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ศ.ดร.
ผดุงศักดิ์
รัตนเดโช
ไดรับการประกาศยกยองใหรับรางวัล
กีรตยาจารยแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (2553)
รางวัลนักวิจัยดีเดนแหงชาติ สภาวิจัยแหงชาติ (วช.) ประจําป 2554 รางวัลอาจารยดเี ดน ปอมท. สาขา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําป 2555 ที่ประชุมสภาอาจารยแหงประเทศไทย (ปอมท.) รางวัล
พระราชทานเข็มเกียรติยศทองคํา “บุคคลดีเดนของชาติสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีประจําป 2556”
คณะกรรมการเอกลักษณแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี รางวัลโลพระราชทานเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจําป

2556 และ 2559 รางวัลศิษยเกาญี่ปุนดีเดนของสมาคมนักเรียนเกาญีป่ ุน ในพระบรมราชูปถัมภ ประจําป
2560 รางวัลบุคคลคุณภาพแหงป 2018 สาขาเทคโนโลยี มูลนิธิสภาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศ
ไทย (มสวท.) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และลาสุดไดรบั รางวัลพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา
สาขาวิศวกรรมศาสตร ประจําป 2562
กลาวในภาพรวม ผลงานวิจัยของ ศ.ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโชที่ผานมา ไดเนนวิจัยเชิงสหวิทยาการ
(Multi-disciplinary) และบูรณาการที่ครบวงจร กลาวคือ โดยในสวนของงานวิจัยพื้นฐาน (Basic
Research) ผานกระบวนการทางโมเดลเชิงคณิตศาสตรชนั้ สูงควบคูระเบียบวิธีการคํานวณเชิงตัวเลขชั้นสูงที่
ศ.ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช พัฒนาขึ้นมาเอง ซึ่งไดมุงเปาในเชิงวิชาการ (Academic side) และสรางผลงาน
คุณภาพบงบอกถึงการคนหาองคความรูใหมทสี่ ามารถตีพิมพในวารสารนานาชาติที่มี Impact Factor และ
H- Index สูง (ปจจุบัน ศ.ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช มีผลงานตีพิมพเผยแพรในวารสารนานาชาติเฉลี่ยปละกวา
15 เรื่อง) ในสวนของงานวิจัยประยุกต (Applied Research) ไดตอยอดองคความรูจากงานวิจัยพื้นฐาน
เพื่อมุง เปาพัฒนาเทคโนโลยีเพือ่ สอดคลองกับความตองการของประเทศ โดยในชั้นนี้ผลสรุปงานวิจัยจะออกมา
ในรูปออก Experimental Data และสุดทายเปนงานวิจัยอุตสาหกรรม (Industry Research) โดยเปนการ
นําองคความรูมาตอยอดเปน รูปแบบกระบวนการที่เหมาะสมสําหรับการพัฒนาตอเนื่องใหอยูในรูป Pilot
Scale และ Commercial Scale ซึ่งเปนภาคสวนสุดทายของงานวิจัยที่ครบวงจร ซึ่งในสวนนี้ผูวิจัยไดสราง
เครื่องตนแบบทั้งในระดับ Pilot Scale และ Commercial Scale ที่สามารถจดสิทธิบัตรไดและสามารถ
นําไปใชงานไดจริงในภาคอุตสาหกรรม และผลงานสิ่งประดิษฐทกุ ชิ้นยังไดรับรางวัลสําคัญระดับชาติและ
นานาชาติ ปจจุบัน ศ.ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช มีวิจัยสรางสรรคเชิงนวัตกรรมซึ่งนํามาสูก ารจดสิทธิบัตรกวา
10 ผลงาน มีผลงานวิจัยที่ไดตีพิมพเผยแพรในวารสารวิจยั ระดับนานาชาติที่มมี าตรฐานสูง (high impact
factor-ISI) มากกวา 150 รายการ นอกจากนี้ผลงานตีพิมพเผยแพรในวารสารวิจัยระดับนานาชาติ ของ
ศ.ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช ยังไดรับการอางอิง (Citation) มากกวา 3000 รายการ และไดรบั รางวัลวิจัยระดับ
นานาชาติกวา 30 รางวัล และรางวัลภายในประเทศกวา 80 รางวัล ผลิตนักวิจัยรุนใหมระดับปริญญาเอกกวา
20 คน และปริญญาโทกวา 30 คน และนักวิจัยหลังปริญญาเอกกวา 20 คน
และ ศ.ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช ยังมีประสบการณบริหารโครงการวิจัยทัง้ ลักษณะแผนชุดโครงการและโครงการ
เดี่ยวมูลคากวา 150 ลานบาท และมีประสบการณบริหารองคกรในหลายภาคสวน รวมทั้งเปนบอรดในองคกร
ระดับประเทศหลายองคกร (สืบคนไดจากhttp://www.phadungsak.me.engr.tu.ac.th/refer.html)
นอกจากนี้ ศ.ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช ยังสนใจงานวิจัยดานสหวิทยาการโบราณคดี อีกทัง้ เปนนักสะสม
วัตถุโบราณประเภทตางๆระดับแนวหนาของประเทศ อาทิ พระพุทธรูปโบราณ พระเครื่องและพระพิมพตางๆ
ชิ้นสวนโบราณวัตถุ และลูกปดโบราณ เปนตน
ศ.ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช มีความรวมมือวิจัยกับ ศาสตราจารยวิจัยในมหาวิทยาลัยชั้นนําของโลกหลายแหง
อาทิ University of California, Riverside, USA., Cornell University, USA, Cambridge University,
UK. และ Nagaoka University of Technology, Japan เปนตน

รางวัลวิชาการ
 รางวัลพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา สาขาวิศวกรรมศาสตร ประจําป 2562
 รางวัลวิทยานิพนธปริญญาเอกดีเดน สาขาวิทยาศาสตรกายภาพและคณิตศาสตร (ฐานะอาจารยที่ปรึกษา)
สํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) ประจําป 2562
 รางวัลผูมจี ํานวนบทความวิชาการตีพิมพในวารสารวิชาการนานาชาติ (ที่มีคา Impact factor) สูงสุดของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรประจําป 2562
 3 รางวัลผลงานสิง่ ประดิษฐนานาชาติ กรุงเจนีวา สวิสเซอรแลนด ประจําป 2561
 บุคคลคุณภาพแหงป 2018 สาขาเทคโนโลยี มูลนิธิสภาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (มสวท.)
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
 รางวัล Da Vinci Awards จากสมาคมนักประดิษฐประเทศอังกฤษ 2560
 ศิษยเกาญี่ปุนดีเดนของสมาคมนักเรียนเกาญีป่ ุน ในพระบรมราชูปถัมภ ประจําป 2560
 4 รางวัลผลงานสิ่งประดิษฐนานาชาติ กรุงเจนีวา สวิสเซอรแลนด ประจําป 2560
 รางวัลผูมจี ํานวนบทความวิชาการตีพิมพในวารสารวิชาการนานาชาติ (ที่มีคา Impact factor) สูงสุดของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรประจําป 2559
 2 รางวัลเหรียญทอง ผลงานสิง่ ประดิษฐนานาชาติ (SIIF 2016) กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ประจําป 2559
 5 รางวัลผลงานสิ่งประดิษฐนานาชาติ ASCOJA Invention Exhibition 2016 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศ
มาเลเซีย ประจําป 2559
 3 รางวัลผลงานสิ่งประดิษฐนานาชาติ กรุงเจนีวา สวิสเซอรแลนด ประจําป 2559
 รางวัลเข็ม "เสมาคุณูปการ" จากกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะที่เปนผูทําคุณประโยชนแกกระทรวงฯ
 เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจําป 2559
 นักศึกษาเกาดีเดนประจําป 2558 สมาคมนักศึกษาเกามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ในพระบรม
ราชูปถัมภ
 รางวัล ผลงานวิจัยระดับดีมาก สภาวิจัยแหงชาติ (วช.) ประจําป 2558
 รางวัลวิทยานิพนธปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตรกายภาพและคณิตศาสตร (ฐานะอาจารยที่ปรึกษา) สภาวิจัย
แหงชาติ (วช.) ประจําป 2558
 รางวัลผูมจี ํานวนผลงานอางอิง (Citation) ในบทความวิชาการตีพิมพในวารสารวิชาการนานาชาติ (ที่มีคา
Impact factor) สูงสุดของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรประจําป 2558
 รางวัลวิทยานิพนธปริญญาเอก ระดับดีเดนสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ฐานะอาจารยที่ปรึกษา)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรประจําป 2558
 รางวัลวิทยานิพนธปริญญาโท ระดับดีเดนสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ฐานะอาจารยที่ปรึกษา)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรประจําป 2558
 รางวัลผลงานสิง่ ประดิษฐนานาชาติ รางวัลเหรียญทอง ณ กรุงเจนีวา สวิสเซอรแลนด ประจําป 2558
 รางวัลพระราชทานเข็มเกียรติยศทองคํา “บุคคลดีเดนของชาติสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีประจําป 2556”
คณะกรรมการเอกลักษณแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี
 รางวัลโลพระราชทานเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจําป 2556
 รางวัลผูมจี ํานวนบทความวิชาการตีพิมพในวารสารวิชาการนานาชาติ (ที่มีคา Impact factor) สูงสุดของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรประจําป 2556

 รางวัลวิทยานิพนธปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตรกายภาพและคณิตศาสตร (ฐานะอาจารยที่ปรึกษา) สภาวิจัย
แหงชาติ (วช.) ประจําป 2557
 รางวัลอาจารยดเี ดน ปอมท. สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําป 2555 ที่ประชุมสภาอาจารยแหงประเทศ
ไทย (ปอมท.)
 รางวัล ผลงานวิจัยดีเดน 2 ผลงาน (คลัสเตอรพลังงาน) โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ ประจําป 2556
 รางวัล Special Prize for Outstanding Invention by Korea Invention Promotion Association (KIPA) 2013
 รางวัลวิทยานิพนธปริญญาเอก ระดับดีเดนสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ฐานะอาจารยที่ปรึกษา)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรประจําป 2556
 รางวัลวิทยานิพนธปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมศาสตรและอุตสาหกรรมวิจัย (ฐานะอาจารยที่ปรึกษา) สภาวิจัย
แหงชาติ (วช.) ประจําป 2555
 รางวัลวิทยานิพนธปริญญาเอก ระดับดีเดนสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ฐานะอาจารยที่ปรึกษา)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรประจําป 2555
 รางวัลผลงานสิง่ ประดิษฐนานาชาติ (SIIF 2012) รางวัลเหรียญทอง (1 เหรียญทอง และ 1 เหรียญเงิน)
ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี
 รางวัลอาจารยดเี ดน ปอมท. สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําป 2554 ที่ประชุมสภาอาจารยแหงประเทศ
ไทย (ปอมท.)
 รางวัลผลงานสิง่ ประดิษฐนานาชาติ รางวัลเหรียญเงิน ณ กรุงเจนีวา สวิสเซอรแลนด ประจําป 2555
 รางวัลนักวิจัยดีเดนแหงชาติ สภาวิจัยแหงชาติ (วช.) ประจําป 2554
 รางวัลผลงานวิจัยระดับดี สภาวิจัยแหงชาติ (วช.) ประจําป 2554
 รางวัลผลงานสิง่ ประดิษฐนานาชาติ (SIIF 2011) รางวัลเหรียญทอง (2 เหรียญทอง)
ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี
 รางวัล กีรตยาจารยแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (2553)
 รางวัลผลงานวิจัยระดับ Outstanding ของฝายวิชาการ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ประจําป 2553
 รางวัล Outstanding Reviewer, Talor&Francis Press 2010
 รางวัลผลงานวิจัย สภาวิจัยแหงชาติ (วช.) ประจําป 2549 2550 และ 2554
 รางวัลผลงานสิง่ ประดิษฐคิดคน สภาวิจัยแหงชาติ (วช.) ประจําป 2548 2549 2550
2551 2552 และ 2554
 รางวัลผลงานวิจัยดีเยี่ยมสาขา Thermal System and Fluid Mechanics การประชุมวิชาการ
เครือขายวิศวกรรมเครือ่ งกลแหงประเทศไทย ประจําป 2553
 รางวัลผลงานสิง่ ประดิษฐนานาชาติ (SIIF 2006) รางวัลเหรียญเงิน ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี
 รางวัลผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําป 2549
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ
 รางวัลผลงานวิทยานิพนธระดับปริญญาเอก ระดับดีเยี่ยม ประจําป 2546 สาขา
วิศวกรรมศาสตรและอุตสาหกรรมวิจัย จากสภาวิจัยแหงชาติ (วช.)
 โลรางวัลเชิดชูเกียรติผูมีผลงานวิจัยดีเดน วันนักวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 15 ครั้ง (2546-2562)

ประวัติการทํางานดานวิชาการและการบริงานงานวิจัย
 อนุกรรมาธิการการปฎิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
 คณะทํางานตําแหนงวิชาการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
 เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจําป 2556 และ 2559
 ศาสตราจารยระดับ 11 (2555)
 ศาสตราจารยระดับ 10 (2552)
 รองศาสตราจารย วิธีพิเศษ (2549)
 ผูชวยศาสตราจารย (2547)
 วุฒิเมธีวิจัย สกว. 2550 2552 และ 2555
 ทุนวิจัย Translation Grant สกว. 2550 และ 2552
 เมธีวิจัย สกว. 2547 2549 และ 2559
 เปน Committee และ Chair สําหรับการประชุมนานาชาติและระดับชาติมากกวา 50 รายการ
 เปน Reviewer ประจําวารสารวิจัยระดับนานาชาติ มากกวา 50 วารสาร
 ผลิตบัณฑิต ระดับปริญญาเอก ภายใตทุนปริญญาเอก กาญจนาภิเษก (คปก.) และทุน สกอ. สําเร็จ
การศึกษาแลวรวมกวา 15 คน
 ผลิตบัณฑิต ระดับปริญญาโทและเอกดวยทุนอื่นๆกวา 50 คน

ประวัติการทํางานภาคบริหารและบริการสังคม
 คณะกรรมการโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย กลุมการพัฒนาเทคโนโลยีและ
สงเสริมการสรางนวัตกรรม (กลุม 2)
 ที่ปรึกษาการพัฒนาเสนทางอาชีพนักวิจัย สํานักงานการวิจยั แหงชาติ (วช.)
 คณะทํางานผูป ระเมินโครงการพัฒนานวัตกรรมเพือ่ ตอยอดเชิงพาณิชย องคการเภสัชกรรม(GPO)
 คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับตําแหนงทางวิชาการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาดาน
นวัตกรรม
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยสยาม
 ประธานคณะทํางานบริหารโครงการตนแบบนักประดิษฐไทย นักประดิษฐโลก สํานักงานการวิจัย
แหงชาติ (วช)
 คณะกรรมการพิจารณาประเมินรางวัลการวิจัยแหงชาติ:รางวัลนักวิจัยดีเดนแหงชาติ สาขา
วิศวกรรมศาสตรและอุตสาหกรรมวิจัย สํานักงานการวิจัยแหงชาติ
 กรรมการผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีปองกันประเทศ
 คณะอนุกรรมการดานการพัฒนาบุคลากรการวิจัยและนวัตกรรม สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว. กระทรวงการอุดมศึกษา อว)
 คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (กวทช.)
 คณะกรรมการกลั่นกรองการจัดสถาบันอุดมศึกษาเปนกลุม : กลุมพัฒนาเทคโนโลยีและสงเสริมการ
สรางนวัตกรรม (กระทรวงการอุดมศึกษา อว)

 คณะทํางานดานการใชจายงบประมาณทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรม (สกสว. กระทรวงการอุดมศึกษา อว)
 คณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ
 คณะอนุกรรมการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
 คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับตําแหนงทางวิชาการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (อ.ก.พ.อ.)
 อนุกรรมาธิการการปฎิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กระทรวงการอุดมศึกษา อว)
 คณะทํางานตําแหนงวิชาการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กระทรวงการอุดมศึกษา อว)
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยทักษิณ
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยอีสเทอรนเอเชีย
 กรรมการสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยสถาบันรัชภาคย
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
 กรรมการพิจารณาตําแหนงวิชาการวิทยาศาสตรการแพทยเจาฟาจุฬาภรณ
 กรรมการพิจารณาตําแหนงวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
 กรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
 กรรมการพิจารณาตําแหนงวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 ประธานพิจารณาตําแหนงวิชาการสาขาวิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 กรรมการพิจารณาตําแหนงวิชาการมหาวิทยาลัยหอการคาไทย
 ประธานกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 ประธานกรรมการพิจารณาตําแหนงวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 ประธานกรรมการพิจารณาตําแหนงวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย
 กรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
 กรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
 กรรมการประจําวิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทยเจาฟาจุฬาภรณ
 กรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยนเรศวร
 กรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
 กรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
 กรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยหอการคาไทย
 กรรมการสภาวิชาการวิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทยเจาฟาจุฬาภรณ
 กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 กรรมการสภาวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
 อนุกรรมการวิชาการ สภาวิศวกร
 ที่ปรึกษาที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.วิจัย)
 ที่ปรึกษากรรมการสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ
 คณะทํางานมหาวิทยาลัย 4.0 (University 4.0)

 คณะทํางานยุทธศาสตรประเทศไทย (ในนาม ทปอ.วิจัย) Thailand 4.0
 กรรมการสาขาวิศวกรรมศาสตรและอุตสาหกรรมวิจัย สภาวิจัยแหงชาติ
 กรรมการและคณะทํางานยุทธศาสตรวจิ ัยแหงชาติ (ในนาม วช.)
 คณะกรรมการขับเคลือ่ นยุทธศาสตรวจิ ัย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
 คณะกรรมการบัญชีรายชื่อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐไทย (วช.)
 กรรมการประเมินสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมนานาชาติ (วช.)
 คณะกรรมการบมเพาะนักประดิษฐสายอุดมศึกษาและสายอาชีวศึกษาทั่วประเทศ (วช.)
 ประธานคลัสเตอรพลังงาน เครือขายมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ (RUN: Research University Network)
 Research Manager คลัสเตอรพลังงานประเทศไทย เครือขายมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ (RUN)
 ที่ปรึกษาการจัดตั้งโครงการหลักสูตรใหม สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน (PIM)
 ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
 รองคณบดีฝายการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
 รองคณบดีฝายวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ประวัติการทํางานภาคเอกชน
➢วิศวกรเครื่องกล บริษัท เชลล ประเทศไทย
➢ ผูจัดการสวน บริษัทอะโรเมติกส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
(ปจจุบันคือ PTT Global Chemical Public Company Limited, or GC)
ขอมูลอื่นๆ สืบคนไดจาก:http://www.phadungsak.me.engr.tu.ac.th/refer.html

