
 บันทกึข้อความ 
ส่วนงาน  ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม  โทร. (82) 1801, 1813  
ที ่ อว 67.04.2/ว.0005 วันที่  5  มกราคม  2564  
เรื่อง ขอแจ้งช่องทางในการติดต่อและส่งเอกสารระหว่างฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมและส่วนงานในช่วงที่

มหาวิทยาลัยปิดท าการชั่วคราว  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านักงาน/กอง/โรงพยาบาล

ธรรมศาสตร์ฯ ประธานสภาอาจารย์/ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัย เลขานุการคณะ/วิทยาลัย/
สถาบัน หัวหน้างาน 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรการและค าแนะน าการป้องกันควบคุมโรคไวรัส 
โคโรนา 19 (COVID-19) (ฉบับที่ 16) ลงวันที่ 1 มกราคม 2564 ได้ก าหนดมาตรการการปิดท าการชั่วคราว 
ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ศูนย์รังสิต และศูนย์พัทยา ระหว่างวันที่ 2 – 17 มกราคม 2564 
โดยให้เข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยอีกครั้งในวันที่ 18 มกราคม 2564 นั้น 

ฉะนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติงานของส่วนงานต่างๆ และฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมในช่วงที่มหาวิทยาลัยปิด
ท าการชั่วคราว ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมยังคงปฏิบัติงานตามปกติในรูปแบบการปฏิบัติงานภายในที่พักหรือ 
ที่บ้าน (Work from Home) จึงขอแจ้งช่องทางการติดต่อและส่งเอกสารให้แก่กองบริหารการวิจัย ดังนี้ 

 1. การติดต่อประสานงานของกองบริหารการวิจัย สามารถติดต่อได้โดยตรง ตาม QR Code ข้อมูล
เจ้าหน้าที่ประสานงาน ด้านล่าง ส าหรับการจัดส่งเอกสารเพ่ือเสนอขอทุนวิจัยประเภทต่างๆ ขอให้จัดส่ง
เอกสารได้ทาง Email: tu.researchfunding@gmail.com 

 2. การเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับรองมาตรฐานการวิจัย  ด้านจริยธรรมการวิจัยในคนและความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ สามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการได้ที ่

 2.1 จริยธรรมการวิจัยในคน มธ. สาขาสังคมศาสตร ์https://research.tu.ac.th/ethics 
 2.2 จริยธรรมการวิจัยในคน มธ. สาขาวิทยาศาสตร์  https://research.tu.ac.th/ethics3 
 2.3 ความปลอดภัยทางชีวภาพ มธ. https://research.tu.ac.th/biosafety 

 3. บันทึกข้อความหรือเอกสารที่จะส่งให้ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ที่ลงนามโดยหัวหน้าส่วนงานหรือ 
ผู้ได้รับมอบหมายสามารถสแกนเอกสารส่งได้ และให้แนบไฟล์เอกสารประกอบการพิจารณาที่จ าเป็นมาด้วย 
และเมื่อสถานการณ์เข้าสภาวะปกติ ให้ส่วนงานจัดส่งเอกสารต้นฉบับไปให้ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือเป็น
หลักฐาน 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

(ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิง. ศิริวรรณ สืบนุการณ์) 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 

 
 

 
รายชื่อติดต่อผู้บริหาร          กลุ่มไลน์ประชาคมวิจัย มธ.   

   และเจ้าหน้าที่ 

mailto:tu.researchfunding@gmail.com
https://research.tu.ac.th/ethics
https://research.tu.ac.th/ethics3
https://research.tu.ac.th/biosafety


ล ำดับที่ ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง/ภำระงำน เบอร์มือถือ E-mail

1 ศ.ดร.ทพญ. ศิริวรรณ สืบนุการณ์ รองอธกิารบดีฝ่ายวจิัยและนวตักรรม 081-642-5582 siriwan.suebnukarn@gmail.com

2 ผศ.ดร. ธรียุทธ โหรานนท์ ผู้ช่วยอธกิารบดีฝ่ายวจิัยและนวตักรรม 095-126-5639 teerayut.horanont@gmail.com

3 นางพรพมิล บญุศิริ ผู้อ านวยการกองบริหารการวจิัย 089-489-2602 boonsiri_p1@hotmail.com

4 นางสาวทัศนีย์ ดาวเรือง (แจ๊ด) หวัหน้างานวางแผนและบริหารงานวจิัย

ทุน matchingfund

098-832-3130 thasaneetu@gmail.com

5 นางวริศรียา ธนันชัยศิริกุล (นุ้ย) ทุนสนับสนุนการวจิัยกองทุนวจิัย (ส่วนงาน)

ประกันคุณภาพกองบริหารการวจิัย

098-532-6451 warissareeya_555358@hotmail.com

6 นางสาวจินตนา เที่ยงตรง (เป)้ ทุนบรูณาการวจิัย

ทุนวจิัยด้าน ววน.

ทุนวจิัยภายนอก

089-041-3574 pupae.tu@gmail.com

7 นางสาวสุปราณี ปราชญ์รัตนะกว ี(ปลา) ทุนวจิัย Fast Track

ทุนวจิัยและพฒันาส่ิงประดิษฐ์

ทุนวจิัยสถาบนั

เครือข่ายการวจิัย

086-669-3681

064-171-9095

p.supranee25@gmail.com

8 นางสาวศิตกมล วงษส์มบรูณ์ (แอน) ทุนวจิัยทั่วไป ส าหรับบณัฑิต

ทุนวจิัยทั่วไป ประเภทก าหนดหวัข้อ

ทุนสนับสนุนงานวจิัย ส าหรับนักวจิัยรุ่นใหม่

ทุนสนับสนุนการจัดต้ังศูนย์แหง่ความเปน็เลิศทางวชิาการ

หน่วยวจิัยมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์

061-481-1868 sitakamol@gmail.com

9 นางสาวเบญจวรรณ ประจวบลาภ (จุ๋ม) จริยธรรมการวจิัยในคน สาขาสังคมศาสตร์ 094-430-4426 benjawanjum@gmail.com

10 นางสาวระพพีร ม่วงศรี (น้ า) จริยธรรมการวจิัยในคน สาขาสังคมศาสตร์ 086-387-3803 ecsctu2@staff.tu.ac.th, narmrppm@staff.tu.ac.th

11 นางสาวชุติมา อบเหลือง (แฟง) จริยธรรมการวจิัยในคน สาขาวทิยาศาสตร์ 081-373-8856 ECScTU3@staff.tu.ac.th, chutichutii@gmail.com

12 นางสาวนาบลิละห ์มิงสะ (เบลล์) จริยธรรมการวจิัยในคน สาขาวทิยาศาสตร์ 087-001-3130 ECScTU3@staff.tu.ac.th, nabillah@tu.ac.th

13 นางสาวสิริลักษณ์ สาตบางหลวง (ดาว) ความปลอดภยัทางชีวภาพ 090-917-5709 siriluk1ka@gmail.com

14 นางสาวณาตยานี พยุงตน (เบลล์) ความปลอดภยัทางชีวภาพ 095-570-4545 payungtonbell@gmail.com

15 นางสาวนาดีญา มิงสะ (นาเดียร์) ประชาสัมพนัธท์ุน

ติดตามรายงานความก้าวหน้าทุนวจิัย

ประชุมสัมมนาด้านการวจิัย

062-220-8084 Mingsanadeeya@gmail.com

16 นางสาวเฟือ่งกาญจน์ สารัมภานนท์ (อีฟ) หวัหน้างานส่งเสริมและเผยแพร่งานวจิัย 089-126-8485 fuangkan_ka@hotmail.com

17 นางวลิาวลัย์ กางการ (วลัย์) ทุนสนับสนุนการแปลบทความวจิัยและบทความทาง

วชิาการ

รางวลัผลงานวจิัยดีเด่น

089-216-0991 wanly7728@gmail.com

18 นางสาวหทัยชนก พึง่ศรี (อ้อม) รางวลัสนับสนุนการตีพมิพผ์ลงานทางวชิาการและ

เผยแพร่งานสร้างสรรค์

ประเภทผลงานสร้างสรรค์

รางวลัสนับสนุนการตีพมิพผ์ลงานทางวชิาการและ

เผยแพร่งานสร้างสรรค์

ประเภทการตีพมิพบ์ทความวจิัยระดับบณัฑิตศึกษา

งานวนันักประดิษฐ์/Thailand Research Expo

รางวลันักวจิัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ

โครงการแลกเปล่ียนประสบการณ์นักวจิัย

084-682-1650  pungsri_4@hotmail.com

 hathaichanok.aom@gmail.com

ช่องทำงกำรตดิตอ่ผู้บริหำรและบคุลำกร

กองบริหำรกำรวิจยั มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์

ผู้บรหิำร

งำนวำงแผนและบรหิำรงำนวิจัย

งำนส่งเสรมิและเผยแพรง่ำนวิจัย

https://www4.tu.ac.th/oth/overview-resume/OneRectorGC_sm.php?select=GRN&id_rector=230
mailto:siriwan.suebnukarn@gmail.com
https://www4.tu.ac.th/oth/overview-resume/OneRectorGC_sm.php?select=GRN&id_rector=256
mailto:teerayut.horanont@gmail.com
mailto:boonsiri_p1@hotmail.com
mailto:fuangkan_ka@hotmail.com


ล ำดับที่ ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง/ภำระงำน เบอร์มือถือ E-mail

19 นางสาวกัลยาภสัร์ ศิวปฐมพร (เลนส์) ทุนปริญญาเอก มธ.

รางวลั TTF AWARD

รางวลัวทิยานิพนธดี์เด่น มธ.

ทุน TGISI

GMSARN

063-365-2442 rue2517@hotmail.com

20 นางสาวเอกธดิา แดงปรก (แท๊ป) ทุนสนับสนุนการตีพมิพผ์ลงานวจิัย

ทุนสนับสนุนการตีพมิพผ์ลงานวชิาการ

ทุนสนับสนุนการจดสิทธบิตัรหรืออนุสิทธบิตัร

BUALUANG ASEAN CHAIR PROFESSORSHIP

083-062-6142 eaktida.tap@gmail.com

21  นายวนัเฉลิม กระจัดกลาง (น้ าเหนือ) ทุนอุดหนุนการน าเสนอผลงานทางวชิาการ 

ผลงานสร้างสรรค์และส่ิงประดิษฐ์นวตักรรมในต่างประเทศ

ประชุมวชิาการ 4  สถาบนั

งานวนันักวจิัย

Thammasat Posdoctoral Fellow

084-824-9615 naamnuea.k@gmail.com

22 นางสาวเฟือ่งกาญจน์ สารัมภานนท์ (อีฟ) หวัหน้างานวารสารทางวชิาการและระบบข้อมูลการวจิัย 089-126-8485 fuangkan_ka@hotmail.com

23 นางสาวชัชฎา วฒิุโชคด ารงค์ (น้ า) วารสารวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วารสาร Science & Technology Asia

063-562-6159 วารสารวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

tstj.tu@gmail.com

วารสาร Science & Technology Asia

sciencetechnologyasia@gmail.com

24 นางสาววราภรณ์ ม่วงใหญ่เกาะ (คอนเน่) ดูแลเวบ็ไซต์กองบริหารการวจิัย / เวบ็ไซต์วารสารวชิาการ

ดูแล Facebook กองบริหารการวจิัย

ระบบข้อมูลกองบริหารการวจิัย

082-6514997 conne-lovelove@hotmail.com

25  นางสาวปยิาภรณ์ นฤภยั (แพรวา) วารสารธรรมศาสตร์

วารสาร Thammasat Review

095-253-2951 วารสารธรรมศาสตร์

journal.tu@gmail.com

วารสาร Thammasat Review

thammasatreview@gmail.com

26  นางสาวมุธติา ม่วงทอง (เคลียร์) จัดท าเอกสารของวารสาร 4 ฉบบั 080-235-9196 mutitaklear05@gmail.com

27 นางสาวสุนันท์ เทียนสวา่ง (นัน) งานด้านบคุคล

งานด้านวสัดุและครุภณัฑ์

081-347-6713 sunan-z@hotmail.com

28 นายรติ สมันตรัฐ (โปง้) เลขานุการ 082-782-8212 rati-a31@hotmail.com

29 นายอุทัย ขันธมาลัย (ตุ้ม) งานสารบรรณ 061-481-1868 utai@tu.ac.th

30 นางสุวรรณา ใจจุมป ู(นา) พนักงานสถานที่ 082-510-6231 sailom@gmail.com

31 นางสมพศิ สุภามงคล (น้อย) พนักงานสถานที่ 081-767-5545

งำนวำรสำรทำงวิชำกำรและระบบขอ้มลูกำรวิจัย

งำนธุรกำร

งำนส่งเสรมิและเผยแพรง่ำนวิจัย

mailto:fuangkan_ka@hotmail.com
mailto:conne-lovelove@hotmail.com
mailto:mutitaklear05@gmail.com
mailto:sailom@gmail.com

	บันทึก แจ้งช่องทางการติดต่อ
	รายชื่อ+เบอร์ติดต่อบุคลากรกองวิจัย

