


สารอธิการบดี
 

 ท่ามกลางความท้าทายใหม่ๆ ที่มหาวิทยาลัย

ต้องเผชิญ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนผ่านสู่โลกยุคดิจิทัล 

ความหลากหลายของสังคมและวัฒนธรรม โครงสร้าง

ประชากรที่เปลี่ยนไป หรือการศึกษาข้ามพรมแดน 

ท�าให้มหาวิทยาลัยต้องมีการปรับตัว เพื่อการเป็น

มหาวิทยาลัยที่พร้อมก้าวสู่ความเปลี่ยนแปลง การเป็น

มหาวิทยาลัยแห่งอนาคตเพื่อรองรับความท้าทายต่างๆ 

ที่เกิดขึ้น มหาวิทยาลัยจึงมุ่งที่จะผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้น�าแห่งศตวรรษที่ 21 ผ่านประเด็น

ยทุธศาสตร์ทัง้ 5 ของมหาวทิยาลยั โดยงานวจิยักถ็อืเป็นยทุธศาสตร์ส�าคญัยทุธศาสตร์หนึง่

เพือ่ก้าวสูค่วามส�าเรจ็ การสร้างสรรค์งานวจิยัและนวตักรรมทีก่่อให้เกดิการเปลีย่นแปลงใน

เชิงพัฒนาต่อสังคมไทยและสังคมโลก ผ่านการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ

ระดับมาตรฐานสากล สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างบูรณาการและยั่งยืน สามารถ

สร้างคุณค่าให้แก่สังคม สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการพัฒนาประเทศทั้งด้านเกษตรกรรม 

อุตสาหกรรมและการบริการ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม 

 ในปัจจุบันที่ประเทศเน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยี ความคิด

สร้างสรรค์ และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยก็จ�าเป็นต้องพัฒนางานวิจัยพื้นฐานและประยุกต์

ที่เข้มแข็ง ซึ่งเป็นฐานรากในการต่อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมหาวิทยาลัยได้ให้

ความส�าคัญต่อนักวิจัยที่เป็นก�าลังส�าคัญในการผลิตงานวิจัย มีการปรับแก้ไขกฎระเบียบ

ต่างๆ ที่มีความยุ่งยากและเป็นอุปสรรคต่อการผลิตงานวิจัยออกไป ขณะเดียวกันคุณภาพ

และมาตรฐานของงานวิจัยก็จะต้องได้มาตรฐานในระดับสากล มหาวิทยาลัยจึงมีระบบ 

ให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัยสามารถผลิตและต่อยอดงานวิจัย  

โดยการเพิม่เงนิทนุวจิยั การเพิม่ประเภททนุใหม่ๆ รวมถงึการปรบัสดัส่วนการผลติงานวจิยั 

ให ้มีความเหมาะสมสอดคล ้องกับสถานการณ์และความต ้องการของประเทศ  
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การให้ความส�าคัญกับการบูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นสหสาขา สหวิทยาการ 

เพื่อให้สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างแท้จริง 

 การมีนโยบายทางด้านการวิจัยที่ชัดเจนและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

เหล่านั้น ท�าให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับชาติและ

นานาชาติออกสู่สาธารณชนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมน�าไปสู่การ

ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และแก้ไขปัญหาของประเทศ ท�าให้ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ดังจะเห็นได้จากการคว้ารางวัลใน

เวทรีะดบัชาตแิละระดบันานาชาตมิากมาย ด้วยเหตนุีม้หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์จงึได้จดังาน 

วันนักวิจัยขึ้น เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ รวมทั้งสร้างขวัญและก�าลังใจให้กับอาจารย์และ

นักวิจัยที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ และดิฉันขอแสดงความยินดีและ

ชื่นชมกับผู้ที่ได้รับรางวัลในวันนี้ทุกท่าน โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะน�าผลงาน

วิจัยไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์แก่สังคมประเทศชาติ และถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์  

รวมไปถงึสิง่ทีท่กุท่านค้นพบแก่นกัศกึษา นกัวจิยั และบคุคลทัว่ไปเพือ่แบ่งปันความรูน้�าไปสู่ 

การพัฒนาสังคมโดยรวมสืบไป

 (รองศาสตราจารย์เกศินี  วิฑูรชาติ)

 อธิการบดี
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สารรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย

 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์เป็นมหาวทิยาลยัวจิยั 

ที่มีนโยบายในการยกระดับผลงานวิจัยและนวัตกรรมทั้ง

ในเชิงปริมาณและคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับสูงขึ้นในระดับ

สากล มุง่เน้นความเป็นเลศิในด้าน Research Innovation 

and Entrepreneurship ศูนย์แห่งความเป็นเลิศด้านการ

วิจัยเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงการท�างานกับอาจารย์ นักวิจัย 

และบัณฑิตศึกษาพร้อมสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชน

ชั้นน�า รวมทั้งคิดค้นผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อช่วย

เหลือสังคมอย่างรอบด้าน ในรอบปีที่ผ่านมาฝ่ายวิจัยและ

นวตักรรมได้รบังบประมาณเพือ่การด�าเนนิงานทีต่อบสนอง

ความต้องการของคณาจารย์ นักวิจัย ตามแผนงานและกิจกรรมด้านการวิจัยที่ก�าหนดไว้

อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง อาทิเช่น การสนับสนุนทุนวิจัยประเภทต่างๆ การสนับสนุนทุน

วิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอก ทุน Chair Professorship และ Fellowship  ส�าหรับ

ศาสตราจารย์และนักวิจัยต่างชาติ เพื่อผลิตผลงานวิจัยร่วมกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ทุนอุดหนุนการผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อการเรียนการสอน การส่งเสริม 

เผยแพร่ผลงานวชิาการ วจิยัต่อสาธารณะทัง้ในประเทศและต่างประเทศ การจดัการประชมุ

เครอืข่ายวจิยั และการอบรมสมัมนาทางวชิาการ เพือ่เพิม่พนูความรูแ้ละประสบการณ์ด้าน

วิจัยให้แก่คณาจารย์ นักวิจัย ตลอดจนยังให้ความส�าคัญกับผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาอีกด้วย

 ในปี 2561 ที่ผ่านมามีบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับรางวัลทั้งจากหน่วยงาน

ภายใน หน่วยงานภายนอกระดับชาติและระดับนานาชาติเป็นจ�านวนมาก รวมทั้งสิ้น 143 

รางวัล มหาวิทยาลัยจึงได้ก�าหนดจัดงาน “วันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ�าปี 

2561” เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติบุคลากรทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย ที่ได้มุ่งมั่นผลิตผล

งานวชิาการและงานวจิยัออกสูส่าธารณชนอย่างต่อเนือ่ง และสร้างบรรยากาศทางวชิาการ

ด้านวิจัยให้นักวิชาการได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการท�าวิจัย อีกทั้งยัง

เป็นการประชาสมัพนัธ์ผลงานวจิยัดงักล่าวแก่ประชาคมธรรมศาสตร์ให้รบัทราบและชืน่ชม

ในผลงานที่ได้รับรางวัลของนักวิจัย
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 ในโอกาสนี้ ดิฉันใคร่ขอแสดงความยินดีแก่นักวิจัยทุกท่านที่ได้รับรางวัล 

อันทรงเกียรติในครั้งนี้ และขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่ได้ร่วมกันปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ 

ท�าให้งานส�าเร็จลุล่วงเป็นที่เรียบร้อย รวมทั้งขอขอบคุณผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์  

นักวิจัย และบุคลากรทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมของกองบริหารการวิจัย ซึ่งจะส่ง

ผลให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก้าวสู่ความส�าเร็จ และเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการและ

สังคมมากยิ่งขึ้นต่อไป

 

                          (ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงศิริวรรณ สืบนุการณ์)

                                               รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

(4)



สารผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาที่

คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยให้ความส�าคัญด้านวิชาการวิจัย

และนวัตกรรมเป็นอย่างมาก ธรรมศาสตร์ก�าลังปรับเปลี่ยนสู่

มิติใหม่เพื่อตอบโจทย์บริบทสังคมไทยและระดับโลก เราพัฒนา

โครงสร้างหลักสูตรที่ส่งเสริมคนรุ่นใหม่และเกิดการเรียนรู้ได้

ตลอดชีวิต น�าเทคโนโลยีมาใช้ในระบบการสอนผลิตบัณฑิตให้

เป็น GREATS รวมถึงการดูแลสุขภาวะนักศึกษาทั้งทางกายและ

จิตใจ ยกระดับสู่มหาวิทยาลัยแห่งอนาคต รวมถึงการส่งเสริม 

นโยบายทีมุ่ง่สูค่วามเป็นเลศิในด้าน Research Innovation Entrepreneurship เพือ่ต่อยอด 

สู่การพัฒนาประเทศอย่างรอบด้าน 

 งานวันนักวิจัย เป็นกิจกรรมประจ�าปีที่ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ จดัขึน้เพือ่ยกย่องเชดิชเูกยีรตใิห้แก่บคุลากรทีส่ร้างชือ่เสยีงให้แก่มหาวทิยาลยั

ธรรมศาสตร์ และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ของกลุ่มคณาจารย์และ 

นักวิจัย ซึ่งในปีนี้ก�าหนดจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 ณ สโมสรราชพฤกษ์  

ถนนวภิาวดรีงัสติ แขวงทุง่สองห้อง เขตหลกัสี ่กรงุเทพมหานคร ซึง่กจิกรรมหลกัของงานจะ

เป็นการมอบโล่โดยท่านอธกิารบด ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ให้แก่บคุลากรของมหาวทิยาลยั

ที่ได้รับรางวัลและมีผลงานยอดเยี่ยม 

 ในปี 2561 นี้ มีผู้ได้รับโล่รางวัล แบ่งออกเป็น 9 ประเภทรางวัล รวมทั้งสิ้น 143 

โล่ โดยประกอบด้วย 

 1. ผู้ได้รับการก�าหนดต�าแหน่งศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนขั้นสูง และแต่งตั้ง

ให้ด�ารงต�าแหน่งศาสตราจารย์ จ�านวน 9 โล่

 2. ผู้ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สภาวิจัยแห่งชาติ จ�านวน - โล่

 3. ผู้ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ�านวน 3 โล่

 4. ผู้ได้รับทุนวิจัยโครงการขนาดใหญ่ จ�านวน 31 โล่

 5. ผู้ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณทางด้านการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก 

จ�านวน 68 โล่

 6. ผู้มีผลงานจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร จ�านวน 12 โล่
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 7. ผู้ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ จ�านวน 14 โล่

 8. ผู้ที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐาน

ข้อมูลสากล ISI, SCOPUS ที่ค่า Impact Factor รวมจ�านวนบทความมาก

ที่สุด (ผลงานตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2559-2560) จ�านวน 3 โล่

 9. ผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ถูกอ้างอิง (Citation) ในฐานข้อมูลสากล ISI, SCOPUS  

รวมจ�านวนครั้งสูงที่สุด (ผลงานที่ถูกอ้างอิงใน ปี พ.ศ. 2556-2560) จ�านวน 

3 โล่

 ในโอกาสนี ้ข้าพเจ้าใคร่ขอชืน่ชมและแสดงความยนิดแีก่บคุลากรทกุท่านทีไ่ด้รบั

รางวัลอันทรงเกียรติในโอกาสนี้ และขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่ได้สร้างสรรค์ผลงานที่ดี 

มีคุณภาพ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารางวัลที่ทุกท่านได้รับจะเป็นก�าลังใจช่วยผลักดันให้ท่าน

และนักวิจัยรุ่นใหม่ได้สร้างสรรค์ผลงานที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อสังคม ตลอดจนช่วยแก้ไข

ปัญหาของประเทศชาติต่อไป

 

  (อาจารย์ ดร.วิรัช  ศรเลิศล�า้วาณิช)

  ผูช่้วยอธกิารบดฝ่ีายวจิยัและนวตักรรม

(6)



สารจากผู้อ�านวยการ 

 ในปี 2561 ส�านักงานศูนย์วิจัยและให้ค�าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

หรือ Thammasat University Research and  

Consultancy Institute (TU-RAC) ก้าวเข้าสู่ปีที่ 20 

และในปีที่ผ่านมา TU-RAC ได้มีผลการด�าเนินงานที่

ก้าวหน้า และยังท�าหน้าที่เชื่อมโยงนักวิจัยทั้งจากภายใน

มหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งในระดับ

ประเทศและจากต่างประเทศในการบรูณาการองค์ความรู้ 

ผ่านกระบวนการวิจัย เพื่อน�าผลการวิจัยออกสู ่สังคม

ในทุกมิติ อาทิเช่น ด้านพลังงาน ได้ท�าโครงการการ

เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ 

โครงการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการด�าเนินงานเพื่อ

เพิม่ประสทิธภิาพในการด�าเนนิงานของกองทนุเพือ่ส่งเสรมิการอนรุกัษ์พลงังานให้มทีศิทาง

การด�าเนนิงานระยะยาวทีช่ดัเจน สอดคล้องกบัทศิทางการพฒันาด้านพลงังานของประเทศ  

ด้านประชากร ได้ท�าโครงการส่งเสรมิการมรีายได้และการมงีานท�าของผูส้งูอาย ุตามนโยบาย

ประชารฐัเพือ่สงัคม (E6) เพือ่ศกึษา Model การขบัเคลือ่นการส่งเสรมิการมรีายได้และการ

มีงานท�าของผู้สูงอายุตามนโยบายประชารัฐเพื่อสังคม (E6) ไปยังทุกภาคส่วนในสังคม  

ด้านการสื่อสารโทรคมนาคม ได้จัดท�าโครงการการพัฒนาชุดตรวจ คัดกรองผู้มีความ

บกพร่องในการเรียนรู้โดยใช้เสียงพูดภาษาไทยและการตอบค�าถามการค�านวณส�าหรับ

คนไทย: เฟสที่ 1 พัฒนาชุดตรวจคัดกรอง paper based เพื่อคัดกรองผู้มีความบกพร่อง 

ในการเรียนรู้โดยใช้เสียงพูด จากการอ่านค�าที่ไม่มีความหมาย (nonsensical word) และ 

การอ่านค�าตามความยากง่ายของระดับการศึกษา (words by level) เป็นต้น

 ในปีนี้รางวัลของมหาวิทยาลัยมีหลากหลายประเภท ได้แก่ รางวัลผู้ได้รับแต่งตั้ง

ในต�าแหน่งศาสตราจารย์ รางวัลผู้ได้รับทุนวิจัยโครงการขนาดใหญ่ (วงเงินเกิน 10 ล้าน

บาท) รางวัลผู้มีผลงานได้รับจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรแล้ว รางวัลผู้ได้รับรางวัลทางด้าน

การวิจัยจากหน่วยงานภายนอก รางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI, SCOPUS ที่มีค่า Impact Factor รวมจ�านวน

บทความมากทีส่ดุ และรางวลัผูท้ีม่ผีลงานวจิยัทีถ่กูอ้างองิ (Citation) ในฐานข้อมลูสากล ISI, 
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SCOPUS รวมจ�านวนครั้งสูงที่สุด โดยในปีนี้มีนักวิจัยที่ด�าเนินงานโครงการวิจัย/ที่ปรึกษา

ผ่านส�านักงานศูนย์วิจัยฯ ได้รับรางวัลประเภททุนวิจัยโครงการขนาดใหญ่ (วงเงินเกิน 10 

ล้านบาท) จ�านวน 31 คน 

 ส�านักงานศูนย์วิจัยฯ ต้องขอขอบคุณบุคลากรทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ทุกท่านที่ได้มุ่งมั่นผลิตผลงานวิชาการและงานวิจัยในหลากหลายสาขาเป็น

จ�านวนมาก 

                    รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ วังศกาญจน์

            ผู้อ�านวยการส�านักงานศูนย์วิจัยและให้ค�าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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วันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำ ปี 2561

หลักการและเหตุผล

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยวิจัย (Research University) ที่มี 

นโยบายในการยกระดับผลงานวิจัยและนวัตกรรมทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพให้เป็นที่

ยอมรบัสงูขึน้ในระดบัสากล ซึง่มหาวทิยาลยัมบีคุลากรจ�านวนมากทีม่คีวามรู ้ความสามารถ 

และพร้อมในการสร้างสรรค์งานวิจัยที่มีคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติ มุ่งมั่นในการ

ผลิตผลงานวิชาการและงานวิจัยออกสู่สาธารณชนอย่างต่อเนื่อง 

 ดังนั้นเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติคุณของบุคคลเหล่านี้ให้ประชาคมได้รับ

ทราบโดยทัว่กนั  ท่านอธกิารบดใีนฐานะประธานคณะกรรมการบรกิารการวจิยัมหาวทิยาลยั

ธรรมศาสตร์และประธานคณะกรรมการอ�านวยการส�านกังานศนูย์วจิยัและให้ค�าปรกึษาแห่ง

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ได้มอบหมายให้ฝ่ายวจิยัและนวตักรรมร่วมกบัส�านกังานศนูย์วจิยั

และให้ค�าปรกึษาแห่งมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ จดังานเพือ่เป็นการเชดิชเูกยีรตแิก่บคุลากร

ผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ในด้านต่างๆ เหล่านี้

 1. ผู้ได้รับการโปรดเกล้าฯ และแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งศาสตราจารย์ และ 

  ศาสตราจารย์เงินเดือนขั้นสูง (ระดับ 11)

 2. รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ 

 3. รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 4. ผูไ้ด้รบัทนุวจิยัโครงการขนาดใหญ่ผ่านส�านกังานศนูย์วจิยัและให้ค�าปรกึษา 

  แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะ/หน่วยงานของมหาวิทยาลัย 

  ธรรมศาสตร์ 

 5. รางวัลประกาศเกียรติคุณทางด้านการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก

 6. รางวัลผู้มีผลงานจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

 7. รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ 
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 8. ผู้ที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐาน

ข้อมูลสากล ISI, SCOPUS ที่มีค่า impact factor รวมจ�านวนบทความมากที่สุด (ผลงาน

ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2559-2560)

 9. ผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ถูกอ้างอิง (Citation) ในฐานข้อมูลสากล ISI, SCOPUS 

รวมจ�านวนครั้งสูงที่สุด (ผลงานที่ถูกอ้างอิงใน ปี พ.ศ. 2556-2560)

วัตถุประสงค์

 1. เพือ่เป็นการยกย่อง เชดิชเูกยีรตริวมทัง้เป็นขวญัและก�าลงัใจแก่อาจารย์และ

นักวิจัยผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย

 2. เพื่อเป็นการประกาศรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 3. เพือ่เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ให้ประชาคมได้รบัทราบและชืน่ชมในผลงานของ

นักวิจัยที่ได้รับรางวัล

วันเวลาและสถานที่จัดงาน

 วันพฤหัสบดี ที่ 6 ธันวาคม 2561 ณ สโมสรราชพฤกษ์ ถนนวิภาวดีรังสิต  

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ระหว่างเวลา 16.00 – 21.00 น.

(11)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

โทรศัพท์ 0-2564-4441-79 ต่อ 1818 

โทรสาร 0-2564-3151, 0-2564-3797 

Website: www.research.tu.ac.th

ส�านักงานศูนย์วิจัยและให้ค�าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

โทรศัพท์ 0-2613-3120-2, 0-2223-3757 

โทรสาร 0-2224-1376 

E-mail: eoffice@turac.tu.ac.th, Website: www.turac.tu.ac.th  
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รายชื่อผู้ได้รับโล่เชิดชูเกียรติในงานวันนักวิจัย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ�าปี 2561

ประเภทรางวัล จ�านวนโล่

1 ผูไ้ดร้บัการก�าหนดต�าแหนง่ศาสตราจารย ์ไดร้บัเงนิเดอืนขัน้สงู และแตง่ตัง้

ให้ด�ารงต�าแหน่งศาสตราจารย์

9

1.1 ผู้ได้รับการก�าหนดต�าแหน่งศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนขั้นสูง 1

1.2 ผู้ได้รับการโปรดเกล้าฯ และแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งศาสตราจารย์ 8

2 ผู้ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สภาวิจัยแห่งชาติ 0

3 ผู้ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 3

4 ผู้ได้รับทุนวิจัยโครงการขนาดใหญ่ 31

5 ผู้ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณทางด้านการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก 68

6 ผู้มีผลงานจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 12

7 ผู้ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ 14

8 ผู้ที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐาน

ข้อมูลสากล ISI, SCOPUS ที่มีค่า Impact Factor รวมจ�านวนบทความ

มากที่สุด (ผลงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 - 2560)

3

9 ผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ถูกอ้างอิง (Citation) ในฐานข้อมูลสากล ISI, SCOPUS 

รวมจ�านวนครั้งสูงที่สุด (ผลงานที่ถูกอ้างอิงใน ปี พ.ศ. 2556 - 2560)

3
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ผู้ได้รับการกำ หนดตำ แหน่งศาสตราจารย์
ได้รับเงินเดือนขั้นสูง
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ผู้ได้รับการกำาหนดตำาแหน่งศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนขั้นสูง  

ลำาดับ ผู้รับโล่ หน่วยงาน จำานวน

โล่ที่ได้รับ

รางวัล คำาสั่ง/มติสภา

มหาวิทยาลัย

วันที่ได้รับ

การแต่งตั้ง

1 ศาสตราจารย์ นายแพทย์รัฐกร วิไลชนม์ คณะแพทยศาสตร์ 1 ผู้ได้รับการกำาหนดตำาแหน่ง

ศาสตราจารย์ ได้รับเงิน

เดือนขั้นสูง

 12 มี.ค. 61



ผู้ได้รับการโปรดเกล้าฯ และแต่งตั้งให้ดำ รงตำ แหน่งศาสตราจารย์
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ผู้ได้รับการโปรดเกล้าฯ และแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งศาสตราจารย์   

ลำาดับ ผู้รับโล่ หน่วยงาน จำานวน

โล่ที่ได้รับ

รางวัล คำาสั่ง/มติสภา

มหาวิทยาลัย

วันที่ได้รับ

การแต่งตั้ง

1 ศาสตราจารย์ ดร.นภดล ร่มโพธิ์ คณะพาณชิยศาสตรแ์ละ
การบัญชี

1 ผู้ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้
ดำารงตำาแหนง่ศาสตราจารย์

มติสภา ครั้งที่ 12/2560  
วันที่ 25 ธันวาคม 2560

 10 ต.ค. 61

2 ศาสตราจารย์ ดร.กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์ คณะสังคมสงเคราะห์ 
ศาสตร์

1 ผู้ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้
ดำารงตำาแหนง่ศาสตราจารย์

คส.มธ.1232/2560
(ลงวันที่ 13 ก.ค. 2560)

 17 ก.พ. 58

3 ศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์  พวงงาม คณะสังคมสงเคราะห์ 
ศาสตร์

1 ผู้ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้
ดำารงตำาแหนง่ศาสตราจารย์

คส.มธ.1267/2560                 
(ลงวันที่ 17 ก.ค. 2560)

 20 ธ.ค. 55

4 ศาสตราจารย์วรินทร วูวงศ์ คณะศิลปศาสตร์ 1 ผู้ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้
ดำารงตำาแหนง่ศาสตราจารย์

คส.มธ.2136/2560                
(ลงวันที่ 28 พ.ย. 2560)

 3 ต.ค. 59

5 ศาสตราจารย์ ดร.อนันต์  จันทรโอภากร คณะนิติศาสตร์ 1 ผู้ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้
ดำารงตำาแหนง่ศาสตราจารย์

คส.มธ.2084/2560                  
(ลงวันที่ 17 พ.ย. 2560)

 1 ก.พ. 59

6 ศาสตราจารย์ ดร.ดาราพร  ถิระวัฒน์ คณะนิติศาสตร์ 1 ผู้ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้
ดำารงตำาแหนง่ศาสตราจารย์

คส.มธ.2084/2560                   
(ลงวันที่ 17 พ.ย. 2560)

 4 ม.ค. 59

7 ศาสตราจารย์มาลี พฤกษ์พงศาวลี คณะนิติศาสตร์ 1 ผู้ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้
ดำารงตำาแหนง่ศาสตราจารย์

คส.มธ.587/2560                   
(ลงวันที่ 27 เม.ย. 2561)

 30 ก.ย. 56

8 ศาสตราจารย ์ดร.นนทวชัร ์ นวตระกลูพสิทุธิ์ คณะนิติศาสตร์ 1 ผู้ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้
ดำารงตำาแหนง่ศาสตราจารย์

คส.มธ.886/2560                 
(ลงวันที่ 28 มิ.ย. 2561)

 27 ธ.ค. 59



ผู้ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สภาวิจัยแห่งชาติ 
ประจำ ปี 2560
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ผู้ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สภาวิจัยแห่งชาติ  ประจำาปี 2560

ลำาดับ ผู้รับโล่ หน่วยงาน จำานวน

โล่ที่ได้รับ

รางวัล คำาสั่ง/มติสภา

มหาวิทยาลัย

ระดับรางวัล วัน/เดือน/ปี

ที่ได้รับ
ชาติ นานาชาติ

-ไม่มีผู้ได้รับโล่-



ผู้ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น 
ประจำ ปี 2561
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ผู้ได้รับผลงานวิจัยดีเด่น  ประจำาปี 2561   

ลำาดับ ผู้รับโล่ หน่วยงาน จำานวน

โล่ที่ได้รับ

รางวัล ประเภท ผลงานที่ได้รับรางวัล หน่วยงาน

เจ้าของรางวัล

ระดับรางวัล วัน/เดือน/

ปีที่ได้รับ
บุคคล ผลงาน ชาติ นานาชาติ

1 รองศาสตราจารย์ 
ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์

รองศาสตราจารย์ ดร.อาชนัน 
เกาะไพบูลย์

คณะเศรษฐศาสตร์ 1 ผลงานวิจัยดีเด่น  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ประจำาปี 2561  
สาขาสังคมศาสตร์

✓ การกีดกันทางการค้าและ
ความมีประสิทธิภาพของ
ผู้ ประกอบการในภาค
อตุสาหกรรมไทย (TRADE 
PROTECT ION AND 
FIRM PRODUCTIVITY: 
EVIDENCE FROM THAI 
MANUFACTURING)

มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์

✓ พ.ย. 61

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.วันหยก อติเศรษฐพงศ์

คณะวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลยี

1 ผลงานวิจัยดีเด่น  
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
ประจำาปี 2561  
สาขาวิทยาศาสตร ์
เทคโนโลยี

✓ ขั้นตอนวิธี 1/t ด้วยความ
หนาแน่ น สอ งสถ านะ
สำาหรับการประมาณค่า
ปริพันธ์ในหลายมิติ (A1/t 
algorithm with the 
density of two states 
for estimating multi-
dimensional integrals)

มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์

✓ พ.ย. 61

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
นายแพทย์โอภาส ศรัทธาพุทธ

อาจารย์ นายแพทย์นฤป 
นพวิญญูวงศ์

คณะแพทยศาสตร์ 1 ผลงานวิจัยดีเด่น  
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
ประจำาปี 2561 
สาขาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ

✓ การศึกษาเปรียบเทียบ
ลักษณะการไหลของเลือด
ในหลอด เลื อดแดง ใต้
กระดูกหน้าอก (Internal 
Thoracic Artery) ทีเ่ตรยีม 
สำาหรับการผ่าตัดหลอด
เลือดหัวใจ ด้วยวิธีการ
เลาะกึ่งเปลือยหลอดเลือด 
และการเลาะขั้ วหลอด
เลือดแบบดั้งเดิม (A ran-
domized comparison 
of flow characteristics 
of semiskeletonized 
and pedicled internal 
thoracic artery prepa-
rations in coronary 
artery bypass)

มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์

✓ พ.ย. 61



ผู้ได้รับทุนวิจัยโครงการขนาดใหญ่
ผ่านสำ นักงานศูนย์วิจัยและให้คำ ปรึกษาแห่ง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
และคณะ/หน่วยงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ผู้ได้รับทุนวิจัยโครงการขนาดใหญ่ผ่านสำานักงานศูนย์วิจัยและให้คำาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

และคณะ/หน่วยงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์        

ลำาดับ ผู้รับโล่ หน่วยงาน จำานวน

โล่ที่ได้รับ

ชื่อรางวัล ประเภท ชื่อโครงการวิจัย

บุคคล ผลงาน

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชานนท์  โกมลมาลย์

อาจารย์รณรงค์ จันใด

คณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร์ 1 ผู้ได้รับทุนวิจัยโครงการขนาด
ใหญ่ผ่านสํานักงานศูนย์วิจัย
และให้คําปรึกษาแห่ง 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

✓ พัฒนารูปแบบตําบลส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของสภาเด็กและเยาวชน

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ชัยวัฒน์ อุตตมากร

วิทยาลัยนวัตกรรม 1 ผู้ได้รับทุนวิจัยโครงการขนาด
ใหญ่ผ่านสํานักงานศูนย์วิจัย
และให้คําปรึกษาแห่ง 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

✓ 1. โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาและสํารวจ
ทรัพยากรเพื่อการเตือนภัย 

2. โครงการจา้งทีป่รกึษาควบคมุงาน ตรวจสอบ
วิเคราะห์ และรายงานผลการดําเนิน
โครงการจดัใหม้สีญัญาณโทรศพัทเ์คลือ่นที่
และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงใน
พื้นที่ชายขอบ (Technical Audit) โดย
วิธีคัดเลือก

3. โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร กรมเจรจาการ
ค้าระหว่างประเทศ ปี 2561
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ผู้ได้รับทุนวิจัยโครงการขนาดใหญ่ผ่านสำานักงานศูนย์วิจัยและให้คำาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

และคณะ/หน่วยงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ต่อ)       

ลำาดับ ผู้รับโล่ หน่วยงาน จำานวน

โล่ที่ได้รับ

ชื่อรางวัล ประเภท ชื่อโครงการวิจัย

บุคคล ผลงาน

3 รองศาสตราจารย์ ดร.อุรุยา วีสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 ผู้ได้รับทุนวิจัยโครงการขนาด
ใหญ่ผ่านสํานักงานศูนย์วิจัย
และให้คําปรึกษาแห่ง 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

✓ 1. โครงการจ้างที่ปรึกษาดําเนินการศึกษา 
ความต้องการของนักกีฬา และบุคลากร 
ทางการกีฬาในส่วนภูมิภาค และทบทวน 
มาตรฐานศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อ 
รองรับการเป็นศูนย์กลางของอาเซียน  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2. โครงการศกึษารปูแบบการบรูณาการขอ้มลู 
สถิติและฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 
เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ

3. โครงการศกึษาความเปน็ไปไดใ้นการพฒันา
 เสน้ทางทอ่งเทีย่วเลยีบชายฝัง่ทะเลตะวนัตก

ของอ่าวไทย (ช่วงส่วนต่อขยาย)
4. โครงการกิจกรรมติดตามประเมินผล 

โครงการพัฒนาศูนย์ประสานงาน 
 (Command Center) และนําร่องการจัด 

ทําระบบข้อมูลสารสนเทศ นอร์ทเทิร์นไทย
แลนดฟ์ูด๊วลัเลย ์ของกลุม่จงัหวดัภาคเหนอื
ตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน)

5. โครงการจ้างที่ปรึกษาดําเนินการจัดทํา 
แผนยุทธศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย  
พ.ศ. 2563 -2564 ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561

6. โครงการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการ 
ดําเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ 
ดําเนินงานของกองทุนเพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน ประจําปี 2561

7. โครงการกํากับและส่งเสริมการอนุรักษ์ 
พลังงานในอาคารควบคุมภาครัฐด้วย 
เทคโนโลยีสารสนเทศ

8. โครงการจดัเกบ็ขอ้มลูทรพัยส์นิงานทางและ
สะพาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
(กลุ่มที่ 2)
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ลำาดับ ผู้รับโล่ หน่วยงาน จำานวน

โล่ที่ได้รับ

ชื่อรางวัล ประเภท ชื่อโครงการวิจัย

บุคคล ผลงาน

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.นพพร ลีปรีชานนท์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 ผู้ได้รับทุนวิจัยโครงการขนาด
ใหญ่ผ่านสํานักงานศูนย์วิจัย
และให้คําปรึกษาแห่ง 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

✓ 1. โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาปัญญา 
ประดิษฐ์สําหรับการค้นหาข้อกฎหมาย

 ที่เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. โครงการจ้างที่ปรึกษาบริหารการพัฒนา

ระบบการผลิตแผ่นป้ายทะเบียนรถ
3. โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์และ 

พยากรณ์ข้อมูลด้านไฟฟ้า ระยะที่ 1
4. โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาอัตรา 
 ค่าบริการในการใช้หรือเชื่อมต่อระบบ  

(Wheeling Charge)
5. โครงการส่งเสริมการดําเนินมาตรการ 

อนุรักษ์พลังงานด้วยกลไกการตรวจ 
สอบและรับรองการจัดการพลังงานตาม 
กฎหมายในโรงงานควบคุม (พื้นที่ภาค 
กลาง และภาคตะวันตก)

6. โครงการขึน้ทะเบยีน ฝกึอบรมและทดสอบ
ความรู้ผู้ตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์
พลังงานตามกฎหมาย

7. โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาธุรกิจ
 ให้บริการโลจิสติกส์มาตรฐาน ISO 9001 

ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพธุรกิจให้
บรกิารโลจสิตกิสไ์ทย ปงีบประมาณ 2561

ผู้ได้รับทุนวิจัยโครงการขนาดใหญ่ผ่านสำานักงานศูนย์วิจัยและให้คำาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

และคณะ/หน่วยงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ต่อ)       
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ลำาดับ ผู้รับโล่ หน่วยงาน จำานวน

โล่ที่ได้รับ

ชื่อรางวัล ประเภท ชื่อโครงการวิจัย

บุคคล ผลงาน

5 รองศาสตราจารย์ ดร.รุธิร์ พนมยงค์ คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี

1 ผู้ได้รับทุนวิจัยโครงการขนาด
ใหญ่ผ่านสํานักงานศูนย์วิจัย
และให้คําปรึกษาแห่ง 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

✓ 1. โครงการ The Impact of Ride Sharing 
on Urban Thailand

2. โครงการการศึกษาโอกาสและการพัฒนา
สิง่อาํนวยความสะดวกทางการคา้ (Trade 
Facilitation) ในกลุ่มประเทศ CLMVT 
(กมัพชูา สปป.ลาว เมยีนมา เวยีดนาม และ
ไทย)

3. โครงการจา้งทีป่รกึษาออกแบบปรบัปรงุผงั
บริเวณโครงการด่านศุลกากรแม่สอด แห่ง
ที่ 2

4. โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
ครั้งที่ 10

5. โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
ครั้งที่ 10 โครงการพัฒนาเครือข่าย

 โลจิสติกส์ด้านการขนส่งสินค้าทางถนน
รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษเชื่อมโยงสู่
ประเทศเพื่อนบ้าน

6. โครงการพัฒนาแบบจําลองการจัดทํา
ข้อมูลต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทย

ผู้ได้รับทุนวิจัยโครงการขนาดใหญ่ผ่านสำานักงานศูนย์วิจัยและให้คำาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

และคณะ/หน่วยงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ต่อ)       
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ลำาดับ ผู้รับโล่ หน่วยงาน จำานวน

โล่ที่ได้รับ

ชื่อรางวัล ประเภท ชื่อโครงการวิจัย

บุคคล ผลงาน

6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินัย รักสุนทร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 ผู้ได้รับทุนวิจัยโครงการขนาด
ใหญ่ผ่านสํานักงานศูนย์วิจัย
และให้คําปรึกษาแห่ง 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

✓ 1. โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการผลิต
หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ ในช่วง
เปลี่ยนผ่าน ระยะที่ 2 ไปสู่ระยะ ที่ 3

2. โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดเก็บข้อมูล
และวิเคราะห์การจราจร บนทางหลวง
พิเศษหมายเลข 7 และหมายเลข 9

3. โครงการศึกษาและประเมินการเพิ่ม
ประสิทธิภาพมาตรฐานการเคลื่อนตัว

 ของจราจรบริเวณทางแยกระยะที่ 1

7 อาจารย์ ดร.คมน์ พันธรักษ์ คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี

1 ผู้ได้รับทุนวิจัยโครงการขนาด
ใหญ่ผ่านสํานักงานศูนย์วิจัย
และให้คําปรึกษาแห่ง 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

✓ 1. โครงการกิจกรรมการแปรรูปและพัฒนา
ผลติภณัฑจ์ากวตัถดุบิการเกษตรใหม้มีลูคา่
สูงขึ้น (Value Added) พื้นที่ภาคเหนือ 

 ภาคกลาง ภาคตะวนัออก และภาคตะวนัตก 
ภายใต้โครงการปั้นนักธุรกิจอุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูปไทย (SMEs เกษตร) ตาม
แนวประชารฐั ประจําปงีบประมาณ 2561

2. โครงการกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ
อตุสาหกรรมการบรกิารและการทอ่งเทีย่ว 
ด้วยเทคโนโลยีระบบการท่องเที่ยว 
อัจฉริยะ (Smart Tourism)

3. โครงการกิจกรรมเตรียมความพร้อม
 สู่อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติภายใต้
 โครงการยกระดบัผลติภาพสถานประกอบ

การด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัติ ปีงบประมาณ 2561

ผู้ได้รับทุนวิจัยโครงการขนาดใหญ่ผ่านสำานักงานศูนย์วิจัยและให้คำาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

และคณะ/หน่วยงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ต่อ)       
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ลำาดับ ผู้รับโล่ หน่วยงาน จำานวน

โล่ที่ได้รับ

ชื่อรางวัล ประเภท ชื่อโครงการวิจัย

บุคคล ผลงาน

4. โครงการกจิกรรมใหค้าํปรกึษาแนะนําเสรมิ
สร้างศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อเตรียม
ความพร้อมรองรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
ภายใต้โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
เชื่อมโยงหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
และ SMEs สู่ 4.0

5. จ้างที่ปรึกษาเพื่อทําหน้าที่บริหารงาน
โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงานของกองทุนเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน

6. โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติและการ
บรหิารธรุกจิ SMEs ในอตุสาหกรรมเกษตร
แปรรูป (พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์)

7. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ
การบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร
แปรรูป ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 
4 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พื้นที่จังหวัด
อุดรธานีและจังหวัดหนองคาย ประจํา
ปีงบประมาณ 2561

8 รองศาสตราจารย์ ดร.นิพันธ์ วิเชียรน้อย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการผังเมือง

1 ผู้ได้รับทุนวิจัยโครงการขนาด
ใหญ่ผ่านสํานักงานศูนย์วิจัย
และให้คําปรึกษาแห่ง 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

✓ 1. โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและ 
วเิคราะหก์ารใหเ้อกชนรว่มลงทนุโครงการ
ระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต และ

 ทาํหนา้ทีท่ีป่รกึษาตามทีก่าํหนดในพระราช-
บัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ
ของรัฐ พ.ศ. 2556 โดยวิธีคัดเลือก

2. โครงการศึกษาและพัฒนาเครื่องมือ 
วิเคราะห์ต้นทุนส่วนเพิ่มในการลดการ 
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกของมาตรการและ
นโยบายด้านการขนส่งเพื่อการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้ได้รับทุนวิจัยโครงการขนาดใหญ่ผ่านสำานักงานศูนย์วิจัยและให้คำาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

และคณะ/หน่วยงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ต่อ)       
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ลำาดับ ผู้รับโล่ หน่วยงาน จำานวน

โล่ที่ได้รับ

ชื่อรางวัล ประเภท ชื่อโครงการวิจัย

บุคคล ผลงาน

9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาริชาต ชื่นวัฒนกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 ผู้ได้รับทุนวิจัยโครงการขนาด
ใหญ่ผ่านสํานักงานศูนย์วิจัย
และให้คําปรึกษาแห่ง 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

✓ 1. โครงการกิจกรรมที่ 17 การประเมินผล
สําเร็จโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP 
นวัตวิถี ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว 
OTOP นวัตวิถี

2. โครงการพัฒนาขีดความสามารถใน
การแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูป
การเกษตรในภูมิภาค OPOAI 4.0 

 ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

3. โครงการยกระดับดาวเด่น SMEs ไทย 
(DIP Stars)

4. โครงการศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือเอส
เอ็มอี (SME Support Rescue Center)

5. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม
อาหารฮาลาล (Enhancing Thai Halal 
Food) ปีงบประมาณ 2561 กิจกรรมการ
วางผังกระบวนการผลิตและเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้อง (Plant Layout)

6. โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบ
การใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
กิจกรรมบ่มเพาะวิสาหกิจ จํานวน 3 
กิจการ

ผู้ได้รับทุนวิจัยโครงการขนาดใหญ่ผ่านสำานักงานศูนย์วิจัยและให้คำาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

และคณะ/หน่วยงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ต่อ)       
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ลำาดับ ผู้รับโล่ หน่วยงาน จำานวน

โล่ที่ได้รับ

ชื่อรางวัล ประเภท ชื่อโครงการวิจัย

บุคคล ผลงาน

10 รองศาสตราจารย์ 
ดร.แก้วตา โรหิตรัตนะ

คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี

1 ผู้ได้รับทุนวิจัยโครงการขนาด
ใหญ่ผ่านสํานักงานศูนย์วิจัย
และให้คําปรึกษาแห่ง 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

✓ 1. โครงการจัดทํายุทธศาสตร์และแผน
ปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับ
ภูมิภาค

2. โครงการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานประจําปีงบประมาณ 2561 
ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

3. โครงการพัฒนาแนวคิดที่ได้รับรางวัล
เพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 6

11 รองศาสตราจารย์พัชรา พัชราวนิช คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี

1 ผู้ได้รับทุนวิจัยโครงการขนาด
ใหญ่ผ่านสํานักงานศูนย์วิจัย
และให้คําปรึกษาแห่ง 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

✓ 1. จัดทํารายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์
โครงการระบบขนส่งมวลชนโดยระบบ
ราง อําเภอหาดใหญ่

2. โครงการแนวโน้มอุตสาหกรรมยาสูบใน
ประเทศไทยและผลกระทบทางภาษี

12 รองศาสตราจารย์ ดร.ธีร เจียศิริพงษ์กุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 ผู้ได้รับทุนวิจัยโครงการขนาด
ใหญ่ผ่านสํานักงานศูนย์วิจัย
และให้คําปรึกษาแห่ง 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

✓ 1. โครงการกิจกรรมการวิเคราะห์และ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมระบบ
อัจฉริยะเฝ้าติดตามและตรวจสอบดูแล 
การทํางานของเครื่องจักร Machine 
Monitoring System ในสถานประกอบ
การ พร้อมระบบดิจิทัล ภายใต้โครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรมระบบอัจฉริยะ
เฝ้าติดตาม และตรวจสอบดูแลการ
ทํางานของเครื่องจักร (Machine 

 Monitoring System) ประจํา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผู้ได้รับทุนวิจัยโครงการขนาดใหญ่ผ่านสำานักงานศูนย์วิจัยและให้คำาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

และคณะ/หน่วยงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ต่อ)       
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ลำาดับ ผู้รับโล่ หน่วยงาน จำานวน

โล่ที่ได้รับ

ชื่อรางวัล ประเภท ชื่อโครงการวิจัย

บุคคล ผลงาน

2. โครงการศึกษาการประเมินผลสัมฤทธิ์
มาตรการที่ใช้บริหารจัดการความ
ต้องการใช้น้ําอย่างยั่งยืนของการประปา
นครหลวง

3. โครงการจัดจ้างแปลคู่มือ Operation 
Manual สําหรับร้านกาแฟ 

 Cafe Amazon ภาษาจีนกลาง
4. โครงการประเมินผลโครงการคลินิก

เทคโนโลยีและโครงการหมู่บ้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณประจํา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

13 รองศาสตราจารย์อัญชลี พิพัฒนเสริญ คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี

1 ผู้ได้รับทุนวิจัยโครงการขนาด
ใหญ่ผ่านสํานักงานศูนย์วิจัย
และให้คําปรึกษาแห่ง 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

✓ โครงการระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของ
อุตสาหกรรม

14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิน 
ศิริประภานุกูล

คณะเศรษฐศาสตร์ 1 ผู้ได้รับทุนวิจัยโครงการขนาด
ใหญ่ผ่านสํานักงานศูนย์วิจัย
และให้คําปรึกษาแห่ง 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

✓ 1. โครงการการวิเคราะห์สถานการณ์การ
คลังของประเทศและข้อเสนอแนะการจัด
ทําร่างพระราชบัญญัติงบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

2. โครงการพัฒนาระบบปฏิบัติงานด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อรองรับการ
เข้าสู่การบริหารงานในยุคดิจิทัล ของกรม
สรรพสามิต (พ.ศ. 2561 - 2565)

ผู้ได้รับทุนวิจัยโครงการขนาดใหญ่ผ่านสำานักงานศูนย์วิจัยและให้คำาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

และคณะ/หน่วยงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ต่อ)       
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ลำาดับ ผู้รับโล่ หน่วยงาน จำานวน

โล่ที่ได้รับ

ชื่อรางวัล ประเภท ชื่อโครงการวิจัย

บุคคล ผลงาน

15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
จิตตาภรณ์ ศรีบุญจิตต์

คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี

1 ผู้ได้รับทุนวิจัยโครงการขนาด
ใหญ่ผ่านสํานักงานศูนย์วิจัย
และให้คําปรึกษาแห่ง 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

✓ 1. โครงการการศึกษาความเป็นไปได้ของ
 ที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ (Senior Housing) 

ในประเทศไทย ระยะที่ 1
2. โครงการจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษา

ความเป็นไปได้ของการพัฒนาโครงการ
บนที่ดิน แปลงถนนวัดศรีวารีน้อย ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด

3. โครงการจ้างที่ปรึกษาในการเตรียมการ
และนําเสนอข้อมูลให้สํานักงานคณะ
กรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ตลอด
จนถึงสิ้นสุดการคัดเลือกเอกชน

4. โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อให้คําปรึกษา 
แนะนํา ในการอ่านรายละเอียดและจัด
ทําข้อมูลรายละเอียดการคัดเลือกข้อ
เสนอของผู้ลงทุนแต่ละรายของผู้เสนอ
โครงการลงทุนในพื้นที่ในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษตาก นครพนม และ
กาญจนบุรี กรณีการพิจารณาหัวข้อที่ 2 
รูปแบบจําลองเชิงธุรกิจ/กรอบระยะเวลา
ดําเนินการ/ความเป็นไปได้ในเชิงการเงิน 
(Business Model/Milestone/Feasi-
bility)

5. โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของ
โครงการอาคารอเนกประสงค์

ผู้ได้รับทุนวิจัยโครงการขนาดใหญ่ผ่านสำานักงานศูนย์วิจัยและให้คำาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

และคณะ/หน่วยงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ต่อ)       
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ลำาดับ ผู้รับโล่ หน่วยงาน จำานวน

โล่ที่ได้รับ

ชื่อรางวัล ประเภท ชื่อโครงการวิจัย

บุคคล ผลงาน

16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ 
กิจกาญจนารัตน์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 ผู้ได้รับทุนวิจัยโครงการขนาด
ใหญ่ผ่านสํานักงานศูนย์วิจัย
และให้คําปรึกษาแห่ง 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

✓ 1.  โครงการด้านสารสนเทศ ประจํากรม
2.  โครงการพัฒนาระบบไต่สวนข้อเท็จจริง

สํานักงาน ป.ป.ท. ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 โดยวิธีคัดเลือก

17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวัฒน์ 
มุตตามระ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 ผู้ได้รับทุนวิจัยโครงการขนาด
ใหญ่ผ่านสํานักงานศูนย์วิจัย
และให้คําปรึกษาแห่ง 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

✓ 1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับ
เติบโต (SME Strong/Regular Level)

18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรดร แก้วลาย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการผังเมือง

1 ผู้ได้รับทุนวิจัยโครงการขนาด
ใหญ่ผ่านสํานักงานศูนย์วิจัย
และให้คําปรึกษาแห่ง 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

✓ 1. โครงการการจัดทํารายละเอียดโครงการ 
Architectural Programming และ
ข้อมูลเพื่อการออกแบบ Design Brief 
ภายใต้โครงการเตรียมการจัดตั้งและ
ออกแบบศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติ Na-
tional Knowledge Center : NKC

2. โครงการฐานข้อมูลเชิงเศรษฐกิจและ
ศึกษาแนวทางการดําเนินกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาย่านสร้างสรรค์เจริญกรุง

3. โครงการศึกษาความเหมาะสมทางธุรกิจ
และการออกแบบรถโดยสารเชิงท่องเที่ยว

4. โครงการศึกษาตลาดและความพร้อมของ
พื้นที่จังหวัดภูเก็ตในฐานะเมืองจุดหมาย
ปลายทาง

ผู้ได้รับทุนวิจัยโครงการขนาดใหญ่ผ่านสำานักงานศูนย์วิจัยและให้คำาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

และคณะ/หน่วยงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ต่อ)       
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ลำาดับ ผู้รับโล่ หน่วยงาน จำานวน

โล่ที่ได้รับ

ชื่อรางวัล ประเภท ชื่อโครงการวิจัย

บุคคล ผลงาน

19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพล สังข์โพธิ์ วิทยาลัยนวัตกรรม 1 ผู้ได้รับทุนวิจัยโครงการขนาด
ใหญ่ผ่านสํานักงานศูนย์วิจัย
และให้คําปรึกษาแห่ง 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

✓ 1. โครงการงานจ้างเหมาบํารุงรักษาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ของกองทางหลวง
พิเศษระหว่างเมือง

2. โครงการงานจ้างเหมาบํารุงรักษาระบบ
และอุปกรณ์ งานบริหารจัดการฐาน
ข้อมูลและรายงานอุบัติเหตุบนทางหลวง
พิเศษระหว่างเมือง

3. โครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารข้อมูล (Business Intel-
ligence) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

4. โครงการสํารวจความต้องการและความ
พึงพอใจของผู้ใช้บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศและระบบสื่อสาร การไฟฟ้า
นครหลวง ประจําปี 2561

20 อาจารย์ ดร.สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์ คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี

1 ผู้ได้รับทุนวิจัยโครงการขนาด
ใหญ่ผ่านสํานักงานศูนย์วิจัย
และให้คําปรึกษาแห่ง 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

✓ โครงการพัฒนาและติดตามประเมินผลการ
ฝึกอบรมตาม Training Roadmap ของ
กระทรวงพลังงาน (ระยะที่ 2)

ผู้ได้รับทุนวิจัยโครงการขนาดใหญ่ผ่านสำานักงานศูนย์วิจัยและให้คำาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

และคณะ/หน่วยงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ต่อ)       
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ลำาดับ ผู้รับโล่ หน่วยงาน จำานวน

โล่ที่ได้รับ

ชื่อรางวัล ประเภท ชื่อโครงการวิจัย

บุคคล ผลงาน

21 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.สุวรรณ จันทิวาสารกิจ

วิทยาลัยนวัตกรรม 1 ผู้ได้รับทุนวิจัยโครงการขนาด
ใหญ่ผ่านสํานักงานศูนย์วิจัย
และให้คําปรึกษาแห่ง 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

✓ โครงการส่งเสริม SMEs เข้าสู่ Industry 4.0 
ด้วยไอที ภายใต้โครงการพิเศษตามเเนว
ทางที่ 3

22 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประไพพิศ 
มุทิตาเจริญ

คณะวารสารศาสตร์และ
สื่อสารมวลชน

1 ผู้ได้รับทุนวิจัยโครงการขนาด
ใหญ่ผ่านสํานักงานศูนย์วิจัย
และให้คําปรึกษาแห่ง 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

✓ 1. โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศของผู้ว่าจ้าง (ส.ส.ท.) ระยะ 3 
ปี (2561-2563)

2. โครงการจ้างที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์
 ต่างประเทศ ประจําปีงบประมาณ 2561

23 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ธนวัต ลิมป์พาณิชย์กุล

คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี

1 ผู้ได้รับทุนวิจัยโครงการขนาด
ใหญ่ผ่านสํานักงานศูนย์วิจัย
และให้คําปรึกษาแห่ง 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

✓ 1. โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ตามทิศทางการพัฒนาภาคใน
ช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
ชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)

2. โครงการสํารวจความพึงพอใจของชุมชน
ต่อการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล 
เคมิคอล จังหวัดระยอง ประจําปี 2561

3. โครงการสํารวจทัศนคติและความ
 พึงพอใจต่อการดําเนินงานด้านความ
 รับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่ม ปตท. 

จังหวัดระยอง ปี 2561

ผู้ได้รับทุนวิจัยโครงการขนาดใหญ่ผ่านสำานักงานศูนย์วิจัยและให้คำาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

และคณะ/หน่วยงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ต่อ)       
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ลำาดับ ผู้รับโล่ หน่วยงาน จำานวน

โล่ที่ได้รับ

ชื่อรางวัล ประเภท ชื่อโครงการวิจัย

บุคคล ผลงาน

24 รองศาสตราจารย์ ดร.วราวุธ เสือดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1 ผู้ได้รับทุนวิจัยโครงการขนาด
ใหญ่ผ่านสํานักงานศูนย์วิจัย
และให้คําปรึกษาแห่ง 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

✓ โครงการศึกษาคุณภาพอากาศในพื้นที่เพื่อ
ประกอบการกําหนดมาตรการป้องกันแก้ไข
และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ 
ของ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จํากัด 
(มหาชน)

25 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ คณะเศรษฐศาสตร์ 1 ผู้ได้รับทุนวิจัยโครงการขนาด
ใหญ่ผ่านสํานักงานศูนย์วิจัย
และให้คําปรึกษาแห่ง 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

✓ 1. โครงการการจัดทําการพยากรณ์ข้อมูล
และดัชนีชี้วัดทางสังคม

2. โครงการจัดทําหลักเกณฑ์การพิจารณา
โครงการและติดตามประเมินผลโครงการ
ที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

3. โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทํารายงาน
สถานการณ์ทางสังคม ประจําปี 2560

4. โครงการจ้างที่ปรึกษาสํารวจความพึง
พอใจลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียของ 

 สายงาน รวผ. ประจําปี 2561
5. โครงการประเมินผลประสิทธิภาพการ

สื่อสารภายในองค์กรการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย ประจําปี 2561

6. โครงการประเมินผลประสิทธิภาพการ
สื่อสารระหว่าง ททท. กับเครือข่าย 
ประจําปี 2561

7. โครงการพัฒนาระบบงานทรัพยากรบุคคล 
ประจําปี 2561

8. โครงการศึกษาวิจัยทิศทางการจ้างงาน
ของประเทศไทยในยุคอุตสาหกรรม 4.0

9. โครงการส่งเสริมการมีรายได้และการมี
งานทําของผู้สูงอายุ ตามนโยบายประชา
รัฐเพื่อสังคม (E6)

ผู้ได้รับทุนวิจัยโครงการขนาดใหญ่ผ่านสำานักงานศูนย์วิจัยและให้คำาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

และคณะ/หน่วยงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ต่อ)       
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ลำาดับ ผู้รับโล่ หน่วยงาน จำานวน

โล่ที่ได้รับ

ชื่อรางวัล ประเภท ชื่อโครงการวิจัย

บุคคล ผลงาน

26 รองศาสตราจารย์ปกรณ์ เสริมสุข คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

1 ผู้ได้รับทุนวิจัยโครงการขนาด
ใหญ่ผ่านสํานักงานศูนย์วิจัย
และให้คําปรึกษาแห่ง 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

✓ โครงการจ้างที่ปรึกษาร่วมพัฒนา
แพลตฟอร์มทดสอบบนระบบคลาวด์ สําหรับ
อุตสาหกรรมดิจิทัล

27 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ 
คงมาลัย

วิทยาลัยนวัตกรรม 1 ผู้ได้รับทุนวิจัยโครงการขนาด
ใหญ่ผ่านสํานักงานศูนย์วิจัย
และให้คําปรึกษาแห่ง 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

✓ 1. โครงการขยายผลองค์ความรู้การขับ
เคลื่อนทฤษฎีใหม่เพื่อการพัฒนาพื้นที่ 
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. โครงการประเมินความเป็นไปได้จริง
ในการใช้มาตรฐานธุรกิจเพื่อสังคมของ
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ (SE Criteria) และ
พัฒนาคู่มือตรวจประเมินและรับรอง
ธุรกิจเพื่อสังคม

3. โครงการยกระดับขีดความสามารถของ
สํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ (องค์การมหาชน) เพื่อ

 ขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาระดับพื้นที่

28 อาจารย์ ดร.ชุมพล บุญมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 ผู้ได้รับทุนวิจัยโครงการขนาด
ใหญ่ผ่านสํานักงานศูนย์วิจัย
และให้คําปรึกษาแห่ง 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

✓ 1. โครงการจัดจ้างที่ปรึกษา 
 Interoperability
2. โครงการวิจัยแนวทางวิธีการจัดทําระบบ

ต้นแบบและกลไกกํากับควบคุมการ
พัฒนาเชื่อมโยงข้อมูลโครงข่ายระบบ
ไฟฟ้าอัจฉริยะ

ผู้ได้รับทุนวิจัยโครงการขนาดใหญ่ผ่านสำานักงานศูนย์วิจัยและให้คำาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

และคณะ/หน่วยงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ต่อ)       
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ลำาดับ ผู้รับโล่ หน่วยงาน จำานวน

โล่ที่ได้รับ

ชื่อรางวัล ประเภท ชื่อโครงการวิจัย

บุคคล ผลงาน

3. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเชื่อมโยง
กล้องวงจรปิดและระบบรู้จํา เพื่อค้นหาผู้
ต้องหาตามหมายจับไม่มีคุณภาพประจํา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

4. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเชื่อมโยง
กล้องวงจรปิดและระบบ รู้จํา เพื่อค้นหา
ผู้ต้องหาตามหมายจับไม่มีคุณภาพประจํา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม

29 รองศาสตราจารย์ ดร.พีระ เจริญพร คณะเศรษฐศาสตร์ 1 ผู้ได้รับทุนวิจัยโครงการขนาด
ใหญ่ผ่านสํานักงานศูนย์วิจัย
และให้คําปรึกษาแห่ง 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

✓ 1. โครงการประเมินความเสี่ยงและให้คํา
แนะนําทางด้านการยศาสตร์ เพื่อป้องกัน
และลดปัญหาการบาดเจ็บจากการนั่ง
ทํางานคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน

2. โครงการให้คําปรึกษาด้านการยศาสตร์ 
กับทางบริษัท Pepsico

30 รองศาสตราจารย์ 
ดร.ประภัสสร์ วังศกาญจน์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 ผู้ได้รับทุนวิจัยโครงการขนาด
ใหญ่ผ่านสํานักงานศูนย์วิจัย
และให้คําปรึกษาแห่ง 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

✓ 1.  โครงการพัฒนาปรับปรุงกฎระเบียบและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องว่าด้วยการอนุรักษ์
พลังงาน

2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ - โรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ - โรงเรียน
เทพศิรินทร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ผู้ได้รับทุนวิจัยโครงการขนาดใหญ่ผ่านสำานักงานศูนย์วิจัยและให้คำาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

และคณะ/หน่วยงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ต่อ)       
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ลำาดับ ผู้รับโล่ หน่วยงาน จำานวน

โล่ที่ได้รับ

ชื่อรางวัล ประเภท ชื่อโครงการวิจัย

บุคคล ผลงาน

4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ในหน่วยงานภาครัฐ - โรงเรียนเบ็ญจะมะ
มหาราช จังหวัดอุบลราชธานี

5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ในหน่วยงานภาครัฐ โรงเรียนพิจิตร
พิทยาคม จังหวัดพิจิตร

6. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ในหน่วยงานภาครัฐ-โรงเรียนมัธยม

 บักดองวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ

31 รองศาสตราจารย์ 
ดร.วรดา สโมสรสุข

คณะสหเวชศาสตร์ 1 ผู้ได้รับทุนวิจัยโครงการขนาด
ใหญ่ผ่านคณะ/หน่วยงานของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    
   
  

✓ การพัฒนามาตรฐานการวิเคราะห์เชื้อและ
ควบคุมคุณภาพทางจุลชีววิทยา ผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มพูน/ประเมิน/พัฒนา 
ความชํานาญของบุคลากร หน่วยจุลชีววิทยา 
และการใช้เทคโนโลยี MALDI-TOF และ 
Sequencing

ผู้ได้รับทุนวิจัยโครงการขนาดใหญ่ผ่านสำานักงานศูนย์วิจัยและให้คำาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

และคณะ/หน่วยงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ต่อ)       



ผู้ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณทางด้านการวิจัย
จากหน่วยงานภายนอก
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ลำ�ดับ ผู้รับโล่ หน่วยง�น จำ�นวน

โล่ที่ได้รับ

ร�งวัล ประเภท ผลง�นที่ได้รับร�งวัล หน่วยง�น

เจ้�ของร�งวัล

ระดับร�งวัล วัน/เดือน/ปี

ที่ได้รับ
บุคคล ผลง�น ช�ติ น�น�ช�ติ

1 รองศาสตราจารย์ 

ดร.ดุลยโชติ ชลศึกษ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 รางวลัชนะเลศิ  ในงาน THE 

8th MOTOR EXPO AUTO-

MOTIVE INNOVATION 

AWARD 2017

✓ Tiny Urban Scooter (TU-

V) พาหนะไฟฟ้าขนาดเล็ก

ที่พับเป็นกระเป๋าเดินทางได้

บ ริ ษั ท  สื่ อ ส ากล 

จำากัด

✓ 8 ธ.ค. 60

รางวัลชนะเลิศ  ในกลุ่ม

สิ่งประดิษฐ์เพื่อการแพทย์

และสาธารณสุข  รางวัลนัก

คิดสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ประจำา

ปี  2561

การพัฒนาพาหนะขนาดจิ๋ว

สำาหรับใช้งานในเมือง

สำานักงานคณะ

กรรมการวิจัย

แห่งชาติ

✓ 2-6 ก.พ. 61

รางวัล Best Prototype/

Design Category ในงาน 

I-CREATe 2018

Tiny Urban Vehicle : 

TU-V

i-CREATe 2018  

สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

✓ 14 ก.ค. 61

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.ศุภชัย วรพจน์พิศุทธิ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 รางวัล Merit Award 

& Best Presentation for 

technology Category  

ในงาน i-CREATe 2017

✓ Sit2Stand i-CREATe 2017  

ประเทศญี่ปุ่น

✓ 16 ต.ค. 60

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรยงค์ 

รุ่งเรืองด้วยบุญ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 

1 ในงาน THE 8th 

MOTOR EXPO AUTO-

MOTIVE INNOVATION 

AWARD 2017 

✓ Combo Bike พาหนะทาง

เลือกสำาหรับผู้สูงอายุ

 บริษัท สื่อสากล 

จำากัด

✓ 8 ธ.ค.  60

รางวัล Gold Award 

Technology Category  

ในงาน i-CREATe 2017

✓ Walker with Partial 

Weight Body Support

i-CREATe 2017  

ประเทศญี่ปุ่น

✓ 16 ต.ค. 60

ผู้ได้รับร�งวัลประก�ศเกียรติคุณท�งด้�นก�รวิจัยจ�กหน่วยง�นภ�ยนอก
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ลำ�ดับ ผู้รับโล่ หน่วยง�น จำ�นวน

โล่ที่ได้รับ

ร�งวัล ประเภท ผลง�นที่ได้รับร�งวัล หน่วยง�น

เจ้�ของร�งวัล

ระดับร�งวัล วัน/เดือน/ปี

ที่ได้รับบุคคล ผลง�น ช�ติ น�น�ช�ติ

รางวัลชนะเลิศ  ในกลุ่ม

สิ่งประดิษฐ์เพื่อการแพทย์

และสาธารณสุข  รางวัล

นักคิดสิ่งประดิษฐ์ใหม่ 

ประจำาปี  2561  

✓ เครื่องออกกำาลังกายและ

กายภาพบำาบัดสำาหรับการ

ฝึกลุกยืน

สำานักงานคณะ

กรรมการวิจัย

แห่งชาติ

✓ 2-6 ก.พ. 61

รางวัล Gold Award/

Design Category  ในงาน 

I-CREATe 2018

✓ EZStand Walker i-CREATe 2018  

สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

✓ 14 ก.ค. 61

รางวัล Gold Award/

Design Category  ในงาน 

I-CREATe 2018

✓ Elliptical Trike i-CREATe 2018  

สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

✓ 14 ก.ค. 61

รางวัลระดับดีเด่น (กลุ่ม

สาธารณสุข สุขภาพ และ

เทคโนโลยีทางการแพทย์) 

ในงาน มหกรรมงานวิจัย

แห่งชาติ  2561 ครั้งที่ 

13 (Thailand Research 

Expo 2018)

✓ อุปกรณ์ฝึกเดินที่มีระบบ

พยุงนำ้าหนักบางส่วน 

สำาหรับผู้ป่วยที่ผ่านการ

กายภาพบำาบัด  (Space 

Walker)

สำานักงานคณะ

กรรมการวิจัย

แห่งชาติ

✓ 9-13 ส.ค. 61

รางวัลระดับดีเด่น 

(กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ 

และเทคโนโลยีทางการ

แพทย์) ในงาน มหกรรม

งานวิจัยแห่งชาติ 2561 

ครั้งที่ 13 (Thailand 

Research Expo 2018)

✓ อุปกรณ์ช่วยฝึกเดินที่มี

ระบบพยุงนำ้าหนักบางส่วน

สำาหรับเด็ก

สำานักงานคณะ

กรรมการวิจัย

แห่งชาติ

✓ 9-13 ส.ค. 61

ผู้ได้รับร�งวัลประก�ศเกียรติคุณท�งด้�นก�รวิจัยจ�กหน่วยง�นภ�ยนอก (ต่อ)
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ลำ�ดับ ผู้รับโล่ หน่วยง�น จำ�นวน

โล่ที่ได้รับ

ร�งวัล ประเภท ผลง�นที่ได้รับร�งวัล หน่วยง�น

เจ้�ของร�งวัล

ระดับร�งวัล วัน/เดือน/ปี

ที่ได้รับบุคคล ผลง�น ช�ติ น�น�ช�ติ

4 รองศาสตราจารย์ 

ดร.บุษบา พฤกษาพันธุ์รัตน์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 รางวัล Best Paper 

Award  จากงานประชุม

วิชาการ  The Seoul 

International 

Conference on 

Applied Science and 

Engineering ณ กรุงโซล  

สาธารณรัฐเกาหลี 

✓ Integrated Group 

Technology and 

Computer Simulation 

Based Decision Making 

for Production Line 

Improvement in Jewelry 

Manufacturing

SICASE Secretariat ✓ 5-7 ธ.ค. 60

5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.จักรพันธุ์ ชวนอาษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 

2 ในกลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อ

ความมั่นคง

✓ แขนกลนักเลียนแบบ สำานักงาน

คณะกรรมการวิจัย

แห่งชาติ

✓ 2-6 ก.พ. 61

6 รองศาสตราจารย์ 

ดร.ทรงยศ นาคอริยกุล

อาจารย์นาวิน สมญาติ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 รางวัลประกาศเกียรติคุณ

รางวัลผลงานประดิษฐ์

คิดค้น  ประจำาปี 2561

✓ NavTU : แอพพลิเคชั่น

นำาทางบนมือถือแอนดรอยด์

สำาหรับผู้พิการไทยทางการ

มองเห็น

สำานักงานคณะ

กรรมการวิจัย

แห่งชาติ

✓ 9 ม.ค. 61

7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.นพพร  ลีปรีชานนท์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 รางวัลเหรียญทอง ในงาน 

Seoul International 

Invention Fair, 2017, 

Korea

✓ ระบบระบบปลั๊กไฟฟ้า

อัจฉริยะเพื่อการตอบสนอง

ต่อความต้องการไฟฟ้า 

(Smart Pluging System 

for Electricity Demand 

Response)

Seoul Interna-

tional Invention 

Fair, 2017, Korea

✓ 30 พ.ย. - 

3 ธ.ค. 60

รางวัลเหรียญเงิน ในงาน 

Seoul International 

Invention Fair, 2017, 

Korea

✓ แท็กซี่มิเตอร์อัจฉริยะ 4.0 

(Smart Taxi Meter 4.0) 

Seoul Interna-

tional Invention 

Fair, 2017, Korea

✓ 30 พ.ย. - 

3 ธ.ค. 60

ผู้ได้รับร�งวัลประก�ศเกียรติคุณท�งด้�นก�รวิจัยจ�กหน่วยง�นภ�ยนอก (ต่อ)
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ลำ�ดับ ผู้รับโล่ หน่วยง�น จำ�นวน

โล่ที่ได้รับ

ร�งวัล ประเภท ผลง�นที่ได้รับร�งวัล หน่วยง�น

เจ้�ของร�งวัล

ระดับร�งวัล วัน/เดือน/ปี

ที่ได้รับบุคคล ผลง�น ช�ติ น�น�ช�ติ

รางวัลโล่เกียรติยศและ

รางวัลเหรียญทองจากนคร

เมืองเจนีวา ในงาน "46th 

International Exhibition 

of Inventions Geneva"

✓ โปรแกรมสำาหรับจับคู่การ

การเดินทางร่วมกันแบบ

อัตโนมัติทางรถยนต์ส่วน

บุคคลและรถแท๊กซี่ด้วยฐาน

เวลาปัจจุบัน

46th International 

Exhibition and 

Invention of 

Geneva 2018, 

Switzerland.

✓ 11-15 

เม.ย. 61

รางวัลเหรียญทอง  ในงาน 

"46th International 

Exhibition of 

Inventions Geneva"

✓ Smart Consumer Unit 

for Energy Monitoring 

and Demand Response 

based on IoT 

Technology

46th International 

Exhibition and 

Invention of 

Geneva 2018, 

Switzerland.

✓ 11-15 

เม.ย. 61

รางวัลเหรียญทอง  ในงาน 

"46th International Ex-

hibition of Inventions 

Geneva"

✓ Smart Power Outlet 

based on IoTs Tech-

nology

46th International 

Exhibition and 

Invention of 

Geneva 2018, 

Switzerland.

✓ 11-15 

เม.ย. 61

รางวัลเหรียญเงิน  ในงาน 

"46th International 

Exhibition of 

Inventions Geneva"

✓ Artificial Intelligent 

Application for Wooden 

Picture Frames 

Selection using Deep 

Learning Algorithm

46th International 

Exhibition and 

Invention of 

Geneva 2018, 

Switzerland.

✓ 11-15 

เม.ย. 61

รางวัลพิเศษและรางวัล

เหรียญทองแดงในงาน 

"46th International 

Exhibition of 

Inventions Geneva"

✓ Elderly Smart Pod 

(Tid Tam)

46th International 

Exhibition and 

Invention of 

Geneva 2018, 

Switzerland.

✓ 11-15 

เม.ย. 61

ผู้ได้รับร�งวัลประก�ศเกียรติคุณท�งด้�นก�รวิจัยจ�กหน่วยง�นภ�ยนอก (ต่อ)
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ลำ�ดับ ผู้รับโล่ หน่วยง�น จำ�นวน

โล่ที่ได้รับ

ร�งวัล ประเภท ผลง�นที่ได้รับร�งวัล หน่วยง�น

เจ้�ของร�งวัล

ระดับร�งวัล วัน/เดือน/ปี

ที่ได้รับบุคคล ผลง�น ช�ติ น�น�ช�ติ

8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.พิศาล  แก้วประภา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.นพพร  ลีปรีชานนท์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 รางวัลพิเศษ  ในงาน "46th 

International Exhibition 

of Inventions Geneva"

✓ Seasonal Rainfall 

Forecasting using Deep 

Convolutional Neural 

Network

46th International 

Exhibition and 

Invention of 

Geneva 2018, 

Switzerland.

✓ 11-15 

เม.ย. 61

9 รองศาสตราจารย์ 

ดร.จาตุรงค์  ตันติบัณฑิต

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 รางวัลพิเศษและรางวัล

เหรียญทอง  ในงาน "46th 

International Exhibition 

of Inventions Geneva"

✓ แอปพลิเคชันปัญญา

ประดิษฐ์คัดกรองมะเร็ง

ผิวหนังด้วยภาพถ่ายไมโคร

สโคปจากสมาร์ตโฟน

46th International 

Exhibition and 

Invention of 

Geneva 2018, 

Switzerland.

✓ 11-15 

เม.ย. 61

10 ศาสตราจารย์ 

ดร.ผดุงศักดิ์  รัตนเดโช

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 รางวัลเหรียญทองแดง  

ในงาน "46th Interna-

tional Exhibition of 

Inventions Geneva"

✓ Intelligent Computer 

Software for Advance 

Planning Laser Hair 

Removal (Dermatology 

Application)

46th International 

Exhibition and 

Invention of 

Geneva 2018, 

Switzerland.

✓ 11-15 

เม.ย. 61

รางวัลพิเศษ  ในงาน "46th 

International Exhibition 

of Inventions Geneva"

✓ Intelligent Computer 

Software for Advance 

Planning Laser Ablation 

of Localized Breast 

Cancer

46th International 

Exhibition and 

Invention of 

Geneva 2018, 

Switzerland.

✓ 11-15 

เม.ย. 61

รางวัล Da Vinci Awards ✓ สมาคมนักประดิษฐ์ 

ประเทศอังกฤษ

✓ 2 ก.พ. 61

ผู้ได้รับร�งวัลประก�ศเกียรติคุณท�งด้�นก�รวิจัยจ�กหน่วยง�นภ�ยนอก (ต่อ)
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ลำ�ดับ ผู้รับโล่ หน่วยง�น จำ�นวน

โล่ที่ได้รับ

ร�งวัล ประเภท ผลง�นที่ได้รับร�งวัล หน่วยง�น

เจ้�ของร�งวัล

ระดับร�งวัล วัน/เดือน/ปี

ที่ได้รับบุคคล ผลง�น ช�ติ น�น�ช�ติ

รางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์

และนวัตกรรมระดับดี

เด่น ในงานมหกรรมงาน

วิจัยแห่งชาติ Thailand 

Research Expo 2018

✓ ระบบการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์

ในอาหารเหลวด้วยเทคนิค

สนามไฟฟ้าพัลส์

สำานักงาน

คณะกรรมการวิจัย

แห่งชาติ

✓ 9-13 ส.ค. 61

รางวัลการเขียนข้อเสนอ

โครงการระดับดีมาก ใน

งานมหกรรมงานวิจัยแห่ง

ชาติ Thailand Research 

Expo 2018

✓ ระบบการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์

ในอาหารเหลวด้วยเทคนิค

สนามไฟฟ้าพัลส์

สำานักงาน

คณะกรรมการวิจัย

แห่งชาติ

✓ 9-13 ส.ค. 61

ศิษย์เก่าญี่ปุ่นดีเด่นของ

สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ประจำาปี 2560 

ด้านวิชาการและนวัตกรรม

✓ วิชาการและนวัตกรรม สมาคมนักเรียนเก่า

ญี่ปุ่น ในพระบรม

ราชูปถัมภ์

✓ 29 เม.ย. 61

11 รองศาสตราจารย์ 

ดร.มณฑลี  ศาสนนันทน์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 รางวัล Best Paper 

Award จากงานประชุม

วิชาการ Conference on 

Industrial Operations 

Development ครั้งที่ 9 

✓ การพยากรณ์และการ

วางแผนสร้างสต๊อกสินค้า 

เพื่อลดปัญหาการส่งมอบ

สินค้าล่าช้า กรณีศึกษา

โรงงานผลิตเลนส์แว่นตา

คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีมหานคร

✓ 11 พ.ค. 61

12 รองศาสตราจารย์ 

ดร.ปีเตอร์ รักธรรม

คณะพาณิชยศาสตร์และ

การบัญชี 

1 Bast Paper ✓ Digital ASEAN Economy: 

A Case Study of Equity 

Crowdfunding Develop-

ment in Malaysia, 

Singapore, Thailand and 

the Philippines

ASIP: Asian 

Society for 

Innovation and 

Policy

✓ 13-15 

ก.ย. 61

ผู้ได้รับร�งวัลประก�ศเกียรติคุณท�งด้�นก�รวิจัยจ�กหน่วยง�นภ�ยนอก (ต่อ)
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ลำ�ดับ ผู้รับโล่ หน่วยง�น จำ�นวน

โล่ที่ได้รับ

ร�งวัล ประเภท ผลง�นที่ได้รับร�งวัล หน่วยง�น

เจ้�ของร�งวัล

ระดับร�งวัล วัน/เดือน/ปี

ที่ได้รับบุคคล ผลง�น ช�ติ น�น�ช�ติ

13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติชัย 

คชรินทร์

คณะพาณิชยศาสตร์และ

การบัญชี 

1 The Asian Journal of 

Shipping and Logistics 

Commended Paper 

Award

✓ A giant’s full: How 

macroeconomic 

conditions from China 

explain leverage 

decisions in Thailand’s 

shipping industry

Korean Associa-

tion of Shipping 

and Logistics

✓ 22 มิ.ย. 61

14 อาจารย์ ดร.พาณุวงศ์ คัมภิรารักษ์ คณะพาณิชยศาสตร์และ

การบัญชี

1 ผลงานวิจัยดีเด่น ✓ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำาเร็จ

ของโครงการให้คำาปรึกษา

แนะนำาแก่อุตสาหกรรม 

S-Curve 

มหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร์

✓ 30 มิ.ย. 61

15 อาจารย์ ดร.ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ คณะพาณิชยศาสตร์และ

การบัญชี

1 2018 Outstanding 

Paper

✓ Effect of corporate gov-

ernance characteristics 

on strategic manage-

ment accounting in 

Thailand

Emerald 

Publishing

✓ 3 ก.ค. 61

16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณรัตน์ 

รัตนวรางค์

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1 Excellent Oral 

presentation

✓ การกลั่นแกล้งบนพื้นที่

ไซเบอร์กับผลกระทบทาง

สุขภาพ

The 2nd Interna-

tional Conference 

2018 on Public 

Health in Asia-

Pacific at Ubon 

Ratchathani Ra-

jabhat University 

and Ubon Rat-

chathani Provin-

cial Public Health 

Office

✓ 16-17 

ส.ค. 61    

ผู้ได้รับร�งวัลประก�ศเกียรติคุณท�งด้�นก�รวิจัยจ�กหน่วยง�นภ�ยนอก (ต่อ)
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ลำ�ดับ ผู้รับโล่ หน่วยง�น จำ�นวน

โล่ที่ได้รับ

ร�งวัล ประเภท ผลง�นที่ได้รับร�งวัล หน่วยง�น

เจ้�ของร�งวัล

ระดับร�งวัล วัน/เดือน/ปี

ที่ได้รับบุคคล ผลง�น ช�ติ น�น�ช�ติ

17 อาจารย์ ดร.ศุภางค์ วัฒนเสย คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1 Excellent paper Award ✓ Sexual communication 

and behavior among 

university student  

in the northern of 

Thailand.

The international 

conference on 

recent and ad-

vances in medical 

sciences (ICRMS) 

at Amsterdam,

Netherland 

✓ 9-10 ส.ค. 56

18 รองศาสตราจารย์ ดร.จารุณี 

วงศ์ลิมปิยะรัตน์

วิทยาลัยนวัตกรรม 1 UK Alumni Award ✓ British Council, 

UK

✓ 15 มี.ค. 61

19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.อาษา ตั้งจิตสมคิด

วิทยาลัยนวัตกรรม 1 Thailand ICT Awards 

2018

✓ ARSA Framework สมาคมอตุสาหกรรม

เทคโนโลยี

สารสนเทศไทย

✓ 16 ส.ค.  61

20 รองศาสตราจารย์ 

ดร.พีระศักดิ์ เภาประเสริฐ

คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

1 Best Oral Presentation 

Award

✓ Black Sesame-Derived 

Carbon Dots for Metal 

Ion and Amine Vapour 

Sensing

2018 2nd Interna-

tional Conference 

on Materials and 

Engineering 

(ICMENS 2018)

✓ 11 ม.ค. 61

21 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.อดิศักดิ์ ร่มพุฒตาล

คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

1 บทความวิจัยชมเชย ✓ การพัฒนาระบบควบคุม

อัตโนมัติสำาหรับการวัด

แบบรูปการแผ่พลังงาน

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของสาย

อากาศ

การประชุมวิชาการ

เครือข่ายวิศวกรรม

ไฟฟ้า  ครั้ งที่  10 

(The 10th Confer-

ence of Electrical 

Engineering Net-

work 2018 (EENET 

2018))

✓ 1-3 พ.ค. 61

ผู้ได้รับร�งวัลประก�ศเกียรติคุณท�งด้�นก�รวิจัยจ�กหน่วยง�นภ�ยนอก (ต่อ)
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ลำ�ดับ ผู้รับโล่ หน่วยง�น จำ�นวน

โล่ที่ได้รับ

ร�งวัล ประเภท ผลง�นที่ได้รับร�งวัล หน่วยง�น

เจ้�ของร�งวัล

ระดับร�งวัล วัน/เดือน/ปี

ที่ได้รับบุคคล ผลง�น ช�ติ น�น�ช�ติ

22 อาจารย์ ดร.ปกรณ์ ปรีชาบูรณะ คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

1 รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: 

รางวัลผลงานประดิษฐ์

คิดค้น ประจำาปี 2561 

(รางวัลดีมาก)

✓ คลืน่ผวิพลาสมอนเรโซแนนซ์

เซนเซอร์ที่ทำางานบน

สมาร์ทโฟน

สำานักงาน

คณะกรรมการวิจัย

แห่งชาติ (วช)

✓  2 ก.พ. 61

23 รองศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์ 

สมภาร

คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

1 รางวัลงานวิจัยคุณภาพ

ระดับ ชมเชย สาขาสัตว์

และสัตวศาสตร์

✓ การเพิ่มพูนสภาพแวดล้อม

ทางกายภาพสำาหรับพ่อ

ไก่ชนที่เลี้ยงแบบขังสุ่ม

มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขต

กำาแพงแสน

✓  7 ธ.ค. 60

24 รองศาสตราจารย์ ดร.วราฤทธิ์ 

พานิชกิจโกศลกุล

คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

1 รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น 

ภาคบรรยาย ผลงาน

✓ ช่วงความเชื่อมั่นสำาหรับ

อัตราส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานของประชากร

ปรกติเมื่อทราบค่า

สัมประสิทธิ์การแปรผัน

มหาวิทยาลัยทักษิณ ✓  9 พ.ค. 61

25 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุสิต 

อธินุวัฒน์ 

คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

1 รางวัลการนำาเสนอผลงาน

วิจัยภาคบรรยาย ระดับ

ดีมาก 

✓ ชีวภัณฑ์อารักขาพืชสูตร

ใหม่ชนิดผงผสมนำ้าจากการ

ทำาแห้งแบบพ่นฝอยที่ผลิต

ระดับอุตสาหกรรม เพื่อ

ใช้ควบคุมโรคของคะน้า

ภายใต้สภาพแปลงเกษตร

ขนาดใหญ่

งานประชุมวิชาการ

อารักขาพืช ครั้ง

ที่ 13 โดย สมาคม

นักโรคพืชแห่ง

ประเทศไทย

✓ 21-23 

พ.ย. 60

รางวัลเหรียญเหรียญ

ทองแดง และ รางวัล 

Special Prize จาก

ประเทศโรมันเนีย 

✓ แบคทีเรียฉลาด (Smart 

bacteria)

การประกวด

นวัตกรรมระดับ

นานาชาติ “Inter-

national Warsaw 

Innovation Show 

2017 (IWIS2017) 

ประเทศโปแลนด์

✓ 9-11 ต.ค. 60

ผู้ได้รับร�งวัลประก�ศเกียรติคุณท�งด้�นก�รวิจัยจ�กหน่วยง�นภ�ยนอก (ต่อ)
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ลำ�ดับ ผู้รับโล่ หน่วยง�น จำ�นวน

โล่ที่ได้รับ

ร�งวัล ประเภท ผลง�นที่ได้รับร�งวัล หน่วยง�น

เจ้�ของร�งวัล

ระดับร�งวัล วัน/เดือน/ปี

ที่ได้รับบุคคล ผลง�น ช�ติ น�น�ช�ติ

รางวัลผลงานวิจัยระดับ

ดีมาก 

✓ ชีวภัณฑ์อารักขาพืชสูตร

ใหม่ชนิดผงผสมนำ้าจากการ

ทำาแห้งแบบพ่นฝอยที่ผลิต

ระดับอุตสาหกรรม เพื่อ

ใช้ควบคุมโรคของคะน้า

ภายใต้สภาพแปลงเกษตร

ขนาดใหญ่

การประชุมวิชาการ

อารักขาพืช ครั้งที่ 

13 ณ โรงแรมเรือ

รัษฏา จ. ตรัง 

✓ 21-23 

พ.ย. 60

รางวัลเหรียญทอง  ✓ ชีวภัณฑ์อารักขาพืชสูตร

ละลายช้า (Slow release 

biopesticide)

การประกวด

นวัตกรรมระดับ

นานาชาติ Seoul 

International 

Invention Fair 

2017 ณ กรุงโซล

ประเทศเกาหลี 

✓ 30  พ.ย.  - 

3 ธ.ค. 60

รางวัลเหรียญทอง และ 

รางวัล Special Prize จาก

ประเทศซีเรีย 

✓ แผ่นปิดเมือกเห็ดป้องกัน

แผลกดทับ (The nono 

mushroom brand)

การประกวด

นวัตกรรมระดับ

นานาชาติ Seoul 

International 

Invention Fair 

2017 ณ กรุงโซล

ประเทศเกาหลี 

✓ 30  พ.ย.  - 

3 ธ.ค. 60

ผู้ได้รับร�งวัลประก�ศเกียรติคุณท�งด้�นก�รวิจัยจ�กหน่วยง�นภ�ยนอก (ต่อ)
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ลำ�ดับ ผู้รับโล่ หน่วยง�น จำ�นวน

โล่ที่ได้รับ

ร�งวัล ประเภท ผลง�นที่ได้รับร�งวัล หน่วยง�น

เจ้�ของร�งวัล

ระดับร�งวัล วัน/เดือน/ปี

ที่ได้รับบุคคล ผลง�น ช�ติ น�น�ช�ติ

รางวัลเหรียญทอง ✓ ฟิล์ม ทู ฟลาย การประกวด

สิ่งประดิษฐ์เวที

นานาชาติ 46th 

International 

Exhibition Inven-

tion Geneva  ณ 

กรุงเจนีวา ประเทศ

สวิสเซอร์แลนด์

✓ 11-15 

เม.ย.  61

รางวัลเหรียญทองแดง และ 

รางวัล special prize จาก

ประเทศอิหร่าน 

✓ แอพพลิเคชัน Organic 

ledger

การประกวด

สิ่งประดิษฐ์เวที

นานาชาติ 46th 

International 

Exhibition Inven-

tion Geneva  ณ 

กรุงเจนีวา ประเทศ

สวิสเซอร์แลนด์

✓ 11-15 

เม.ย.  61

27 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.ธนิท เรืองรุ่งชัยกุล

คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

1 รางวัลนำาเสนอผลงานวิจัย

ระดับดีมาก 

✓ ระบบสูบนำ้าเซลล์แสง

อาทิตย์สำาหรับบ้านพักลุง

งานประชุมสัมมนา

วิชาการรูปแบบ

พลังงานทดแทน

สู่ชุมชนแห่ง

ประเทศไทย 

ครั้งที่ 10 

มหาวิทยาลัยทักษิณ

และสมาคมพลังงาน

ทดแทนสู่ชุมชนแห่ง

ประเทศไทย

✓ 29-30  

พ.ย. 60 

ผู้ได้รับร�งวัลประก�ศเกียรติคุณท�งด้�นก�รวิจัยจ�กหน่วยง�นภ�ยนอก (ต่อ)
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ลำ�ดับ ผู้รับโล่ หน่วยง�น จำ�นวน

โล่ที่ได้รับ

ร�งวัล ประเภท ผลง�นที่ได้รับร�งวัล หน่วยง�น

เจ้�ของร�งวัล

ระดับร�งวัล วัน/เดือน/ปี

ที่ได้รับบุคคล ผลง�น ช�ติ น�น�ช�ติ

รางวัลเหรียญทองแดง ✓ รถบรรทุกสามล้อไฟฟ้า

อเนกประสงค์พลังงานแสง

อาทิตย์

การประกวด 

สิ่งประดิษฐ์เวที 

นานาชาติ 46th 

International 

Exhibition 

Invention Geneva  

ณ กรุงเจนีวา

ประเทศ 

สวิสเซอร์แลนด์

✓ 11-15 

เม.ย. 61

28 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.ธนิท เรืองรุ่งชัยกุล

รองศาสตราจารย์ 

ดร.สุเพชร จิรขจรกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.ธเนศ วีระศิริ

อาจารย์ณัฐพล จันทร์แก้ว

คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

1 รางวัลเหรียญทอง

เกียรติยศ

✓ เรือบังคับวิทยุวัดความลึก

ท้องนำ้าและสำารวจสภาพทาง

อุทกศาสตร์

การประกวด 

สิ่งประดิษฐ์เวที 

นานาชาติ 46th 

International 

Exhibition 

Invention Geneva  

ณ กรุงเจนีวา

ประเทศ 

สวิสเซอร์แลนด์

✓ 11-15 

เม.ย. 61

29 อาจารย์ ดร.สุธีรา วัฒนกุล คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

1 รางวัลเหรียญเงิน และ 

รางวัล Special Prize จาก

ประเทศไต้หวัน 

✓ เม็ดบีดส์เสาวรสวิตามินซีสูง 

(Passion fruit beads high 

vitamin C)

การประกวด

นวัตกรรมระดับ

นานาชาติ “Seoul 

International 

Invention Fair 

2017” ณ กรุงโซล

ประเทศเกาหลี

30  พ.ย. - 

3 ธ.ค. 60

ผู้ได้รับร�งวัลประก�ศเกียรติคุณท�งด้�นก�รวิจัยจ�กหน่วยง�นภ�ยนอก (ต่อ)
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ลำ�ดับ ผู้รับโล่ หน่วยง�น จำ�นวน

โล่ที่ได้รับ

ร�งวัล ประเภท ผลง�นที่ได้รับร�งวัล หน่วยง�น

เจ้�ของร�งวัล

ระดับร�งวัล วัน/เดือน/ปี

ที่ได้รับบุคคล ผลง�น ช�ติ น�น�ช�ติ

30 อาจารย์ ดร.สุธีรา วัฒนกุล 

อาจารย์ ดร.กฤติยา เขื่อนเพชร

คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

1 รางวัลเหรียญเงิน ✓ นมข้าวข้นหวานสูตร 3L การประกวด

สิ่งประดิษฐ์เวที

นานาชาติ 46th 

International 

Exhibition Inven-

tion Geneva  ณ 

กรุงเจนีวา ประเทศ

สวิสเซอร์แลนด์

✓ 11-15 

เม.ย.  61

31 รองศาสตราจารย์ 

ดร.ประภาศรี เทพรักษา 

คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

1 รางวัลเหรียญทองแดง ✓ กุนเชียงหมูปราศจากไนไตร์ท

และลดไขมันพร้อมบริโภค 

(Ready-to-Eat Non 

Nitrite and Reduced Fat 

Chinese Sausage)

การประกวด

นวัตกรรมระดับ

นานาชาติ “Seoul 

International 

Invention Fair 

2017" ณ กรุงโซล

ประเทศเกาหลี

✓ 30 พ.ย. - 

3 ธ.ค. 60

32 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.ปาริยา ณ นคร 

คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

1 รางวัลเหรียญทอง

เกียรติยศ และ รางวัล 

Special Prize จาก

ประเทศไต้หวัน 

✓ อนุภาคนาโนชีวภาพสำาหรับ

สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ

สำาหรับผลิตภัณฑ์เวชสำาอาง 

(Nanobioactive particle 

for cosmeceutical 

products)

การประกวด

นวัตกรรมระดับ

นานาชาติ “Inter-

national Warsaw 

Innovation Show 

2017 (IWIS2017) 

ประเทศโปแลนด์

✓ 9-11 

ต.ค.  60 

ผู้ได้รับร�งวัลประก�ศเกียรติคุณท�งด้�นก�รวิจัยจ�กหน่วยง�นภ�ยนอก (ต่อ)
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ลำ�ดับ ผู้รับโล่ หน่วยง�น จำ�นวน

โล่ที่ได้รับ

ร�งวัล ประเภท ผลง�นที่ได้รับร�งวัล หน่วยง�น

เจ้�ของร�งวัล

ระดับร�งวัล วัน/เดือน/ปี

ที่ได้รับบุคคล ผลง�น ช�ติ น�น�ช�ติ

รางวัลเหรียญทอง ✓ ชุดตรวจวิเคราะห์นาโน

ปรับเปลี่ยนได้

การประกวด

สิ่งประดิษฐ์เวที

นานาชาติ 46th 

International 

Exhibition Inven-

tion Geneva  ณ 

กรุงเจนีวา ประเทศ

สวิสเซอร์แลนด์

✓ 11-15 

เม.ย.  61

33 รองศาสตราจารย์ 

ดร.วรภัทร ลัคนทินวงศ์ 

คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

1 รางวัลเหรียญทอง ดีชนีความสุกทางชีวภาพ 

และถุงห่อแบบ active 

สำาหรับมะม่วง (Magifera 

indica L.) เพื่อการค้าสมัย

ใหม่และการส่งออก

การประกวด

สิ่งประดิษฐ์เวที

นานาชาติ 46th 

International 

Exhibition Inven-

tion Geneva  ณ 

กรุงเจนีวา ประเทศ

สวิสเซอร์แลนด์

✓ 11-15 

เม.ย.  61

34 รองศาสตราจารย์ 

ดร.นภาพร ยังวิเศษ  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประวิทย์  เรืองไรรัตนโรจน์  

อาจารย์ ดร.สุภาดา คนยัง

คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

1 รางวัลเหรียญทอง เครื่องวัดแสงรูปหกเหลี่ยม

สำาหรับการวิเคราะห์ทางเคมี

แบบประหยัดสาร

การประกวด

สิ่งประดิษฐ์เวที

นานาชาติ 46th 

International 

Exhibition Inven-

tion Geneva  ณ 

กรุงเจนีวา ประเทศ

สวิสเซอร์แลนด์

✓ 11-15 

เม.ย. 61

ผู้ได้รับร�งวัลประก�ศเกียรติคุณท�งด้�นก�รวิจัยจ�กหน่วยง�นภ�ยนอก (ต่อ)
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ลำ�ดับ ผู้รับโล่ หน่วยง�น จำ�นวน

โล่ที่ได้รับ

ร�งวัล ประเภท ผลง�นที่ได้รับร�งวัล หน่วยง�น

เจ้�ของร�งวัล

ระดับร�งวัล วัน/เดือน/ปี

ที่ได้รับบุคคล ผลง�น ช�ติ น�น�ช�ติ

35 รองศาสตราจารย์ 

ดร.นภาพร ยังวิเศษ  

นางสาวธนัชชา ชัยดา

คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

ศูนย์เครื่องมือ

วิทยาศาสตร์เพื่อการ

วิจัยขั้นสูง สำานักงาน

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีชั้นสูง

1 รางวัลเหรียญทอง ✓ เครื่องวิเคราะห์อนุมูลอิสระ 

3 วิธีพร้อมกัน (3 in 1 

Antioxidant analyzer)

การประกวด

สิ่งประดิษฐ์เวที

นานาชาติ 46th 

International 

Exhibition Inven-

tion Geneva  ณ 

กรุงเจนีวา ประเทศ

สวิสเซอร์แลนด์

✓ 11-15 

เม.ย. 61

36 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น     

อาจารย์ ดร.วสิศ ลิ้มประเสริฐ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.เบญญา เชิดหิรัญกร

รองศาสตราจารย์ 

ดร.เจียรนัย เล็กอุทัย

คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

1 รางวัลเหรียญเงิน ✓ การพัฒนาขั้วไฟฟ้าแบบ

ปริ๊นสกรีนจากมัลติวอลล์

คาร์บอนนาโนทิวป์/

ไททาเนียมไดออกไซด์เพื่อ

นำามาเป็นผลิตเซนเซอร์ราคา

ถูก สำาหรับคัดกรองผู้ป่วย

โรคเก๊าท์

การประกวด

สิ่งประดิษฐ์เวที

นานาชาติ 46th 

International 

Exhibition Inven-

tion Geneva  ณ 

กรุงเจนีวา ประเทศ

สวิสเซอร์แลนด์

✓ 11-15 

เม.ย. 61

37 รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล นิราทร คณะสังคมสงเคราะห์

ศาสตร์ 

1 รางวัลชมเชย บทความวิจัย ✓ ความคงเส้นคงวาของการ

จัดการการค้าแพงลอยใน

กรุงเทพมหานคร 

คณะพัฒนาสังคม

และสิ่งแวดล้อม 

สถาบันบัณฑิต

พัฒนบริหารศาสตร์ 

✓ 14 ก.ค. 61  

38 อาจารย์อิสรพงษ์ เชื้อสันเทียะ คณะวิทยาการเรียนรู้

และศึกษาศาสตร์

1 รางวัลดีเด่น การนำาเสนอ

ผลงานแบบโปสเตอร์ 

กลุ่มสาขาฟิสิกส์ศึกษา 

ชีววิทยาศึกษา เคมี

ศึกษา คณิตศาสตร์ศึกษา 

วิทยาศาสตร์ศึกษา

✓ ผลของรูปแบบการสอนด้วย

กระบวนการเชิงรุกคู่กับการ

ใช้ปัญหาเป็นฐานต่อทัศนคติ

ในวิชาฟิสิกส์ของนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี

คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสาร

คาม ในการประชุม

วิชาการระดับชาติ 

"วิทยาศาสตร์วิจัย 

ครั้งที่ 10"

✓ พ.ค. 61

ผู้ได้รับร�งวัลประก�ศเกียรติคุณท�งด้�นก�รวิจัยจ�กหน่วยง�นภ�ยนอก (ต่อ)
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ลำ�ดับ ผู้รับโล่ หน่วยง�น จำ�นวน

โล่ที่ได้รับ

ร�งวัล ประเภท ผลง�นที่ได้รับร�งวัล หน่วยง�น

เจ้�ของร�งวัล

ระดับร�งวัล วัน/เดือน/ปี

ที่ได้รับบุคคล ผลง�น ช�ติ น�น�ช�ติ

39 อาจารย์สุภาวดี ทับกลำ่า คณะพยาบาลศาสตร์ 1 Gold Medal และ 

Special Award "Best 

Invention"

✓ Smart-CPR Seoul Interna-

tional Invention 

Fair (SIIF 2017)

✓ 30 พ.ย. – 

3 ธ.ค. 60

Gold Medal ✓ ST-Pediatric Chest 

Physiotherapy Simula-

tion

Seoul Interna-

tional Invention 

Fair (SIIF 2017)

✓ 30 พ.ย. – 

3 ธ.ค. 60

Gold Medal ✓ Smart-Preg Monitor Seoul Interna-

tional Invention 

Fair (SIIF 2017)

✓ 30 พ.ย. – 

3 ธ.ค. 60

Gold Medal ✓  ST-Breath Safe Seoul Interna-

tional Invention 

Fair (SIIF 2017)

✓ 30 พ.ย. – 

3 ธ.ค. 60

รางวัลสภาวิจัยแห่ง

ชาติ:รางวัลผลงานประดิษฐ์

คิดค้น ระดับดี ประจำา

ปี  61

✓ ST-Pediatric Chest 

Physiotherapy Simula-

tion

สำานักงานคณะ

กรรมการวิจัย

แห่งชาติ (วช)

✓ 2 กพ. 61

Geneva Silver Medal 

plus Diploma

✓ ST-Safe Breathing Plus 

Coaching CPR

“The 46th Interna-

tional Exhibition 

of Invention

of Geneva 2018”

✓ 11-15 

เม.ย. 61

40 อาจารย์สุภาวดี ทับกลำ่า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.ดุสิต อธินุวัฒน์

พยาบาลศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

1 Gold Medal และ 

Special Award จาก 

สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย

✓ Nano Mushroom 

Pressure Sore Protec-

tion Band

Seoul Interna-

tional Invention 

Fair (SIIF 2017)

✓ 30 พ.ย. – 

3 ธ.ค. 60

ผู้ได้รับร�งวัลประก�ศเกียรติคุณท�งด้�นก�รวิจัยจ�กหน่วยง�นภ�ยนอก (ต่อ)
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ลำ�ดับ ผู้รับโล่ หน่วยง�น จำ�นวน

โล่ที่ได้รับ

ร�งวัล ประเภท ผลง�นที่ได้รับร�งวัล หน่วยง�น

เจ้�ของร�งวัล

ระดับร�งวัล วัน/เดือน/ปี

ที่ได้รับบุคคล ผลง�น ช�ติ น�น�ช�ติ

41 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.ชุมเขต แสวงเจริญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภวินท์ สิริสาลี

คณสถาปัตยกรรม-

ศาสตร์และการผังเมือง

1 รางวัลผลงานวิชาการดีเด่น 

ระดับยอดเยี่ยม 

✓ แนวทางการปรับปรุงสภาพ

แวดล้อมสำาหรับผู้สูงอายุ

ในอาคารชุดสำาหรับพัก

อาศัย กรณีศึกษา ชุมชน

อาคารทรัพย์สิน 26-7 เขต

คลองเตย กรุงเทพมหานคร.

กรมส่งเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิต

คนพิการ กระทรวง

การพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของ

มนุษย์ 

✓ 9 ก.ค. 61

Silver Award ✓ UD Toolkits for Stairs 

& Ramp

International 

Invention & 

Innovative 

Competition

(InIIC series  

2-2017) in 

Category of 

Professional 

Science, 

Engineering and

Technology

By MNNF 

Network,Malaysia

✓ 18 พ.ย. 61

42 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.กรอนงค์ ยืนยงชัยวัฒน์ 

คณะสหเวชศาสตร์ 1 Gold prize ✓ เครื่องวัดสัญญาณการ

หายใจ เครื่องมือช่วยในการ

ฝึกการหายใจ (Respiratory 

measurement : Device-

assisted breathing 

training)

Seoul Interna-

tional Invention 

Fair 2017 (SIIF 

2017) ณ กรุงโซล 

สาธารณรัฐเกาหลี

✓ 2 ธ.ค. 60

ผู้ได้รับร�งวัลประก�ศเกียรติคุณท�งด้�นก�รวิจัยจ�กหน่วยง�นภ�ยนอก (ต่อ)
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ลำ�ดับ ผู้รับโล่ หน่วยง�น จำ�นวน

โล่ที่ได้รับ

ร�งวัล ประเภท ผลง�นที่ได้รับร�งวัล หน่วยง�น

เจ้�ของร�งวัล

ระดับร�งวัล วัน/เดือน/ปี

ที่ได้รับบุคคล ผลง�น ช�ติ น�น�ช�ติ

43 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.ฌลณต เกษตร

คณะสหเวชศาสตร์ 1 รางวัลเหรียญเงิน 

ในโครงการรางวัลนักคิด

สิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำา

ปี  2561

✓ ชุดตรวจหมู่เลือดจากเลือด

ปลายนิ้ว

สำานักงาน

คณะกรรมการวิจัย

แห่งชาติ

✓ 6 ก.พ.  61

รางวัลเหรียญทองแดง 

ในโครงการรางวัลนักคิด

สิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำา

ปี  2561

✓ สีสารสกัดจากข้าวเหนียว

ดำาสำาหรับย้อมประเมินรูป

ร่างอสุจิ

สำานักงาน

คณะกรรมการวิจัย

แห่งชาติ

✓ 6 ก.พ.  61

Second Runner-up of 

RICEPLUS AWARD 2018

✓ ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจาก

ข้าวไทย ประเภทผลิตภัณฑ์

ต้นแบบที่มีงานวิจัยรองรับ 

(กลุ่มที่ไม่ใช่อาหาร) 

กรมการค้า

ต่างประเทศ 

สถาบันส่งเสริม

สินค้านวัตกรรม 

และกระทรวง

พาณิชย์

✓ 31 พ.ค. 61

รางวัลเหรียญเงิน 

ในโครงการรางวัลนักคิด

สิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่

✓ สีจากข้าวเหนียวดำาย้อม

ตรวจหาอสุจิสำาหรับงาน

นิติวิทยาศาสตร์

สำานักงาน

คณะกรรมการวิจัย

แห่งชาติ

✓ 6 ก.พ. 61

44 อาจารย์ ดร.ปฤณภัก มหาทรัพย์ คณะสหเวชศาสตร์ 1 รางวัลเหรียญเงิน Silver 

medal award และ 

รางวัล Special prize

✓ The mirror neurons 

stimulation based VCD 

program for improving 

balance in sitting posi-

tion for children with 

cerebral palsy

46th International 

Exhibition of 

Inventions 

Geneva, Geneva, 

Switzerland

✓ 11-15 

เม.ย. 61

ผู้ได้รับร�งวัลประก�ศเกียรติคุณท�งด้�นก�รวิจัยจ�กหน่วยง�นภ�ยนอก (ต่อ)
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ลำ�ดับ ผู้รับโล่ หน่วยง�น จำ�นวน

โล่ที่ได้รับ

ร�งวัล ประเภท ผลง�นที่ได้รับร�งวัล หน่วยง�น

เจ้�ของร�งวัล

ระดับร�งวัล วัน/เดือน/ปี

ที่ได้รับบุคคล ผลง�น ช�ติ น�น�ช�ติ

45 อาจารย์ ดร.สิรินารถ ชูเมียน  คณะสหเวชศาสตร์ 1 รางวัลชนะเลิศ ในโครงการ
รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่น
ใหม่ ประจำาปี  2561

✓ ชุดตรวจจีโนไทป์ของหมู่
เลือดเอบีโอ

สำานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ

✓ 6 ก.พ. 61

รางวัลเหรียญทองแดง 
ในโครงการรางวัลนักคิด
สิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำา
ปี  2561

✓ ชุดทดสอบภูมิคุ้มกันต่อ
วัคซีนไข้หวัดใหญ่

สำานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ

✓ 6 ก.พ. 61

46 อาจารย์การันต์ พงษ์พานิช คณะสหเวชศาสตร์ 1 Gold prize ✓ Deep Breathing and 
Inspiratory Muscle 
Training Device

Seoul Interna-
tional Invention 
Fair 2017 

✓ 3 ธ.ค. 60

47 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.อารีจรรย์ โสตถิพันธุ์

วิทยาลัยแพทยศาสตร์
นานาชาติจุฬาภรณ์

1 ผลงานวิจัยดีเด่นประจำาปี 
พ.ศ. 2560 

✓ เมลาโทนินและปัจจัยต่างๆ
ที่มีผลต่อชราภาพของสมอง
และโรคสมองเสื่อมอัล
ไซเมอร์

สำานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย 
(สกว)

✓ 23 พ.ค. 61

48 รองศาสตราจารย์ 
ดร.วรรณา ชัยเจริญกุล

วิทยาลัยแพทยศาสตร์
นานาชาติจุฬาภรณ์

1 Excellent Oral 
Presentation Award of 
Young Scientist

✓ Identification of 
potential protein targets 
of atractylodin against 
cholangiocarcinoma

IUPHAR Pharma-
cology of Natural 
Products Section 
& Chinese 
Pharmacological 
Society 

✓ 6-9 พ.ค. 61

49 อาจารย์ นายแพทย์ศุภะรุจ 
เลื่องอรุณ 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์
นานาชาติจุฬาภรณ์

1 Asia Pacific La Fonda-
tion La Roche-Posay 
Clinical Research 
Grants Awards

✓ Efficacy of Combination 
of Ablative Fractional 
Carbon Dioxide Laser 
Combined with Silicone 
Gel Compare with 
Silicone Gel and Laser 
alone in the Treatment 
of Hypertrophic Scar 
and Keloid

ASIA PACIFIC LA 
FONDATION LA 
ROCHE-POSAY 
foundation 

✓  26 เม.ย. 61

ผู้ได้รับร�งวัลประก�ศเกียรติคุณท�งด้�นก�รวิจัยจ�กหน่วยง�นภ�ยนอก (ต่อ)
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ลำ�ดับ ผู้รับโล่ หน่วยง�น จำ�นวน

โล่ที่ได้รับ

ร�งวัล ประเภท ผลง�นที่ได้รับร�งวัล หน่วยง�น

เจ้�ของร�งวัล

ระดับร�งวัล วัน/เดือน/ปี

ที่ได้รับบุคคล ผลง�น ช�ติ น�น�ช�ติ

50 อาจารย์ ดร.สุภาวดี  ภาบับภา วิทยาลัยแพทยศาสตร์

นานาชาติจุฬาภรณ์

1 Best Poster Award ✓ Ankle-Brachial Index 

(ABI) associated with 

severity coronary 

atherosclerosis in 

patients with coronary 

artery disease

2nd World Heart 

Congress, Japan

✓ 14-16 

พ.ค. 61

51 ศาสตราจารย์ ดร.สมนกึ ตัง้เตมิสริกิลุ สถาบันเทคโนโลยี

นานาชาติสิรินธร

1 ศิษย์เก่าญี่ปุ่นดีเด่นของ

สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ประจำาปี  2560 

ด้านวิชาการและนวัตกรรม

✓ วิชาการและนวัตกรรม สมาคมนักเรียนเก่า

ญี่ปุ่น ในพระบรม

ราชูปถัมภ์

✓ 29 เม.ย. 61

52 ศาสตราจารย์ 

ดร.สมนึก ตั้งเติมสิริกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.วรางคณา แสงสร้อย

สถาบันเทคโนโลยี

นานาชาติสิรินธร

1 Best Presentation 

Award

✓ Self-healing Behavior 

of Expansive Mortars 

with Different Types of 

Fly Ash

The 3rd 

International 

Symposium on 

Concrete and 

Structures for 

Next Generation, 

Thailand

✓ 8 ก.ย. 61

53 รองศาสตราจารย์ 

ดร.ปกรณ์ โอภาประกาสิต

สถาบันเทคโนโลยี

นานาชาติสิรินธร

1 Best Oral Presentation 

Award

✓ Preparation and Proper-

ties of Polylactide 

Biocomposites with 

Surface-Modified Silica 

Particles

The First 

Materials Research 

Society of Thai-

land International 

Conference (1st 

MRS Thailand 

International  

Conference), 

Chiang Mai, Thailand

✓ 3 พ.ย. 60

ผู้ได้รับร�งวัลประก�ศเกียรติคุณท�งด้�นก�รวิจัยจ�กหน่วยง�นภ�ยนอก (ต่อ)
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ลำ�ดับ ผู้รับโล่ หน่วยง�น จำ�นวน

โล่ที่ได้รับ

ร�งวัล ประเภท ผลง�นที่ได้รับร�งวัล หน่วยง�น

เจ้�ของร�งวัล

ระดับร�งวัล วัน/เดือน/ปี

ที่ได้รับบุคคล ผลง�น ช�ติ น�น�ช�ติ

54 รองศาสตราจารย์ 

ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.ประพันธ์ สุขสมปอง

สถาบันเทคโนโลยี

นานาชาติสิรินธร

1 Best Presentation 

Award

✓ Enhancement of Range-

Based 3D Positioning 

via Angle of Arrival 

Information

The Ninth 

I n t e r n a t i o n a l 

Conference on 

Information and 

Communication 

Technology for 

Embedded 

Systems (IC-ICTES 

2018), Khon Kaen 

Thailand

✓ 9 พ.ค. 61

55 รองศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ ตู้จินดา สถาบันเทคโนโลยี

นานาชาติสิรินธร

1 Best Poster Presenta-

tion Awards

✓ Effect of doped Al2O3 

support in Ni-based 

catalyst for ammonia 

decomposition

The Pure and 

Applied Chemis-

try International 

Conference 2018 

(PACCON2018), 

Hat Yai Songkhla, 

Thailand

✓ 9 ก.พ. 61

56 รองศาสตราจารย์ ดร.ธันวดี จินดา สถาบันเทคโนโลยี

นานาชาติสิรินธร

1 Best Paper Award ✓ A Dynamic Model of 

Construction Perform-

ance utilizing a System 

Dynamics Approach

The Technol-

ogy Innovation 

Management 

and Engineering 

Science Interna-

tional Confer-

ence, Thailand

✓ 20-21 

พ.ย. 60

57 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.ภคินี เอมมณี

Professor Dr. Stanislav S. 

Makhanov

สถาบันเทคโนโลยี

นานาชาติสิรินธร

1 DIPLOME inventions 

Geneva

✓ Diabetic Eye Sentinel 46th International 

Exhibition of 

Inventions 

Geneva

✓ 13 เม.ย. 61

ผู้ได้รับร�งวัลประก�ศเกียรติคุณท�งด้�นก�รวิจัยจ�กหน่วยง�นภ�ยนอก (ต่อ)
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ลำ�ดับ ผู้รับโล่ หน่วยง�น จำ�นวน

โล่ที่ได้รับ

ร�งวัล ประเภท ผลง�นที่ได้รับร�งวัล หน่วยง�น

เจ้�ของร�งวัล

ระดับร�งวัล วัน/เดือน/ปี

ที่ได้รับบุคคล ผลง�น ช�ติ น�น�ช�ติ

58 อาจารย์ ดร.คณิน เนื่องโนราช สถาบันเทคโนโลยี

นานาชาติสิรินธร

1 Best Poster Presenta-

tion Awards

✓ Polyaniline/activated 

carbon composite 

(PANI/AC) electrode 

for electrochemical 

supercapacitor

The Pure and 

Applied Chemis-

try International 

Conference 2018 

(PACCON2018), 

Hat Yai Songkhla, 

Thailand

✓ 9 ก.พ. 61

59 Dr. Stefano Starita สถาบันเทคโนโลยี

นานาชาติสิรินธร

1 The Doctoral Award 

for the "Most Distin-

guished Body of 

Research leading 

to the Award of a 

Doctorate in the field 

of O.R."

✓ Optimization Approach-

es To Protect Trans-

portation Infrastructure 

Against Strategic and 

Random Disruptions

The Operational 

Research Society

✓ เม.ย. 61

60 รองศาสตราจารย์ 

นายแพทย์ภาสกร ศรีทิพย์สุโข

คณะแพทยศาสตร์ 1 รางวัลเหรียญเงิน ✓ The mirror neurons 

stimulation based VCD 

program for improving 

balance to stand for 

children with cerebral 

46th International 

Exhibition of 

Inventions 

Geneva

✓ 11-15 

เม.ย.  61

61 รองศาสตราจารย์ 

นายแพทย์ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ 

คณะแพทยศาสตร์ 1 รางวัลเหรียญทอง ✓ UniQuely selected 

musicfor reduction of 

Anxiety and pain in 

patients undergoing 

cataract surgery

46th International 

Exhibition of 

Inventions of 

Geneva 

✓ 11-15

เม.ย.  61

ผู้ได้รับร�งวัลประก�ศเกียรติคุณท�งด้�นก�รวิจัยจ�กหน่วยง�นภ�ยนอก (ต่อ)
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ลำ�ดับ ผู้รับโล่ หน่วยง�น จำ�นวน

โล่ที่ได้รับ

ร�งวัล ประเภท ผลง�นที่ได้รับร�งวัล หน่วยง�น

เจ้�ของร�งวัล

ระดับร�งวัล วัน/เดือน/ปี

ที่ได้รับบุคคล ผลง�น ช�ติ น�น�ช�ติ

62 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

นายแพทย์กัมพล อำานวยพัฒนพล

คณะแพทยศาสตร์ 1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ

สอง การนำาเสนอวิจัยด้วย

วาจา  การประชุมวิชาการ

ประจำาปีวิทยาลัยแพทย์

ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย

ปี  2561

✓ การพัฒนาอุปกรณ์ช่วย

ฉีดยาอัตโนมัติเพื่อผู้ป่วยที่มี

อาการภูมิแพ้ชนิดรุนแรง

วิทยาลัยแพทย์

ฉุกเฉินแห่ง

ประเทศไทย

✓ 11 มี.ค.  61

63 รองศาสตราจารย์

ปนัดดา โรจน์พิบูลย์สถิตย์

คณะแพทยศาสตร์ 1 Award for Academic 

Excellence

✓ Encourage student 

buy "Zip Lock, 

IF-AT"andMEQ-Case 

scenario in team-based 

learning class

Yasuyui Suzuki, 

President,Japan 

Society for Medi-

cal Education

✓ 3 ส.ค. 61

64 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.นายแพทย์พสิษฐ์พล วัชรวงศ์วาน

รองศาสตราจารย์ 

นายแพทย์วิวัฒน์ พุทธวรรณไชย

คณะแพทยศาสตร์ 1 The first place in the 

category of works from 

foreign centers pub-

lished in the quarterly 

Family Medicine & Pri-

mary Care Review in 

2017

✓ "Polypharmacy, medi-

cation adherence and 

medication management 

at home in elderly pa-

tients with multiple non-

communicable diseases 

in Thai primary care” 

Polskie Towarz-

ystwo Medycyny 

Rodzinnej 

✓ 19 ก.ย. 61

65 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

นายแพทย์ธรรมนาถ เจริญบุญ

คณะแพทยศาสตร์ 1 ชนะเลิศ การนำาเสนอผล

งานวิจัยหมวด cliinical 

research

✓ Letter fivency 

และtcategory fivency 

ในผู้สูงอายุไทยผู้มีความ

บกพร่องเล็กน้อยของความ

สามารถของสมองและผู้ป่วย

ภาวะสมองเสื่อม

สมาคมโรค

สมองเสื่อมแห่ง

ประเทศไทย

✓ 17 ส.ค. 61

ผู้ได้รับร�งวัลประก�ศเกียรติคุณท�งด้�นก�รวิจัยจ�กหน่วยง�นภ�ยนอก (ต่อ)
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ลำ�ดับ ผู้รับโล่ หน่วยง�น จำ�นวน

โล่ที่ได้รับ

ร�งวัล ประเภท ผลง�นที่ได้รับร�งวัล หน่วยง�น

เจ้�ของร�งวัล

ระดับร�งวัล วัน/เดือน/ปี

ที่ได้รับบุคคล ผลง�น ช�ติ น�น�ช�ติ

66 ศาสตราจารย์ 

นายแพทย์อนุชา อภิสารธนรักษ์ 

คณะแพทยศาสตร์ 1 SHEA Mid-Career 

Scholar Award 

ที่ซานฟรานซิสโก อเมริกา 

✓ The Society For Health-

care Epidemiology of 

America  acknowledges 

and congratulates

ซานฟรานซิสโก 

อเมริกา 

✓ 5 ต.ค. 61

67 ศาสตราจารย์ 

ดร.อุดม รัฐอมฤต

คณะนิติศาสตร์ 1 รางวัลผลงานวิจัยเด่น สกว. 

ประจำาปี 2560 

✓ "ผลงานวิจัยเรื่อง การทุจริต

เชิงนโยบาย : มาตรการใน

ทางกฎหมายเพื่อควบคุม

และป้องกันปัญหาการทุจริต

เชิงนโยบายในประเทศไทย

สำานักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย 

(สกว.)

✓ 15 มี.ค. 61

68 ศาสตราจารย์ 

ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล

คณะนิติศาสตร์ 1 รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : 

รางวัลผลงานวิจัยระดับดี 

ประจำาปี 2560

✓ ผลงานวิจัยเรื่อง การศึกษา

เปรียบเทียบความรับผิด

ทางอาญาของนิติบุคคล

และผู้แทนนิติบุคคลของ

ประเทศไทยกับประเทศ

ต่างๆ ในประชาคมอาเซียน

สำานักงาน

คณะกรรมการวิจัย

แห่งชาติ (วช.)

✓ 9 ม.ค. 61

ผู้ได้รับร�งวัลประก�ศเกียรติคุณท�งด้�นก�รวิจัยจ�กหน่วยง�นภ�ยนอก (ต่อ)



ผู้มีผลงานจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
ประจำ ปี 2561
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ลำ�ดับ ผู้รับโล่ หน่วยง�น จำ�นวน

โล่ที่ได้รับ

ร�งวัล ประเภท ผลง�นที่ได้รับร�งวัล

(กรณีร�งวัลประเภท

ผลง�น)

หน่วยง�น

เจ้�ของร�งวัล

ระดับร�งวัล วัน/เดือน/

ปีที่ได้รับ
บุคคล ผลง�น ช�ติ น�น�ช�ติ

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ชาญณรงค์  อัศวเทศานุภาพ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 ผลงานจดอนุสิทธิบัตร
เลขที่ 13262

✓ เครื่องผลิตไบโอดีเซล 
บริสุทธิ์อัตโนมัติแบบกะ

กรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา

✓ 13 พ.ย. 60

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
จิณพิชญ์ชา มะมม

คณะพยาบาลศาสตร์ 1 ผลงานจดอนุสิทธิบัตร
เลขที่ 13850

✓ เบาะนอนแปดส่วน กรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา

✓ 11 พ.ค. 61

3 รองศาสตราจารย์ 
ดร.เกษรา รักษ์พงษ์สิริ

คณะสหเวชศาสตร์ 1 ผลงานจดอนุสิทธิบัตร 
เลขที่ 13705

✓ เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
แบบไร้สายบันทึก
ในคลาวด์

กรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา

✓ 3 เม.ย. 61

4 อาจารย์ ดร.สันทณี เครือขอน คณะสหเวชศาสตร์ 1 ผลงานจดอนุสิทธิบัตร 
เลขที่ 13655

✓ เครื่องดัดดึงกระดูกสัน
หลังระดับอกด้วยตนเอง

กรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา

✓ 13 มี.ค. 61

5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติพงษ์  
เกียรติวิภาค

ศิลปกรรมศาสตร์ 1 ผลงานจดสิทธิบัตร
เลขที่ 58371

✓ ที่นั่ง กรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา

✓ 18 ต.ค. 60

ผลงานจดสิทธิบัตร
เลขที่ 58370

✓ กระถาง กรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา

✓ 18 ต.ค. 60

ผลงานจดสิทธิบัตร
เลขที่ 58369

✓ กระถาง กรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา

✓ 18 ต.ค. 60

ผลงานจดสิทธิบัตร
เลขที่ 58367

✓ นาฬิกา กรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา

✓ 18 ต.ค. 60

ผลงานจดสิทธิบัตร
เลขที่ 56818

✓ แจกัน กรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา

✓ 18 ต.ค. 60

ผลงานจดสิทธิบัตร
เลขที่ 61378

✓ ภาชนะใส่ของ กรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา

✓ 13 มี.ค. 61

ผู้มีผลง�นจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ประจำ�ปี 2561
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ลำ�ดับ ผู้รับโล่ หน่วยง�น จำ�นวน

โล่ที่ได้รับ

ร�งวัล ประเภท ผลง�นที่ได้รับร�งวัล

(กรณีร�งวัลประเภท

ผลง�น)

หน่วยง�น

เจ้�ของร�งวัล

ระดับร�งวัล วัน/เดือน/

ปีที่ได้รับบุคคล ผลง�น ช�ติ น�น�ช�ติ

ผลงานจดสิทธิบัตร
เลขที่ 61377

✓ ภาชนะใส่ของ กรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา

✓ 13 มี.ค. 61

ผลงานจดสิทธิบัตร
เลขที่ 61376

✓ ภาชนะใส่ของ กรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา

✓ 13 มี.ค. 61

ผลงานจดสิทธิบัตร
เลขที่ 56175

✓ ภาชนะใส่ของ กรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา

✓ 13 มี.ค. 61

ผลงานจดสิทธิบัตร
เลขที่ 61374

✓ ภาชนะใส่ของ กรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา

✓ 13 มี.ค. 61

ผลงานจดสิทธิบัตร
เลขที่ 61373

✓ ภาชนะใส่ของ กรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา

✓ 13 มี.ค. 61

ผลงานจดสิทธิบัตร
เลขที่ 61372

✓ ภาชนะใส่ของ กรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา

✓ 13 มี.ค. 61

ผลงานจดสิทธิบัตร
เลขที่ 61371

✓ ภาชนะใส่ของ กรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา

✓ 13 มี.ค. 61

ผลงานจดสิทธิบัตร
เลขที่ 61370

✓ ภาชนะใส่ของ กรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา

✓ 13 มี.ค. 61

ผลงานจดสิทธิบัตร
เลขที่ 61773

✓ ภาชนะใส่ของ กรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา

✓ 3 เม.ย. 61

ผลงานจดสิทธิบัตร
เลขที่ 61774

✓ ภาชนะใส่ของ กรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา

✓ 3 เม.ย. 61

ผลงานจดสิทธิบัตร
เลขที่ 61777

✓ ภาชนะใส่ของ กรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา

✓ 3 เม.ย. 61

ผู้มีผลง�นจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ประจำ�ปี 2561 (ต่อ)
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ลำ�ดับ ผู้รับโล่ หน่วยง�น จำ�นวน

โล่ที่ได้รับ

ร�งวัล ประเภท ผลง�นที่ได้รับร�งวัล

(กรณีร�งวัลประเภท

ผลง�น)

หน่วยง�น

เจ้�ของร�งวัล

ระดับร�งวัล วัน/เดือน/

ปีที่ได้รับบุคคล ผลง�น ช�ติ น�น�ช�ติ

ผลงานจดสิทธิบัตร
เลขที่ 61775

✓ ภาชนะใส่ของ กรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา

✓ 3 เม.ย. 61

ผลงานจดสิทธิบัตร
เลขที่ 61776

✓ ภาชนะใส่ของ กรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา

✓ 3 เม.ย. 61

6 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์
ปิยะ ปิ่นศรศักดิ์

คณะแพทยศาสตร์ 1 ผลงานจดอนุสิทธิบัตร
เลขที่ 13397

✓ เบ้าหล่อสำาหรับการทำา
ซีเมนต์ใส่ในข้อเข่าชนิด
เคลื่อนไหวได้ (Mobile 
knee spacer mold) 
สำาหรับการรักษาติดเชื้อ
ในข้อเข่า ผลิตภัณฑ์ข้อ
เข่าเทียม และกรรมวิธี
การผลิต

กรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา

✓ 25 ธ.ค. 60

7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรดา 
สิงขรรัตน์ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

1 ผลงานจดอนุสิทธิบัตร
เลขที่ 13548

✓ สูตรอิมัลชันจากนำ้ามันรำา
ข้าวและพีจีเอสโอลิโกเม
อร์และกรรมวิธีการผลิต

กรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา

✓ 12 ก.พ. 61

8 อาจารย์ ดร.กฤติยา เขื่อนเพชร
อาจารย์ ดร.สุธีรา วัฒนกุล 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

1 ผลงานจดอนุสิทธิบัตร
เลขที่ 13549

✓ สูตรและกรรมวิธีการผลิต
นมข้าวข้นหวาน

กรมทรัพย์สิน
างปัญญา

✓ 12 ก.พ. 61

ผลงานจดอนุสิทธิบัตร
เลขที่ 13550

✓ สูตรและกรรมวิธีการผลิต
ไรซ์เบอร์รี่สเปรด

กรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา

✓ 12 ก.พ. 61

9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.สุภกร บุญยืน

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

1 ผลงานจดอนุสิทธิบัตร
เลขที่ 13622

✓ กรรมวิธีการสังเคราะห์
แคลเซียมออกไซด์จาก
เปลือกหอยเหลือทิ้ง เพื่อ
ใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาใน
การผลิตนำ้ามันไบโอดีเซล

กรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา

✓ 28 ก.พ. 61

ผู้มีผลง�นจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ประจำ�ปี 2561 (ต่อ)
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ลำ�ดับ ผู้รับโล่ หน่วยง�น จำ�นวน

โล่ที่ได้รับ

ร�งวัล ประเภท ผลง�นที่ได้รับร�งวัล

(กรณีร�งวัลประเภท

ผลง�น)

หน่วยง�น

เจ้�ของร�งวัล

ระดับร�งวัล วัน/เดือน/

ปีที่ได้รับบุคคล ผลง�น ช�ติ น�น�ช�ติ

10 รองศาสตราจารย์ ดร.วรภัทร 
ลัคนทินวงศ์

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

1 ผลงานจดอนุสิทธิบัตร
เลขที่ 13123

✓ สูตรสารผสมสำาหรับ
ผสมเกสรมะพร้าวและ
กรรมวิธีการผลิต

กรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา

✓ 21 ก.ย. 60

11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.สิรินดา กุสุมภ์

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

1 ผลงานจดอนุสิทธิบัตร
เลขที่ 13927

✓ สูตรและกรรมวิธีการผลิต
แยมกระเจี๊ยบ

กรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา

✓ 7 มิ.ย. 61

12 อาจารย์เสรณี ศรีสุข คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

1 ผลงานจดสิทธิบัตร
เลขที่ 62835

✓ ลวดลายผ้า กรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา

✓ 7 มิ.ย. 61

ผลงานจดสิทธิบัตร
เลขที่ 62836

✓ ลวดลายผ้า กรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา

✓ 7 มิ.ย. 61

ผลงานจดสิทธิบัตร
เลขที่ 62837

✓ ลวดลายผ้า กรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา

✓ 7 มิ.ย. 61

ผลงานจดสิทธิบัตร
เลขที่ 62838

✓ ลวดลายผ้า กรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา

✓ 7 มิ.ย. 61

ผลงานจดสิทธิบัตร
เลขที่ 62839

✓ ลวดลายผ้า กรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา

✓ 7 มิ.ย. 61

ผู้มีผลง�นจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ประจำ�ปี 2561 (ต่อ)



ผู้ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ
ประจำ ปี 2561
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ผู้ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ ประจำาปี  2561 

ลำาดับ ผู้รับโล่ หน่วยงาน จำานวน

โล่ที่ได้รับ

รางวัล ประเภท หน่วยงาน

เจ้าของรางวัล

ระดับรางวัล วัน/เดือน/

ปีที่ได้รับ
บุคคล ผลงาน ชาติ นานาชาติ

1 อาจารย์ปูนเทพ ศิรินุพงศ์ คณะนิติศาสตร์ 1 นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ 
ประเภทอาจารย์

✓ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ✓  11 ต.ค. 61

2 อาจารย์รณรงค์ จันใด คณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์

1 นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ 
ประเภทอาจารย์

✓ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ✓  11 ต.ค. 61

3 อาจารย์ ดร.ณัฐดนย์ พรรณุเจริญวงษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ 
ประเภทอาจารย์

✓ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ✓  11 ต.ค. 61

4 ผูช่้วยศาสตราจารย์ นพ.วนิชนะ ศรวีไิลทนต์ คณะแพทยศาสตร์ 1 นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ 
ประเภทอาจารย์

✓ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ✓  11 ต.ค. 61

5 อาจารย์ ดร.สิรินารถ ชูเมียน คณะสหเวชศาสตร์ 1 นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ 
ประเภทอาจารย์

✓ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ✓  11 ต.ค. 61

6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภวินท์  สิริสาลี คณะสถาปัตยกรรม-
ศาสตรแ์ละการผงัเมอืง

1 นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ 
ประเภทอาจารย์

✓ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ✓  11 ต.ค. 61

7 อาจารย์ ดร.ศุภางค์ วัฒนเสย คณะสาธารณสขุศาสตร์ 1 นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ 
ประเภทอาจารย์

✓ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ✓  11 ต.ค. 61

8 อาจารย์ ดร.ณัฐสุดา เกาทัณฑ์ทอง สถาบั น เทค โน โลยี
นานาชาติสิรินธร

1 นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ 
ประเภทอาจารย์

✓ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ✓  11 ต.ค. 61

9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ชัยศรี วิทยาลัยแพทยศาสตร์
นานาชาติจุฬาภรณ์

1 นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ 
ประเภทอาจารย์

✓ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ✓  11 ต.ค. 61

10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชิตวร วราศิริพงศ์ วิทยาลัยสหวิทยาการ 1 นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ 
ประเภทอาจารย์

✓ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ✓  11 ต.ค. 61

11 Mr. Dipendra KC วิทยาลัยโลกคดีศึกษา 1 นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ 
ประเภทอาจารย์

✓ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ✓  11 ต.ค. 61

12 อาจารย์ ดร.จริยา แก้วเสน่หา สถาบั น เทค โน โลยี
นานาชาติสิรินธร

1 นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ 
ประเภทนักวิจัยหรือผู ้ปฏิบัติ
งานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย

✓ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ✓  11 ต.ค. 61
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ผู้ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ ประจำาปี  2561 (ต่อ) 

ลำาดับ ผู้รับโล่ หน่วยงาน จำานวน

โล่ที่ได้รับ

รางวัล ประเภท หน่วยงาน

เจ้าของรางวัล

ระดับรางวัล วัน/เดือน/

ปีที่ได้รับบุคคล ผลงาน ชาติ นานาชาติ

13 นายจินตวัฒน์  ศิริรัตน์ สถาบันเอเชียตะวัน
ออกศึกษา

1 นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ 
ประเภทนักวิจัยหรือผู้ปฏิบัติ
งานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย

✓ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ✓  11 ต.ค. 61

14 ดร.ภูนุช  มูหะหมัด สำานักงานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีชั้นสูง

1 นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ 
ประเภทนักวิจัยหรือผู้ปฏิบัติ
งานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย

✓ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ✓  11 ต.ค. 61



ผู้ที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI, SCOPUS 

ที่มีค่า Impact Factor รวมจำ นวนบทความมากที่สุด
(ผลงานตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2559-2560)
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ผู้ที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI, SCOPUS ที่มีค่า Impact Factor 
รวมจำานวนบทความมากที่สุด (ผลงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 - 2560)

ลำาดับ ผู้รับโล่ หน่วยงาน จำานวน

โล่ที่ได้รับ

รางวัล ประเภท หน่วยงาน

เจ้าของรางวัล

ระดับรางวัล วัน/เดือน/

ปีที่ได้รับ
บุคคล ผลงาน ชาติ นานาชาติ

1 รองศาสตราจารย์ ดร.จารุณี 
วงศ์ลิมปิยะรัตน์

วิทยาลัยนวัตกรรม 1 ผู้ที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการระดับ 
นานาชาติที่ปรากฏในฐาน 
ข้อมูลสากล ISI, SCOPUS 
ที่มีค่า Impact Factor 
รวมจ�านวนบทความมากที่สุด 
(ผลงานตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2559-
2560) สาขาสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์

✓ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ✓  31 ต.ค. 61

2 Professor Dr. Sandhya Babel สถาบันเทคโนโลย ี
นานาชาติสิรินธร

1 ผู้ที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการระดับ 
นานาชาติที่ปรากฏในฐาน 
ข้อมูลสากล ISI, SCOPUS 
ที่มีค่า Impact Factor 
รวมจ�านวนบทความมากที่สุด 
(ผลงานตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2559-
2560) สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

✓ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ✓  31 ต.ค. 61

3 ศาสตราจารย์ นายแพทย์อนุชา 
อภิสารธนรักษ์ 

คณะแพทยศาสตร์ 1 ผู้ที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการระดับ 
นานาชาติที่ปรากฏในฐาน 
ข้อมูลสากล ISI, SCOPUS 
ที่มีค่า Impact Factor 
รวมจ�านวนบทความมากที่สุด 
(ผลงานตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2559-
2560) สาขาวิทยาศาสตร์ 
สุขภาพ

✓ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ✓ 31 ต.ค. 61



ผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ถูกอ้างอิง (Citation) ในฐานข้อมูลสากล ISI, 
SCOPUS รวมจำ นวนครั้งสูงที่สุด 

(ผลงานที่ถูกอ้างอิงใน ปี พ.ศ. 2556-2560)
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ผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ถูกอ้างอิง (Citation) ในฐานข้อมูลสากล ISI, SCOPUS รวมจำานวนครั้งสูงที่สุด 
(ผลงานที่ถูกอ้างอิงในปี พ.ศ. 2556 - 2560)

ลำาดับ ผู้รับโล่ หน่วยงาน จำานวน

โล่ที่ได้รับ

รางวัล ประเภท หน่วยงาน

เจ้าของรางวัล

ระดับรางวัล วัน/เดือน/

ปีที่ได้รับ
บุคคล ผลงาน ชาติ นานาชาติ

1 รองศาสตราจารย์ ดร.ศากุน บุญอิต คณะพาณิชยศาสตร ์
และการบัญชี

1 ผู ้ที่มีผลงานวิจัยที่ถูกอ้างอิง 
(Citation) ในฐานข้อมูลสากล 
ISI, SCOPUS รวมจ�านวนครั้ง
สูงที่สุด (ผลงานที่ถูกอ้างอิง
ในปี พ.ศ. 2556-2560) สาขา
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

✓ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ✓ 31 ต.ค. 61

2 Professor Dr. Vladimir l. Kuprianov สถาบันเทคโนโลย ี
นานาชาติสิรินธร

1 ผู ้ที่มีผลงานวิจัยที่ถูกอ้างอิง 
(Citation) ในฐานข้อมูลสากล 
ISI, SCOPUS รวมจ�านวนครั้ง
สูงที่สุด (ผลงานที่ถูกอ้างอิง
ในปี พ.ศ. 2556-2560) สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

✓ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ✓ 31 ต.ค. 61

3 ศาสตราจารย์ ดร.เกศรา ณ บางช้าง วิทยาลัยแพทยศาสตร ์
นานาชาติจุฬาภรณ์

1 ผู ้ที่มีผลงานวิจัยที่ถูกอ้างอิง 
(Citation) ในฐานข้อมูลสากล 
ISI, SCOPUS รวมจ�านวนครั้ง
สูงที่สุด (ผลงานที่ถูกอ้างอิง
ในปี พ.ศ. 2556-2560) สาขา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ

✓ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ✓ 31 ต.ค. 61



ประวัติผู้รับโล่เชิดชูเกียรติ
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรอนงค์  ยืนยงชัยวัฒน์ 
Assistant Professor Dr. Kornanong Yuenyongchaiwat

สถานที่ทำางาน  	 ภาควิชากายภาพบำาบัด	คณะสหเวชศาสตร	์	

โทรศัพท์ที่ทำางาน	 0-2986-9213		

E-mail Address	 kornanong.y@allied.tu.ac.th,	plekornanong@gmail.com		

ประเภทรางวัล	 ผู้ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณทางด้านการวิจัย

	 	 จากหน่วยงานภายนอก

ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ 

	 	 งานวิจัยที่เกี่ยวกับทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	

	 	 กายภาพบำาบัด	และนวัตกรรมทางด้านสุขภาพ
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อาจารย์ ดร.กฤติยา  เขื่อนเพชร 
Lecturer Dr. Krittiya  Khuenpet

สถานที่ทำางาน 		 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร	

	 	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ที่ทำางาน	 0-2564-4491	

E-mail Address	 jeabkrittiya@gmail.com	

ประเภทรางวัล					 1)	 ผู้ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณทางด้านการวิจัย

	 	 	 จากหน่วยงานภายนอก

	 	 2)	 ผู้มีผลงานจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร

ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ 

	 	 -	 การแปรรูปอาหาร	(Food	processing)

	 	 -	

	 	 -	 ผลติภณัฑอ์าหารแปรรปูจากแกน่ตะวนั	(Inulin	extraction		

	 	 	 and	purification	from	Jerusalem	artichoke)
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์กัมพล  อำ นวยพัฒนพล 
Assistant Professor Kumpol  Amnuaypattanapon

สถานที่ทำางาน	 ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน	คณะแพทยศาสตร	์

โทรศัพท์ที่ทำางาน	 0-2926-9316	

E-mail Address	 kump29@gmail.com

ประเภทรางวัล   		 ผู้ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณทางด้านการวิจัย

	 	 จากหน่วยงานภายนอก

	 	 	

ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ

	 	 มีความเชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน	

	 	 (Emergency	medicine)
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติพงษ์  เกียรติวิภาค 
Assistant Professor Kittipong  Keativipak

สถานที่ทำางาน 		 คณะศิลปกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร	์

	 	 ศูนย์ลำาปาง	

โทรศัพท์ที่ทำางาน	 (84)	5403		

E-mail Address	 keativipak@yahoo.com

ประเภทรางวัล 				 ผู้มีผลงานจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร

ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ 

	 	 -	 การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	(Industrial	Design)

	 	 -	 การออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรม	

	 	 	 (Industrial	Crafts	Design)

	 	 -	 การออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเรือน	(Furniture	Design)

	 	 -	 การออกแบบตกแต่งภายใน	(Interior	Design)

	 	 -	 การวิจัยเพื่อการออกแบบ	(Research	for	Design)	
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ศาสตราจารย์ ดร.กิติพัฒน์  นนทปัทมะดุลย์
Professor Dr. Kitipat  Nontapattamadul

สถานที่ทำางาน  	 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์	

โทรศัพท์ที่ทำางาน	 0-2613-2519	(82-5570)	

E-mail Address	 kitinonta@gmail.com	

ประเภทรางวัล 				 ผู้ได้รับการโปรดเกล้าฯ	ให้ดำารงตำาแหน่งศาสตราจารย์

ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ 

	 มีความเชี่ยวชาญสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์	 และได้มีพระบรม-

ราชโองการ	โปรดเกล้าฯ	แต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่ง	“ศาสตราจารย์”	ในสาขาพัฒนาชุมชน	

ตัง้แตว่นัที	่20	ธนัวาคม	2555	ประกาศในราชกจิจานเุบกษา	วนัที	่9	มถินุายน	2560	หนา้	19	

	 มคีวามเชีย่วชาญดา้นนโยบายสงัคม		การวจิยันโยบายสงัคม		และการวจิยัเชงิคณุภาพ

	 -	 ที่ปรึกษาโครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันทางสังคม	 (Social	 Protection		

Facility	–	SPF)	สถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม	มหาวทิยาลยัมหดิล	ภายใตก้าร

สนบัสนนุของ	AusAID	ดำาเนนิการ	ณ	กรงุฮานอย	ประเทศเวยีดนาม	(พ.ศ.	2547)

	 -	 คณะกรรมการที่ปรึกษานโยบายแรงงานและสวัสดิการสังคม	 นายกรัฐมนตรี		

พลเอกชาติชาย	ชุณหะวัน

	 -	 นักวิชาการ	 ประจำาคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม	 สภาผู้แทนราษฎร		

(พ.ศ.	2545-2548)

	 -	 คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้านสวัสดิการสังคม		

คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
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ศาสตราจารย์ ดร.เกศรา ณ บางช้าง  
Professor Dr. Kesara Na-Bangchang 

สถานที่ทำางาน  	 วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์	

โทรศัพท์ที่ทำางาน	 0-2986-9213	

E-mail Address	 kesaratmu@yahoo.com	

ประเภทรางวัล 				 ผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ถูกอ้างอิง	 (Citation)	 ในฐานข้อมูลสากล	 ISI,	

	 	 SCOPUS	 รวมจำานวนครั้งสูงที่สุด	 (ผลงานที่ถูกอ้างอิงใน		

	 	 ป	ีพ.ศ.	2556-2560)	สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ 

						 	 เภสัชจลนศาสตร์และเมตาบอลิซึม		การวิจัยค้นคว้าพัฒนายา
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รองศาสตราจารย์ ดร.เกษรา  รักษ์พงษ์สิริ
Associate Professor Dr. Kedsara  Rakpongsiri

สถานที่ทำางาน  	 ภาควิชากายภาพบำาบัด	คณะสหเวชศาสตร์	

โทรศัพท์ที่ทำางาน 		 0-2986-9213	ต่อ	7237,	7208	

E-mail Address 		 kesara.r@allied.tu.ac.th	

ประเภทรางวัล  			 ผู้มีผลงานจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร

ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ 

	 	 	 -	 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสรีรวิทยาการทำางาน

	 	 	 -	 นวัตกรรมทางสุขภาพ	

	 	 	 -	 กายภาพบำาบัดในสภาวะทางเด็ก
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รองศาสตราจารย์ ดร.แก้วตา  โรหิตรัตนะ 
Associate Professor Dr. Kaewta  Rohitratana

สถานที่ทำางาน			 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	

โทรศัพท์ที่ทำางาน	 0-2613-2245		

E-mail Address	 rohitrat@gmail.com	

ประเภทรางวัล  			 ผู้ได้รับทุนวิจัยโครงการขนาดใหญ่ผ่านสำานักงานศูนย์วิจัยและ

	 	 ให้คำาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ 

	 	 -	 การบริหารโครงการ

	 	 -	 การจัดการอุตสาหกรรม

	 	 -		 การจัดการการท่องเที่ยว

	 	 -	 การจัดการโซ่อุปทาน

	 	 -	 การบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

	 	 -	 ความรับผิดชอบต่อสังคม
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ศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์  พวงงาม
Professor Dr. Kowit  Puangngam

สถานที่ทำางาน 		 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์	
โทรศัพท์ที่ทำางาน	 0-2613-2501		
E-mail Address	 ko_wit517@hotmail.com
	

ประเภทรางวัล  			 ผู้ได้รับการโปรดเกล้าฯ	ให้ดำารงตำาแหน่งศาสตราจารย์
	
ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ 
	 มีความเชี่ยวชาญในสาขาการพัฒนาชุมชน	 การพัฒนาท้องถิ่น	 และได้มีพระบรม-
ราชโองการ	โปรดเกล้าฯ	แต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่ง	“ศาสตราจารย์”	ในสาขาพัฒนาชุมชน	
ตั้งแต่วันที่	 20	 ธันวาคม	 2555	 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	 วันที่	 9	 มิถุนายน	 2560		
หน้า	19	
	 -	 คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร	์(ป	ี2558-2561)	
	 -	 เป็นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร	์ศูนย์พัทยา	
	 	 (ปี	2553-2555)	
	 -	 เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช	(ป	ี2561	–	ปัจจุบัน)	
	 -	 เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	
	 	 (ปี	2555	–	ปัจจุบัน)	
	 -	 เป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ	มหาวิทยาลัยราชภัฏกำาแพงเพชร	
	 	 (ปี	2556	–	ปัจจุบัน)	
	 -	 เป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒ	ิมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี	
	 	 (ปี	2557	–	ปัจจุบัน)	
	 -	 เป็นอนุกรรมการมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบายของผู้บริหารท้อง

ถิ่น	 สำานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต	ิ (ป.ป.ช.)	 (ปี	 2557	 –	
ปัจจุบัน)	

	 -	 เปน็อนกุรรมการกำาหนดหลกัเกณฑก์ารจดัสรรเงนิอดุหนนุเพือ่เปน็รางวลัสำาหรบั
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 (ปี	 2554	 –	 ปัจจุบัน)	 สำานักงานปลัดสำานักนายก
รัฐมนตรี	

	 -	 เป็นกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้า	สถาบันพระปกเกล้า	
	 	 (ปี	2546	–	ปัจจุบัน)
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อาจารย์การันต์ พงษ์พานิช 
Lecturer Karan  Pongpanit

สถานที่ทำางาน  	 ภาควิชากายภาพบำาบัด	คณะสหเวชศาสตร	์

โทรศัพท์ที่ทำางาน	 0-2986-9213	ต่อ	7237	

E-mail Address	 p.khajonsak@allied.tu.ac.th	

ประเภทรางวัล		 ผูไ้ดร้บัรางวลัประกาศเกยีรตคิณุทางดา้นการวจิยัจากหนว่ยงาน	

	 	 ภายนอก

ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ 

	 	 -	 กายภาพบำาบัดทรวงอก	

	 	 	 (Cardiopulmonary	Physiotherapy)	

	 	 -	 สรีรวิทยาการออกกำาลังกาย	(Exercise	Physiology)
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อาจารย์ ดร.คณิน  เนื่องโนราช 
Lecturer Dr. Khanin  Nueangnoraj 

สถานที่ทำางาน 		 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร	

โทรศัพท์ที่ทำางาน	 0-2986-9009	ต่อ	2302	

E-mail Address	 khanin@siit.tu.ac.th	

ประเภทรางวัล 		 ผูไ้ดร้บัรางวลัประกาศเกยีรตคิณุทางดา้นการวจิยัจากหนว่ยงาน	

	 	 ภายนอก

	

ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ 

	 	 -	 วัสดุคาร์บอน	การควบคุม

	 	 -	 ดัดแปลงโครงสร้างของคาร์บอน	กระบวนการเพิ่มเติม

	 	 -	 ดัดแปลงหมู่ฟังก์ชั่นของวัสดุคาร์บอน	ระบบการกักเก็บ	

	 	 	 พลังงานผ่านกระบวนการทางไฟฟ้าเคมี
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อาจารย์ ดร.คมน์  พันธรักษ์
Lecturer Dr. Komn  Bhundarak 

สถานที่ทำางาน  	 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

โทรศัพท์ที่ทำางาน	 0-2613-3124		

E-mail Address	 komn@tbs.tu.ac.th	

ประเภทรางวัล  			 ผู้ได้รับทุนวิจัยโครงการขนาดใหญ่ผ่านสำานักงานศูนย์วิจัยและ

	 	 ให้คำาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ 

	 	 -	 การบริหารอุตสาหการ

	 	 -	 การจัดการโซ่อุปทาน

	 	 -	 การตลาดและโฆษณา
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อาจารย์ ดร.จริยา  แก้วเสน่หา
Lecturer Dr. Chariya  Kaewsaneha 

สถานที่ทำางาน  	 ศูนย์แห่งความเป็นเลิศด้านวัสดุและเทคโนโลยีพลาสมา	

	 	 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร	

โทรศัพท์ที่ทำางาน	 0-2986-9009	ถึง	13	ต่อ	3408		

E-mail Address	 chariya@siit.tu.ac.th	

ประเภทรางวัล  			 นกัวจิยัรุน่ใหมด่เีดน่ระดบัคณะ	ประเภทนกัวจิยัหรอืผูป้ฏบิตังิาน	

	 	 ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย

ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ 

	 การสังเคราะห์อนุภาคขนาดนาโนที่มีโครงสร้างสัณฐานแบบไม่สมมาตร	 แบบกลวง	

หรือการปรับแต่งพื้นผิวอนุภาคด้วยวิธีทางเคมี	 และการประยุกต์ใช้งานวัสดุนาโนทาง	

ชีวการแพทย์	
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธุ์  ชวนอาษา
Assistant Professor Dr. Jakkrapun  Chuanasa 

สถานที่ทำางาน  	 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล	คณะวิศวกรรมศาสตร์

โทรศัพท์ที่ทำางาน	 0-2564-3001-9	ต่อ	3281	

E-mail Address	 cjakkrap@engr.tu.ac.th	

ประเภทรางวัล					 ผูไ้ดร้บัรางวลัประกาศเกยีรตคิณุทางดา้นการวจิยัจากหนว่ยงาน	

	 	 ภายนอก

ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ 

	 	 Automatic	Control	System,	Robotics
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รองศาสตราจารย์ ดร.จาตุรงค์  ตันติบัณฑิต
Associate Professor Dr. Charturong  Tantibundhit

สถานที่ทำางาน 		 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร	์คณะวิศวกรรมศาสตร์	

โทรศัพท์ที่ทำางาน	 0-2564-3213	

E-mail Address	 tchartur@engr.tu.ac.th	

ประเภทรางวัล 				 ผูไ้ดร้บัรางวลัประกาศเกยีรตคิณุทางดา้นการวจิยัจากหนว่ยงาน	

	 	 ภายนอก

ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ 

	 	 Artificial	Intelligence	in	Medicine
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รองศาสตราจารย์ ดร.จารุณี  วงศ์ลิมปิยะรัตน์
Associate Professor Dr. Jarunee  Wonglimpiyarat

สถานที่ทำางาน   				 วิทยาลัยนวัตกรรม

โทรศัพท์ที่ทำางาน				 0-2623-5055

E-mail Address 	 jaruneew@tu.ac.th

ประเภทรางวัล					 1)	 ผู้ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณทางด้านการวิจัย

	 	 	 จากหน่วยงานภายนอก

	 	 2)	 ผู้ที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

	 	 	 ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล	ISI,	SCOPUS	ที่มีค่า	

	 	 	 Impact	Factor	รวมจำานวนบทความมากที่สุด	

	 	 	 (ผลงานตั้งแต่	ปี	พ.ศ.	2559-2560)	

	 	 	 สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร	์

ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิณพิชญ์ชา  มะมม
Assistant Professor Jinpitcha  Mamom

สถานที่ทำางาน 		 คณะพยาบาลศาสตร์	

โทรศัพท์ที่ทำางาน	 0-2986-9213-9	ต่อ	7331	

E-mail Address	 aorjinpitcha@gmail.com,	jinpitcha@nurse.tu.ac.th

	

ประเภทรางวัล				 ผู้มีผลงานจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร

ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ 

	 	 -	 การพยาบาลผู้ป่วยกระดูกและข้อ	(Orthopedics)

	 	 -	 การพยาบาลผู้ป่วยที่มีแผลและออสโตมี

	 	 -	 การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง

	 	 -	 นวัตกรรมทางการพยาบาล



วันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์84

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตตาภรณ์  ศรีบุญจิตต์
Assistant Professor Jittaporn  Sriboonjit

สถานที่ทำางาน  	 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	

โทรศัพท์ที่ทำางาน	 0-2613-3124	

E-mail Address	 jittaporn@hotmail.com	

ประเภทรางวัล  			 ผู้ได้รับทุนวิจัยโครงการขนาดใหญ่ผ่านสำานักงานศูนย์วิจัยและ

	 	 ให้คำาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ 

	 	 -	 การวิเคราะห์และประเมินมูลค่าทรัพย์สิน	/	

	 	 	 Property	Analysis	and	Valuation

	 	 -		 การพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	/	

	 	 	 Real	estate	development	

	 	 -		 การวางแผนธุรกิจ	/	Business	Models
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นายจินตวัฒน์  ศิริรัตน์
Mr. Jintavat  Sirirat

สถานที่ทำางาน  	 สถาบนัเอเชยีตะวนัออกศกึษา	ในพระราชปูถมัภส์มเดจ็พระเทพ-

	 	 รัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	

โทรศัพท์ที่ทำางาน	 0-2564-5000-3	ต่อ	402	

E-mail Address	 jintavat@asia.tu.ac.th	

ประเภทรางวัล					 นกัวจิยัรุน่ใหมด่เีดน่ระดบัคณะ	ประเภทนกัวจิยัหรอืผูป้ฏบิตังิาน	

	 	 ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย

ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ	

	 	 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
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รองศาสตราจารย์ ดร.จิรดา  สิงขรรัตน์
Associate Professor Dr. Jirada  Singkhonrat

สถานที่ทำางาน  	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ที่ทำางาน	 0-2564-4483

E-mail Address	 jirada@tu.ac.th

ประเภทรางวัล 				 1)	 ผู้ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณทางด้านการวิจัย

	 	 	 จากหน่วยงานภายนอก

	 	 2)	 ผู้มีผลงานจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร

ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ 

	 	 -	 เคมีอุตสาหกรรม	เคมีสะอาด	สารเคมีจากชีวมวลและ

	 	 	 การแปรรูป	

	 	 -	 นวัตกรรมการแปรรูปจากข้าวเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร		
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพล  สังข์โพธิ์
Assistant Professor Dr. Jirapon  Sunkpho

สถานที่ทำางาน 		 วิทยาลัยนวัตกรรม	

โทรศัพท์ที่ทำางาน	 0-2623-5055	ถึง	8	

E-mail Address	 jirapon.s@gmail.com	

ประเภทรางวัล   		 ผู้ได้รับทุนวิจัยโครงการขนาดใหญ่ผ่านสำานักงานศูนย์วิจัยและ

	 	 ให้คำาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ 

	 ผศ.ดร.จิรพล	 มีประสบการณ์กว่า	 15	 ปีในการพัฒนา	 วิจัย	 และให้คำาปรึกษาด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ	 โดยผลงานสำาคัญในปี	 2561	 คือการจัดทำาแผนปฏิบัติการดิจิทัล

ของกระทรวงแรงงาน	 และการพัฒนาระบบ	 Business	 Analytics	 ให้กับกรมส่งเสริม

อตุสาหกรรม	และการใหค้ำาปรกึษาดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศแกก่องทางหลวงพเิศษระหวา่ง

เมอืง	กรมทางหลวง	และการไฟฟา้นครหลวง	ปจัจบุนั	ดร.จริพล	ดำารงตำาแหนง่ผูอ้ำานวยการ

หลักสูตรนวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล	 และปัจจุบันดำารงตำาแหน่งรองคณบดีฝ่าย

วางแผนและวิจัยที่วิทยาลัยนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร	์ดร.จิรพล	จบการศึกษา

ปริญญาเอกจาก	Carnegie	Mellon	University	สหรัฐอเมริกา
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รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑาทิพย์  จงวนิชย์
Associate Professor Dr. Juthathip  Jongwanich

สถานที่ทำางาน  	 คณะเศรษฐศาสตร์		

โทรศัพท์ที่ทำางาน	 0-2613-2431		

E-mail Address	 juthathip@econ.tu.ac.th	

ประเภทรางวัล  	 รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น	สาขาสังคมศาสตร์

ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ 
	 -	 ความเชีย่วชาญทางดา้นเศรษฐศาสตรร์ะหวา่งประเทศ	โดยเฉพาะในสว่นของการ

เคลือ่นยา้ยเงนิทนุระหวา่งประเทศ	การลงทนุของบรรษทัขา้มชาต	ิโครงสรา้งการ
ค้า	และเครือข่ายการผลิตระหว่างประเทศ			

	 -	 ผลงานวจิยัทีผ่ลติถกูตพีมิพแ์ละเผยแพรใ่นวารสารชัน้นำาของโลก	อาทเิชน่	World	
Development;	 Food	 Policy;	World	 Economy;	 Journal	 of	 Cleaner		
Production,	 Production	 Planning	 &	 Control,	 Oxford	 Development	
Studies;	 Review	 of	 Policy	 Research;	 Applied	 Economics;	 Journal	
of	 Asian	 Economics,	 Asian-Pacific	 Economic	 Literature	 and	 Asian		
Economic	Paper	รวมทั้งเป็นผู้อ่านบทความ	(Reviewer)	ให้กับวารสารชั้นนำา	
ของโลกทางด้านเศรษฐศาสตร์ดังกล่าว	 (Scopus	 h-index:	 9,	 citations	 in	
Scopus:	251	documents,	Google	Scholar	h-index:	17,	citations	1160)

	 -	 ผู้เขียนหนังสือ	 Capital	 Mobility:	 Causes	 and	 Consequences	 โดย	
สำานกัพมิพ	์ISEAS	และยงัไดเ้ปน็ผูเ้ขยีนรว่มในหนงัสอืในตา่งประเทศจำานวนมาก	

	 -	 ทำางานรว่มกบัองคก์รระหวา่งประเทศ	เชน่		Asian	Development	Bank,		World	
Bank,	Economic	Research	Institute	for	ASEAN	and	East	Asia	(ERIA),	UN	
Economic	and	Social	Commission	for	Asia	and	the	Pacific	(ESCAP)	

	 -	 ผู้อำานวยการคณะทำางานโครงการสัมมนาและเผยแพร่
	 -	 บรรณาธิการวารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์	(ตุลาคม	2018)	
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รองศาสตราจารย์ ดร.เจียรนัย  เล็กอุทัย
Associate Professor Dr. Jearranai  Lekuthai

สถานที่ทำางาน  	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

โทรศัพท์ที่ทำางาน	 2500	

E-mail Address	 lekuthai024@yahoo.com	

ประเภทรางวัล					 ผูไ้ดร้บัรางวลัประกาศเกยีรตคิณุทางดา้นการวจิยัจากหนว่ยงาน	

	 	 ภายนอก

ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ 

	 	 -	 ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์	

	 	 -	 อุปกรณ์เครื่องมือ
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์  อุตตมากร
Assistant Professor Dr. Chaiwat  Oottamakorn

สถานที่ทำางาน 		 วิทยาลัยนวัตกรรม	

โทรศัพท์ที่ทำางาน	 0-2623-5055-8		

E-mail Address	 ochaiwat@gmail.com	

ประเภทรางวัล 				 ผู้ได้รับทุนวิจัยโครงการขนาดใหญ่ผ่านสำานักงานศูนย์วิจัยและ

	 	 ให้คำาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ 

	 -	 Internet	Technologies,	Mobile	and	Wireless	Networks,	Transmission		

	 	 Line	Networking,	Network

	 -	 Security	 and	 Technology,	 Quality	 of	 Services,	 and	 Performance		

	 	 Evaluation.

	 -	 Security	and	Surveillance	System

	 -	 Innovation	and	Tech	nology	Management

	 -	 Information	Tech	nology	Project	Management

	 -	 Enterprise	Resource	Planning

	 -	 Balanced	 Scorecard,	 Individual	 Scorecard,	 Benchmarking	 and		

	 	 Competencies



วันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 91

ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.ชาญณรงค ์อศัวเทศานภุาพ
Assistant Professor Dr. Channarong  Asavatesanupap

สถานที่ทำางาน  	 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล	คณะวิศวกรรมศาสตร์	

โทรศัพท์ที่ทำางาน	 0-2564-3001	ต่อ	3211	

E-mail Address	 acharnna@engr.tu.ac.th	

ประเภทรางวัล					 ผู้มีผลงานจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร

	

ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ 

	 	 Biofuels,	Energy	efficiency	and	management	
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชานนท์  โกมลมาย์ 
Assistant Professor Chanon  Komonmarn

สถานที่ทำางาน 		 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์	

โทรศัพท์ที่ทำางาน	 0-2613-2825	(81-2825)	

E-mail Address	 chanonkomonmarn@gmail.com

	

ประเภทรางวัล  			 ผู้ได้รับทุนวิจัยโครงการขนาดใหญ่ผ่านสำานักงานศูนย์วิจัยและ

	 	 	 ให้คำาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ 

	 	 	 -	 การพัฒนาทักษะและศักยภาพเยาวชน	

	 	 	 -	 การสังคมสงเคราะห์สุขภาพจิต	

	 	 	 -	 นวัตกรรมทางสังคม
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รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี  เจริญลาภนพรัตน์
Associate Professor Dr. Chalie  Charoenlarpnopparut

สถานที่ทำางาน  	 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร		

โทรศัพท์ที่ทำางาน	 0-2501-3505	ต่อ	5004	

E-mail Address	 chalie@siit.tu.ac.th	

ประเภทรางวัล 	 ผูไ้ดร้บัรางวลัประกาศเกยีรตคิณุทางดา้นการวจิยัจากหนว่ยงาน	

	 	 ภายนอก

ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ 

	 	 -	 Multidimensional	systems	and	signal	processing

	 	 -	 Robust	control

	 	 -	 Image	processing

	 	 -	 Wavelet	and	filter	bank

	 	 -	 Signal	processing	for	communication

	 	 -	 Convolutional	code	design 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชิตวร  วราศิริพงศ์
Assistant Professor Chittaworn  Warasiriphong 

สถานที่ทำางาน 	 วิทยาลัยสหวิทยาการ
โทรศัพท์ที่ทำางาน	 054-237-999	
โทรศัพท์มือถือ 	 085-694-8037
E-mail Address	 chw_pang@hotmail.com

ประเภทรางวัล		 นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ	ประเภทอาจารย์	

ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ 
	 ความเชี่ยวชาญด้านจีนศึกษา
 งานวิจัย
	 ชติวร	วราศริพิงศ.์	(2558).	วฒันธรรมการคา้จนี:	การศกึษาทีม่าของแนวคดิและวธิกีาร	
ปฏิบัติตนในการเจรจาธุรกิจกับชาวจีน.	 ทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร	์(ประเภทบคุคล)	โครงการประเภทวจิยัทัว่ไป	ประจำาปงีบประมาณ	2555,	119.
	 วีระจักร	์สุเอียนทรเมธี,	จำาลอง	สุวรรณชาติ,	ชิตวร	วราศิริพงศ์.	(2557).	การพัฒนา	
และการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม:	 กรณีอุตสาหกรรมเครื่องกระเบื้องที่จิ่งเต๋อเจิ้น		
(Jingdezhen)	มณฑลเจียงซี.	ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	
(สกว.),	168.
	 บทความวิจัย
	 ชติวร	วราศริพิงศ.์	(2559).	วฒันธรรมการคา้จนี:	การศกึษาทีม่าของแนวคดิและวธิกีาร	
ปฏิบัติตนในการเจรจาธุรกิจกับชาวจีน.	วารสารภาษาและวัฒนธรรม,	ปีที่	35,	ฉบับที่	2,	
น.	141-162.
	 ชิตวร	 วราศิริพงศ์.	 (2558).	 การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมอุตสาหกรรมเครื่อง
เซรามคิจิง่เต๋อเจิน้	มณฑล	เจยีงซ	ีสาธารณรฐัประชาชนจนี.	วารสารสงัคมลุม่นำา้โขง,	ปีที	่11,	
ฉบับที่	1,	น.	151-174.
	 วีระจักร์	 สุเอียนทรเมธี,	 จำาลอง	 สุวรรณชาติ,	 ชิตวร	 วราศิริพงศ์.	 (2557).	 การ
พฒันาและการจดัการมรดกทางวฒันธรรม:	กรณอีตุสาหกรรมเครือ่งกระเบือ้งทีจ่ิง่เตอ๋เจิน้		
(Jingdezhen)	มณฑลเจียงซี.	ศิลปกรรมสาร,	ปีที	่9,	ฉบับที	่1,	น.	185-224.
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิราวุฒิ  เพชรเย็น
Assistant Professor Dr. Chiravoot  Pechyen

สถานที่ทำางาน  	 สาขาเทคโนโลยีวัสดุและสิ่งทอ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

โทรศัพท์ที่ทำางาน	 0-2564-4440	ต่อ	2500		

E-mail Address	 chiravoot.p@gmail.com

	

ประเภทรางวัล					 ผูไ้ดร้บัรางวลัประกาศเกยีรตคิณุทางดา้นการวจิยัจากหนว่ยงาน	

	 	 ภายนอก

ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ 

	 	 -	 Polymer	composites	and	Nanocomposite	materials

	 	 -	 Chemical	and	Physical	Modification	of	Polymer	

	 	 -	 Thermo-chemical	Conversion	of	Bio-Polymer	and		

	 	 	 Synthetic	Polymer

	 	 -	 Characterization	and	Testing	of	Polymers
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมเขต  แสวงเจริญ
Assistant Professor Dr. Choomket  Sawangjaroen

สถานที่ทำางาน 		 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง	

โทรศัพท์ที่ทำางาน	 0-2986-9434		

E-mail Address	 choomket@gmail.com	

ประเภทรางวัล 				 ผูไ้ดร้บัรางวลัประกาศเกยีรตคิณุทางดา้นการวจิยัจากหนว่ยงาน	

	 	 	 ภายนอก

ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ 

	 	 	 -	 การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล	(Universal	Design)		

	 	 	 -	 การใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน	

	 	 	 	 (Sustainable	Land	Use	and	Natural	Resource	

	 	 	 	 Management)	
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อาจารย์ ดร.ชุมพล  บุญมี
Lecturer Dr. Choompol  Boonmee

สถานที่ทำางาน 		 คณะวิศวกรรมศาสตร์		

โทรศัพท์ที่ทำางาน	 0-2564-3001		

E-mail Address	 dr.choompol.boonmee@gmail.com

	

ประเภทรางวัล 				 ผู้ได้รับทุนวิจัยโครงการขนาดใหญ่ผ่านสำานักงานศูนย์วิจัยและ

	 	 ให้คำาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ 

	 	 	 -	 การพฒันาแนวทาง/กลไกเพือ่สรา้งความโปรง่ใสในการปฏบิตัิ

	 	 	 	 ราชการ

	 	 	 -	 การกำาหนดกรอบนโยบาย	ระเบียบ	ขั้นตอนปฏิบัติงาน

	 	 	 -	 การบริหารความเปลี่ยนแปลง

	 	 	 -	 การบริหารจัดการโครงการ

	 	 	 -	 การบริหารประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ

	 	 	 -	 การกำาหนดกรอบนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

	 	 	 -	 การให้คำาปรึกษาด้านกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ

	 	 	 -	 การบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	

	 	 	 	 และมาตรฐานข้อมูลเพื่อการเชื่อมโยงระบบซอฟต์แวร์

	 	 	 -	 การจัดทำาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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ศาสตราจารย์ ดร.แซนญ่า  บาเบล 
Professor Dr. Sandhya  Babel

สถานที่ทำางาน  	 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร	

โทรศัพท์ที่ทำางาน	 0-2986-9009	ต่อ	2307	

E-mail Address	 sandhya@siit.tu.ac.th

	

ประเภทรางวัล  			 ผู้ที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

	 	 	 ทีป่รากฏในฐานขอ้มลูสากล	ISI,	SCOPUS	ทีม่คีา่	Impact	Factor		

	 	 	 รวมจำานวนบทความมากทีส่ดุ	(ผลงานตัง้แต	่ป	ีพ.ศ.	2559-2560)		

	 	 	 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ 

	 	 	 -	 Adsorption

	 	 	 -	 Bio-hydrogen	production

	 	 	 -	 Phytoremediation

	 	 	 -	 Solid	and	hazardous	waste	management

	 	 	 -	 Wastewater	treatment
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฌลณต  เกษตร
Assistant Professor Dr. Chollanot Kaset

สถานที่ทำางาน  	 ภาควิชาเทคนิคการแพทย์	คณะสหเวชศาสตร	์

โทรศัพท์ที่ทำางาน	 0-2516-5379	

E-mail Address	 chollanotk@gmail.com	

ประเภทรางวัล	 ผูไ้ดร้บัรางวลัประกาศเกยีรตคิณุทางดา้นการวจิยัจากหนว่ยงาน

	 	 	 ภายนอก

ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ 

	 	 	 -	 วิชาชีพ	เทคนิคการแพทย์	

	 	 	 -	 Microscopy

	 	 	 -	 Immunology

	 	 	 -	 Immunohematology

	 	 	 -	 Parasitology

	 	 	 -	 Molecular	Biology	
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อาจารย์ ดร.ณัฐดนย์  พรรณุเจริญวงษ์ 
Lecturer Dr. Nattadon  Pannucharoenwong

สถานที่ทำางาน 		 คณะวิศวกรรมศาสตร์

โทรศัพท์ที่ทำางาน	 0-3825-9050-55	ต่อ	1001	

E-mail Address	 pnattado@engr.tu.ac.th

ประเภทรางวัล   		 นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ	ประเภทอาจารย์	

ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ 

	 -	 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์พัทยา	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

	 -	 คณะกรรมการโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก	 (The	 Eastern	

Economic	Corridor,	EEC)	และผูร้บัผดิชอบโมดลุในดา้นอตุสาหกรรมยานยนตแ์หง่อนาคต	

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร	์ศูนย์พัทยา

	 -	 ทีป่รกึษาสว่นวจิยัและพฒันาวศิวกรรมพลงังาน	Rural	Electrification	program	

phase	2,	Institute	of	Renewable	Energy	Promotion,	Ministry	of	Energy	and	

Mines	Lao	PDR

	 -	 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการนักศึกษาศูนย์พัทยา	 คณะวิศวกรรมศาสตร	์ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร	์ศูนย์พัทยา

	 -	 รองหวัหนา้ภาควชิาวศิวกรรมเครือ่งกล	ฝา่ยวชิาการ	ภาควชิาวศิวกรรมเครือ่งกล	

คณะวิศวกรรมศาสตร	์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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อาจารย์ณัฐพล  จันทร์แก้ว
Lecturer Nutthapol  Junkaew

สถานที่ทำางาน  	 สาขาวชิาเทคโนโลยเีพือ่การพฒันายัง่ยนื	คณะวทิยาศาสตรแ์ละ	

	 	 	 เทคโนโลยี	 	

โทรศัพท์ที่ทำางาน	 0-2564-4482	

E-mail Address	 Nutthapol.gis2me@gmail.com

	

ประเภทรางวัล  			 ผูไ้ดร้บัรางวลัประกาศเกยีรตคิณุทางดา้นการวจิยัจากหนว่ยงาน	

	 	 	 ภายนอก

ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ 

	 	 	 ระบบภูมิสารสนเทศ	(GEOMATICS)
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อาจารย์ ดร.ณัฐสุดา  เกาทัณฑ์ทอง 
Lecturer Dr. Natsuda  Kaothanthong

สถานที่ทำางาน  	 ภาควชิาเทคโนโลยกีารจดัการ	สถาบนัเทคโนโลยนีานาชาตสิรินิธร

โทรศัพท์ที่ทำางาน	 0-2501-3505	ต่อ	6018

E-mail Address	 natsuda@siit.tu.ac.th

ประเภทรางวัล   	 นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ	ประเภทอาจารย	์

ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ 

	 	 	 -	 Computer	vision

	 	 	 -	 Image	segmentation

	 	 	 -	 Medical	image

	 	 	 -	 Object	recognition

	 	 	 -	 Pattern	matching

	 	 	 -	 Financial	fraud

	 	 	 -	 Natural	language	processing

	 	 	 -	 Data	analysis
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ศาสตราจารย์ ดร.ดาราพร  ถิระวัฒน์
Professor Dr. Daeaporn  Thirawat

สถานที่ทำางาน 		 คณะนิติศาสตร์	

โทรศัพท์ที่ทำางาน	 0-2613-2100	

E-mail Address	 dthirawat@yahoo.com	

ประเภทรางวัล					 ผู้ได้รับการโปรดเกล้าฯ	ให้ดำารงตำาแหน่งศาสตราจารย์

ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ 

	 	 	 กฎหมายเอกชน	สาขาแพ่งและพาณิชย์
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อาจารย์ดิเพนดร้า  เคซ ี
Lecturer Dipendra K.C.

สถานที่ทำางาน 		 วิทยาลัยโลกคดีศึกษา

โทรศัพท์ที่ทำางาน	 0-2564-3061-8	ต่อ	4361	หรือ	4422	

E-mail Address	 dipendra@sgs.tu.ac.th

ประเภทรางวัล 				 นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ	ประเภทอาจารย์	

ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ 

	 	 	 -	 Public	Administration

	 	 	 -	 Organization	Management

	 	 	 -	 Community	Development	

			 	 	 -	 Rural	Development
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รองศาสตราจารย์ ดร.ดุลยโชติ  ชลศึกษ์
Associate Professor Dr. Dulyachot  Cholaseuk

สถานที่ทำางาน  	 	ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล	คณะวิศวกรรมศาสตร์	

โทรศัพท์ที่ทำางาน	 	0-2564-3001	ต่อ	3149	

E-mail Address	 	cdulyach@engr.tu.ac.th	

ประเภทรางวัล  			 ผูไ้ดร้บัรางวลัประกาศเกยีรตคิณุทางดา้นการวจิยัจากหนว่ยงาน	

	 	 	 ภายนอก

ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ 

	 	 	 การออกแบบชิ้นส่วนและระบบทางกล
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุสิต  อธินุวัฒน์ 
Assistant Professor Dr. Dusit  Athinuwat

สถานที่ทำางาน  	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

โทรศัพท์ที่ทำางาน 0-2564-4440	ต่อ	2070		

E-mail Address	 athinova6@hotmail.com	

ประเภทรางวัล 				 ผูไ้ดร้บัรางวลัประกาศเกยีรตคิณุทางดา้นการวจิยัจากหนว่ยงาน	

	 	 	 ภายนอก

ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ 

	 	 	 -	 โรคพืช	

	 	 	 -	 การจัดการเกษตรอินทรีย์	

	 	 	 -	 เกษตรอัจฉริยะ	

	 	 	 -	 ระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
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รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงยศ  นาคอริยกุล
Associate Professor Dr. Songyot  Nakariyakul

สถานที่ทำางาน 		 ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟา้และคอมพวิเตอร	์คณะวศิวกรรมศาสตร์

โทรศัพท์ที่ทำางาน	 0-2564-3001-9	ต่อ	3148	

E-mail Address	 nsongyot@engr.tu.ac.th

	

ประเภทรางวัล	 ผูไ้ดร้บัรางวลัประกาศเกยีรตคิณุทางดา้นการวจิยัจากหนว่ยงาน	

	 	 	 ภายนอก

ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ 

	 	 	 -	 ทำางานวิจัยทางด้านการคัดเลือกคุณสมบัต	ิ

	 	 	 	 (feature	selection)	

	 	 	 -	 การตรวจสอบคุณภาพอาหาร	(food	inspection)	

	 	 	 -	 ชีวสารสนเทศ	(Bioinformatics)
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์  กิจกาญจนารัตน์
Assistant Professor Dr. Taweesak  Kijkanjanarat

สถานที่ทำางาน 		 คณะวิศวกรรมศาสตร์	

โทรศัพท์ที่ทำางาน	 0-2564-3001	ถึง	9	ต่อ	3059	

E-mail Address	 taweesak@engr.tu.ac.th	

ประเภทรางวัล  			 ผู้ได้รับทุนวิจัยโครงการขนาดใหญ่ผ่านสำานักงานศูนย์วิจัยและ

	 	 	 ให้คำาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ 

	 	 	 เทคโนโลยีสารสนเทศ	ฐานข้อมูล	เครือข่ายคอมพิวเตอร์
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวัต  ลิมป์พาณิชย์กุล
Assistant Professor Dr. Thanawut  Limpanitgul

สถานที่ทำางาน  	 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

โทรศัพท์ที่ทำางาน	 0-2613-3124	

E-mail Address	 thanawut@tbs.tu.ac.th	

ประเภทรางวัล  			 ผู้ได้รับทุนวิจัยโครงการขนาดใหญ่ผ่านสำานักงานศูนย์วิจัยและ

	 	 	 ให้คำาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ 

	 	 	 -	 โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

	 	 	 -	 การบริหารกิจการการบริการ

	 	 	 -	 การประเมินและวัดผล
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นางสาวธนัชชา  ชัยดา
Ms. Thanatcha  Chaida

สถานที่ทำางาน 	 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยขั้นสูง	

	 	 	 สำานักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง	

โทรศัพท์ที่ทำางาน	 0-2564-4440	ถึง	79	ต่อ	77671	

E-mail Address	 thanatcha@tu.ac.th	

ประเภทรางวัล					 ผูไ้ดร้บัรางวลัประกาศเกยีรตคิณุทางดา้นการวจิยัจากหนว่ยงาน	

	 	 	 ภายนอก

ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ 

	 	 	 -	 การวิเคราะห์ยา	(Pharmaceuticals)

	 	 	 -	 เครื่องสำาอางและตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อมด้วยเทคนิคลิควิด	

	 	 	 	 โครมา-โทกราฟี	(Cosmetics	and	Environmental	

	 	 	 	 Samples	Analysis	by	Liquid	Chromatographic	

	 	 	 	 Tech ique)
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนิท  เรืองรุ่งชัยกุล
Assistant Professor Dr. Tanit  Ruangrungchaikul

สถานที่ทำางาน  	 สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน	คณะวิทยาศาสตร์

	 	 	 และเทคโนโลยี	

โทรศัพท์ที่ทำางาน	 0-2564-4440	ถึง	59	ต่อ	2319

E-mail Address	 tutanit@hotmail.com

ประเภทรางวัล   		 ผูไ้ดร้บัรางวลัประกาศเกยีรตคิณุทางดา้นการวจิยัจากหนว่ยงาน	

	 	 	 ภายนอก

ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ

	 	 	 -	 เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน	

	 	 	 	 (Renewable	Energy	Technology)

	 	 	 -	 การวางแผนพลังงานระดับท้องถิ่น

	 	 	 	 (Local	Energy	Planning)

	 	 	 -	 เครื่องจักรกลการเกษตร

	 	 	 	 (Agricultural	Machinery)
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ  วีระศิริ 
Assistant Professor Dr. Thanes  Weerasiri 

สถานที่ทำางาน  	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

โทรศัพท์ที่ทำางาน	 0-2564-4482	 	 	 	 	

E-mail Address	 thanesvee@gmail.com	 	 	 	

	 	 	

ประเภทรางวัล    	 ผูไ้ดร้บัรางวลัประกาศเกยีรตคิณุทางดา้นการวจิยัจากหนว่ยงาน	

	 	 	 ภายนอก

ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ 

	 	 	 -	 สอนและบริการวิชาการด้านวิศวกรรมโยธา	

	 	 	 -	 งานแก้ไขอาคารทรุด	ยกอาคารและย้ายอาคาร	

	 	 	 -	 งานตรวจสอบสภาพความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร	

	 	 	 -	 งานวเิคราะหส์าเหตแุละการวบิตัขิองโครงสรา้งและฐานราก	

	 	 	 	 อาคาร	
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ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์นายแพทยธ์รรมนาถ เจรญิบญุ
Assistant Professor Thammanard  Charernboon

สถานที่ทำางาน	 จิตเวชศาสตร์	คณะแพทยศาสตร์

โทรศัพท์ที่ทำางาน	 -

E-mail Address	 dr.thammanard@gmail.com

ประเภทรางวัล					 ผูไ้ดร้บัรางวลัประกาศเกยีรตคิณุทางดา้นการวจิยัจากหนว่ยงาน	

	 	 	 ภายนอก

	 	

ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ

	 	 	 มีความเชี่ยวชาญด้านสาขาจิตเวชศาสตร์



วันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์114

รองศาสตราจารย์ ดร.ธันวดี  จินดา
Associate Professor Dr. Thanwadee  Chinda

สถานที่ทำางาน 		 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

โทรศัพท์ที่ทำางาน	 0-2501-3505	ต่อ	6007

E-mail Address	 thanwadee@siit.tu.ac.th

ประเภทรางวัล					 ผูไ้ดร้บัรางวลัประกาศเกยีรตคิณุทางดา้นการวจิยัจากหนว่ยงาน	

	 	 	 ภายนอก

ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ 

	 	 	 -	 การจัดการการก่อสร้าง	

	 	 	 	 (Construction	management)

	 	 	 -	 ความปลอดภัยในการก่อสร้าง	

	 	 	 	 (Construction	Safety)

	 	 	 -	 การจัดการของเสียในการก่อสร้าง	

	 	 	 	 (Construction	Waste	Management)

	 	 	 -	 การวิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้าง		

	 	 	 	 (Structural	Equation	Modeling)

	 	 	 -	 แบบจำาลองระบบกลศาสตร์	

	 	 	 	 (System	Dynamics	Modeling)
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รองศาสตราจารย์ ดร.ธีร  เจียศิริพงษ์กุล
Associate Professor Dr. Thira  Jearsiripongkul

สถานที่ทำางาน  	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	

โทรศัพท์ที่ทำางาน	 0-2564-3001-9	

E-mail Address	 jthira@engr.tu.ac.th	

ประเภทรางวัล  			 ผู้ได้รับทุนวิจัยโครงการขนาดใหญ่ผ่านสำานักงานศูนย์วิจัยและ

	 	 	 ให้คำาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ 

	 	 	 -		 Linear	and	nonlinear	vibrations

	 	 	 -	 Multibody	dynamic	system

	 	 	 -		 Automatic	control

	 	 	 -		 Modal	analysis

	 	 	 -		 Structure	and	complex	systems

	 	 	 -	 การประปา
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อาจารย์ ดร.ธีรชัย  อรุณเรืองศิริเลิศ 
Lecturer Dr.Teerachai  Arunruangsirilert

สถานที่ทำางาน 		 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	

โทรศัพท์ที่ทำางาน	 0-2613-2200	

E-mail Address	 teerachai@tbs.tu.ac.th	

ประเภทรางวัล    	 ผูไ้ดร้บัรางวลัประกาศเกยีรตคิณุทางดา้นการวจิยัจากหนว่ยงาน	

	 	 	 ภายนอก

ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ 

	 	 	 -	 การบัญชีการเงิน

	 	 	 -	 การบัญชีบริหาร	

	 	 	 -	 การตรวจสอบบัญช	ี

	 	 	 -	 การตรวจสอบภายใน

		 	 	 -	 การควบคุมภายใน

	 	 	 -	 การกำากับดูแลกิจการ
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ศาสตราจารย์ ดร.นนทวัชร์  นวตระกูลพิสุทธิ์
Professor Dr. Nontawat  Nawatrakulpisut

สถานที่ทำางาน  	 คณะนิติศาสตร	์

โทรศัพท์ที่ทำางาน	 0-2613-2100	

E-mail Address	 tainnawa@hotmail.com	

ประเภทรางวัล					 ผู้ได้รับการโปรดเกล้าฯ	ให้ดำารงตำาแหน่งศาสตราจารย์

ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ 

	 	 	 กฎหมายธุรกิจ	และกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
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ศาสตราจารย์ ดร.นภดล  ร่มโพธิ์
Professor Dr. Nopadol  Rompho

สถานที่ทำางาน 	 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	

โทรศัพท์ที่ทำางาน	 0-2696-5940,	0-2613-2290

E-mail Address	 nopadol@tbs.tu.ac.th

ประเภทรางวัล	 ผู้ได้รับการโปรดเกล้าฯ	ให้ดำารงตำาแหน่งศาสตราจารย์

ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ 

	 ศาสตราจารย์	 ดร.นภดล	 ร่มโพธิ์	 สำาเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	 สาขา

วศิวกรรมเคม	ี(เกยีรตนิยิมอนัดบัสอง)	จากจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั	Master	of	Science	in	

Chemical	Engineering	ที	่Oregon	State	University	ประเทศสหรฐัอเมรกิา	บรหิารธรุกจิ

มหาบัณฑิต	ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	และ	Doctor	of	Philosophy	(Management)	

ที่	University	of	Glasgow	ประเทศสหราชอาณาจักร	

	 ศาสตราจารย์	 ดร.นภดล	 ร่มโพธิ์	 มีประสบการณ์การทำางานทั้งในภาครัฐและภาค

เอกชน	เคยเปน็ทีป่รกึษาใหก้บัองคก์รขนาดใหญห่ลายแหง่	มผีลงานวชิาการและงานวจิยัที่

โดดเดน่อยา่งตอ่เนือ่งในเรือ่งของการวดัผลการปฏบิตังิานองคก์ร	เคยดำารงตำาแหนง่หวัหนา้

สาขาบรหิารการปฏบิตักิาร	และรกัษาการในตำาแหนง่รองอธกิารบดฝีา่ยวจิยั	มหาวทิยาลยั

ธรรมศาสตร	์ปจัจบุนัดำารงตำาแหนง่ศาสตราจารย	์ในสาขาบรหิารการปฏบิตักิาร	คณะพาณชิ-	

ยศาสตร์และการบัญชี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	และคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูป

การศึกษา
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร  ลีปรีชานนท์
Assistant Professor Dr. Nopbhorn  Leeprechanon

สถานที่ทำางาน  	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	

โทรศัพท์ที่ทำางาน	 0-2564-3001-9	ต่อ	3272		

E-mail Address	 nopbhorn@engr.tu.ac.th	

ประเภทรางวัล 				 1)	 ผู้ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณทางด้านการวิจัย

	 	 	 	 จากหน่วยงานภายนอก

	 	 	 2)	 ผู้ได้รับทุนวิจัยโครงการขนาดใหญ่ผ่านสำานักงานศูนย์วิจัย	

	 	 	 	 และให้คำาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ 

	 -	 ด้านสาธารณูปโภค	 ปรับปรุงและแก้ปัญหาด้านการบริหารจัดการ	 ด้านเทคนิค	

ด้านกฎหมาย	และด้านโครงสร้างพื้นฐาน

	 -	 การจัดการด้านระบบการขนส่ง	ทั้งทางทางบก	ทางอากาศและทางราง

	 -	 ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอจัฉรยิะ	การวางแผนระบบไฟฟ้ากำาลงั	และนโยบายพลงังาน

	 -	 การออกแบบและพัฒนาระบบบำาบัดและขจัดสิ่งปฏิกูลในนำ้า

	 -	 การออกแบบงานด้านวศิวกรรม	พฒันาหลกัสตูรการฝึกอบรม	การบรหิารจดัการ

องค์กร	 ศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงกู้ภัยและพัฒนา	 มาตรฐานระบบป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

	 -	 การจัดการด้านการสร้างความมีส่วนร่วม	 และพัฒนาแผนการส่งเสริมกิจกรรม

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
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รองศาสตราจารย์ ดร.นภาพร  ยังวิเศษ
Associate Professor Dr. Napaporn  Youngvises

สถานที่ทำางาน	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

โทรศัพท์ที่ทำางาน	 2409	

E-mail Address	 nyoungvises@hotmail.com	

ประเภทรางวัล 			 ผูไ้ดร้บัรางวลัประกาศเกยีรตคิณุทางดา้นการวจิยัจากหนว่ยงาน	

	 	 	 ภายนอก

ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ 

	 	 	 -	 Optical	sensor

	 	 	 -	 Lab	on	a	chip

	 	 	 -	 Multi-analysis

	 	 	 -	 Environmental	monitoring

	 	 	 -	 Green	Tech	nology



วันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 121

อาจารย์ นายแพทย์นฤป นพวิญญูวงศ์ 
Lecturer Narupa Noppawinyoowong 

สถานที่ทำางาน  	 คณะแพทยศาสตร	์

โทรศัพท์ที่ทำางาน	 0-2926-9523

E-mail Address	 narupacvt@gmail.com

ประเภทรางวัล  	 รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น	สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ 

	 	 		 -	 อาจารย์ประจำาหน่วยศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก	

	 	 		 	 ภาควิชาศัลยศาสตร์	คณะแพทยศาสตร์	มธ.	

	 	 		 -	 การผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจ

	 	 		 -	 การผ่าตัดรักษาโรคของหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องอก
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รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล  นิราทร  
Associate Professor Dr. Narumol  Nirathron

สถานที่ทำางาน 		 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์	

โทรศัพท์ที่ทำางาน	 0-2613-2515	(82-5539)		

E-mail Address	 narumolnira@hotmail.com

	

ประเภทรางวัล    	 ผูไ้ดร้บัรางวลัประกาศเกยีรตคิณุทางดา้นการวจิยัจากหนว่ยงาน	

	 	 	 ภายนอก

ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ 

	 แรงงานนอกระบบ	(Workers	in	the	Informal	Economy)	โดยเฉพาะผู้ประกอบ

อาชีพอิสระขนาดเล็ก	 แรงงานรับงานไปทำาที่บ้าน	 แรงงานภาคเกษตร	 การคุ้มครองทาง

สังคม	(Social	Protection)		การบริหารการเปลี่ยนแปลง	(Change	Management)		
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อาจารย์นาวิน  สมญาติ
Lecturer Nawin  Somyat

สถานที่ทำางาน  	 คณะวิศวกรรมศาสตร	์	

โทรศัพท์ที่ทำางาน	 0-2564-3001	ต่อ	3064	

E-mail Address	 snawin@engr.tu.ac.th	

ประเภทรางวัล 				 ผูไ้ดร้บัรางวลัประกาศเกยีรตคิณุทางดา้นการวจิยัจากหนว่ยงาน

	 	 	 ภายนอก

ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ 

	 	 	 -	 โปรแกรมคอมพิวเตอร	์	

	 	 	 -	 เครือข่ายคอมพิวเตอร์		

	 	 	 -	 ไมโครคอนโทรลเลอร์
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รองศาสตราจารย์ ดร.นิพันธ์  วิเชียรน้อย 
Associate Professor Dr. Nipan  Vichiennoi

สถานที่ทำางาน  	 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง			

โทรศัพท์ที่ทำางาน	 0-2986-9434		

E-mail Address	 nipanvichiennoi@hotmail.com	

ประเภทรางวัล					 ผู้ได้รับทุนวิจัยโครงการขนาดใหญ่ผ่านสำานักงานศูนย์วิจัยและ

	 	 	 ให้คำาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ 

	 	 	 -	 Urban	Economics;	Urban	Management;	

	 	 	 	 Planning	Law	and	Regulation

	 	 	 -	 Real	Estate	Finance	and	Investment

	 	 	 -	 Spatial	Development	Plan
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิภารัตน์  ศรีธเรศ
Assistant Professor Dr. Niparat  Sritharet

สถานที่ทำางาน 		 สาขาวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร	คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี		

โทรศัพท์ที่ทำางาน	 0-2564-4488

E-mail Address	 sniparat@hotmail.com

ประเภทรางวัล    	 ผูไ้ดร้บัรางวลัประกาศเกยีรตคิณุทางดา้นการวจิยัจากหนว่ยงาน	

	 	 	 ภายนอก

ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ 

	 	 	 -	 การผลิตและการจัดการฟาร์มสัตว์ปีก			

	 	 	 -	 อาหารและโภชนศาสตร์สัตว์			

	 	 	 -	 การเก็บรักษาผลผลิตจากสัตว์และผลิตภัณฑ์
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรยงค์  รุ่งเรืองด้วยบุญ
Assistant Professor Dr. Bunyong  Rungroungdouyboon

สถานที่ทำางาน 		 คณะวิศวกรรมศาสตร์	

โทรศัพท์ที่ทำางาน	 0-2564-3001-9		ต่อ	3159	

E-mail Address	 rbunyong@engr.tu.ac.th	

ประเภทรางวัล  			 ผูไ้ดร้บัรางวลัประกาศเกยีรตคิณุทางดา้นการวจิยัจากหนว่ยงาน	

	 	 	 ภายนอก

ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ 

	 	 	 -	 Product	Design

	 	 	 -	 Mechanical	Design

	 	 	 -	 Biomechanics
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รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบา  พฤกษาพันธุ์รัตน์
Associate Professor Dr. Busaba  Phruksaphanrat

สถานที่ทำางาน  	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	

โทรศัพท์ที่ทำางาน	 0-2564-3003	ต่อ	3177		

E-mail Address	 lbusaba@engr.tu.ac.th

	

ประเภทรางวัล  			 ผูไ้ดร้บัรางวลัประกาศเกยีรตคิณุทางดา้นการวจิยัจากหนว่ยงาน	

	 	 	 ภายนอก

ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ 

	 	 	 -	 Multicriteria	decision	making

	 	 	 -	 Fuzzy	mathematical	programming

	 	 	 -	 Supply	chain	management

	 	 	 -	 Computer	simulation

	 	 	 -	 Fuzzy	logic	control
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญญา  เชิดหิรัญกร
Assistant Professor Dr. Benya  Cherdhirunkorn

สถานที่ทำางาน  	 สาขาเทคโนโลยวีสัดแุละสิง่ทอ	คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

โทรศัพท์ที่ทำางาน	 0-2564-4440

E-mail Address	 benyac@hotmail.com,	benya@tu.ac.th	

ประเภทรางวัล 			 ผูไ้ดร้บัรางวลัประกาศเกยีรตคิณุทางดา้นการวจิยัจากหนว่ยงาน	

	 	 	 ภายนอก

ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ 

	 	 	 -	 อิเล็กโตรเซรามิก	

	 	 	 -	 กระบวนการผลิตเซรามิก
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อาจารย์ ดร.ปกรณ์  ปรีชาบูรณะ
Lecturer Dr. Pakorn  Preechaburana

สถานที่ทำางาน  	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

โทรศัพท์ที่ทำางาน	 0-2564-4440	ต่อ	2500	

E-mail Address	 pakornpr@gmail.com,	ppakorn@tu.ac.th	

ประเภทรางวัล  			 ผูไ้ดร้บัรางวลัประกาศเกยีรตคิณุทางดา้นการวจิยัจากหนว่ยงาน	

	 	 	 ภายนอก

ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ 

	 การพัฒนาวิธีการสร้างอุปกรณ์เชิงแสงเพื่อใช้สำาหรับการตรวจวัดทางเคมีและทาง

ชีววิทยาโดยใช้วิธีสเปกโตร	 สโคปีทางแสง	 ได้แก่	 เทคนิคการดูดกลืนแสง	 เทคนิคการ	

กระเจิงรามาน	เทคนิคการสะท้อนกลับหมดของแสง	เทคนิคอิลิปโซเมทร	ีและเทคนิคคลื่น

ผิวพลาสมอน	
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รองศาสตราจารย์ปกรณ์  เสริมสุข 
Associate Professor Pakorn  Sermsuk

สถานที่ทำางาน  	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

โทรศัพท์ที่ทำางาน	 0-2564-4490		

E-mail Address	 pakorns@tu.ac.th	

ประเภทรางวัล 				 ผู้ได้รับทุนวิจัยโครงการขนาดใหญ่ผ่านสำานักงานศูนย์วิจัยและ

	 	 	 ให้คำาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ 

	 	 	 -	 Software	Engineering

	 	 	 -	 Programming	Languages
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รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์  โอภาประกาสิต 
Associate Professor Dr. Pakorn  Opaprakasit

สถานที่ทำางาน  	 ศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการด้านวัสดุและเทคโนโลยี	

	 	 	 พลาสมา	(M@P	Tech)	ภาควิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยีเคมี	

	 	 	 ชีวภาพ	สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร	

โทรศัพท์ที่ทำางาน	 0-2986-9009	-	13	ต่อ	1806

E-mail Address	 pakorn@siit.tu.ac.th,	pakorno@gmail.com

ประเภทรางวัล					 ผูไ้ดร้บัรางวลัประกาศเกยีรตคิณุทางดา้นการวจิยัจากหนว่ยงาน	

	 	 	 ภายนอก

ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ 

	 	 	 -	 พอลิเมอร์ชีวภาพ	(Biopolymers)

	 	 	 -	 วัสดุนาโน	(Nanomaterials)	

	 	 	 -	 วัสดุชีวการแพทย์	(Biomedical	Materials)

	 	 	 -	 เซ็นเซอร	์(Sensors	for	Chemicals	Cetention)

	 	 	 -	 สเปกโตรสโคปี	(Spectroscopy)
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รองศาสตราจารย์ปนัดดา  โรจน์พิบูลสถิตย์ 
Associate Professor Panadda  Rojpibulstit

สถานที่ทำางาน	 สาขาชีวเคมี	คณะแพทยศาสตร์	

โทรศัพท์ที่ทำางาน	 -	

E-mail Address	 panadda_rojpibulstit@hotmail.com

ประเภทรางวัล 				 ผูไ้ดร้บัรางวลัประกาศเกยีรตคิณุทางดา้นการวจิยัจากหนว่ยงาน	

	 	 	 ภายนอก

	 	

ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ 

	 	 	 มีความเชี่ยวชาญด้านสาขาชีวเคมี
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์  สุขสมปอง 
Assistant Professor Dr. Prapun  Suksompong

สถานที่ทำางาน  	 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร		

โทรศัพท์ที่ทำางาน	 0-2501-3505	ต่อ	5013	

E-mail Address	 prapun@siit.tu.ac.th	

ประเภทรางวัล					 ผูไ้ดร้บัรางวลัประกาศเกยีรตคิณุทางดา้นการวจิยัจากหนว่ยงาน	

	 	 	 ภายนอก

ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ 

	 	 	 -	 Wireless	communications

	 	 	 -	 Indoor	positioning	principles	and	localization

	 	 	 	 tech	niques

	 	 	 -	 Computational	neuroscience

	 	 	 -	 Energy-efficient	coding

	 	 	 -	 Poisson	process	and	Poisson	convergence
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประไพพิศ  มุทิตาเจริญ 
Assistant Professor Prapaipit  Muthitacharoen

สถานที่ทำางาน 		 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

โทรศัพท์ที่ทำางาน	 0-2613-2709	

E-mail Address	 pmuthitacharoen@gmail.com	

ประเภทรางวัล    	 ผู้ได้รับทุนวิจัยโครงการขนาดใหญ่ผ่านสำานักงานศูนย์วิจัยและ

	 	 	 ให้คำาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ 

	 	 	 -		 การวางแผนการสื่อสาร	(Strategic	Planner)

	 	 	 -		 การสื่อสารประเด็นและภาวะวิกฤติ		

	 	 	 -	 ความรู้เรื่องเท่าทันสื่อ

	 	 	 -	 การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง	และการสื่อสารความเสี่ยง
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รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์  วังศกาญจน์ 
Associate Professor Dr. Prapat  Wangkarn

สถานที่ทำางาน  	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	

โทรศัพท์ที่ทำางาน	 0-2564-3001-9	

E-mail Address	 wprapat@engr.tu.ac.th	

ประเภทรางวัล    	 ผู้ได้รับทุนวิจัยโครงการขนาดใหญ่ผ่านสำานักงานศูนย์วิจัยและ

	 	 	 ให้คำาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ 

	 	 	 -	 Fuel

	 	 	 -	 Energy	and	Combustion		
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รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาศรี  เทพรักษา
Associate Professor Dr. Prapasri  Theprugsa

สถานที่ทำางาน  	 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร	

	 	 	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

โทรศัพท์ที่ทำางาน	 0-2564-4440	ต่อ	2550,	2037			โทรสาร	0-2564-4486			

E-mail Address	 t_prapasri@outlook.com

ประเภทรางวัล  			 ผูไ้ดร้บัรางวลัประกาศเกยีรตคิณุทางดา้นการวจิยัจากหนว่ยงาน	

	 	 	 ภายนอก

ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ 

	 	 	 -	 การแปรรูปอาหาร	

	 	 	 -	 การผลิตอาหารพร้อมบริโภคในรีทอร์ทเพาซ์	

	 	 	 -	 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์	

	 	 	 -	 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เพื่อสุขภาพ
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวิทย์  เรืองไรรัตนโรจน์
Assistant Professor Prawit  Ruengrairattanaroj

สถานที่ทำางาน			 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

โทรศัพท์ที่ทำางาน	 2409	

E-mail Address    		 prawitru@tu.ac.th	

ประเภทรางวัล  		 ผูไ้ดร้บัรางวลัประกาศเกยีรตคิณุทางดา้นการวจิยัจากหนว่ยงาน	

	 	 	 ภายนอก

ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ 

	 	 	 -	 Optical	sensor

	 	 	 -	 Lab	on	a	chip

	 	 	 -	 Multi-analysis

	 	 	 -	 Environmental	monitoring

	 	 	 -	 Green	Tech	nology
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อาจารย์ ดร.ปฤณภัก  มหาทรัพย์
Lecturer Dr. Parinnapak  Mahasup

สถานที่ทำางาน  	 ภาควิชากายภาพบำาบัด	คณะสหเวชศาสตร	์

โทรศัพท์ที่ทำางาน	 0-2986-9213	ต่อ	7256,	7208

E-mail Address	 parinnapak.m@allied.tu.ac.th

ประเภทรางวัล 				 ผูไ้ดร้บัรางวลัประกาศเกยีรตคิณุทางดา้นการวจิยัจากหนว่ยงาน	

	 	 	 ภายนอก

ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ 

	 มีความเชี่ยวชาญทางด้านกายภาพบำาบัดในเด็ก	 (Pediatric	 Physical	 Therapy)	

เช่น	 เด็กภาวะสมองพิการ	 เด็กพัฒนาการล่าช้า	 เด็กที่มีความผิดปกติทางระบบประสาท	

และเชี่ยวชาญทางด้านกายวิภาคศาสตร์	(Human	anatomy)
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาริชาต  ชื่นวัฒนกุล 
Assistant Professor Parichat  Chuenwatanakul

สถานที่ทำางาน  	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	

โทรศัพท์ที่ทำางาน	 0-2564-3001-9		

E-mail Address	 cparicha@engr.tu.ac.th	

ประเภทรางวัล 				 ผู้ได้รับทุนวิจัยโครงการขนาดใหญ่ผ่านสำานักงานศูนย์วิจัยและ

	 	 	 ให้คำาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ 

	 	 	 -	 การวางแผนและการควบคุมการผลิต	

	 	 	 	 (Production	Planning	control)

	 	 	 -	 การเพิ่มผลผลิตทางอุตสาหกรรม		

	 	 	 	 (Productivity	Improvement)
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริยา ณ นคร
Assistant Professor Dr. Pariya Na Nakorn

สถานที่ทำางาน  	 สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี

โทรศัพท์ที่ทำางาน	 0-2564-4444	ต่อ	2452	หรือ	2564

E-mail Address	 gipa77@gmail.com,	gipa77@hotmail.com	

ประเภทรางวัล 			 ผูไ้ดร้บัรางวลัประกาศเกยีรตคิณุทางดา้นการวจิยัจากหนว่ยงาน	

	 	 	 ภายนอก

ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ 

	 	 	 -	 Nanobiotech	nology	 	

	 	 	 -	 Biosensor

	 	 	 -	 Cosmeceutical	product	from	herb	extracts
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รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะ  ปิ่นศรศักดิ์ 
Associate Professor Piya  Pinsornsak 

สถานที่ทำางาน  	 คณะแพทยศาสตร์	

โทรศัพท์ที่ทำางาน	 	-	

E-mail Address	 pinpiya2003@yahoo.com	

ประเภทรางวัล   		 ผู้มีผลงานจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร

ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ 	

	 	 	 -	 แพทย์ออร์โธปิดิกส	์

	 	 	 -	 อนุสาขา

	 	 	 -	 ข้อเข่าและข้อสะโพก
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รองศาสตราจารย์ ดร.ปีเตอร์  รักธรรม 
Associate Professor Dr. Peter  Ractham

สถานที่ทำางาน  	 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	

โทรศัพท์ที่ทำางาน	 0-2696-5928	

E-mail Address	 peter@tbs.tu.ac.th	

ประเภทรางวัล					 ผูไ้ดร้บัรางวลัประกาศเกยีรตคิณุทางดา้นการวจิยัจากหนว่ยงาน	

	 	 	 ภายนอก

ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ 

	 	 	 -	 IT	Strategic	&	Management	

	 	 	 -	 Knowledge	Management	

	 	 	 -	 Health	Informatics	

	 	 	 -	 ERP	

	 	 	 -	 Social	Media
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อาจารย์ปูนเทพ  ศิรินุพงศ ์
Lecturer Poonthep  Sirinupong 

สถานที่ทำางาน  	 คณะนิติศาสตร	์

โทรศัพท์ที่ทำางาน	 0-2613-2100	

E-mail Address	 poonthep@gmail.com	

ประเภทรางวัล  			 นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ	ประเภทอาจารย์			

ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ 

	 	 	 -	 ผู้บรรยายวิชากฎหมายมหาชน	

	 	 	 -	 กฎหมายรัฐธรรมนูญ	

	 	 	 -	 กฎหมายปกครอง	

	 	 	 -	 กฎหมายศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ		

	 	 	 -	 กฎหมายพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง
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ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์  รัตนเดโช 
(ศาสตราจารยเ์งินเดอืนขัน้สงู-ศาสตราจารยร์ะดบั 11)
Professor Dr. Phadungsak  Ratanadecho

สถานที่ทำางาน 		 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล	คณะวิศวกรรมศาสตร	์

โทรศัพท์ที่ทำางาน	 0-2564-3001-9	ต่อ	3153	

E-mail Address	 ratphadu@engr.tu.ac.th	

ประเภทรางวัล 				 ผูไ้ดร้บัรางวลัประกาศเกยีรตคิณุทางดา้นการวจิยัจากหนว่ยงาน	

	 	 	 ภายนอก

ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ 

	 -	 หนังสือพื้นฐานการทำาความร้อนด้วยไมโครเวฟ	 (Principle	 of	 Microwave	

Heating)

	 -	 งานวิจัย	การจำาลองการกระจายตัวของสนามไฟฟ้าและอุณหภูมิภายในร่างกาย

มนุษย์ขณะได้รับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่รั่วไหลด้วยระเบียบวิธีเชิงตัวเลข	 (กรณี

ศึกษา:	ไม่มีเกราะป้องกันและมีเกราะป้องกัน)

	 -	 งานวจิยั	เครือ่งอบแหง้ไมย้างพาราดว้ยระบบไมโครเวฟปอ้นคลืน่หลายตำาแหนง่

และการพาความร้อนร่วมกับสายพานลำาเลียงต่อเนื่อง

	 -	 งานวิจัย	 เครื่องตรวจหาประจุไฟฟ้าบนวัสดุอนุภาคนาโน	 (Nanoparticle		

	Material	Charge	Detector)

	 -	 งานวจิยั	เครือ่งกำาเนดิความรอ้นดว้ยคลืน่ไมโครเวฟชนดิปอ้นคลืน่หลายตำาแหนง่

ร่วมกับระบบสายพานลำาเลียง													

	 -	 งานวจิยั	เครือ่งอบแหง้ผลติภณัฑท์างการเกษตรเชงิพาณชิยโ์ดยใชค้ลืน่ไมโครเวฟ

ที่ป้อนคลื่นสองตำาแหน่งร่วมกับระบบสเปาเตดเบด
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	 -	 งานวิจัย	อุปกรณ์บ่มสีเส้นจราจรด้วยคลื่นไมโครเวฟ

	 -	 งานวิจัย	เครื่องอบแห้งด้วยระบบไมโครเวฟร่วมระบบสุญญากาศ

	 -	 งานวิจัย	 เครื่องตรวจสอบการรั่วของคลื่นไมโครเวฟแบบพกพา	 (Portable		

Microwave	Leakage	Detector)

	 -	 งานวิจัยและพัฒนาการอุ่นอาหารไทยพร้อมรับประทานแช่แข็งด้วยพลังงาน

ไมโครเวฟในร้าน	7-Eleven	บริษัทเครือ	CPAll

	 -	 งานวจิยั	สมารท์ออนไลนเ์ซน็เซอรส์ำาหรบัเฝา้ตดิตามสภาวะการหดตวัของมดลกู	

อัตราการเต้นหัวใจของทารกในครรภ์	และวัดความดันโลหิตของหญิงตั้งครรภ์

	 -	 งานวจิยั	การจำาลองดว้ยคอมพวิเตอรใ์นกระบวนการฆา่เซลลม์ะเรง็ตบัโดยใชค้ลืน่

ไมโครเวฟที่ป้อนคลื่นผ่านท่อแอนแทนนา

	 -	 งานวิจัย	 การศึกษาอัตราการดูดกลืนพลังงานจำาเพาะและการถ่ายเทความร้อน

ในสมองมนุษย์จากการสัมผัสคลื่นโทรศัพท์มือถือ
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ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.นายแพทยพ์สษิฐพ์ล  วชัรวงศว์าน 
Assistant Professor Dr. Pasitpon  Vatcharavongvan

สถานที่ทำางาน  	 คณะแพทยศาสตร์	

โทรศัพท์ที่ทำางาน	 0-2926-9802	

E-mail Address	 pasitpon@staff.tu.ac.th	

ประเภทรางวัล    	 ผูไ้ดร้บัรางวลัประกาศเกยีรตคิณุทางดา้นการวจิยัจากหนว่ยงาน	

	 	 	 ภายนอก

ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ 

	 	 	 -	 การสร้างเสริมสุขภาพ	

	 	 	 -	 การใช้ยาในผู้สูงอายุ
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รองศาสตราจารย์พัชรา  พัชราวนิช 
Associate Professor Pachara  Pacharavanich 

สถานที่ทำางาน  	 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	

โทรศัพท์ที่ทำางาน	 0-2613-3124	

E-mail Address	 mpachara@gmail.com	

ประเภทรางวัล 				 ผู้ได้รับทุนวิจัยโครงการขนาดใหญ่ผ่านสำานักงานศูนย์วิจัยและ

	 	 	 ให้คำาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ	

	 	 	 -	 การเงิน	(Finance)

	 	 	 -	 อสังหาริมทรัพย์	(Real	Estate)

	 	 	 -	 ประเมินราคาทรัพย์สิน	(Appraisal)

	 	 	 -	 การศึกษาความเป็นไปได้โครงการ	(Feasibility	Study)
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อาจารย์ ดร.พาณุวงศ์  คัมภิรารักษ์
Lecturer Dr. Panuwong  Kumpirarusk

สถานที่ทำางาน  	 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	

โทรศัพท์ที่ทำางาน	 ท่าพระจันทร์:	0-2613-2268,	ศูนย์รังสิต:	0-2696-5914			

E-mail Address	 panuwong@tbs.tu.ac.th	

ประเภทรางวัล 				 ผูไ้ดร้บัรางวลัประกาศเกยีรตคิณุทางดา้นการวจิยัจากหนว่ยงาน	

	 	 	 ภายนอก

	

ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ	

	 Dr.	Panuwong	Kumpirarusk	is	a	lecturer	of	Operations	Management	of	

Thammasat	Business	School	and	the	Director	of	Thammasat	Competency	

Test	 Center.	 At	 present,	 he	 teaches	 Quality	Management	 for	 bachelor		

degree,	 Operations	Management	 and	 Data	 Analysis	 for	 Decision	Making	

for	both	bachelor	and	master	degrees.	He	is	specialized	in	standards	and		

conformity	assessment,	operations	management	and	project	management	as	

well.	His	research	interests	lie	in	the	area	of	project	management	in	public	

sector,	 industrial	policies	and	 strategies,	 and	management	of	operational	

risk	and	sustainability.			
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รองศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์  สมภาร 
Associate Professor Dr. Pipat  Somparn

สถานที่ทำางาน 		 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี	

โทรศัพท์ที่ทำางาน	 0-2564-4440	ต่อ	2371	

E-mail Address	 somparn@tu.ac.th	

ประเภทรางวัล    	 ผูไ้ดร้บัรางวลัประกาศเกยีรตคิณุทางดา้นการวจิยัจากหนว่ยงาน	

	 	 	 ภายนอก

ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ 

	 	 	 พฤติกรรมวิทยาประยุกต์
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิศาล  แก้วประภา 
Assistant Professor Dr. Phisan  Kaewprapha 

สถานที่ทำางาน  	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	

โทรศัพท์ที่ทำางาน	 0-2564-3001-9	

E-mail Address	 kphisan@engr.tu.ac.th	

ประเภทรางวัล 				 ผูไ้ดร้บัรางวลัประกาศเกยีรตคิณุทางดา้นการวจิยัจากหนว่ยงาน	

	 	 	 ภายนอก

ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ 

	 	 	 -	 Wireless	Network	&	Communication

	 	 	 -	 Neural	Networks
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รองศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ  ตู้จินดา 
Associate Professor Dr. Pisanu  Toochinda 

สถานที่ทำางาน  	 ภาควชิาวศิวกรรมและเทคโนโลยเีคมชีวีภาพ	สถาบนัเทคโนโลย	ี

	 	 	 นานาชาติสิรินธร		

โทรศัพท์ที่ทำางาน	 0-2986-9009	ต่อ	2309

E-mail Address pisanu@siit.tu.ac.th	

ประเภทรางวัล					 ผูไ้ดร้บัรางวลัประกาศเกยีรตคิณุทางดา้นการวจิยัจากหนว่ยงาน	

	 	 	 ภายนอก	

ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ 

	 	 	 -	 Hydrogen	production	from	alcohol	reforming

	 	 	 -	 Photo-catalytic	synthesis	of	hydrocarbons	from		

	 	 	 	 CO2/H2O

	 	 	 -	 Photochemical	solar	cells

	 	 	 -	 Gas-solid	reactor	design

	 	 	 -	 Heterogeneous	catalysis

	 	 	 -	 Nano-material	/	zeolite	syntheses

	 	 	 -	 Bio-molecular	imprinted	materials.
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรดร  แก้วลาย 
Assistant Professor Dr. Peeradorn  Kaewlai

สถานที่ทำางาน 		 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง			

โทรศัพท์ที่ทำางาน	 0-2986-9434	

E-mail Address	 pkaewlai@post.harvard.edu	

ประเภทรางวัล  			 ผู้ได้รับทุนวิจัยโครงการขนาดใหญ่ผ่านสำานักงานศูนย์วิจัยและ

	 	 	 ให้คำาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ 

	 -	 การจดัทำารายละเอยีดโครงการ	(Architectural	Programming)	การวางผงั	และ

การออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู	้ การมีปฏิสัมพันธ์	 และการ

สร้างสรรค์นวัตกรรม

	 -	 การใชว้ธิคีดิเชงิออกแบบ	(Design	Thinking)	และการออกแบบบรกิาร	(Service	

Design)	เพื่อพัฒนาการบริการสาธารณะ

	 -	 การวางผงัและแผนพฒันาเมอืง/ยา่น	เพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการการแขง่ขนั

และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

	 -	 การวางผังและแผนพัฒนาพื้นที่เชิงกลยุทธ์

	 -	 การพัฒนาโครงการขนาดใหญ่
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รองศาสตราจารย์ ดร.พีระ  เจริญพร 
Associate Professor Dr. Peera  Charoenporn

สถานที่ทำางาน 		 คณะเศรษฐศาสตร์	

โทรศัพท์ที่ทำางาน	 0-2613-2457

E-mail Address	 peera@econ.tu.ac.th

ประเภทรางวัล 				 ผู้ได้รับทุนวิจัยโครงการขนาดใหญ่ผ่านสำานักงานศูนย์วิจัยและ

	 	 	 ให้คำาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ 

	 	 	 -		 นโยบายสาธารณะ

	 	 	 -	 นโยบายอุตสาหกรรม

	 	 	 -	 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม

	 	 	 -		 การบริหารเชิงกลยุทธ์
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รองศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์  เภาประเสริฐ
Associate Professor Dr. Peerasak  Paoprasert

สถานที่ทำางาน  	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ที่ทำางาน	 0-2564-4440	ต่อ	2408

E-mail Address	 peerasak@tu.ac.th

ประเภทรางวัล  			 ผูไ้ดร้บัรางวลัประกาศเกยีรตคิณุทางดา้นการวจิยัจากหนว่ยงาน	

		 ภายนอก

ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ 

	 	 		 -	 เคมี	

	 	 		 -	 วัสดุศาสตร์
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภคินี  เอมมณี
Assistant Professor Dr. Pakinee  Aimmanee

สถานที่ทำางาน  	 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร		

โทรศัพท์ที่ทำางาน	 0-2501-3505		

E-mail Address	 pakinee@siit.tu.ac.th	

ประเภทรางวัล   		 ผูไ้ดร้บัรางวลัประกาศเกยีรตคิณุทางดา้นการวจิยัจากหนว่ยงาน	

	 	 	 ภายนอก

ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ 

	 	 	 -	 การวิจัยด้านการประมวลผลภาพทางการแพทย	์

	 	 	 -	 การสืบค้นข้อมูล	

	 	 	 -	 การซ่อนข้อมูลในคลื่นเสียง
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภวินท์  สิริสาลี
Assistant Professor Pawin  Sirisali

สถานที่ทำางาน  	 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง	

โทรศัพท์ที่ทำางาน	 0-2986-9434		

E-mail Address	 pawinsirisali@hotmail.com	

ประเภทรางวัล 				 1)	 นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ	ประเภทอาจารย์			

	 	 		 2)	 ผู้ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณทางด้านการวิจัย

	 	 		 	 จากหน่วยงานภายนอก

ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ 

	 	 		 -	 การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล	(Universal	Design)		

	 	 		 -	 Computer	aided	design	for	Landscape	Architecture
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิน  ศิริประภานุกูล
Assistant Professor Dr. Pawin  Siriprapanukul

สถานที่ทำางาน 		 คณะเศรษฐศาสตร์	

โทรศัพท์ที่ทำางาน	 0-2623-2450	

E-mail Address	 pawin@econ.tu.ac.th	

ประเภทรางวัล					 ผู้ได้รับทุนวิจัยโครงการขนาดใหญ่ผ่านสำานักงานศูนย์วิจัยและ

	 	 	 ให้คำาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ	

	 	 	 -	 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค

	 	 	 -	 เศรษฐศาสตร์การคลัง

	 	 	 -		 เศรษฐศาสตร์การเงิน
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รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ภาสกร  ศรีทิพย์สุโข 
Associate Professor Paskorn  Sritipsukho

สถานที่ทำางาน  	 ภาควิชากุมารเวชศาสตร์	คณะแพทยศาสตร์	

โทรศัพท์ที่ทำางาน	 0-2926-9759	

E-mail Address	 paskorn100@yahoo.com	

ประเภทรางวัล   		 ผูไ้ดร้บัรางวลัประกาศเกยีรตคิณุทางดา้นการวจิยัจากหนว่ยงาน	

		 ภายนอก

ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ 

	 	 		 -	 กุมารเวชศาสตร์

	 	 		 -	 ระบาดวิทยาคลินิกและสถิติศาสตร์ทางการแพทย์
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ดร.ภูนุช  มูหะหมัด
Dr. Phunuch  Muhamad

สถานที่ทำางาน 		 ศูนย์วิจัยค้นคว้าและพัฒนายา	สำานักงานวิทยาศาสตร์และ	

	 	 	 เทคโนโลยีชั้นสูง	

โทรศัพท์ที่ทำางาน	 0-2564-3089-91	ต่อ	77040	

E-mail Address	 nurah_ab@yahoo.com,	phunuchmuhamad@gmail.com

	

ประเภทรางวัล  			 นกัวจิยัรุน่ใหมด่เีดน่ระดบัคณะ	ประเภทนกัวจิยัหรอืผูป้ฏบิตังิาน	

	 	 	 ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย

ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ 

	 	 		 -	 Biomedical	sciences,	Parasitology,	Pharmacology

	 	 		 -	 Malaria:	Treatment	efficacy	evaluation,	P.	falciparum	

	 	 		 	 cultivation,	in	vitro	sensitivity	test	and	antimalarial	

	 	 		 	 drug	resistance	molecular	markers	investigation

	 	 		 -	 Cancer:	In	vitro	cytotoxicity	test,	apoptosis	

	 	 		 	 investigation	using	fluorescence	staining	and	flow		

		 	 cytometer
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รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑลี  ศาสนนันทน์ 
Associate Professor Dr. Montalee  Sasananan

สถานที่ทำางาน 		 คณะวิศวกรรมศาสตร	์

โทรศัพท์ที่ทำางาน	 0-2564-3002	ต่อ	3085	

E-mail Address   	 nmontale@engr.tu.ac.th

	

ประเภทรางวัล					 ผูไ้ดร้บัรางวลัประกาศเกยีรตคิณุทางดา้นการวจิยัจากหนว่ยงาน	

		 ภายนอก

ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ 

	 	 		 -	 การพัฒนาที่ยั่งยืน		

	 	 		 -	 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อสิ่งแวดล้อม
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ศาสตราจารย์มาลี  พฤกษ์พงศาวลี
Professor Malee  Pruekpongsawalee

สถานที่ทำางาน  	 คณะนิติศาสตร	์

โทรศัพท์ที่ทำางาน	 0-2613-2100

E-mail Address	 -	

ประเภทรางวัล   		 ผู้ได้รับการโปรดเกล้าฯ	ให้ดำารงตำาแหน่งศาสตราจารย์

ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ 

	 	 		 สาขาวิชานิติศาสตร์
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อาจารย์รณรงค์  จันใด
Lecturer Ronnarong  Jundai 

สถานที่ทำางาน  	 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์	

โทรศัพท์ที่ทำางาน	 0-2696-5500

E-mail Address	 taktu46@hotmail.com

ประเภทรางวัล					 1)	 นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ	ประเภทอาจารย์			

	 	 		 2)		ผู้ได้รับทุนวิจัยโครงการขนาดใหญ่ผ่านสำานักงานศูนย์วิจัย	

		 	 และให้คำาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ 

	 ความเชี่ยวชาญ

	 -	 สังคมสงเคราะห์ชุมชน		 -	 การพัฒนาชุมชน

	 -	 ยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนา		 -	 สวัสดิการชุมชน

	 -	 การติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนา

	 ประสบการณ์บริหาร 

	 -	 พ.ศ.	2559	–	ปัจจุบัน	รองคณบดีฝ่ายบริหารและการวางแผน	

	 	 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์		มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร	์

	 -	 พ.ศ.	2560	–	ปัจจุบัน	ประธานคณะอนุกรรมการฝึกภาคปฏิบัต	ิ2		

	 	 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์		มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

	 ประสบการณ์การวิจัย

	 -	 หัวหน้าโครงการศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนงานตามพระราชบัญญัติควบคุม

	 	 การขอทาน	พ.ศ.	2559

	 -	 หัวหน้าโครงการศึกษารูปแบบ	 กลไก	 และกระบวนการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง	

เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะ
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	 -	 หวัหนา้โครงการสงัเคราะหย์ทุธศาสตรข์บัเคลือ่นมาตรฐานการพฒันาสงัคมและ

ความมั่นคงของมนุษย	์ฉบับที	่1	(พ.ศ.	2560-2564)

	 -	 หวัหนา้โครงการจดัทำามาตรฐานการปฏบิตังิานของอาสาสมคัรพฒันาสงัคมและ

ความมั่นคงของมนุษย	์(อพม.)

	 -	 หวัหนา้โครงการการสงัเคราะหร์ปูแบบศนูยข์อ้มลูกลางมาตรฐานการพฒันาสงัคม

และความมั่นคงของมนุษย์

	 -	 หวัหนา้โครงการสงัเคราะหย์ทุธศาสตรก์ารสง่เสรมิและพฒันาองคก์รภาคประชา

สังคม	ฉบับที่	1	(พ.ศ.	2561-2564)
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ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์รัฐกร  วิไลชนม์ 
Professor Dr. Rathakorn   Vilaichone  

สถานที่ทำางาน 		 ภาควิชาอายุรศาสตร์		คณะแพทยศาสตร	์

โทรศัพท์ที่ทำางาน	 0-2926-9789	

E-mail Address	 Vilaichone@hotmail.co.th	

	

ประเภทรางวัล  	 ผู้ได้รับการกำาหนดตำาแหน่งศาสตราจารย์	ได้รับเงินเดือนขั้นสูง

ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ 

	 	 		 อายุรศาสตร์ทางเดินอาหารและตับ
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รองศาสตราจารย์ ดร.รุธิร์  พนมยงค์ 
Associate Professor Dr. Ruth  Banomyong

สถานที่ทำางาน  	 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	

โทรศัพท์ที่ทำางาน	 0-2613-3124		

E-mail Address	 banomyong.ruth@gmail.com	

ประเภทรางวัล  			 ผู้ได้รับทุนวิจัยโครงการขนาดใหญ่ผ่านสำานักงานศูนย์วิจัยและ

	 	 		 ให้คำาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ 

	 	 		 -	 Multimodal	transport

	 	 		 -	 International	logistics

	 	 		 -	 Supply	chain	management

	 	 		 -	 Logistics	policy	development

	 	 		 -	 System	performance	measurement	
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รองศาสตราจารย์ ดร.วรดา  สโมสรสุข
Associate Professor Dr. Worada  Samosornsuk

สถานที่ทำางาน  	 ภาควิชาเทคนิคการแพทย์	คณะสหเวชศาสตร์

โทรศัพท์ที่ทำางาน	 0-2986-9213	ต่อ	7251	(สำานักงานภาควิชาฯ)	,	4325	(office)

E-mail Address	 sworada@hotmail.com

ประเภทรางวัล 				 ผู้ได้รับทุนวิจัยโครงการขนาดใหญ่ผ่านคณะ/หน่วยงานของ	

		 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ 

	 	 		 -	 Medical	Microbiology

	 	 		 -	 Molecular	Microbiology

	 	 		 -	 Food	Safety



วันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 167

รองศาสตราจารย์ ดร.วรภัทร  ลัคนทินวงศ์ 
Associate Professor Dr. Vorapat  Luckanatinvong

สถานที่ทำางาน 		 สาขาวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร	คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี	

โทรศัพท์ที่ทำางาน	 0-2564-4488

E-mail Address	 vore405@icloud.com

ประเภทรางวัล 				 1)	 ผู้ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณทางด้านการวิจัยจาก

	 	 		 	 หน่วยงานภายนอก

	 						 2)	 ผู้มีผลงานจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร

	

ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ 

	 	 		 -	 Active	packaging

	 	 		 -	 Postharvest	tech	nology

		 	 		 -	 Logistic
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณรัตน์  รัตนวรางค์ 
Assistant Professor Dr. Wannarat  Rattanawarang 

สถานที่ทำางาน  	 คณะสาธารณสุขศาสตร์	

โทรศัพท์ที่ทำางาน	 0-2564-4440	ต่อ	7451	

E-mail Address	 wannarat.ra@gmail.com,	wannarat.r@fph.tu.ac.th		

ประเภทรางวัล    	 ผูไ้ดร้บัรางวลัประกาศเกยีรตคิณุทางดา้นการวจิยัจากหนว่ยงาน	

		 ภายนอก

ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ 

	 	 		 -	 Demography	

	 	 		 -	 Health	Communication	

	 	 		 -	 Communication	Arts
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณา  ชัยเจริญกุล
Assistant Professor Dr. Wanna  Chaijaroenkul

สถานที่ทำางาน 		 วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์

โทรศัพท์ที่ทำางาน	 -	

E-mail Address	 wn_ap39@yahoo.com

ประเภทรางวัล    	 ผูไ้ดร้บัรางวลัประกาศเกยีรตคิณุทางดา้นการวจิยัจากหนว่ยงาน	

		 ภายนอก

ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ 

	 	 		 -	 Natural	Product

	 	 		 -	 Tropical	Medicine

	 	 		 -	 Malaria

	 	 		 -	 Cholangiocarcinoma



วันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์170

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา  แสงสร้อย
Assistant Professor Dr. Warangkana  Saengsoy

สถานที่ทำางาน	 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร	

โทรศัพท์ที่ทำางาน	 0-2986-9009-13	ต่อ	3409	

E-mail Address	 warangkana@siit.tu.ac.th

ประเภทรางวัล  			 ผูไ้ดร้บัรางวลัประกาศเกยีรตคิณุทางดา้นการวจิยัจากหนว่ยงาน	

		 ภายนอก

	

ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ 

	 	 		 -		 คอนกรีตและวัสดุก่อสร้าง	(Concrete	Materials)

	 	 		 -		 ความคงทนของโครงสร้างคอนกรีต	

	 	 		 	 (Durability	of	Concrete	Structures)

	 	 		 -		 การวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคของคอนกรีต	

	 	 		 	 Microstructural	Analysis	of	Concrete)
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รองศาสตราจารย์ ดร.วราฤทธิ์  พานิชกิจโกศลกุล
Associate Professor Dr. Wararit  Panichkitkosolkul

สถานที่ทำางาน 		 สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิต	ิคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี	

โทรศัพท์ที่ทำางาน	 0-2564-4440-59	ต่อ	2101-3	กด	116

E-mail Address	 wararit@mathstat.sci.tu.ac.th

ประเภทรางวัล   		 ผูไ้ดร้บัรางวลัประกาศเกยีรตคิณุทางดา้นการวจิยัจากหนว่ยงาน	

		 ภายนอก

ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ 

	 	 		 -	 ทฤษฎีสถิต	ิ

	 	 		 -	 ความน่าจะเป็น	

	 	 		 -	 การพยากรณ์	

	 	 		 -	 การจำาลอง
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รองศาสตราจารย์ ดร.วราวุธ  เสือดี 
Associate Professor Dr. Warawut  Suadee

สถานที่ทำางาน 		 คณะสาธารณสุขศาสตร์	

โทรศัพท์ที่ทำางาน	 0-2564-4440-79	ต่อ	7441	

E-mail Address	 suadwar@gmail.com	

ประเภทรางวัล 				 ผู้ได้รับทุนวิจัยโครงการขนาดใหญ่ผ่านสำานักงานศูนย์วิจัยและ

	 	 		 ให้คำาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ 

	 	 		 -	 Air	pollution

	 	 		 -	 Noise	pollution
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ศาสตราจารย์วรินทร  วูวงศ์ 
Professor Warintorn  Wuwongse

สถานที่ทำางาน  	 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น	คณะศิลปศาสตร	์

โทรศัพท์ที่ทำางาน	 0-2696-5662	

E-mail Address	 warintornw@gmail.com	

ประเภทรางวัล					 ผู้ได้รับการโปรดเกล้าฯ	ให้ดำารงตำาแหน่งศาสตราจารย์

ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ 

	 	 		 -	 Japanese	Education	Policy	 	

	 	 		 -	 Contemporary	Japanese	Society	

	 	 		 -	 Japan’s	Human	Resources	Development
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ศาสตราจารย์ ดร.วลาดิมีร์ อิกนาติเยวิช คูปริอานอฟ 
Professor Dr. Vladimir Ignatievich Kuprianov

สถานที่ทำางาน			 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร	

โทรศัพท์ที่ทำางาน	 0-2986-9009	ต่อ	2208	

E-mail Address	 ivlaanov@siit.tu.ac.th	

	

ประเภทรางวัล  	 ผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ถูกอ้างอิง	(Citation)	ในฐานข้อมูลสากล	ISI,		

		 SCOPUS	รวมจำานวนครัง้สงูทีส่ดุ	(ผลงานทีถ่กูอา้งองิใน	ป	ีพ.ศ.		

		 2556-2560)	สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ 

	 Thermal	power	plants,	Boiler	and	furnace	technology,	Combustion	and	

emission	control	in	boilers	fired	with	fossil	fuels,	Fluidized-bed	combustion	

(FBC)	of	biomass	residues	and	wastes,	Assessment	of	environmental	impacts	

by	thermal	power	plants	and	FBC	systems	
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อาจารย์ ดร.วสิศ  ลิ้มประเสริฐ
Lecturer Dr. Wasit  Limprasert

สถานที่ทำางาน  	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี

โทรศัพท์ที่ทำางาน	 0-2564-4491

E-mail Address	 wasit_l@sci.tu.ac.th

ประเภทรางวัล					 ผูไ้ดร้บัรางวลัประกาศเกยีรตคิณุทางดา้นการวจิยัจากหนว่ยงาน	

	 	 ภายนอก

ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ 

	 ผูเ้ชีย่วชาญดา้นคอมพวิเตอรแ์ละอเิลก็ทรอนกิสง์านวจิยัทีส่นใจเกีย่วกบั	IoT,	Deep	

Learning,	Big	Data	and	Cyber	Security	ปัจจุบันดำาเนินโครงการรวบรวมข้อมูล	(Data	

Integration)	ของหน่วยงานเพื่อให้สามารถนำาข้อมูลขนาดใหญ่มาวิเคราะห์สกัดหาความรู้

ที่สำาคัญสำาหรับการบริหารจัดการองค์กร
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันหยก  อติเศรษฐพงศ์ 
Assistant Professor Dr. Wanyok Atisattapong

สถานที่ทำางาน  	 สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ	คณะวิทยาศาสตร์

	 	 และเทคโนโลยี		

โทรศัพท์ที่ทำางาน	 0-2564-4440	ต่อ	2101	กด	306	

E-mail Address	 awanyok@tu.ac.th

	

ประเภทรางวัล			 รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น	สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ 

	 สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ	ได้แก่	วิธีการเชิงตัวเลข	(Numerical	Methods),	ฟิสิกส์

เชิงคำานวณ(Computational	Physics)	และปัญญาประดิษฐ์	(Artificial	Intelligence)	

	 ทุนวิจัย

	 -	 โครงการวิจัย	 ประเภททุนทั่วไป	 ประจำาปีงบประมาณ	 2561	 มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์	 เพื่อวิจัยในหัวข้อ	 “การประเมินความน่าเชื่อถือของเครือข่ายโดยใช้ขั้นตอน

วิธีหวัง-ลันเดว์แบบปรับปรุง	 (Estimating	Network	Reliability	using	an	 Improved	

Wang-Landau	Algotithm)”

	 ประสบการณ์การทำางาน

	 -	 ประธานโครงงานบัณฑิตศึกษา	 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	 สาขาวิชา	

	 	 คณิตศาสตร	์(มิถุนายน	2558	–	พฤษภาคม	2559)

	 -	 เลขานุการสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ	(มีนาคม	2560	-	กันยายน	2561)

	 -	 รองผู้อำานวยการโครงการปริญญาตรี	ภาคพิเศษ	สาขาวิชาคณิตศาสตร	์

	 	 ฝ่ายการนักศึกษา	(มีนาคม	2561	–	กันยายน	2561)
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วินชนะ  ศรีวิไลทนต์
Assistant Professor Winchana  Srivilaithon

สถานที่ทำางาน  	 คณะแพทยศาสตร	์

โทรศัพท์ที่ทำางาน	 0-2926-9316		

E-mail Address	 winchanas@gmail.com	

ประเภทรางวัล 				 นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ	ประเภทอาจารย์			

ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ 

	 ประสบการณ์การทำางาน

	 อาจารย์ประจำา	 ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน	 คณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์,	พ.ศ.	2550

 ความเชี่ยวชาญ

	 	 -	 Emergency	resuscitation	

	 	 -	 Clinical	epidemiology	

	 	 -	 Emergency	medical	service
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินัย  รักสุนทร 
Assistant Professor Dr. Winai  Raksuntorn

สถานที่ทำางาน 		 คณะวิศวกรรมศาสตร์	

โทรศัพท์ที่ทำางาน	 0-2564-3001	ถึง	9		

E-mail Address	 rwinai@engr.tu.ac.th	

ประเภทรางวัล					 ผู้ได้รับทุนวิจัยโครงการขนาดใหญ่ผ่านสำานักงานศูนย์วิจัยและ

	 	 ให้คำาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ 

	 	 -		 Transportation	Safety	Analysis

	 	 -		 Traffic	Operations	and	Management

	 	 -		 Traffic	Impact	Studies

	 	 -	 Traffic	Flow	Modeling

	 	 -		 Highway	Capacity	Analysis

	 	 -	 Advanced	Traffic	Management	for	Intelligent	

	 	 	 Transportation	Systems
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รองศาสตราจารย ์นายแพทยว์วิฒัน ์ พทุธวรรณไชย 
Associate Professor Viwat  Puttawanchai

สถานที่ทำางาน 		 คณะแพทยศาสตร์	

โทรศัพท์ที่ทำางาน	 0-2926-9802	

E-mail Address	 putviwat@gmail.com	

ประเภทรางวัล  		 ผูไ้ดร้บัรางวลัประกาศเกยีรตคิณุทางดา้นการวจิยัจากหนว่ยงาน	

	 	 ภายนอก

	

ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ  

	 	 เวชศาสตร์ครอบครัว	
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รองศาสตราจารย ์นายแพทยศ์กัดิช์ยั  วงศกติตริกัษ์
Associate Professor Sakchai  Vongkittirux

สถานที่ทำางาน	 ภาควิชาจักษุวิทยา	คณะแพทยศาสตร์

โทรศัพท์ที่ทำางาน	 0-2926-9957	

E-mail Address	 vosakchai@gmail.com	

ประเภทรางวัล				 ผูไ้ดร้บัรางวลัประกาศเกยีรตคิณุทางดา้นการวจิยัจากหนว่ยงาน	

	 	 ภายนอก

	

ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ 

	 	 จักษุวิทยาเด็กและตาเข
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รองศาสตราจารย์ ดร.ศากุน  บุญอิต 
Associate Professor Dr. Sakun  Boon-itt

สถานที่ทำางาน	 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	

โทรศัพท์ที่ทำางาน	 ท่าพระจันทร์:	0-2613-2295,	ศูนย์รังสิต	0-2696-5774

E-mail Address	 sboonitt@tu.ac.th

ประเภทรางวัล					 ผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ถูกอ้างอิง	(Citation)	ในฐานข้อมูลสากล		

	 	 ISI,	SCOPUS	รวมจำานวนครั้งสูงที่สุด	(ผลงานที่ถูกอ้างอิงใน	

	 	 ปี	พ.ศ.	2556-2560)	สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ	

	 Sakun	Boon-itt	 is	an	Associate	professor	of	Operations	Management	

at	Thammasat	Business	 School.	He	 teaches	 supply	 chain	 and	operations		

management	at	undergraduate,	MSc,	MBA,	PhD	and	executive	 levels.	His	

research	interests	lie	in	the	areas	of	supply	chain	management,	sustainable	

supply	 chain,	 and	 operations	 strategy.	 He	 has	 published	more	 than	 20		

academic	articles,	including	high	quality	journals	such	as	Journal	of	Operations	

Management	 (JOM),	 International	 Journal	of	Production	Economics	 (IJPE),	

Production	 Planning	 and	 Control	 (PPC),	 International	 Journal	 of	 Physical	

Distribution	and	Logistics	Management	(IJPDLM).
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย  วรพจน์พิศุทธิ์ 
Assistant Professor Dr. Supachai  Vorapojpisut

สถานที่ทำางาน 		 ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟา้และคอมพวิเตอร	์คณะวศิวกรรมศาสตร	์

โทรศัพท์ที่ทำางาน	 0-2564-3001	ต่อ	3054		

E-mail Address	 vsupacha@engr.tu.ac.th

	

ประเภทรางวัล					 ผูไ้ดร้บัรางวลัประกาศเกยีรตคิณุทางดา้นการวจิยัจากหนว่ยงาน	

	 	 ภายนอก

ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ 

	 	 -	 การพัฒนาซอฟต์แวร์ฝังตัว	

	 	 -	 เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย	

	 	 -	 การประยุกต์คอมพิวเตอร์เพื่อการวัดคุม	
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย  ศรีสุชาติ 
Assistant Professor Dr. Supachai  Srisuchart

สถานที่ทำางาน  	 คณะเศรษฐศาสตร์	

โทรศัพท์ที่ทำางาน	 0-2623-5143	

E-mail Address	 ssrisuchart@econ.tu.ac.th	

ประเภทรางวัล					 ผู้ได้รับทุนวิจัยโครงการขนาดใหญ่ผ่านสำานักงานศูนย์วิจัยและ

	 	 ให้คำาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ 

	 	 -	 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และแรงงาน		

	 	 -	 เศรษฐมิติประยุกต	์	

	 	 -	 เศรษฐศาสตร์การเงินและการบริหารความเสี่ยงการเงิน	
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อาจารย์ นายแพทย์ศุภะรุจ  เลื่องอรุณ 
Lecturer Suparuj  Lueangarun 

สถานที่ทำางาน 			 Division	of	Dermatology,	Chulabhorn	International	

	 	 College	of	Medicine

โทรศัพท์ที่ทำางาน	 -	

E-mail Address 	 saoraya180@gmail.com

ประเภทรางวัล 				 ผูไ้ดร้บัรางวลัประกาศเกยีรตคิณุทางดา้นการวจิยัจากหนว่ยงาน	

	 	 ภายนอก	

	

ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ 

	 	 -	 Skin	diseases

	 	 -	 Laser

	 	 -	 Dermatosurger

	 	 -	 Hair	disorder

	 	 -	 Aesthetic	dermatology
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อาจารย์ ดร.ศุภางค์  วัฒนเสย
Lecturer Dr. Supang  Wattanasoei

สถานที่ทำางาน 		 คณะสาธารณสุขศาสตร์	

โทรศัพท์ที่ทำางาน	 0-2564-4440		ต่อ	(84)		5605		

E-mail Address	 Supang.watt@gmail.com,	Supang.w@fph.tu.ac.th	

ประเภทรางวัล					 1)	 ผู้ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณทางด้านการวิจัยจาก

	 	 	 หน่วยงานภายนอก

	 	 2)	 นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ	ประเภทอาจารย	์		

ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ	

	 	 -	 การบริหารสาธารณสุข

	 	 -	 การจัดการบริการสุขภาพ
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อาจารย์ ดร.สเตฟาโน  สตาริตา 
Lecture Dr. Stefano  Starita

สถานที่ทำางาน  	 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ	สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร	

โทรศัพท์ที่ทำางาน	 0-2986-9009	ต่อ	2105	

E-mail Address	 stefano@siit.tu.ac.th	

ประเภทรางวัล 			 ผูไ้ดร้บัรางวลัประกาศเกยีรตคิณุทางดา้นการวจิยัจากหนว่ยงาน	

	 	 ภายนอก

ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ 

	 Application	 of	 optimization	 techniques	 to	 location	 analysis,	 critical	

infrastructure	protection	planning	and	disaster	management.

	 Development	 of	 ad-hoc	 algorithms	 and	meta-heuristics	 to	 solve		

complex	mathematical	optimization	problems.
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ศาสตราจารย์ ดร.สแตนนิสลาฟ มาคานอฟ 
Professor Dr. Stanislav S. Makhanov 

สถานที่ทำางาน 		 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร		

โทรศัพท์ที่ทำางาน	 0-2501-3505	ต่อ	5001	

E-mail Address	 makhanov@siit.tu.ac.th	

ประเภทรางวัล  	 ผูไ้ดร้บัรางวลัประกาศเกยีรตคิณุทางดา้นการวจิยัจากหนว่ยงาน	

	 	 ภายนอก

ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ 

	 	 -	 Robotics

	 	 -	 Image	processing

	 	 -	 Pattern	Recognition	

	 	 -	 Grid	generation
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ศาสตราจารย์ ดร.สมนึก  ตั้งเติมสิริกุล
Professor Dr. Somnuk  Tangtermsirikul

สถานที่ทำางาน	 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร	

โทรศัพท์ที่ทำางาน	 0-2986-9009-13	ต่อ	1100	

E-mail Address	 somnuk@siit.tu.ac.th

ประเภทรางวัล  			 ผูไ้ดร้บัรางวลัประกาศเกยีรตคิณุทางดา้นการวจิยัจากหนว่ยงาน	

	 	 ภายนอก

ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ 

	 -	 โครงสร้างคอนกรีตและวัสดุก่อสร้าง	 ปูนซีเมนต์และคอนกรีต	 (Performance	

based	analysis	and	design	of	concrete,	construction	materials,	and	

cement.)

	 -	 การใช้ของเสีย	 และการนำากลับมาใช้ใหม่ในการก่อสร้าง	 (Utilization	 of		

pozzolans,	waste	and	recycled	materials	in	cement	and	concrete.)

	 -	 ความคงทนของโครงสร้าง	การเสื่อมสภาพและความเสียหาย	(Durability	and	

service	life	design	of	concrete	structures.)

	 -	 การตรวจสอบโครงสร้าง	 การบำารุงรักษาและซ่อมแซมโครงสร้าง	 (Inspection,	

repair	and	maintenance	of	concrete	structures.)
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติชัย  คชรินทร์
Assistant Professor Dr. Suntichai  Kotcharin

สถานที่ทำางาน  	 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

โทรศัพท์ที่ทำางาน	 0-2696-5734-5

E-mail Address	 suntichai@tbs.tu.ac.th

ประเภทรางวัล 				 ผูไ้ดร้บัรางวลัประกาศเกยีรตคิณุทางดา้นการวจิยัจากหนว่ยงาน	

	 	 ภายนอก

ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ 

	 	 -	 การขนส่งระหว่างประเทศ	

	 	 -	 เศรษฐศาสตร์และนโยบายพาณิชยนาวี	

	 	 -	 การบริหารการเงินของธุรกิจการขนส่งระหว่างประเทศ	
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อาจารย์ ดร.สันทณี  เครือขอน 
Lecturer Dr. Santhanee  Khruakhorn 

สถานที่ทำางาน 		 ภาควิชากายภาพบำาบัด	คณะสหเวชศาสตร์	

โทรศัพท์ที่ทำางาน	 0-2986-9213	ต่อ	7258	

E-mail Address	 santhanee.k@allied.tu.ac.th

	

ประเภทรางวัล 				 ผู้มีผลงานจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร

	

ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ 

	 	 	 -	 Musculoskeletal	physical	therapy

	 	 	 -	 Ergonomic

	 	 	 -	 Epidemiology

	 	 	 -	 Biomechanics
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินดา  กุสุมภ์
Assistant Professor Dr. Sirinda  Kusump

สถานที่ทำางาน 		 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร	

	 	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

โทรศัพท์ที่ทำางาน	 0-2564-4441	ต่อ	2550

E-mail Address	 sirinda@hotmail.com

ประเภทรางวัล  			 ผู้มีผลงานจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร

	 	

ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ

	 เทคโนโลยกีารผลติผลติภณัฑอ์าหารฟงักช์ัน่	อาหารเพือ่สขุภาพ	อาหารแนวใหมจ่าก

พืชสมุนไพร		เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์นม	เช่น	ไอศกรีม	โยเกิร์ต		เทคโนโลยีการผลิต

ผลิตภัณฑ์โพรไบโอติก	และผลิตภัณฑ์พรีไบโอติก		

	 Tech	nology	for	production	of	functional	food,	health	food,	herbal	novel	

food	products.	Dairy	product	tech	nology,	e.g.,	ice	cream,	yoghurt.	Probiotic	

and	prebiotic	product	tech	nology
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อาจารย์ ดร.สิรินารถ  ชูเมียน
Lecturer Dr. Sirinart  Chomean

สถานที่ทำางาน  	 ภาควิชาเทคนิคการแพทย์	คณะสหเวชศาสตร์

โทรศัพท์ที่ทำางาน	 0-2986-9213-9	ต่อ	7202	

E-mail Address	 sirinat.c@allied.tu.ac.th

ประเภทรางวัล 				 1)	 ผู้ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณทางด้านการวิจัยจาก

	 	 	 	 หน่วยงานภายนอก

	 	 	 2)	 นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ	ประเภทอาจารย์

ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ 

	 	 	 -	 พัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

	 	 	 -	 การตรวจทางอณูชีวโมเลกุล

	 	 	 -	 โลหิตวิทยา

	 	 	 -	 นาโนเทคโนโลยีและไบโอเซนเซอร์
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อาจารย์ ดร.สุธีรา  วัฒนกุล
Lecturer Dr. Suteera  Vatthanakul

สถานที่ทำางาน  	 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร	

	 	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

โทรศัพท์ที่ทำางาน	 0-2564-4486	ต่อ	2550	

E-mail Address	 emmesuteera@gmail.com	

ประเภทรางวัล 				 1)	 ผู้ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณทางด้านการวิจัยจาก

	 	 	 หน่วยงานภายนอก

	 	 2)	 ผู้มีผลงานจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร

ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ 

	 	 -	 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวและขนมอบ	

	 	 	 Food	Product	Development	(nutritious	snack	and		

	 	 	 bakery	product)

	 	 -	 การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสและการสำารวจ

	 	 	 ความต้องการผู้บริโภค	

	 	 	 Sensory	Evaluation	and	Consumer	Survey

	 	 -	 สถิติสำาหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์

	 	 	 Statistical	Tech	niques	for	Product	Development
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รองศาสตราจารย์ ดร.สุเพชร  จิรขจรกุล 
Associate Professor Dr. Supet  Jirakajohnkool

สถานที่ทำางาน  	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

โทรศัพท์ที่ทำางาน	 0-2564-4482	

E-mail Address	 supet@sci.tu.ac.th	

ประเภทรางวัล    	 ผูไ้ดร้บัรางวลัประกาศเกยีรตคิณุทางดา้นการวจิยัจากหนว่ยงาน	

	 	 	 ภายนอก

ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ 

	 	 	 -	 สอน	วิจัย	และบริการวิชาการ	ด้าน	Remote	Sensing		

	 	 	 	 and	Geographic	Information	System		

	 	 	 -	 ประสบการณ์ด้านการประดิษฐ์อุปกรณ์	Internet	of	

	 	 	 	 Things	สำาหรับงาน	Smart	Farm
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  บุญยืน
Assistant Professor Dr. Supakorn  Boonyuen

สถานที่ทำางาน  	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี

โทรศัพท์ที่ทำางาน	 0-2564-4483	

E-mail Address	 chemistrytu@gmail.com	

ประเภทรางวัล   		 ผู้มีผลงานจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร

ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ 

	 	 -	 การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาสำาหรับปฏิกิริยาไบโอดีเซล

	 	 -		 พอร์ไพรินและการประยุกต์ใช้ทางการแพทย์

	 	 -	 สารธรรมชาติและการพัฒนาผลิตภัณฑ์
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อาจารย์ ดร.สุภาดา  คนยัง 
Lecturer Dr. Supada  Khonyoung

สถานที่ทำางาน 		 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

โทรศัพท์ที่ทำางาน	 2409	

E-mail Address			 skhonyoung@gmail.com	

ประเภทรางวัล 				 ผูไ้ดร้บัรางวลัประกาศเกยีรตคิณุทางดา้นการวจิยัจากหนว่ยงาน	

	 	 	 ภายนอก

ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ 

	 	 	 -	 Optical	sensor

	 	 	 -	 Lab	on	a	chip

	 	 	 -	 Multi-analysis

	 	 	 -	 Environmental	monitorin

	 	 	 -	 Green	Tech	nology
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อาจารย์สุภาวดี  ทับกล่ำ  
Lecturer Supawadee  Tubglam 

สถานที่ทำางาน			 คณะพยาบาลศาสตร์	

โทรศัพท์ที่ทำางาน	 0-2986-9213	ต่อ	7316-8,	7337		

E-mail Address	 supawadee053t@hotmail.com

	

ประเภทรางวัล  			 ผูไ้ดร้บัรางวลัประกาศเกยีรตคิณุทางดา้นการวจิยัจากหนว่ยงาน	

	 	 ภายนอก

ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ 

												 -	 นวัตกรรมทางการพยาบาล	

	 	 -	 นวัตกรรมสาธารณสุข

	 	 -	 นวัตกรรมการแพทย์
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อาจารย์ ดร.สุภาวดี  ภาบับภา 
Lecturer Dr. Suphawadee  Phababpha

สถานที่ทำางาน  	 วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์	

โทรศัพท์ที่ทำางาน	 0-2564-4444	ต่อ	4468	

E-mail Address	 suphapha9p21@gmail.com

	

ประเภทรางวัล  			 ผูไ้ดร้บัรางวลัประกาศเกยีรตคิณุทางดา้นการวจิยัจากหนว่ยงาน	

	 	 	 ภายนอก

ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ 

	 	 	 Human	research	in	cardiovascular	system
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อาจารย์ ดร.สุรพิชย์  พรหมสิทธิ์ 
Lecturer Dr. Surapit  Promsit

สถานที่ทำางาน  	 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี			

โทรศัพท์ที่ทำางาน	 0-2613-3124	

E-mail Address	 surapit.btr@gmail.com,	surapit@tbs.tu.ac.th	

ประเภทรางวัล 				 ผู้ได้รับทุนวิจัยโครงการขนาดใหญ่ผ่านสำานักงานศูนย์วิจัยและ

	 	 ให้คำาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ 

	 ความเชี่ยวชาญด้านการจัดทำาแผนยุทธศาสตร์หน่วยงานภาครัฐ	 และเอกชน	 อาทิ	

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	 กระทรวงวัฒนธรรม	 ตลอดจนการวิจัย	 และพัฒนาการ

ฝึกอบรมบุคลากร	และผู้บริหารด้านภูมิภาคเอเซีย	และประชาคมอาเซียน
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ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์  ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
Professor Dr. Surasak  Likasitwatanakul

สถานที่ทำางาน  	 คณะนิติศาสตร์	

โทรศัพท์ที่ทำางาน	 0-2613-2109	 	

E-mail Address	 surasaklik@gmail.com,	surasaklik@hotmail.com	

	

ประเภทรางวัล 				 ผูไ้ดร้บัรางวลัประกาศเกยีรตคิณุทางดา้นการวจิยัจากหนว่ยงาน	

	 	 	 ภายนอก

ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ 

 ตำาแหน่งปัจจุบัน

	 -	 ผู้อำานวยการศูนย์กฎหมายอาญา	และอาชญาวิทยา

	 -	 ประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย-TIJ

	 -	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยมหิดล

	 -	 กรรมการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา	

	 	 สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

	 ประสบการณ์ในระดับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

	 -	 ประธานกรรมการดำาเนินงานศูนย์ศึกษากฎหมายฝรั่งเศส	

	 -	 ประธานกรรมการห้องสมุดสัญญา	ธรรมศักดิ์	

	 -	 คณบดีคณะนิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

	 ประสบการณ์การทำางานในระดับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

	 -	 รองอธิการบดีฝ่ายบุคคลและกฎหมาย	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร	์

	 -	 รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

	 -		 อนุกรรมการสภามหาวิทยาลัย	ด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา	

	 	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณ  จันทิวาสารกิจ 
Assistant Professor Dr. Suwan  Juntiwasarakij

สถานที่ทำางาน  	 วิทยาลัยนวัตกรรม	

โทรศัพท์ที่ทำางาน	 0-2623-5055-8	

E-mail Address	 suwan.juntiwasarakij@gmail.com	

ประเภทรางวัล    	 ผู้ได้รับทุนวิจัยโครงการขนาดใหญ่ผ่านสำานักงานศูนย์วิจัยและ

	 	 	 ให้คำาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ 

	 	 	 -	 Socio-tech	nological	Engineering	

	 	 	 	 วิศวกรรมระบบเทคนิคสังคม

	 	 	 -	 Citizen	Experience	Design	

	 	 	 	 การออกแบบประสบการณ์พลเมือง

	 	 	 -	 Fuzzy-Front-End	(FFE)	Innovation	Management	

	 	 	 	 การบริหารจัดการนวัตกรรมหน้าด่าน
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์  ชัยศรี
Assistant Professor Dr. Suwit  Chaisri

สถานที่ทำางาน  	 วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ	์

โทรศัพท์ที่ทำางาน	 0-2564-4440	ต่อ	4465

E-mail Address	 chaisrisuw@gmail.com,	chaisris@tu.ac.th	

ประเภทรางวัล  			 นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ	ประเภทอาจารย์			

ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ 

	 	 ภูมิคุ้มกันวิทยาระดับโมเลกุล	(Molecular	Immunology)
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อาจารย์เสรณี  ศรีสุข
Lecturer Seranee  Srisuk

สถานที่ทำางาน 		 สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและสิ่งทอ	คณะวิทยาศาสตร์

	 	 	 และเทคโนโลยี	

โทรศัพท์ที่ทำางาน	 0-2564-4440	ต่อ	2606	

E-mail Address	 seranee12@gmail.com,	seranee@tu.ac.th

ประเภทรางวัล					 ผู้มีผลงานจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร

ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ 

	 	 	 Textile	product	and	machines	development
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์  ร่มพุฒตาล
Assistant Professor Dr. Adisak  Romputtal

สถานที่ทำางาน 		 สาขาวิชาฟิสิกส์	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

โทรศัพท์ที่ทำางาน	 0-2564-4491	ต่อ	2500	

E-mail Address	 radisak@tu.ac.th	

ประเภทรางวัล					 ผูไ้ดร้บัรางวลัประกาศเกยีรตคิณุทางดา้นการวจิยัจากหนว่ยงาน	

	 	 ภายนอก

ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ 

	 Internet	 of	 Things(IoT),	 Embedded	 Systems,	 Automated	 Electronic		

Systems,	 Advanced	 Electronics	 Circuit,	 Smart	 Electronic	 Devices,	 Smart		

Antenna	Design,	Wireless	Antenna	Design,	Electromagnetics	Applications
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ศาสตราจารย์ ดร.อนันต์  จันทรโอภากร
Professor Dr. Anan  Chantara-opakorn

สถานที่ทำางาน  	 คณะนิติศาสตร์	

โทรศัพท์ที่ทำางาน	 0-2613-2100	

E-mail Address	 opakorn@gmail.com	

ประเภทรางวัล 				 ผู้ได้รับการโปรดเกล้าฯ	ให้ดำารงตำาแหน่งศาสตราจารย์

ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ 

	 	 	 สาขาวิชากฎหมายแพ่ง
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ศาสตราจารย์ นายแพทย์อนุชา อภิสารธนรักษ์ 
Professor Anucha Apisarnthanarak 

สถานที่ทำางาน  	 คณะแพทยศาสตร์	

โทรศัพท์ที่ทำางาน	 0-2926-9793	

E-mail Address	 anapisarn@gmail.com

	

ประเภทรางวัล 				 1)	 ผู้ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณทางด้านการวิจัยจาก

	 	 	 หน่วยงานภายนอก

	 	 2)	 ผู้ที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

	 	 	 ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล	ISI,	SCOPUS	ที่มีค่า	

	 	 	 Impact	Factor	รวมจำานวนบทความมากที่สุด	

	 	 	 (ผลงานตัง้แต	่ป	ีพ.ศ.	2559	-	2560)	สาขาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ

	

ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ  

	 	 อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ	
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวัฒน์  มุตตามระ 
Assistant Professor Dr. Apiwat  Muttamara

สถานที่ทำางาน 		 คณะวิศวกรรมศาสตร์	

โทรศัพท์ที่ทำางาน	 0-2564-3001-9	

E-mail Address	 mapiwat@engr.tu.ac.th	

ประเภทรางวัล					 ผู้ได้รับทุนวิจัยโครงการขนาดใหญ่ผ่านสำานักงานศูนย์วิจัยและ

	 	 	 ให้คำาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

	

ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ 

	 	 	 -	 การบริหารจัดการผลิต	และบริการ											

	 	 	 -	 Lean	Manufacturing

	 	 	 -	 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ  คงมาลัย 
Assistant Professor Dr. Orapan  Khongmalai

สถานที่ทำางาน  	 วิทยาลัยนวัตกรรม	

โทรศัพท์ที่ทำางาน	 0-2623-5055-8	

E-mail Address	 okhongmalai@yahoo.com	

ประเภทรางวัล					 ผู้ได้รับทุนวิจัยโครงการขนาดใหญ่ผ่านสำานักงานศูนย์วิจัยและ

	 	 ให้คำาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ 

	 	 -	 การบริหารโครงการ

	 	 -	 การพัฒนาอย่างยั่งยืน

	 	 -	 การประเมินผลและบริหารผลงาน
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รองศาสตราจารย์อัญชลี  พิพัฒนเสริญ 
Associate Professor Anchalee  Pipatanasern

สถานที่ทำางาน			 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	

โทรศัพท์ที่ทำางาน	 0-2613-3124	

E-mail Address	 thaiorchidlover@hotmail.com	

ประเภทรางวัล					 ผู้ได้รับทุนวิจัยโครงการขนาดใหญ่ผ่านสำานักงานศูนย์วิจัยและ

	 	 	 ให้คำาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ 

	 	 	 -	 Financial	and	Managerial	Accounting

	 	 	 -	 Feasibility	Study	(Finance	Part)
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รองศาสตราจารย์ ดร.อาชนัน  เกาะไพบูลย์
Associate Professor Dr. Archanun  Kohpaiboon

สถานที่ทำางาน  	 คณะเศรษฐศาสตร์	

โทรศัพท์ที่ทำางาน	 0-2613-2414		

E-mail Address	 archanun@econ.tu.ac.th

	

ประเภทรางวัล  	 รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น	สาขาสังคมศาสตร์

ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ 

	 -	 ได้รับรางวัลรางวัลบทความดีเด่น	สภาวิจัยแห่งชาติ	2551

	 -	 ผูเ้ชีย่วชาญเศรษฐศาสตรก์ารคา้ระหวา่งประเทศและอตุสาหกรรม	โดยเฉพาะเขต

การค้าเสร	ี(FTA)	ภาษีศุลกากร	เครือข่ายการผลิตข้ามชาติ	บรรษัทข้ามชาติ	

	 -	 มีผลงานวิจัยเผยแพร่ในวารสารชั้นนำาของโลกจำานวนมาก	อาทิ	World	Devel-

opment,	Journal	of	Development	Studies,	Research	Policy,	Review	

of	Policy	Research,	Oxford	Development	Studies,	Asian	Economic	

Papers,	 Asian	 Economic	 Journal	 เป็นต้น	 และยังมีผู้เขียนหนังสือ	Multi-

national	Enterprises	and	 Industrial	Transformation:	Evidence	 from	

Thailand	โดยสำานักพิมพ์	Edward	Elgar	ประเทศอังกฤษ	และยังได้เป็นผู้เขียน

ร่วมในหนังสือในต่างประเทศจำานวนมาก		(Scopus	h-index:	7,	citations	in	

Scopus:	175	documents,	Google	Scholar	h-index:	19,	citations	1314)

	 -	 นักวิจัยที่ทำางานเสนอต่อองค์กรระหว่างประเทศจำานวนมาก	เช่น	World	Bank,	

Asian	Development	Bank	(ADB),	Asian	Development	Bank	Institute	

(ADBI),	International	Labor	Organization	(ILO),	UN	Economic	and	Social	

Commission	for	Asia	and	the	Pacific	(ESCAP)	และ	Economic	Research	

Institutes	for	ASEAN	and	East	Asia	เป็นต้น			
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	 -	 บรรณาธิการวารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์	(2012-Oct	2018)	

	 -	 อดีตบรรณาธิการร่วม	Journal	of	Southeast	Asian	Economies	(2015-Oct	

2018)	

	 -	 รองบรรณาธิการของ	Asian	Economic	Journal	
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีจรรย์  โสตถิพันธุ์ 
Assistant Professor Dr. Areechun  Sotthibundhu

สถานที่ทำางาน			 วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์	

โทรศัพท์ที่ทำางาน	 -	

E-mail Address	 areechuns@gmail.com

	

ประเภทรางวัล					 ผูไ้ดร้บัรางวลัประกาศเกยีรตคิณุทางดา้นการวจิยัจากหนว่ยงาน	

	 	 ภายนอก

ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ 

	 มีประสบการณ์ในงานวิจัยด้านการเพาะเลี้ยงเซลล์ต้นกำาเนิดทั้งในเซลล์เพาะเลี้ยง

และในสมองสัตว์ทดลองและใช้เมลาโทนินในการกระตุ้นการสร้างเซลล์ประสาทใหม่	 เพื่อ

เพิ่มโอกาสในการรักษาโรคทางระบบประสาท
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาษา  ตั้งจิตสมคิด 
Assistant Professor Dr. Arsa  Tangchitsomkit

สถานที่ทำางาน 		 วิทยาลัยนวัตกรรม	

โทรศัพท์ที่ทำางาน	 0-2623-5055-8	

E-mail Address	 arsa@citu.tu.ac.th	

ประเภทรางวัล 				 ผูไ้ดร้บัรางวลัประกาศเกยีรตคิณุทางดา้นการวจิยัจากหนว่ยงาน	

	 	 	 ภายนอก

ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ 

	 เป็นที่ปรึกษาแผนกวิจัยและพัฒนาเกมของอาษาโปรดักชัน	 หลงใหลในงานสร้าง

เกมมายาวนานกว่า	18	ป	ีมีผลงานด้านเกมคือเกมซารอส	เอ็กซ์	แบทเทิ้ล	วางจำาหน่ายบน		

Platform	PC	(2007)	และ	Arcade	(2009),	เป็นผู้แต่งตำารำาสร้างเกมซีรีส	์ทะลวงถึงแก่น

เรื่องเขียนเกมทั้ง	4	แอปปิโซด	อีกทั้งยังเป็นนักเขียนบทความทางวิชาการด้านการพัฒนา

เกม	 มีการเผยแพร่ออกมาอย่างต่อเนื่อง	 หากมีเวลาว่างจากงานประจำาจะไปถ่ายทอด

ประสบการณ์และความรู้ด้านการพัฒนาเกมให้แก่น้องๆ	 ที่สนใจโดยเป็นอาจารย์ตาม

มหาวิทยาลัยต่างๆ	 มีทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นผลงาน	 Flagship	 Project	 คือ	 ARSA	

Framework	ถกูขึน้บญัชสีิง่ประดษิฐไ์ทยแลว้และเปน็งานอนัมลีขิสทิธิด์งันี้	(1)	สิง่ประดษิฐ์

ไทยรับรองโดยสำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต	ิ (วช.)	 รับรองเมื่อวันที่	 4	 กันยายน	

2560	 (2)	 ลิขสิทธิ์รับรองโดยสำานักลิขสิทธิ์	 กรมทรัพย์สินทางปัญญา	 กระทรวงพาณิชย์	

รับรองเมื่อวันที่	17	กรกฎาคม	2560
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อาจารย์อิสรพงษ์  เชื้อสันเทียะ
Lecture Itsarapong  Chuasontia 

สถานที่ทำางาน 			 โรงเรยีนสาธติแหง่มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร	์สงักดัคณะวทิยาการ

	 	 เรียนรู้และศึกษาศาสตร์	

โทรศัพท์ที่ทำางาน	 0-2564-4440	ต่อ	1787	

โทรศัพท์มือถือ	 094-552-3268	

E-mail Address	 itsarapong.ch@lsed.tu.ac.th	

ประเภทรางวัล   		 ผูไ้ดร้บัรางวลัประกาศเกยีรตคิณุทางดา้นการวจิยัจากหนว่ยงาน	

	 	 ภายนอก

	

ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ 

	 	 -	 Physics		

	 	 -	 Physics	Education		

	 	 -	 Photocatalytic	Materials
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ศาสตราจารย์ ดร.อุดม  รัฐอมฤต 
Professor Dr. Udom  Rathamarit

สถานที่ทำางาน  	 คณะนิติศาสตร	์

โทรศัพท์ที่ทำางาน	 0-2613-2109	

E-mail Address	 udom1959@hotmail.com,	udom@tu.ac.th

	

ประเภทรางวัล 				 ผูไ้ดร้บัรางวลัประกาศเกยีรตคิณุทางดา้นการวจิยัจากหนว่ยงาน	

	 	 ภายนอก

ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ 

	 ประสบการณ์ด้านวิชาการ 

	 -	 อาจารยผ์ูบ้รรยายวชิากฎหมายระดบัปรญิญาตรี	วชิาสทิธขิัน้พืน้ฐาน	วชิาความรู้

เบือ้งตน้เกีย่วกบักฎหมายทัว่ไป	วชิากฎหมายวา่ดว้ยการตรวจสอบการใชอ้ำานาจ

รัฐ	 วิชากฎหมายมหาชนเบื้องต้น	 วิชากฎหมายรัฐสภา	 วิชากฎหมายลักษณะ

พยาน	และวิชาสัมมนาปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

	 -	 อาจารยผ์ูบ้รรยายกฎหมายระดบัปรญิญาโท	วชิากฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา

เปรียบเทียบ	วิชาปัญหากฎหมายพยาน	วิชาบัณฑิตสัมมนากฎหมายอาญา	และ

วิชาบัณฑิตสัมมนากฎหมายมหาชน

	 -	 อาจารย์ผู้บรรยายกฎหมายในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมาย

มหาชน	 วิชาสิทธิเสรีภาพ	 และวิชาสถาบันการเมืองและองค์กรควบคุมการใช้

อำานาจรัฐ

	 -	 อาจารย์ผู้รับผิดชอบกลุ่มวิชา	 และวิทยากรผู้บรรยายหลักสูตรการเมืองการ

ปกครองในระบบประชาธิปไตยสำาหรับนักบริหารระดับสูง		สถาบันพระปกเกล้า
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	 -	 อาจารยผ์ูบ้รรยายกฎหมายในระดบัปรญิญาตรแีละระดบับณัฑติศกึษาในสถาบนั

อุดมศึกษาของรัฐและของเอกชน

	 -	 วทิยากรผูบ้รรยายในการอบรมหลกัสตูรตา่งๆ	ของคณะนติศิาสตร	์มหาวทิยาลยั

ธรรมศาสตร	์และหลักสูตรอื่นๆ	ของสถาบันอุดมศึกษาและของหน่วยงานต่างๆ

	 ประสบการณ์ด้านบริหาร

	 -	 รองอธกิารบดฝีา่ยบรหิารทรพัยากรมนษุยแ์ละกฎหมาย	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร	์

(2557-2558)

	 -	 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ	(2558-2559)

	 ตำาแหน่งอื่นในปัจจุบัน 

	 -	 กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ	(กรธ.)

	 -	 กรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ	(ก.ศป.)

	 -	 กรรมการในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	(ปปง.)

	 -	 กรรมการในคณะกรรมการปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	

สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	
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รองศาสตราจารย์ ดร.อุรุยา  วีสกุล 
Associate Professor Dr. Uruya  Weesakul

สถานที่ทำางาน			 คณะวิศวกรรมศาสตร์	

โทรศัพท์ที่ทำางาน	 0-2564-3001		

E-mail Address	 wuruya@engr.tu.ac.th	

ประเภทรางวัล					 ผู้ได้รับทุนวิจัยโครงการขนาดใหญ่ผ่านสำานักงานศูนย์วิจัยและ

	 	 	 ให้คำาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ 

	 	 	 -	 เชี่ยวชาญด้าน	Water	Resources	Engineering,

	 	 	 	 Civil	engineering	

	 	 	 -	 มีผลงานวิจัย/บทความวิชาการ	ตีพิมพ์ในระดับนานาชาต	ิ	

	 	 	 	 กว่า	40	รายการ	

	 	 	 -	 เชี่ยวชาญด้านการบริหารโครงการวิจัย	เป็นนักวิจัยและ	

	 	 	 	 หัวหน้าโครงการ
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์โอภาส  ศรัทธาพุทธ
Assistant Professor Opas  Satdhabudha 

สถานที่ทำางาน  				 คณะแพทยศาสตร์	

โทรศัพท์ที่ทำางาน	 02-926-9523

E-mail Address	 opascts@hotmail.com

ประเภทรางวัล  	 รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น	สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
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