มจธ. เชิดชูเกียรตินักวิจัย มอบรางวัลนักวิจัยดาวรุ่ง ประจำ�ปี 2562-2564

KMUTT held the honoring ceremony for KMUTT researchers and lecturers who awarded
KMUTT Rising Star Researchers of the year 2019-2021
Date: March 30, 2022
Venue: Chamrat Chayaphong Meeting Room, Classroom Building 2, KMUTT Bangmod Campus

มือ่ วันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมจำ�รัส ฉายะพงศ์ ชัน้ 2 อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
ได้มพี ธิ มี อบรางวัลนักวิจยั ดาวรุง่ มจธ. ครัง้ ที่ 8-10 ประจำ�ปี 2562-2564 โดยมี ศ. ดร.สำ�เริง จักรใจ ประธานคณะทำ�งานส่งเสริมชือ่ เสียงด้านวิชาการ กล่าวรายงาน และ รศ. ดร.สุวทิ ย์ แซ่เตีย อธิการบดี กล่าว
เปิดงานและแสดงความยินดีแก่นกั วิจยั ที่ได้รบั รางวัล โดย ดร.กัญญวิมว์ กีรติกร รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิจยั และนวัตกรรม และ ดร.วรินธร สงคศิริ รองอธิการบดีฝา่ ยยุทธศาสตร์วจิ ยั ร่วมถ่ายภาพและแสดง
ความยินดีแก่นกั วิจยั ที่ได้รบั รางวัล รางวัลนักวิจยั ดาวรุง่ มจธ. เป็นรางวัลทีม่ อบให้กบั นักวิจยั รุน่ ใหม่ทม่ี คี วามสามารถในด้านการวิจยั ของ มจธ. เพือ่ เป็นการสร้างขวัญกำ�ลังใจในการทุม่ เทเวลาและสติปญ
ั ญากับ
งานวิจยั และพัฒนาอย่างเต็มทีต่ อ่ เนือ่ งและยัง่ ยืน เสริมสร้างขีดความสามารถด้านงานวิจยั เพิม่ ขึน้ อันจะเป็นแบบอย่างทีด่ แี ก่คณาจารย์และบุคลากร มจธ. สืบต่อไป โดยนับเป็นรางวัลแรกๆของมหาวิทยาลัย จัด
ขึน้ โดยคณะทำ�งานส่งเสริมชือ่ เสียงด้านวิชาการตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2555 และในทุกๆปีจะมีพธิ มี อบรางวัลอย่างเป็นทางการ แต่ดว้ ยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชือ้ COVID-19 ตัง้ แต่ปี 2563 ทำ�ให้ทางคณะทำ�
งานฯไม่สามารถจัดพิธมี อบรางวัลเพือ่ เป็นการเชิดชูเกียรติแก่นกั วิจยั ที่ได้รบั รางวัลได้ ทัง้ นีใ้ นปี 2565 ซึง่ นับว่าสถานการณ์การระบาด COVID-19 ดีขน้ึ ตามลำ�ดับ จึงได้มกี ารจัดพิธมี อบรางวัลอย่างเป็นทางการ
ขึน้ โดยจัดมอบให้แก่นกั วิจยั ทีม่ รี ายชือ่ ได้รบั รางวัลนักวิจยั ดาวรุง่ มจธ. ตัง้ แต่ครัง้ ที่ 8-10 ประจำ�ปี 2562-2563 มีนกั วิจยั ที่ได้รบั รางวัลทัง้ สิน้ 12 ท่าน โดยเป็นรางวัลด้านวิชาการทีเ่ น้นคุณค่าทางความรู้ใหม่
รางวัลด้านวิชาการทีเ่ น้นคุณค่าทางเศรษฐกิจ และรางวัลด้านวิชาการทีเ่ น้นคุณค่าเชิงนโยบาย ดังนี้ • นักวิจยั ผูท้ ่ีได้รบั รางวัลนักวิจยั ดาวรุง่ มจธ. ครัง้ ที่ 8 ประจำ�ปี 2562 ได้แก่ 1.รศ. ดร.ภวธน เขมะวิชานุรตั น์
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ รางวัลด้านวิชาการเน้นคุณค่าทางความรู้ใหม่ 2. ผศ. ดร.สมพิศ วันวงษ์ สายวิชาเทคโนโลยีวสั ดุ คณะพลังงาน สิง่ แวดล้อมและวัสดุ รางวัลด้านวิชาการเน้นคุณค่าทาง
ความรู้ใหม่ 3. ดร.กานต์ธดิ า กุศลมโน หลักสูตรชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี รางวัลด้านวิชาการเน้นคุณค่าทางความรู้ใหม่ 4. ผศ. ดร.สุวลักษณ์ อัศวสันติ สถาบัน
พัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ รางวัลด้านวิชาการเน้นคุณค่าทางเศรษฐกิจ • นักวิจยั ผูท้ ่ีได้รบั รางวัลนักวิจยั ดาวรุง่ มจธ. ครัง้ ที่ 9 ประจำ�ปี 2563 ได้แก่ 1. รศ.ดร.ภาติญา เขมาชีวะกุล ภาควิชาวิศวกรรม
สิง่ แวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ รางวัลด้านวิชาการเน้นคุณค่าทางความรู้ใหม่ 2. ดร.พร้อมพงษ์ ปานดี ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ รางวัลด้านวิชาการเน้นคุณค่าทางความรู้ใหม่
3. ดร.ศิรวัจน์ อิทธิภรู พิ ฒ
ั น์ สถาบันการเรียนรู้ รางวัลด้านวิชาการเน้นคุณค่าทางความรู้ใหม่ 4. ผศ. ดร.ปิยะพงษ์ จันทร์ ใหม่มลู สายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ รางวัลด้านวิชาการเน้น
คุณค่าเชิงนโยบาย • นักวิจยั ผูท้ ่ีได้รบั รางวัลนักวิจยั ดาวรุง่ มจธ. ครัง้ ที่ 10 ประจำ�ปี 2564 ได้แก่ 1. ผศ. ดร.พชรพิชญ์ พรหมอุปถัมภ์ ภาควิชาวิศวกรรมเครือ่ งกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ รางวัลด้านวิชาการ
เน้นคุณค่าทางความรู้ใหม่ 2.ผศ.ดร.นฤมล ตันติพษิ ณุ สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ รางวัลด้านวิชาการเน้นคุณค่าทางความรู้ใหม่ 3.ผศ.ดร.สุภชัย วงศ์บณ
ุ ย์ยง สถาบันวิทยาการหุน่ ยนต์ภาค
สนาม รางวัลด้านวิชาการเน้นคุณค่าทางความรู้ใหม่ 4. ผศ.ดร.พร พันธุจ์ งหาญ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ รางวัลด้านวิชาการเน้นคุณค่าทางเศรษฐกิจ

