
 
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

เรื่อง ผลการพิจารณาจัดตั้งศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการ (Center of Excellence – CoE)  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม)  

คร้ังที่ 1/2563  
.................................................. 

 
ตามที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ประกาศเปิดรับแบบเสนอขอรับการจัดตั้งศูนย์แห่งความเป็นเลิศทาง

วิชาการ เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุน และจัดตั้งเป็นศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการ (Center of 
Excellence – CoE) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2563  นั้น 

บัดนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย คณะอนุกรรมการพิจารณาทุนวิจัยและส่งเสริมการวิจัยได้พิจารณาแบบ
เสนอขอรับการจัดตั้งศูนย์ที่เสนอขอรับงบประมาณสนับสนุนและจัดตั้งเป็นศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการ 
(Center of Excellence – CoE) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อศูนย์ที่ได้รับการ
พิจารณางบประมาณสนับสนุนและจัดตั้งเป็นศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการ (Center of Excellence – CoE) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม) ครั้งที่  1/2563 จ านวน 1 ศูนย์ ดังปรากฏใน
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้ และขอให้หน่วยงานต้นสังกัดแจ้งหัวหน้าศูนย์ด าเนินการ ดังนี้ 

 ข้อ 1 หัวหน้าศูนย์และสมาชิกในศูนย์ ลงนามก ากับในเอกสารแบบเสนอขอรับการจัดตั้งศูนย์แห่ง
ความเป็นเลิศทางวิชาการ ทุกหน้า  

ข้อ 2 หัวหน้าศูนย์ต้องเปิดบัญชีเงินฝากในนามศูนย์กับธนาคารพาณิชย์ใดก็ได้ที่มีเลขบัญชี 10 หลัก 
ตามที่กองคลังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก าหนด โดยก าหนดให้ หัวหน้าศูนย์และหัวหน้าส่วนงานหรือรองหัวหน้า 
ส่วนงานที่หัวหน้าส่วนงานมอบหมาย เป็นผู้มีอ านาจเบิกจ่ายและรับโอนเงินสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์ จาก
กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ข้อ 3 หัวหน้าศูนย์จะต้องจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน 6 เดือน และรายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปี ส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบในทุก ๆปี นับจากวันที่ได้รับจัดตั้งเป็นศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

ข้อ 4 หัวหน้าศูนย์ต้องส่งส าเนาผลการวิจัยที่มีการเผยแพร่ตาม ข้อ 3 จ านวน 1 ชุด โดยการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ผลงานต่าง ๆ ของศูนย์ ต้องระบุชื่อศูนย์พร้อมกับชื่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Acknowledgement) 
ด้วย ทุกครั้ง  

ข้อ 5 ผลการพิจารณาจัดตั้งศูนย์แล้วให้ถือเป็นที่สิ้นสุด 
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ผลการพิจารณาจัดตั้งศูนย์แหง่ความเป็นเลิศทางวิชาการ (Center of Excellence – CoE) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ประจ าปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม)  

คร้ังที่ 1/2563 
 

1. ชื่อศูนย ์: ศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวชิาการด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร 
 แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
 Thammasat University Center of Excellence in Food Science and Innovation  

หัวหน้าศูนย ์: รองศาสตราจารย์ ดร. ประภาศรี  เทพรักษา 
 Associate Professor Dr. Prapasri Theprugsa 

สังกัด :  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

ชื่อสมาชิกในศูนย ์

(1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุศราภา  ลีละวัฒน์ 
Assistant Professor Dr. Bootsrapa Leelawat 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

(2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อวันวี  เพชรคงแก้ว 
Assistant Professor Dr. Awanwee Petchkongkaew 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

(3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รชา  เทพษร 
Assistant Professor Dr. Racha Tepsorn 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

(4) อาจารย์ ดร. เปี่ยมสุข  สุวรรณกูฏ 
Dr. Peamsuk Suvarnakuta 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

(5) อาจารย์ ดร. สุธีรา วฒันกุล 
Dr. Suteera Vatthanakul 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

(6) อาจารย์ ดร. ภัทิรา สุดเลิศ 
Dr. Phatthira Sutloet 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

(7) อาจารย์ ดร. เบญจรัตน์ เทพสงเคราะห์ 
Dr. Benjarat Tepsongkroh 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

(8) อาจารย์ ดร. สุพัตรา สุภาวงค์ 
Dr. Supattra   Supawong 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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(9) Prof. Dr. Yves Wache  
Bualuang ASEAN Chair Professorship 
Tropical Bioresources and Biotechnology,  
Université Bourgogne - Franche-Comté,  
AgroSup Dijon,PAM UMR A 02.102 

พันธกิจของศูนย ์

-  สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางดา้นวทิยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร  
-  สร้างสิ่งประดิษฐ์ทางด้านนวัตกรรมอาหาร ที่พร้อมต่อยอดสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ 
-  สร้างนักวิจัยรุน่ใหม่ ทางดา้นวทิยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร  
-  เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่องค์ความรู้ทางดา้นวิทยาศาสตรแ์ละนวัตกรรมทางอาหารสู่สงัคม 

วัตถุประสงค์ของหน่วยวิจัย 

-  ผลิตผลงานวิจัยวทิยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร ตีพิมพเ์ผยแพร่ในวารสารวชิาการ 
 ระดับชาติและระดับนานาชาต ิ 

-  ผลิตผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางด้านนวัตกรรมอาหาร ที่พร้อมต่อยอดสู่การผลิตเชิงพาณชิย์ 
 ทั้งในระดับชาติและระดบันานาชาติ 

-  ผลิตนักวิจัยระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และหลังปริญญาเอก ทางดา้นวิทยาศาสตร์ 
 และนวัตกรรมทางอาหาร 

-  เผยแพร่ผลงาน และประสานงานงานความร่วมมือวิจัย กับหนว่ยงานที่เก่ียวข้อง 
 ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 


