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จัดท�ำโดย 
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ (สวทน.)

สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติม
	 319	อาคารจัตุรัสจามจุรี	ชั้น	14	ถนนพญาไท	แขวงปทุมวัน	เขตปทุมวัน	กรุงเทพมหานคร	10330
	 0	2	160	5432		 	 	 0	2	160	5439
 talentmobility@sti.or.th  talentmobility.or.th  Talent Mobility

จัดท�ำครั้งที่ 1 (กันยำยน 2561) 

ท่านสามารถบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมหรือแก้ไขข้อมูล
ผู้เชี่ยวชาญส�าหรับการปรับปรุงเนื้อหาในครั้งต่อไปได้ที่
http://opn.to/a/3RuCY หรือ
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บทที่ 1
ที่มำและ

ควำมส�ำคัญ

	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์	
เทคโนโลยแีละนวตักรรมแห่งชำต	ิ (สวทน.)	ได้ด�ำเนนิโครงกำร
ส่งเสรมิบุคลำกรด้ำนวิทยำศำสตร์	 เทคโนโลยีและนวัตกรรม
จำกมหำวิทยำลัยและสถำบันวิจัยของภำครัฐ	ไปปฏิบัติงำน
เพือ่เพิม่ขดีควำมสำมำรถกำรแข่งขนัในภำคเอกชน	(Talent	
Mobility)	โดยกำรเคลือ่นย้ำยอำจำรย์และนกัวจัิยซ่ึงส่วนใหญ่
ปฏิบัติงำนอยู่ในมหำวิทยำลัยและสถำบันวิจัยของภำครัฐ
ไปร่วมด�ำเนินงำนด้ำนกำรวิจัยพัฒนำและนวัตกรรมกับ
ภำคเอกชน	 พร้อมกันกับกำรสร้ำงนกัวจัิยรุน่ใหม่ซึง่ปัจจุบัน
ยังเป็นนิสิตนักศึกษำ	 ซึ่งนับเป็นส่วนหนึ่งในกำรสนับสนุน
กำรมีส่วนร่วมในกำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงเศรษฐกิจ
ของประเทศไปสู ่เศรษฐกิจที่ขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม
(Value-	Based	Economy)	และส่งเสรมิควำมเชือ่มโยงระหว่ำง
ภำคอดุมศกึษำและภำคอตุสำหกรรม	 (University-Industry
Iinkages)	อย่ำงเป็นรูปธรรม	เกิดกำรถ่ำยทอดแลกเปลี่ยน
ควำมรูแ้ละสร้ำงองค์ควำมรูใ้หม่	ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดนวตักรรม
ที่เป็นประโยชน์ต่อประชำชนและช่วยพัฒนำคุณภำพชีวิต
อย่ำงยั่งยืน

	 เพื่อรองรับกำรเชื่อมโยงควำมร่วมมือระหว่ำง
มหำวทิยำลยัและภำคเอกชน	 รวมถึงอ�ำนวยควำมสะดวก
ในด้ำนต่ำง	 ๆ	 โครงกำร	 Talent	Mobility	 ได้มีกำรสร้ำง
ระบบ	Clearing	House	ขึน้มำอ�ำนวยควำมสะดวกในกำร
เชื่อมโยงบุคลำกรของภำครัฐให้ไปช่วยภำคเอกชนได้อย่ำง
เป็นรูปธรรม	ปัจจุบนั	สวทน.	ร่วมกับส�ำนกังำนคณะกรรมกำร
กำรอดุมศกึษำ	(สกอ.)	กระทรวงศึกษำธกิำร	ในกำรส่งเสรมิ
และสนับสนนุให้มหำวทิยำลัยเข้ำร่วมโครงกำรกว่ำ	21	แห่ง
และมหีน่วยงำนร่วมด�ำเนนิกำรอกีกว่ำ	7	แห่ง	จำกกำรด�ำเนนิ
งำนต้ังแต่ปี	 2557	 จนถึงปัจจุบันมีบุคลำกรวิจัยจำก
มหำวิทยำลยัและสถำบนัวจิยัภำครฐัทีเ่คลือ่นย้ำยไปปฏบิตัิ
งำนในภำคเอกชนรวมท้ังสิน้	1,237	คน	ไปยงัสถำนประกอบกำร
จ�ำนวน	376	แห่ง	แบ่งเป็นบคุลำกรจำกมหำวทิยำลยั	1,114	คน
(นักวิจัย	543	คน	นักศึกษำปริญญำเอก	74	คน	นักศึกษำ
ปรญิญำโท	136	คน	นกัศกึษำปรญิญำตร	ี361	คน)	บคุลำกร
จำกหน่วยงำนในกระทรวงวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย	ี123	คน	
โดยเป็นกิจกรรมกำรวจัิยและพฒันำมำกถงึร้อยละ	61	ของ
โครงกำรทั้งหมด	 และจำกผลกำรด�ำเนินงำนที่ผ่ำนมำพบ
ว่ำควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคโนโลยีและกำรวิจัยพัฒนำ	
(Technology	 Acquisition)	 ของภำคเอกชนในกลุ่ม	 5	

เทคโนโลยแีละอุตสำหกรรมเป้ำหมำย	 มคีวำมต้องกำรเพิม่
มำกข้ึนเรือ่ยๆ	โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ในกลุม่เครือ่งมอื	อปุกรณ์
อจัฉรยิะ	หุน่ยนต์	และระบบเครือ่งกลทีใ่ช้ระบบอเิล็กทรอนกิส์
ควบคุม	(Smart	Devices,	Robotics	&	Mechatronics)
และกลุม่ดจิติอล	 เทคโนโลยอีนิเตอร์เนต็ทีเ่ชือ่มต่อและบังคบั
อปุกรณ์ต่ำง	ๆ	ปัญญำประดษิฐ์และเทคโนโลยสีมองกลฝังตวั
(Digital,	 IoT,	 Artificial	 Intelligence	 &	 Embedded	
Technology)	

	 ด้วยเหตุนี้	 โครงกำร	 Talent	Mobility	 จึงมีกำร
รวบรวมและจดัท�ำฐำนข้อมลูนกัวจัิยและผูเ้ชีย่วชำญในสำขำ
หุน่ยนต์และระบบอตัโนมติั	ทีม่ทัีกษะและควำมพร้อม	รวมถึง
มีประสบกำรณ์ในกำรด�ำเนินงำนร่วมกับภำคเอกชน	ซึ่งได้
รวบรวมรำยชื่อนักวิจัยและผู้เชี่ยวชำญในสำขำที่เกี่ยวข้อง	
ทั้งผู้ที่เคยเข้ำร่วมโครงกำร	Talent	Mobility	และผู้ที่เคย
ท�ำงำนวิจัยร่วมกับภำคอุตสำหกรรมผ่ำนโครงกำรอื่น	 ๆ	
เพื่อเพิ่มโอกำสให้ภำคอุตสำหกรรมสำมำรถเข้ำถึงกำรวิจัย
พฒันำ	 และโครงสร้ำงพืน้ฐำน	 ผ่ำนนกัวจิยัและผู้เชีย่วชำญ
เฉพำะทำงได้	

	 คณะผู้จัดท�ำหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำเอกสำรฉบับนี้	
จะเป็นจดุเริม่ต้นในกำรพฒันำโดยเฉพำะในสถำนประกอบกำร
ขนำดกลำงและขนำดเลก็	 ซึง่นบัเป็นส่วนหนึง่ทีมี่ควำมส�ำคญั
ในกำรพัฒนำระบบเศรษฐกิจของประเทศ	 ให้มีโอกำสใน
กำรเข้ำถึงกำรวิจัยและพัฒนำเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถกำร
แข่งขัน	 อีกทั้งจะเป็นประโยชน์ส�ำหรับสถำนประกอบกำร
ขนำดใหญ่ที่คุ้นเคยกับกำรวิจัยและพัฒนำ	 ในกำรสร้ำง
ควำมร่วมมือกับสถำบันวิจัยและสถำบันกำรศึกษำใน
ประเทศไทยให้มีควำมเข้มแข็งมำกยิ่งขึ้น

บทที่ 1 ที่มำและควำมส�ำคัญ
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บทที่ 2
สถิตินักวิจัย

กลุ่ม Robotics

ข้อมูลผู้เชี่ยวชำญรวม

106 รำย 

ผูเ้ช่ียวชำญตำม
ควำมเชีย่วชำญ

106 รำย

   4 ภูมิภำค
   24 มหำวิทยำลัย
   4 สถำบันวิจัย

ผูเ้ช่ียวชำญตำมประเภท 
กำรน�ำไปใช้ (Applications)

42 รำย

บทที่ 2 ข้อมูลสถิติ
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หมำยเหตุ	:	ผู้เชี่ยวชำญ	1	คน	มีควำมเชี่ยวชำญมำกกว่ำ	1	กลุ่ม

ข้อมูลผู้เชี่ยวชำญ
ตำมควำมเช่ียวชำญ

Big Data / 
Data Mining

2%

Localization / Navigation / 
Mobile Robot / Unmaned Aerial 

Vehicle (UAV) 

3%

Multi Robot / 
Human Computer Interface /

Haptic Interface / Teleoparation / 
Human Robot Interraction

4%

Recognition /
Artificial Intelligence /
Machine Learning / 

Neural Network 

17%

Machine Vision / 
Computer Vision / 
Image Processing / 
Computer Graphic /

Virtual Reality 

18%

Electronics / 
Embeded System / 

Sensor /  
Internet of Things /
Micro Controller / 

RFID

22%

Signal Processing /
Control / Drive /

PLC / SCADA / CNC /
Hard Disk Drive

34%

106 รำย 
แบ่งเป็น 7 ความเชี่ยวชาญ 4 ภูมิภาค 
24 มหาวิทยาลัย 4 สถาบันวิจัย

หมำยเหตุ	:	ผู้เชี่ยวชำญ	1	คน	มีควำมเชี่ยวชำญมำกกว่ำ	1	งำน

กำยภำพบ�ำบัด
(Rehabilitation)

8%

Mobile Robot

8%

กำรวดัและทดสอบ

8%

หุ่นยนต์บริกำร

10%

ระบบอัตโนมัติ

17%

กำรวิเครำะห์ภำพถ่ำย
/ภำพเคลื่อนไหว

23%

Smart Farm

27%

ข้อมลูผูเ้ชีย่วชำญตำมประเภท
กำรน�ำไปใช้ (Applications) 42 รำย 
แบ่งเป็น 7 ประเภท 4 ภูมิภาค 
14 มหาวิทยาลัย 3 สถาบันวิจัย

บทที่ 2 ข้อมูลสถิติ บทที่ 2 ข้อมูลสถิติ
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จ�ำแนกตำมภูมิภำค

ผู้เชี่ยวชำญ
ภำคเหนือ

ผู้เชี่ยวชำญ
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผู้เชี่ยวชำญ
ภำคกลำง

ผู้เชี่ยวชำญ
ภำคใต้

11
รำย

13
รำย

80
รำย

2
รำย

CU 3 ราย

KU 7 ราย KMUTT 21 ราย KMUTNB 15 ราย TU 7 ราย

MU 6 ราย

RMUTTO 1 ราย

SU 1 ราย

RMUTT 3 ราย SSRU 1 ราย

KMITL 5 ราย

PSU 2 ราย

URU 1 ราย

CMU 4 ราย MJU 1 ราย UP 3 ราย

RMUTL 1 ราย MFU 1 ราย 
RMUTI 2 รายSUT 2 ราย

UDRU 1 ราย

ภำค
เหนือ

ภำค
ตะวันออก
เฉียงเหนือ

ภำค
กลำง

ภำค
ใต้

จ�ำแนกตำมหน่วยงำนต้นสังกัด

SLRI 8 ราย

RMUTR 1 ราย

DPU 6 ราย
AIT 1 รายDSS 2 ราย

NECTEC 2 ราย

บทที่ 2 ข้อมูลสถิติ บทที่ 2 ข้อมูลสถิติ
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บทที่ 3
กำรจ�ำแนก

ผู้เชี่ยวชำญตำมกลุ่ม
ควำมเชี่ยวชำญ
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กลุ่มควำมเชี่ยวชำญด้ำน Machine Vision / Computer
Vision / Image Processing / Computer Graphic / 
Virtual Reality

 

ดร.พิเชษฐ์	บุญหนุน

ผศ.ดร.มงคล	เอกปัญญำพงศ์

อ.วุฒิชัย	วิศำลคุณำ

รศ.ดร.ปกรณ์	แก้วตระกูลพงษ์

ดร.สุภชัย	วงศ์บุณย์ยง	

ดร.จุมพล	พลวิชัย

ดร.สุริยำ	นัฏสุภัคพงศ์

รศ.ดร.รัชทิน	จันทร์เจริญ	

รศ.ดร.สมหญิง	ไทยนิมิต

ผศ.ดร.มิติ	รุจำนุรักษ์

อ.สรุจ	พันธุ์จันทร์

ดร.ประเสรฐิศกัดิ	์เตยีวงศ์สมบัต	ิ

ดร.นิรมล	เรืองพยุงศักดิ์

ดร.ธำริณี	ทองเกิด	

ดร.กิตติวัณณ์	นิ่มเกิดผล

ดร.ปรัชญำ	เปรมปรำณีรัชต์

NECTEC

AIT

KMUTT

KMUTT

KMUTT

ดร.ฉัตรชัย	ศุภพิทักษ์สกุล

ผศ.ดร.ปัณรสี	ฤทธิประวัติ	

ผศ.ดร.ไกรฤกษ์	เชยชื่น

ดร.กิตติคุณ	มีทองจันทร์

อ.ทัศพันธ์	สุวรรณทัต

ผศ.ดร.ณรงค์เดช	กรีติพรำนนท์

ผศ.นัศพ์ชำณัณ		ชินปัญช์ธนะ

รศ.ดร.ศนัสนย์ี	เอือ้พันธ์วริยิะกลุ

ดร.ปฏิสนธิ์	ปำลี	

อ.สมเจตน์	บุญชื่น	

ดร.สุรพงษ์	อุตมำ	

ดร.ปรมัตถ์	จันทรโคตร

รศ.ดร.อำทิตย์	ศรีแก้ว

อ.กฤตชัย	บุญศิวนนท์

RMUTT

MU

RMUTR

SSRU

RMUTTO

DPUKMUTT

KMUTT

CU

KU

KU

KMUTNB

KMUTNB

KMUTNB

KMUTNB

RMUTT

RMUTT

DPU

CMU

CMU

URU

MFU

RMUTI

SUT

UDRU

360

บทที่ 3 กำรจ�ำแนกผู้เชี่ยวชำญตำมกลุ่มควำมเชี่ยวชำญ

หน้ำ	29

หน้ำ	30

หน้ำ	32

หน้ำ	32

หน้ำ	33

หน้ำ	34

หน้ำ	34

หน้ำ	35

หน้ำ	36

หน้ำ	36

หน้ำ	38

หน้ำ	38

หน้ำ	38

หน้ำ	38

หน้ำ	39

หน้ำ	39

หน้ำ	39

หน้ำ	40

หน้ำ	42

หน้ำ	42

หน้ำ	43

หน้ำ	43

หน้ำ	44

หน้ำ	44

หน้ำ	45

หน้ำ	46

หน้ำ	46

หน้ำ	48

หน้ำ	48

หน้ำ	48

บทที่ 3 กำรจ�ำแนกผู้เชี่ยวชำญตำมกลุ่มควำมเชี่ยวชำญ

กลุม่ควำมเชีย่วชำญด้ำน Electronics/Embeded System/
Internet of Things/Sensor/RFID/Micro Controller

ผศ.ดร.มงคล	เอกปัญญำพงศ์

ดร.รุ่งเรือง	พัฒนำกุล

นำยวัชรพล	ภุมรำ

ดร.เริงรุจ	รุจนะไกรกำนต์	

ดร.สมชำย	ตันชรำกรณ์

นำยกันตภณ	พิมล

รศ.ดร.ปกรณ์	แก้วตระกูลพงษ์

รศ.ดร.นฤมล	วัฒนพงศกร	

รศ.ดร.รำชวดี	ศิลำพันธ์

ดร.ปิติวุฒญ์	ธีรกิตติกุล

ดร.ปรำกำรเกียรติ	ยังคง

ผศ.ดร.พงศ์แสน	พิทักษ์วัชระ

รศ.ดร.รัชทิน	จันทร์เจริญ

ผศ.ดร.ยอดเยี่ยม	ทิพย์สุวรรณ์

ผศ.ดร.หทัยเทพ	วงศ์สุวรรณ

อ.ประสทิธชิยั	ณรงค์เลศิฤทธิ์

รศ.ดร.อนันต์	สืบส�ำรำญ

ผศ.ดร.สุรเมธ	เฉลิมวิสุตม์กุล

AIT

SLRI

SLRI

SLRI

SLRI

SLRI

KMUTT

KMUTT

KMUTT

KMUTT

KMUTT

CU

CU

KU

KU

KU

หน้ำ	30

หน้ำ	30

หน้ำ	30

หน้ำ	31

หน้ำ	31

หน้ำ	31

หน้ำ	32

หน้ำ	33

หน้ำ	33

หน้ำ	33

หน้ำ	33

หน้ำ	35

หน้ำ	35

หน้ำ	35

หน้ำ	36

หน้ำ	36

หน้ำ	37

หน้ำ	37

ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์	กีรติวินทกร

ดร.สำมัญ	ค�ำภำแก้ว

รศ.ดร.ภูดิส	ลักษณะเจริญ

อ.สรุจ	พันธุ์จันทร์	

ผศ.ดร.ชำนินทร์	จูฉิม

อ.เรวัฒน์	บุญจันทร์

ดร.นิรมล	เรืองพยุงศักดิ์

ดร.สรรพงศ์		ทำนอก

ดร.กิตติวัณณ์	นิ่มเกิดผล

ดร.ปรัชญำ	เปรมปรำณีรัชต์

ผศ.ดร.ยศชนัน	วงศ์สวัสดิ์	

ผศ.ดร.ศุภชัย	วรพจน์พิศุทธิ์

ผศ.ดร.ณรงค์เดช	กีรตพิรำนนท์

อ.ณัท	เนียมนำค

อ.รุ่งเพชร	สุวรรณ

ผศ.ดร.ปิยชนน์	เกษสุวรรณ

อ.สมเจตน์	บุญชื่น	

อ.กฤตชัย	บุญศิวนนท์

ผศ.ดร.ภำนุมำส	ค�ำสัตย์

KMUTNB

KMUTNB

KMUTNB

KMUTNB

KMUTNB

KMUTNB

KMUTNB

KMUTNB

RMUTT

RMUTT

MU

TU

DPU

DPU

DPU

UP

URU

หน้ำ	37

หน้ำ	37

หน้ำ	37

หน้ำ	38

หน้ำ	38

หน้ำ	38

หน้ำ	38

หน้ำ	38

หน้ำ	39

หน้ำ	39

หน้ำ	39

หน้ำ	41

หน้ำ	43

หน้ำ	43

หน้ำ	44

หน้ำ	46

หน้ำ	46

หน้ำ	48

หน้ำ	49

KMUTNB

KMUTNB UDRU

PSU
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บทที่ 3 กำรจ�ำแนกผู้เชี่ยวชำญตำมกลุ่มควำมเชี่ยวชำญ

กลุ่มควำมเชีย่วชำญด้ำน Multi Robot/Human Computer
Interface/Haptic Interface/Teleoperation/Human 
Robot Interaction

นำยเด่นชำย	บ�ำรุงเกำะ

รศ.ดร.สยำม	เจริญเสียง

ผศ.ดร.ถวิดำ	มณีวรรณ์

SLRI

KMUTT

KMUTT

หน้ำ	31

หน้ำ	32

หน้ำ	33

กลุ่มควำมเชี่ยวชำญด้ำน Recognition/
Artificial Intelligence/Machine Learning/Neural Network

อ.วุฒิชัย	วิศำลคุณำ	

รศ.ดร.ปกรณ์	แก้วตระกูลพงษ์

ดร.สุภชัย	วงศ์บุณย์ยง

ดร.ปิติวุฒญ์	ธีรกิตติกุล

ดร.ปรำกำรเกียรติ	ยังคง

ดร.จุมพล	พลวิชัย	

รศ.ดร.พจน์	ตั้งงำมจิตต์

ดร.สุริยำ	นัฏสุภัคพงศ์

ผศ.ดร.นัทที	นิภำนันท์

ผศ.ดร.ยอดเยี่ยม	ทิพย์สุวรรณ์

อ.ประสิทธิชัย	ณรงค์เลิศฤทธิ์	

รศ.ดร.เอกชัย	ไพศำลกิตติสกุล

ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์	กีรติวินทกร

ดร.สำมัญ	ค�ำภำแก้ว

อ.สรุจ	พันธุ์จันทร์

KMUTT

KMUTT

KMUTT

KMUTT

KMUTT

KMUTT

KMUTT

KMUTT

CU

KU

KU

KU

KMUTNB

KMUTNB

หน้ำ	32

หน้ำ	32

หน้ำ	33

หน้ำ	33

หน้ำ	33

หน้ำ	34

หน้ำ	34

หน้ำ	34

หน้ำ	35

หน้ำ	35

หน้ำ	36

หน้ำ	36

หน้ำ	37

หน้ำ	37

หน้ำ	38KMUTNB

ดร.ประเสริฐศกัดิ	์เตยีวงศ์สมบตัิ

ดร.นิรมล	เรืองพยุงศักดิ์

ดร.สรรพงศ์	ทำนอก

ดร.ฉัตรชัย	ศุภพิทักษ์สกุล	

ผศ.ดร.ยศชนัน	วงศ์สวัสดิ์	

ผศ.ดร.ไกรฤกษ์	เชยชื่น

ดร.กิตติคุณ	มีทองจันทร์

ดร.ณรงค์เดช	กีรติพรำนนท์

อ.รุ่งเพชร	สุวรรณ

รศ.ดร.ศนัสนย์ี	เอือ้พันธ์วริยิะกลุ

ดร.ปฏิสนธิ์	ปำลี

อ.สมเจตน์	บุญชื่น	

ดร.พำสน์	ปรำโมกข์ชน

รศ.ดร.อำทิตย์	ศรีแก้ว

อ.กฤตชัย	บุญศิวนนท์

KMUTNB

KMUTNB

KMUTNB

RMUTT

MU

RMUTR

SSRU

DPU

DPU

CMU

CMU

URU

MJU

SUT

หน้ำ	38

หน้ำ	38

หน้ำ	38

หน้ำ	39

หน้ำ	39

หน้ำ	42

หน้ำ	42

หน้ำ	43

หน้ำ	44

หน้ำ	44

หน้ำ	45

หน้ำ	46

หน้ำ	47

หน้ำ	48

หน้ำ	48UDRU

ดร.ธำริณี	ทองเกิด

ดร.กิตติวัณณ์	นิ่มเกิดผล

รศ.ดร.พฤทธิกร	สมิตไมตรี

หน้ำ	38

หน้ำ	39

หน้ำ	49

KMUTNB

RMUTT

PSU

บทที่ 3 กำรจ�ำแนกผู้เชี่ยวชำญตำมกลุ่มควำมเชี่ยวชำญ

กลุ่มควำมเชี่ยวชำญด้ำน Signal Processing/Control/
Drive/PLC/CNC/SCADA/Hard Disk Drive

ดร.กรธรรม	สถิรกุล

ดร.วินัย		ชนปรมัตถ์

ดร.เริงรุจ	รุจนะไกรกำนต์	

ดร.สุพัฒน์	กลิ่นเขียว

รศ.ดร.เบญจมำศ	พนมรัตนรกัษ์

ผศ.ดร.พิชิต	ฤกษนันทน์

รศ.ดร.ชิต	เหล่ำวัฒนำ

ผศ.ดร.ถวิดำ	มณีวรรณ์

รศ.ดร.รำชวดี	ศิลำพันธ์

ดร.ปรำกำรเกียรติ	ยังคง

ดร.อำบทิพย์	ธีรวงศ์กิจ

ดร.บุญฑริกำ	เกษมสันติธรรม	

ผศ.ดร.สโรช	ไทรเมฆ

ผศ.ดร.พงศ์แสน	พิทักษ์วัชระ

รศ.ดร.รัชทิน	จันทร์เจริญ

รศ.ดร.พีระยศ	แสนโภชน์	

ผศ.ดร.หทัยเทพ	วงศ์สุวรรณ

อ.ประสิทธิชัย	ณรงค์เลิศฤทธิ ์

รศ.ดร.อนันต์	สืบส�ำรำญ	

ดร.เรวัต	ศิริโภคำภิรมย์

ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์	กีรติวินทกร

ดร.สำมัญ	ค�ำภำแก้ว

รศ.ดร.ภูดิส	ลักษณะเจริญ	

อ.สรุจ	พันธุ์จันทร์	

ผศ.ดร.ชำนินทร์	จูฉิม

อ.เรวัฒน์	บุญจันทร์	

ผศ.ดร.ศุภชัย	หอวิมำนพร	

ดร.สรรพงศ์		ทำนอก

ดร.ธำริณี	ทองเกิด

ดร.ปรัชญำ	เปรมปรำณีรัชต์

ดร.ฉัตรชัย	ศุภพิทักษ์สกุล

DSS

NECTEC

SLRI

SLRI

KMUTT

KMUTT

KMUTT

KMUTT

KMUTT

KMUTT

KMUTT

KMUTT

KMUTT

CU

หน้ำ	29

หน้ำ	29

หน้ำ	31

หน้ำ	31

หน้ำ	32

หน้ำ	32

หน้ำ	32

หน้ำ	33

หน้ำ	33

หน้ำ	33

หน้ำ	34

หน้ำ	34

หน้ำ	34

หน้ำ	35

หน้ำ	35

หน้ำ	35

หน้ำ	36

หน้ำ	36

หน้ำ	37

หน้ำ	37

หน้ำ	37

หน้ำ	37

หน้ำ	37

หน้ำ	38

หน้ำ	38

หน้ำ	38

หน้ำ	38

หน้ำ	38

หน้ำ	38

หน้ำ	39

หน้ำ	39

CU

KU

KU

KU

KMUTNB

KMUTNB

KMUTNB

KMUTNB

KMUTNB

KMUTNB

KMUTNB

KMUTNB

KMUTNB

KMUTNB

KMUTNB

RMUTT

ผศ.ดร.ยศชนัน	วงศ์สวัสดิ์	

ผศ.ดร.วรำกร	เจริญสุข	

ดร.โชคชัย	จูฑะโกสิทธิ์กำนนท์	

ผศ.ดร.ปัณรสี	ฤทธิประวัติ	

ผศ.ดร.จักรกฤษณ์	ศุทธำกรณ์	

รศ.ดร.สำโรช	พูลเทพ	

รศ.ดร.อภินันท์	ธนชยำนนท์	

ดร.ดอน	อิศรำกร	

ดร.กิตติวัฒน์	สิริเกษมสุข

อ.รณน	เจียรตระกูล	

ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ	เดไปวำ

รศ.ดร.สัญญำ	มิตรเอม

รศ.ดร.ธีร	เจียศิริพงษ์กุล	

รศ.ดร.มนตรี	วิบูลยรัตน์

ผศ.ดร.จักรพันธุ์		ชวนอำษำ	

ผศ.ดร.ยศวีร์	วีระก�ำแหง

อ.ทัศพันธ์	สุวรรณทัต	

ผศ.ดร.ณรงค์เดช	กีรติพรำนนท์	

อ.ณัท	เนียมนำค

อ.รุ่งเพชร	สุวรรณ

รศ.ตะวัน	สุจริตกุล

อ.ขจรเดช	พิมพ์พิไล

อ.อนันต์	วงษ์จันทร์	

ดร.จักรพงษ์	จ�ำรูญ

อ.สมเจตน์	บุญชื่น

ผศ.เด่น	คอกพิมำย

อ.คธำ	วำทกิจ	

ผศ.ดร.ภำนุมำส	ค�ำสัตย์

MU

MU

MU

MU

MU

SU

KMITL

KMITL

KMITL

KMITL

KMITL

TU

TU

หน้ำ	39

หน้ำ	39

หน้ำ	40

หน้ำ	40

หน้ำ	40

หน้ำ	40

หน้ำ	40

หน้ำ	40

หน้ำ	41

หน้ำ	41

หน้ำ	41

หน้ำ	41

หน้ำ	41

หน้ำ	42

หน้ำ	42

หน้ำ	42

หน้ำ	43

หน้ำ	43

หน้ำ	43

หน้ำ	44

หน้ำ	44

หน้ำ	45

หน้ำ	45

หน้ำ	45

หน้ำ	46

หน้ำ	48

หน้ำ	48

หน้ำ	49

TU

TU

TU

RMUTTO

DPU

DPU

DPU

CMU

CMU

RMUTL

UP

URU

RMUTI

SUT

PSU

RMUTT
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บทที่ 3 กำรจ�ำแนกผู้เชี่ยวชำญตำมกลุ่มควำมเชี่ยวชำญ

กลุ่มควำมเชี่ยวชำญด้ำน Localization/Navigation/
Mobile Robot/Unmanned Aerial Vehicle (UAV)

ดร.ปำษำณ	กุลวำนิช

ดร.เอกชัย	เป็งวัง	

ดร.สำมัญ	ค�ำภำแก้ว

ดร.นิรมล	เรื่องพยุงศักดิ์

อ.รุ่งเพชร	สุวรรณ

DSS

KMUTT

KMUTNB

หน้ำ	29

หน้ำ	33

หน้ำ	37

หน้ำ	38

หน้ำ	44

KMUTNB

DPU

กลุ่มควำมเชี่ยวชำญด้ำน Big Data/Data Mining

ดร.ชนิกำนต์	ว่องวิริยะวงศ์	

ดร.พำสน์	ปรำโมกข์ชน	

ดร.ศุภวงศ์	ทั่วรอบ

KMUTT

MJU

MU

หน้ำ	34

หน้ำ	47

หน้ำ	40

บทที่ 4
กำรจ�ำแนกประเภท

ตำมกำรน�ำไปใช้
(Applications)
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บทที่ 4 กำรจ�ำแนกประเภทตำมกำรน�ำไปใช้ (Applications)

ดร.รุ่งเรือง	พัฒนำกุล	

ดร.บัวบำล	กัวประเสริฐ

อ.วัชรพล	ภุมรำ

รศ.ดร.พีระยศ	แสนโภชน์

SLRI

SLRI

SLRI

KU

หน้ำ	30

หน้ำ	30

หน้ำ	30

หน้ำ	35

ระบบควบคุมควำมชื้น 
อุณหภูมิ แสงสว่ำง

ดร.สมชำย	ตันชรำกรณ์

ผศ.ดร.หทัยเทพ	วงศ์สุวรรณ

SLRI

KU

หน้ำ	31

หน้ำ	36

กำรปลูกผักระบบไฮโดรโปรนิคส์
อัจฉริยะและ IoT 

ผศ.ดร.หทัยเทพ	วงศ์สุวรรณ KU หน้ำ	36

หุ่นยนต์เก็บผลไม้

ผศ.ดร.ยอดเยี่ยม	ทิพย์สุวรรณ KU หน้ำ	35

เครื่องผสมน�้ำยำ
ส�ำหรับกำรปศุสัตว์

ดร.ชำนินทร์	จูฉิม KMUTNB หน้ำ	38

รถไถน�ำร่องอัตโนมัติ

บทที่ 4 กำรจ�ำแนกประเภทตำมกำรน�ำไปใช้ (Applications)

ดร.ฉัตรชัย	ศุภพิทักษ์สกุล RMUTT หน้ำ	39

คัดแยกสีควำมสุก
ของเนื้อสับปะรด

ดร.นิติกำร	นิ่มสุข TU หน้ำ	41

คัดแยกคุณภำพผลไม้

ผศ.ดร.ปิยชนน์	เกษสุวรรณ UP หน้ำ	46

เครื่องตรวจวัดสภำพน�้ำส�ำหรับฟำร์มปลำ ระบบควบคุมอุณหภูมิและควำมชื้นโรงอบแห้ง
พลังงำนแสงอำทิตย์ ระบบควบคุมอุณหภูมิและควำมชื้นโรงเพำะเห็ด ระบบโรงเรือน IOT

อ.กฤตชัย	บุญศิวนนท์ UDRU หน้ำ	48

อุปกรณ์ให้อำหำรฮอร์โมนปลำหมอ 
อุปกรณ์ควบคุมกำรจ่ำยน�้ำส�ำหรับ

มะม่วงน�้ำดอกไม้

ผศ.ดร.วัชระ	วงค์ปัญโญ UP หน้ำ	46

โรงอบแห้งอัจฉริยะ ฟำร์มอัจฉริยะ

Smart
Farm
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บทที่ 4 กำรจ�ำแนกประเภทตำมกำรน�ำไปใช้ (Applications)

กำรวิเครำะห์
ภำพถ่ำย/

ภำพเคลื่อนไหว

รศ.ดร.สมหญิง	ไทยนิมิต KU หน้ำ	36

ม่ำนตำมนุษย์ 

ผศ.ดร.มิติ	รุจำนุรักษ์ KU หน้ำ	36

อัตรำส่วนพื้นที่แผลไฟไหม้

ดร.ฉัตรชัย	ศุภพิทักษ์สกุล RMUTT หน้ำ	39

ตรวจนับกระดำษลูกฟูก

ผศ.นัศพ์ชำณัณ		ชินปัญช์ธนะ DPU หน้ำ	44

ตรวจสอบวัตถุของระบบท่อ

รศ.ดร.ศนัสนย์ี	เอือ้พันธ์วริยิะกลุ CMU หน้ำ	44

ตรวจจับไมโครซิฟิเคชัน
ในภำพแมมโมแกรม

ดร.สุรพงษ์	อุตมำ	 MFU หน้ำ	46

วิเครำะห์พื้นที่ป่ำพื้นที่ป่ำ

ดร.สุรพงษ์	อุตมำ	 MFU หน้ำ	46

กำรล้มของผู้สูงอำยุ

รศ.ดร.อำทิตย์	ศรีแก้ว SUT หน้ำ	48

กำรตรวจจับถนนส�ำหรับ
พำหนะแบบชำญฉลำด

ดร.พิเชษฐ์	บุญหนุน NECTEC หน้ำ	29

ตรวจสอบคุณภำพชิ้นงำน
อ.ทัศพันธ์	สุวรรณทัต RMUTTO หน้ำ	43

คุณภำพกำรผลิต
พวงมำลัยรถยนต์

ดร.ปฏิสนธิ์	ปำลี CMU หน้ำ	45

ตรวจสอบขนำด

รศ.ดร.ศนัสนย์ี	เอือ้พนัธ์วริยิะกลุ CMU หน้ำ	44

License plate detection system

บทที่ 4 กำรจ�ำแนกประเภทตำมกำรน�ำไปใช้ (Applications)

กำยภำพบ�ำบัด
(Rehabilitation)

ดร.วินัย		ชนปรมัตถ์

ผศ.ดร.ปัณรสี	ฤทธิประวัติ	

ดร.ปรำกำรเกียรติ	ยังคง

NECTEC

MU

KMUTT

หน้ำ	29

หน้ำ	40

หน้ำ	33

เครื่องกำยภำพบ�ำบัด

ผศ.ดร.หทัยเทพ	วงศ์สุวรรณ KU หน้ำ	36

กำรออกแบบขำเทียม

หุ่นยนต์
บริกำร

อ.บุญเลิศ	มณีฉำย KMUTT หน้ำ	33

หุ่นยนต์นะโม

อ.รุ่งเพชร	สุวรรณ

ผศ.ดร.ณรงค์เดช	กรีตพิรำนนท์

DPU หน้ำ	44

หน้ำ	43

หุ่นยนต์ท�ำควำมสะอำด 
(ระบบปรับอำกำศ)

DPU

รศ.ดร.พฤทธิกร	สมิตไมตรี

ดร.อมรพันธุ์	พันธุโอภำส

PSU หน้ำ	49

หน้ำ	38

หุ่นยนต์บริกำร

KMUTNB
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บทที่ 4 กำรจ�ำแนกประเภทตำมกำรน�ำไปใช้ (Applications)

ระบบ
อัตโนมัติ

ผศ.ดร.ณรงค์เดช	กรีตพิรำนนท์ DPU หน้ำ	43

ตู้จ�ำหน่ำยซิมอัตโนมัติ
ตู้ลงทะเบียนซิมอัตโนมัติ

เครื่องบรรจุเมล็ดกำแฟคั่วอัตโนมัติ

รศ.ตะวัน	สุจริตกุล CMU หน้ำ	44

เครื่องห่อสบู่ก้อน

ดร.ขจรเดช	พมิพ์พไิล CMU หน้ำ	45

กำรป้อนน�้ำมันพืชส�ำหรับ
กระบวนกำรผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยว

ดร.บุญฑรกิำ	เกษมสนัติธรรม	 KMUTT หน้ำ	34

Logistic

ดร.ชนกิำนต์	ว่องวริยิะวงศ์ KMUTT หน้ำ	34

Eat Lab

ผศ.ดร.หทยัเทพ	วงศ์สวุรรณ KU หน้ำ	36

ระบบปรับอำกำศ

รศ.ดร.อนันต์	สืบส�ำรำญ KMUTNB หน้ำ	37

เครื่องเจำะน�้ำมะพร้ำว

รศ.ดร.อนันต์	สืบส�ำรำญ KMUTNB หน้ำ	37

Storage System

รศ.ดร.	ศนัสนย์ี	เอือ้พนัธ์วริยิะกลุ หน้ำ	44

ระบบแปลภำษำมือ
CMU

บทที่ 4 กำรจ�ำแนกประเภทตำมกำรน�ำไปใช้ (Applications)

Mobile
Robot

ผศ.ดร.ยอดเยีย่ม	ทิพย์สุวรรณ์ KU หน้ำ	35

Underwater Vehicle

อ.รุง่เพชร	สุวรรณ DPU หน้ำ	44

หุ่นยนต์ใต้น�้ำ

ดร.ปำษำณ	กุลวำนชิ

อ.ทัศพนัธ์	สุวรรณทัต RMUTTO

หน้ำ	29

หน้ำ	43

Automated Guided Vehicle (AGV)

DSS

กำรวัดและ
ทดสอบ

นำยกันตภณ		พิมล SLRI หน้ำ	31

ชุดตรวจวัดรังสีแกมมำ
แบบพกพำ 4 ต�ำแหน่ง ชนิดไร้สำย

รศ.ดร.ปกรณ์	แก้วตระกูลพงษ์ KMUTT หน้ำ	32

Non-destructive Testing

ผศ.ดร.สุรเมธ	เฉลิมวสุิตม์กุล KMUTNB หน้ำ	37

Sensor
วัดคุณสมบัติของของเหลว

ดร.นิติกำร	นิ่มสุข TU หน้ำ	41

ระบบจ�ำแนกกลิ่น
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บทที่ 5
ข้อมูลผู้เชี่ยวชำญ

และกำรติดต่อ

1.		 xx:	อักษรย่อต้นสังกัด	

2.		 ผู้เชี่ยวชำญในเครือข่ำย	Talent	Mobility	

3.		 ผู้เชี่ยวชำญที่มีประสบกำรณ์ทำงำนร่วมกับภำคอุตสำหกรรม	

XX

  
         75/7	ถนนพระรำมที่6	แขวงทุ่งพญำไท	เขตรำชเทวี	กรุงเทพมหำนคร	10400

	 																		0	2	201	7000	 							0	2	201	7466		 							pr@dss.go.th	

  หน่วยประสานงาน:	ศูนย์อ�ำนวยควำมสะดวกด้ำนบคุลำกรและเทคโนโลยเีพือ่อุตสำหกรรม	มหำวทิยำลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้ำธนบรีุ

บทที่ 5 ข้อมูลผู้เชี่ยวชำญและกำรติดต่อ 

5.1 สถำบันวิจัย 

DSS

ความเชี่ยวชาญ:	กำรออกแบบทำงกล	
Robot	Assembly	Robot	Testing	
System	Engineering
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอด
เชิงพาณิชย์: 
•	Compliance	mechanism	for	robot	
passive	assembly
•	ระบบติดตำมกำรเคลื่อนที่ของดวงอำทิตย์
ส�ำหรับงำนพลังงำนทดแทน
•	ระบบตรวจสภำพทำงรถไฟส�ำหรับงำน
ซ่อมบ�ำรุงทำง
อีเมล:	korntham@dss.go.th,
drkorntham@gmail.com

  1. ดร.กรธรรม สถิรกุล (Korntham Sathirakul)

กรมวิทยำศำสตร์บริกำร 

ความเชี่ยวชาญ:	Mechanism	design/
Mobile	robotics/Marine	robotics/Robotics	
test	methods/Sandbox	engineering
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอด
เชิงพาณิชย์: 
•	Autonomous	unmanned	surface	
vehicle	(USV)
•	Remotely	Operated	Vehicle	(ROV)
•	Automated	Guided	Vehicle	(AGV)	for	
hospital	environment
•	Automated	Mass	Calibration	System
อีเมล:	pasan@dss.go.th,	
pasan.kulvanit@gmail.com

  2. ดร.ปาษาณ กลุวานชิ (Pasan Kulvanit)

   

	 								 									112	ถ.พหลโยธนิ	ต.คลองหนึง่	อ.คลองหลวง	จ.ปทุมธำน	ี12120

	 	 								0	2	564	6900																				0	2	564	6901-3															info@nectec.or.th	

  หน่วยประสานงาน:	ศูนย์อ�ำนวยควำมสะดวกด้ำนบคุลำกรและเทคโนโลยเีพือ่อุตสำหกรรม	มหำวทิยำลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้ำธนบรีุ	

NECTEC

ความเชีย่วชาญ:	Robotics,	Mechatronics/
Automation	and	Smart	System/Rehab	
Eng	and	AT
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอด
เชิงพาณิชย์: 
•	WEFRE	Rehab	System	and	SEFRE	
Rehab	System
อีเมล: winai.chonnaparamutt@nectec.or.th

  1. ดร.วินัย  ชนปรมัตถ์ (Winai Chonnaparamutt)   2. ดร.พิเชษฐ์ บุญหนุน (Pished Bunnun)

ความเชี่ยวชาญ:	Robotics/Mechatronics/
Machine	Vision	
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอดเชิง
พาณิชย์:
•	เครื่องตรวจสอบคุณภำพชิ้นงำนจำก
ภำพถ่ำยอัตโนมัติ
•	เครื่องจ�ำลองส�ำหรับกำรฝึกขับเครื่องจักร
•	เครื่องประเมินควำมเสี่ยงกำรเกิดโรคต้อหิน
มุมปิด
 อีเมล:	pished.bunnun@nectec.or.th

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ 
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	 								 									58	หมู	่9	ถ.พหลโยธนิ	ต.คลองหนึง่	อ.คลองหลวง	จ.ปทมุธำน	ี12120
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AIT

ความเชีย่วชาญ:	กำรออกแบบทำงไฟฟ้ำ/ระบบคอมพวิเตอร์วชินั/ระบบสมองกลฝังตัว	
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอดเชิงพาณิชย์: 
•	ระบบจ่ำเฉยอจัฉรยิะ
อีเมล: mongkol@ait.ac.th

  1. ผศ.ดร.มงคล เอกปัญญาพงศ์ (Mongkon Ekpanyapong)

สถำบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 

บทที่ 5 ข้อมูลผู้เชี่ยวชำญและกำรติดต่อ 

  
         อำคำรสิรินธรวิชโชทัย	111	ถ.	มหำวิทยำลัย	ต.สุรนำรี	อ.เมือง	จ.นครรำชสีมำ	30000

	 																		0	4	421	7040																	0	4	421	7047																			siampl@slri.or.th	

  หน่วยประสานงาน:	ศนูย์อ�ำนวยควำมสะดวกด้ำนบคุลำกรและเทคโนโลยเีพือ่อตุสำหกรรม	มหำวทิยำลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้ำธนบรุี

SLRI

  2. ดร.บัวบาล กัวประเสริฐ (Buabarn Kuaprasert)

ความเชี่ยวชาญ:	เคมีวิเครำะห์ด้วยเทคนิค
ชั้นสูง/กำรวิเครำะห์โครงสร้ำงสำมมิติโปรตีน/
ระบบอัตโนมัติ
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอดเชิง
พาณิชย์: 
•	โครงกำรกำรพัฒนำระบบควบคุมควำมชื้น-
อุณหภูมิ-แสงสว่ำง	ส�ำหรับเพำะเลี้ยงถั่งเช่ำ
แบบอัตโนมัติ
•	Applied	Analytical	and	Inorganic	
Chemistry	Chemistry
อีเมล:	buabarn@slri.or.th

สถำบันวิจัยแสงซินโครตรอน

ความเชีย่วชาญ:	ออกแบบวงจรอเิลก็ทรอนกิส์ไมโครคอนโทรลเลอร์	และระบบควบคุมอัตโนมัติ/งำนทดสอบคุณสมบัติ
ทำงไฟฟ้ำของเซ็นเซอร์ชนิดต่ำงๆ/ออกแบบและสร้ำงโครงสร้ำงขนำดเล็กด้วยกระบวนกำรลิโธกรำฟฟี
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอดเชิงพาณิชย์: 
•	อุปกรณ์ประมวลผลเซ็นเซอร์วัดควำมชื้น
•	พัฒนำอุปกรณ์ตรวจวัดเชิงแสงแบบพกพำ	(Spectrophotometer)
•	ชุดควบคุมสภำพแวดล้อมส�ำหรับกำรเพำะเลีย้งถงัเช่ำ	รวมถงึระบบเกบ็ข้อมลูและรำยงำนผลแบบออนไลน์	และระบบ
ควบคมุผ่ำนอนิเตอร์เนต็
อีเมล:	watcharapon@slri.or.th

 3. นายวัชรพล ภุมรา (Watcharapon Pummara)

  1. ดร.รุ่งเรือง พัฒนากุล (Rungrueang Pattanakun)

ความเชี่ยวชาญ:	ระบบกลไฟฟ้ำจุลภำค/
เซ็นเซอร์-แอคชูเอเตอร์/กำรสร้ำงโครงสร้ำง
จุลภำค
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอด
เชิงพาณิชย์: 
•	กำรพัฒนำเครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์
ส�ำหรับผู้พิกำรทำงสำยตำ
•	โครงกำรกำรพัฒนำระบบควบคมุควำมชืน้-
อุณหภูมิ-แสงสว่ำง	ส�ำหรับเพำะเลี้ยงถั่งเช่ำ
แบบอัตโนมัติ
อีเมล:	rungrueang@slri.or.th

บทที่ 5 ข้อมูลผู้เชี่ยวชำญและกำรติดต่อ 

  4. ดร.สุพัฒน์ กลิ่นเขียว (Supat Klinkhieo)

ความเชี่ยวชาญ: 
Control	and	Intelligent	Systems	
Engineering/Approaches	to	Control	over
the	Network/Network	Control	System
(NCS)/	Robust	Fault	Detection	&	Isolation
(FDI)	and	Fault-Tolerant	Control	(FTC)
of	uncertain	dynamical	systems	
based	on	both	Model-based	and	
Model-free	techniques/	Approaches	
to	Control	over	the	Network/Network	
Control	System	(NCS)
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอด
เชิงพาณิชย์: 
•	Distributed	Control	over	Aircraft
•	Multivariate	Statistical	Process
Control	in	chemicals	manufacturing
•	Model-based	Predictive	Control	
(MPC)	in	dynamic	processes
อีเมล:	supat@slri.or.th

  5. ดร.เริงรุจ รุจนะไกรกานต์ (Roengrut Rujanakraikarn)

ความเชี่ยวชาญ:
ระบบควบคุมอัตโนมัติ	(Automatic	Control	
System)/ระบบประมวลผลสัญญำณดิจิตอล	
(Digital	Signal	Processing)/กำรออกแบบ
ระบบควบคุมด้วยระบบสมองกลฝังตัวโดยใช้
เอฟพีจีเอ	(FPGA)	และไมโครคอนโทรลเลอร์
ตระกูลอำร์ม	(ARM	Microcontroller)
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอดเชิง
พาณิชย์: 
•	กำรพัฒนำระบบควบคุมอัตโนมัติของเครื่อง
เร่งอนุภำคส�ำหรับบ�ำบัดมะเร็ง
•	กำรพัฒนำระบบสร้ำงสัญญำณฐำนเวลำ	
(Timing	System)	ด้วยเอฟพีจีเอส�ำหรับ
เครื่องเร่งอนุภำคส�ำหรับบ�ำบัดมะเร็ง
•	กำรพัฒนำระบบกำรวัดเฟสและแอมพลิจูด
ด้วยเอฟพีจีเอของสัญญำณควำมถี่คลื่นวิทยุ
แบบพัลซ์ที่ใช้ในเครื่องเร่งอนุภำคแนวตรง
•	กำรพัฒนำระบบควบคุมต�ำแหน่งของชุดกั้น
ล�ำรังสีทุติยภูมิ	(Secondary	Collimator)	
ด้วยเอฟพีจีเอในหัวฉำยรังสีของเครื่องเร่ง
อนุภำคส�ำหรับบ�ำบัดมะเร็ง
อีเมล:	roengrut@slri.or.th

ความเชีย่วชาญ:	กำรใช้ประโยชน์แสงซนิ
โครตรอนในงำนวิจยัด้ำนต่ำงๆ/Beamline	
instrumentation/Radiation	detection
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอด
เชิงพาณิชย์: 
• ต้นแบบระบบกำรปลกูผกัระบบไฮโดรโปรนคิส์
อัจฉริยะส�ำหรับติดตั้งในตู้คอนเทนเนอร์
•	ระบบตรวจวัดรังสีแกมมำแบบไร้สำย
อีเมล:	somchai@slri.or.th

 6. ดร.สมชาย ตันชรากรณ์ (Somchai Tancharakorn)   7. นายเด่นชาย บ�ารุงเกาะ (Denchay Bumrungkoh)

ความเชี่ยวชาญ:	งำนเชื่อมประกอบขึ้นรูปชิ้น
ส่วนระบบสุญญำกำศด้วยหุ่นยนต์
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอดเชิง
พาณิชย์:	-
อีเมล:	denchay@slri.or.th

ความเชีย่วชาญ:	ออกแบบวงจรอิเลก็ทรอนกิส์	และระบบควบคุมอัตโนมตัิ
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอดเชิงพาณิชย์: 
•	ชุดตรวจวัดรังสีแกมมำแบบพกพำ	4	ต�ำแหน่ง	ชนิดไร้สำย
•	ชุดจ่ำยก�ำลังไฟฟ้ำให้กับฮีทเตอร์	และระบบควบคุมอุณหภูมิแม่นย�ำสูง
•	ชุดควบคุมและระบบให้แสงสว่ำง	(LED)	สมำรท์ฟำร์มมิ่ง
อีเมล:	kantapon@slri.or.th

 8. นายกันตภณ  พิมล (Kantapon Phimol)
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  หน่วยงาน: ศูนย์อ�ำนวยควำมสะดวกด้ำนบุคลำกรและเทคโนโลยีเพื่ออุตสำหกรรม	มหำวทิยำลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้ำธนบรุี	

        110/1	อำคำรเคเอกซ์	ชั้น	12	ถนนกรุงธนบุรี	แขวงบำงล�ำพูล่ำง	เขตคลองสำน	กรุงเทพมหำนคร	10600

	 																		0	2	470	9920	ถึง	1																talent@kmutt.ac.th	

	 	 ผู้ประสำนงำน:	1)	น.ส.ขวัญเรือน	จันทวงษ์											06	5095	0993																		khuanruan.jan@kmutt.ac.th

	 	 	 							2)	น.ส.อัญนำฏ	รัตนสถิตกุล		 		08	9678	5167		 	 			aunyanat.rat@kmutt.ac.th 

5.2 สถำบันกำรศึกษำภำคกลำง
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี 

ความเชี่ยวชาญ:	Iterative	Learning/
Control	and	Repetitive	Control	
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอด
เชิงพาณิชย์: 
•	Repetitive	and	learning	control
•	Optimization
•	Signal	Processing
อีเมล:	benjamas.pan@kmutt.ac.th

  1. รศ.ดร.เบญจมาศ พนมรตันรกัษ์ (Benjamas Panomruttanarug) 2. ผศ.ดร.พิชิต ฤกษนันทน์ (Pichit Rerkshanandana)

ความเชี่ยวชาญ:	Vibration	and	Aquatics	
Analysis		
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอดเชิง
พาณิชย์: 
•	Rotating	Machine	Balancing
•	RT	60	by	wavelet
•	Impulse	Response	for	Dynamic	Balancing
•	Frequency	Determination	by	zooming
Technique
อีเมล:	pichit@fibo.kmutt.ac.th

บทที่ 5 ข้อมูลผู้เชี่ยวชำญและกำรติดต่อ 

KMUTT

ความเชี่ยวชาญ:	วิทยำกำรหุ่นยนต์ภำค
สนำม
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอด
เชิงพาณิชย์: 
•	Intelligent	Robot
•	Natural	Language	Processing
•	Image	Processing	and	Machine	Vision
•	Robotics,	Gesture	Recognition
•	Speech	Recognition
อีเมล:	boywuttichai@fibo.kmutt.ac.th

  3. อ.วฒุชิยั วิศาลคณุา (Wuttichai Visarnkuna) 4. รศ.ดร.ปกรณ์ แก้วตระกลูพงษ์ (Pakorn Kaewtrakulpong)

ความเชี่ยวชาญ:	ระบบคอมพิวเตอร์วิชัน/
ระบบสมองกลฝังตัว/ปัญญำประดิษฐ์/
Industrial	Automation
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอดเชิง
พาณิชย์: 
•	Machine	Vision
•	Computer	Vision	-	Computational	
Intelligence	-	Signal	Processing	-	Metrology
•	Non-Destructive	Testing	-	Industrial	
Automation	-	Instrumentations
อีเมล:	pakorn.kae@kmutt.ac.th

ความเชี่ยวชาญ:	Robotic	Dexterity/
Manufacturing	and		Automation	
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอด
เชิงพาณิชย์: 
•	Robotic	Dexterity	
•	Factory	Automation	Analysis	
•	Design	of	Mechanism	and	Control	
Systems	
•	Dynamic	System	and	Manufacturing
Automation
อีเมล:	djitt@fibo.kmutt.ac.th

  5. รศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา (Djitt Laowattana) 6. รศ.ดร.สยาม เจริญเสียง (Siam Charoenseang)

ความเชี่ยวชาญ:	Human-Computer	
Interface/Intelligent	Robotics	and	
Mechatronics	
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอดเชิง
พาณิชย์: 
•	Intelligent	Robotics	
•	Virtual	Reality	
•	Telepresence	
•	Remote	Manufacturing
อีเมล:	siam.cha@kmutt.ac.th,	
siam@fibo.kmutt.ac.th

บทที่ 5 ข้อมูลผู้เชี่ยวชำญและกำรติดต่อ 

ความเชี่ยวชาญ:	Micro	Robot	and	
Micro	Technology
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอด
เชิงพาณิชย์: 
•	Micro	robots	&	Nano	robots	
•	Intravascular	devices	
•	Microfabrication	
•	Nanotechnology	
•	Material	selection	
•	Biomedical	sciences	
•	Lifestyle	Gadgets
อีเมล:	eakkachai@fibo.kmutt.ac.th

  7. ดร.เอกชัย เป็งวัง (Eakkachai Pengwang) 8. ผศ.ดร.ถวิดา มณีวรรณ์ (Thavida Maneewarn)

ความเชี่ยวชาญ:	Robotics/Haptic	
Interface	and	Control	System
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอดเชิง
พาณิชย์: 
•	Haptic	Interface
•	Virtual	Reality
•	Teleoperation
•	Analytical	Kinematics
•	Intelligent	Control
อีเมล:	praew@fibo.kmutt.ac.th

ความเชี่ยวชาญ:	หุ่นยนต์ภำคสนำม
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอด
เชิงพาณิชย์: 
•	หุ่นยนต์นะโม	
•	Robotic	and	automation
อีเมล:	sam_maneechai@hotmail.com

  9. อ.บญุเลศิ มณีฉาย (Boonlert Maneechai) 10. ดร.สุภชัย วงศ์บุณย์ยง (Supachai Vongbunyong) 

ความเชี่ยวชาญ:	Robotics/Automation/
Disassembly
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอดเชิง
พาณิชย์: 
•	Robotics/Life	Cycle	Engineering,	
Artificial	Intelligence/Machine	vision/	
Computer	Graphic/Additive	
Manufacturing/CAD/CAM
อีเมล:	supachai.von@kmutt.ac.th

ความเชี่ยวชาญ:	Electronic	Design/
Automation	
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอด
เชิงพาณิชย์: 
•	Software	Fault	
•	Tolerant	Techniques	
•	Optimization	Algorithms	
•	Digital	Embedded	System	Modeling	
• Statistical	Analysis	of	System	Reliability
อีเมล:	naruemon@cpe.kmutt.ac.th

 11. รศ.ดร.นฤมล วฒันพงศกร (Naruemon Wattanapongsakorn) 12. รศ.ดร.ราชวด ีศิลาพนัธ์ (Rardchawadee Silapunt)

ความเชี่ยวชาญ:	กำรจ�ำลองของกำรสกัด
ฟิล์ม/อุตสำหกรรม/Harddisk	Drive/
Internet	of	Thing	(IoT)
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอดเชิง
พาณิชย์:	-
อีเมล:	rardchawadee.sil@kmutt.ac.th

ความเชี่ยวชาญ:	กำรออกแบบทำงไฟฟ้ำ/
ปัญญำประดิษฐ์
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอด
เชิงพาณิชย์: 
•	Artificial	Hormone	
•	Bio-Inspired	Artificial	Intelligence	
•	Bio-Inspired	Architectures
•	Evolvable	Hardware	
•	Cognitive	Robots	
•	Embedded	Systems	
•	Education	robots
อีเมล:	pitiwut@fibo.kmutt.ac.th

  13. ดร.ปิตวุิฒญ์ ธีรกติติกลุ (Pitiwut Teerakittikul) 14. ดร.ปราการเกยีรต ิยงัคง (Prakrankiat Youngkong) 

ความเชี่ยวชาญ:	ระบบเซนเซอร์และตัวขับ
เคลือ่น/Machine	Learning/Bioinformatics/
BioTechnology/BioMedical/Cybernatics/
Intelligent	control
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอดเชิง
พาณิชย์: -
อีเมล:	youngkong@fibo.kmutt.ac.th
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ความเชี่ยวชาญ:	กำรออกแบบทำงกล/
Geometric	Modeling/CAD/CAM/CAE/
Finite	Element	Meshing	techniques
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอด
เชิงพาณิชย์: -
อีเมล:	arbtip@fibo.kmutt.ac.th

  15. ดร.อาบทพิย์ ธรีวงศ์กจิ (Arbtip Dheeravongkit) 16. ดร.บุญฑรกิา เกษมสันตธิรรม (Boontariga Kasemsontitum) 

ความเชี่ยวชาญ:	Automation/Vehicle	
Routing	Problems/Logistics	Management/
Optimization/Simulation/Computational
Modeling
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอดเชิง
พาณิชย์: 
•	Logistics/Operation	Optimization
•	Scheduling,	Energy	Efficiency
•	Business	Analyst
•	Funding	Port	Management
•	Technology	Management
อีเมล:	bkasemson@gmail.com

ความเชี่ยวชาญ:	กำรออกแบบทำงกล/
ระบบอัตโนมัติ/PLC/CNC/กำรควบคุม	
โดยเฉพำะระบบที่มีตัวให้ก�ำลังน้อยกว่ำ
องศำอิสระ	
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอด
เชิงพาณิชย์: -
อีเมล:	saroj.sai@kmutt.ac.th

  17. ผศ.ดร.สโรช ไทรเมฆ (Saroj Saimek) 18. ดร.จุมพล พลวิชัย (Jumpol Polvichai) 

ความเชี่ยวชาญ:	ระบบคอมพิวเตอร์วิชัน/
ปัญญำประดิษฐ์/Robotics	Machine
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอดเชิง
พาณิชย์: -
อีเมล:	jumpol@cpe.kmutt.ac.th

ความเชีย่วชาญ:	ปัญญำประดษิฐ์/Robotics/
Machine	Learning/Robot	Learning/
Multirobot	Systems/Artificial	Intelligence
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอด
เชิงพาณิชย์: -
อีเมล:	poj.tan@kmutt.ac.th

  19. รศ.ดร.พจน์ ตั้งงามจิตต์ (Poj Tangamchit) 20. ดร.สุริยา นัฏสุภัคพงศ์ (Suriya Natsupakpong)

ความเชี่ยวชาญ:	Computer	Vision/Image
Processing/Computer	Simulation/
Physically	based	Modeling/Computer	
Simulation	and	Virtual/Environment	
for	Surgical	Training/Computer	Graphics
and	Visualization/Neural	Networks	and	
Artificial	Intelligent	
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอดเชิง
พาณิชย์:	-
อีเมล:	suriya@fibo.kmutt.ac.th

บทที่ 5 ข้อมูลผู้เชี่ยวชำญและกำรติดต่อ 

ความเชี่ยวชาญ:	Big	Data	Analysis/Education	
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอดเชิงพาณิชย์: 
•	Eat	Lab
อีเมล:	Chanikarn@fibo.kmutt.ac.th

  21. ดร.ชนกิานต์ ว่องวริยิะวงศ์ (Chanikarn Wongviriyawong)

บทที่ 5 ข้อมูลผู้เชี่ยวชำญและกำรติดต่อ 

  หน่วยงาน: ศูนย์บริกำรวิชำกำรแห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

        254	อำคำรวิจัยจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย	ชั้น	4	ถนนพญำไท	แขวงวังใหม่	เขตปทุมวัน	กรุงเทพมหำนคร	10330 

	 	 ผู้ประสำนงำน:	1)	น.ส.	กิติยำ	จุมปำ		 	 0	2	218	2880	ต่อ	564		 				Kitiya.J@chula.ac.th 

	 	 	 							2)	น.ส.จุฑำมำศ	สิริรัตน์	 08	9678	5167		 	 				s.juthams@gmail.com 

CUจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

ความเชี่ยวชาญ:	กำรออกแบบทำงกล
ระบบเซนเซอร์/ตัวขับเคลื่อน/Robotics/
Dynamics/Control/Mechatronic	
systems
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอด
เชิงพาณิชย์: -
อีเมล:	phongsaen@gmail.com

  1. ผศ.ดร.พงศ์แสน พทัิกษ์วัชระ (Phongsaen Pitakwatchara) 2. รศ.ดร.รชัทนิ จันทร์เจรญิ (Ratchatin Chancharoen)

ความเชี่ยวชาญ:	กำรออกแบบทำงกล/กำร
ออกแบบทำงไฟฟ้ำ/ระบบเซนเซอร์/ตัวขับ
เคลื่อน/ระบบคอมพิวเตอร์วิชัน/ระบบสมอง
กลฝังตวั/Robotics:	Configuration/Control/
Tele-operated/Mobile	and	Serial	Link/
Mechatronics	and	IoT
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอดเชิง
พาณิชย์:	-
อีเมล:	ratchatin.c@chula.ac.th

ความเชี่ยวชาญ:	ปัญญำประดิษฐ์	
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอดเชิงพาณิชย์: -
อีเมล:	nattee.n@chula.ac.th

  3. ผศ.ดร.นทัที นภิานนัท์ (Nattee Niparnan)

  หน่วยงาน:	ศูนย์ประสำนงำนและอ�ำนวยควำมสะดวก	Talent	Mobility	มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

        งำนบริกำรวิชำกำร	ส�ำนักงำนบริกำรวิชำกำร	ห้อง	406	ชั้น	4	อำคำรวิจัยและพัฒนำ	50	ถนนงำมวงศ์วำน	แขวงลำดยำว

	 	 						เขตจตุจักร	กรุงเทพมหำนคร	10900	

	 	 ผู้ประสำนงำน:	1)	น.ส.วรำภรณ์	ภำยศรี		 09	8502	3787		 		 				psdwpps@ku.ac.th 

	 	 	 							2)	น.ส.สุวิดำ	พรหมมำ			 09	1889	9521		 	 				sp.suwida@gmail.com 

KUมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

ความเชีย่วชาญ:	Electrical	Engineering/
Robotic	Control/Optinal	Control
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอด
เชิงพาณิชย์: 
•	มัลติมอเตอร์ไดร์ส�ำหรับหุ่นยนต์และ
แอพพลิเคชั่นทำงอุตสำหกรรม
•	โครงกำรชุดพัฒนำระบบสมองกลฝังตัว
แบบกรำฟิกส�ำหรับภำคกำรเกษตร
•	กำรพฒันำระบบประมำณและควบคมุอณุหภูมิ
ของน�ำ้โลหะในเตำหลอมโลหะแบบเหนีย่วน�ำ
อีเมล:	peerayot.s@ku.ac.th,	
fengpyp@ku.ac.th

  1. รศ.ดร.พีระยศ แสนโภชน์ (Peerayot Sanposh) 2. ผศ.ดร.ยอดเยี่ยม ทิพย์สุวรรณ์ (Yodyium Tipsuwan) 

ความเชี่ยวชาญ:	กำรออกแบบทำงไฟฟ้ำ/
ระบบเซนเซอร์/ตัวขับเคลื่อน/ระบบสมองกล
ฝังตัว/ปัญญำประดิษฐ์Autonomous	and	
Underwater	Vehicle	
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอดเชิง
พาณิชย์: 
• เครือ่งผสมน�ำ้ยำส�ำหรบักำรปศสุตัว์ในโรงเรือน
แบบปิด
• ยำนใต้น�ำ้ควบคมุด้วยตัวเอง	ส�ำหรับโรโบซบั	2014
•	ระบบสมองกลฝังตัวส�ำหรบัวเิครำะห์ภำพวดีิโอ
เวลำจรงิ
อีเมล:	yodyium@gmail.com



     l รายชื่อผู้เชี่ยวชาญในสาขาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ  l36 37

ความเชี่ยวชาญ:	Image	and	Video
Processing/Computer	Vision/Biometrics		
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอด
เชิงพาณิชย์: 
•	อลักอรธิมึกำรก�ำหนดขอบเขตม่ำนตำมนษุย์
และกำรดงึลกัษณะเด่นส�ำหรบักำรตรวจสอบ
บุคคลด้วยม่ำนตำ
อีเมล:	sying.thai@gmail.com,
fengsyt@ku.ac.th

  3. รศ.ดร.สมหญิง ไทยนมิิต (Somying Thainimit) 4. ผศ.ดร.มิติ รุจานุรักษ์ (Miti Ruchanurucks)

ความเชี่ยวชาญ:	วิทัศน์คอมพิวเตอร์/
หุ่นยนต์/กำรประมวลผลภำพ
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอดเชิง
พาณิชย์: 
•	ระบบช่วยลงจอดอัตโนมัติโดยใช้วิทัศน์
คอมพิวเตอร์และเซนเซอร์ทิศทำง
•	กำรประมำณอัตรำส่วนพื้นที่แผลไฟไหม้ด้วย
เทคนิควิทัศน์คอมพิวเตอร์โดยใช้	Microsoft	
Kinect
•	ระบบวิทัศน์เครื่องจักรในงำนอุตสำหกรรม
อีเมล:	fengmtr@ku.ac.th

ความเชีย่วชาญ:	Computer	Programming
/	Mechanical	Machine	Design	/	
Mechatronic	/	Automation	/Robotics	/
Intelligent	System	/	Vibration	Analysis
/	Energy	Management	/	Internet	of	
Thing	(IoT)		
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอด
เชิงพาณิชย์: 
•	กำรออกแบบและสร้ำงขำเทียมในแบบ	
Actuated	Knee	Prosthetics
•	หุ่นยนต์เรืออัตโนมัติพลังเเสงอำทิตย์
•	หุ่นยนต์เก็บผลไม้
•	หุ่นยนต์ก่อก�ำแพงอิฐมวลเบำ
•	โปรแกรมตรวจสอบควำมเสียหำย
เครื่องจักรด้วยระบบอัจฉริยะและ	IoT	
•	ระบบท�ำน�้ำร้อนจำกควำมร้อนทิ้งของ
ระบบปรับอำกำศแบบแยกส่วนและควบคุม
ด้วยไมโครคอนโทรเลอร์
•	ระบบระบำยอำกำศบริเวณใต้หลังคำ
ควบคุมอัตโนมัติด้วยไมโครคอนโทรเลอร์
•	ระบบกำรจัดกำรพลังงำนแบบอัจฉริยะ
และ	และ	IoT	ส�ำหรับระบบปรับอำกำศ
แบบน�้ำเย็น
•	ระบบปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกด้วยระบบ
อัจฉริยะและ	IoT
อีเมล:	fenghtw@ku.ac.th

  5. ผศ.ดร.หทยัเทพ วงศ์สวุรรณ (Hathaithep Vongsuwan) 6. อ.ประสิทธิชัย ณรงค์เลิศฤทธิ์ (Prasitthichai Naronglerdrit)

ความเชี่ยวชาญ:	Software	Development/
Embedded	Systems/Signal	Processing/
Machine	Learning	
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอดเชิง
พาณิชย์: 
•	ระบบสังเกตกำรณ์กิจกรรมภำยในบ้ำนโดย
ใช้โทรศัพท์มือถือ
•	กำรรู้จ�ำเสียงกิจกรรมในร่มส�ำหรับหุ่นยนต์
สังเกตกำรณ์ในงำนช่วยเหลือผู้อยู่อำศัย
อีเมล:	prasitthichai@eng.src.ku.ac.th

บทที่ 5 ข้อมูลผู้เชี่ยวชำญและกำรติดต่อ 

ความเชีย่วชาญ:	Pattern	recognition	and	classification/Machine	learning/Deep	learning/Machine	Olfaction		
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอดเชิงพาณิชย์: 
•	กำรสร้ำงตวัแทนคณุลกัษณะช้ันสงูส�ำหรับกำรจ�ำแนก
•	ข้ันตอนวธิกีำรประมำณคณุลกัษณะข้ันสูงส�ำหรับกำรประยกุต์ใช้แบบเวลำจรงิ
•	กำรสร้ำงแบบจ�ำลองส�ำหรบักำรพยำกรณ์ปรมิำณน�ำ้ฝน
อีเมล:	ekachai.ph@ku.ac.th

  7. รศ.ดร.เอกชยั ไพศาลกติติสกลุ (Ekachai Phaisangittisagul)

บทที่ 5 ข้อมูลผู้เชี่ยวชำญและกำรติดต่อ 

  หน่วยงาน:	ฝ่ำยบรหิำรงำนวจิยั	ส�ำนกัวจิยัวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี

        1518	ถนนประชำรำษฎร์	1	แขวงวงศ์สว่ำง	เขตบำงซือ่	กรงุเทพมหำนคร	10800

	 	 ผู้ประสำนงำน:	1)	นำงจิตติมำ	สุวรัตน์		 	 							0	2	555	2000	ต่อ	1512											jittima.s@stri.kmutnb.ac.th

	 	 	 							2)	น.ส.โศภิษฐ์	แจ่มถำวร	 							0	2	555	2000	ต่อ	1513											sophit.j@stri.kmutnb.ac.th

	 	 	 							3)	น.ส.สมุนกำญจน์	พฤกษพิทกัษ์										02	555	2000	ต่อ	1513											sumonkan.p@stri.kmutnb.ac.th 

KMUTNBมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ 

ความเชีย่วชาญ:	Mechatronics/Robotics/
Sensor	and	Control/Automation
Manufacturing	
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอด
เชิงพาณิชย์: 
•	งำนพัฒนำแขนกลหุ่นยนต์แบบ	6	องศำ
อสิระ	มอืจบัหุน่ยนต์	เครือ่งเจำะน�ำ้มะพร้ำว
หุ่นยนต์แบบ	Automated	Storage	and	
Retrieval	System
อีเมล:	asr@kmutnb.ac.th,
anan.suebsomran@gmail.com

1. รศ.ดร.อนันต์ สืบส�าราญ (Anan Suebsomran) 2. ดร.เรวตั ศริโิภคาภริมย์ (Rawat Siripokapirom)

ความเชี่ยวชาญ:	Electronic	Design	and	
Automation	
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอดเชิง
พาณิชย์: -
อีเมล:	rawats@kmutnb.ac.th,
rawat.s@eng.kmutnb.ac.th

ความเชี่ยวชาญ:	RFID	เรดำร์/เซนเซอร์
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำ/กำรให้ควำมร้อนด้วย
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำ/ระบบสื่อสำรดำวเทียม	
สำยอำกำศ	วงจรคลื่นวิทยุและไมโครเวฟ
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอด
เชิงพาณิชย์: 
•	ระบบสื่อสำรดำวเทียม	Cubesat	เซนเซอร์
วัดคุณสมบัติของน�้ำมัน	และของเหลวใน
อตุสำหกรรมปิโตรเคม	ีเครือ่งส�ำอำง	ยำ	อำหำร
ระบบ	RFID	ส�ำหรับกำรบริหำรร้ำนค้ำปลีก
และลอจิสติกส์
อีเมล:	suramate_ch@yahoo.com,	
suramate.c.ce@tggs-bangkok.org

  3. ผศ.ดร.สรุเมธ เฉลิมวิสตุม์กุล (Suramate Chalermwisutkul) 4. ผศ.ดร.พงษ์ศกัดิ ์กรีตวินิทกร (Phongsak Keeratiwintakon)

ความเชี่ยวชาญ:	ระบบเซนเซอร์/
ตัวขับเคลื่อน/ระบบสมองกลฝังตัว
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอดเชิง
พาณิชย์: -
อีเมล:	phongsakk@kmutnb.ac.th,	
phongsak.k@eng.kmutnb.ac.th

ความเชี่ยวชาญ:	ระบบอัตโนมัติ/(PLC/
CNC)/Localization	and	Navigation/
กำรออกแบบทำงไฟฟ้ำ/ระบบเซนเซอร์/
ตัวขับเคลื่อน/ระบบสมองกลฝังตัว
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอด
เชิงพาณิชย์: -
อีเมล:	saman.k@eat.kmutnb.ac.th

5. ดร.สามัญ ค�าภาแก้ว (Saman Kumpakeaw) 6. รศ.ดร.ภดูสิ ลักษณะเจรญิ (Pudit Laksanacharoen)

ความเชี่ยวชาญ:	กำรออกแบบทำงกล/ระบบ
เซนเซอร์/และตัวขับเคลื่อน
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอดเชิง
พาณิชย์: -
อีเมล:	doctornoom@gmail.com,
pudit.l@eng.kmutnb.ac.th



     l รายชื่อผู้เชี่ยวชาญในสาขาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ  l38 39

            หน่วยงาน: มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี

        39	หมู	่1	ถ.รงัสติ-นครนำยก(คลองหก)	อ.ธญับรุ	ีจ.ปทมุธำน	ี12110 

 	 ผู้ประสำนงำน:	1)	น.ส.สุพนิต	จึงแย้มปิ่น		 							09	8827	4833	 	 ja_janeam@hotmail.com

	 	 	 							2)	น.ส.สุภำพร	เมืองโสภำ	 							09	1720	2730		 	 tmrmutt@gmail.com

ความเชี่ยวชาญ:	กำรออกแบบทำงกล/
ทำงไฟฟ้ำ/เซนเซอร์และตัวขับเคลื่อน/
คอมพิวเตอร์วิชัน/สมองกลฝังตัว
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอด
เชิงพาณิชย์: -
อีเมล:	sa_panjan@hotmail.com,
sa_panjan@icloud.com

  7. อ.สรจุ พนัธ์ุจนัทร์ (Sarut Panjan) 8. ผศ.ดร.ชานินทร์ จูฉิม (Chanin Joochim)

ความเชี่ยวชาญ:	กำรออกแบบวงจรไฟฟ้ำ/
แผ่น	PCB/หุ่นยนต์อุตสำหกรรม	(kuka)	
หุ่นยนต์เดลต้ำ/scara/PLC	SCADA/HMI
ไมโครคอนโทรเลอร์	(Arduino	Rassbery-PI)/
ระบบ	IoT	(MQTT,	Nodered,	NetPIE)/
คอมพิวเตอร์	programing	(VC#)
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอดเชิง
พาณิชย์: 
•	ระบบรถไถน�ำร่องอัตโนมัติ	/	หุ่นยนต์เดลต้ำ
อีเมล:	chanin.j@cit.kmutnb.ac.th

ความเชีย่วชาญ:	กำรออกแบบทำงกล/กำร
ออกแบบทำงไฟฟ้ำ/ระบบเซนเซอร์และตวัขบั
เคลือ่น/ระบบอตัโนมัต/ิPLC/CNC	
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอด
เชิงพาณิชย์: -
อีเมล:	rewat.b@cit.kmutnb.ac.th

  9. อ.เรวัฒน์ บุญจันทร์ (Rewat Bunchan)

15. ดร.อมรพันธุ์ พันธุ์โอภาส (Amornphun Phunopas)

ความเชี่ยวชาญ:	Robotics	and	System
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอดเชิงพาณิชย์: 
•	Robot	platform	(Rescue	robot,	Service	robot,	Tomato	robot,	Cooperative	robot,	Autonomous	robot,	
Robot	for	education)
•	Kinematic	analysis	and	trajectory	of	a	dog-like	robot
•	A	four-legged	robot’s	soft	feet	structural	design
•	Controlling	a	Humanoid	Robot	Arm	Using	a	Wearable	Device,	the	MYO	Armband
อีเมล:	beowoft@hotmail.com,	amornphan.p@eng.kmutnb.ac.th

บทที่ 5 ข้อมูลผู้เชี่ยวชำญและกำรติดต่อ 

ความเชี่ยวชาญ:	ระบบคอมพิวเตอร์วิชัน/
ปัญญำประดิษฐ์
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอด
เชิงพาณิชย์: 
•	อุปกรณ์แปลงภำพงำนเขียนแบบเครื่องกล
เป็นโมเดล	3	มิติ	แบบอัตโนมัติ
อีเมล:	prasertsak.t@cit.kmutnb.ac.th

  11. ดร.ประเสรฐิศกัดิ ์เตยีวงศ์สมบัต ิ(Prasertsak Tiawongsombat) 12. ดร.นิรมล เรืองพยุงศักดิ์ (Niramon Ruangpayoongsak)

ความเชี่ยวชาญ:	ระบบคอมพิวเตอร์วิชัน/
ระบบสมองกลฝังตัว/ปัญญำประดิษฐ์/
Mobile	Robotics
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอดเชิง
พาณิชย์:	-
อีเมล:	nirramonr@kmutnb.ac.th,
niramon.r@eng.kmtnb.ac.th

ความเชีย่วชาญ:	กำรควบคมุแปรผนัพลังงำน
ไฟฟ้ำ/วศิวกรรมระบบควบคมุอตัโนมตั/ิ
แมคคำทรอนกิส์	หุน่ยนต์/Optimization	
control/Automation	and	Robotics	
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอด
เชิงพาณิชย์: -
อีเมล:	suppachai.h@fte.kmutnb.ac.th

  13. ผศ.ดร.ศุภชัย หอวิมานพร (Suppachai Howimanporn) 14. ดร.สรรพงศ์ ทานอก (Sunpong Thanok)

ความเชี่ยวชาญ:	แมคคำทรอนิกส์/
Automation	and	Robotics	Embedded/
Artificial	Intelligence		
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอดเชิง
พาณิชย์: -
อีเมล:	sunphong.t@fte.kmutnb.ac.th

10. ดร.ธาริณี ทองเกิด (Tarinee Tonggoed)

ความเชี่ยวชาญ:	Robotics	and
Automation/Human	robot	interaction/
VR	and	AR
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอดเชิง
พาณิชย์: -
อีเมล:	tarinee.t@fte.kmutnb.ac.th

บทที่ 5 ข้อมูลผู้เชี่ยวชำญและกำรติดต่อ 

RMUTTมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี 

ความเชี่ยวชาญ:	Image	processing/
Embedded	System/Human	Computer
Interface/Robot	control	
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอด
เชิงพาณิชย์: -
อีเมล:	kittiwann.n@en.rmutt.ac.th

  1. ดร.กติตวัิณณ์ น่ิมเกดิผล (Kittiwann Nimkerdphol) 2. ดร.ปรัชญา เปรมปราณีรัชต์ (Pradya Prempraneerach)

ความเชี่ยวชาญ:	กำรออกแบบทำงกล/ระบบ
เซนเซอร์/ตวัขบัเคลือ่น/ระบบคอมพวิเตอร์วชินั	
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอดเชิง
พาณิชย์: -
อีเมล:	ppradya@gmail.com

ความเชี่ยวชาญ:	Digital	Image	processing/Machine	vision/Automation	system/Artificial	intelligence	
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอดเชิงพาณิชย์: 
•	ระบบคัดแยกสีควำมสุกของเนื้อสับปะรด			
•	กำรตรวจนับกระดำษลูกฟูกด้วยระบบตรวจรู้ด้วยกล้อง	(ก�ำลังด�ำเนินกำร)
อีเมล:	chatchai.s@en.rmutt.ac.th

  3. ดร.ฉัตรชัย ศุภพิทักษ์สกุล (Chatchai Suppitaksakul)

  หน่วยงาน:	หน่วย	Talent	Mobility	Strengthening	Unit	(TMSU)	กองบรหิำรงำนวจิยั

        สถำบนับรหิำรจดักำรเทคโนโลยแีละนวตักรรม	(Innotech)	ชัน้	2	ส�ำนกังำนอธกิำรบด	ี999	พุทธมณฑลสำย	4	

	 		 						ต.ศำลำยำ	อ.พทุธมณฑล	จ.นครปฐม	73170

	 	 ผู้ประสำนงำน:	1)	น.ส.จิรำรัตน์	พัฒนสุทธิชลกุล		 							0	2	849	6056	ต่อ	57									Jirarat.pat@mahidol.ac.th

	 	 	 							2)	น.ส.อธิฌำ	สร้อยนำค		 							0	2	849	6056	ต่อ	57									Athicha.soinak@gmail.com 

MUมหำวิทยำลัยมหิดล

ความเชี่ยวชาญ:	ระบบสมองกลฝังตัว/
ปัญญำประดิษฐ์/Brian	Signal	
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอด
เชงิพาณชิย์: -
อเีมล:	yodchanan.won@mahidol.ac.th

  1. ผศ.ดร.ยศชนนั วงศ์สวสัดิ ์(Yodchanan Wongsawat) 2. ผศ.ดร.วรากร เจรญิสขุ (Warakorn Charoensuk)

ความเชี่ยวชาญ:	Signal	Processing	
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอดเชิง
พาณิชย์: -
อีเมล:	warakorn.cha@mahidol.ac.th
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ความเชี่ยวชาญ:	Biomedical	and	
Automatic	Control
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอด
เชิงพาณิชย์: -
อีเมล:	chokchai.chu@mahidol.ac.th

  3. ดร.โชคชยั จฑูะโกสทิธิก์านนท์ (Chokchai Chutakositkanon) 4. ผศ.ดร.ปัณรสี ฤทธิประวัติ (Panrasee Ritthipravat)

ความเชี่ยวชาญ:	กำรออกแบบทำงกล/ระบบ
คอมพิวเตอร์วิชัน
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอดเชิง
พาณิชย์:	-
อีเมล:	panrasee.rit@mahidol.ac.th

ความเชี่ยวชาญ:	กำรออกแบบทำงกล/
กำรออกแบบทำงไฟฟ้ำ	
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอด
เชิงพาณิชย์: -
อีเมล:	jackrit.sut@mahidol.ac.th

  5. ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ (Jackrit Suthakorn)

บทที่ 5 ข้อมูลผู้เชี่ยวชำญและกำรติดต่อ 

6. ดร.ศุภวงศ์ ทั่วรอบ (Suppawong Tuarob)

ความเชี่ยวชาญ:	Data	Mining
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอดเชิง
พาณิชย์: -
อีเมล:	suppawong_tua@mahidol.edu

  หน่วยงาน:	สถำบนัวจิยัและพฒันำ

        6	มหำวทิยำลยัศลิปำกร	วทิยำเขตพระรำชวงัสนำมจันทร์	ถ.รำชมรรคำใน	อ.เมอืง	จ.นครปฐม	73000

	 	 ผู้ประสำนงำน:	1)	น.ส.ปิยำภรณ์	กัดสูงเนิน		 							0	34	25	5807		 							talentmobility.su@gmail.com 

SUมหำวิทยำลัยศิลปำกร

ความเชี่ยวชาญ:	วิศวกรรมแมคคำทรอนิกส์และหุ่นยนต์/ระบบควบคุมอัตโนมัติ/กำรพัฒนำตัวตรวจจับชนิดใยแก้ว
น�ำแสงส�ำหรับกำรวัดละเอียด
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอดเชิงพาณิชย์: -
อีเมล: saroj@su.ac.th

  1. รศ.ดร.สาโรช พูลเทพ (Saroj Pullteap) 

            หน่วยงาน:	ส�ำนกับรหิำรงำนวจิยัและนวตักรรมพระจอมเกล้ำเจ้ำคณุทหำรลำดกระบงั	(K-RIS)	 	 						

	 	 						ชัน้	1	อำคำรเรยีนรวมสมเดจ็พระเทพ		1	ซอยฉลองกรงุ	1	เขตลำดกระบงั	กรงุเทพมหำนคร	10520 

 	 ผู้ประสำนงำน:	1)	น.ส.จินตนำ	ผ่องประเสริฐ																08	6825	5420																					katik_2517@hotmail.com

	 	 	 							2)	น.ส.อมรรัตน์	สมเจตน์เลิศเจริญ									08	-825	5420																						bass_kmitl@yahoo.com

KMITLสถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง

ความเชี่ยวชาญ:	Electronic	Design	and	
Automation		
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอด
เชิงพาณิชย์: -
อีเมล:	ktapinun@kmitl.ac.th

  1. รศ.ดร.อภนินัท์ ธนชยานนท์ (Apinunt Thanachayanont) 2. ดร.ดอน อิศรากร (Don Isarakorn)

ความเชี่ยวชาญ:	ทฤษฎีระบบควบคุม/
Robotics	
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอดเชิง
พาณิชย์: -
อีเมล:	kidon@kmitl.ac.th

บทที่ 5 ข้อมูลผู้เชี่ยวชำญและกำรติดต่อ 

ความเชี่ยวชาญ:	Automation
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอด
เชิงพาณิชย์: -
อเีมล:	kittiwat.sirikasemsuk@gmail.com

  3. ดร.กติตวิฒัน์ สริเิกษมสขุ (Kittiwat Sirikasemsuk) 4. อ.รณน เจียรตระกูล (Ranon Jientrakul)

ความเชี่ยวชาญ:	Automation
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอดเชิง
พาณิชย์:	-
อีเมล:	ranon.ji@kmitl.ac.th

ความเชี่ยวชาญ:	Robotics
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอดเชิงพาณิชย์: -
อีเมล:	kdnattaw@kmitl.ac.th

  5. ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ เดไปวา (Nattawoot Depaiwa)

TUมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
  

        2	ถนนพระจนัทร์	แขวงพระบรมมหำรำชวงั	เขตพระนคร	กรงุเทพมหำนคร	10200

	 	 						0	2	613	3333	

  หน่วยประสานงาน:	ศนูย์อ�ำนวยควำมสะดวกด้ำนบคุลำกรและเทคโนโลยเีพือ่อตุสำหกรรม	มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบรีุ 

ความเชี่ยวชาญ:	Electronic	Design	and	
Automation
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอด
เชิงพาณิชย์: -
อีเมล:	nsnitikarn@engr.tu.ac.th

  1. ดร.นิติการ นิ่มสุข (Nitikarn Nimsuk) 2. รศ.ดร.สัญญา มิตรเอม (Sanya Mitaim)

ความเชี่ยวชาญ:	Signal	Processing
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอดเชิง
พาณิชย์: -
อีเมล:	msanya@engr.tu.ac.th

ความเชี่ยวชาญ:	ระบบสมองกลฝังตัว	
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอด
เชิงพาณิชย์: -
อีเมล:	vsupacha@engr.tu.ac.th

  3. ผศ.ดร.ศุภชัย วรพจน์พิศุทธิ์ (Supachai Vorapojpisut) 4. รศ.ดร.ธีร เจียศิริพงษ์กุล (Thira Jearsiripongkul)

ความเชี่ยวชาญ:	Vibrations/Control	
system/Robotics
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอดเชิง
พาณิชย์: -
อีเมล:	jthira@engr.tu.ac.th
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ความเชี่ยวชาญ:	Distribution	Control	
System/Data	Center	Infrastructure	
Management
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอด
เชิงพาณิชย์: -
อีเมล:	wmontri@engr.tu.ac.th

  5. รศ.ดร.มนตร ีวบิลูยรตัน์ (Montri Wiboonrat) 6. ผศ.ดร.จกัรพนัธุ ์ชวนอาษา (Jakkrapun Chuanasa)

ความเชี่ยวชาญ:	Automatic/Control	
System/Vibration
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอดเชิง
พาณิชย์:	-
อีเมล:	cjakkrap@engr.tu.ac.th

บทที่ 5 ข้อมูลผู้เชี่ยวชำญและกำรติดต่อ 

ความเชี่ยวชาญ:	EV	motor	drive/Power	electronics/Robotics	and	control/Renewable	energy/Path	
planning/Global	and	Local	Optimization	and	Nonlinear	Programming	
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอดเชิงพาณิชย์: -
อีเมล:	wyossawe@engr.tu.ac.th,	cgsiit@gmail.com

  7. ผศ. ดร.ยศวีร์ วีระก�าแหง (Yossawee Weerakamhaeng)

            

	 	 							96	หมู	่3	ถ.พทุธมณฑล	สำย	5		ต.ศำลำยำ	อ.พทุธมณฑล	จ.นครปฐม	73170 

      	 							0	2	441	6000	ต่อ	2001-2		 							0	2	889	4588	

  หน่วยประสานงาน:	ศูนย์อ�ำนวยควำมสะดวกด้ำนบคุลำกรและเทคโนโลยเีพือ่อตุสำหกรรม	มหำวิทยำลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้ำธนบรุ ี

RMUTRมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์ 

ความเชีย่วชาญ:	Computer	vision/Artificial	Intelligence/Image	Processing/Database	programming/
Android	programming/PHP	&	MySQL
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอดเชิงพาณิชย์: -
อีเมล:	kairoek.c@rmutr.ac.th

  1. ผศ.ดร.ไกรฤกษ์ เชยช่ืน (Kairoek Choeychuen)

  

        1	ถนนอูท่องนอก	แขวงดสุติ	เขตดสุติ	กรงุเทพมหำนคร	10300	

	 	 						0	2	160	1023		 		 						0	2	160	1010	 

  หน่วยประสานงาน:	ศูนย์อ�ำนวยควำมสะดวกด้ำนบคุลำกรและเทคโนโลยเีพือ่อตุสำหกรรม	มหำวิทยำลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้ำธนบรุ ี

SSRUมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 

ความเชี่ยวชาญ:	Coputer	Vision/Image	Processing/OTHER/COMPUTER	EDUCATION/VIRTUE	EDUCATION/
PATTERN	RECOGNITION/Web	accessibility
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอดเชิงพาณิชย์: -
อีเมล:	kittmee@yahoo.com

1. ดร.กิตติคุณ มีทองจันทร์ (Kittikhun Meethongjan)

  

                   110/1-4		ถนนประชำชืน่	เขตหลกัสี	่กรงุเทพมหำนคร	10210

	 	 						0	2	954	7300		 							0	2	589	9605		 	 contact@dpu.ac.th	

  หน่วยประสานงาน:	ศนูย์อ�ำนวยควำมสะดวกด้ำนบคุลำกรและเทคโนโลยเีพือ่อตุสำหกรรม	มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบรีุ 

บทที่ 5 ข้อมูลผู้เชี่ยวชำญและกำรติดต่อ 

        คณะวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย	ีมหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลตะวนัออก	43	หมู	่6	ต.บำงพระ	อ.ศรีรำชำ	

	 	 						จ.ชลบรุ	ี20110

	 	 					0	38	358	137,	0	38	358	203		 	 0	38	358	140	

  หน่วยประสานงาน:	ศนูย์อ�ำนวยควำมสะดวกด้ำนบคุลำกรและเทคโนโลยเีพือ่อตุสำหกรรม	มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบรีุ 

RMUTTOมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก

ความเชีย่วชาญ:	PLC	Programming/Computer	Programming/Industrial	Robotics/Computer	Vision/
Industrial	Automation/Microcontroller/Internet	of	Things
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอดเชิงพาณิชย์: 
•	เครื่องมำร์กสำยแบบอัตโนมัติ
•	เครื่องตรวจสอบคุณภำพกำรผลิตพวงมำลัยรถยนต์
•	หุ่นยนต์ป้อนชิ้นงำนเข้ำเครื่องปั๊มอุตสำหกรรม
•	รถล�ำเลียงอัตโนมัติ	(AGV)
•	ระบบกำรประมวลภำพส�ำหรับตรวจสอบคุณภำพชิ้นงำนอุตสำหกรรม
อีเมล:	tassaphan_su@rmutto.ac.th

  1. อ.ทัศพนัธ์ สวุรรณทัต (Tassaphan Suwannatat)

DPUมหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ความเชี่ยวชาญ:	Computational
Intelligence/	Software	Engineering/	
Robotics/	Image	Processing	and	
Pattern	Recognition/	Embedded	
System/	Control	and	Automation		
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอด
เชิงพาณิชย์: 
•	ระบบตู้จ�ำหน่ำยซิมอัตโนมัติ
•	ระบบควบคมุส่วนจดัแสดงพิพธิภณัฑ์ลูกปัด																
•	ระบบตู้ลงทะเบียนซิมอัตโนมัติ																												
•	หุ่นยนต์ท�ำควำมสะอำดเครื่องปรับอำกำศ	
V2in1																
•	เครี่องบรรจุเมล็ดกำแฟคั่วอัตโนมัติ		
•	ออกแบบพัฒนำระบบเคลื่อนที่เข้ำชำร์จ
อัตโนมัติพร้อมต้นแบบ			
•	ระบบตรวจสอบสถำนะไร้สำย		
•	โครงกำรวิจัยเพื่อออกแบบและพัฒนำ
ลิฟท์ขนของภำยในอำคำร	
•	ระบบฐำนข้อมูลและเว็บไซต์ส�ำหรับ
ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์	ทร.	และนโยบำย	
ผบ.ทร.	
อีเมล:	narongdech.ken@dpu.ac.th

  1. ผศ.ดร. ณรงค์เดช กรีตพิรานนท์ (Narongdech Keeratipranon) 2. อ.ณัท เนียมนาค (Nut  Neamnark)

ความเชี่ยวชาญ:	PLC/Motor	Driver/
Control	System/Microcontrollers/
Sensors
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอดเชิง
พาณิชย์: -
อีเมล:	napatara.yoo@dpu.ac.th



     l รายชื่อผู้เชี่ยวชาญในสาขาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ  l44 45

ความเชี่ยวชาญ:	Image	processing/
Classification/Contentbase	Image	
Retrieval/Semantic	Images
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอด
เชิงพาณิชย์: 
•	แอพลิเคชันแจ้งเตือนเพื่อตรวจจับ
กิจกรรมต้องสงสัยในเขตป่ำไม้
•	แอปพลิเคชันแจ้งเตือนช้ำงออกนอกพื้นที่
ป่ำไม้แบบเรียลไทม์
•	กำรค้นคืนข้อมูลภำพด้วยกำรท�ำนำย
ควำมสัมพันธ์ของแอ็คชัน	
•	Real	time	Automatic	Object	
Detection	by	using	Template	
Matching	for	Protecting	Pipelines
อีเมล:	nutchanun.cha@dpu.ac.th

  3. ผศ.นศัพ์ชาณณั ชนิปัญช์ธนะ (Nutchanun Chinpanthana) 4. อ.รุง่เพชร สวุรรณ (Rungphet Suwan)

ความเชี่ยวชาญ:	Mobile	Robot	Control	
and	Automation	Artificial	Intelligence	
Embedded	System
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอดเชิง
พาณิชย์: 
•	CP	Retailing	Project;	“The	Air
conditioner	cleaning	robot”
•	Metropolitan	Water	works	Authority	
project	“Underwater	Sediment	Suction	
Robot	for	Water	Tank”
•	AIS	&	KTB	Kiosk
•	Speed	Detection	Project	for	Forklifts
อีเมล:	rungphet.suw@dpu.ac.th

บทที่ 5 ข้อมูลผู้เชี่ยวชำญและกำรติดต่อ 

5.3 สถำบันกำรศึกษำภำคเหนือ

  หน่วยงาน: อุทยำนวิทยำศำตร์และเทคโนโลยี	(STeP)	มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

       	239	ถ.ห้วยแก้ว	ต.สุเทพ	อ.เมือง	จ.เชียงใหม่	50200	

	 	 						0	53	94	2088	ต่อ	308		 tm.cmu@step.cmu.ac.th

	 	 ผู้ประสำนงำน:	1)	น.ส.นงเยำว์		ขัดต๊ะ															08	9853	9099																				nongyao@step.cmu.ac.th

	 	 	 							2)	น.ส.ชนินำถ	ศรีเพ็ญ														08	3554	2577																				chaninart@step.cmu.ac.th 

  หน่วยงาน: ศูนย์นวัตกรรมและกำรจัดกำรควำมรู้	วิทยำลัยศิลปะ	สื่อ	และเทคโนโลยี	(CAMT)	มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

       	239	ถ.ห้วยแก้ว	ต.สุเทพ	อ.เมือง	จ.เชียงใหม่	50200

	 	 						0	53	92	0299	ต่อ	404														tm.north@workgroup.in.th

	 	 ผู้ประสำนงำน:	1)	น.ส.เมธิญำ	กมล																			08	1026	0966																				maytiya@kic.camt.info

CMUมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

ความเชี่ยวชาญ:	Artificial	Intelligence/
Computational	Intelligence/Machine
Learning/Data	Analysis/Decision	making/
Image	Processing/	Computer	Vision
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอด
เชิงพาณิชย์: 
•	Linguistic	K-Nearest	Prototype	วิธี
ใหม่ที่น�ำไปใช้ในกำรวิเครำะห์แบบสอบถำม
ในระบบกำรจัดกำรแบบใหม่							
•	โครงกำรระบบตรวจจับไมโครซิฟิเคชันใน
ภำพแมมโมแกรม																																															
•	ระบบแปลภำษำมือภำษำไทย
•	กำรวิจัยและพัฒนำกำรตรวจจับสำร
ระเบิดจำกข้อมูลสัญญำณรำมำน
•	License	plate	detection	system
อีเมล:	sansanee@eng.cmu.ac.th

1. รศ.ดร.ศนัสนย์ี เอือ้พนัธ์วริยิะกลุ (Sansanee Auephanwiriyakul) 2. รศ.ตะวัน สุจริตกุล (Thawan Sucharitakul)

ความเชี่ยวชาญ: 
•	กำรออกแบบระบบเครื่องมือวัด
•	วิศวกรรมและเทคโนโลยี
•	วิศวกรรมเครื่องกล
•	กำรออกแบบหุ่นยนต์
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอดเชิง
พาณิชย์: 
•	กำรออกแบบและสร้ำงเครื่องห่อสบู่ก้อน
สี่เหลี่ยมแบบกึ่งอัตโนมัติ
•	กำรพฒันำเครือ่งตรวจวเิครำะห์ธำตอุำหำรหลกั
ของพชืในดนิด้วยหวัวดัอิเลก็โทรดเลอืกไอออน
•	กำรพัฒนำเครื่องพิมพ์หยดหมึกตำมประสงค์
เพื่องำนขึ้นรูปต้นแบบเร็ว
•	กำรพัฒนำระบบควบคุมอำกำศเกินในเครื่อง
ก�ำเนิดไฟฟ้ำ
อีเมล:	thawansu@yahoo.com

บทที่ 5 ข้อมูลผู้เชี่ยวชำญและกำรติดต่อ 

ความเชีย่วชาญ:	กำรปรบัปรงุประสทิธภิำพ
กำรผลิต,	กำรจดักำรและกำรอนรัุกษ์พลงังำน
Green	Productivity
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอด
เชิงพาณิชย์: 
•	ระบบควบคุมกำรป้อนน�้ำมันพืชแบบมี
คุณสมบัติควำมเป็นเชิงเส้นที่อัตรำกำรไหล
ต�่ำส�ำหรับกระบวนกำรผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยว
•	กำรพัฒนำปรับปรุงระบบเคลือบน�้ำมันพืช
ส�ำหรับอุตสำหกรรมก๋วยเตี๋ยว
อีเมล:	kphimph@yahoo.com

3. อ.ขจรเดช พิมพ์พิไล (Kajorndat Phimphilat) 4. ดร.ปฏสินธิ ์ปาล ี(Patison Palee)

ความเชีย่วชาญ:	Programimg	Technology
for	Game
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอดเชิง
พาณิชย์: 
•	โครงกำรวิจัยเรื่อง	“ระบบตรวจสอบขนำด
อัตโนมัติใน	Pivot	Arm”
•	กำรอนุรักษ์ศิลปะกำรต่อสู้มวยไทยด้วยเกม
•	โครงกำรวิจัยกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ภำษำ
อังกฤษโดยใช้เทคโนโลยีควำมจริงเสริม
อีเมล:	patison.p@cmu.ac.th

  หน่วยงาน: มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ

        128	ถ.ห้วยแก้ว	ต.ช้ำงเผือก	อ.เมือง	จ.เชียงใหม่	50300

	 	 ผู้ประสำนงำน:	1)	ผศ.ดร.อุเทน		ค�ำน่ำน		 		08	1882	7283		 	 				uthen@rmutl.ac.th

	 	 	 							2)	น.ส.จุฑำทิพย์	สุวรรณ์		 		08	1386	4479		 																anniejaje@gmail.com

	 	 	 							3)	น.ส.พิชญำ	ศรีพรหมมำ											08	6911	2541																			ptchy.s@gmail.com

RMUTLมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ

ความเชี่ยวชาญ:	Robotic/ระบบควบคุมอัตโนมัติ/กำรประมวลผลสัญญำณ
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอดเชิงพาณิชย์: 
•	เครื่องวัดควำมดันโลหิตแบบออสซิลโลเมตริก,		ป้ำยบอกรำคำล�ำไยโดยใช้พลังงำนแสงอำทิตย์,	เครื่องตรวจจับและ
บันทึกแรงดันไฟฟ้ำ	กระแสไฟฟ้ำ	และควำมสว่ำงของหลอดไฟฟ้ำ	โดยแสดงผลทำงคอมพิวเตอร์ผ่ำนโปรแกรม	
LabVIEW,	เครื่องควบคุมอุณหภูมิควำมเย็นส�ำหรับเวชภัณฑ์ทำงยำแบบเคลื่อนย้ำยได้โดยเทอร์โมอิเล็กทริก
อีเมล:	anandata@hotmail.com

1. อ.อนันต์ วงษ์จนัทร์ (Anan Wongjan) 

  หน่วยงาน:	ส�ำนักงำนอุทยำนวิทยำศำสตร์	มหำวิทยำลัยพะเยำ

       	ชั้น	1	อำคำรส�ำนักงำนอธิกำรบดี	มหำวิทยำลัยพะเยำ	19	หมู่	2	ต.แม่กำ	อ.เมือง	จ.พะเยำ	56000

	 	 ผู้ประสำนงำน:	1)	น.ส.นุชฎำ	สุทธิ์เตนันท์												0	54	46	6666	ต่อ	1283												nuchada.sut@gmail.com

	 	 	 							2)	น.ส.จำรุณี	มโหฬำร																0	54	46	6666	ต่อ	1283												charunee825@gmail.com

UPมหำวิทยำลัยพะเยำ

ความเชี่ยวชาญ:	กำรออกแบบเครื่องจักรอัตโนมัติ/กำรควบคุมกำรสั่นสะเทือน/ระบบอัจฉริยะและเทคโนโลยีพลังงำน
ส�ำหรับที่อยู่อำศัย
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอดเชิงพาณิชย์: 
•	เทคโนโลยีพลังงำนและอำคำรอัจฉริยะ	(zero	energy	smart	house)
•	ยำนยนต์พลังงำนไฟฟ้ำส�ำหรับพื้นที่ภูเขำ
•	เครื่องผลิตไส้อั่วอัตโนมัติ
อีเมล:	cc2013th@hotmail.com

1. ดร.จักรพงษ์ จ�ารูญ (Chakkapong Chamroon)



     l รายชื่อผู้เชี่ยวชาญในสาขาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ  l46 47

ความเชีย่วชาญ:	อเิลก็ทรอนกิส์/ระบบฝังตัว/
ระบบอตัโนมตัิ
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอด
เชิงพาณิชย์: 
•	เครื่องน�ำกำรกดนวดหัวใจช่วยฟื้นคืนชีพ	
(CPR	guideline)
•	เครื่องตรวจวัดสภำพน�้ำส�ำหรับฟำร์มปลำ
•	ระบบควบคุมอุณหภูมิและควำมชื้นโรงอบ
แห้งพลังงำนแสงอำทิตย์
•	ระบบควบคุมอุณหภูมิและควำมชื้นโรง
เพำะเห็ด
•	ระบบโรงเรือน	IOT
อีเมล:	piyachon.ke@up.ac.th

2. ผศ.ดร.ปิยชนน์ เกษสุวรรณ (Piyachon Ketsuwan) 3. ผศ.ดร.วัชระ วงค์ปัญโญ (Watchara Wongpanyo)

ความเชีย่วชาญ:	กำรออกแบบและสร้ำงระบบ
สมำร์ตโดม/ระบบอบแห้งด้วยพลงังำนแสง
อำทติย์
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอดเชิง
พาณิชย์: 
•	โรงอบแห้งอัจฉริยะร่วมกับระบบสมำร์ตกริด
เทคโนโลยี
•	สมำร์ตมิเตอร์เพื่อกำรบริหำรจัดกำรไฟฟ้ำ
ส�ำหรับระบบสมำร์ตกริดเทคโนโลยี
•	เทคโนโลยีสมำร์ตโฮม
•	ระบบฟำร์มอัจฉริยะส�ำหรับผลิตผล
กำรเกษตร
•	เทคโนโลยีมอเตอร์ไฟฟ้ำประหยัดพลังงำน
อีเมล:	wwatchara@hotmail.com

บทที่ 5 ข้อมูลผู้เชี่ยวชำญและกำรติดต่อ 

  หน่วยงาน:	ส�ำนักงำน	Talent	Mobility

       	ชั้น	3	อำคำร	12	เรือนต้นสัก	มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์	27	ถ.อินใจมี	อ.เมือง	จ.อุตรดิตถ์	53000

	 	 ผู้ประสำนงำน:	1)	ผศ.ไชยยันต์	ชนะพรมมำ										08	6539	6295																					tony_1182912@hotmail.com	

	 	 	 							2)	น.ส.ปิยกำนต์	ฟักสด																08	9858	4809																					piyakran_ao@hotmail.com

มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ URU

ความเชี่ยวชาญ:	Pattern	Recognition/Digital	Image	Processing/Computer	Vision/PLC/Microcontroller
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอดเชิงพาณิชย์: 
•	ระบบควบคุมอัตโนมัติส�ำหรับลดกำรสูญเสียในเครื่องเชื่อมไฟฟ้ำ	
•	กำรออกแบบและพัฒนำต้นแบบระบบไฟฟ้ำด้วยเซลล์แสงอำทติย์	เพือ่บริหำรจดักำรกำรท�ำเกษตรทฤษฎใีหม่อย่ำงคุม้ค่ำ
อีเมล:	somjate_b@hotmail.com

1. อ.สมเจตน์ บุญชืน่ (Somjate Bunchuen) 

  หน่วยงาน:	อุทยำนวิทยำศำตร์และเทคโนโลยี	(STeP)	มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

       	333	หมู่	1	ต.ท่ำสุด	อ.เมือง	จ.	เชียงรำย	57100

  ที่ตั้งผู้ประสานงาน:	239	ถ.ห้วยแก้ว	ต.สุเทพ	อ.เมือง	จ.เชียงใหม่	50200

  หน่วยประสานงาน: อุทยำนวิทยำศำตร์และเทคโนโลยี	(STeP)	มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

MFUมหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง

ความเชี่ยวชาญ:	Image	Processing/Computer	Vision/Information	Retrieval
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอดเชิงพาณิชย์: 
•	Application	of	Remote	Sensing	to	Automatic	Forest	Analysis:	A	Case	Study	of	Mae	Fah	Luang	University		                         
•	Real-Time	Traffic	Light	State	Detection	and	Prediction	for	Driver	Assistance												
•	Integration	of	Mobile	and	Video	Processing	Technologies	for	Fall	Detection	and	Prevention	of	Elders
อีเมล:	surapong@mfu.ac.th

1. ดร.สรุพงษ์ อุตมา (Surapong Uttama)

บทที่ 5 ข้อมูลผู้เชี่ยวชำญและกำรติดต่อ 

  

       	63	หมู่	4	ต.หนองหำร	อ.สันทรำย	จ.เชียงใหม่	50290

	 	 						053-873-000		 	 					053-873-015

  หน่วยประสานงาน:	อุทยำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี	มหำวิทยำลัยเชียงใหม่	(STeP)	

มหำวิทยำลัยแม่โจ้ MJU

ความเชี่ยวชาญ:	Data	Mining/Data	Analysis/Pattern	Recognition/Machine	Learning/Artificia	lIntelligence/
Smart	System
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอดเชิงพาณิชย์: -
อีเมล:	part@mju.ac.th

1. ดร.พาสน์ ปราโมกข์ชน (Part Pramokchon) 

มหำวิทยำลัยขอนแก่น

5.4 สถำบันกำรศึกษำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

  หน่วยงาน:	อุทยำนวิทยำศำสตร์	มหำวิทยำลัยขอนแก่น

       	123	หมู่	16	ต.ในเมือง	อ.เมือง	จ.ขอนแก่น	40002

	 	 						0	43	20	2697																										tm.ch.northeast@gmail.com

	 	 ผู้ประสำนงำน:	1)	น.ส.พรชวรัตน์	ฐำนมั่น															08	5499	2665		 		ponchawarat.t@gmail.com	

KKU
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  หน่วยงาน:	สถำบันชุณหะวัณเพื่อกำรพัฒนำธุรกิจเอสเอ็มอีอย่ำงยั่งยืน	มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน	นครรำชสีมำ

       	744	ถ.สุรนำรำยณ์	อ.เมือง	จ.นครรำชสีมำ	30000

	 	 ผู้ประสำนงำน:	1)	ผศ.สุทัศน์	ยอดเพ็ชร		 	08	1251	2020		 	 suthad@rmuti.ac.th

	 	 	 							2)	น.ส.วรรณิตำ	นะวะนิน		 	09	9460	0101	 	 officialtinnaw@gmail.com

	 	 	 							3)	นำยคณิต	จำนนอก			 	08	1955	2524		 	 kanitchannok@hotmail.com

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน RMUTI

ความเชีย่วชาญ:	Robotic/Image	
Processing/Numerical	Combustion
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอด
เชิงพาณิชย์: -
อีเมล:	paramust_kmitnb@hotmail.com

1. ดร.ปรมตัถ์ จนัทรโคตร (Paramust Juntarakod) 2. ผศ.เด่น คอกพมิาย (Den Kokphimay)

ความเชี่ยวชาญ:	ออกแบบเครื่องจักรและ
ระบบควบคุมอัตโนมัติ
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอดเชิง
พาณิชย์:	-
อีเมล:	den_kpm@hotmail.com

บทที่ 5 ข้อมูลผู้เชี่ยวชำญและกำรติดต่อ 

       	111	ถ.มหำวิทยำลัย	ต.สุรนำรี	อ.เมือง	จ.นครรำชสีมำ	30000  

  หน่วยประสานงาน:	อุทยำนวิทยำศำสตร์	มหำวิทยำลัยขอนแก่น

SUTมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 

ความเชี่ยวชาญ:	กำรออกแบบเครื่องจักร
กลเกษตร/กำรพัฒนำระบบเครื่องมือวัด
คุมอัตโนมัติ/กำรสร้ำงแบบจ�ำลองด้วย
คอมพิวเตอร์และวิศวกรรมย้อนรอย
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอด
เชิงพาณิชย์: กำรพัฒนำและปรับปรุงชุดดัน
ดินส�ำหรับรถแทรกเตอร์ล้อยำง
อีเมล:	vkata@sut.ac.th

1. อ. คธา วาทกจิ (Kata Vatakit) 2. รศ.ดร.อาทติย์ ศรแีก้ว (Arthit Srikaew)

ความเชีย่วชาญ:	Image	Processing/Computer
Vision/Machine	Vision/Artificial	Intelligence
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอดเชิง
พาณิชย์:	กำรตรวจจับถนนด้วยภำพส�ำหรับ
ระบบน�ำวิถีอัตโนมัติในพำหนะแบบชำญฉลำด	
(Vision-based	lane	detection	for	
automatic	navigation	in	smart	vehicle)
อีเมล:	ra@sut.ac.th

       	64	ถ.ทหำร	ต.หมำกแข้ง	อ.เมือง	จ.อุดรธำนี	41000	

	 																		042-211-040	ถึง	59	 	 			info@udru.ac.th	

  หน่วยประสานงาน:	อุทยำนวิทยำศำสตร์	มหำวิทยำลัยขอนแก่น

UDRUมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำนี 

ความเชีย่วชาญ:	Internet	of	Things/Pattern	Recognition/Artificial	Intelligence/Digital	Image	Processing/
Augmented	Reality(AR)/COMPUTER	VISION/Embedded	System
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอดเชิงพาณิชย์: 
•	โครงกำรพัฒนำอุปกรณ์ให้อำหำรฮอร์โมนปลำหมอแปลงเพศด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตประสำนสรรพสิ่ง	(IoT)	
•	โครงกำรพฒันำอุปกรณ์ควบคมุกำรจ่ำยน�ำ้ส�ำหรับมะม่วงน�ำ้ดอกไม้ด้วยเทคโนโลยอีนิเทอร์เนต็ประสำนสรรพสิง่	(IoT)	
•	โครงกำรพฒันำสือ่กำรเรียนรูด้้วยเทคโนโลยคีวำมเป็นจรงิเสรมิส�ำหรบัเครือ่งดนตรพีืน้บ้ำนอสิำน	(Augmented	Reality)	
•	โครงกำรพัฒนำอุปกรณ์ตรวจวัดอินเทอร์เน็ตประสำนสรรพสิ่งด้วยเทคโนโลยีควำมเป็นจริงเสริม
•	เพิ่มตำมโครงกำรพัฒนำแว่นตำควำมเป็นจริงเสริมส�ำหรับผู้บกพร่องทำงกำรมองเห็น
อีเมล:	krittachai.bo@udru.ac.th

1. อ.กฤตชัย บุญศิวนนท์ (Krittachai Boonsivanon)

บทที่ 5 ข้อมูลผู้เชี่ยวชำญและกำรติดต่อ 

5.5 สถำบันกำรศึกษำภำคใต้

  หน่วยงาน:	อุทยำนวิทยำศำสตร์	มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์

       	อำคำรศูนย์ทรัพยำกรกำรเรียนรู้	ชั้น	12	ต.คอหงส์	อ.หำดใหญ่	จ.สงขลำ	90110

	 	 						0	74	28	9333		 	 tm.ch.southern@gmail.com

	 	 ผู้ประสำนงำน:	1)	น.ส.ปอชญำ	ชุมสุวรรณ														0	74	28	9323						 		tm.ch.southern@gmail.com

	 	 	 							2)	นำยศรำวุฒิ	คงขวัญ																			0	74	28	9323						 		tm.ch.southern@gmail.com

มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ PSU

ความเชี่ยวชาญ:	Electronic	Design	and	
Automation			
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอด
เชิงพาณิชย์: -
อีเมล:	phanumas.k@psu.ac.th

1. ผศ.ดร.ภาณมุาส ค�าสตัย์ (Phanumas Khumsat) 2. รศ.ดร.พฤทธกิร สมติไมตรี (Pruittikorn Smithmaitrie)

ความเชี่ยวชาญ:	Smart	structure/
Structronic	system/Smart	material	
application/Mechatronics	system/	
UAV/Mobile	Robot
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอดเชิง
พาณิชย์: 
•	อุปกรณ์และวิธีกำรปรับมุมกลไกและล็อก
ตำมกำรเคลื่อนไหว
•	ชุดอุปกรณ์เก็บเกี่ยวพลังงำนไฟฟ้ำจำก
พลังงำนกลหรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำ
•	โปรแกรมค้นหำต�ำแหน่งวัตถุจำกภำพ
•	โปรแกรมควบคุมแขนหุ่นยนต์
•	หุ่นยนต์ท�ำควำมสะอำดชำยหำด
•	The	home	service	robot
•	ระบบสั่งกำรท�ำงำน	UAV	แบบอัตโนมัติ	
ส�ำหรับงำนเฝ้ำจุดตรวจ
•	เครื่องมือวัดแรงกัด
•	อุปกรณ์และวิธีกำรควบคุมเมำส์ด้วยศีรษะ
อีเมล:	spruitti@me.psu.ac.th,
spruitti@hotmail.com
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ดัชนีรำยชื่อผู้เชี่ยวชำญ

ก กรธรรม	สถิรกุล
กฤตชัย	บุญศิวนนท์
กันตภณ	พิมล
กิตติคุณ	มีทองจันทร์
กิตติวัฒน์	สิริเกษมสุข
กิตติวัณณ์	นิ่มเกิดผล
ไกรฤกษ์	เชยชื่น

ค คธำ	วำทกิจ

จ จกัรกฤษณ์	ศุทธำกรณ์
จกัรพงษ์	จ�ำรญู
จกัรพันธุ	์ชวนอำษำ
จมุพล	พลวชิยั

ฉ ฉัตรชัย	ศุภพิทักษ์สกุล

ช ชนิกำนต์	ว่องวิริยะวงศ์
ชำนินทร์	จูฉิม
ชิต	เหล่ำวัฒนำ
โชคชัย	จูฑะโกสิทธิ์กำนนท์

ด ดอน	อิศรำกร
เด่น	คอกพิมำย
เด่นชำย	บ�ำรุงเกำะ

ต ตะวัน	สุจริตกุล

หน้ำ	29
หน้ำ	48
หน้ำ	31
หน้ำ	42
หน้ำ	41
หน้ำ	39
หน้ำ	42

หน้ำ	40
หน้ำ	45
หน้ำ	42
หน้ำ	34

หน้ำ	34
หน้ำ	38
หน้ำ	32
หน้ำ	40

หน้ำ	39

หน้ำ	48

หน้ำ	40
หน้ำ	48
หน้ำ	31

หน้ำ	44

ข ขจรเดช	พมิพ์พไิล หน้ำ	45

ดัชนีรำยชื่อผู้เชี่ยวชำญ

ถ ถวิดำ	มณีวรรณ์ ท ทัศพนัธ์	สวุรรณทัต

ธ ธำริณี	ทองเกิด
ธีร	เจียศิริพงษ์กุล น นฤมล	วัฒนพงศกร

นัทที	นิภำนันท์
นัศพ์ชำณัณ		ชินปัญช์ธนะ
นิติกำร	นิ่มสุข
นิรมล	เรืองพยุงศักดิ์

บ บัวบำล	กัวประเสริฐ
บุญฑริกำ	เกษมสันติธรรม
บุญเลิศ	มณีฉำย
เบญจมำศ	พนมรัตนรักษ์

พ พงศ์แสน	พิทักษ์วัชระ
พงษ์ศักดิ์	กีรติวินทกร
พจน์	ตั้งงำมจิตต์
พฤทธิกร	สมิตไมตรี
พำสน์	ปรำโมกข์ชน
พิชิต	ฤกษนันทน์
พิเชษฐ์	บุญหนุน
พีระยศ	แสนโภชน์

หน้ำ	38
หน้ำ	41

หน้ำ	30
หน้ำ	34
หน้ำ	33
หน้ำ	32

หน้ำ	35
หน้ำ	37
หน้ำ	34
หน้ำ	49
หน้ำ	47
หน้ำ	32
หน้ำ	29
หน้ำ	35

หน้ำ	43

หน้ำ	33
หน้ำ	35
หน้ำ	44
หน้ำ	41
หน้ำ	38

หน้ำ	33

ป ปกรณ์	แก้วตระกูลพงษ์
ปฏิสนธิ์	ปำลี
ปรมัตถ์	จันทรโคตร
ประสิทธิชัย	ณรงค์เลิศฤทธิ์
ประเสริฐศักดิ์	เตียวงศ์สมบัติ
ปรัชญำ	เปรมปรำณีรัชต์
ปรำกำรเกียรติ	ยังคง
ปัณรสี	ฤทธิประวัติ
ปำษำณ	กุลวำนิช
ปิติวุฒญ์	ธีรกิตติกุล
ปิยชนน์	เกษสุวรรณ

หน้ำ	32
หน้ำ	45
หน้ำ	48
หน้ำ	36
หน้ำ	38
หน้ำ	39
หน้ำ	33
หน้ำ	40
หน้ำ	29
หน้ำ	33
หน้ำ	46

ณ ณรงค์เดช	กีรติพรำนนท์
ณัฐวุฒิ	เดไปวำ
ณัท	เนียมนำค

หน้ำ	43
หน้ำ	41
หน้ำ	43
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ภ ภำนุมำส	ค�ำสัตย์
ภูดิส	ลักษณะเจริญ

หน้ำ	49
หน้ำ	37 ม มงคล	เอกปัญญำพงศ์

มนตรี	วิบูลยรัตน์
มิติ	รุจำนุรักษ์

หน้ำ	30
หน้ำ	42
หน้ำ	36

ย ยศชนัน	วงศ์สวัสดิ์
ยศวีร์	วีระก�ำแหง
ยอดเยี่ยม	ทิพย์สุวรรณ์

ร รณน	เจยีรตระกูล
รชัทนิ	จนัทร์เจรญิ
รำชวด	ีศลิำพนัธ์
รุง่เพชร	สวุรรณ
รุง่เรอืง	พฒันำกลุ
เรวัฒน์	บญุจนัทร์
เรวัต	ศริโิภคำภริมย์
เรงิรุจ	รจุนะไกรกำนต์

หน้ำ	41
หน้ำ	35
หน้ำ	33
หน้ำ	44
หน้ำ	30
หน้ำ	38
หน้ำ	37
หน้ำ	31

หน้ำ	39
หน้ำ	42
หน้ำ	35

ว วรำกร	เจริญสุข
วัชรพล	ภุมรำ
วัชระ	วงศ์ปัญโญ
วินัย		ชนปรมัตถ์
วุฒิชัย	วิศำลคุณำ

ศ ศนัสนย์ี	เอือ้พนัธ์วริยิะกุล
ศภุชยั	วรพจน์พศิทุธิ์
ศภุชยั	หอวมิำนพร
ศภุวงศ์	ทัว่รอบ

หน้ำ	44
หน้ำ	41
หน้ำ	38
หน้ำ	40

หน้ำ	39
หน้ำ	30
หน้ำ	46
หน้ำ	29
หน้ำ	32

ดัชนีรำยชื่อผู้เชี่ยวชำญ

ส สมเจตน์	บุญชื่น
สมชำย	ตันชรำกรณ์
สมหญิง	ไทยนิมิต
สยำม	เจริญเสียง
สรรพงศ์	ทำนอก
สรุจ	พันธุ์จันทร์
สโรช	ไทรเมฆ
สัญญำ	มิตรเอม
สำมัญ	ค�ำภำแก้ว
สำโรช	พูลเทพ
สุพัฒน์	กลิ่นเขียว
สุภชัย	วงศ์บุณย์ยง
สุรพงษ์	อุตมำ
สุรเมธ	เฉลิมวิสุตม์กุล
สุริยำ	นัฏสุภัคพงศ์

หน้ำ	46
หน้ำ	31
หน้ำ	36
หน้ำ	32
หน้ำ	38
หน้ำ	38
หน้ำ	34
หน้ำ	41
หน้ำ	37
หน้ำ	40
หน้ำ	31
หน้ำ	33
หน้ำ	46
หน้ำ	37
หน้ำ	34

ห หทัยเทพ	วงศ์สุวรรณ หน้ำ	36

อ อนนัต์	วงษ์จนัทร์
อนนัต์	สบืส�ำรำญ
อภินนัท์	ธนชยำนนท์
อมรพันธุ	์พนัธ์ุโอภำส
อำทิตย์	ศรแีก้ว
อำบทิพย์	ธรีวงศ์กจิ
เอกชัย	เป็งวงั
เอกชัย	ไพศำลกติตสิกุล

หน้ำ	45
หน้ำ	37
หน้ำ	40
หน้ำ	38
หน้ำ	48
หน้ำ	34
หน้ำ	33
หน้ำ	36
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S Saman	Kumpakeaw
Sansanee	Auephanwiriyakul
Sanya	Mitaim
Saroj	Pullteap
Saroj	Saimek
Sarut	Panjan
Siam	Charoenseang
Somchai	Tancharakorn
Somjate	Bunchuen
Somying	Thainimit
Sunpong	Thanok
Supachai	Vongbunyong
Supachai	Vorapojpisut
Supat	Klinkhieo
Suppachai	Howimanporn
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คณะท�ำงำนและที่ปรึกษำ

คณะท�ำงำนและที่ปรึกษำ

1.	ดร.กิติพงค์	พร้อมวงค์																																					 เลขำธิกำร

2.	ศ.ดร.นักสิทธ์	คูวัฒนำชัย						 ที่ปรึกษำเลขำธิกำร

3.	ศ.ดร.ชัชนำถ	เทพธรำนนท์																															 ที่ปรึกษำเลขำธิกำร

4.	รศ.ดร.สมชำย	ฉัตรรัตนำ																																	 รองเลขำธิกำร

5.	ดร.กำญจนำ	วำนิชกร																																					 ผู้ช่วยเลขำธิกำร

6.	ผศ.ดร.พูลศักดิ์	โกษียำภรณ์																										 ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโสด้ำนนวัตกรรมกำรพัฒนำก�ำลังคน

7.	ผศ.ดร.สำวิตร	ีรัตนสุมำวงศ	์																													 ที่ปรึกษำโครงกำร	Talent	Mobility

8.	ดร.อรพรรณ	เวียรชัย																											 นักพัฒนำนโยบำย

9.	ดร.อำรัมภ์	กิติพงษ์วัฒนำ																								 นักพัฒนำนโยบำย

10.	ดร.ธิดำรัตน์	โกมลวำนิช																									 นักพัฒนำนโยบำย

11.	ดร.อรณิช	เวชปำน																																			 นักพัฒนำนโยบำย

12.	นำงสำวอัชฌำ	ป่ำนแก้ว																															 นักพัฒนำนโยบำย

13.	นำยภูมิพัฒน์	พงศ์แพทย์		 ผู้ประสำนงำน


