัยและอนามัยในการท างาน (ประเทศไทย) 
• ท่ีปรึกษาอาวุโส บริษัทศูนย์กฎหมายธุรกิจ 
อินเตอร์เนชั่นเนล จ ากัด  
• ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา
นวัตกรรม ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.) 
• ผู้อ านวยการอาวุโส ฝ่ายสนับสนุน บริษัทสามารถ 
คอมเทค จ ากัด 
• ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายทรัพยากรบุคคล บริษัทสามารถคอร์
ปอเรชั่น จ ากัดมหาชน 
• ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายการผลิต บริษัทสามารถ คอร์ปอเรชั่น  
จ ากัด มหาชน 

 

18. ผู้แทนองค์กรอาชีพ  กรรมการ 

 

ช่ือ-สกุล นายจ าเรยีง วัยวัฒน์ 
ต าแหน่ง รองนายกสมาคม 

หน่วยงาน สมาคมไทยโลจสิติกส์และการผลติ 

ที่อยู่ อาคารฝึกอบรมและสมัมนา 

ส านักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนนุ  ช้ัน 2 ( midi building ) 
86/6 ซ.ตรีมิตร ถ.พระราม 4 แขวงคลองเตย 
กรุงเทพฯ 10110 

หมายเลขโทรศัพท์ 084 111 6468 ,02 713 5283 
วุฒิการศึกษา - ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์การศึกษาบัณฑิต  

– ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 

- ก าลังศึกปริญญาเอก การจดัการโลจสิติกส์และซัพพลายเชน 

การด ารงต าแหน่งท่ีส าคญั - หัวหน้าโครงการและประธานหลกัสูตร ปริญญาโทโลจิสติกส์ 
GMI มจท 
- ประธานคณะท างานยกร่างมาตรฐานฝีมือแรงงานชาติ
สาขาโลจิสติกส์ กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 
- อนุกรรมการมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาโลจิสติกส์ 



กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 
- คณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงาน 
การฝึกอาชีพจังหวัด กพร.ปจ. 
- ประธานคณะท างานพัฒนาวิชาชีพและฝึกอบรม สมาคมไทย 
โลจิสติกส์และการผลิต 
- กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอ็กซเพรสเน็ทเวริ์คเซอร์วิสจ ากดั 
- ประธานกรรมการบรหิาร บริษัทมายคเ์น็ท คอรเ์ปอรเ์รช่ันจ ากดั 

 
 

19. ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง  กรรมการ 

 
 

 

ช่ือ-สกุล รองศาสตราจารย์ อุรุยา วีสกลุ  
ต าแหน่ง ที่ปรึกษาสภาองค์กรสภานายจ้างผู้ค้าและบริการเครื่องอุปโภค

และบรโิภค 
หน่วยงาน สภาองค์การนายจ้างผู้คา้และบริการ เครื่องอุปโภค บริโภค 
ที่อยู่ 37 จรัลสนิทวงศ ์69 บางพลัด กรงุเทพฯ 10700 
หมายเลขโทรศัพท์ 085-1662211 
วุฒิการศึกษา - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
- ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดษุฎีบัณฑติ 

การด ารงต าแหน่งท่ีส าคญั - 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
20. ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง   กรรมการ 

 
ช่ือ-สกุล นายสรยุทธ ศิริวรภา  
ต าแหน่ง ประธานสภาองค์การลูกจ้างแรงงานเสรีแห่งชาต ิ
หน่วยงาน สภาองค์การลูกจ้างแรงงานเสรีแหง่ชาติ 
ที่อยู่ 90 ราษฎร์บูรณะ 26 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ 

กรุงเทพมหานคร 10140 
 

หมายเลขโทรศัพท์ 02 4276506 , มือถือ 0819467190 
 

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ (MBA) 
 

การด ารงต าแหน่งท่ีส าคญั -  

 

 


