
 ๓๕ 

กิจกรรมและผลงานของสำนักวิทยาศาสตร7 
(พฤษภาคม-กรกฎาคม ๒๕๖๕) 

 

การบรรยายพิเศษในท่ีประชุมสำนักวิทยาศาสตร: วันพุธท่ี ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

• เร่ือง “ฝ:ดาษวานร” โดย ศาสตราจารยE นพ.ยง  ภูHวรวรรณ ราชบัณฑิต ประเภทวิชาแพทยศาสตรEและ

ทันตแพทยศาสตรE สาขาวิชากุมารเวชศาสตรE 
 

การบรรยายพิเศษในท่ีประชุมสำนักวิทยาศาสตร: วันพุธท่ี ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

• เร่ือง “พันธกิจและตัวช้ีวัดราชบัณฑิตยสภา โดย ศาสตราจารยE ดร.วัลลภ  สุระกำพลธร ราชบัณฑิต 

ประธานสำนักวิทยาศาสตรE 
 

การบรรยายทางวิชาการในท่ีประชุมสำนักวิทยาศาสตร:  

วันพุธท่ี ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

• เรื ่อง “โอกาสและความทZาทายตHอเกษตรกรที ่ผลิตตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง” โดย 

รองศาสตราจารยE ดร.วงจันทรE วงศEแกZว ราชบัณฑิต ประเภทวิชาวิทยาศาสตรEธรรมชาติ สาขาวิชา

พฤกษศาสตรE 

• เรื่อง “การประยุกตEใชZ Thermoanaerobacterium thermosaccharolyticum KKU19 เพื่อการผลิต

ไฮโดรเจนจากลำตZนปาลEม” โดย ศาสตราจารยE ดร.อลิศรา  เรืองแสง ภาคีสมาชิก ประเภทวิชาเทคโนโลยี  

สาขาวิชาเทคโนโลยีส่ิงแวดลZอม 

• เรื่อง “การพัฒนาปุeยชีวภาพจากราดินที่สลายแรHธาตุ” โดย ศาสตราจารยEเกียรติคุณ ดร.สายสมร ลำยอง  

ภาคีสมาชิก ประเภทวิชาวิทยาศาสตรEและเทคโนโลยีการเกษตรและสัตวแพทยศาสตรE สาขาวิชา

ทรัพยากรธรรมชาติ 

วันพุธท่ี ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

• เรื ่อง “ทรัพยากรธรรมชาติของรัสเซีย เนZนกgาซและน้ำมัน” โดย ศาสตราจารยEกิตติคุณ ดร.มนุวดี   

หังสพฤกษE ราชบัณฑิต ประเภทวิชาวิทยาศาสตรEธรรมชาติ สาขาวิชาระบบโลกและวิทยาศาสตรE

สิ่งแวดลZอม (ธรณีวิทยา/สมุทรศาสตรE) และ นายประคอง พลหาญ อดีตรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

และนายกสมาคมนักเรียนเกHารัสเซีย 

• เรื ่อง “ย. ยุง……ยุHงจัง” โดย ศาสตราจารยE ดร.ธีรภาพ  เจริญวิริยะภาพ ภาคีสมาชิก ประเภทวิชา

วิทยาศาสตรEและเทคโนโลยีการเกษตร และสัตวแพทยศาสตรE สาขาวิชากีฏวิทยา 

• เรื่อง “โรคมาลาเรีย Plasmodium knowlesi ในคนและการตรวจวินิจฉัย” โดย ศาสตราจารยE ดร.เกศินี 

โชติวานิช  ภาคีสมาชิก ประเภทวิชาวิทยาศาสตรEสุขภาพ สาขาวิชาพยาธิวิทยา 

 



 ๓๖ 

วันพุธท่ี ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

• เรื่อง “การแบHงสาขาวิชาหลักในสำนักวิทยาศาสตรE” โดย  ศาสตราจารยEเกียรติคุณปรีดา  วิบูลยEสวัสด์ิ  

ราชบัณฑิต ประเภทวิชาวิศวกรรมศาสตรE สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และ ศาสตราจารยE ดร.สักกมน  

เทพหัสด ิน ณ อย ุธยา ภาค ีสมาช ิก ประเภทว ิชาว ิศวกรรมศาสตร E สาขาว ิชาว ิศวกรรมและ 

เทคโนโลยีชีวเคมี 

• เร่ือง “สารชีวภัณฑEกาบาจากไซยาโนแบคทีเรีย” โดย  ศาสตราจารยE ดร.อรัญ  อินเจริญศักด์ิ ภาคีสมาชิก 

ประเภทวิชาวิทยาศาสตรEธรรมชาติ สาขาวิชาชีวเคมี 

• เรื่อง “โชคดี...มีน้ำลาย” โดย  ศาสตราจารยE ภกญ. ดร.พรอนงคE  อรHามวิทยE ภาคีสมาชิก ประเภทวิชา

วิทยาศาสตรEสุขภาพ สาขาวิชาเภสัชวิทยา 

วันพุธท่ี ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

• เรื ่อง “ไฮโดรเจลและชุดระเหยน้ำพลังรังสีดวงอาทิตยEฐานไฮโดรเจลเพื ่อผลิตน้ำสะอาด” โดย  

ศาสตราจารยEกิตติคุณ ดร.สุดา  เกียรติกำจรวงศE ราชบัณฑิต ประเภทวิชาเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยี

พอลิเมอรE 

• เรื ่อง “การใชZกัญชาทางการแพทยEในการบรรเทาปวดเหตุพยาธิสภาพประสาทและปวดศีรษะ” โดย

ศาสตราจารย E นพ.ก Zองเก ียรต ิ ก ูณฑEก ันทรากร ภาคีสมาชิก ประเภทวิชาแพทยศาสตร Eและ 

ทันตแพทยศาสตรE สาขาวิชาอายุรศาสตรE 

• เรื่อง “การประเมินหลักสูตรตามเกณฑE AUN-QA (เวอรEชัน ๔.๐)” โดย ศาสตราจารยE ดร.ปารเมศ ชุติมา 

ภาคีสมาชิก ประเภทวิชาวิศวกรรมศาสตรE สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิต 

วันพุธท่ี ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

• เร่ือง “วิวัฒนาการของการปรับปรุงพันธุEปศุสัตวEและปลา” โดย ศาสตราจารยE ดร.อุทัยรัตนE  ณ นคร  

ภาคีสมาชิก ประเภทวิชาวิทยาศาสตรEและเทคโนโลยีการเกษตร และสัตวแพทยศาสตรE สาขาวิชาการ

ประมง 

• เร่ือง “การใชZแสงซินโครตรอนเพ่ือศึกษาโครงสรZางกระดูก” โดย ศาสตราจารยE ดร. นพ.นรัตถพล  เจริญพันธุE 

ภาคีสมาชิก ประเภทวิชาวิทยาศาสตรEสุขภาพ สาขาวิชาสรีรวิทยา 

• เร่ือง  “การนำกลับทองจากน้ำท้ิงจากการชุบแผงวงจรพิมพEเพ่ือใชZเปvนตัวเรHงปฏิกิริยาเชิงแสง” โดย  

ศาสตราจารยE ดร.มะลิ หุHนสม ภาคีสมาชิก ประเภทวิชาวิศวกรรมศาสตรE สาขาวิชาวิศวกรรมและ

เทคโนโลยีเคมี   

วันพุธท่ี ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

• เร่ือง  “บทบาทของอาหารไทยในผูZสูงวัย เพ่ือความเปvนอายุวัฒนะและการปwองกันโรคสมองเส่ือม” โดย 

 ศาสตราจารยE นพ.รุHงโรจนE  พิทยศิริ  ภาคีสมาชิก ประเภทวิชาแพทยศาสตรEและทันตแพทยศาสตรE 

สาขาวิชาอายุรศาสตรE 



 ๓๗ 

• เร่ือง  “การผลิตและใชZไฮโดรเจนเพ่ือเปvนเช้ือเพลิงในยานยนตE” โดย ศาสตราจารยE ดร.นวดล  เหลHาศิริพจนE 

 ภาคีสมาชิก ประเภทวิชาเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 

• เร่ือง  “การตรวจวิเคราะหEหาการกระจายขนาดและองคEประกอบทางเคมีของฝุyนละอองขนาดไมHเกิน ๒.๕ 

 ไมครอน (PM 2.5) ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร” โดย ดร.วิยงคE  กังวานศุภมงคล  ภาคีสมาชิก ประเภทวิชา

เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุ 

ใหHขHอคิดเห็นรMางมาตรฐานผลิตภัณฑ:อุตสาหกรรม 

• เครื ่องดูดควันสำหรับเตาหุงตZม : ขZอกำหนดเฉพาะสมรรถนะพลังงาน ของสำนักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑEอุตสาหกรรม โดย ศาสตราจารยE ดร.สมชาย วงศEวิเศษ ราชบัณฑิต (พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕)   

• เสายางจราจรลZมลุก และบล็อกยางปูพื้นสังเคราะหE ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑEอุตสาหกรรม  

โดย ดร.วิยงคE กังวานศุภมงคล ภาคีสมาชิก (พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕) 

• อนุภาคนาโนกักเก็บสารสกัดไพล และอนุภาคนาโนกักเก็บสารสกัดพริก ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรE

และเทคโนโลยีแหHงชาติ (สวทช.) โดย ศาสตราจารยE ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา ภาคีสมาชิก 

(กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕) 
 

ราชบัณฑิตและภาคีสมาชิกเผยแพรMบทความทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ รวม ๕๘ ฉบับ พิมพ:

หนังสือ ๑ เลMม ไดHรับสิทธิบัตร ๑ ฉบับ 
 

ราชบัณฑิตท่ีไดHรับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ 

พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

• ศาสตราจารยEกิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตตEมิตรภาพ ราชบัณฑิต ไดZรับพระราชทานปริญญาแพทยศาสตร

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ ในวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

กิจกรรมของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก 

พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

• ศาสตราจารยE ดร.สนิท อักษรแกZว ราชบัณฑิต ไดZรับเชิญเปvนวิทยากรในการประชุมวิชาการเนื่องใน 

วันสหวิทยาการ ครั้งที่ ๑๒ เรื่อง บทบาทสหวิทยาการในการพลิกโฉมประเทศไทยใหZมีการพัฒนาอยHาง

รวดเร็วและยั่งยืน เมื่อวันอังคารที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๑๕ น. ณ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏบZานสมเด็จเจZาพระยา และผHานส่ืออิเล็กทรอนิกสE  

• ศาสตราจารยEเกียรติคุณ ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศนE ราชบัณฑิต ไดZรับเชิญจากสำนักงานการวิจัยแหHงชาติ 

(วช.) เปvนวิทยากรเรื่องเทคนิค วิธีการเขียนและการนำเสนอบทความผลงานวิจัยทางดZานวิทยาศาสตรE

และเทคโนโลยี ในการอบรมเรื่องเทคนิค วิธีการเขียนและการนำเสนอบทความผลงานวิจัย ในกิจกรรม 

Thailand Research Expo & Symposium 2022 เม่ือวันท่ี ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 



 ๓๘ 

• ศาสตราจารยE ดร. สมศักดิ์ ป�ญหา ภาคีสมาชิก ไดZรHวมกับนักวิจัยจากหลายสถาบันจัดการเสวนาแบบ

ผสมผสานในหัวขZอ “การสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพอยHางเรHงดHวนของแมHน้ำโขงในสถานการณE

แมHน้ำโขงปyวนในป�จจุบัน”“An urgent biodiversity inventory of the Mekong River following 

the current disruptive practices in the Mekong River” เมื ่อวันอังคารที ่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ.

๒๕๖๕ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

• ศาสตราจารยE ดร.สนิท อักษรแกZว ราชบัณฑิต ลงพื้นที่จังหวัดขอนแกHนและจังหวัดกาฬสินธุE เพื่อประชุม

หารือและรับฟ�งผลการดำเนินงานโครงการสำคัญเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในระดับ

พื้นท่ี เมื่อวันที่ ๒๑-๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ และไดZรับเชิญเปvนวิทยากรในการอบรมการวิจัยดZาน

ส่ิงแวดลZอมเชิงบูรณาการเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน เม่ือวันท่ี ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕  

• ศาสตราจารยE ดร.สมชาย วงศEวิเศษ ราชบัณฑิต ไดZรับเชิญจากคณะวิศวกรรมศาสตรE มหาวิทยาลัยมหิดล 

บรรยายเรื่องเขียนผลงานวิจัยอยHางไรใหZไดZตีพิมพEใน Q1 เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ผHาน 

ระบบซูม (Zoom) 

• ศาสตราจารยE ดร.สาวิตรี ลิ่มทอง ไดZรับเชิญจากคณะสัตวแพทยศาสตรE มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรE 

สัมมนาในหัวขZอการเตรียมตZนฉบับเพื่อการตีพิมพEระดับนานาชาติ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ 

หZองบรรยาย ๕ ช้ัน ๖ อาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะสัตวแพทยศาสตรE มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรE 

• ศาสตราจารยEกิตติคุณ นายแพทยEสุทธิพร จิตตEมิตรภาพ ราชบัณฑิต,ศาสตราจารยEกิตติคุณ ดร.สุดา  

เกียรติกำจรวงศE ราชบัณฑิต, ศาสตราจารยE ภกญ. ดร.พรอนงคE อรHามวิทยE ภาคีสมาชิก และ 

ศาสตราจารยE ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา ภาคีสมาชิก เปvนวิทยากรในการการประชุม NRCT’s 

IDF Consortium ครั้งที่ ๒ หัวขZอ “การผลิตแบบดิจิทัลอัจฉริยะ : เทคโนโลยีการผลิตเพื่ออุตสาหกรรม

การแพทยEอนาคต เม่ือวันท่ี ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ โรงแรมปทุมวันปร๊ินเซส กรุงเทพมหานคร 

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

• ศาสตราจารยEเกียรติคุณ ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศนE ราชบัณฑิต ไดZรับเชิญจากสำนักงานการวิจัยแหHงชาติ 

(วช.) เปvนวิทยากรในการอบรมการยกระดับคุณภาพขZอเสนอทุน KM เรื่องเทคนิคการเขียนขZอเสนอทุน 

KM เม่ือวันท่ี ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

• ศาสตราจารยE ดร.สมศักดิ์ ป�ญหา ภาคีสมาชิก เปvนประธานคณะกรรมการจัดงาน Southeast Asian 

Malacological Conference (SAMC) เม่ือวันท่ี ๑๔-๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 


