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วัตถุประสงค์และเป้าหมายของ TYSA

� สร้างเครือข่ายสําหรับนกัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรุ่นเยาว์ เพื!อแลกเปลี!ยน
ประสบการณ์และองค์ความรู้ 

� บ่มเพาะนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเหล่านี &ใ ห้สามารถนําความรู้
ความสามารถมาใช้ในการพฒันาและวิจยัทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ของประเทศ ให้นําไปสูร่ะดบันานาชาติ และยงัสามารถตอบโจทย์ของประเทศ
ได้อีกด้วย



สมาชกิ TYSA
นิศรา การุณอุทัยศิริ

BIOTEC

อาทิวรรณ โชติพฤกษ์

CHULA

นวดล เหล่าศิริพจน์

KMUTT

สักกมน เทพหัสดนิ ณ 

อยธุยา

KMUTT

วรินธร  สงคศิริ

BIOTEC
นรัตถพล เจริญพนัธุ์

MU

เฉลมิชนม์ สถิระพจน์

CU

อญัชล ี มะโนนุกลู

MTEC

ชัยรัตน์ อุทัยพบิูลย์

BIOTEC
นําพล มหายศนันท์

KKU

วรีะวฒัน์  แช่มปรีดา

BIOTEC

อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย

NANOTEC

พนิต กจิสุบรรณ

BIOTEC



ประวัตสิมาชกิ TYSA

ชื�อ : ศ. ดร. นพ. นรัตถพล เจริญพันธุ์
ตาํแหน่ง : อาจารย์
สถานที�ทํางาน : ภาควิชาสรีรวิทยา และหน่วยวิจัยด้านแคลเซียมและกระดูก คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล
ความเชี�ยวชาญ : กลไกของแคลเซียมเมตาโบลึม และโรคกระดูกพรุน

ชื�อ : ดร. วรินธร สงคศริิ
ตาํแหน่ง : นักวิจัยอาวุโส
สถานที�ทํางาน : ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านการจัดการและใช้ประโยชน์จาก
ของเสียเกษตร (ECoWaste) ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ศช.)
ความเชี�ยวชาญ : วิศวกรรมและการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตแป้ง
เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพ และระบบบาํบัดนํ Bาสาํหรับฟาร์มปลาเทราท์



ประวัตสิมาชกิ TYSA

ชื�อ : ดร. นิศรา การุณอุทยัศริิ
ตาํแหน่ง : หวัหน้าห้องปฏบิตักิาร
สถานที�ทาํงาน : ห้องปฏิบัติการไมโครอะเรย์แบบครบวงจร ศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาต ิ(ศช.)
ความเชี�ยวชาญ : เทคโนโลยีไมโครอะเรย์มาประยุกต์ใช้ในงานวิจัยและพัฒนาต่างๆ 
เช่น การใช้ไมโครอะเรย์ในการทาํชุดตรวจเชื Bอ เป็นต้น

ชื�อ : รศ. ดร. สักกมน เทพหสัดนิ ณ อยุธยา
ตาํแหน่ง : อาจารย์
สถานที�ทาํงาน : ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี
ความเชี�ยวชาญ : Drying, Fluid Mechanics, Heat and Mass Transfer, Particulate 
Systems และ Fluidzation/Spouting 



ประวัตสิมาชกิ TYSA

ชื�อ : รศ. ดร. นวดล เหล่าศริิพจน์
ตาํแหน่ง : อาจารย์
สถานที�ทํางาน : บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ� งแวดล้อม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ความเชี�ยวชาญ : Advanced Fuel Processing, Energy Technology, Catalysis, 
Hydrogen Production Technology และ Material Science 

ชื�อ : ดร. พนิต กจิสุบรรณ
ตาํแหน่ง : ผู้อาํนวยการฝ่ายเทคนิค
สถานที�ทํางาน :โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาต ิ(ศช.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
ความเชี�ยวชาญ : วิศวกรรมเทคโนโลยีชีวภาพและหลักเกณฑ์ที�ดีในการผลิตยาชีว
วัตถุ



ประวัตสิมาชกิ TYSA

ชื�อ : ดร. นําพล มหายศนันท์
ตาํแหน่ง : อาจารย์ และ co-founder creative lab center
สถานที�ทํางาน : ภาควิชาวิศวกรรมเครื� องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสํานัก
นวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ความเชี�ยวชาญ : Tribology in Manufacturing พัฒนาคุณสมบัตพิื Bนผิวในแม่พมิพ์

ข้อมูลเพิ�มเตมิ
www.thaiyoungscientistsacademy.org



การดาํเนินการและการจัดสรรความรับผดิชอบ

Networking

• ระดบัประเทศ (ดร. นําพล มหายศนนท์)

• ระดบันานาชาติ (ดร. นิศรา การุณอทุยัศิริ) 

Peer 
Coaching

• การเขียนข้อเสนอโครงงานวิจยั (รศ.ดร. สกักมน เทพหสัดิน ณ อยธุยา)

• การหาทนุสนบัสนนุการวิจยั (รศ.ดร. นวดล เหลา่ศิริพจน์)

• การเขียนบทความวิจยั  (รศ.ดร. อาทิวรรณ โชติพฤกษ์)

• การประเมินความสําเร็จในการปรับตวัสูว่ิชาชีพทั &งด้านวิชาการและชีวิต (รศ.ดร. นพ. นรัตถพล เจริญพนัธุ์)

CSR+Moral

Ethics

• การสร้างความตระหนกัในความรับผิดชอบตอ่สงัคมและองค์กร (ดร. วรินธร สงคศิริ)

• การใช้วิทยาศาสตร์ในการสร้างความรู้ และความเข้าใจ เพื!อตอบโจทย์ตอ่สงัคมไทย  



กลุ่มเป้าหมายของ TYSA

�ผลทางตรงสาํหรับ:

• สมาชิกของ TYSA (Regular/Junior)

• นกัวิทยาศาสตร์สาขาตา่งๆ ที!ไมใ่ชส่มาชิกของ TYSA 

� ผลทางอ้อมสาํหรับ:

• องค์กร 

• สงัคมไทยโดยรวม


