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ประสบการณ์การทำงาน
ปี 2535-2559 อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ปี 2559-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ปี 2561
ที่ ป รึ ก ษากิ จ กรรมพั ฒ นานวั ต กรรมเครื่ อ งมื อ แพทย์ สู่ เชิ ง พาณิ ช ย์ กรมส่ ง เสริ ม
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (ปีงบประมาณ 2561
ปี 2562
ที่ปรึกษากิจกรรมขับเคลื่อนผลงานวิจัยเพื่อสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์หรือสู่บัญชีนวัตกรร
กรมส่งเสริมอุตสาหรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (ปีงบประมาณ 2562)
ปี 2563
ที่ ปรึกษากิจกรรมพั ฒ นาผลิตภัณ ฑ์ ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่ อขยายผลสู่เชิง
พาณิชย์ภายใต้โครงการการเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ กรมส่งเสริมอุต
สาหรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (ปีงบประมาณ 2563)
ประวัติการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น
- อบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานวิชาชีพ จัดโดย
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ในวัน พฤ-ศ ที่ 15-16 มีนาคม 2561 ที่โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว รัชดาภิเษก
- อบรมการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพบุคลากรสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ จัดโดยกรมส่งเสริม
อุตสาหกรรมและ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- อบรมหลักสูตร 17024 จัดโดยสถาบันคุณ วุฒิ วิชาชีพ ในวัน พุธ -พฤ ที่ 25-26 เมษายน 2561 ที่
โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว รัชดาภิเษก
- อบรม Examiner สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ในวันที่ 12-13 มิถุนายน 2561ที่โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว
รัชดาภิเษก
- อบรมสัมมนามาตรฐานโรงพยาบาล ในวันที่ 19-20 มิถุนายน 2561 จัดโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ร่วมกับคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
- อบรมจริยธรรมการวิจัยในคนสำหรับการวิจับทางชีวการแพทย์ รุ่น1/2562 ในวันที่ 27 มีนาคม 2562
จัดโดยมหาวิทยาลัยมหิดล

5. งานเขียน เอกสารประกอบการสอน หนังสือ หรือตำรา
- หนั งสื อฟิ สิ กส์ 1 ฟิ สิ กส์ ทั่ วไป 1 สำหรับ นั กศึ กษาวิท ยาลัย วิศ วกรรมศาสตร์ และวิท ยาศาสตร์
การแพทย์

-

ปรี ย า อนุ พ งษ์ อ งอาจ. (2557). ฟิ สิ ก ส์ 2 (PHY223). พิ ม พ์ ค รั้ ง ที่ 18. โรงพิ ม พ์ สำนั ก บริ ก าร
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรังสิตเมืองเอก ปทุมธานี 12000. 459 หน้า.
ปฎิบัติการฟิสิกส์ 2 และฟิสิกส์ทั่วไป 2 สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์
การแพทย์
เอกสารประกอบการสอนวิชาฟิสิกส์ 1 โจทย์แบบฝึกหัดพร้อมวิธีทำ
Physics Laboratory Manual PHY 121
Physics Laboratory Manual PHY 223
เอกสารประกอบการสอนวิ ช าฟิ สิ ก ส์ 1 PHY121 ภาษาอั ง กฤษ สำหรั บ นั ก ศึ ก ษาวิ ท ยาลั ย
วิศวกรรมศาสตร์
เอกสารประกอบการสอนวิ ช าฟิ สิ ก ส์ 2 PHY223 ภาษาอั ง กฤษ สำหรั บ นั ก ศึ ก ษาวิ ท ยาลั ย
วิศวกรรมศาสตร์
เอกสารประกอบการสอนวิชาฟิสิกส์ เบื้องต้น PHY131

6. ทุนวิจัย
- ทุนวิจัยเรื่องชุดการเรียนสื่ออิเล็กทรอนิกส์รายวิชาฟิสิกส์ 2 (ไฟฟ้า แม่เหล็ก)
- ทุนวิจัยเรื่องชุดการเรียนสื่ออิเล็กทรอนิกส์รายวิชาฟิสิ กส์ 2 เรื่อง คลื่น เสียงและแสง ทุนวิจัยจากศูนย์
สนับสนุนการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต
- ทุ น วิ จั ย เรื่ อ งการพั ฒ นาบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอนสำหรั บ เสริ ม การเรี ย นวิ ช าฟิ สิ ก ส์ 1 เรื่ อ ง
“พลศาสตร์” ทุนวิจัยจากศูนย์สนับสนุนการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต
- ทุนวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ 1 ของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น
ปีที่ 1 ทุนวิจัยจากศูนย์สนับสนุนการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต
- ทุนวิจัยเรื่องการพั ฒ นาบทเรี ยนคอมพิ วเตอร์ช่วยสอนสำหรับ เสริมการเรียนวิชาฟิสิกส์ 1 เรื่อง “การ
เคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง” ทุนวิจัยจากศูนย์สนับสนุนการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต
- ทุนวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบตรวจวัด บันทึกผลและแสดงผลของเครื่องตรวจวัดเสียงการทำงานของหัวใจ
ด้วยระบบไมโครคอมพิวเตอร์
- ทุนวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบควบคุมของเครื่องดูดของเหลวโดยใช้ไมโครคอนโทรเลอร์
- ทุนวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดทดลองเรื่องการกำทอนของคลื่นในท่ออากาศ ทุนวิจัยจากศูนย์สนับสนุนการ
เรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต
- ทุนวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดทดลองเรื่องคุณ สมบัติของแสงเชิงเรขาคณิ ต รายวิชา PHY224 ปฏิบัติการ
ฟิสิกส์ 2 ทุนวิจัยจากศูนย์สนับสนุนการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต
- ทุนวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดทดลองเรื่องปรากฎการณ์โฟโต้อิเล็กทริก รายวิชา PHY224 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
ทุนวิจัยปี 2556 จากศูนย์สนับสนุนการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต
- ทุนวิจัยเรื่องการพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดทดลองเรื่องการทำงานของเครื่องดีฟิบริลเลเตอร์ ทุนวิจัยปี
2559 จากศูนย์สนับสนุนการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต
- ทุนวิจัยเรื่องการพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดทดลองเรื่องการทำงานของเครื่องดีฟิบริลเลเตอร์ ทุนวิจัยปี
2559 จากศูนย์สนับสนุนการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต
- ทุนวิจัยเรื่องการออดแบบและสร้างเครื่องวัดระดับ น้ำตาลในเลือดแบบไม่รุกล้ำ ทุนวิจัยปี 2562 จาก
สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต
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Engineering International Conference (BMEiCON), Laung Prabang, 2016, pp. 1-5.
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13. ปรียา อนุพงษ์องอาจ, เสมา สอนประสม. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับเสริมการ
เรี ย นวิ ช าฟิ สิ ก ส์ 1 เรื่ อ ง “การเคลื่ อ นที่ ข องวั ต ถุ แ ข็ ง เกร็ ง ”. วารสารพั ฒ นาการเรี ย นการสอน
มหาวิทยาลัยรังสิต . ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2555. โรงพิมพ์ศูนย์ สนับสนุนและพัฒนาการ
เรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต. หน้า 69-82.
14. ปรียา อนุพงษ์องอาจ, ธวัช แก้วกัณฑ์, ณัฐนันท์ ประสาททอง, ปิยะพงค์ สบายสุข, ณัฎฐภัทร สายสะอุด.
(2555). การศึ ก ษาการออกแบบและสร้ า งเครื่ อ งไฮเปอร์ เทอร์ เมี ย . Proceeding of The 4th
Biomedical Engineering Conference (THAI BMECON 2012), กรุงเทพ. หน้า 123-126.
15. ปรียา อนุพงษ์องอาจ, ธวัช แก้วกัณฑ์, เอกรัตน์ อุปถัมภ์, คมกฤษฎิ์ อาชาวุฒิ. การออกแบบและสร้าง
ระบบควบคุมอุณหภูมิและวัดความชื้นของตู้อบทารก. วารสารสมาคมอุปกรณ์การแพทย์ไทย. ปีที่ 11
ฉบับที่ 28 มกราคม-เมษายน 2555. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์
โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล. โรงพิมพ์ บริษัท เอสทีซี มีเดีย & มาเก็ตติ้ง จำกัด. หน้า 13-20.
16. ปรียา อนุพงษ์องอาจ. การพัฒนาชุดทดลองเรื่องการกำทอนของคลื่นในท่ออากาศ. วารสารพัฒนาการ
เรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต . ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2554. โรงพิมพ์ศูนย์สนับสนุน
และพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต. หน้า 5-19.
17. ปรียา อนุพงษ์องอาจ, เสมา สอนประสม. ชุดการเรียนสื่ออิเล็กทรอนิกส์รายวิชาฟิ สิกส์ 2 เรื่อง คลื่น
เสียงและแสง. วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน
2551.โรงพิมพ์ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต. หน้า 38-52.
18. ปรียา อนุพงษ์องอาจ, เสมา สอนประสม. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับเสริมการ
เรียนวิชาฟิสิกส์ 1 เรื่อง “พลศาสตร์”. วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต ปีที่ 3 ฉบับ
ที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2552. โรงพิมพ์ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต.
หน้า 15-25.
19. ปรียา อนุพ งษ์ องอาจ. ปัจ จัยที่ส่ งผลต่อผลสัม ฤทธิ์ท างการเรียนวิชาฟิ สิกส์ 1 ของนั กศึกษาคณะ
วิศ วกรรมศาสตร์ ชั้ น ปี ที่ 1. วารสารพั ฒ นาการเรีย นการสอน มหาวิท ยาลัย รังสิต ปี ที่ 3 ฉบั บ ที่ 2
กรกฎาคม-ธันวาคม 2552. โรงพิมพ์ศูนย์สนับสนุนและพัฒ นาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต.
หน้า 35-44.
20. นันทชัย ทองแป้น, ธวัช แก้วกัณฑ์, ปรียา อนุพงษ์องอาจ, กรวิภา ทองปั้น, ฐาปนี ยืนมั่น. การศึกษาการ
ออกแบบ และสร้ า งเครื่ อ งนั บ แยกชนิ ด เม็ ด เลื อ ดขาว. Proceeding of The 5th Biomedical
Engineering Conference (THAI BMECON 2012), โรงแรมดิเอมเมอรัล รัชดา กรุงเทพ. หน้า 92-97.
21. ธวัช แก้วกัณฑ์, ปรียา อนุพงษ์องอาจ, ฐาปนี ยืนมั่น, สุธาสินี อินทร์จันทร์, รุงนภา พุ่มสมบัติ, พริษฐ
อารีหทัยรัตน์. การศึกษาการออกแบบและสร้างเครื่องวัดความเข้มแสงสีน้ำเงินของเครื่องบำบัดด้วยแสง

ในการรั ก ษาภาวะตั ว เหลื อ งของทารกแรกเกิ ด . Proceeding of The 5th Biomedical Engineering
Conference (THAI BMECON 2013), โรงแรมดิเอมเมอรัล รัชดา กรุงเทพ. หน้า 29-34.
22. ธวัช แก้วกัณฑ์, ปรียา อนุพงษ์องอาจ, อริสรา กิตติพงศธรชัย, พัชรา เจริญสุข. การศึกษาการออกแบบ
และสร้ า งเครื่ อ งทดสอบความปลอดภั ย ทางไฟฟ้ า สำหรั บ เครื่ อ งมื อ แพทย์ . The 1st Academic
Technology Conference (ASTC2013) หน้า 34.
8. อนุสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์
- ปรียา อนุพงษ์องอาจ, ธวัช แก้วกัณ ฑ์ และ ธเนศ อังสุวัฒนกุล (22 มีนาคม 2562). ลิขสิทธิ์เลขที่
374105 โปรแกรมตรวจการได้ยิน กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์.
- ปรียา อนุพงษ์องอาจ (9 มกราคม 2562). อนุสิทธิบัตรเลขที่ 14795 ชุดทดลองเรื่องปรกฏการณ์โฟ
โตอิเล็กทริก สำนักสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์.
- ธวัช แก้วกัณฑ์ ศนิ บุญญกุล และปรียา อนุพงษ์องอาจ (23 กรกฎาคม 2561). อนุสิทธิบัตรเลขที่
14124 เครื่องวัดความยาวรากฟันไฟฟ้า สำนักสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์.
- ปรี ย า อนุ พ งษ์ อ งอาจ และธวั ช แก้ ว กั ณ ฑ์ (11 กรกฎาคม 2561). อนุ สิ ท ธิ บั ต รเลขที่ 14071
เครื่อ งช่ วยฟั งสำหรั บ ผู้ บ กพร่ อ งการได้ ยิ น สำนั ก สิ ท ธิบั ต ร กรมทรัพ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา กระทรวง
พาณิชย์.
- ธวัช แก้วกัณฑ์ และปรียา อนุพงษ์องอาจ (7 กันยายน 2561). อนุสิทธิบตั รเลขที่ 14319 ชุดควบคุม
การเคลื่อนที่รถเข็นไฟฟ้าสำหรับผู้พิการด้วยเซ็นเซอร์ตรวจจับความเร่ง สำนักสิทธิบัตร กรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์.
- ปรียา อนุพงษ์องอาจ และธวัช แก้วกัณฑ์ (15 กรกฎาคม 2561). อนุสิทธิบัตรเลขที่ 14098 เครื่อง
ส่องดูเส้นเลือดดำแบบพกพา สำนักสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์.
- ปรียา อนุพงษ์องอาจ และธวัช แก้วกัณฑ์ (22 สิงหาคม 2560). อนุสิทธิบัตรเลขที่ 12199 เครื่องวัด
ระดั บ น้ ำ ตาลในเลื อ ดชนิ ด ไม่ รุ ก ล้ ำ แบบหนี บ ที่ ติ่ งหู . สำนั ก สิ ท ธิ บั ต ร กรมทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา
กระทรวงพาณิชย์.
- ปรียา อนุพงษ์องอาจ และธวัช แก้วกัณฑ์ (21 มิถุนายน 2559). อนุสิทธิบัตรเลขที่ 13653 เครื่อง
ทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าสำหรับเครื่องมือแพทย์ . สำนักสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กระทรวงพาณิชย์.
- ปรีย า อนุ พ งษ์ อ งอาจ. (11 มี น าคม 2559). อนุ สิท ธิบั ต รเลขที่ 11267 เครื่อ งส่ อ งดู เส้ น เลื อ ดดำ
บริเวณข้อพับของข้อศอก. สำนักสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์.
- ปรี ย า อนุ พ งษ์ อ งอาจ. (2558). อนุ สิ ท ธิบั ต รเลขที่ 9570 ชุ ด ทดลองเรื่ อ งคุ ณ สมบั ติ ข องแสงเชิ ง
เรขาคณิต สำนักสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์.
- ปรียา อนุพงษ์องอาจ. (2557). อนุสิทธิบัตรเลขที่ 8770 ชุดทดลองเรื่องการกำทอนของคลื่น ในท่อ
อากาศ. สำนักสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์.
9. รางวัลเกียรติยศ

-

เกียรติบัตรอาจารย์สอนดีเด่น 12 ปี ติดต่อกัน ปีการศึกษา 2548-2559 มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี
การศึกษา 2560
เกียรติบัตรอาจารย์สอนดีเด่น 9 ปี ติดต่อกัน ปีการศึกษา 2548-2556 มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี
การศึกษา 2556
เกี ย รติ บั ต รรางวั ล ชนะเลิ ศ อั น ดั บ ที่ 3 “e-learning: Courseware Designed By you” ครั้ งที่ 4
ประจำปีการศึกษา 2554
เกียรติบัตรอาจารย์สอนดีเด่น 6 ปี ติดต่อกัน ปีการศึกษา 2548-2553 มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี
การศึกษา 2554
เกียรติบัตรอาจารย์สอนดีเด่น มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปีการศึกษา 2552
เกี ย รติ บั ต ร“อาจารย์ ดี เด่ น เฉพาะสาขา” สาขาการเป็ น ครู มหาวิท ยาลั ย รั ง สิ ต ประจำปี
การศึกษา 2551
เกียรติบัตรอาจารย์สอนดีเด่น มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปีการศึกษา 2551
เกียรติบัตรอาจารย์สอนดีเด่น 3 ปี ติดต่อกัน ปีการศึกษา 2548-2550 มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี
การศึกษา 2551
เกียรติบัตรอาจารย์สอนดีเด่น มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปีการศึกษา 2550
เกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศ “e-learning: Courseware Designed By you” ครั้งที่ 2 ประจำปี
การศึกษา 2550
เกี ย รติ บั ต รรางวั ล ชมเชย “e-learning: Courseware Designed By you” ครั้ ง ที่ 1 ประจำปี
การศึกษา 2549
เกียรติบัตรอาจารย์สอนดีเด่น มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปีการศึกษา 2549
เกียรติบัตรอาจารย์สอนดีเด่น มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปีการศึกษา 2548

