
เป้าหมาย ประเด็น กลุม่เร ือ่ง แผนงาน(เดมิ) แผนงาน(ปรบั) ผอ.แผนบรูณาการ

1) การพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่

ดว้ยการบรูณาการวจัิย เทคโนโลยี

และนวัตกรรมเพือ่เพิม่มลูคา่

ผลผลติและเพิม่ศักยภาพในการ

แขง่ขันของเกษตรกรไทย 

(แผนบรูณาการปี 2562)

1 รศ.ดร.กติพัิฒน์ อโุฆษกจิ

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ku@tu.ac.th 

08 1935 5306

Line kittipatukoskit

2) การพัฒนา Precision Modern 

Agriculture และ Modern Market

 แบบ ตดิตามผลไดต้ลอดเวลา

2 รศ.ดร.วรภัทร  ลัคนทนิวงศ์

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

vore405@gmail.com

08 1822 2801

3) นวัตกรรมไผไ่ทย 4.0 นวัตกรรมไผไ่ทยเพือ่เศรษฐกจิ 

สังคม และสิง่แวดลอ้ม

3 รศ.ธัญพสิษิฐ ์พวงจกิ

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี  

thanpisitp@hotmail.com 

08 6655 2762

1) หญา้จริน้เฉ่า (Jancao) เศรษฐกจิ

เพือ่อาหาร การเกษตร 

เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้ม

4 ผศ.ดร.ดรณีุ ศรชีนะ

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

dsr@tu.ac.th

08 5840 3456

2) การศกึษาประสทิธผิลและความ

ปลอดภัยของงาขีม้อ่นตอ่การออก

ฤทธิช์วีภาพทางคลนิกิเพือ่พัฒนา

ผลติภัณฑส์ูก่ารตลาด

5 รศ.นพ.สมบัต ิมุง่ทวพีงษา

แพทยศาสตร์

sombatm@hotmail.com

1.4 เครือ่งมอืแพทย์ 1) การตรวจคัดกรอง รักษา และฟ้ืนฟู

โรคทีม่ผีลกระทบตอ่สังคมทกุชว่ง

อาย ุ

(แผนบรูณาการปี 2562)

6 ผศ.ดร.บรรยงค ์รุง่เรอืงดว้ยบญุ

วศิวกรรมศาสตร์

rbunyong@engr.tu.ac.th

08 9815 4728

2.1 วทิยาการหุน่ยนตแ์ละระบบ

อัตโนมัติ

1) การพัฒนาหุน่ยนตท์างการเกษตร

ส าหรับสนับสนุนฟารม์อัจฉรยิะ

และประเทศไทย 4.0

7 ผศ.ดร.ดสุติ อธนุิวฒัน์

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

athinova6@hotmail.com

09 6871 8998

Line athinova6

1) ระบบปฎบิัตกิารควมคมุน ้าประปา

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์

(WaterGrid)

แพลตฟอรม์ขอ้มลูเพือ่การจัดการ

ทรัพยากรเมอืง 

Data Platform for City 

Resource Management

8 อาจารย ์ดร.วสศิ ลิม้ประเสรฐิ

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

wasit_l@sci.tu.ac.th

08 2663 9206

LINE: wasit7

2) การพัฒนาเสริช์เอ็นจนิประเทศไทย

(แผนบรูณาการปี 2562)

9 ผศ.ดร.รัชฎา คงคะจันทร์

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

rdk@sci.tu.ac.th

08-5129-9196

4 การบรกิารมลูคา่สงู 4.1 การบรกิารทางการแพทย์ 1) ระบบดแูลผูส้งูอายแุละการพัฒนา

ระบบนเิวศเขตเมอืงส าหรับผูส้งูอายุ

10 อาจารย ์ดร. วรัิช ศรเลศิล ้าวาณชิ

สถาบันเทคโนโลยนีานาชาตสิรินิธร

virach@gmail.com

08 1627 8854

5 พลงังาน 5.1 เชือ้เพลงิชวีภาพ 1) ระบบบรูณาการการเก็บเกีย่ว และ

การกักเก็บพลังงานเพือ่สังคมที่

ยัง่ยนื

11 ผศ.ดร.ชนาธปิ สามารถ

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

chanatip@tu.ac.th

08 1562 1862

Line 46850186

1.1อาหาร เกษตร 

เทคโนโลยชีวีภาพ

และเทคโนโลยี

การแพทย์

1

เป้
า
ห
ม
า
ย
ท
ี ่1

การรเชือ่มตอ่ของสรรพสิง่ 

(Internet of things: IoT) 

ขอ้มลูขนาดใหญ ่(Big 

Data) และก ารเชือ่มโยง

2.5

เศรษฐกจิดจิทิลั

และขอ้มลู

2

สรุปการเสนอรายชือ่ผูอ้ านวยการแผนบรูณาการวจิยัและนวตักรรม ประจ าปี 2563 (รอบที ่1+2) 

และ ปี 2562

การเกษตรสมัยใหม่

อาหารมลูคา่เพิม่สงูและสาร

ออกฤทธิเ์ชงิหนา้ที่
1.2



เป้าหมาย ประเด็น กลุม่เร ือ่ง แผนงาน(เดมิ) แผนงาน(ปรบั) ผอ.แผนบรูณาการ

สรุปการเสนอรายชือ่ผูอ้ านวยการแผนบรูณาการวจิยัและนวตักรรม ประจ าปี 2563 (รอบที ่1+2) 

และ ปี 2562

1) แผนพัฒนานวัตกรรมการเรยีนรู ้

ผา่นประสบการณ์เสมอืนจรงิเพือ่

การเรยีนรูต้ลอดชวีติ

12 อาจารย ์ดร.ศรัณวชิญ ์พรหมสาขา ณ 

สกลนคร

วทิยาการเรยีนร็และศกึษาศาสตร์

sarunwit@hotmail.com

08 4025 8500

2) กลุม่วจัิยวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยเีพือ่ผูส้งูอายุ

13 ผศ.ดร.ศรตุ อ ามาตยโ์ยธนิ

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

sarute.ummartyotin@gmail.com

08 6342 2922

Line dr.sarute

1) บรูณาการเครือ่งมอืสือ่สารเพือ่

พัฒนาคณุภาพชวีติดา้น

สขุภาพจติของคนไทยในศควรรษ

ที ่21

14 ผศ.ดร.จันทมิา อังคพณชิกจิ

ศลิปศาสตร์

jantima21@gmail.com

09 4241 8525

2) ชดุโครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง

ดา้นความมัน่คงของประเทศ

15 อ.ดร.ปกป้อง สอ่งเมอืง

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

pokpongs@tu.ac.th

2.1 คนไทย 4.0 1) แผนบรูณาการการวจัิยและ

นวัตกรรมเพือ่การพัฒนาสังคมที่

ยัง่ยนืดา้นทรัพยากรมนุษย์

16 ผศ.ดร.ศภุชัย ศรสีชุาติ

สถาบันเสรมิศกึษาและทรัพยากรมนุษย์

ssrisuchart@econ.tu.ac.th

08 1372 6217

2.2 เด็ก และเยาวชน 4.0 1) แผนบรูณาการวจัิยและนวัตกรรม

สะเต็มศกึษาเพือ่เป้าหมายการ

พัฒนาทีย่ัง่ยนื

17 ผศ.ดร.สทิธชิัย วชิัยดษิฐ

วทิยาการเรยีนรูแ้ละศกึษาศาสตร์

123inquiry@gmail.com

08 4100 6408

3.1 ระบบบรกิารสขุภาพ 1) สขุภาพและคณุภาพชวีติ

(แผนบรูณาการปี 2562)

18 ผศ.ดร.ไพลวรรณ สัทธานนท์

สหเวชศาสตร์

plaiwan2277@gmail.com

08 7670 5546

1) การพัฒนาต ารับยาสมนุไพรเพือ่ใช ้

ในผูป่้วยโรคตดิตอ่ไมเ่รือ้รัง

19 รศ.ดร.อรณุพร อฐิรัตน์

แพทยศาสตร์

iarunporn@yahoo.com

08 6964 5964

2) การวจัิยและพัฒนานวัตกรรมเพือ่

สง่เสรมิสขุภาพและคณุภาพชวีติ

ของผูส้งูอาย ุผูพ้กิารและผูป่้วย

เรือ้รัง

การวจัิยและพัฒนาเพือ่สง่เสรมิ

สขุภาพและคณุภาพชวีติในทกุ

ชว่งอายขุองกลุม่เปราะบางและ

ผูป่้วยโรคเรือ้รัง

20 ผศ.ดร.พัชร ีคณุค ้าชู

สหเวชศาสตร์

patcharee.k@allied.tu.ac.th

3) เทคโนโลยแีละนวัตกรรมเพือ่คัด

กรองและป้องกันปัญหาสขุภาพ

แบบยัง่ยนื

21 ศ.พเิศษ พลตรหีญงิ ดร.ออ้ยทพิย ์ณ ถลาง

สหเวชศาสตร์

oytipntl@hotmail.com

08 1915 0374

1) พัฒนารปูแบบนวัตกรรมการสรา้ง

เสรมิสขุภาพเพือ่ป้องโรคและควบ

คณุโรคไมต่ดิตอ่เรือ้งรังจาก

พฤตกิรรมในบคุคลทกุชว่งวัย

22 ผศ.ดร.พนดิา ศริอิ าพันธก์ลุ 

พยาบาลศาสตร์

panida@nurse.tu.ac.th

2) นวัตกรรมส าหรับสขุภาพชอ่งปาก 23 ศ.ทพญ.ดร. วภิาว ี นติยานันทะ

ทันตแพทยศาสตร์

pansapawin@yahoo.com

08 5196 5777

4.1 การบรหิารจัดการน ้า 1) กลุม่วจัิยวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยเีพือ่ส ิง่แวดลอ้มยัง่ยนื

24 รศ.ดร.สเุพชร จริขจรกลุ

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

supetgis2me@gmail.com 

08 3105 8989

Line supet-thammasat         

4.4 การปรับตัวตอ่ผลกระทบ

จากการเปลีย่นแปลงสภาพ

ภมูอิากาศ

1) การวางแผนเมอืงและจัดการภัย

พบิัตเิพือ่เสรมิสรา้งความมัน่คงตอ่

การเปลีย่นแปลงภมูอิากาศของ

ชมุชนเมอืงชายฝ่ังทะเล

25 ผศ.ดร.วนารัตน์ กรอสิรานุกลู

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

kwanarat@gmail.com

08 4635 1465

5 การกระจายความ

เจรญิและเมอืงนา่

อยู่

5.2 เมอืงอัจฉรยิะ 1) การบรูณาการแผนเมอืงอัจฉรยิะ

เพือ่สง่เสรมิการพัฒนาสูเ่มอืง

มหาวทิยาลัยอยา่งยัง่ยนื

26 รศ.ดร.ภาวณีิ เอีย่มตระกลู

สถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการผังเมอืง

Iamtrakul@gmail.com

เป้
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3.3

สขุภาพและ

คณุภาพชวีติ

3

การป้องกันและสรา้งเสรมิ

สขุภาพ

การบรหิารจดัการ

น า้การ

เปลีย่นแปลง 

สภาพภมูอิากาศ

และสิง่แวดลอ้ม

4

คนไทยใน

ศตวรรษที ่21

2

ระบบและการดแูลรักษาโรค3.2

สงัคมสงูวยัและ

สงัคมไทย

ศตวรรษที ่21

1 ศักยภาพและโอกาสของผู ้

สงูวยัและการอยูร่ว่มกันของ

ประชากรหลายวยั

1.1

ความมัน่คงของมนุษย์1.5



เป้าหมาย ประเด็น กลุม่เร ือ่ง แผนงาน(เดมิ) แผนงาน(ปรบั) ผอ.แผนบรูณาการ

สรุปการเสนอรายชือ่ผูอ้ านวยการแผนบรูณาการวจิยัและนวตักรรม ประจ าปี 2563 (รอบที ่1+2) 

และ ปี 2562

1) การบรูณาการการใชป้ระโยชน์

จากทรัพยากรฐานชวีภาพ รว่มกับ

เทคโนโลยชีวีภาพ เทคโนโลยี

วัสด ุและเทคโนโลยดีจิติัล เพือ่

ความผาสกุของประชาชนไทย

(แผนบรูณาการปี 2562)

27 ศ.ดร.ผดงุศักดิ ์ รัตนเดโช

วศิวกรรมศาสตร์

ratphadu@engr.tu.ac.th

08 7083 3310

2) นวัตกรรมเทคโนโลยไีมโครเวฟ

กับกระบวนการทางวศิวกรรมและ

ทางการแพทย์

28 ศ.ดร.ผดงุศักดิ ์ รัตนเดโช

วศิวกรรมศาสตร์

ratphadu@engr.tu.ac.th

08 7083 3310

3) การพัฒนานวัตกรรมเพือ่การน าสง่

เซลลต์น้ก าหนดจากชอ่งปากดว้ย

ผลติภัณฑจ์ากธรรมชาตเิพือ่การ

บรูณะกระดกูและฟันของผูส้งูอายุ

การพัฒนานวัตกรรมการสรา้ง

เนือ้เยือ่กระดกูและฟันขึน้ใหมโ่ดย

ใชเ้ซลลต์น้ก าเนดิจากชอ่งปาก

และวัสดจุากธรรมชาตเิพือ่บรูณะ

การบดเคีย้วและสง่เสรมิสขุภาพ

ของผูส้งูอายุ

29 รศ.ดร.ทพญ. เปรมจติ อาภรณ์แมก่ลอง

ทันตแพทยศาสตร์

pramejid@gmail.com

08 8287 4459

1.2 เทคโนโลยวีสัดุ 1) การสังเคราะหว์ัสดผุสมฉลาด เพือ่

ความเป็นอยูท่ีย่ัง่ยนื

30 รศ.ดร.จริดา สงิขรรัตน์

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

jirada@tu.ac.th

08 6794 6298

1) การพัฒนาการรักษาโรคมะเร็ง

เฉพาะบคุคลที่

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์

31 ศาสตราจารย ์แพทยห์ญงิ สขุเกษม 

โฆษิตเศรษฐ

แพทยศาสตร์

sookkasem@yahoo.com

08 7106 1976

2) ผลของมวิซนิชนดิตา่ง ๆ ตอ่การ

ตดิเชือ้กอ่โรคตา่งชนดิกัน

มวิซนิตา้นจลุชพี (Mucins 

against Pathogens)

32 รศ.ดร.นงลักษณ์ ศรวีไิลเจรญิ

แพทยศาสตร์

snongluk@hotmail.com

09 1449 2255

3) การแสดงออกของยนีทีเ่กีย่วขอ้ง

ในการกอ่โรคและกลไกการกอ่โรค

ของเชือ้สแตปฟีโลคอคคัส ออ

เรยีสทีด่ือ้ยาเมธซิลิลนิ

33 ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร. สมุาล ีคอนโด

แพทยศาสตร์

flower9great@yahoo.com

08 9492 9972

ไอดไีลน:์ sumaleekondo

4.1 บคุลากรและเครอืขา่ยการ

วจัิย

1) พัฒนาระบบสขุภาพเพือ่ความ

ยัง่ยนืเขตสขุภาพเพือ่ประชาชน 

เขตพืน้ที ่4

ศนูยว์จัิยและบรหิารจัดการขอ้มลู

เพือ่พัฒนาระบบสขุภาพ เขต

สขุภาพเพือ่ประชาชน เขต

สขุภาพที ่4

34 ผศ.ดร.สริมิา  มงคลสัมฤทธิ์
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