


-๒- 

ผลการพิจารณาจัดตั้งศูนยแหงความเปนเลิศทางวิชาการ (Center of Excellence – CoE)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ประจําปงบประมาณ 2562 

 

๑. ชื่อศูนย : ศูนยแหงความเปนเลิศทางวชิาการดานสุขภาพโลก  
Center of Excellence in Global Health 

หัวหนาศูนย : ศาสตราจารย เกียรติคุณ ดร. อรษา สุตเธียรกุล 
  Prof. Emeritus Dr. Orasa Suthienkul 
สังกัด :  คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร    

ชื่อสมาชิกในศูนย 

(๑) ผูชวยศาสตราจารย ดร. อดิศักดิ์ ภูมิรัตน 
Asst Prof Dr. Adisak Bhumiratana 
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร 

(๒) อาจารย ดร. แอนดรูว โครวิน   
Dr. Andrew Corwin 
คณะสาธารณสุขศาสตร  มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร 

(๓) อาจารย ดร. ภิรมย นอยสําแดง 
Dr. Pirom Noisumdeang 
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร 

(๔) ศาสตราจารย พิเศษ ดร. มารค แวนเดอร็ พุทเทน 
Prof. Marc Van der Putten 
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร 

(๕) รศ. ดร. นิตยา วัจนะภูม ิ
Assoc. Prof. Dr. Nitaya Vajanapoom 
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร 

(๖) อาจารยรอย แบทเทอรแรม 
Lect. Roy Batterham 
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร 

(๗) อาจารย ดร. วรรณภา นาราเวช 
Lect. Dr. Wanapa Navarage 
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร 

(๘) อาจารย ดร. ลี เลียง 
Dr. Li Liang 
คณะ สาธารณสุขศาสตร มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร 

พันธกิจของศูนย 

 เปนศูนยการวิจัยเพื่อสรางองคความรูที่นาํไปสูการแกปญหาและความทาทายดานสุขภาพโลกในศตวรรษที่ 

21 โดยความรวมมือกับคณาจารยและนักวิจัยขามสาขาวิชาทั้งในและนอกมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร  

 ทําการวิจัยที่มีคุณภาพ เปนประโยชนกับการกําหนดนโยบายและการปฏิบัติ เพื่อสุขภาวะที่ดีของประชากร

โดยเฉพาะอยางยิ่งประชากรกลุมเปราะบาง 

 เสริมสรางศักยภาพการวิจัยและการใชประโยชนจากผลงานวิจัยแกนักวิจัยและหนวยงานและองคกรตางๆ  
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วัตถุประสงคของศูนย 

 ศูนยมีเปาประสงคการดาํเนินงานแบงเปน 3 ดาน ไดแก การวจิัย การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและสถาบนั 
และการเผยแพรความรูและผลงานวิจัยของศูนย  วัตถุประสงคของการดําเนินงานแตละเปาประสงคมีดังตอไปนี้  

  1. ดานการวิจัย 
 ทําการวิจัยและรวมมือการวิจัยกับหุนสวนการวิจัยในประเทศไทย อาเซียน และภูมิภาคอ่ืน 
 สรางคลังองคความรูจากการวิจยัที่เก่ียวของกับการเสริมสรางผลลัพธดานสุขภาพโลก โดยให

ความสําคัญกับประชากรกลุมเปราะบาง 
  2. ดานการพัฒนาทรัพยากรบคุคลและสถาบัน 

 พัฒนาศักยภาพการวิจัยแกนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก และอาจารยรุนเยาว  
 สงเสริมการวิจัยในรูปแบบของสหวิชาการ เชน สังคมศาสตร รัฐศาสตรและเศรษฐศาสตร ในการ

แกปญหาและความทาทายดานสุขภาพโลก 
 สรางประวัติและชื่อเสียงการวิจยัที่มีคุณภาพและการตีพิมพผลงานวิจยัแกนักวิจัย 

  3. ดานการเผยแพรผลงานวิจยั 
 ตีพิมพและเผยแพรผลงานวิจัยที่มีคุณภาพในวารสารที่อยูใน SCOPUS 
 นําเสนอผลงานวิจัยในการประชมุวิชาการระดบันานาชาต ิ
 สงเสริมการใชขอมูลการวิจัยประกอบการตัดสินใจการดาํเนินงานที่เก่ียวของกับปญหาสุขภาพโลก  

ดวยการมีสวนรวมของผูมสีวนไดสวนเสียกับงานวิจัยอยางเปนระบบ 
 

๒. ชื่อศูนย : ศูนยแหงความเปนเลิศทางวชิาการดานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการขนสงเมือง 
Center of Excellent in Urban Mobility Research and Innovation 

หัวหนาศูนย : รองศาสตราจารย ดร.ภาวิณี เอ่ียมตระกูล 
  Associate Professor Dr. Pawinee Iamtrakul 
สังกัด :  คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ชื่อสมาชิกในศูนย 

(๑) ดร. วิรัช ศรเลิศล้ําวาณชิ 
Virach Sornlertlamvanich, Ph.D., 
สถาบนัเทคโนโลยนีานาชาตสิิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

(๒) ผูชวยศาสตราจารย ดร. ธีรยุทธ โหรานนท 
Assistant Professor Dr.Teerayut Horanont 
สถาบนัเทคโนโลยนีานาชาตสิิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

(๓) ผูชวยศาสตราจารย ดร. มานสั ศรีวณิช 
Assistant Professor Dr.Manat Srivanit 
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

(๔) ดร. ปานนท ลาชโรจน 
Dr. Panon Latcharote 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

(๕) ดร.ศรัณวิชญ พรหมสาขา ณ สกลนคร 
Sarunwit Promsaka Na Sakonnakron 
คณะวิทยาการเรียนรูและศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

(๖) ดร. วีระชัย นาสัมพันธ 
Dr. Weerachai Nasomphan 
คณะเภสัชกรรม มหาวิทยาลยัมหิดล 
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พันธกิจของศูนย 

๑. ศึกษา วิจัย และพัฒนาระบบคมนาคมขนสงเมืองดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมอัจฉริยะ (Mobility 
Platform) เพื่อชวยบรรเทาปญหาจราจร และความเปนอยูที่ดีของทุกคน (Well-being for All) 

๒. สงเสริมความปลอดภัยในการเดินทางและสภาพแวดลอมของระบบคมนาคมขนสงเมืองใหเอ้ือตอรูปแบบ
การเดินทางที่ใชเคร่ืองยนต (Motorized Transport : MT) และไมใชเคร่ืองยนต (Non Motorized Transport : 
NMT) 

วัตถุประสงคของศูนย 

๑. เพื่อศึกษาแนวทางการแกไขปญหาคมนาคมขนสงเมืองเชิงนวัตกรรมอยางบูรณาการและยั่งยืน 
(Sustainable Transportation Innovation) ตามกลุมประเด็นการพัฒนา 5 ดาน อันประกอบดวย ดานนวัตกรรม
ระบบคมนาคมขนสง ดานนวัตกรรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริการ ดานนวัตกรรมพลังงานทางเลือกที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม ดานการบริหารจัดการของรัฐเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตทางสังคม และดานศักยภาพและความสามารถใน
การแขงขันทางเศรษฐกิจ 

๒. เพื่อพัฒนาฐานองคความรูและเคร่ืองมือในการวิเคราะห (Integrated Knowledge) ภายใตการพิจารณา 
การมีสวนรวม (Participation) และการประเมินผลอยางบูรณาการ (Implementation) อันจะกอใหเกิด
ประสิทธิภาพและความคุมคาในการขนสงคนและสินคา รวมถึงการกอใหเกิดคุณภาพของสภาพแวดลอมเมืองซึ่งเปน
ประโยชนแกประชาชน สังคม และเศรษฐกิจ  

๓. เพื่อเสริมสรางและขยายเครือขายความรวมมือระหวางนักวิชาการและนักปฏิบัติทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ ในการวางแผนตอบสนองการแกไขปญหารวมกัน ผานการบูรณาการความรูและสหวิทยาการตามความ
เชี่ยวชาญในดานนวัตกรรมการวางแผนระบบคมนาคมขนสง 

๔. เพื่อถายทอดองคความรูผานกิจกรรมการหาแนวทางการพัฒนารวมกัน (Communicate) การเสริมสราง
ความตระหนัก และการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการในประเด็นที่เก่ียวของกับการพัฒนาเมืองระหวางภาคสวนตางๆ 
(นักวิชาการและนักปฏิบัติ) ทั้งระดับชาติและนานาชาติ ผานการสรางโครงความคิดกลยุทธดานการแกไขปญหา
คมนาคมขนสงเมืองเชิงนวัตกรรม  

๕. เพื่อสรางฐาน (Big Data) ขอมูลการวิจัย องคความรู ตลอดจนผลการวิเคราะหที่จําเปนและเปนประโยชน
ตอการวางแผนนโยบายการพัฒนาของประเทศ ผานการศึกษาวิจัยมุงเปาในประเด็นการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดาน
การคมนาคมขนสงอยางยั่งยืน อันเปนการลงทุนขนาดใหญของภาครัฐที่ใชงบประมาณสูงและกอใหเกิดผลกระทบ
เปนวงกวาง 
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