นายทศพนธ นรทัศน
Thossaphol NORATUS

thossaphol@ictforall.org
www.ictforall.org
วันเดือนปเกิด 12 พฤศจิกายน 2521
การศึกษา ฝกอบรมและศึกษาดูงาน
- กําลังศึกษาหลักสูตร วท.ม. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (แขนงวิชาระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการ: MIS) ภาคนอกเวลาราชการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, คาดวาจะสําเร็จการศึกษา พ.ศ. 2553
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการจัดการและประเมินผลโครงการ (Project Management and
Evaluation), 2545
- วท.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) สาขาระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ (MIS), 2544
- รป.บ. สาขาการบริหารรัฐกิจ, 2547
- ศศ.บ. สาขาสารสนเทศศาสตร, 2550
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู, 2548
- หลักสูตร Information Technology Infrastructure Library (ITIL): Infrastructure
Management Service (IMS), 2552
- หลักสูตร การวางแผนแมบท ICT อยางบูรณาการ
- หลักสูตร การพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศแบบบูรณาการสําหรับหนวยงานภาครัฐ
- หลักสูตร Network System Administration Techniques for IT Professional: การพัฒนาทักษะ
ผูบริหารระบบเครือขาย
- หลักสูตร การพัฒนาผูบริหารระดับกลาง ดานสมรรถนะในการวิเคราะหนโยบายสาธารณะ
- หลักสูตรการบริหารงานเว็บไซตดวย Content Management System (CMS)
- Certificate of Enterprise Content Management (ECM): Turning Information To
Competitive Advantage (KM/DMS/BPM/Portal/Archiving)
- Certificate of IT Risk Management
- Certificate of Organization Management & Development
- Certificate of English for Computer Users
- Certificate of Business English Training, Thammasat University
- หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาตอ, สถาบันภาษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- หลักสูตรการดําเนินการตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector
Management Quality Award: PMQA) รุนที่ 4, 2551
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- หลักสูตร การจัดวางระบบมาตรฐานการควบคุมภายใน
- หลักสูตร ทักษะวิทยากรกระบวนการ
- ศึกษาดูงานการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน เทคโนโลยี คมนาคมและพลังงาน ณ สหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมนี และสาธารณรัฐออสเตรีย, 2550
- ศึกษาดูงานการพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
กรมการคาภายใน กรมสรรพากร
การทํางาน
• นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ (ระดับ 5 ในระบบเดิม) สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ (พฤษภาคม 2552-ปจจุบัน)
• นักวิชาการคอมพิวเตอร 5 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวง
พลังงาน (พฤศจิกายน 2551-เมษายน 2552)
• ผูประสานงานชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเทาเทียมกัน (ICT for All Club)
• เลขานุการชมรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ
• Webmaster & Information Officer, Praphansarn Publishing Co.,Ltd. (2546-2547)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติโดยยอ
1) การบริหารจัดการและพัฒนาเว็บไซต (Webmaster) สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (www.nesac.go.th) สํานักงานสภาที่ปรึกษาฯ
(www.nesac.go.th/office/) ศูนยการจัดการความรู (www.nesac.go.th/kms/) หองสมุดสภาทีป่ รึกษาฯ
(www.nesac.go.th/library) ฯลฯ
2) การศึกษาวิเคราะห ออกแบบและจัดทําระบบฐานขอมูลสารสนเทศทางเว็บไซต
3) จัดทํารางแผนแมบท/แผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกร
4) กรรมการและผูชวยเลขานุการคณะกรรมการ ICT สํานักงานสภาที่ปรึกษาฯ
5) กรรมการและผูชวยเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารความรู (KM)
6) กรรมการพัฒนาระบบราชการสํานักงานสภาที่ปรึกษาฯ
7) กรรมการกํ า กับ และตรวจรับ โครงการพั ฒ นาระบบสารสนเทศเพื่ อ การตั ด สิ น ใจและระบบ
สํานักงานอัตโนมัติ (e-Office)
8) กรรมการและผูชวยเลขานุการคณะกรรมการประสานเชื่อมโยงและจัดวางระบบฐานขอมูล
สารสนเทศ สํานักงานสภาที่ปรึกษาฯ (ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน เปนประธานกรรมการ)
9) คณะทํา งานหมวดที่ 4 การวัด การวิ เ คราะหและการจัด การความรู ตามเกณฑการพัฒ นา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) (ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ ก.พ.ร.) ฯลฯ
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ประสบการณทํางานเพิม่ เติม
- จั ด ทํ า เว็ บ ไซต รั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น จากภาคประชาชนต อ นโยบายรั ฐ บาลที่ แ ถลงต อ รั ฐ สภา
เมื่อวันจันทรที่ 18 กุมภาพันธ 2551
- กรรมการพั ฒ นาระบบราชการของสํ า นั ก งานสภาที่ ป รึ ก ษาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ
พ.ศ. 2549-ปจจุบัน
- กรรมการและผูชวยเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงาน
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ. 2548-ปจจุบัน
- กรรมการและผูชวยเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารความรูในองคกร สํานักงาน
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ. 2549-2551
- ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการบริหารขอมูลขาวสารของราชการในสํ านัก งานสภาที่ปรึ กษา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ. 2550-ปจจุบัน
- กรรมการและผูชวยเลขานุการคณะกรรมการสรางกลไกการมีสวนรวมจากภาคประชาชนเพื่อ
สนับสนุนการประชาสัมพันธ สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2551
- กรรมการและผูชวยเลขานุการคณะกรรมการประสานเชื่อมโยงและจัดวางระบบฐานขอมูลกับ
หนวยงานวิชาการตางๆ และจัดวางกลไกการใชขอมูล สํานักงานสภาที่ปรึกษาฯ พ.ศ. 2550-ปจจุบัน
- กรรมการและผูชวยเลขานุการคณะกรรมการสรางกลไกการมีสวนรวมจากภาคประชาชนเพื่อ
สนับสนุนการทํางานของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและการสรางองคกรแหงการเรียนรูของ
ภาคประชาชน สํานักงานสภาที่ปรึกษาฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550
- เลขานุ ก ารคณะทํ า งานติ ด ตามการดํ า เนิ น งานระดั บ คุ ณ ภาพของการบริ ห ารจั ด การระบบ
สารสนเทศและการพัฒนาศูนยการจัดการความรูเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ
2550 สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
- กรรมการและผูชวยเลขานุการ คณะกรรมการกํากับและตรวจรับงานโครงการศึกษาองคความรู
เกี่ยวกับองคกรเครือขายและระบบฐานขอมูลองคกรเครือขายภาคประชาชน พ.ศ. 2550-ปจจุบัน
- กรรมการกํากับและตรวจรับโครงการพัฒนาระบบสํานักงานอัตโนมัติและระบบสารสนเทศเพื่อ
การตัดสินใจ สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ. 2550
- กรรมการกํากับและตรวจรับงานโครงการสรางความรูความเขาใจและการพัฒนากระบวนการ
สรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ. 2550
- จัดทํารายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองประจําปงบประมาณ 2550 ดาน
การจัดการสารสนเทศ ตัวชี้วัดที่ 14 ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของ
สวนราชการ
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- ปฏิบัติหนาที่ฝายเลขานุการคณะทํางานปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาฯ พ.ศ. 2543
- ผู ช วยเลขานุก าร คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการดํา เนินการตามระบบการบริห าร
การเงินการคลังแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) พ.ศ. 2549-2551
- คณะทํางานติดตามและปรับปรุงระบบการจัดประชุมอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549
- คณะทํางานดําเนินงานตามโครงการพัฒนาองคความรูและระบบฐานขอมูลสารสนเทศของ
สํานักงานสภาที่ปรึกษาฯ เพื่อรองรับการดําเนินงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ. 2549
- เลขานุการเจาหนาที่ดําเนินการจัดประชุมประชาปรึกษาการปฏิรูปการเมืองและการแกไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญ
- คณะทํางานติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามแผนงานในขอเสนอการเปลี่ยนแปลงตาม
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของหนวยงานเพื่อการสนับสนุนการทํางาน
ของสภาที่ปรึกษาฯ ประจําปงบประมาณ 2549
- จัดทําและบริหารจัดการเว็บไซตศูนยอํานวยการเพื่อการสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ชุดที่ 2, พ.ศ. 2547-2548
- บรรณาธิการจดหมายขาวรายเดือน KM Newsletter สํานักงานสภาที่ปรึกษาฯ (ถึงพ.ศ. 2551)
- โต ต อบจดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ก ลางของสภาที่ ป รึ ก ษาฯ และสํ า นั ก งานสภาที่ ป รึ ก ษาฯ
(nesac@nesac.go.th, webmaster@nesac.go.th)
การเขารวมประชุม สัมมนาทางวิชาการ
- การประชุมสัมมนา เรื่อง “เสนทางสูความสําเร็จเพื่อการเชื่อมโยงขอมูลภาครัฐ” เมื่อวันที่ 24
กรกฎาคม 2552 เวลา 09.00-15.00 น. ณ โรงแรมมิ ร าเคิ ล แกรนด คอนเวนชั่ น กรุ ง เทพฯ จั ด โดย
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- การอบรมสั ม มนาทางวิ ช าการ เรื่ อ ง “การพัฒ นาคุ ณ ภาพชี วิต ผู สู ง วั ย ด ว ยคอมพิ ว เตอร แ ละ
อินเทอรเน็ต” วันที่ 30 พฤษภาคม 2552 เวลา 09.30 -16.00 น. ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ชั้น 5
โรงแรมสวนดุสิต เพลส เฟส 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
- การประชุมระดมความคิดเห็นตอ (ราง) ยุทธศาสตรและมาตรการในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) ของประเทศไทย
พ.ศ. 2552-2556 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2551 เวลา 08.30-16.00 น. ณ หองฟนิกซ 4-6 อาคารเอ็กซิบิชั่น
เซ็นเตอร (Hall 8) ศูนยการแสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จัดโดย กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร รวมกับศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC)
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- การสั มมนาประจํ า ป 2551 เรื่อง สสช เชิ งรุก ตอน “สถิติเพื่อความอยู รอดของประเทศไทย”
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2551 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
จัดโดยสํานักงานสถิติแหงชาติ
- การสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 หัวขอ “การจัดทําแผนพัฒนาเครือขายสื่อสาร
ขอมูลเชื่อมโยงหนวยงานภาครัฐ” วันที่ 16 มกราคม 2551 ณ สโมสรราชพฤกษ กรุงเทพฯ จัดโดย กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
(ที่ปรึกษาในการจัดทําแผนพัฒนาเครือขายขอมูลเชื่อมโยงหนวยงานภาครัฐ)
- เขารวมงาน South East Asia Regional Computer Conference 2007 eEverything for
Knowledge-based Society และการสัมมนา eLearningAP 2007 (www.SEARCC07.com
www.eLearningAP.com www.eLearning07.com) ระหวางวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2550 ซึ่งเปนสวน
หนึ่งของงาน Bangkok International ICT Expo 2007 ณ ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็ค เมือง
ทองธานี จังหวัดนนทบุรี
- เขารวมงาน Asia Open Source Software Conference and Showcase 2007 ระหวางวันที่
7-8 พฤศจิกายน 2550 ณ หองบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร ชั้น 4-5 เซ็นทรัลพลาซาลาดพราว กรุงเทพฯ
- การสัมมนาหัวขอ “การพัฒนาเว็บไซตเพื่อสังคม” ภายใตโครงการสงเสริมและพัฒนาการใช ICT
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2550 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลล รัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
- การนําเสนอผลงานวิจัยแหงชาติ 2550 (Thailand Research Expo 2007) วันที่ 7-11 กันยายน
2550 ณ ศูนยประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร ณ เซ็นทรัลเวิลด ราชประสงค กรุงเทพมหานคร
- การสัมมนา เรื่อง “พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550” วันที่
16-17 กรกฎาคม 2550 ณ โรงแรมมิราเคิล แกนด กรุงเทพฯ
- การประชุมสัมมนา เรื่อง “การสงเสริมการพัฒนาระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส” วันที่ 27 มิถุนายน
2550 ณ โรงแรมรามาการเดนส กรุงเทพฯ
- การสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “KM Applications: World Bank & Thailand Experience
Sharing” วันที่ 15 กุมภาพันธ 2550 ณ โรงแรมเดอะแกรนด กรุงเทพฯ จัดโดย ธนาคารโลก รวมกับสถาบัน
สงเสริมการจัดการความรูเพื่อสังคม (สคส.)
- การสัมมนา เรื่อง “กลยุทธการพัฒนา ICT ประเทศไทยใน 5 ป ขางหนา” วันที่ 18 ธันวาคม 2549
ณ โรงแรมรามา การเดน กรุงเทพฯ จัดโดย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- การสัมมนาหนวยงานเพื่อบูรณาการโครงการไอซีทีภายใตหัวขอ “ระบบสารสนเทศเพื่อการ
สนับสนุนโครงการไอซีทีหนวยงานภาครัฐ” วันที่ 6 พฤศจิกายน 2549 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด กรุงเทพฯ
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- การสัมมนา เรื่อง “1st Thailand CIO Conference” เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2549 ระหวางเวลา
08.30 น. ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ จัดโดย สมาคมนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (ประเทศ
ไทย) รวมกับ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จํากัด
- การประชุมนานาชาติ เรื่อง “National Libraries in the Knowledge Based Society” วันที่ 6-8
กรกฎาคม 2548 ณ โรงแรม Century Park กรุงเทพฯ
- ประชุมนานาชาติ เรื่อง “Thailand International Conference on Knowledge Management
2004: KM for Innovation and Change” ระหวางวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2547 ณ อาคาร 4 อิมแพค
เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
กิจกรรมทางสังคม
- ผูกอตั้ง ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเทาเทียมกัน (Information and
Communication Technology for All Club: ICT for All Club) เพื่อสนับสนุนและสงเสริมใหประชาชนทุก
กลุมในสังคม โดยเฉพาะกลุมผูพิการ ผูสูงอายุและผูดอยโอกาสทางสังคม ที่ขาดโอกาสในการเขาถึงและใช
ประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือที่เรียกวา ความเหลื่อมล้ําทางเทคโนโลยี (Digital
Divide) สามารถเขาถึงและใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดอยางเทาเทียมกัน
โดยมุงเนนการจัดกิจกรรมและขับเคลื่อนในเชิงวิชาการเพื่อผลักดันทางใหหนวยงานที่เกี่ยวของตระหนักถึง
ผูดอยโอกาสเหลานั้นในการเขาถึงและใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สมาชิกสมาคมคอมพิวเตอรแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
- สมาชิ ก เครื อ ข า ยสหวิ ท ยาการแห ง ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน ในพระราชู ป ถั ม ภ สมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- สมาชิกสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี
- วิทยากรฝกอบรมคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตเพื่อผูสูงวัย
บทความตีพมิ พ (ดาน IT และการจัดการ)
- พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัว พระผูท รงเปนแรงบันดาลใจในการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสงู วัย (His Majesty King Bhumibol Adulyadej: An inspiration to the older
population to improve their quality of life with modern)
- ตามรอยพระยุคลบาท 80 พรรษาในหลวงกับ IT
- Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn: Empowerment to solve the
Digital Divide in the Kingdom of Thailand
- สูสังคมอุดมปญญา (SMART Thailand) ดวยแผนแมบท ICT ชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552-2556
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- คอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูส ูงอายุ
- WIKINOMICS นวัตกรรมแหงศตวรรษที่ 21
- ตามรอยการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจ ภายใตฉันทามติวอชิงตัน (Washington Consensus)
- กรอบการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (ICT Development Framework)
- เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการมีสวนรวมของภาคประชาชน
- กลยุทธการพัฒนาระบบสารสนเทศองคกรภาครัฐสูความสําเร็จ (Strategy to Succeed in
Information Systems Development for Public Organizations)
- e-Learning กับการลดชองวางทางการศึกษา
- Reach The Unreached And Bridge The Digital Divide for Elderly People
ฯลฯ
ความสนใจ

- การแกไขปญหาความเหลื่อมล้ําทางดิจิตัล (Digital Divide)

เกียรติคุณ

- ขาราชการพลเรือนดีเดน ประจําป พ.ศ. 2550
- รางวัลชนะเลิศการประกวด KM Best Practice ประจําปงบประมาณ 2549 จาก
โครงการเว็บไซตศูนยการจัดการความรู สํานักงานสภาที่ปรึกษาฯ

สถานที่ติดตอ
ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเทาเทียมกัน
Information and Communication Technology for All Club (ICT for All Club)
ตู ปณ.2 ปณฝ.ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10401
P.O. Box 2, Ratchatewi, Bangkok, 10401 KINGDOM of THAILAND
Tel. +668-1261-0726 e-Mail: thossaphol@ictforall.org Website: www.ictforall.org
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