ศิษยเกาดีเดน ประจำป พ.ศ. 2563
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

ผูชวยศาสตราจารย ดร. ธงชัย แกวกิริยา
สาขาวิชาการ
วัน เดือน ป เกิด 10 มกราคม 2521
อายุ 42 ป
เกียรติประวัติและผลงานสรางชื่อเสียง
พ.ศ. 2556 * รางวัลผลงานวิจัยยอดเยี่ยม Best Paper Award (Runner-up) จากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ Asian Conference on Information System, ACIS2013.
พ.ศ. 2557 * รับทุนวิจัยจากประเทศญี่ปุนชื่อทุน Takahashi scholarship for research, Japan, 2014-2015
พ.ศ. 2557 * เปนผูทรงคุณวุฒิ ประธานการพิจารณาการนำเสนองานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
The Third Asian Conference on Information Systems, Vietnam
พ.ศ. 2557 * ประกาศนียบัตรรางวัล ผลงานการสอนดีเดนของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, สถาบันเทคโนโลยี
ไทย-ญี่ปุน, 2557
พ.ศ. 2557 * รางวัลเชิดชูเกียรติศษิ ยเกาดีเดน แผนกชางไฟฟา วิทยาลัยเทคนิคสิงหบุรี ป 2557
พ.ศ. 2559 * รางวัลงานวิจัยยอดเยี่ยม Best Paper Award จากการประชุมวิชาการระดับชาติ,
National Conference on Information Technology, NCIT2016
พ.ศ. 2560 * รางวัลผลงานวิจัยยอดเยี่ยม Best Paper Award จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ,
International Conference on "Communication System, Computing and IT
Applications, CSCITA, IEEE, ที่เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย
พ.ศ. 2560 * รางวัลทุนวิจัยไปทำวิจัยรวมกับศาตราจารยแหงสถาบันเทคโนโลยีชิบะ (Chiba Institute of
Technology), ประเทศญี่ปุน ดาน AI และ Data Science, 2017
พ.ศ. 2558 * รางวัลอันดับ 1 ผลงานวิจัยดีเดนของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน
2558 และ 2560
พ.ศ. 2562 * เปนผูทรงคุณวุฒิ ประธานการพิจารณาการนำเสนองานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ 2019 (Session Chair), International Conference on Internet Studies,
Nagoya, Japan
พ.ศ. 2556 * ไดรับทุนวิจัยจากรัฐบาลญี่ปุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาเอกของ Osaka Prefecture
University ประเทศญีป่ ุน
พ.ศ. 2561 * ไดรับทุนวิจัยจากบริษัท CPall จำกัดมหาชน ในการพัฒนาเกมการพยากรณความถนัดทางอาชีพ
พ.ศ. 2557 * ไดรับรางวัลงานวิจัยและดุษฎีนิพนธดีเยี่ยมจาก Osaka Prefecture University ประเทศญี่ปุน

พ.ศ. 2557 ไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติศษิ ยเกาดีเดน แผนกชางไฟฟา วิทยาลัยเทคนิคสิงหบุรี
พ.ศ. 2563 * ดำรงตำแหนงทางวิชาการเปน ผูชวยศาสตราจารย สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
พ.ศ. 2556 * ไดรับรางวัลผลงานวิจัยดีเดนในระดับชาติและนานาชาติ เปนที่ยอมรับในระดับสากล
พ.ศ. 2511-ปจจุบัน * มีผลงานวิจัยและพัฒนาทีต่ ีพิมพลงในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาติ และการประชุม
วิชาการ ระดับชาติและนานาชาติมากกวา 70 เรื่อง
พ.ศ. 2556-ปจจุบัน * มีผลงานการเขียนตำรา/หนังสือที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
พ.ศ. 2550-ปจจุบัน *ไดรับประกาศนียบัติทักษะวิชาชีพทางดาน IT ในหลากหลายทักษะในระดับสากลสามารถนำ
ทักษะและความรูดานวิชาชีพมาใชทำงานและประกอบธุรกิจจนประสบความสำเร็จ
พ.ศ. 2560-ปจจุบัน *ดำรงตำแหนงผูบริหารระดับสูงทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศในองคกรขนาดใหญที่มีชื่อเสียง
(ผูอำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน (CPall))
พ.ศ. 2558-ปจจุบัน * เปนที่ปรึกษาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ, AI, Big Data, ใหกับหนวยงานภาคเอกชน
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2543
ปริญญาตรี ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
พ.ศ. 2549
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม
คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
พ.ศ. 2548
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟาและสารสนเทศ
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
พ.ศ. 2562
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
พ.ศ. 2559
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
พ.ศ. 2557
ปริญญาเอก Doctor of Engineering in Electrical Engineering and Information
Science, Major: Computer Science and Intelligent System,
Graduate School of Engineering, Osaka Prefecture University
ประวัติการทำงาน
พ.ศ. 2560-ปจจุบัน
ผูอำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและอาจารยประจำคณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยี สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน (บริษัทในกลุม CPall จำกัดมหาชน (7-11))
พ.ศ. 2552-2560
หัวหนาศูนยสารสนเทศและการสื่อสาร, อาจารยประจำ, หัวหนาหองปฏิบัติการวิจัยการ
จัดการสารสนเทศแบบชาญฉลาด(SIM-LAB) สถาบันแทคโนโลยีไทย ญี่ปุน
พ.ศ. 2551-2552
ผูจัดการฝายวิศวกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทวันลิ้ง เทคโนโลยี จำกัด
พ.ศ. 2550-2551ผูจัดการฝายโครงสรางระบบสารสนเทศ บริษัท เวชธานีจำกัด มหาชน (โรงพยาบาลเวชธานี)
พ.ศ. 2549-2550
ผูจัดการสวนงานพัฒนาระบบ บริษัท Data E-learning
พ.ศ. 2546-2548
ผูจัดการโครงการ United Communication UCOM
พ.ศ. 2543-2546
วิศวกรระบบ บริษัท United Telecom Sale and services UTEL

ตำแหนงปจจุบัน
* ผูอำนวยการสำนักเทคโลยีสารสนเทศ สถาบันการจัดการปญญาภิวฒ
ั น
* ผูชวยศาสตราจารย สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน
* อาจารยประจำคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
* กรรมการผูจัดการบริษัท เคที ลอจิก ซิสเต็มส จำกัด
สถานที่ทำงาน
สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน เลขที่ 85/1 หมู 2 ถ.แจงวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
11120 โทรศัพท 0-2855-0000 ตอ 0265 โทรสาร 0-2555-2197 Email:thongchaikaew@pim.ac.th
สถานที่ติดตอ
เลขที่ 222/287 หมูบานสราญสิริ ถ.ปญญาอินทรา บางชัน คลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
มือถือ 09-1552-4529

