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ภาพรวมกองบรหิารการวจิยั



 
          กองบรหิารการวจิยั มหีน้าที�สนบัสนนุการบรหิารจดัการดา้นการวจิยั ภายใต้การบงัคับบญัชาของ
รองอธกิารบดีและผูช้ว่ยอธกิารบดทีี�ไดร้บัมอบหมายจากอธกิารบดใีหกํ้ากับดแูลงานดา้นการวจิยั ผา่น
คณะกรรมการบรหิารงานวจิยั มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์และคณะอนกุรรมการดา้นการวจิยัชุดต่าง ๆ 
          กองบรหิารการวจิยัเดมิมสีถานะเป�นหนว่ยงาน ระดบังาน ชื�อ งานสง่เสรมิการวจิยั ภายใต้สงักัด
กองบรกิารการศึกษา สาํนกังานอธกิารบดี ต่อมาในการประชุมสภามหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์เมื�อวนัที�
26 พฤษภาคม 2551 ไดม้มีติยกสถานะหนว่ยงานเทียบเท่ากองตามพระราชบญัญติัมหาวทิยาลัย-
ธรรมศาสตร ์พ.ศ.2531 เป�น สาํนกังานบรหิารการวจิยั ตามขอ้บงัคับมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์วา่ดว้ย
การจดัโครงสรา้งสาํนักงานอธกิารบด ี(ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2551 ประกาศ ณ วนัที� 30 พฤษภาคม 2551 
ได้แบง่สว่นงานเป�น 2 งาน ไดแ้ก่

1. งานวางแผนและบรหิารงานวจิยั 

2. งานสง่เสรมิและเผยแพรง่านวจิยั 

          ต่อมา ได้มกีารแก้ไขโครงสรา้งการแบง่สว่นงานและหนา้ที�ความรบัผดิชอบของหน่วยงาน
เพิ�มเติมอีก 1 งาน ไดแ้ก่  

3. งานวารสารทางวชิาการและระบบขอ้มูลการวจิยั ตามขอ้บงัคับมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์
วา่ด้วยการ จดัโครงสรา้ง สาํนกังานอธกิารบด ี(ฉบบัที� 7) พ.ศ. 2556 ประกาศ ณ วนัที� 18 กมุภาพนัธ์
2556 
          ป�จจุบนัจากขอ้บงัคับมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์วา่ด้วยการจดัตั�งและบรหิารสว่นงานที�มหีน้าที�
สนับสนุนการดําเนินงานสภามหาวทิยาลัยและการบรหิารมหาวทิยาลัย พ.ศ. 2556 ไดม้กีารปรบัปรงุ
โครงสรา้งสว่นงานที�ทําหน้าที�สนับสนนุการบรหิารมหาวทิยาลัย เพื�อพฒันาและบูรณาการงานดา้น
การบรหิารจดัการมหาวทิยาลัยใหม้ปีระสทิธภิาพยิ�งขึ�น และเพื�อรองรบัการเขา้สูก่ารเป�นมหาวทิยาลัย
ในกํากับของรฐั กําหนดใหส้าํนักงานบรหิารการวจิยั เป�นกองบรหิารการวจิยั ที�มฐีานะเทียบเท่ากอง
ตามประกาศทบวงมหาวทิยาลัย วา่ดว้ยการแบง่สว่นราชการภายในมหาวทิยาลัย และเป�นสว่นหนึ�งของ
สาํนักงานบรหิารวชิาการและพฒันานกัศึกษา ที�ประกอบดว้ย กองบรกิารการศึกษา กองกิจการนกัศึกษา 
กองวเิทศสมัพนัธ ์และกองบรหิารการวจิยั ตั�งแต่วนัที� 1 ตลุาคม 2556 เป�นต้นไป
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ปรชัญา / วสิยัทัศน์ / พนัธกิจ

ธรรมศาสตรว์จิยั ก้าวไกลสูส่ากล

กองบรหิารการวจิยั มปีณิธานในการเป�นองค์กรที�มสีว่นสนบัสนนุสง่เสรมิ
ใหก้ารดาํเนินงานดา้นบรหิารการวจิยัของมหาวทิยาลัยมปีระสทิธภิาพ และ
ตอบสนองความต้องการดา้นการวจิยัของบุคลากรมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์
อยา่งเท่าเทียมและทั�วถึง

เป�นหนว่ยงานด้านการบรหิารการวจิยัของมหาวทิยาลัยธรรมศาสตรที์�ดาํเนินการ
อยา่งเป�นระบบและมปีระสทิธภิาพ เพื�อตอบสนองความต้องการด้านการวจิยัของ
บุคลากรมหาวทิยาลัยธรรมศาสตรอ์ยา่งเท่าเทียมและทั�วถึง

1. สง่เสรมิและสนับสนุนการผลิตงานวจิยัที�ไดม้าตรฐานและแก้ไขป�ญหาของสงัคม
2. สง่เสรมิและเผยแพรผ่ลงานวจิยัสูส่งัคมและวงวชิาการ
3. สรา้งบรรยากาศและแรงจูงใจที�เอื�อต่อการทําการวจิยั

1. มผีลงานวจิยัที�ไดม้าตรฐานสากล และสามารถแก้ไขป�ญหาของสงัคมได้
2. มกีารเผยแพรผ่ลงานวจิยัออกสูส่งัคมและวงวชิาการในรปูแบบต่าง ๆ 
    ได้อยา่งมมีาตรฐานและต่อเนื�อง
3. มบีรรยากาศทางการวจิยัและแรงจูงใจที�เอื�อต่อการผลิตงานวจิยัที�มคีณุภาพ

ปรชัญา

ปณิธาน

วสิยัทัศน์

พนัธกิจ

เป�าประสงค์
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พนัธกิจที� 1 สง่เสรมิและสนับสนุนการผลิตงานวจิยัที�ไดม้าตรฐานและแก้ไขป�ญหาของสงัคม
เป�าประสงค์ มผีลงานวจิยัที�ไดม้าตรฐานสากล และสามารถแก้ไขป�ญหาของสงัคมได้
 

กลยุทธที์� 1 การจดัสรรงบประมาณเพื�อสนบัสนนุทนุวจิยั
          1.1 มกีารจดัสรรงบประมาณประเภทต่าง ๆ เพื�อเป�นทนุสนบัสนนุการวจิยัทกุสาขาวชิา เพื�อสง่เสรมิ
การวจิยัและการเรยีนการสอนที�มกีารค้นควา้วจิยัดว้ยตนเองทกุระดบัทั�งคณาจารย ์บุคลากรฝ�ายสนบัสนุน
และนักศึกษา
 

กลยุทธที์� 2 ระบบพี�เลี�ยงนกัวจิยั
          2.1 มกีารจดัสรรทนุวจิยัโดยใชร้ะบบพี�เลี�ยงนกัวจิยั เพื�อเป�นการแลกเปลี�ยนเรยีนรูร้ะหวา่งนกัวจิยั
รุน่ใหมแ่ละนักวจิยัรุน่พี� 
 

กลยุทธที์� 3 การสนับสนุนการผลิตผลงานทางวชิาการที�มคีณุภาพ
          3.1 จดัใหม้ทีนุสนับสนุนการตีพมิพผ์ลงานวจิยั การเขยีนตําราและสื�อการสอนที�มคีณุภาพ
 

กลยุทธที์� 4 การสรา้งมาตรฐานดา้นจรยิธรรมการวจิยั
          4.1 มกีารกลั�นกรองโครงรา่งการวจิยัโดยคณะกรรมการพจิารณาโครงการวจิยั เพื�อการรบัรอง
ด้านจรยิธรรมการวจิยัทั�งในคนและสตัวท์ดลอง
 

พนัธกิจที� 2 สง่เสรมิและเผยแพรผ่ลงานวจิยัสูส่งัคมและวงวชิาการ
เป�าประสงค์ มกีารเผยแพรผ่ลงานวจิยัออกสูส่งัคมและวงวชิาการในรปูแบบต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมมีาตรฐาน
 

กลยุทธที์� 1 การสนับสนนุการนําเสนอผลงานวชิาการต่อสาธารณะ
          1.1 มกีารจดัสรรงบประมาณเพื�อสนบัสนนุบุคลากรที�มผีลงานวชิาการ และต้องการเผยแพร่
ต่อสาธารณะทั�งในและต่างประเทศ
 

กลยุทธที์� 2 การสนับสนุนการตีพมิพผ์ลงานวชิาการ และการนาํผลงานวจิยัไปใชป้ระโยชน์
2.1 จดัสรรทนุสนับสนุนการตีพมิพผ์ลงานวจิยั งานสรา้งสรรค์ และผลงานวชิาการทกุรปูแบบ
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กลยุทธที์� 3 การจดัทําวารสารวชิาการเพื�อเป�นชอ่งทางการเผยแพรผ่ลงาน
3.1 ดาํเนินการจดัทําวารสารทางวชิาการของมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์จาํนวน 4 ฉบบั
3.2 สนับสนุนงบประมาณในการจดัทําวารสารวชิาการในระดบัคณะ

 
กลยุทธที์� 4 การจดัทําเวบ็ไซต์ของกองบรหิารการวจิยั

4.1 มกีารจดัทําเวบ็ไซต์ของกองบรหิารการวจิยัเพื�อเป�นชอ่งทางในการประชาสมัพนัธข์อ้มูล
สารสนเทศดา้นวจิยั
 
กลยุทธที์� 5 การจดัสมัมนา / โครงการประชุมวชิาการ

5.1 ดาํเนินการจดัการอบรมและการประชุมวชิาการระดบัชาติ เพื�อเป�นเวทีในการนาํเสนอผลงาน
วชิาการ และแลกเปลี�ยนเรยีนรูป้ระสบการณ์ดา้นวจิยัระหวา่งนกัวจิยั นกัวชิาการ คณาจารย ์นักศึกษา
บุคคลทั�วไปทั�งภาครฐัและเอกชน
 
กลยุทธที์� 6 การสนับสนุนการจดสทิธบิตัร

6.1 จดัสรรทนุเพื�อสนับสนุนการจดสทิธบิตัรและอนสุทิธบิตัร
 
พนัธกิจที� 3  สรา้งบรรยากาศและแรงจูงใจที�เอื�อต่อการทําการวจิยั
เป�าประสงค์ มบีรรยากาศทางการวจิยัและแรงจูงใจที�เอื�อต่อการผลิตงานวจิยัที�มคีณุภาพ
 
กลยุทธที์� 1 ยกยอ่งเชดิชูผูม้คีวามสามารถดา้นการวจิยั

1.1 มกีารใหร้างวลัแก่นักวจิยัที�สรา้งชื�อเสยีงทางด้านการวจิยัและมผีลงานวจิยัโดดเดน่ เพื�อเป�นการ
สรา้งแรงจูงใจใหบุ้คลากรผลิตผลงานวจิยัที�มคีณุภาพมากยิ�งขึ�น
 
กลยุทธที์� 2 การรว่มมอืทางด้านการวจิยั / เครอืขา่ยการวจิยั

2.1 มกีารสง่เสรมิการรวมกลุ่มวจิยัในรปูแบบของศูนยแ์หง่ความเป�นเลิศทางวชิาการ
2.2 มกีารสง่เสรมิใหบุ้คลากรของมหาวทิยาลัยรว่มทีมวจิยักับหนว่ยงานภายนอก

 
กลยุทธที์� 3 การบรหิารจดัการเพื�อการวจิยั

3.1 มกีารบรหิารจดัการอยา่งเป�นระบบ มปีระสทิธภิาพ และตอบสนองความต้องการของบุคลากร

กลยุทธต์ามพนัธกิจ
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กองบรหิารการวจิยั มกีารกําหนดขอบเขตภาระงานที�เกี�ยวขอ้งจาํนวน 3 งาน ดงันี�
 
            

1. งานวางแผนและบรหิารงานวจิยั
มหีน้าที�รบัผดิชอบในการจดัทําแผนยุทธศาสตร ์และทิศทางการวจิยัระดบัมหาวทิยาลัย จดัทําแผน

บรหิารงานวจิยัและงบประมาณประจาํป� ปฏิบติัหนา้ที�ฝ�ายเลขานกุารของคณะกรรมการบรหิารงานวจิยั
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์รวมถึงคณะกรรมการและคณะอนกุรรมการต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกับการวจิยั
ประสานงานกับผูท้รงคณุวุฒปิระเมนิงานวจิยั จดัสรรทนุวจิยั ติดตามประเมนิผลความก้าวหนา้ของ
โครงการวจิยั ดําเนินงานเกี�ยวขอ้งกับการเบกิจา่ยงบประมาณ จดัทําแผนบรหิารความเสี�ยง จดัทําประกัน
คณุภาพดา้นการวจิยัระดบัมหาวทิยาลัย พรอ้มทั�งกํากับดแูลมาตรฐานคณุภาพการวจิยั จดัทําแผน
การจดัการความรูด้้านการวจิยั จดัทําแผนพฒันาบุคลากรดา้นวจิยั ประสานความรว่มมอืกับหนว่ยงานทั�ง
ภายในและภายนอกมหาวทิยาลัย พจิารณาจดัตั�ง ติดตาม และรายงานการดาํเนินงานของหน่วยวจิยั
เฉพาะทาง และศูนยแ์หง่ความเป�นเลิศทางวชิาการ พจิารณาขอ้เสนอโครงการและออกใบรบัรองใหแ้ก่
โครงการวจิยัด้านจรยิธรรมในคน ความปลอดภัยทางชวีภาพ และปฏิบติัหนา้ที�อื�นตามที�ไดร้บัมอบหมาย
 

2. งานสง่เสรมิและเผยแพรง่านวจิยั
มหีน้าที�รบัผดิชอบดาํเนินงานต่าง ๆ เพื�อสนบัสนนุการทําวจิยัของบุคลากรและนกัศึกษาระดบั

บณัฑิตศึกษา อันได้แก่ ทนุปรญิญาเอก ทนุผูช้ว่ยสอน รางวลัวทิยานพินธด์เีดน่ ทนุสนบัสนุนการตีพมิพ์
ผลงานวจิยั ทนุสนับสนุนการตีพมิพผ์ลงานวชิาการ การรว่มประชุมทางวชิาการระดบันานาชาติ รางวลัผล
งานวจิยัดีเดน่ การจดัสมัมนาทางวชิาการเพื�อเผยแพรผ่ลงานวจิยั การดําเนินการเกี�ยวกับการใหร้างวลั
เชดิชูเกียรติผลงานวจิยัและนกัวจิยัดเีดน่ จดัใหม้กีารฝ�กอบรมดา้นการวจิยัแก่บุคลากรของมหาวทิยาลัย
รวมตลอดถึงการรวบรวมขอ้มูลการจดทะเบยีนทรพัยส์นิทางป�ญญา จดัทําหลักเกณฑ์และระเบยีบ
ที�เกี�ยวขอ้งกับทรพัยส์นิทางป�ญญา การจดัประชุมวชิาการระดบัชาติ การสนบัสนุนการจดัประชุมวชิาการ
ระดับนานาชาติ และปฏิบติัหน้าที�อื�นตามที�รบัมอบหมาย
 

3. งานวารสารทางวชิาการและระบบขอ้มูลการวจิยั
มหีน้าที�รบัผดิชอบประสานงานการจดัทําวารสารทางวชิาการของมหาวทิยาลัย กํากับดแูลวารสาร

ทางวชิาการของสว่นราชการ สว่นงานภายใน หรอืหนว่ยงานของมหาวทิยาลัย จดัทําระบบฐานขอ้มูลดา้น
การวจิยั จดัทําและดแูลเวบ็ไซต์ของกองบรหิารการวจิยั จดัทํารายงานประจาํป�ของฝ�ายวจิยั ประชาสมัพนัธ์
และเผยแพรข่อ้มูลเกี�ยวกับการวจิยั และปฏิบติัหนา้ที�อื�นตามที�ได้รบัมอบหมาย

ภารกิจ
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หวัหน้างานวางแผน
และบรหิารงานวจิยั

 

หวัหนา้งานสง่เสรมิ
และเผยแพรง่านวจิยั

หวัหนา้งานวารสารทางวชิาการ
และระบบขอ้มูลการวจิยั

อธกิารบดี

รองอธกิารบดฝี�ายวจิยั

ผูช้ว่ยอธกิารบดฝี�ายวจิยั

ผูอํ้านวยการกองบรหิารการวจิยั

หน่วยเลขานุการ

โค
รง
สร
า้ง
กา
รบ
รหิ
าร
กอ
งบ
รหิ
าร
กา
รว
จิยั
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งานวางแผนและบรหิารงานวจิยั
หัวหนา้งาน : นางสาวทัศนีย ์ดาวเรอืง
เจา้หนา้ที� :

1. นางสาวเบญจวรรณ ประจวบลาภ
2. นายณรงค์ เมอืงโสภา
3. นางสาวสปุราณ ีปราชญร์ตันะกวี
4. นางสาวศิตกมล วงษ์สมบูรณ์
5. นางสาวจนิตนา เที�ยงตรง
6. นางสาวสริลัิกษณ ์สาตบางหลวง
7. นางสาวมณัฑนา ชื�นบุญชู

งานวารสารทางวชิาการและระบบขอ้มูลการวจิยั
หัวหนา้งาน : นางสาวเฟ�� องกาญจน์ สารมัภานนท์ 
เจา้หนา้ที� :

1. นางสาวชชัฎา วุฒโิชคดาํรงค์
2. นางสาววราภรณ ์มว่งใหญเ่กาะ                        
3. นางสาวธญัญารตัน ์เจยีมกลิ�น
4. นางสาวป�ยาภรณ์ นฤภัย

งานสง่เสรมิและเผยแพรง่านวจิยั
หัวหน้างาน : นายหฤหรรษ์ สมใจ 
เจา้หน้าที� :

1. นางวลิาวลัย ์กางการ
2. นางสาวกัลยาภัสร ์ศิวปฐมพร
3. นางสาวเอกธดิา แดงปรก
4. นางสาวหทัยชนก พึ�งศรี
5. นายวนัเฉลิม กระจดักลาง

 

หน่วยเลขานกุาร
เจา้หนา้ที� :

1. นางสาวสนัุนท์ เทียนสวา่ง
2. นายอุทัย ขนัธมาลัย
3. นายรติ สมนัตรฐั
4. นางสวุรรณา ใจจุมปู
5. นางสมพศิ สภุามงคล

บุคลากรกองบรหิารการวจิยั
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ผลการดาํเนนิงาน
การจดัสรรทนุสนบัสนุนการวจิยั



         มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์มนีโยบายในการสง่เสรมิและพฒันางานวจิยัของมหาวทิยาลัย
เพื�อก้าวไปสูก่ารเป�น “มหาวทิยาลัยวจิยั (Research University)” และมนีโยบายในการ
สง่เสรมิการวจิยั เพื�อเพิ�มศักยภาพของประเทศในการแขง่ขนักับนานาชาติ โดยมหาวทิยาลัย
ได้ใหค้วามสาํคัญกับคณุค่าของการวจิยั ซึ�งเป�นสว่นสาํคัญในการเสรมิสรา้งองค์ความรูใ้นทาง
ทฤษฎี ความรูเ้ชงิประยุกต์ใหม ่ๆ อันเป�นพื�นฐานสาํคัญในการสนับสนนุหรอืสง่เสรมิภารกิจ  
 อื�น ๆ ของมหาวทิยาลัย จงึไดจ้ดัใหม้ทีนุสนบัสนนุการวจิยัในประเภทต่าง ๆ ดงันี�

การจดัสรรทนุสนบัสนนุการวจิยั
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        เป�นโครงการวจิยัที�ได้รบัทนุสนบัสนนุเป�นเงินอุดหนนุการวจิยัจากเงินงบประมาณแผน่ดนิ
โดยขอ้เสนอโครงการวจิยัจะต้องเป�นไปตามนโยบายและยุทธศาสตรก์ารวจิยัของประเทศ
และนโยบายการวจิยัของมหาวทิยาลัย โดยมคีณะอนกุรรมการพจิารณาทนุวจิยัและสง่เสรมิ
การวจิยัของมหาวทิยาลัย เป�นผูก้ลั�นกรองขอ้เสนอโครงการวจิยั รวมทั�งงบประมาณใหถ้กูต้อง
เหมาะสม ตามที�สาํนักงานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาติ (วช.) กําหนด และตามวงเงินงบประมาณ
แผน่ดินที�ได้รบัจดัสรรจากสาํนกังบประมาณ ซึ�งผลการจดัสรรทนุอุดหนุนการวจิยัจากงบประมาณ
แผน่ดิน ประจาํป�งบประมาณ 2561 จาํแนกตามสาขาวชิาดังนี�

ทนุอุดหนนุการวจิยังบประมาณแผน่ดิน
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ทนุสนบัสนนุการวจิยัจากเงินกองทนุวจิยั
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์

        ฝ�ายวจิยั ไดจ้ดัสรรงบประมาณจากกองทนุวจิยั มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์เพื�อสนบัสนนุ
การดาํเนินงานวจิยัสาํหรบับุคลากร และนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์
เป�นประจาํทกุป� โดยในป�งบประมาณ 2561 กองทนุวจิยัฯ ไดจ้ดัสรรทนุสนบัสนนุการวจิยัใหแ้ก่
บุคลากรมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์จาํแนกตามประเภททนุ ดงันี�
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         มหาวทิยาลัยมนีโยบายในการรว่มสมบททนุสนบัสนนุการวจิยักับสาํนกังานกองทนุ
สนับสนุนการวจิยั (สกว.) เพื�อเป�นการสนบัสนนุใหบุ้คลากรของมหาวทิยาลัยไดผ้ลิตผลงานวจิยั
ที�คณุภาพ โดยมหาวทิยาลัยและหนว่ยงานต้นสงักัดของผูเ้สนอขอทนุจะรว่มสมทบในอัตรา
รอ้ยละ 50 ของวงเงินที� สกว. กําหนด โดยในป�งบประมาณ 2561 มโีครงการวจิยัและวงเงิน
ที�มหาวทิยาลัยใหก้ารสนับสนุน ดงันี�

การรว่มทนุวจิยักับหนว่ยงานภายนอก

จาํแนกตามประเภททนุ

จาํแนกตามสาขาวชิา
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ผลการดาํเนนิงานการสง่เสรมิ
และเผยแพรก่ารวจิยั



ทนุสนบัสนนุการตีพมิพผ์ลงานวจิยั
ประจาํป�งบประมาณ 2561 แบง่ออกเป�น 2 ประเภท ดังนี� 

 
1. ประเภทที�1 บทความวจิยัที�ตีพมิพแ์ล้วในวารสารวชิาการระดบันานาชาติที�อยูใ่น
    ฐานขอ้มูลสากล Scopus และ/หรอื ISI Web of Science แบง่เป�น

 
1.1 บทความวจิยัที�ตีพมิพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาติที�ถกูจดัใหอ้ยูใ่นการจดัอันดบัของ
       วารสาร SJR (SCImago Journal Rank) ควอไทล์ที� 1 (Q1) ใหไ้ดร้บัเงินสนบัสนุน
       บทความวจิยัละ 50,000 บาท

 
1.2 บทความวจิยัที�ตีพมิพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาติที�ถกูจดัใหอ้ยูใ่นการจดัอันดบัของ
       วารสาร SJR (SCImago Journal Rank) ควอไทล์ที� 2 (Q2) ใหไ้ดร้บัเงินสนบัสนุน
       บทความวจิยัละ 40,000 บาท
 
1.3 บทความวจิยัที�ตีพมิพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาติที�ถกูจดัใหอ้ยูใ่นการจดัอันดบัของ
      วารสาร SJR (SCImago Journal Rank) ควอไทล์ที� 3 (Q3) ใหไ้ดร้บัเงินสนบัสนุน
      บทความวจิยัละ 30,000 บาท 
 
1.4 บทความวจิยัที�ตีพมิพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาติที�ถกูจดัใหอ้ยูใ่นการจดัอันดบัของ 
      วารสาร SJR (SCImago Journal Rank) ควอไทล์ที� 4 (Q4) ใหไ้ดร้บัเงินสนบัสนุน
      บทความวจิยัละ 20,000 บาท 
 

2. ประเภทที� 2 บทความวจิยัที�ตีพมิพแ์ล้วในวารสารวชิาการระดบัชาติที�อยูใ่นฐานขอ้มูลระดบัชาติ 
    ThaiJournal Citation Index (TCI) เฉพาะวารสารที�มชีื�ออยูใ่นกลุ่มที� 1และกลุ่มที� 2 ใหไ้ดร้บั
    เงินสนับสนุนบทความวจิยัละ 5,000 บาท 
 
3. บุคลากรที�ไดร้บัเงินรางวลัสาํหรบับทความวจิยัแรกในป�นั�น ที�ตีพมิพบ์ทความวจิยัในวารสาร
     วชิาการระดับนานาชาติเพิ�มเติมอีกบทความละ 10,000 บาท

ทนุสนบัสนนุการตีพมิพผ์ลงานวจิยั
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หมายเหต ุ* ประกาศมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์เรื�อง ทนุสนบัสนนุการตีพมิพผ์ลงานวจิยั
ประจาํป�งบประมาณ 2560 กําหนดใหบุ้คลากรไดร้บัเงินสนบัสนนุและรางวลัสาํหรบับทความวจิยั
ที�ตีพมิพใ์นวารสารวชิาการระดบัชาติและนานาชาติคนละไมเ่กิน 300,000 บาท ต่อหนึ�งป�                    

ผลการดําเนนิงานการจดัสรรทนุสนบัสนนุการตีพมิพผ์ลงานวจิยั
ป�งบประมาณ 2561
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ทนุสนับสนุนการตีพมิพผ์ลงานวชิาการ ประจาํป�งบประมาณ 2561 แบง่ออกเป�น 2 ประเภท ดงันี�

     1. ประเภทที� 1  บทความวชิาการที�ตีพมิพแ์ล้วในวารสารวชิาการระดบันานาชาติ
         ที�อยูใ่นฐานขอ้มูลสากล Scopus และ/หรอื ISI Web of Science ใหไ้ดร้บัเงินสนบัสนุน
         บทความละ 10,000 บาท 

2. ประเภทที� 2 บทความวชิาการที�ตีพมิพแ์ล้วในวารสารวชิาการระดบัชาติที�อยูใ่นฐานขอ้มูล
    ระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI)  เฉพาะวารสารที�มชีื�ออยูใ่นกลุ่มที� 1 
    และกลุ่มที� 2 ใหไ้ด้รบัเงินสนบัสนนุบทความละ 5,000 บาท

ทนุสนบัสนุนการตีพมิพผ์ลงานวชิาการ
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             รางวลัการเผยแพรผ่ลงานสรา้งสรรค์ เป�นการสนบัสนนุและสง่เสรมิใหบุ้คลากรของ      

 มหาวทิยาลัย ไดส้รา้งสรรค์ผลงานที�ไดค้ณุภาพมาตรฐาน และมกีารเผยแพรผ่ลงานสรา้งสรรค์ 

 มากยิ�งขึ�น ทั�งในระดับชาติและนานาชาติ 

 แบง่ออกเป�น 3 ประเภท ดงันี�
            ประเภทที� 1 งานสรา้งสรรค์ที�เผยแพรใ่นระดบันานาชาติ เงินรางวลัผลงานละ 50,000 บาท
            ประเภทที� 2 งานสรา้งสรรค์ที�เผยแพรใ่นระดบัความรว่มมอืระหวา่งประเทศเงินรางวลั
ผลงานละ 20,000 บาท
            ประเภทที� 3 งานสรา้งสรรค์ที�เผยแพรใ่นระดบัชาติ เงินรางวลัผลงานละ 10,000 บาท
โดยในป�การศึกษา 2560 ไดจ้ดัสรรรางวลัการเผยแพรผ่ลงานสรา้งสรรค์ ตามรายการดงันี�

รางวลัการเผยแพรผ่ลงานสรา้งสรรค์
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ทนุสนับสนุนการจดสทิธบิตัรหรอือนุสทิธบิตัร เป�นการสนบัสนนุและสง่เสรมิบุคลากรของ
มหาวทิยาลัยที�สรา้งสรรค์ผลงานวจิยั / สิ�งประดษิฐที์�มคีณุภาพ และสามารถนาํไปจดสทิธบิตัร หรอื
อนุสทิธบิตัรได้ โดยในป�งบประมาณ 2561 มจีาํนวนทั�งสิ�น 26 ผลงาน งบประมาณ 520,000 บาท
แบง่เป�น

ทนุสนบัสนุนการจดสทิธบิตัร / อนสุทิธบิตัร
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ผลการดาํเนนิงาน
การรบัรองดา้นคณุภาพการวจิยั

ตามหลักมาตรฐานสากล



             มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์คํานงึถึงการดําเนนิการวจิยัที�มคีณุภาพและได้มาตรฐานสากล
จงึได้กําหนดใหโ้ครงการวจิยัที�มคีวามเกี�ยวขอ้งกับการดาํเนนิงานด้านความปลอดภัยทางชวีภาพ
การดําเนินงานที�เกี�ยวขอ้งกับจรยิธรรมการวจิยัทั�งในคนและในสตัว ์จะต้องผา่นการรบัรองจาก
คณะกรรมการที�มหาวทิยาลัยจดัตั�งขึ�น ดงันี�
 
1.    คณะกรรมการควบคมุความปลอดภัยทางชวีภาพ มธ. 

       ดาํเนินการโดย กองบรหิารการวจิยั มธ.

2.    คณะอนุกรรมการจรยิธรรมการวจิยัในคน ชุดที� 1 

       ดาํเนินการโดย คณะแพทยศาสตร ์มธ.

3.    คณะอนุกรรมการจรยิธรรมการวจิยัในคน ชุดที� 2 

       ดาํเนินการโดย กองบรหิารการวจิยั มธ.

4.    คณะอนุกรรมการจรยิธรรมการวจิยัในคน ชุดที� 3 

       ดาํเนินการโดย กองบรหิารการวจิยั มธ.

5.    คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณการวจิยัในสตัว ์

       ดาํเนินการโดย ศูนยส์ตัวท์ดลอง มธ.
 
สาํหรบัในรอบป� 2561มหาวทิยาลัยมโีครงการวจิยัที�เกี�ยวขอ้งกับจรยิธรรมการวจิยั และความปลอดภัย
ทางชวีภาพที�ได้รบัการอนมุติัแล้ว ดงันี�

การรบัรองด้านคณุภาพการวจิยั
ตามหลักมาตรฐานสากล
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ผลการดาํเนนิงาน
การใหร้างวลัดา้นการวจิยั



             รางวลัผลงานวจิยัดีเดน่ กําหนดขึ�นเพื�อเป�นการเชดิชูเกียรติแก่เจา้ของผลงานวจิยั 
ซึ�งได้ผลิตผลงานวจิยัที�มคีณุภาพสูแ่วดวงวชิาการและสาธารณชน ตลอดจนเพื�อเป�นขวญัและกําลังใจ
ใหค้ณาจารยห์รอืนักวจิยัของมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์สรา้งผลงานที�มคีณุภาพมากยิ�งขึ�น 
             การพจิารณารางวลัผลงานวจิยัดีเดน่อยูใ่นดลุยพนิจิของคณะอนกุรรมการคัดเลือกผลงานวจิยั
ดีเด่น โดยมสีาขาที�ใหร้างวลัผลงานวจิยัดเีดน่ 4 สาขา ไดแ้ก่ สาขาสงัคมศาสตร ์สาขามนษุยศาสตร ์สาขา
วทิยาศาสตรเ์ทคโนโลย ีและสาขาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ สาขาละ 100,000 บาท โดยในป�งบประมาณ 2561 
มผีลงานที�ได้รบัรางวลั ดงันี�
 

1. สาขาสงัคมศาสตร์
    รางวลัผลงานวจิยัดีเด่น เรื�อง “การกีดกันทางการค้าและความมปีระสทิธภิาพของ

ผูป้ระกอบการ ในภาคอุตสากหรรมไทย (Trade Protection and Firm  Productivity: Evidence
from Thai Manufacturing)”

    โดย รองศาสตราจารย ์ดร. จุฑาทิพย ์จงวนชิย ์                              คณะเศรษฐศาสตร์
              คณะผูร้ว่มวจิยั รองศาสตราจารย ์ดร. อาชนนั เกาะไพบูลย ์            คณะเศรษฐศาสตร ์
 

2. สาขามนุษยศาสตร์
    ไมม่ผีูไ้ดร้บัรางวลั

 
 

 

            ด้วยมหาวทิยาลัยธรรมศาสตรม์นีโยบายในการสง่เสรมิและพฒันางานวจิยัของมหาวทิยาลัย
ใหมุ้ง่สูค่วามเป�นเลิศทางวชิาการ และมนีโยบายในการสนบัสนนุการเผยแพรผ่ลงานวจิยัที�มคีณุภาพ
ทั�งในระดบัชาติและระดับนานาชาติ มหาวทิยาลัยจงึได้กําหนดใหม้รีางวลัที�เกี�ยวขอ้งกับการวจิยัต่าง ๆ ขึ�น
เพื�อเป�นการเชดิชูเกียรติคณุแก่เจา้ของผลงานวจิยั ในการผลิตผลงานวจิยัที�มคีณุภาพสูว่งวชิาการและ
สาธารณชน ตลอดจนเพื�อเป�นขวญัและกําลังใจใหค้ณาจารยแ์ละนกัวจิยัของมหาวทิยาลัย ในการ
สรา้งสรรค์ผลงานที�มคีณุภาพมากยิ�งขึ�น โดยไดกํ้าหนดใหม้กิีจกรรมต่าง ๆ ขึ�น ทั�งการคัดเลือก
ผลงานวชิาการ / วจิยั ต่าง ๆ เพื�อเชดิชูเกียรติ โดยมรีายการ ดงันี�

การให้รางวลัด้านการวจิยั

รางวลัผลงานวจิยัดีเด่น มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์
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3. สาขาวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยี
    รางวลัผลงานวจิยัดเีด่น เรื�อง “ขั�นตอนวธิ ี1/t ดว้ยความหนาแน่นสองสถานะสาํหรบั

การประมาณค่าปรพินัธใ์นหลายมติิ (A 1/t algorithm with the density of two states for estimating
multidimensional integrals)”

         โดย ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร. วนัหยก อติเศรษฐพงศ์                คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโยโลยี
              คณะผูร้ว่มวจิยั นายพศิน มรปุ�ณฑ์ธร                     มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมูิ
 

4. สาขาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ
    รางวลัผลงานวจิยัดเีด่น เรื�อง “การศึกษาเปรยีบเทียบลักษณะการไหลของเลือด

ในหลอดเลือดแดงใต้กระดกูหน้าอก (Internal Thoracic Artery) ที�เตรยีมสาํหรบัการผา่ตัดหลอดเลือด
หวัใจ ด้วยวธิกีารเลาะกึ�งเปลือยหลอดเลือด และการเลาะขั�วหลอดเลือดแบบดั�งเดมิ (A randomized
comparison of flow characteristics of semiskeletonized and pedicted internal thoracic
artery preparations in coronary artery bypass)”
              โดย ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์นายแพทยโ์อภาส ศรทัธาพุทธ             คณะแพทยศาสตร์
              คณะผูร้ว่มวจิยั อาจารย ์นายแพทยน์ฤป นพวญิ�ูวงศ์              คณะแพทยศาสตร์
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             รางวลันกัวจิยัรุน่ใหมดี่เด่นระดบัคณะ เป�นรางวลัที�ใหเ้พื�อเป�นการเชดิชูเกียรติคณุนักวจิยัรุน่
ใหมข่องมหาวทิยาลัยที�ได้ผลิตผลงานที�มคีณุภาพสูว่งวชิาการและสาธารณชน ตลอดจนเป�นขวญัและ
กําลังใจในการสรา้งสรรค์ผลงานวจิยัที�มคีณุภาพ โดยแบง่รางวลัออกเป�น 2 ประเภท ไดแ้ก่ รางวลั
นักวจิยัรุน่ใหมดี่เด่นระดบัคณะ ประเภทอาจารย ์และรางวลันกัวจิยัรุน่ใหมด่เีดน่ ประเภทนกัวจิยัหรอื
ผูป้ฏิบติังานที�เกี�ยวขอ้งกับการวจิยั แต่ละประเภทจะได้รบัเงินรางวลั ๆ ละ 20,000 บาท พรอ้มโล่
เชดิชูเกียรติ ซึ�งในงบประมาณ 2561 มผีูไ้ดร้บัรางวลันกัวจิยัรุน่ใหมด่เีดน่ระดบัคณะ ตามรายการดงันี�

รางวลันกัวจิยัรุน่ใหมดี่เด่นระดับคณะ

รายชื�อนักวจิยัรุน่ใหมดี่เด่นระดับคณะ ป�งบประมาณ 2561
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              รางวลัวทิยานิพนธดี์เดน่พจิารณาจากวทิยานพินธด์เีดน่ของแต่ละคณะ / หนว่ยงานที�จดั
การเรยีนการสอนในระดับบณัฑิตศึกษา ใน 4 สาขาวชิา ไดแ้ก่ สาขาสงัคมศาสตร ์สาขามนษุยศาสตร ์
สาขาวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลย ีสาขาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ และแบง่ออกเป�น 2 ระดบัการศึกษา คือ ระดบั
ปรญิญาเอก และระดับปรญิญาโท ประเภทรางวลั ไดแ้ก่ รางวลัวทิยานพินธด์เีดน่ เงินรางวลัละ 30,000
บาท รางวลัวทิยานิพนธดี์มาก เงินรางวลัละ 20,000 บาท และรางวลัวทิยานพินธด์ ีเงินรางวลัละ 10,000
บาท โดยในป�การศึกษา 2559 มกีารจดัสรรรางวลั ดงันี�

รางวลัวทิยานพินธดี์เด่น มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์

1.  ระดับปรญิญาเอก แบง่เป�น

2.  ระดับปรญิญาโท แบง่เป�น
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         กองบรหิารการวจิยัรว่มกับสถาบนัวจิยัและใหคํ้าปรกึษาแหง่มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์จดังาน
“วนันักวจิยั มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์ประจาํป� 2561” เมื�อวนัที� 6 ธนัวาคม 2561 ณ สโมสรราชพฤกษ์
ถนนวภิาวดี-รงัสติ แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลักสี� กรงุเทพมหานคร เพื�อมอบโล่เชดิชูเกียรติบุคลากร
ที�ได้สรา้งชื�อเสยีงทางด้านวจิยัในดา้นต่าง ๆ ทั�งนี� ในป� 2561 มผีูไ้ดร้บัโล่เชดิชูเกียรติ ในงานวนันักวจิยั
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์ มดีงันี�

วนันักวจิยั มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์

หนว่ย : รางวลั
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ผลการดาํเนนิงานดา้นบณัฑิต



         ทนุอุดหนุนการทําวทิยานิพนธเ์พื�อนาํไปสูก่ารตีพมิพเ์ผยแพร ่เป�นทนุที�สง่เสรมิและสนบัสนุนให้
วทิยานิพนธ ์/ สารนพินธ ์/ ศิลปนิพนธ ์ของนกัศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาของมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์
ได้รบัการตีพมิพเ์ผยแพรใ่นวารสารวชิาการหรอืนาํเสนอต่อที�ประชุมวชิาการที�มรีายงานสบืเนื�องจากการ
ประชุม (Proceedings) โดยแบง่ประเภทของทนุออกเป�น 3 ประเภท ดงันี�
 

ประเภทที� 1  บทความที�ไดร้บัการตอบรบัการตีพมิพ ์หรอืตีพมิพแ์ล้วในวารสารวชิาการระดบั
นานาชาติ ที�อยูใ่นฐานขอ้มูลสากล Scopus, ISI Web of Science ซึ�งถกูจดัอยูใ่นฐานขอ้มูลการจดัอันดบั
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank) ควอไทล์ที� 1 หรอื 2 (Q1 หรอื Q2) ใหไ้ดร้บัเงินสนบัสนุน
ทนุละ 25,000 บาท
 

ประเภทที� 2 บทความที�ไดร้บัการตอบรบัการตีพมิพ ์หรอืตีพมิพแ์ล้วในวารสารวชิาการระดบั
นานาชาติ ที�อยูใ่นฐานขอ้มูลสากล Scopus, ISI Web of Science ซึ�งถกูจดัอยูใ่นฐานขอ้มูลการจดัอันดบั
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank) ควอไทล์ที� 3 หรอื 4 (Q3 หรอื Q4) ใหไ้ดร้บัเงินสนบัสนุน
ทนุละ 20,000 บาท
 

ประเภทที� 3 บทความที�ไดร้บัการตอบรบัการตีพมิพ ์หรอืตีพมิพแ์ล้วในวารสารวชิาการระดบั
นานาชาติที�อยูใ่นฐานขอ้มูลสากล ASEAN Citation Index (ACI) ใหไ้ดร้บัเงินสนบัสนุนทนุละ 15,000 บาท
 

ประเภทที� 4 บทความที�ไดร้บัการตอบรบัการตีพมิพ ์หรอืตีพมิพแ์ล้วในวารสารวชิาการระดบัชาติ
ที�อยูใ่นฐานขอ้มูลระดบัชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) ใหไ้ดร้บัเงินสนบัสนุนทนุละ 10,000 บาท
 
โดยในป�การศึกษา 2560 มผีูไ้ดร้บัการจดัสรรทนุอุดหนนุการทําวทิยานพินธเ์พื�อนําไปสูก่ารตีพมิพเ์ผยแพร่
ดังนี�

ทนุอุดหนุนการทําวทิยานิพนธ์
เพื�อนําไปสูก่ารตีพมิพเ์ผยแพร่
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กองทนุนรนิติ เศรษฐบุตร ได้จดัสรรทนุอุดหนนุการทําวทิยานพินธใ์หแ้ก่นกัศึกษาระดบับณัฑิต
ศึกษา เพื�อสง่เสรมิใหนั้กศึกษาไดทํ้าวทิยานพินธอ์ยา่งมคีณุภาพและมมีาตรฐาน โดยไดร้บังบประมาณ
สนับสนุน จากกองทนุฯ จาํนวน 8 ทนุๆ ละ 15,000 บาท โดยเป�นทนุวทิยานพินธท์างดา้นรฐัศาสตร์
จาํนวน 4 ทนุ และเป�นทนุวทิยานพินธป์ระเภททั�วไป (สาขาอื�นๆ) จาํนวน 4 ทนุ ซึ�งในป�การศึกษา 2558
และป�การศึกษา 2559 มผีูไ้ดร้บัทนุ ดงันี�
 

1. ทนุวทิยานิพนธท์างด้านรฐัศาสตร ์จาํนวน 1 ทนุ ได้แก่
 

1) นายวทิวสั ทวพีรกิจกลุ                        คณะรฐัศาสตร์
วทิยานิพนธ ์เรื�อง “โรงเรยีนมชิชนันาร ี: การต่อรองทางอุดมการณข์องมชิชนันารี

อเมรกัินเพรสไบทีเรยีนในเชยีงใหม ่(พ.ศ. 2442-2475)” 
 

2. ทนุวทิยานิพนธป์ระเภททั�วไป (สาขาอื�นๆ) จาํนวน 4 ทนุ ได้แก่
 

1) นางสาวพชัร ีหมื�นอินกดู                      คณะวทิยศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
วทิยานิพนธ ์เรื�อง “การวเิคราะห ์Association Mapping ระหวา่งเครื�องหมาย ILP

กับลักษณะทางลําต้นในอ้อย”
 

2) นางสาวลลณา ศักดิ�วเิศษ                    คณะวทิยศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
วทิยานิพนธ ์เรื�อง “การศึกษาวสัดเุชงิประกอบของแบคทีเรยีเซลลโูลสและหนิออกไซด์

สาํหรบัการประยุกต์ใชง้านบาํบดันํ�าเสยี”
 

3) นางสาวกมลทิพย ์พงษ์พพิฒันว์ฒันา    วทิยาลัยนวตักรรม
วทิยานิพนธ ์เรื�อง “ตัวชี�วดัความยั�งยนืสาํหรบักิจการเพื�อสงัคมในประเทศไทย : 

กรณศึีกษากิจการเพื�อสงัคมด้านอาหาร”
 

4) นางสาวนันทิยา เพรงสกุาญจน ์            วทิยาลัยนวตักรรม
วทิยานิพนธ ์เรื�อง “ตัวชี�วดัสาํหรบัองค์กรนวตักรรมของกิจการเพื�อสงัคมในประเทศไทย 

: กรณีศึกษา กิจการเพื�อสงัคมดา้นเทคโนโลยกีารศึกษา”

ทนุอุดหนุนการทําวทิยานิพนธ ์
จากกองทนุนรนิติ เศรษฐบุตร
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ทนุปรญิญาเอก มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์เป�นทนุที�ใหแ้ก่นกัศึกษาระดับปรญิญาเอกที�เรยีนดแีละ
มศัีกยภาพในการชว่ยทํางานวจิยัใหกั้บมหาวทิยาลัย
 

1. ประเภทและจาํนวนเงินทนุ มหาวทิยาลัยใหท้นุปรญิญาเอก สาํหรบัเป�นค่าใชจ้า่ย ดงันี�
1.1 ค่าเล่าเรยีน ไดแ้ก่ ค่าธรรมเนยีมการศึกษา ค่าหนว่ยกิต เป�นต้น ตามจาํนวนที�จา่ยจรงิ 

  และไมเ่กินภาคการศึกษาละ 30,000 บาท
1.2 ค่าใชจ้า่ยรายเดอืน ๆ ละ 10,000 บาท ตลอดระยะเวลารบัทนุ
1.3 ค่าใชจ้า่ยในการเดนิทางไปเสนอผลงานวชิาการ ณ ต่างประเทศ จาํนวน 1 ครั�ง

  เป�นเงิน 30,000 บาท
 

2. ระยะเวลารบัทนุ
2.1 นักศึกษาหลักสตูรปรญิญาเอก ที�รบัจากวุฒกิารศึกษาระดับปรญิญาโท ระยะเวลารบัทนุ

  ไมเ่กิน 3 ป�การศึกษา หรอืไมเ่กิน 6 ภาคการศึกษาอยา่งต่อเนื�อง
2.2 นักศึกษาหลักสตูรปรญิญาเอก ที�รบัจากวุฒกิารศึกษาระดับปรญิญาตร ีระยะเวลารบัทนุ

  ไมเ่กิน 4 ป�การศึกษา หรอืไมเ่กิน 8 ภาคการศึกษาอยา่งต่อเนื�อง
 

ในป�การศึกษา 2560 ไดจ้ดัสรรทนุปรญิญาเอก มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์ดงันี�
 

 

ทนุปรญิญาเอก 
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์
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รายชื�อโครงการที�ไดร้บัการจดัสรรทนุปรญิญาเอก มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์
ประจาํป�การศึกษา 2560 จาํนวน 29 ทนุ แบง่เป�น

ประเภทที� 1 ระยะเวลารบัทนุไมเ่กิน 3 ป�การศึกษา หรอืไมเ่กิน 6 ภาคการศึกษาอยา่งต่อเนื�อง จาํนวน 24 คน
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ทนุผูช้ว่ยสอน เป�นทนุที�ใหแ้ก่นักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาเพื�อทําหน้าที�ผูช้ว่ยสอน
โดยในป�การศึกษา 2560 มผีูไ้ด้รบัทนุ ดังนี� 
 

   ระดับปรญิญาเอก จาํนวน 13 ทนุ ได้แก่

ทนุผูช้ว่ยสอน

ประเภทที�2 ระยะเวลารบัทนุไมเ่กิน 4 ป�การศึกษาหรอืไมเ่กิน 8 ภาคการศึกษาอยา่งต่อเนื�อง จาํนวน 5 คน
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ระดับปรญิญาโท จาํนวน 42 ทนุ ได้แก่
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ผลการดาํเนนิงาน
ดา้นวารสารทางวชิาการ



หมายเหตุ

กลุ่มที� 1 : วารสารที�ผา่นการรบัรองคณุภาพของ TCI (จนถึง 31 ธนัวาคม 2562)และอยูใ่นฐานขอ้มูล TCI 
 และจะถกูคัดเลือกเขา้สูฐ่านขอ้มูล ASEAN Citation Index (ACI) ต่อไป
 

กลุ่มที� 2 : วารสารที�ผา่นการรบัรองคณุภาพของ TCI (จนถึง 31 ธนัวาคม 2562) และอยูใ่นฐานขอ้มูล TCI
 
กลุ่มที� 3 : วารสารที�ไมผ่า่นการรบัรองคณุภาพ และอาจไมป่รากฏอยูใ่นฐานขอ้มูล TCI ในอนาคต

การรบัรองมาตรฐานคณุภาพวารสารทางวชิาการ

วารสารทางวชิาการระดบัมหาวทิยาลัยและคณะ ได้รบัการรบัรองมาตรฐานคณุภาพจาก
ศูนยด์ชันีการอ้างอิงวารสารไทย (THAILAND CITATION INDEX - TCI)

หนว่ยนบั : วารสาร
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วารสาร Science & Technology Asia ไดร้บัการตอบรบัเขา้ฐานขอ้มูล Scopus 

เมื�อวนัที� 14 ตลุาคม 2561 จากการเขา้รว่มโครงการ “การพฒันาคณุภาพวารสารไทยเขา้สูฐ่านขอ้มูล
Scopus โดยวธิพีเิศษ” ที�จดัโดยศูนยดั์ชนกีารอ้างอิงวารสารไทย (TCI) รว่มกับสาํนกังานกองทนุ
สนับสนุนการวจิยั (สกว.) ซึ�งวารสารไดถ้กู Submit เขา้สูฐ่านขอ้มูล Scopus เมื�อวนัที� 24 กันยายน
2561 

อธกิารบดีได้ประชุมหารอืเพื�อใหน้โยบายกับฝ�ายวจิยัและนวตักรรม และบรรณาธกิาร ในการ
พฒันาวารสาร Science & Technology Asia ใหไ้ดม้าตรฐานสากลและเป�นที�ยอมรบัยิ�งขึ�น 

โดยเพิ�มจาํนวนและคณุภาพบทความจากต่างประเทศ เพิ�ม Editorial Board ที�ม ีH-index 20 

ซึ�งอาจเริ�มจากเครอืขา่ยในแถบเอเชยีก่อน การเพิ�ม International Author การจดัทํา Template

Latex การตรวจสอบความถกูต้องของภาษา สนบัสนนุการจดั International Conference 

เพื�อเชญิชวนใหผู้ร้ว่มเสนอบทความนาํบทความมาตีพมิพล์งในวารสาร ฯ ของมหาวทิยาลัย การจดัทํา
Special Issue และ Call for paper เพื�อเชญิผูเ้ขยีนที�มคีวามเชี�ยวชาญในแต่ละสาขาทั�งในประเทศ
และต่างประเทศมาตีพมิพใ์นวารสาร การพฒันากระบวนการจดัทําใหเ้ป�นระบบที�ไดม้าตรฐานและรวดเรว็
เชน่ การตรวจความซํ�าซอ้นก่อนสง่ใหบ้รรณาธกิาร การนาํบทความที�พรอ้มตีพมิพแ์ล้วใหน้าํขึ�นเวบ็ไซต์
ก่อนในรปูแบบ Article Impress ตลอดจน การประชาสมัพนัธก์ารเขา้สู ่Scopus เพื�อเชญิชวน
ตีพมิพ ์และการผลักดันวารสารเขา้สูส่าํนกัพมิพที์�มชีื�อเสยีงเป�นที�ยอมรบัในระดบันานาชาติ เป�นต้น

การได้รบัตอบรบัเขา้ฐานขอ้มูล Scopus ของวารสาร Science & Technology Asia
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วารสารธรรมศาสตรม์เีป�าหมายที�จะเป�นพื�นที�ในการนาํเสนอผลงานทางวชิาการที�มคีณุภาพ
มคีวามคิดรเิริ�มสรา้งสรรค์ และมผีลกระทบต่อสงัคมในวงกวา้ง รวมถึงเป�นชอ่งทางในการขยายความรู ้
ด้านสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์เพื�อสรา้งความรูค้วามเขา้ใจต่อสงัคมและวฒันธรรมที�ซบัซอ้นและ
หลากหลาย โดยวารสารเป�ดรบัผลงานทางวชิาการภาษาไทยประเภทบทความวชิาการ บทความวจิยั 
บทปรทัิศน์หนังสอื และกรณศึีกษา เป�นต้น 

 
ขอบเขตสาขาวชิาผลงานทางวชิาการที�ได้รบัการตีพมิพ ์คือ ผลงานทางวชิาการดา้นสงัคมศาสตร์

และมนุษยศาสตร ์กล่าวคือ นิติศาสตร ์พาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีศิลปศาสตร ์รฐัศาสตร ์เศรษฐศาสตร์
วารสารศาสตรส์ื�อสารมวลชน วทิยาการเรยีนรูแ้ละศึกษาศาสตร ์ภาษาและวรรณคด ีรวมถึงมนษุยศึกษา
ที�ใชค้วามรูใ้นเชงิสหวทิยาการ และพหสุาขาวชิาในการวเิคราะห ์อาทิ ประชากรศาสตร ์สงัคมวทิยาและ
มานุษยวทิยา สงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์จติวทิยา อาชญาวทิยา สิ�งแวดล้อม ศิลปกรรมศาสตร์
สถาป�ตยกรรมศาสตรแ์ละการผงัเมอืง เพศวถีิ และอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง วารสารธรรมศาสตรจ์งึเป�นวารสาร
ที�กวา้งขวางและลุ่มลึกในทางสงัคมศาสตรแ์ละมนษุยศาสตร์

 
กําหนดออกและพมิพเ์ผยแพรป่�ละ 3 ฉบบั คือ

ฉบบัที� 1 มกราคม - เมษายน

ฉบบัที� 2 พฤษภาคม - สงิหาคม

ฉบบัที� 3 กันยายน – ธนัวาคม

วารสารธรรมศาสตร์

โดยผลการดําเนนิงานในป� 2561 เป�นดังนี�
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The Thammasat Review is a peer-reviewed journal published by the Research 
Administration Division of Thammasat University. The journal has been publishing articles
since 1996 and started its online platform in 2014. Its primary focus is on advancing
academic debates and enhancing the development of knowledge within the social sciences
and humanities in the broadest sense of the terms. All submissions go through initial
screening by our editorial team prior to a peer-reviewed process by two anonymous
referees that are highly regarded within their field. The journal accepts English-language
manuscripts of original research and review articles which have never been published
elsewhere. With journals accepting articles in the category of academic articles, research
articles, book reviews and case studies etc. 

 
Areas covered in our journal include: 

Humanities, Political Economy, Economics, Business and Management
Sciences, International Politics, Law, History, Liberal Arts, Sociology and
anthropology

 
A necessary condition for publication in Thammasat Review is that the answer to 

a research question needs to make a significant scholarly contribution to the service of
society, promotion of arts and culture, social equality and social justices under 
the philosophies of constitution and democracy.
 

The journal publishes 2 issues per year
            No.1 January - June.

  No.2 July - December

วารสาร Thammasat Review

โดยผลการดําเนนิงานในป� 2561 เป�นดังนี�
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วารสารวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีเป�นวารสารทางวชิาการของมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์

เริ�มพมิพเ์ผยแพรใ่นรปูแบบตีพมิพตั์�งแต่ป� พ.ศ. 2535 และเริ�มเผยแพรใ่นรปูแบบอิเล็กทรอนิกส์
ควบคู่กับรปูแบบตีพมิพเ์มื�อป� พ.ศ. 2557 เป�นต้นมา มวีตัถปุระสงค์เพื�อเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ
ด้านวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีใหเ้ป�นที�ยอมรบัในระดบัชาติ และเพื�อใหเ้ป�นประโยชน์ต่อนกัศึกษา 
นักวจิยั และอาจารยใ์นดา้นการศึกษาและวจิยัต่อไป

 
โดยกําหนดออกและพมิพเ์ผยแพรป่�ละ 6 ฉบบั คือ 

ฉบบัที� 1 มกราคม – กมุภาพนัธ์
ฉบบัที� 2 มนีาคม – เมษายน
ฉบบัที� 3 พฤษภาคม – มถินุายน
ฉบบัที� 4 กรกฎาคม – สงิหาคม
ฉบบัที� 5 กันยายน – ตลุาคม
ฉบบัที� 6 พฤศจกิายน – ธนัวาคม

วารสารวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

โดยผลการดําเนนิงานในป� 2561 เป�นดังนี�
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Science & Technology Asia (formerly the International Journal of Science and
Technology Thammasat), first published in 1996, is a peer-reviewed, open-access
journal containing original research articles, review articles and short communications
in areas related to science and technology. Science & Technology Asia is a forum
through which scientists and experts in the fields of science and technology share and
discuss their quality research. Original research articles, as well as review articles and
brief papers in multidisciplinary scientific and technological fields are included in 
the journal. 

 
The journal is published 4 issues per year 

No.1 January-March
No.2 April-June
No.3 July-September
No.4 October-December.

วารสาร Science & Technology Asia

โดยผลการดําเนนิงานในป� 2561 เป�นดังนี�
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ผลการดาํเนนิงานการจดัอบรม
สมัมนา และประชุมวชิาการ



    1. โครงการอบรม “ระบบบรหิารจดัการทนุวจิยัมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร”์ ใหแ้ก่เจา้หน้าที�
ผูป้ระสานงานด้านวจิยัของหน่วยงาน คณาจารย ์และนกัวจิยัรุน่ใหมข่องมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์
ในวนัอังคารที� 19 มถินุายน 2561 ณ หอ้งบรกิารฝ�กอบรม: หอ้ง 109 อาคารวทิยบรกิาร สาํนกังาน
ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์ศูนยร์งัสติ มผีูเ้ขา้รว่ม 78  ท่าน
 

2. โครงการอบรม YPIN TALK SERIES 02 ป�แหง่การตีพมิพแ์ละสรา้งสรรค์นวตักรรม 
“เสน้ทางการเป�นนักวจิยัมอือาชพี” เพื�อพฒันาศักยภาพของคณาจารยแ์ละนกัวจิยัรุน่ใหมข่องมหาวทิยาลัย
ไปสูก่ารเป�นนักวจิยัมอือาชพี ตามความถนดัในแต่ละสาขาวชิา ในวนัอังคารที� 19 มถินุายน 2561 
ณ หอ้งประชุมปรดี ีพนมยงค์ อาคารโดมบรหิาร ชั�น 3 มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์ศูนยร์งัสติ 
มผีูเ้ขา้รว่ม 81  ท่าน  

กองบรหิารการวจิยั ได้ดําเนนิการจดัโครงการ YPIN TALK SERIES ป�แหง่การตีพมิพแ์ละ
สรา้งสรรค์นวตักรรม เพื�อเป�นการกระตุ้นและสรา้งบรรยากาศดา้นการวจิยัใหแ้ก่อาจารย ์นักวจิยั มธ.
โดยได้ดาํเนินการ ดงันี� 
 

1. โครงการสมัมนา หวัขอ้ "การเขยีนขอ้เสนอโครงการรปูแบบใหม:่ บูรณาการ และการขอ
ตําแหน่งทางวชิาการรปูแบบเก่าและใหม"่ จดัขึ�นในวนัพฤหสับด ีที� 31 พฤษภาคม 2561 ณ บรเิวณ
หอ้งอบรมสมัมนาธรรมศาสตรค์รเีอทีฟสเปช (Thammasat Creative Space: TCS) ชั�น 1 
หอสมุดป�วย อึ�งภากรณ์ มธ.ศูนยร์งัสติ มผีูเ้ขา้รว่มโครงการทั�งสิ�น 72 คน 
 

2. โครงการสมัมนา หวัขอ้ "แนวทางการเขยีน Busuness plan และการทํางานกับ Start up 
ในแผนบูรณาการการวจิยั" จดัขึ�นในวนัพุธที� 8 สงิหาคม 2561 ณ หอ้งสมัมนา 301 ชั�น 3 
คณะวทิยาการเรยีนรูแ้ละศึกษาศาสตร ์มธ. ศูนยร์งัสติ มผีูเ้ขา้รว่มโครงการทั�งสิ�น 61 คน

การสมัมนานักวจิยัรุน่ใหม่

โครงการ TU Research Club

โครงการ TU Research Club เรื�อง “Introduction of JSPS activity in Asia and sharing
information about research opportunity in Japan” วนัที� 29 มถินุายน 2561 ณ หอ้งประชุม
ปรดีี พนมยงค์ ชั�น 3 อาคารโดมบรหิาร มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์ศูนยร์งัสติ

โครงการ TU Research Talks
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โครงการอบรม เรื�อง “แนวทางปฏิบติัเพื�อความปลอดภัยทางชวีภาพ หลักสตูรขั�นต้น”
จดัขึ�นเมื�อ วนัอังคารที� 18 ตลุาคม 2559
ณ หอ้งประชุมปรดี ีพนมยงค์ อาคารโดมบรหิาร ชั�น 3 มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์ศูนยร์งัสติ
 
   
 
                 โครงการอบรม เรื�อง "แนวทางการปฏิบติัเพื�อความปลอดภัยทางชวีภาพ หลักสตูรขั�นต้น"
                จดัขึ�นเมื�อ วนัพฤหสับดีที� 14 มถินุายน 2561
                ณ หอ้งประชุมโดมบรหิาร 3 อาคารโดมบรหิาร ชั�น 3 มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์ศูนยร์งัสติ
 
 
 
 
โครงการอบรม เรื�อง “จรยิธรรมการวจิยัในคนสาํหรบัการวจิยัด้านสงัคมศาสตร”์
จดัขึ�นเมื�อ วนัพุธที� 27 มถินุายน 2561
ณ หอ้งบรรยาย 301 ชั�น 3 อาคารราชสดุา มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์ศูนยร์งัสติ
 
 
               
               โครงการอบรม เรื�อง “แนวทางปฏิบติัเพื�อความปลอดภัยทางชวีภาพ หลักสตูรปฏิบติัการ”
               จดัขึ�นเมื�อ วนัพฤหสับดีที� 2 สงิหาคม 2561 
               ณ หอ้งประชุมโดมบรหิาร 3 อาคารโดมบรหิาร ชั�น 3 มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์ศูนยร์งัสติ
 
 
 
 
โครงการอบรม เรื�อง “หลักจรยิธรรมพื�นฐาน และการทบทวนพจิารณาโครงการวจิยัดา้นสงัคมศาสตร”์
จดัขึ�นระหวา่งวนัที� 30-31 สงิหาคม 2561
ณ หอ้งสมัมนา 4 ชั�น 3 คณะวทิยาการเรยีนรูแ้ละศึกษาศาสตร ์มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์ศูนยร์งัสติ
 
 
 
โครงการฝ�กอบรมเชงิปฏิบติัการ เรื�อง “แนวทางปฏิบติัเพื�อความปลอดภัยทางชวีภาพ 
หลักสตูรขั�นต้น และปฏิบติัการ”
จดัขึ�นระหวา่งวนัที� 11-12 กันยายน 2561
ณ หอ้งสมัมนา 1 (หอ้ง 201) ชั�น 2 คณะวทิยาการเรยีนรูแ้ละศึกษาศาสตร ์อาคารสริวิทิยลักษณ์
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์ศูนยร์งัสติ

การอบรมความรูเ้กี�ยวกับการวจิยั
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1. รว่มจดังานมหกรรมงานวจิยัแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)

   มหาวทิยาลัยธรรมศาสตรแ์ละเครอืขา่ยพนัธมติรเพื�อการวจิยั (RUN) 
รว่มจดังานมหกรรมงานวจิยัแหง่ชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018) 
กับสาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาติ (วช.) ระหวา่งวนัที� 9-13 สงิหาคม 2561 
ณ โรงแรมเซน็ทาราแกรนด ์บางกอกคอนเวนชนัเซน็เตอร ์เซน็ทรลัเวลิด ์กรงุเทพฯ

การสมัมนาและเผยแพร่
ผลงานวจิยัของมหาวทิยาลัย
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 2. โครงการประชุมวชิาการประเพณี 4 สถาบนั ครั�งที� 20

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์รว่มกับ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์มหาวทิยาลัยมหดิล และ 
กองทัพเรอื จดัประชุมวชิาการประเพณ ี4 สถาบนั ครั�งที� 20 หวัขอ้เรื�อง “สมุทราภิบาล : ทิศทาง
อนาคตไทย (Ocean Governance : The Agenda for the Future of Thailand)” เมื�อวนัศุกรที์� 
31 สงิหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 8.00 – 16.00 น. ณ หอประชุมกองทัพเรอื กรงุเทพฯ ประกอบดว้ย
ปาฐกถาพเิศษ การเสวนาวชิาการและการนาํแลกเปลี�ยนความรูใ้นรปูแบบภาพยนตรส์ั�นที�เกี�ยวขอ้งกับ
หวัขอ้การประชุมวชิาการ
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 3. งานวนันักวจิยั มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์ประจาํป� 2561
 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์ได้จดังาน “วนันกัวจิยั มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์ประจาํป� 2561”
เพื�อมอบโล่เชดิชูเกียรติบุคลากรที�ไดส้รา้งชื�อเสยีงทางด้านการวจิยัด้านต่าง ๆ จาํนวน 143 โล่ 
เมื�อวนัพฤหสับดีที� 6 ธนัวาคม 2561 เวลา 16.00 – 21.00 น. ณ สโมสรราชพฤกษ์ ถนนวภิาวดรีงัสติ 
แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลักสี� กรงุเทพมหานคร
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4. การนาํผลงานวจิยัและผลงานประดิษฐคิ์ดค้นเขา้รว่มประกวดและจดัแสดงนทิรรศการ 
 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์ได้แสดงศักยภาพนกัประดิษฐไ์ทยในเวทีสากลจากการประกวด
ผลงานสิ�งประดษิฐน์านาชาติ “46th International Exhibition Invention Geneva” ระหวา่งวนัที� 11-
15 เมษายน 2561 ณ กรงุเจนีวา ประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์ดงันี�
 

โล่เกียรติยศ
1. ผลงาน “โปรแกรมสาํหรบัจบัคู่การการเดนิทางรว่มกันแบบอัตโนมติัทางรถยนต์สว่นบุคคล

และรถแท๊กซี�ด้วยฐานเวลาป�จจุบนั” โดย ผศ.ดร.นพพร ลีปรชีานนท์ และนายสรุยิพงศ์ ทับทิมแท้
 
รางวลัเหรยีญทองเกียรติยศ
1. ผลงาน “เรอืบงัคับวทิยุวดัความลึกท้องนํ�าและสาํรวจสภาพทางอุทกศาสตร”์ โดย รศ.ดร.

สเุพชร จริขจรกลุ, ผศ.ดร.ธนทิ เรอืงรุง่ชยักลุ, ผศ.ดร.ธเนศ วรีะศิร ิและอาจารยณ์ฐัพล จนัทรแ์ก้ว
 

รางวลัเหรยีญทอง
1. ผลงาน “ฟ�ล์ม ท ูฟลาย” โดย ผศ.ดร.ดสุติ อธนิวุฒัน ์
2. ผลงาน “ดีชะนีความสกุทางชวีภาพ” โดย รศ.ดร.วรภัทร ลัคนทินวงศ์ 
3. ผลงาน”ถงุหอ่แบบ active สาํหรบัมะมว่ง (Magifera indica L.) เพื�อการค้าสมยัใหม่

และการสง่ออก” โดย รศ.ดร.วรภัทร ลัคนทินวงศ์ 
4. ผลงาน “เครื�องวดัแสงรปูหกเหลี�ยมสาํหรบัการวเิคราะหท์างเคมแีบบประหยดัสาร” 

และ “เครื�องวเิคราะหอ์นุมูลอิสระ 3 วธิ ีพรอ้มกัน” โดย รศ.ดร.นภาพร ยงัวเิศษ 
5. ผลงาน “ชุดตรวจวเิคราะหน์าโนปรบัเปลี�ยนได้” โดย ผศ.ดร.ปารยิา ณ นคร 
6. ผลงาน “โปรแกรมสาํหรบัจบัคู่การการเดนิทางรว่มกันแบบอัตโนมติัทางรถยนต์สว่นบุคคล

และรถแท๊กซี�ด้วยฐานเวลาป�จจุบนั” โดย ผศ.ดร.นพพร ลีปรชีานนท์ และนายสรุยิพงศ์ ทับทิมแท้ 
7. ผลงาน “แอปพลิเคชนัป�ญญาประดษิฐคั์ดกรองมะเรง็ผวิหนงัด้วยภาพถ่ายไมโครสโคปจาก

สมารต์โฟน” โดย รศ.ดร.จาตรุงค์ ตันติบณัฑิต, นายอรรถกร โพธิ�สวุรรณ, นายภัทรเดช สวรรคเชดิวลัิย,
นายภาณุ เกตหุริญั, ศ.ดร.สนอง เอกสทิธิ�, นายปรนิทร แจง้ทว,ี ดร.นพ.สาโรช สวุรรณสทุธ,ิ 
พญ.ทอฝ�น ตรวีฒันกลุ และนาย ธชักรณ ์วชริมน 

8. ผลงาน “Smart Consumer Unit for Energy Monitoring and Demand Response
based on IoT Technology” โดย ผศ.ดร.นพพร ลีปรชีานนท์ และคณะ

9. ผลงาน “Smart Power Outlet based on IoTs Technology” 
โดย ผศ.ดร.นพพร ลีปรชีานนท์ และคณะ 

10. ผลงาน “ดนตรบีาํบดัเพื�อลดความกังวลและความรูส้กึเจบ็ในการผา่ตัดสลายต้อกระจก”
โดย รศ.นพ.ศักดิ�ชยั วงศกิตติรกัษ์ และคณะ
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รางวลัเหรยีญเงิน 
1. ผลงาน “การพฒันาขั�วไฟฟ�าแบบปริ�นสกรนีจากมลัติวอลล์คารบ์อนนาโนทิวป� / ไททาเนยีม

ไดออกไซด์ เพื�อนํามาเป�นผลิตเซนเซอรร์าคาถกู สาํหรบัคัดกรองผูป้�วยโรคเก๊าท์” 
โดย ผศ.ดร.ชริาวุฒ ิเพชรเยน็ 

2. ผลงาน “นมขา้วขน้หวานสตูร 3L” โดย อ.ดร.กฤติยา เขื�อนเพชร และ อ.ดร.สธุรีา วฒันกลุ 
3. ผลงาน “Artificial Intelligent Application for Wooden Picture Frames Selection

using Deep Learning Algorithm” โดย ผศ.ดร.นพพร ลีปรชีานนท์ และคณะ 
4. ผลงาน “The mirror neurons stimulation based VCD program for improving

balance in sitting position for children with cerebral palsy” โดย รศ.นพ.ภาสกร ศรทิีพยส์โุข 
และ อ.ดร.ปฤณภัก มหาทรพัย ์

5. ผลงาน “ST-Safe Breathing Coaching CPR” โดย อ.สภุาวด ีทับกลํ�า 
6. ผลงาน "Diabetic Eye Sentinel" โดย ผศ.ดร.ภคิน ีเอมมณ,ี รศ.ดร.บุญญฤทธิ� อุยยานนวาระ, 

ศ.ดร.สแตนิสลาฟ มาคานอฟ, รศ.นพ.ศักดิ�ชยั วงศกิติรกัษ์ และ ผศ.นพ.ณวพล กาญจนารณัย ์
 

รางวลัเหรยีญทองแดง  
1. ผลงาน “รถบรรทกุสามล้อไฟฟ�าอเนกประสงค์พลังงานแสงอาทิตย”์ 

โดย ผศ.ดร.ธนิท เรอืงรุง่ชยักลุ 
2. ผลงาน “แอพพลิเคชนั Organic ledger” โดย ผศ.ดร.ดสุติ อธนุิวฒัน ์
3. ผลงาน “Elderly Smart Pod (Tid Tam)” โดย ผศ.ดร.นพพร ลีปรชีานนท์ และคณะ 
4. ผลงาน “Intelligent Computer Software for Advance Planning Laser Hair

Removal (Dermatology Application)” โดย ศ.ดร.ผดงุศักดิ� รตันเดโช และคณะ
 

รางวลัพเิศษ
1. ผลงาน “แอพพลิเคชนั Organic ledger” โดย ผศ.ดร.ดสุติ อธนุิวฒัน์
2. ผลงาน “The mirror neurons stimulation based VCD program for improving

balance in sitting position for children with cerebral palsy” โดย อ.ดร.ปฤณภัก มหาทรพัย์
3. ผลงาน “Elderly Smart Pod (Tid Tam)” โดย ผศ.ดร.นพพร ลีปรชีานนท์ และคณะ
4. ผลงาน “แอปพลิเคชนัป�ญญาประดษิฐคั์ดกรองมะเรง็ผวิหนงัด้วยภาพถ่ายไมโครสโคป

จากสมารต์โฟน”โดย รศ.ดร.จาตรุงค์ ตันติบณัฑิต และคณะ
5. ผลงาน “Seasonal Rainfall Forecasting using Deep Convolutional Neural

Network” โดย ผศ.ดร.พศิาล แก้วประภา และ ผศ.ดร.นพพร ลีปรชีานนท์
6. ผลงาน “Intelligent Computer Software for Advance Planning Laser Ablation of

Localized Breast Cancer” โดย ศ.ดร.ผดงุศักดิ� รตันเดโช และคณะ 
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ผลการดาํเนนิงานการสง่เสรมิ
บรรยากาศทางการวจิยั



โครงการ Bualuang ASEAN Chair Professorship 
และโครงการ Bualuang ASEAN fellowship

 
 

 
    
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์มนีโยบายใหฝ้�ายวจิยัและนวตักรรมดาํเนนิโครงการ Bualuang

 ASEAN Chair Professorship จาํนวน 15-20 ทนุ ๆ ละ 1,500,000 บาท และโครงการ Bualuang
ASEAN fellowship จาํนวน 10-15 ทนุ ๆ ละ 500,000 บาท โดยการสนบัสนนุงบประมาณจาก
ธนาคารกรงุเทพ จาํกัด (มหาชน) รว่มกับงบประมาณเงินกองทนุวจิยั มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์
เพื�อผลักดันงานดา้นวจิยัใหม้คีณุภาพเป�นที�ยอมรบัในระดับสากลยิ�งขึ�น โดยการใหท้นุสนบัสนุนแก่
นักวชิาการชาวต่างประเทศที�ประสบความสาํเรจ็ มชีื�อเสยีงโดดเด่นระดบัแนวหน้าในสาขาวชิาต่าง ๆ 
บนเวทีโลก เชน่ เป�นผูค้้นพบทฤษฎีใหม ่ๆ หรอืผูที้�มผีลงานสาํคัญสง่ผลกระทบต่อสงัคมเป�นวงกวา้ง
และสามารถต่อยอดเพื�อพฒันาประเทศกําลังพฒันา และแก้ไขป�ญหาที�มกีารเปลี�ยนแปลงอยา่งท้าทาย
โดยภายในระยะเวลา 2 ป� จะต้องดาํเนนิการวจิยัรว่มกับอาจารยแ์ละนกัวจิยัของมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์
ได้แก่ การตีพมิพบ์ทความวจิยัในฐานขอ้มูล ISI หรอื SCOPUS อยา่งนอ้ยคนละ 3 บทความสาํหรบั
ทนุ Bualuang ASEAN Chair Professorship และทนุ Bualuang ASEAN fellowship อยา่งนอ้ยคนละ
1 บทความ รวมบทความที�จะไดร้บัการตีพมิพเ์พิ�มขึ�นอยา่งนอ้ย 70 บทความ นอกจากนี� จะต้องมบีทบาท
สาํคัญในการจดักิจกรรมที�ขบัเคลื�อนผลักดันดา้นวชิาการและวจิยัรว่มกับมหาวทิยาลัย / คณะ / สว่นงาน
ในรปูแบบต่าง ๆ เพิ�มขึ�น เชน่ Public Lecture / Workshop / Symposium เป�นต้น
 

มหาวทิยาลัยคาดหมายวา่ในระหวา่งที�ดําเนนิการจนโครงการดังกล่าวเสรจ็สิ�นลงในป� 2563-2564 
มหาวทิยาลัยจะสามารถสรา้งนักวจิยัของมหาวทิยาลัยที�มชีื�อเสยีง และมโีอกาสในการเป�นผูน้าํในเวทีสากล
สามารถผลักดันผลงานดา้นวจิยัใหส้ามารถแขง่ขนัและบรรลเุป�าหมายความเป�นนานาชาติไดย้ิ�งขึ�น อันจะ
นํามาซึ�งชื�อเสยีงใหม้หาวทิยาลัยไดอี้กทางหนึ�งที�สาํคัญ
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การดําเนนิงานศูนยแ์ห่ง
ความเป�นเลิศทางวชิาการ

 
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตรไ์ด้ผลักดันใหเ้กิดการรวมกลุ่มกันของอาจารย ์/ นกัวจิยั ที�มคีวาม

เชี�ยวชาญในการทําวจิยั เพื�อการผลิตงานวจิยัรว่มกันในรปูของศูนยแ์หง่ความเป�นเลิศทางวชิาการ
โดยที�ผา่นมาจนถึง ป� 2561 มกีารจดัตั�งศูนยไ์ปแล้ว รวมทั�งสิ�น 15 ศูนย ์แบง่เป�น ศูนยท์างดา้น
วทิยาศาสตรเ์ทคโนโลย ี8 ศูนย ์ด้านวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 6 ศูนย ์และด้านสงัคมศาสตรแ์ละ
มนุษยศาสตร ์1 ศูนย ์มผีลผลิตที�สาํคัญ ดงันี�

จาํนวนผลงาน: ชิ�นงาน
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เครอืขา่ยพนัธมติร 
มหาวทิยาลัยเพื�อการวจิยั (RUN)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์รว่มกับ เครอืขา่ยพนัธมติรมหาวทิยาลัยเพื�อการวจิยั (Research

University Network: RUN) อีก 7 มหาวทิยาลัย ได้แก่ จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย มหาวทิยาลัย
เกษตรศาสตร ์มหาวทิยาลัยขอนแก่น มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่มหาวทิยาลัยมหดิล มหาวทิยาลัย
สงขลานครนิทร ์และมหาวทิยาลัยนเรศวร เพื�อสง่เสรมิใหร้ะบบอุดมศึกษาของประเทศสามารถสรา้ง
กลุ่มเครอืขา่ยพนัธมติรมหาวทิยาลัยเพื�อการวจิยั อันเป�นการยกระดับมาตรฐานมหาวทิยาลัยรว่มกัน
และเพิ�มบทบาทสาํคัญในการวจิยัและพฒันาองค์ความรู ้นวตักรรม การพฒันาเศรษฐกิจ สงัคม และ
ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศสูก่ารเป�นศูนยก์ลางทางการศึกษาและวจิยัพฒันาในระดบั
ภมูภิาค โดยมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์ได้ประสานความรว่มมอืทางวชิาการ การวจิยัและพฒันา และ
การถ่ายทอดองค์ความรูแ้ละเทคโนโลย ีอยา่งต่อเนื�องทั�งในฐานะเจา้ภาพที�รบัผดิชอบ 2 คลัสเตอร ์คือ
คลัสเตอรพ์ลังงาน (RUN-Energy) มศีาสตราจารย ์ดร.ผดงุศักดิ� รตันเดโช เป�นประธานคลัสเตอร์
และคลัสเตอรด์จิทัิล (RUN-Digital) มอีาจารย ์ดร.วริชั ศรเลิศลํ�าวาณิช เป�นประธานคลัสเตอร ์
และในฐานะเครอืขา่ยพนัธมติรคลัสเตอรอื์�น ๆ อีก 8 คลัสเตอร์
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การประชุมเครอืขา่ยพนัธมติรมหาวทิยาลัยเพื�อการวจิยั : คลัสเตอรพ์ลังงาน 
 

1) ครั�งที� 1/2561 วนัที� 9 พฤษภาคม 2561
ณ หอ้งประชุมปรดี ีพนมยงค์ ตึกโดมบรหิาร ชั�น 3 มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์ศูนยร์งัสติ 

2) ครั�งที� 2/2561 วนัที� 15-16 สงิหาคม 2561
ณ มหาวทิยาลัยมหดิล ศาลายา และโรงแรมไมดา้ แกรนด ์โอเทล ทวารดี จงัหวดันครปฐม

 
การประชุมเครอืขา่ยพนัธมติรมหาวทิยาลัยเพื�อการวจิยั : คลัสเตอรดิ์จทัิล 
 

1) ครั�งที� 4/2560 วนัที� 7-8 ธนัวาคม 2561
    ณ มหาวทิยาลัยขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น
2) ครั�งที� 1/2561 วนัที� 23-24 มนีาคม 2561 
    ณ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่และ Innovative Village จงัหวดัเชยีงใหม่
3) ครั�งที� 2/2561 วนัที� 31 สงิหาคม - 1 กันยายน 2561
    ณ มหาวทิยาลัยมหดิล ศาลายา และโรงแรมไมดา้ แกรนด์ โอเทล ทวารด ีจงัหวดันครปฐม
4) การเดนิทางประชุมหารอืความรว่มมอื/ประสานงานวจิยัระหวา่งเครอืขา่ย คลัสเตอร์

ดจิทัิล ณ สหราชอาณาจกัร วนัที� 24-29 ตลุาคม 2560
 

วตัถปุระสงค์ 
 

1. เพื�อไปศึกษาและแลกเปลี�ยนความรูด้า้น Robotics and Intelligent Systems ที�
Aberystwyth University, Wales

2. เพื�อไปศึกษาและหารอืแนวทางความรว่มมอืดา้น Artificial Intelligence ที� 
University of Westminster, London

3. เพื�อไปศึกษาและแลกเปลี�ยนความรูด้า้น Medical Computer Vision ที� 
Kingston University, London

    
    สถานที� 
 

Aberystwyth University, University of Westminster และ Kingston University
ประเทศสหราชอาณาจกัร
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ความรว่มมอืด้านการวจิยัและพฒันาระหวา่ง
มหาวทิยาลัยกับตลาดไท

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์และบรษัิท แอ็กโกร เอ็กซเชนจ ์จาํกัด (ตลาดไท) รว่มกันลงนาม
ในบนัทึกขอ้ตกลงความรว่มมอืทางดา้นการวจิยัและพฒันา เมื�อวนัที� 23 สงิหาคม 2561 โดยมี
วตัถปุระสงค์สาํคัญ ดงันี�
 
               1. เพื�อสรา้งความรว่มมอืดา้นการวจิยัและพฒันานวตักรรมดา้นผลผลิตและผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตรที�เกี�ยวขอ้ง อันก่อใหเ้กิดประโยชนต่์อธรรมศาสตรแ์ละตลาดไท

2. เพื�อแลกเปลี�ยนขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งตลอดจนบุคลากรและนกัวจิยัของทั�งสองฝ�าย
เพื�อการวจิยัและพฒันานวตักรรมดา้นผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ตามโครงการและ
แผนงานความรว่มมอืที�เกี�ยวขอ้ง

3. เพื�อเชื�อมโยงเครอืขา่ยและผูที้�มสีว่นเกี�ยวขอ้งด้านผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการ
เกษตร  เพื�อผลักดันใหเ้กิดการนําผลการวจิยัและนวตักรรมไปใชง้านจรงิ
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คณะทํางานด้านขอ้มูล
นางสาวทัศนยี ์ดาวเรอืง 
นายหฤหรรษ์ สมใจ 
นางสาวเฟ�� องกาญจน ์สารมัภานนท์ 
นางสาวเบญจวรรณ ประจวบลาภ
นายณรงค์ เมอืงโสภา 
นางสาวสปุราณ ีปราชญ์รตันะกว ี
นางสาวศิตกมล วงษ์สมบูรณ ์
นางสาวจนิตนา เที�ยงตรง 
นางสาวสริลัิกษณ ์สาตบางหลวง 
นางสาวมณัฑนา ชื�นบุญชู
นางวลิาวลัย ์กางการ 
นางสาวกัลยาภัสร ์ศิวปฐมพร 
นางสาวเอกธดิา แดงปรก 
นางสาวหทัยชนก พึ�งศรี
นายวนัเฉลิม กระจดักลาง 
นางสาวชชัฎา วุฒโิชคดารงค์ 
นางสาววราภรณ ์มว่งใหญ่เกาะ 
นางสาวธญัญารตัน ์เจยีมกลิ�น
นางสาวป�ยาภรณ ์นฤภัย
 
 

คณะผู้จดัทํา
ที�ปรกึษา
รองศาสตราจารย ์เกศิน ีวฑิรูชาติ อธกิารบดี 
ศาสตราจารย ์ดร. ทพญ. ศิรวิรรณ สบืนกุารณ ์รองอธกิารบดฝี�ายวจิยั 
ดร. วริชั  ศรเลิศลํ�าวาณิช ผูช้ว่ยอธกิารบดีฝ�ายวจิยั 
นางพรพมิล บุญศิร ิผูอํ้านวยการกองบรหิารการวจิยั

หนว่ยธุรการ
นางสาวสนัุนท์ เทียนสวา่ง 
นายอุทัย ขนัธมาลัย 
นายรติ สมนัตรฐั 
นางสวุรรณา ใจจุมปู 
นางสมพศิ สภุามงคล
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