
         บันทึกขอความ 
สวนราชการ  สํานักงานสภามหาวิทยาลัย  โทร. ๓๐๑๕, ๓๐๑๖, ๓๐๓๔ 

ท่ี อว 67.01/ว 2012              วันท่ี  18          ตลุาคม         ๒๕๖๕ 

เรื่อง   ขอความอนุเคราะหเวียนประกาศรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก 

   คณาจารยประจํา และจากพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ 

เรียน  อธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน/สํานักงาน/โรงพยาบาลธรรมศาสตรฯ 

 /กอง/ผูจัดการสํานักพิมพ/โรงพิมพ มธ./ศูนยหนังสือ มธ./สํานักงานบริหารทรัพยสินและกีฬา/ เลขานุการคณะ 
  /สถาบัน/ประธานสภาอาจารย/ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัย 
 

  ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ไดกําหนดใหมีการรับสมัคร
เลือกตั้งเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา และจากพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ 
ตั้งแตวันท่ี ๑ - ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ ไปแลว นั้น บัดนี้ การรับสมัครและการตรวจสอบคุณสมบัติไดเสร็จสิ้นแลว 
คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ขอประกาศรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา และจากพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตามประกาศ
คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ฉบับที่ ๕ และ ๖ 
 

  คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ขอเรียนใหทราบเกี่ยวกับ                
การออกเสียงเลือกตั้งในวันเลือกตั้งอีกครั้ง ดังนี้ 
  ก. กรณีกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
  ๑. ผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตัง้ 
      พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ และขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ 
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรทีผ่านการทดลองการปฏิบัติงานแลว 
       ผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้ง และรายชื่อผูมีสิทธ ิ            
ออกเสียงเลือกตั้งไดที่หนา website ของมหาวิทยาลัย https://tu.ac.th/councilcommittee-election  
หากรายชื่อของผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งฯ ขาดหายไป ขอใหทักทวงไดที่ฝายเลขานุการคณะกรรมการดําเนินการ
เลือกตั้ง (สํานักงานสภามหาวิทยาลัย อาคารอเนกประสงค ๑ ชั้น ๒ มธ. ทาพระจันทร โทร. 02 – 613 – 3015 
– 17, 3034) และที่ E – mail : council.tu@gmail.com ภายในวันที ่๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ 
  ๒. การออกเสยีงเลือกตั้ง 
      ๒.๑ ผู มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง ตองไปออกเสียงเลือกตั้งดวยตนเอง พรอมกับแสดงบัตร
ประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่รถยนต หรือบัตรประจําตัวสมาชิก สอมธ.           
ณ สถานที่ทําการเลือกตัง้ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งฯ กําหนด 
      ๒.๒ กรณีที่ไมสามารถไปออกเสียงเลือกตั้งดวยตนเอง จะมอบอํานาจใหผูอื่นนําบัตรเลือกตั้ง     
ไปออกเสียงเลือกตั้งแทนก็ได แตจะตองปฏิบัติ ดังนี ้
   (๑ ) ก ารมอบ อํ าน าจนํ าบั ต ร เลื อกตั้ งที่ คณ ะกรรม การดํ า เนิ นก าร เลื อกตั้ งฯ                     
จัดสงใหไปลงคะแนน ผูรับมอบอํานาจจะตองเปนคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัย และผูรับมอบอํานาจจะรับ
มอบอํานาจไดเพียงหนึ่งคนเทานั้น 

 
          -/(๒) ใหผูที่จะมอบ 



- ๒ - 
 

   (๒) ใหผูที่จะมอบอํานาจนําบัตรเลือกตั้งใสซองปดผนึก และลงลายมือชื่อกํากับบนซอง
ดังกลาว 
   (๓) การไปลงคะแนน ผูรับมอบอํานาจจะตองนําบัตรที่มีรูปถาย เชน บัตรประจําตัว
ประชาชน หรือบัตรพนักงานมหาวิทยาลัย หรือบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือ
ใบอนุญาตขับข่ีรถยนต หรือบัตรราชการอ่ืน ๆ ที่ออกโดยหนวยงานราชการ หรือบัตรประจําตัวสมาชิก สอมธ. หรือ
สําเนาบัตรดังกลาวของผูมอบอํานาจ พรอมหนังสือมอบอํานาจตามแบบฟอรมที่คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งฯ 
กําหนด ไปแสดงกับกรรมการฯ ดวย 
   (๔) ผูรับมอบอํานาจจะตองนําบัตรที่มีรูปถายตาม (๓) ของตนเองมาแสดงดวย 
   (5) หากไมปฏิบัติตามขอ (๑) ถึง (4) กรรมการฯ จะไมรับบัตรเลือกตั้งดังกลาว 
  ข. กรณีกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากพนกังานมหาวิทยาลัย สายสนบัสนุนวิชาการ 
  ๑. ผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตัง้ 
      พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ และขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรทีผ่านการทดลองการปฏิบัติงานแลว 
       ผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้ง และรายชื่อผูมีสิทธ ิ                
ออกเสียงเลือกตั้งไดที่หนา website ของมหาวิทยาลัย https://tu.ac.th/councilcommittee-election                
หากรายชื่อของผู มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งฯ ขาดหายไป ขอใหทักทวงไดที่ฝายเลขานุการคณะกรรมการ                
ดําเนินการเลือกตั้ งฯ  (สํานักงานสภามหาวิทยาลัย  อาคารอเนกประสงค  ๑  ชั้น  ๒ มธ. ท าพระจันทร                    
โทร. 02 – 613 – 3015 – 17, 3034) และที่ E – mail : council.tu@gmail.com ภายในวันที่ ๒๕ ตุลาคม 
๒๕๖๕ 
  ๒. การออกเสียงเลือกตั้ง 
        ๒.๑ ผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง ตองไปออกเสียงเลือกตั้งดวยตนเอง พรอมกับแสดงบัตรที่มี  
รูปถาย เชน บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรพนักงานมหาวิทยาลัย หรือบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ                  
หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่รถยนต หรือบัตรราชการอ่ืน ๆ ที่ออกโดยหนวยงานราชการ       
หรือบัตรประจําตัวสมาชิก สอมธ. ณ สถานที่ทําการเลือกตั้งตามที่คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งฯ กําหนด 
       ๒.๒ กรณีที่ไมสามารถไปออกเสียงเลือกตั้งดวยตนเอง จะมอบอํานาจใหผูอื่นนําบัตรเลือกตั้ง
ไปออกเสียงเลือกตั้งแทนก็ได แตจะตองปฏิบัติ ดังนี้ 
   (๑) การมอบอํานาจนําบัตรเลือกตั้งที่คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งฯ จัดสงใหไป
ลงคะแนน ผูรับมอบอํานาจตองเปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ และขาราชการพลเรือน           
ในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งไมใชคณาจารยประจํา และผูรับมอบอํานาจจะรับมอบอาํนาจไดเพียงหนึ่งคนเทานั้น 
   (๒) ใหผูที่จะมอบอํานาจนําบัตรเลือกตั้งใสซองปดผนึก และลงลายมือชื่อกํากับบนซอง
ดังกลาว 
   (๓) การไปลงคะแนน ผูรับมอบอํานาจจะตองนําบัตรที่มีรูปถาย เชน บัตรประจําตัว
ประชาชน หรือบัตรพนักงานมหาวิทยาลัย หรือบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือ
ใบอนุญาตขับข่ีรถยนต หรือบัตรราชการอื่น ๆ ที่ออกโดยหนวยงานราชการ หรือบัตรประจําตัวสมาชิก สอมธ. หรือ
สําเนาบัตรดังกลาวของผูมอบอํานาจ พรอมหนังสือมอบอํานาจตามแบบฟอรมที่คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งฯ 
กําหนดไปแสดงกับกรรมการฯ ดวย 
   (๔) ผูรับมอบอํานาจจะตองนําบัตรที่มีรูปถายตาม (๓) ของตนเองมาแสดงดวย 
   (๕) หากไมปฏิบัติตามขอ (๑) ถึง (๔) กรรมการฯ จะไมรับบัตรเลือกตั้งดังกลาว 
 

          -/ค. วันเลือกตั้ง 



- ๓ - 

 
  ค. วันเลือกตั้ง 
      วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๕.๓๐ น. 
  ง. สถานท่ีทําการเลือกตั้ง 
      (๑) ศูนยทาพระจันทร  :  บริเวณดานหลังตึกโดม ใตหองอนุสรณสถานผูประศาสนการ 
         (ฝงสนามฟุตบอล) 
      (๒) ศูนยรังสิต   :  - บริเวณโถงชั้นลาง อาคารสํานักงานอธิการบดี 
         - บริเวณโถงกลางชั้นลาง อาคารเรียนรวมกลุมสังคมศาสตร (SC) 
         - หนาหอง X RAY ชั้น 1 อาคารกิตติวัฒนา โรงพยาบาลธรรมศาสตรฯ 
         - บริเวณโถงชั้นลาง อาคารปยชาติ 
         - บริเวณโถงชั้นลาง อาคารบรรยายเรียนรวม ๕ (บร.๕) 
           คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
         - บริเวณคอมมอนรูม คณะนิติศาสตร 
      (๓) ศูนยลําปาง  :  บริเวณชั้น 1 อาคารสิรินธรารัตน 
      (๔) ศูนยพัทยา  :  บริเวณหนาสํานักงานกองบริหารศูนยพัทยา อาคารศนูยนวัตกรรม 
         ธรรมศาสตร ชั้น 1 
  ผูมีสิทธิเลือกตั้งสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได ณ สถานท่ีเลือกตั้งไดเพียงแหงเดียวเทานั้น 
กรณีหากตรวจสอบพบในภายหลังวา มีการใชสิทธิมากกวาหนึ่งหนวยเลือกตั้ง ใหถือเปนการกระทําความผิด
ทางวินัย 
  จ. สถานทีน่ับคะแนน 
      (๑) ศูนยทาพระจันทร ศูนยลําปาง และศูนยพัทยา นับคะแนน ณ สถานที่เลือกตั้ง 
      (๒) ศูนยรังสิต ใหนําหีบเลือกตั้งจากทุกหนวยเลือกตั้งมารวมกันและนับคะแนน ณ โถงชั้นลาง 
อาคารสํานักงานอธิการบดี 
 

  เพื่อใหการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการดังกลาวเปนไปโดยเรียบรอย คณะกรรมการดําเนินการ
เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ จึงขอจัดสงเอกสารดังนี ้
  ๑. ประกาศคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งฯ ฉบับที่ ๕ และ ๖ พรอมใบสมัคร 
  ๒. แบบการมอบอํานาจในการนําสงบัตรเลือกตั้ง และบัตรเลือกตั้ง 
 

  ฉะนั้น เพ่ือใหคณาจารยประจําและพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ของทุกสวนงาน
ไดทราบอยางทั่วถึงกัน คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ขอความอนุเคราะหจากทาน 
ดังนี้ 
  (๑ ) จัดส งประกาศรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้ งฯ ทาง E-mail ใหแกคณาจารยประจําและ                
พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ทุกคนของทาน 
       สําหรับประกาศดังกลาว คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งฯ จะจัดสงใหแกสวนงาน                      
จํานวนหนึ่ง มิไดจัดสงใหคณาจารยประจําและพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ทุกคน เพ่ือเปนการ
ประหยัดการใชกระดาษ จึงขอไดกระจายเอกสารดังกลาวดวย 
  (๒) นําประกาศดังกลาวเผยแพรใน Website ของสวนงาน 
 
 

-/(๓) ติดประกาศ 
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  (๓ ) ติดประกาศตามบอรดตาง ๆ ของสวนงานของทาน ท้ังบอรดสวนกลาง และบอรด                       
ของสวนงานยอยภายในของทาน 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะหดวย จักเปนพระคุณยิ่ง 
 
 

           
  (รองศาสตราจารย ดร.ศภุสวัสดิ์  ชัชวาลย) 

รองอธกิารบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงรองอธิการบด ี

  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
  ประธานกรรมการดําเนินการเลือกตั้งฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต.ุ- เอกสารประกาศคณะกรรมการดาํเนินการเลือกตั้งฯ ฉบับท่ี ๕ และ ๖ พรอมใบสมัคร 
  แบบการมอบอํานาจในการนําสงบัตรเลือกตั้ง และบัตรเลือกตั้ง 
  สามารถ Download ไดท่ีหนา website ของมหาวิทยาลัย 
  ท่ี https://tu.ac.th/councilcommittee-election หรือสแกน QR Code 
  ท่ีแนบมาพรอมนี้ 



 
ประกาศคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

และจากพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ 
ฉบับที่ ๕ 

เรื่อง  รายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
------------------------------ 

 
  ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ไดกําหนดใหมีการรับสมัคร
เลือกตั้งเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา ตั้งแตวันที่ ๑ – ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ ไปแลว นั้น 
 

  บัดนี้ การรับสมัครเลือกตั้งดังกลาวไดเสร็จสิ้นแลว ปรากฏวามีผูสมัครรับเลือกตั้งฯ จํานวน 3 คน   
ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ไดดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครรับ
เลือกตั้งฯ แลว เมื่อวันที่  ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ จึงขอประกาศรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา ดังนี ้
  หมายเลข  ๑ รองศาสตราจารย ดร.กมล  บุษบา 
  หมายเลข  ๒ รองศาสตราจารย นายแพทย วีระยุทธ  โถวประเสริฐ 
  หมายเลข  ๓ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปาริยา  ณ นคร 
  สําหรับรายละเอียดใบสมัครของผูสมัครรับเลือกตั้งฯ ปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศนี ้
 

  จึงประกาศมาใหทราบทั่วกัน 
 

ประกาศ     ณ     วันที่     18     ตุลาคม     พ.ศ.     ๒๕๖๕ 
 

           
  (รองศาสตราจารย ดร.ศภุสวัสดิ์  ชัชวาลย) 

รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงรองอธิการบด ี

  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
  ประธานกรรมการดําเนินการเลือกตั้งฯ 
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ใบสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 จากคณาจารย์ประจ า 

๑. ชื่อ……ดร.กมล……………………..นามสกุล……บุษบา……………………………………………............................ 
 อาย…ุ…59…………….ปี ต าแหน่งทางวิชาการ ..รองศาสตราจารย์.................................................. 

ข้าราชการ   พนักงานมหาวิทยาลัย      X  พนักงานมหาวิทยาลัย (ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ) 
  สังกัดหน่วยงาน…คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี……………..................................... 
  เริ่มปฏิบัติราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันท่ี……… 12  มกราคม  2531……………… 

๒. คุณวุฒิ 
 2544 Ph.D., Statistics (GPA 3.95), North Carolina State University,   

Raleigh, NC, U.S.A. 
 2538 M.A., Actuarial Science (GPA 4.00), Ball State University,

Muncie, IN, U.S.A.
 2530 สถิติศาสตรมหาบัณฑิต (GPA 3.88) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2526 วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง (สถิติ) (GPA 3.58) มหาวิทยาลัยศิลปากร

๓. ต าแหน่งอื่น ๆ ในอดีต 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์        
  รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ. นครศรีธรรมราช 
  กรรมการสภาวิชาการ มรภ. นครสวรรค์ 
  กรรมการสภาวิชาการ มรภ. พระนครศรีอยุธยา 
  นายกธรรมศาสตร์สโมสร (สโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ชุดจัดตั้ง   
  กรรมการสภาอาจารย์ ประเภทผู้แทนท่ัวไป 
  ผู้อ านวยการโครงการปริญญาเอกสาขาวิชาสถิติ หลักสูตรนานาชาติ 
  รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิชาการ, ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  

หมายเลข ๑
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  เลขานุการ, ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
  ประธานกรรมการฝ่ายกิจกรรมวิชาการ สมาคมสถิติแห่งประเทศไทย 
  หัวหน้าบรรณาธิการ วารสาร Thailand Statistician: Journal of Thai Statistical Association. 
  เลขานุการเครือข่ายการวิจัยสถิติศาสตร์ 

๔. ต าแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน (รวมต าแหน่งทางบริหาร) 
 ผู้อ านวยการโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ สาขาวิทยาการประกันภัย 
 อุปนายกสมาคมสถิติแห่งประเทศไทย 
 กรรมการจัดท าพจนานุกรมศัพท์สถิติศาสตร์ ส านักราชบัณฑิตยสภา 
 Editorial Board, Pakistan Journal of Statistics and Operation Research 

  Editorial Advisory Board, The Journal of Statistics, GC University Lahore, Pakistan 
 Academic Editorial Board, Thai Science and Technology Journal 

๕. ผลงานท่ีส าคัญ ๆ 

 เป็นผู้ริเร่ิมและสรรหากรรมการเพ่ือเสนอให้ส านักงานราชบัณฑิตยสภาแต่งตั้งให้จัดท าพจนานุกรม
ศัพท์สถิติศาสตร์จนส าเร็จเป็นรูปเล่มใน ปี พ.ศ. 2558 และ ปี พ.ศ. 2561  และขณะนี้ยังคงเป็น
กรรมการจัดท าพจนานุกรมศัพท์สถิติศาสตร์เล่มท่ี 3 พจนานุกรมนี้ท าให้ผู้ใช้ได้ใช้ศัพท์บัญญัติท่ี
เป็นมาตรฐานเดียวกันท้ังประเทศ และยังให้ความรู้ในการอธิบายค าศัพท์แต่ละค าให้ประชาชน
ท่ัวไปได้เข้าใจความหมายท่ีถูกต้องของค าศัพท์ด้านสถิติ 

 เป็นผูร้ิเริ่มในการสร้างมาตรฐาน เครือข่ายวิชาการ ความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติในการ
สร้างหลักสูตรปริญญาเอกสาขาวิชาสถิติ (นานาชาติ) ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งทุก ๆ ปี จะ
มี Visiting Professors จากต่างประเทศมาร่วมท างานวิจัยและสอน โดยเปิดโอกาสให้ผู้สนใจจาก
สถาบันอื่น ท่ัวประเทศ ได้เข้าฟังการบรรยาย และหรือ ร่วมท างานวิจัย ท าให้เกิด เครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันต่าง ๆ ท้ังในประเทศและต่างประเทศ สร้างความเข้มแข็งให้กับ
วงการสถิติในประเทศไทย  

 เป็นผู้ริเริ่มและด าเนินการจัดตั้งศูนย์บริการให้ค าปรึกษาทางสถิติเพื่อการวิจัยเพื่อบริการฟรีให้กับ
นักศึกษา บุคลากรในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมท้ังผูข้อรับบริการจากนอกสถาบัน จนปัจจุบัน
ได้ท าการสร้างเพจ TU Statistical Consulting (Facebook) ให้ความรู้ท่ีถูกต้องด้านสถิติท่ีจะ
เป็นประโยชน์ในการท าวิจัย เช่น การค านวณขนาดตัวอย่าง การเลือกใช้สถิติ โดยพยายามจะเน้น
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ในเรื่องท่ีมีผู้เข้าใจผิดกันเป็นส่วนมาก ความรู้ท่ีได้จากการแก้ปัญหาจริงก็ได้น ามาใช้ในการเรียน
การสอนให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 

 เป็นผู้ปรับปรุงหนังสือและจัดท าคู่มือครูพร้อมท้ังอบรมครูผู้สอนท่ัวประเทศ ในเนื้อหาท่ีเกี่ยวข้อง
กับสถิติ ส าหรับหนังสือคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของ สสวท ท าให้เกิดแนวคิดท่ี
ถูกต้องของสถิติศาสตร์ ผู้ เรียนสามารถเชื่อมโยงกับวิชาสถิติ ท่ีจัดการเรียนการสอนใน
ระดับอุดมศึกษาได้ 

 นักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปี 2558 ประเภทผูส้่งเสริมการศึกษาวิชาการ 

 ได้รับเลือกเปนสมาชิก Sigma Xi, the Scientific Research Society, U.S.A.  

 ได้รับเลือกเปนสมาชิก Gamma Sigma Delta, the Honor Society of Agriculture, U.S.A. 

 ได้รับเลือกเปนสมาชิก Mu Sigma Rho, the National Statistical Honor Fraternity, U.S.A. 

 เคยด ารงต าแหน่งประธานคณะท างานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น 
          ประธานคณะกรรมการด าเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์  
         ประธานคณะกรรมการด าเนินงานด้านประชาสัมพันธ์คณะ 
            ประธานคณะกรรมการด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ 

                ประธานคณะกรรมการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
  
๖. ความคิดเห็นเม่ือได้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 

 ตดัสินใจอย่างรอบคอบโดยพยายามรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของคณาจารย์อย่างมีเหตุผล  

 ใช้สติและปัญญาในการสนับสนุน ดูแลและรับผิดชอบในเรื่องต่างๆ ท่ีส าคัญอันจะท าให้เกิด
ความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย 

 ก าหนดและดแูลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยให้ก้าวหน้าสูงสุด 

 ก าหนดและดแูลงานบริหารบุคคล ของมหาวิทยาลัยให้มีความเป็นธรรมและเกิดประโยชน์อย่าง
สูงสุด 

 ก าหนดและดแูลทรัพย์สิน รายได้ของมหาวิทยาลัย งบประมาณและการใช้จ่ายเงินให้ได้
ประสิทธิภาพสูงสุด 

 สรรหาผู้บริหารมหาวิทยาลัยในต าแหน่งหลักให้เหมาะสมท่ีสุด 

 ดูแลและประกันเสรีภาพทางวิชาการและความมั่นคงของคณาจารย์และเจ้าหน้าท่ี 

 ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยสร้างบัณฑิตและบุคลากร ท่ีมี ศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม 



4 
 

 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าในระดับนานาชาติ 

 สะท้อนภาพความต้องการของสังคมสู่มหาวิทยาลัย 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังต่อไปนี้ เป็นความจริงทุกประการ (โปรดกาเครื่องหมาย หรือ  ) 
         ท าการสอนในมหาวิทยาลัยมาแลว้ไมน่้อยกว่า ๕ ป ี

          ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี หรือหัวหน้าส่วนงาน รองหัวหน้าส่วน
งาน หรือผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง หรือผู้ด ารงต าแหน่งอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า 

         ไม่เป็นผู้ที่อยูร่ะหวา่งถูกด าเนินการทางวินัยอยา่งร้ายแรง 

                  ไม่เคยถูกลงโทษทางวนิัยหรือจรรยาบรรณ 

 
       (ลงชื่อ) ....................................................  ผู้สมัคร 
        (รองศาสตราจารย์ ดร.กมล บุษบา) 
              30 /กันยายน /2565 
 



หมายเลข 2 
 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
               ใบสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
                                  จากคณาจารย์ประจ า 

 

๑. ชือ่ ………...วีระยุทธ ………...   นามสกุล………...  โถวประเสริฐ………... 
     อาย  53  ปี ต าแหน่งทางวิชาการ………... อาจารย์  รองศาสตราจารย์………... 
          พนักงานมหาวิทยาลัย        ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย (ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ) 
     สังกัดหน่วยงาน…………...คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์………………………… 
     เริ่มปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันท่ี……13 กรกฎาคม 2543…………………... 
 

๒. คุณวุฒิ 
   - แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
   - วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ท่ัวไป คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
    

๓. ต าแหน่งอื่น ๆ ในอดีต 
   - หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
   - หัวหน้าสาขาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 
   - อนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขาศัลยศาสตร์ท่ัวไป ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย  
   - กรรมการวิชาการ อนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ 
     แห่งประเทศไทย 
   - กรรมการสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเภทกรรมการจากคณาจารย์ประจ า 
 

๔. ต าแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน 
   - อนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขาศัลยศาสตร์ท่ัวไป ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย 
   - กรรมการร่างหลักสูตรศัลยศาสตร์ท่ัวไป อนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป  
     ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย 
   - กรรมการสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเภทกรรมการจากคณาจารย์ประจ า 
   - อนุกรรมการผู้ตรวจประเมินหลักสูตรฝึกอบรมศัลยศาสร์ท่ัวไปตามเกณฑ์ WFME แพทยสภา 
 

๕. ผลงานท่ีส าคัญ ๆ 
วิทยากร 
   - วิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการ Endoscopic thyroidectomy สถานท่ี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 
   - เป็นวิทยากรการประชุมวิชาการ Currence Surgical Practices in Thailand สถานท่ี อาคารเฉลิม 
     พระบารมี 50 ปี ซ.ศูนย์วิจัย กทม. 
   - เป็นวิทยากรประชุมวิชาการ Currence Surgcal Practices in Thailand สถานท่ี อาคารเฉลิมพระบารมี 
     50 ปี ซ.ศูนย์วิจัย กทม. 
   - เป็นวิทยากร เรื่อง Multi organ procurement and preservation สถานท่ี โรงแรม Imperial Queen's  
     Park กทม. 
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   - เป็นวิทายากร เร่ือง MIS update in General Surgery สถานท่ี คณะแพทยศาสตร์ มธ. 
   - วิทยากรเชิปฏิบัติการ งาน Endoscopic Thyroidectomy in Soft Cadaver Workshop 2015  
     สถานท่ี รพ.จุฬาลงกรณ ์
   - วิทยากรประชุมวิชาการ 46th World Congress of Surgery (WCS 2015) สถานท่ี โรงแรมเซ็นทารา 
     แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กทม. 
   - เป็นวิทยากรควบคุมการฝึกปฏิบัติการเร่ือง Hand-on: Laparoscopic surgery in live animal model  
     ในงานงานประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ Precongress Workshop เร่ือง Essential Laparoscopic 
     Procedures for Surgeons สถานท่ี ณ ศูนย์ฝึกอบรมทักษะการผ่าตัด ชั้น 2 ตึกอ านวยการเก่า (EMS) 
     โรงพยาบาลราชวิถี 

   - เป็นวิทยากรควบคุมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง �The 8th International Endoscopic 
     Thyroidectomy Workshop in Soft Cabaver 2016  สถานท่ี ณ ศูนย์ฝึกอบรมทักษะการผ่าตัด 
     โรงพยาบาลราชวิถี และอาคารแพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
   - เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ Head-Neck-Endocrine Surgery ในการประชุมวิชาการประจ าปี ครั้งท่ี 42 
     Aucte Care Surgery: Safety and Effciency สถานท่ี ณ ห้องอู่ตะเภา โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ 
     จอมเทียน จ.ชลบุรี 
   - เป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการประจ าปี 2562 ครั้งท่ี 18 สถานท่ี ณ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี  
     ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 
กรรมการ 
    - เป็นอนุกรมการ การตรวจประเมินมาตรฐานการรับรองคุณภาพสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน  
      ตามเกณฑ์ WFME 2015 สถานท่ี ณ กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลล าปาง 
   - เป็นอนุกรมการ การตรวจประเมินมาตรฐานการรับรองคุณภาพสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน  
     ตามเกณฑ์ WFME 2015 สถานท่ี ณ กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ 
   - เป็นอนุกรมการ การตรวจประเมินมาตรฐานการรับรองคุณภาพสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน  
     ตามเกณฑ์ WFME 2015 สถานท่ี ณ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 
   - เป็นอนุกรมการ การตรวจประเมินมาตรฐานการรับรองคุณภาพสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน  
     ตามเกณฑ์ WFME 2015 สถานท่ี ณ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์  
   - เป็นอนุกรมการ การตรวจประเมินมาตรฐานการรับรองคุณภาพสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน  
     ตามเกณฑ์ WFME 2015 ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ สถานท่ี ณ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์  
     โรงพยาบาลศรินครินทร์ จังหวัดขอนแก่น 
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   - เป็นอนุกรมการ การตรวจประเมินมาตรฐานการรับรองคุณภาพสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน  
     ตามเกณฑ์ WFME 2015 สถานท่ี ณ กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลสุรินทร์ 
   - เป็นอนุกรมการ การตรวจประเมินมาตรฐานการรับรองคุณภาพสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน  
     ตามเกณฑ์ WFME 2015 สถานท่ี ณ กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลบุรีรัมย ์
   - เป็นอนุกรมการ การตรวจประเมินมาตรฐานการรับรองคุณภาพสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน  
     ตามเกณฑ์ WFME 2015 สถานท่ี ณ กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 
   - เป็นอนุกรมการ การตรวจประเมินมาตรฐานการรับรองคุณภาพสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน  
     ตามเกณฑ์ WFME 2015 สถานท่ี ณ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
     วิโรจน์  
๖. ความคิดเห็นเม่ือได้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 
 - เป็นตัวแทนจากอาจารย์ในการช่วยก าหนดและปรับเปลี่ยนนโยบาย เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของ
อาจารย์ ท้ังในด้านการท างาน คุณภาพชีวิตท่ีพึงได้ สวัสดิการและสังคมให้เป็นไปอย่างเหมาะสม 
 - เป็นตัวแทนของคณาจารย์ ในการก าหนดกรอบการบริหารของมหาวิทยาลัย ท้ังในด้านวิชาการ 
งบประมาณ บุคลากรและการพัฒนาในทุกๆด้าน ท้ังในปัจจุบันและในอนาคต 
 - เป็นตัวแทนในการส่ือสารระหว่างคณาจารย์กับผู้บริหาร และระหว่างผู้บริหารกับคณาจารย์ให้ได้
ข้อมูลที่ถูกต้อง ทันเหตุการณ์ โปร่งใส 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังต่อไปนี้ เป็นความจริงทุกประการ (โปรดกาเครื่องหมาย หรือ  ) 
   ท าการสอนในมหาวิทยาลัยมาแลว้ไมน่้อยกว่า 5 ปี 
   ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี หรือหัวหน้าส่วนงาน รองหัวหน้าส่วนงาน    
หรือผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง หรือผู้ด ารงต าแหน่งอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า 
   ไม่เป็นผู้ทีอ่ยู่ระหว่างถกูด าเนินการทางวนิัยอย่างรา้ยแรง 
   ไม่เคยถูกลงโทษทางวนิัยหรือจรรยาบรรณ 
 
 
       (ลงชื่อ) ..........................................  ผู้สมัคร 
        (.........................................) 
            .........../..................../........ 
 

 



          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
  ใบสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

       จากคณาจารย์ประจำ 

๑. ชื่อ…...... นางสาว ปาริยา ……..นามสกุล………ณ นคร ………………...... 
  อายุ……45…….ปี   ตำแหน่งทางวิชาการ ......ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร....................... 
 R พนักงานมหาวิทยาลัย        ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย (ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ) 

 สังกัดหน่วยงาน………คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี……………………………............... 
   เริ่มปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่……24 พฤษภาคม 2549…... 

๒. คุณวุฒิ 
§ วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ2) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
§ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล
§ Dr.rer.nat (Biochemistry) University of Münster, Germany

๓. ตำแหน่งอื่น ๆ ในอดีต 
§ สภาอาจารย์ ตัวแทนทั่วไป (2554 – 2556) ,
§ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ตัวแทนพนักงานสายวิชาการ) (2553 – 2555) ,
§ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (2563-2564) ,
§ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา (2555-2562)
§ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และศิลปวัฒนธรรม (2554 – 2557) ,
§ รองหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพฝ่ายแผนและการพัฒนา (2554 –2557)
§ คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษา (2551-2557, 2560-2563)

๔. ตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน 
§ ประธานคณะอนุกรรมการดำเนินงานและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาโครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือก

และโครงการนักเรียนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (2563 – ปัจจุบัน) ,
§ ประธานคณะกรรมการจัดทำข้อสอบอักษรเบลล์ TCAS65, 66
§ สภาอาจารย์ ตัวแทนส่วนงานฯ (2565)

๕. ผลงานที่สำคัญ ๆ 
§ งานบริหาร : ริเริ่ม สนับสนุน และส่งเสริมในเรื่องต่างๆ ภายใน / นอกมหาวิทยาลัย อาทิเช่น ศูนย์
อาสาสมัคร ม.ธรรมศาสตร์, Service Learning , TU100, TU Start up, GenEd Education

§ งานวิชาการ : อนุสิทธิบัตร 3 ฉบับ, งานวิจัยตีพิมพ์/เผยแพร่ และทุนวิจัยฯ อย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง
§ รางวัลต่างๆ : รางวัลนวัตกรรม / สิ่งประดิษฐ์ 7 รางวัล (ตั้งแต่ปี 2560 - ปัจจุบัน) , WUACD

Young Ambassador Awards 2021

รูปถ่าย 
ขนาด ๒ น้ิว 
จำนวน ๒ รูป 

          (โปรดพลิก) 

หมายเลข ๓



๖. ความคิดเห็นเมื่อได้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ 
§ เป็นตัวแทนคณาจารย์ประจำ ม.ธรรมศาสตร์ในการเป็นส่วนร่วมการบริหารมหาวิทยาลัย ให้มีการ
พัฒนา ปรับปรุง หรือ เปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น การกำหนดมาตรฐานตำแหน่ง
วิชาการ / การเงินการคลัง / ระเบียบข้อบังคับฯ / การสรรหาผู้บริหารฯ รวมถึงส่งเสริมจริยธรรม
การบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และดำรงธรรมาภิบาลที่ดีของการบริหาร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังต่อไปนี้ เป็นความจริงทุกประการ (โปรดกาเครื่องหมาย üหรือ û ) 

            R  ทำการสอนในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 
  R  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี หรือหัวหน้าส่วนงาน รองหัวหน้าส่วนงาน 

หรือผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง หรือผู้ดำรงตำแหน่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่า 
  R  ไม่เป็นผู้ท่ีอยู่ระหว่างถูกดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง 
  R  ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยหรือจรรยาบรรณ 

(ลงชื่อ) ..........................................  ผู้สมัคร 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปาริยา ณ นคร) 

     ....10.../...ตุลาคม.../..2565.... 

- ๒ -



 

Curriculum Vitae 
 

ผู#ช%วยศาสตราจารย. ดร. ปาริยา ณ นคร 
Assistant Professor Dr. Pariya Na Nakorn 

 

1. สถานท่ีติดต-อ  

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร7และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร7 

โทรศัพท5 (ท่ีทำงาน) 02-5644440 ตCอ 2452 

โทรศัพท5มือถือ 089-1998085, 088-0028988 

     E-mail address gipa77@hotmail.com, pariya_n@sci.tu.ac.th 

 

2. ประวัติการศึกษา 

 

ป"ที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา/ประกาศนียบัตร สาขาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ 
2541 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต 

(เกียรตินิยมอันดับ2) 

เทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันเทคโนโลยีพระ

จอมเกลGาเจGาคุณทหาร

ลาดกระบัง 

ไทย 

2545 ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ 

(นานาชาติ) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

ไทย 

2548 ปริญญาเอก Dr.rer.nat Biochemistry University of 

Muenster 

เยอรมันน ี

 

 

3. สาขาวิชาการท่ีมีความชำนาญเปSนพิเศษ  

§ นาโนเทคโนโลยีชีวภาพ (Nanobiotechnology) 

§ เคร่ืองตรวจวัดทางชีวภาพ (Biosensors) 

§ การปฏิสัมพันธ7ระหวCางไขมันและโปรตีน (Lipid – Protein Interaction) 

§ ชีววิทยาแปรรูป (Biotransformation) 

§ สารตrานอนุมูลอิสระ (Antioxidant) และสารตrานเช้ือจุลินทรีย7 (Antimicrobial) 

§ เวชสำอางจากสารสกัดสมุนไพรไทย (Cosmeceutical Products from Thai Herbs’ 

Extracts) 

4. ประสบการณ5ทำงานดWานบริหาร  

§ ประธานคณะอนุกรรมการดำเนินงานและคัดเลือกบุคคลเขrาศึกษา โครงการธรรมศาสตร7

ชrางเผือกและ โครงการนักเรียนสามจังหวัดชายแดนภาคใตr (2563 – ปÉจจุบัน) 

§ ผูrชCวยอธิการบดีฝÖายวิชาการ (2563-2564) 



 
§ ผูrชCวยอธิการบดีฝÖายการนักศึกษา (2555-2562) 

§ ผูrชCวยคณบดีฝÖายประชาสัมพันธ7และศิลปวัฒนธรรม (2554 – 2557) 

§ สภาอาจารย7 ตัวแทนท่ัวไป (2554 – 2556) 

§ รองหัวหนrาภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพฝÖายแผนและการพัฒนา (2554 –2557)  

§ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ตัวแทนพนักงานสายวิชาการ) (2553 – 2555) 

§ คณะกรรมการอาจารย7ท่ีปรึกษาหอพักนักศึกษา (2551-2557, 2560-2563) 

§  

5. ประวัติการฝ[กอบรม 

§ Skill mapping สำหรับการพัฒนาหลักสูตรฯ  

§ การใหrคำปรึกษาในสภาวะวิกฤติ 

§ การปฐมพยาบาลผูrปÖวยในสภาวะฉุกเฉิน 

§ ผูrไดrรับอนุญาตปฏิบัติการความปลอดภัยทางชีวภาพ  

§ มาตรฐานการออกแบบการทำวิจัยในคน และความปลอดภัยชีวภาพระดับ 2  

 

6. งานวิจัยท่ีไดWรับทุนสนับสนุนท้ังจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร5 

หรือประสบการณ5การทำวิจัย   

งานวิจัยท่ีเก่ียวข/อง และทำเสร็จแล/ว  

  2562 - 2561 : Peptides : novel alternative approach for treatment diagnosis and 

functional food for infections diseases and cancer : งบประมาณแผCนดินประจำปê 

2562 

2560 : การพัฒนาแผCนฟíล7มชีวภาพสำหรับการยืดอายุกลrวยหอมทอง : งบ ม.ธรรมศาสตร7ประจำปê 

2560 – 2561 ภายใตrชุดโครงการใหญCกลrวยหอมทอง 

2560 : ผลิตภัณฑ7เวชสำอางจากสารสกัดที่มีศักยภาพของกลrวยหอมทองและสCวนเหลือทิ้ง : งบ ม.

ธรรมศาสตร7ประจำปê 2560 – 2561 ภายใตrชุดโครงการใหญCกลrวยหอมทอง 

2558 : การกักเก็บสารสกัดจากสมุนไพรไทย ดrวยเทคโนโลยีการนาสCงยาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ7ตrาน

อนุมูลอิสระ : งบประมาณแผCนดินประจำปê 2558 –2559  

2557 : สูตรกักเก็บสารออกฤทธ์ิสำคัญจากสมุนไพรไทยเพ่ือการพัฒนาการนำสCงยา : งบกองทุนวิจัย 

ม.ธรรมศาสตร7 ประจำปê 2557  

 

งานวิจัยท่ีกาลังดำเนินงาน  

  2564 – 2565 : การพัฒนาสารสกัดจากสมุนไพรดrวยรังสีแกมมCาเพ่ือนำไปประยุกต7ใชrเปñนอาหาร

เสริมเพ่ือสุขภาพ  

   2563 : การพัฒนาไมrดอกไมrประดับเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแขCงขันในตลาด  

 

 

 



 
 

7. ผลงานวิจัยท่ีไดWรับการตีพิมพ5เผยแพร-ในวารสารทางวิชาการ หรือจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร หรือ

การนำไปใชWประโยชน5/สังคม (กรณีงานวิจัยเพ่ือตอบปjญหาและพัฒนาชุมชน/สังคม) 

สิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตรท่ีมี  

ปาริยา ณ นคร และ ประภัสสร ก่ิงเกลrา. 2565. กรรมวิธีการสกัดสารออกฤทธ7ิตrานอนุมูลอิสระและ

ตrานเช้ือแบคทีเรียจากเห็ดกระถินพิมาน. อนุสิทธิบัตร เลขท่ี 19083 ออกใหr ณ วันท่ี 17 

มกราคม 2565.  

 

ปาริยา ณ นคร และ อัจจิมา พุCมเกล้ียง. 2563 กรรมวิธีการกักเก็บคาร7บอนควอนตัมดอท (Carbon 

Quantum dots) ในอนุภาคไคโตซาน. อนุสิทธิบัตร เลขท่ี 16513 ออกใหr ณ วันท่ี 17 

กรกฎาคม 2563.  

ปาริยา ณ นคร. 2564. กรรมวิธีการตรวจวิเคราะห7พืชที:ถูกดัดแปลงพันธุกรรมจากกระบวนการพันธุ

วิศวกรรมดrวยอนุภาคทองนาโน. อนุสิทธิบัตร เลขท่ี 18131 ออกใหr ณ วันท่ี 16 สิงหาคม 2564.  

 

รางวัลนวัตกรรม / ส่ิงประดิษฐ5  

รางวัลเหรียญทอง และ The Best Special Award : IB+ (Alexis Brand) จาก งาน 2022 

Japan Design, Idea and Invention Expo” (JDIE 2022) ระหวCางวันท่ี 1 - 3 กรกฎาคม 

2565 ณ เมืองเกียวโต ประเทศญ่ีปุÖน  

รางวัลเหรียญเงิน : Flame & Firm serum by Pa-éclair®  จาก งาน “SPECIAL EDITION 2022 

- INVENTION GENEVA EVALUATION DAYS” ระหวCางวันท่ี 16 - 20 มีนาคม 2565 ณ 

นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 

รางวัลเหรียญเงิน : ชุดตรวจวิเคราะห7ดีเอ็นเอคูCไมCสมอยCางรวดเร็ว  จาก งาน “SPECIAL EDITION 

2022 - INVENTION GENEVA EVALUATION DAYS” ระหวCางวันท่ี 16 - 20 มีนาคม 2565 

ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 

รางวัลเหรียญทอง : The Adaptable Nano-Diagnosis kit จาก งาน 46th INTERNATIONAL 

EXHIBITION OF INVENTIONS GENEVA ระหวCางวันท่ี 11 – 15 เมษายน 2561 ณ นครเจนี

วา สมาพันธรัฐสวิส 

รางวัลเหรียญทอง : Nanobioactive particles for cosmeceutical products จาก งาน 46th 

INTERNATIONAL WARSAW INVENTION SHOW (IWIS) 2017 ระหวCางวันท่ี 11 – 13 

ตุลาคม 2560 ณ กรุงวอร7ซอร7 ประเทศโปแลนด7  

รางวัล Special Award from Chinese Innovation & Invention Society (TAIWAN) : 

Nanobioactive particles for cosmeceutical products จาก งาน 46th 

INTERNATIONAL WARSAW INVENTION SHOW (IWIS) 2017 ระหวCางวันท่ี 11 – 13 

ตุลาคม 2560 ณ กรุงวอร7ซอร7 ประเทศโปแลนด7  

 

 



 
งานวิจัยท่ีตีพิมพ5เผยแพร- 

N. Chanchula, C. Fongsuk, P. Na-Nakorn and K. Pansuksan (2021) Colchicine 

Determination in Gloriosa spp. by HPLC. Science and Technology Asia V.26 

(2) : 120 – 127. 

V. Chantho, W. Pimtong and P. Na Nakorn (2020) Antioxidant activity of crude 

extracts from selected Thai herbs. Proceeding The Pure and Applied 

Chemistry International Conference 2020 (PACCON2020) “Chemistry for 

Catalyzing Sustainability and Properity”, Nonthaburi Thailand 13 – 14 

February 2020 : CB72 – CB76. 

A. Poomkleang, P. Na Nakorn, S. Boonyuen, P. Kaoprasert and T. Prathumsuwan 

(2019) Optimization of carbon quantom dots with chitosan encapsulation , 

Proceeding 10th National Conference of Sri-Ayuthaya Rajabhat University 

Group, Ayuthaya Thailand 4 – 5 July 2019 : pp. 

S. Boonyuen, T. Phromsatit, A. Nuchthanom, A. Poomkleang and P. Na Nakorn (2018) 

Synthesis, spectral, and antibacterial studies of meso-

alklyosyphenylporphyrin derivative and their silver complexes, Proceeding 

Interantional Conference on Coordination Chemistry, Sendai Japan : 345 – 

352. 

P. Kingklao, S. Boonyuen, A. Wipatanawin and P. Na Nakorn (2017) The antioxidant 

and antibacterial activities of Phellinus linteus crude extract, Proceeding the 

43rd Congress on Science and Technology of Thailand (STT43) : 65 – 69. 

N. Sornsomboon, P. Na Nakorn, and N. Thanananta (2016) Detection of Genetically 

Modified Maize and Soybean Using Polymerase Chain Reaction, Thai J 

Genet. 5 (3): 296-302. 

S. Boonyuen, P. Na Nakorn and N. Sakkayawong (2016) Decomposition Antioxidant, 

Antimicrobial Activities, Total Phenolic Content and Total Flavonoid Content 

of Delonix regia (Boj. ex Hook.) Raf. Extracts, Thai J of Sci & Tech. 5(1): 20 – 

28.  

S. Boonyuen, T. Phetcharat, L. Puagburi, A. Sripri, P. Na Nakorn and N. Sakkayawong 

(2015) The antioxidant activity and antibacterial of peony (Paeonia sp.) 

crude extract, Thai J of Sci & Tech. 4(1): 37 – 45.  

S. Auksorn, W. Bhudnhon and P. Na Nakorn (2013) Stability of Red Pigments from 

Isolated Monascus spp. in Submerged Culture, Thai J of Sci & Tech. 2(3): 185 

– 191.  



 
N. Sornsomboon, P. Na Nakorn, T. Thanananta and N. Thanananta (2013) Detection 

of Genetically Modified Maize and Products Using Polymerase Chain 

Reaction, Thai J Genet. 2 (1): 253-257. 

K. Mahasarakul, N. Sakkayawong, P. Na Nakorn, W. Nakbanpote and R. Pratoomchai 

(2013) Shelf-life of Herbal Beverage from Thunbergia laurifolia Lindl. in 

Bottles: Chemical and Physical Properties and Antioxidant Activities, Thai J of 

Sci & Tech. 2 (2) 140 – 152.  

Sornsiri Y., Na Nakorn P. (2011) Study of Glucose Releasing Efficiencies from 

Chitosan Nanoparticles, J of Faculty of Science and Technology, Thammasat 

University, 2011; September 2011.  

 

 

 



ใบมอบอํานาจนําบัตรเลือกตั้งไปยื่นตอคณะกรรมการฯ 
 
 ขาพเจา................................................................................................................................................................. 
ขอมอบอํานาจให.................................................................................ตําแหนง................................................................ 
เปนผูนําบัตรเลือกตั้งเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําของขาพเจามามอบใหแกกรรมการ
ดําเนินการเลือกตั้ง (ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง) แทนขาพเจา ในวันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ พรอมนี้ไดแนบบัตร
ประจําตัวประชาชน หรือบัตรพนักงานมหาวิทยาลัย หรือบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ หรือบัตรประจําตัวขาราชการ 
หรือใบอนุญาตขับข่ีรถยนต หรือบัตรราชการอื่น ๆ ที่ออกโดยหนวยงานราชการ หรือบัตรประจําตัวสมาชิก สอมธ. หรือ
สําเนาบัตรดังกลาวของขาพเจามาดวยแลว 
 
      (ลงชื่อ).................................................................................... 
         ผูมอบอํานาจ 
 
      (ลงชื่อ).................................................................................... 
         ผูรับมอบอํานาจ 
 

 ทั้งนี้ ใหผูท่ีจะมอบอาํนาจนําบัตรเลือกตั้งใสซองปดผนึก และลงลายมือชื่อกํากับบนซองดังกลาว 
 
 
 
 
 
 
 
 






