ื่ ผูอ
สรุปการเสนอรายชอ
้ านวยการแผนบูรณาการวิจ ัยและนว ัตกรรม ประจาปี 2563 (รอบที่ 1+2)
และ ปี 2562
เป้าหมาย

ประเด็ น
1

อาหาร เกษตร
เทคโนโลยีชวี ภาพ
และเทคโนโลยี
การแพทย์

กลุม
่ เรือ
่ ง
1.1

การเกษตรสมัยใหม่

แผนงาน(เดิม)

แผนงาน(ปร ับ)

1) การพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่

ผอ.แผนบูรณาการ
1

รศ.ดร.กิตพ
ิ ัฒน์ อุโฆษกิจ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ku@tu.ac.th
08 1935 5306
Line kittipatukoskit

2

รศ.ดร.วรภัทร ลัคนทินวงศ ์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
vore405@gmail.com
08 1822 2801

3

ิ ฐ์ พวงจิก
รศ.ธัญพิสษ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
thanpisitp@hotmail.com
08 6655 2762

4

ผศ.ดร.ดรุณี ศรีชนะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dsr@tu.ac.th
08 5840 3456

5

รศ.นพ.สมบัต ิ มุง่ ทวีพงษา
แพทยศาสตร์
sombatm@hotmail.com

6

ผศ.ดร.บรรยงค์ รุง่ เรืองด ้วยบุญ
วิศวกรรมศาสตร์
rbunyong@engr.tu.ac.th
08 9815 4728

7

ิ อธินุวฒ
ผศ.ดร.ดุสต
ั น์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
athinova6@hotmail.com
09 6871 8998
Line athinova6

8

ิ ลิม
อาจารย์ ดร.วสศ
้ ประเสริฐ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
wasit_l@sci.tu.ac.th
08 2663 9206
LINE: wasit7

9

ผศ.ดร.รัชฎา คงคะจันทร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
rdk@sci.tu.ac.th
08-5129-9196

ด ้วยการบูรณาการวิจัย เทคโนโลยี
และนวัตกรรมเพือ
่ เพิม
่ มูลค่า
ผลผลิตและเพิม
่ ศักยภาพในการ
แข่งขันของเกษตรกรไทย
(แผนบูรณาการปี 2562)
2) การพัฒนา Precision Modern

Agriculture และ Modern Market
แบบ ติดตามผลได ้ตลอดเวลา

3) นวัตกรรมไผ่ไทย 4.0

1.2

อาหารมูลค่าเพิม
่ สูงและสาร
ออกฤทธิเ์ ชงิ หน ้าที่

นวัตกรรมไผ่ไทยเพือ
่ เศรษฐกิจ
ั
่
ิ
สงคม และสงแวดล ้อม

1) หญ ้าจริน
้ เฉ่า (Jancao) เศรษฐกิจ

เพือ
่ อาหาร การเกษตร
เทคโนโลยีและสงิ่ แวดล ้อม

เป้าหมายที่ 1

2) การศก
ึ ษาประสท
ิ ธิผลและความ

ปลอดภัยของงาขีม
้ อ
่ นต่อการออก
ฤทธิช
์ วี ภาพทางคลินก
ิ เพือ
่ พัฒนา
่
ผลิตภัณฑ์สก
ู ารตลาด

1.4

เครือ
่ งมือแพทย์

1) การตรวจคัดกรอง รักษา และฟื้ นฟู

โรคทีม
่ ผ
ี ลกระทบต่อสังคมทุกชว่ ง
อายุ
(แผนบูรณาการปี 2562)

2 เศรษฐกิจดิจท
ิ ัล
และข้อมูล

2.1

2.5

วิทยาการหุน
่ ยนต์และระบบ
อัตโนมัต ิ

ื่ มต่อของสรรพสงิ่
การรเชอ
(Internet of things: IoT)
ข ้อมูลขนาดใหญ่ (Big
ื่ มโยง
Data) และการเชอ

1) การพัฒนาหุน
่ ยนต์ทางการเกษตร

สาหรับสนั บสนุนฟาร์มอัจฉริยะ
และประเทศไทย 4.0

1) ระบบปฎิบัตก
ิ ารควมคุมน้ าประปา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(WaterGrid)

2) การพัฒนาเสริ ช
์ เอ็นจินประเทศไทย

(แผนบูรณาการปี 2562)

4 การบริการมูลค่าสูง

4.1

5 พล ังงาน

5.1

การบริการทางการแพทย์

1) ระบบดูแลผู ้สูงอายุและการพัฒนา

ระบบนิเวศเขตเมืองสาหรับผู ้สูงอายุ

ื้ เพลิงชวี ภาพ
เชอ

1) ระบบบูรณาการการเก็บเกีย
่ ว และ

การกักเก็บพลังงานเพือ
่ สังคมที่
ยัง่ ยืน

แพลตฟอร์มข ้อมูลเพือ
่ การจัดการ
ทรัพยากรเมือง
Data Platform for City
Resource Management

10 อาจารย์ ดร. วิรัช ศรเลิศล้าวาณิช
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริ น
ิ ธร
virach@gmail.com
08 1627 8854
11 ผศ.ดร.ชนาธิป สามารถ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
chanatip@tu.ac.th
08 1562 1862
Line 46850186

ื่ ผูอ
สรุปการเสนอรายชอ
้ านวยการแผนบูรณาการวิจ ัยและนว ัตกรรม ประจาปี 2563 (รอบที่ 1+2)
และ ปี 2562
เป้าหมาย

ประเด็ น
1

ั
สงคมสู
งว ัยและ
ั
สงคมไทย
ศตวรรษที่ 21

กลุม
่ เรือ
่ ง
1.1

ศักยภาพและโอกาสของผู ้
สูงวัยและการอยูร่ ว่ มกันของ
ประชากรหลายวัย

แผนงาน(เดิม)

แผนงาน(ปร ับ)

1) แผนพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู ้

12 อาจารย์ ดร.ศรัณวิชญ์ พรหมสาขา ณ
สกลนคร
ึ ษาศาสตร์
วิทยาการเรียนร็และศก
sarunwit@hotmail.com
08 4025 8500

ผ่านประสบการณ์เสมือนจริงเพือ
่
การเรียนรู ้ตลอดชวี ต
ิ
2) กลุม
่ วิจัยวิทยาศาสตร์และ

13 ผศ.ดร.ศรุต อามาตย์โยธิน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
sarute.ummartyotin@gmail.com
08 6342 2922
Line dr.sarute

เทคโนโลยีเพือ
่ ผู ้สูงอายุ

1.5

ความมัน
่ คงของมนุษย์

1) บูรณาการเครือ
ื่ สารเพือ
่ งมือสอ
่

14 ผศ.ดร.จันทิมา อังคพณิชกิจ
ิ ปศาสตร์
ศล
jantima21@gmail.com
09 4241 8525

พัฒนาคุณภาพชวี ต
ิ ด ้าน
สุขภาพจิตของคนไทยในศควรรษ
ที่ 21

่ งเมือง
15 อ.ดร.ปกป้ อง สอ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
pokpongs@tu.ac.th

2) ชุดโครงการพัฒนาระบบเฝ้ าระวัง

ด ้านความมัน
่ คงของประเทศ

2

คนไทยใน
ศตวรรษที่ 21

2.1

คนไทย 4.0

16 ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสช
ุ าติ
ึ ษาและทรัพยากรมนุษย์
สถาบันเสริมศก
ssrisuchart@econ.tu.ac.th
08 1372 6217

1) แผนบูรณาการการวิจัยและ

นวัตกรรมเพือ
่ การพัฒนาสังคมที่
ยัง่ ยืนด ้านทรัพยากรมนุษย์
2.2

เด็ก และเยาวชน 4.0

ิ ธิชัย วิชย
ั ดิษฐ
17 ผศ.ดร.สท
ึ ษาศาสตร์
วิทยาการเรียนรู ้และศก
123inquiry@gmail.com
08 4100 6408

1) แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

ึ ษาเพือ
สะเต็มศก
่ เป้ าหมายการ
พัฒนาทีย
่ งั่ ยืน

สุขภาพและ
คุณภาพชวี ต
ิ

เป้าหมายที่ 2

3

3.1

ระบบบริการสุขภาพ

1) สุขภาพและคุณภาพชวี ต
ิ

18 ผศ.ดร.ไพลวรรณ สัทธานนท์
สหเวชศาสตร์
plaiwan2277@gmail.com
08 7670 5546

(แผนบูรณาการปี 2562)

3.2

ระบบและการดูแลรักษาโรค

1) การพัฒนาตารับยาสมุนไพรเพือ
่ ใช ้

19 รศ.ดร.อรุณพร อิฐรัตน์
แพทยศาสตร์
iarunporn@yahoo.com
08 6964 5964

ในผู ้ป่ วยโรคติดต่อไม่เรือ
้ รัง

2) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพือ
่

สง่ เสริมสุขภาพและคุณภาพชวี ต
ิ
ของผู ้สูงอายุ ผู ้พิการและผู ้ป่ วย
เรือ
้ รัง
3) เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพือ
่ คัด

กรองและป้ องกันปั ญหาสุขภาพ
แบบยัง่ ยืน
3.3

4

การบริหารจ ัดการ
นา้ การ
เปลีย
่ นแปลง
สภาพภูมอ
ิ ากาศ
และสงิ่ แวดล้อม

4.1

การบริหารจัดการน้ า

1) พัฒนารูปแบบนวัตกรรมการสร ้าง

เสริมสุขภาพเพือ
่ ป้ องโรคและควบ
คุณโรคไม่ตด
ิ ต่อเรือ
้ งรังจาก
พฤติกรรมในบุคคลทุกชว่ งวัย

5.2

การวิจัยและพัฒนาเพือ
่ สง่ เสริม
สุขภาพและคุณภาพชวี ต
ิ ในทุก
่
ชวงอายุของกลุม
่ เปราะบางและ
ผู ้ป่ วยโรคเรือ
้ รัง

20 ผศ.ดร.พัชรี คุณค้าชู
สหเวชศาสตร์
patcharee.k@allied.tu.ac.th
21 ศ.พิเศษ พลตรีหญิง ดร.อ ้อยทิพย์ ณ ถลาง
สหเวชศาสตร์
oytipntl@hotmail.com
08 1915 0374
22 ผศ.ดร.พนิดา ศริ อ
ิ าพันธ์กล
ุ
พยาบาลศาสตร์
panida@nurse.tu.ac.th

2) นวัตกรรมสาหรับสุขภาพชอ
่ งปาก

23 ศ.ทพญ.ดร. วิภาวี นิตยานั นทะ
ทันตแพทยศาสตร์
pansapawin@yahoo.com
08 5196 5777

1) กลุม
่ วิจัยวิทยาศาสตร์และ

24 รศ.ดร.สุเพชร จิรขจรกุล
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
supetgis2me@gmail.com
08 3105 8989
Line supet-thammasat

เทคโนโลยีเพือ
่ สงิ่ แวดล ้อมยัง่ ยืน

4.4

5 การกระจายความ
เจริญและเมืองน่า
อยู่

การป้ องกันและสร ้างเสริม
สุขภาพ

ผอ.แผนบูรณาการ

การปรับตัวต่อผลกระทบ
จากการเปลีย
่ นแปลงสภาพ
ภูมอ
ิ ากาศ

1) การวางแผนเมืองและจัดการภัย

เมืองอัจฉริยะ

1) การบูรณาการแผนเมืองอัจฉริยะ

พิบัตเิ พือ
่ เสริมสร ้างความมัน
่ คงต่อ
การเปลีย
่ นแปลงภูมอ
ิ ากาศของ
ชุมชนเมืองชายฝั่ งทะเล

เพือ
่ สง่ เสริมการพัฒนาสูเ่ มือง
มหาวิทยาลัยอย่างยัง่ ยืน

25 ผศ.ดร.วนารัตน์ กรอิสรานุกล
ู
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
kwanarat@gmail.com
08 4635 1465

26 รศ.ดร.ภาวิณี เอีย
่ มตระกูล
สถาปั ตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
Iamtrakul@gmail.com

ื่ ผูอ
สรุปการเสนอรายชอ
้ านวยการแผนบูรณาการวิจ ัยและนว ัตกรรม ประจาปี 2563 (รอบที่ 1+2)
และ ปี 2562
เป้าหมาย

ประเด็ น
1

เทคโนโลยีฐาน

กลุม
่ เรือ
่ ง
1.1

เทคโนโลยีชวี ภาพ

แผนงาน(เดิม)

แผนงาน(ปร ับ)

1) การบูรณาการการใชประโยชน์
้

27 ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
วิศวกรรมศาสตร์
ratphadu@engr.tu.ac.th
08 7083 3310

จากทรัพยากรฐานชวี ภาพ ร่วมกับ
เทคโนโลยีชวี ภาพ เทคโนโลยี
วัสดุ และเทคโนโลยีดจิ ต
ิ ัล เพือ
่
ความผาสุกของประชาชนไทย
(แผนบูรณาการปี 2562)

28 ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
วิศวกรรมศาสตร์
ratphadu@engr.tu.ac.th
08 7083 3310

2) นวัตกรรมเทคโนโลยีไมโครเวฟ

กับกระบวนการทางวิศวกรรมและ
ทางการแพทย์

3) การพัฒนานวัตกรรมเพือ
่ การนาสง่

เป้าหมายที่ 3

่ งปากด ้วย
เซลล์ต ้นกาหนดจากชอ
ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติเพือ
่ การ
บูรณะกระดูกและฟั นของผู ้สูงอายุ

1.2

เทคโนโลยีวส
ั ดุ

การพัฒนานวัตกรรมการสร ้าง
เนือ
้ เยือ
่ กระดูกและฟั นขึน
้ ใหม่โดย
้
่ งปาก
ใชเซลล์
ต ้นกาเนิดจากชอ
และวัสดุจากธรรมชาติเพือ
่ บูรณะ
่
การบดเคีย
้ วและสงเสริมสุขภาพ
ของผู ้สูงอายุ

1) การสังเคราะห์วัสดุผสมฉลาด เพือ
่

การวิจ ัยเพือ
่ ความ
เป็นเลิศทาง
วิชาการ

3.4

วิทยาศาสตร์ชวี ภาพ

1) การพัฒนาการรักษาโรคมะเร็ง

31 ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง สุขเกษม
โฆษิตเศรษฐ
แพทยศาสตร์
sookkasem@yahoo.com
08 7106 1976

เฉพาะบุคคลที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2) ผลของมิวซน
ิ ชนิดต่าง ๆ ต่อการ

ื้ ก่อโรคต่างชนิดกัน
ติดเชอ

ิ ต ้านจุลชพ
ี (Mucins
มิวซน
against Pathogens)

ในการก่อโรคและกลไกการก่อโรค
ื้ สแตปฟี โลคอคคัส ออ
ของเชอ
ิ ลิน
เรียสทีด
่ อ
ื้ ยาเมธิซล

้ ฐาน
โครงสร้างพืน
ทางการวิจ ัยและ
นว ัตกรรม

4.1

เป้าหมายที่ 4

4.2

บุคลากรและเครือข่ายการ
วิจัย

1) พัฒนาระบบสุขภาพเพือ
่ ความ

Pilot Plant

1) โรงงานกลางต ้นแบบ (Pilot plant)

ยัง่ ยืนเขตสุขภาพเพือ
่ ประชาชน
เขตพืน
้ ที่ 4

ึ ษาต่อยอดสูร่ ะดับ
เพือ
่ การศก
คลินก
ิ และพัฒนาภาคการผลิตยา
จากสมุนไพรในระดับอุตสาหกรรม

5

มาตราฐานการ
วิจ ัย/อุตสาหกรรม

5.7

การกาหนดมาตรฐาน

1) ศูนย์รับรองระบบการผลิต

ผลิตภัณฑ์การเกษตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

5.8

การทดสอบ

1) ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีวัสดุ

แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

32 รศ.ดร.นงลักษณ์ ศรีวไิ ลเจริญ
แพทยศาสตร์
snongluk@hotmail.com
09 1449 2255

33 ผู ้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร. สุมาลี คอนโด
แพทยศาสตร์
flower9great@yahoo.com
08 9492 9972
ไอดีไลน์: sumaleekondo

3) การแสดงออกของยีนทีเ่ กีย
่ วข ้อง

4

29 รศ.ดร.ทพญ. เปรมจิต อาภรณ์แม่กลอง
ทันตแพทยศาสตร์
pramejid@gmail.com
08 8287 4459

30 รศ.ดร.จิรดา สงิ ขรรัตน์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
jirada@tu.ac.th
08 6794 6298

ความเป็ นอยูท
่ ย
ี่ งั่ ยืน

3

ผอ.แผนบูรณาการ

ศูนย์วจ
ิ ัยและบริหารจัดการข ้อมูล
เพือ
่ พัฒนาระบบสุขภาพ เขต
สุขภาพเพือ
่ ประชาชน เขต
สุขภาพที่ 4

34 ผศ.ดร.สริ ม
ิ า มงคลสัมฤทธิ์
สาธารณสุขศาสตร์
sirima@fph.tu.ac.th
081-819-5488
35 รศ.ดร.อรุณพร อิฐรัตน์
แพทยศาสตร์
iarunporn@yahoo.com
086-964-5964
36 ผศ.ดร.นิภารัตน์ ศรีธเรศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
sniparat@hotmail.com
09 3445 6545
Line : sakura_tu
37 ผศ.ดร.ชริ าวุฒ ิ เพชรเย็น
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
chiravoot.p@gmail.com
083-616-6332

