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ภาพรวมกอง
บริหารการวิจัย

 

 



กองบริหารการวิจัย มีหน้าที�สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการวิจัย ภายใต้การบังคับ
บัญชาของ รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีที�ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีให้กํากับดูแลงาน
ด้านการวิจัยผ่านคณะกรรมการบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคณะอนุกรรมการ
ด้านการวิจัยชุดต่าง ๆ  

กองบริหารการวิจัย เดิมมีสถานะเป�นหน่วยงาน ระดับงาน ชื�อ งานส่งเสริมการวิจัยภายใต้
สังกัดกองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี ต่อมา ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เมื�อวันที� 26 พฤษภาคม 2551 ได้มีมติยกสถานะหน่วยงานเทียบเท่ากองตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2531 เป�น สํานักงานบริหารการวิจัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดโครงสร้างสํานักงานอธิการบดี (ฉบับที� 2) พ.ศ. 2551 ประกาศ ณ วันที� 
30 พฤษภาคม 2551 ได้แบ่งส่วนงานเป�น 2 งาน ได้แก่

          1.  งานวางแผนและบริหารงานวิจัย 
          2. งานส่งเสริมและเผยแพร่งานวิจัย 
          ต่อมา ได้มีการแก้ไขโครงสร้างการแบ่งส่วนงานและหน้าที�ความรับผิดชอบของหน่วยงาน
เพิ�มเติมอีก 1 งาน ได้แก่ 
          3. งานวารสารทางวิชาการและระบบข้อมูลการวิจัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
ว่าด้วยการจัดโครงสร้างสํานักงานอธิการบดี (ฉบับที� 7) พ.ศ. 2556 ประกาศ ณ วันที� 18 กุมภาพันธ์
2556

    ป�จจุบันจากข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั�งและบริหารส่วนงานที�มีหน้าที�
สนับสนุนการดําเนินงานสภามหาวิทยาลัยและการบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 ได้มีการปรับปรุง
โครงสร้างส่วนงานที�ทําหน้าที�สนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย เพื�อพัฒนาและบูรณาการงานด้านการ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพยิ�งขึ�น และเพื�อรองรับการเข้าสู่การเป�นมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐ กําหนดให้สํานักงานบริหารการวิจัย เป�นกองบริหารการวิจัย ที�มีฐานะเทียบเท่ากองตาม
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัย และเป�นส่วนหนึ�งของ
สํานักงานบริหารวิชาการและพัฒนานักศึกษา ที�ประกอบด้วย กองบริการวิชาการ กองบริหารการวิจัย
และกองกิจการนักศึกษา ตั�งแต่วันที� 21 มีนาคม 2559 เป�นต้นไป
 

ประวัติความเป�นมา

1



กองบริหารการวิจัย มีปณิธานในการเป�นองค์กรที�มีส่วนสนับสนุนส่งเสริมให้การดําเนินงาน
ด้านบริหารการวิจัยของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการด้าน
การวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อย่างเท่าเทียมและทั�วถึง

1.  มีผลงานวิจัยที�ได้มาตรฐานสากล และสามารถแก้ไขป�ญหาของสังคมได้
2. มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยออกสู่สังคมและวงวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ 
    ได้อย่างมีมาตรฐานและต่อเนื�อง
3. มีบรรยากาศทางการวิจัยและแรงจูงใจที�เอื�อต่อการผลิตงานวิจัยที�มีคุณภาพ

เป�นหน่วยงานด้านการบริหารการวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ที�ดําเนินการอย่างเป�นระบบและมีประสิทธิภาพ เพื�อตอบสนองความต้องการ
ด้านการวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อย่างเท่าเทียมและทั�วถึง

1.  ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตงานวิจัยที�ได้มาตรฐานและแก้ไขป�ญหาของสังคม
2. ส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สังคมและวงวิชาการ
3. สร้างบรรยากาศและแรงจูงใจที�เอื�อต่อการทําการวิจัย

ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พนัธกิจ

ธรรมศาสตร์วิจัย ก้าวไกลสู่สากลปรัชญา

ปณิธาน

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

เป�าประสงค์
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กลยทุธ์ตามพนัธกิจ

2.1 จัดสรรทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และผลงานวิชาการทุกรูปแบบ

พันธกิจที� 1 ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตงานวิจัยที�ได้มาตรฐานและแก้ไขป�ญหาของสังคม
เป�าประสงค์ มีผลงานวิจัยที�ได้มาตรฐานสากล และสามารถแก้ไขป�ญหาของสังคมได้

กลยทุธที์� 1 การจัดสรรงบประมาณเพื�อสนับสนุนทุนวิจัย
          1.1 มีการจัดสรรงบประมาณประเภทต่าง ๆ เพื�อเป�นทุนสนับสนุนการวิจัยทุกสาขาวิชา เพื�อส่งเสริม
การวิจัยและการเรียนการสอนที�มีการค้นคว้าวิจัยด้วยตนเองทุกระดับทั�งคณาจารย์ บุคลากรฝ�ายสนับสนุน
และนักศึกษา
 
กลยทุธที์� 2 ระบบพี�เลี�ยงนักวิจัย
          2.1 มีการจัดสรรทุนวิจัยโดยใช้ระบบพี�เลี�ยงนักวิจัย เพื�อเป�นการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัยรุ่น
ใหม่และนักวิจัยรุ่นพี� 

กลยทุธที์� 3 การสนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการที�มีคุณภาพ
          3.1 จัดให้มีทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย การเขียนตําราและสื�อการสอนที�มีคุณภาพ

กลยทุธที์� 4 การสร้างมาตรฐานด้านจริยธรรมการวิจัย
          4.1 มีการกลั�นกรองโครงร่างการวิจัยโดยคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย เพื�อการรับรอง
ด้านจริยธรรมการวิจัยทั�งในคนและสัตว์ทดลอง

พันธกิจที� 2 ส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สังคมและวงวิชาการ
เป�าประสงค์ มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยออกสู่สังคมและวงวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างมีมาตรฐาน

กลยทุธที์� 1 การสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิชาการต่อสาธารณะ
          1.1 มีการจัดสรรงบประมาณเพื�อสนับสนุนบุคลากรที�มีผลงานวิชาการ และต้องการเผยแพร่
ต่อสาธารณะทั�งในและต่างประเทศ

กลยทุธที์� 2 การสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ และการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
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กลยทุธ์ตามพนัธกิจ

3.1 ดําเนินการจัดทําวารสารทางวิชาการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จํานวน 4 ฉบับ
3.2 สนับสนุนงบประมาณในการจัดทําวารสารวิชาการในระดับคณะ

4.1 มีการจัดทําเว็บไซต์ของกองบริหารการวิจัยเพื�อเป�นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล

5.1 ดําเนินการจัดการอบรมและการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื�อเป�นเวทีในการนําเสนอผลงาน

6.1 จัดสรรทุนเพื�อสนับสนุนการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร

1.1 มีการให้รางวัลแก่นักวิจัยที�สร้างชื�อเสียงทางด้านการวิจัยและมีผลงานวิจัยโดดเด่น เพื�อเป�นการ

2.1 มีการส่งเสริมการรวมกลุ่มวิจัยในรูปแบบของศูนย์แห่งความเป�นเลิศทางวิชาการ
2.2 มีการส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยร่วมทีมวิจัยกับหน่วยงานภายนอก

3.1 มีการบริหารจัดการอย่างเป�นระบบ มีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของบุคลากร

กลยทุธที์� 3 การจัดทําวารสารวิชาการเพื�อเป�นช่องทางการเผยแพร่ผลงาน

กลยทุธที์� 4 การจัดทําเว็บไซต์ของกองบริหารการวิจัย

สารสนเทศด้านวิจัย

กลยทุธที์� 5 การจัดสัมมนา / โครงการประชุมวิชาการ

วิชาการ และแลกเปลี�ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านวิจัยระหว่างนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ นักศึกษา
บุคคลทั�วไปทั�งภาครัฐและเอกชน

กลยทุธที์� 6 การสนับสนุนการจดสิทธิบัตร

พันธกิจที� 3  สร้างบรรยากาศและแรงจูงใจที�เอื�อต่อการทําการวิจัย
เป�าประสงค์ มีบรรยากาศทางการวิจัยและแรงจูงใจที�เอื�อต่อการผลิตงานวิจัยที�มีคุณภาพ

กลยทุธที์� 1 ยกย่องเชิดชูผู้มีความสามารถด้านการวิจัย

สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรผลิตผลงานวิจัยที�มีคุณภาพมากยิ�งขึ�น

กลยทุธที์� 2 การร่วมมือทางด้านการวิจัย / เครือข่ายการวิจัย

กลยทุธที์� 3 การบริหารจัดการเพื�อการวิจัย
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ภารกิจ

กองบริหารการวิจัย มีการกําหนดขอบเขตภาระงานที�เกี�ยวข้องจํานวน 3 งาน ดังนี�
 
            1. งานวางแผนและบริหารงานวิจัย

มีหน้าที�รับผิดชอบในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ และทิศทางการวิจัยระดับมหาวิทยาลัย จัดทําแผน

2. งานส่งเสริมและเผยแพร่งานวิจัย
มีหน้าที�รับผิดชอบดําเนินงานต่าง ๆ เพื�อสนับสนุนการทําวิจัยของบุคลากรและนักศึกษาระดับ

3. งานวารสารทางวิชาการและระบบข้อมูลการวิจัย
มีหน้าที�รับผิดชอบประสานงานการจัดทําวารสารทางวิชาการของมหาวิทยาลัย กํากับดูแลวารสาร

บริหารงานวิจัยและงบประมาณประจําป� ปฏิบัติหน้าที�ฝ�ายเลขานุการของคณะกรรมการบริหารงานวิจัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมถึงคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้องกับการวิจัย
ประสานงานกับผู้ทรงคุณวุฒิประเมินงานวิจัย จัดสรรทุนวิจัย ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าของโครงการ
วิจัย ดําเนินงานเกี�ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ จัดทําแผนบริหารความเสี�ยง จัดทําประกันคุณภาพ
ด้านการวิจัยระดับมหาวิทยาลัย พร้อมทั�งกํากับดูแลมาตรฐานคุณภาพการวิจัย จัดทําแผนการจัดการความ
รู้ด้านการวิจัย จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรด้านวิจัย ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทั�งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย พิจารณาจัดตั�ง ติดตาม และรายงานการดําเนินงานของหน่วยวิจัยเฉพาะทาง และศูนย์แห่ง
ความเป�นเลิศทางวิชาการ พิจารณาข้อเสนอโครงการและออกใบรับรองให้แก่โครงการวิจัยด้านจริยธรรมใน
คน ความปลอดภัยทางชีวภาพ และปฏิบัติหน้าที�อื�นตามที�ได้รับมอบหมาย

บัณฑิตศึกษา อันได้แก่ ทุนปริญญาเอก ทุนผู้ช่วยสอน รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์
ผลงานวิจัย ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ การร่วมประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ รางวัล
ผลงานวิจัยดีเด่น การจัดสัมมนาทางวิชาการเพื�อเผยแพร่ผลงานวิจัย การดําเนินการเกี�ยวกับการให้รางวัล
เชิดชูเกียรติผลงานวิจัยและนักวิจัยดีเด่น จัดให้มีการฝ�กอบรมด้านการวิจัยแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย
รวมตลอดถึงการรวบรวมข้อมูลการจดทะเบียนทรัพย์สินทางป�ญญา จัดทําหลักเกณฑ์และระเบียบ
ที�เกี�ยวข้องกับทรัพย์สินทางป�ญญา การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ การสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ และปฏิบัติหน้าที�อื�นตามที�รับมอบหมาย

ทางวิชาการของส่วนราชการ ส่วนงานภายใน หรือหน่วยงานของมหาวิทยาลัย จัดทําระบบฐานข้อมูลด้าน
การวิจัย จัดทําและดูแลเว็บไซต์ของกองบริหารการวิจัย จัดทํารายงานประจําป�ของฝ�ายวิจัย ประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่ข้อมูลเกี�ยวกับการวิจัย และปฏิบัติหน้าที�อื�นตามที�ได้รับมอบหมาย
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หัวหน้างานส่งเสรมิ
และเผยแพรง่านวิจัย
นายหฤหรรษ์ สมใจ

(รษก.)

โครงสรา้งการบรหิารกองบรหิารการวิจัย

อธกิารบดี
รองศาสตราจารย ์เกศนีิ วฑูิรชาติ

รองอธกิารบดีฝ�ายวจัิยและนวตักรรม
ศาสตราจารย์ ดร. ทพญ. ศิรวิรรณ สบืนุการณ์

 

ผู้ชว่ยอธกิารบดีฝ�ายวิจัยและนวตักรรม
ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ ดร. ธรียุทธ โหรานนท์

ผู้อํานวยการกองบรหิารการวจัิย
นางพรพมิล บุญศริิ

หัวหน้างานวางแผน
และบรหิารงานวิจัย

นางสาวทัศนีย์ ดาวเรอืง

หัวหน้างานวารสารทางวิชาการ
และระบบข้อมูลการวิจัย

นางสาวเฟ�� องกาญจน์ สารมัภานนท์
(รษก.)

หมวดธุรการ
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งานวางแผนและบริหารงานวิจัย
  หัวหน้างาน : นางสาวทัศนีย ์ดาวเรือง

  เจ้าหน้าที� :
1. นางวรศิรยีา ธนันชัยศิรกุิล
2. นางสาวจินตนา เที�ยงตรง
3. นางสาวสุปราณี ปราชญร์ตันะกวี
4. นางสาวศิตกมล วงษ์สมบรูณ์
5. นางสาวเบญจวรรณ ประจวบลาภ
6. นางสาวระพีพร มว่งศรี
7. นางสาวชุติมา อบเหลือง
8. นางสาวนาบลิละห ์มงิสะ
9. นางสาวสิรลัิกษณ์ สาตบางหลวง
10. นางสาวณาตยานี พยุงตน
11. นางสาวนาดีญา มงิสะ
12. นางสาวสิรพัิฒน์ เพ็งสุคนธ์

งานส่งเสริมและเผยแพร่งานวิจัย
  หัวหน้างาน : นายหฤหรรษ ์สมใจ (รษก.)

  เจ้าหน้าที� :
1. นางวิลาวัลย ์กางการ
2. นางสาวหทัยชนก พึ�งศรี
3. นางสาวกัลยาภัสร ์ศิวปฐมพร
4. นางสาวเอกธดิา แดงปรก
5. นายวันเฉลิม กระจัดกลาง

งานวารสารทางวิชาการและระบบข้อมูลการวิจัย
  หัวหน้างาน : นางสาวเฟ�� องกาญจน์ สารัมภานนท์ (รษก.)

  เจ้าหน้าที� :
1. นางสาวชัชฎา วุฒิโชคดํารงค์
2. นางสาววราภรณ์ มว่งใหญเ่กาะ
3. นางสาวป�ยาภรณ์ นฤภัย
4. นางสาวมธิุตา มว่งทอง      หมวดธุรการ

เจ้าหน้าที� :
1. นางสาวสุนันท์ เทียนสว่าง
2. นายรติ สมนัตรฐั
3. นายอุทัย ขันธมาลัย
4. นางสุวรรณา ใจจุมปู
5. นางสมพศิ สุภามงคล

บุคลากรกองบรหิารการวจัิย
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ผลการดําเนินงาน
การจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย

 



การดําเนินงานศูนยแ์ห่งความเป�นเลิศทางวิชาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่มกันของอาจารย์/นักวิจัย 

ที�มีความเชี�ยวชาญในการทําวิจัยเพื�อการผลิตงานวิจัยร่วมกันในรูปของศูนย์แห่งความเป�นเลิศ
ทางวิชาการ โดยที�ผ่านมาจนถึง ป�งบประมาณ 2563 มีการจัดตั�งศูนย์ไปแล้ว 20 ศูนย์ แบ่งเป�น
ศูนย์ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 10 ศูนย์ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 8 ศูนย์ และด้าน
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 2 ศูนย์

การจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงนิกองทุนวิจัย 

ทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 
(ที�อยู่ในการกํากับติดตามโดยฝ�ายวิจัยและนวัตกรรม) 

ทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) 
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ทุนสนับสนุนการวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

ผลการเสนอขอทุนสนับสนุนการวิจัยด้านวิทยาศาสตร ์วิจัยและนวัตกรรมกลุ่ม
           Basic Research Fund แพลตฟอร์มที� 1 การพัฒนากําลังคนและสถาบันความรู้ ได้รับ
           จัดสรรจํานวน 20 โครงการ งบประมาณที�ได้รับจัดสรร 100,000,000 บาท

ทุนสนับสนุนการวิจัยจากสํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

ทุนร่วมวิจัยจากหน่วยงานภายนอก 

การดําเนินงานพฒันาข้อเสนอโครงการเพื�อขอรับทุนภายนอก 
ป�งบประมาณ 2563
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ผลการดําเนินงานการส่งเสริม
และเผยแพร่การวิจัย

 

 



รางวัลสนับสนุนบทความวิชาการที�ตีพมิพใ์นวารสารวิชาการหรอืบทของหนังสือ
ในหนังสือชุดระดับนานาชาติที�อยู่ในฐานข้อมูลสากล Scopus และ/หรือ ISI Web of Science 
ให้ได้รับเงินสนับสนุนบทความละ 10,000 บาท

• ผลการพิจารณาให้รางวัลครั�งที� 1 มีบทความที�ได้รับรางวัล จํานวน 23 บทความ 
รวมเงินรางวัล 230,000 บาท

• ผลการพิจารณาให้รางวัลครั�งที� 2 มีบทความที�ได้รับรางวัล จํานวน 5 บทความ 
รวมเงินรางวัล 50,000 บาท

 
                                                                                                  

รางวัลสนับสนุนการตีพมิพผ์ลงานทางวิชาการ
และเผยแพร่งานสร้างสรรค์ ประเภทการตีพิมพ์บทความวิจัย 

รางวัลสนับสนุนการตีพมิพผ์ลงานทางวิชาการ
และเผยแพร่งานสร้างสรรค์ ประเภทการตีพิมพ์บทความวิชาการ 
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รางวัลสนับสนุนการตีพมิพผ์ลงานทางวิชาการ
และเผยแพร่งานสร้างสรรค์ ประเภทรางวัลการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ 

รางวัลสนับสนุนผลงานที�ได้รับการจดทะเบยีนสิทธิในทรัพยสิ์นทางป�ญญา 
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ผลการดําเนินงานการรับรอง
มาตรฐานด้านการวิจัย

 

 



จริยธรรมการวิจัยในคน 

สรุปจํานวนโครงการของคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มธ.ชุดที� 1 
(คณะแพทยศาสตร์) 

สรุปจํานวนโครงการของคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มธ.ชุดที� 2 
สาขาสังคมศาสตร์ 
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สรุปจํานวนโครงการของคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มธ.ชุดที� 3 
สาขาวิทยาศาสตร์ 
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จรรยาบรรณการเลี�ยงและใช้สัตว์เพื�องานทางวิทยาศาสตร์ 

สรุปจํานวนโครงการของคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณและติดตามโครงการเลี�ยง
และใช้สัตว์เพื�องานทางวิทยาศาสตร ์มธ. 

ความปลอดภัยทางชีวภาพ 
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ผลการดําเนินงาน
การให้รางวัลด้านการวิจัย

 

 



1. สาขาสังคมศาสตร์ 

ผลงานวิจัยเรื�อง  “จากระบอบประชาธิปไตยไมเ่สรสู่ีระบอบอํานาจนิยมกองทัพ: ความขดัแยง้ของ
                                          ชนชั�นนําและความแตกแยกทางสังคมในประเทศไทย (From Illiberal Democracy 
                                          to Military Authoritarianism: Intra-Elite Struggle and Mass-Based Conflict in
                                          Deeply Polarized Thailand)” 

โดย                      ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ   คณะรฐัศาสตร ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 

2. สาขามนุษยศาสตร์  

ผลงานวิจัยเรื�อง  “เจ้าพอ่เขาตก : เทพารกัษ์ไทยที�กลายเป�นเทพเจ้าจีน (Chaopho Khaotok : the Thai
  Guardian Angel that became a Chinese God)” 

โดย                      รองศาสตราจารย ์ดร.สุรสิทธิ� อมรวณิชศักดิ�   คณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 

3. สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 

ผลงานวิจัยเรื�อง  “การวิเคราะหโ์ครงสรา้งของวัสดุเชิงประกอบไฮดรอกซีอาพาไทด์ที�เตรียมจากเปลือก
   ไข่ไก่และพอลิคาโปรแลคโทนสําหรับการนําไปประยกุต์ใช้งานเป�นโครงเลี�ยงเซล
   (Characterization of hydroxyapatite from eggshell waste and 
   polycaprolacton (PCL) composite for scaffold material)” 

โดย                      รองศาสตราจารย ์ดร.ศรุต อํามาตยโ์ยธิน   คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
                             มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแ์ละคณะผู้รว่มวิจัย

4. สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ผลงานวิจัยเรื�อง  “Complete genome analysis demonstrates multiple introductions of enterovirus
   71 and coxsackievirus A16 recombinant strains into Thailand during the past  
   decade” 

โดย                       ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ภิรมย ์น้อยสําแดง   คณะสาธารณสุขศาสตร ์
                             มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแ์ละคณะผู้รว่มวิจัย

    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์มนีโยบายในการส่งเสริมและพฒันางานวิจัยของมหาวิทยาลัยใหมุ้ง่สู่ความ
เป�นเลิศทางวิชาการ และมนีโยบายในการสนับสนุนการเผยแพรผ่ลงานวิจัยที�มคุีณภาพทั�งในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ มหาวิทยาลัยจึงได้กําหนดใหม้รีางวัลผลงานวิจัยดีเด่นขึ�น เพื�อเป�นการเชิดชูเกียรติคุณแก่เจ้าของ
ผลงานวิจัย ในการผลิตผลงานวิจัยที�มคุีณภาพสู่วงวิชาการและสาธารณชน ตลอดจนเพื�อเป�นขวัญและกําลังใจให้
คณาจารย์หรอืนักวิจัยของมหาวิทยาลัยสรา้งสรรค์ผลงานที�มคุีณภาพยิ�งขึ�น โดยรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจําป�
งบประมาณ 2563 มจํีานวน 4 รางวัล ดังนี�

รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น  
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  1. ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงศิริวรรณ สืบนุการณ์
            คณะทันตแพทย์ศาสตร ์(สาขาการศึกษา)

 
 

   รางวัลระดับดี
   1. ผลงานวิจัยเรื�อง “การพัฒนาชุดน�ายาตรวจจีโนไทป�ของหมูเลือดระบบ Diego เพื�อลด

ความเสี�ยงของการเกิด Alloimmunization ของประชากรไทย”  
โดย ศาสตราจารยพ์เิศษ พลตรหีญิง ดร.อ้อยทิพย ์ณ ถลาง  คณะสหเวชศาสตร์

 
  2. ผลงานวิจัยเรื�อง “สัญลักษณ์พระราหูในงานศิลปะ : การสืบทอด การสร้างสรรค์และ

ความสําคัญด้านคติความเชื�อในสังคมไทย”  
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประเสรฐิ รุนรา คณะศิลปศาสตร์

  3. ผลงานวิจัยเรื�อง “โครงการพัฒนาระบบสอบสวนในคดีทุจริตและประพฤติมิชอบและ
คดีค้ามนุษย์ ให้เป�นไปในทิศทางเดียวกับระบบไต่สวนตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙ และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๙”  
โดย ศาตราจารย์ ณรงค์ ใจหาญ คณะนิติศาสตร์

  4. ผลงานวิจัยเรื�อง “โครงการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศเพื�อจัดทําร่าง
กฎหมายว่าด้วยการรบัรองเพศ”  
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มาตาลักษณ์ เสรเมธากุล ออรุง่โรจน์ คณะนิติศาสตร์

  5. ผลงานวิจัยเรื�อง “กลยุทธ์คลัสเตอร์กับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื�อสนับสนุนการพัฒนา
ธุรกิจนวัตกรรม”  
โดย ศาสตราจารย ์ดร. จารุณี วงศ์ลิมป�ยะรตัน์ วิทยาลัยนวัตกรรม

 

รางวัลงานวันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รางวัลงานวันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รางวัลงานวันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดงานวันนักวิจัย เมื�อวันพุธที� 20 พฤศจิกายน 2562
ระหว่างเวลา 17.00 - 20.30 น.  ณ อาคารเรียนรวม 3 (เอสซี 3) ชั�น 4 ห้อง 413 มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มีผู้ได้สร้างชื�อเสียงด้านการวิจัย จํานวน 148 โล่

รางวัลงานวันนักประดิษฐ์รางวัลงานวันนักประดิษฐ์รางวัลงานวันนักประดิษฐ์   
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รางวัลผลงานวิจัยรางวัลผลงานวิจัยรางวัลผลงานวิจัย จํานวน 8 รางวัล จํานวน 8 รางวัล จํานวน 8 รางวัล

รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ   จํานวน 1 ท่านจํานวน 1 ท่านจํานวน 1 ท่าน   

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้ารับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจําป� 2563 
 ในงานวันนักประดิษฐ์ เมื�อวันที� 2 กุมภาพันธ์ 2563



     6. ผลงานวิจัยเรื�อง “จากรักโรแมนติกสู่การต่อสู้ทางชนชั�น : อ่าน “ส่งชู้สอนสาว”วรรณกรรม
ของกลุ่มชาติพันธุไ์ตดําในเวียดนาม  
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ยุกติ มกุดาวิจิตร คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

     7. ผลงานวิจัยเรื�อง “จากนาข้าวเป�นสวนยางพารา : การเปลี�ยนแปลงวิถีการดํารงชีพและ
ความมั�นคงทางอาหารของครวัเรอืนรมิแมน่�าโขง จังหวัดบึงกาฬ”  
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ทรงชัย ทองปาน คณะศิลปศาสตร์

     8. ผลงานวิจัยเรื�อง “การพฒันารูปแบบการสอนเขยีนบทความวิจัยภาษาอังกฤษสายวิทยาศาสตร”์  
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. เสน่ห์ ทองรนิทร ์คณะศิลปศาสตร์

 

รางวัลระดับดี
1. วิทยานิพนธ์เรื�อง “การปริวรรตคําศัพท์ในสังคมโลกให้เป�นท้องถิ�น: ผลกระทบต่อการ

กําหนดและการดําเนินนโยบายต่างประเทศของไทย”
โดย ดร.สรสิช สว่างศิลป� คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

 
รางวัลระดับดี

1. ผลงานเรื�อง “แอปพลิเคชันป�ญญาประดิษฐ์บนสมาร์ตโฟนเพื�อระบุยี�ห้อป�นที�ใช้ก่อเหตุ
อย่างอัตโนมัติโดยอาศัยร่องเกลียว สันเกลียวที�ปรากฏบนหัวกระสุนที�เก็บได้ในที�เกิดเหตุ”  
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จาตุรงค์ ตันติบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์

รางวัลประกาศเกียรติคุณ

1. ผลงานเรื�อง “เครื�องวัดแสงหกเหลี�ยมสําหรับการวิเคราะห์มัลติคัลเลอริเมทรีแบบประหยัดสาร”  
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. นภาพร ยังวิเศษ คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

2. ผลงานเรื�อง “อาษาเฟรมเวิรค์”  โดย ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. อาษา ตั�งจิตสมคิด

3. ผลงานเรื�อง “นวัตกรรมส่งเสริมความสําเร็จในการให้นมแม่และตรวจวัดปริมาณน�านม”
โดย อาจารย์ สุภาวดี ทับกล�า คณะพยาบาลศาสตร์

 

รางวัลระดับดีมาก

1. ผลงานวิจัยเรื�อง “แนวทางการปฏิรูปภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและวิเคราะห์การกระจายรายได้
ของผู้มีเงินได้พึงประเมนิ”
โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. ดวงมณี เลาวกุล คณะเศรษศาสตร ์ (ผูร้ว่มวิจัย)
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชญานี ชวะโนทย์ คณะเศรษศาสตร์ (ผู้ร่วมวิจัย)
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รางวัลวิทยานิพนธ์ รางวัลวิทยานิพนธ์ รางวัลวิทยานิพนธ์ จํานวน 1 รางวัล ดังนี�จํานวน 1 รางวัล ดังนี�จํานวน 1 รางวัล ดังนี�

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น จํานวน 4 รางวัล ดังนี� จํานวน 4 รางวัล ดังนี� จํานวน 4 รางวัล ดังนี�

รางวัลผลงานวิจัยที�อาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป�นผู้ร่วมวิจัยรางวัลผลงานวิจัยที�อาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป�นผู้ร่วมวิจัยรางวัลผลงานวิจัยที�อาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป�นผู้ร่วมวิจัย      จํานวน 1 รางวัล ดังนี�จํานวน 1 รางวัล ดังนี�จํานวน 1 รางวัล ดังนี�



ผลการดําเนินงาน
ด้านบัณฑิต

 

 



ประเภทรางวัล แบง่เป�น 4 สาขา ดังนี� 1) สาขาสังคมศาสตร ์2) สาขามนุษยศาสตร ์
3) สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และ 4) สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยเงินรางวัลประเภท ดีเด่น 
จํานวน 30,000 บาท ประเภท ดีมาก จํานวน 20,000 บาท ประเภท ดี จํานวน 10,000 บาท 
ซึ�งป�การศึกษา 2561 มีผู้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นทั�งสิ�น 34 ผลงาน

รางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและเผยแพร่งาน
สร้างสรรค์ ประเภทการตีพิมพบ์ทความวิจัยระดับบณัฑิตศึกษา 

รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น 

19

หมายเหตุ ปรับเพิ�มงบประมาณอัตราเงินสนับสนุนผลงานทางวิชาการใหสู้งขึ�น



เป�นทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับปริญญาเอก ทําวิทยานิพนธ์และสามารถเผยแพร่ผลงานวิจัย
 ในวารสารวิชาการระดับชาติ (กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และสาขาวิชามนุษยศาสตร์) นานาชาติ
(กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ) หรือเพื�อนําเสนอต่อที�ประชุม
วิชาการระดับชาติ นานาชาติที�มีรายงานการประชุม โดยมีค่าใช้จ่ายรายเดือน อัตรา 10,000 บาทต่อ
เดือน/ค่าเดินทางไปเสนอผลงานวิชาการ ณ ต่างประเทศ จํานวน 1 ครั�ง เหมาจ่ายเป�นเงิน 30,000 บาท

ฝ�ายวิจัยฯ ได้ดําเนินการเป�ดรับสมัครตั�งแต่วันที� 14 กุมภาพันธ์ - 29 พฤษภาคม 2563 และ
ขยายเวลาป�ดรับสมัครถึงวันที� 30 มิถุนายน 2563 โดยมีจํานวนนักศึกษาที�เสนอขอรับการพิจารณา
ทั�งสิ�น จํานวน 32 คน และได้รับจัดสรรทุน ทั�งสิ�น 29 คน

ทุนปริญญาเอก เพื�อการวิจัยทุนปริญญาเอก เพื�อการวิจัย  
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ผลการดําเนินงาน
ด้านวารสารทางวิชาการ

 

 



1. บรรณาธิการ : 
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สินเดชารักษ์ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

2. ขอบเขตสาขาวิชาผลงานทางวิชาการที�ได้รับการตีพิมพ์ คือ ผลงานทางวิชาการ
ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ อาทิ นิติศาสตร์ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
สังคมวิทยา มานุษยวิทยา รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และวารสารศาสตร์
สื�อสารมวลชน และวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ เป�นต้น

3. กําหนดตีพิมพ์เผยแพร่ป�ละ 3 ฉบับ คือ
ฉบับที� 1 มกราคม - เมษายน
ฉบับที� 2 พฤษภาคม - สิงหาคม
ฉบับที� 3 กันยายน – ธันวาคม

4. การรับรองมาตรฐานคุณภาพวารสารทางวิชาการ : TCI กลุ่ม 2
5. ผลการดําเนินงานในป�งบประมาณ 2561-2563

วารสารธรรมศาสตร์ 
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1. บรรณาธิการ : 
รองศาสตราจารย์ ดร.ป�เตอร์ รักธรรม คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

2. ขอบเขตสาขาวิชาผลงานทางวิชาการที�ได้รับการตีพิมพ์ คือ ผลงานทางวิชาการ 
ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ อาทิ มนุษยศาสตร์, เศรษฐศาสตร์การเมือง, 
เศรษฐศาสตร์, การจัดการธุรกิจ, รัฐศาสตร์, การเมืองระหว่างประเทศ, นิติศาสตร์,
ประวัติศาสตร์, ศิลปศาสตร์, สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

3. กําหนดตีพิมพ์เผยแพร่ป�ละ 2 ฉบับ คือ
ฉบับที� 1 มกราคม – มิถุนายน
ฉบับที� 2 กรกฎาคม – ธันวาคม

4. การรับรองมาตรฐานคุณภาพวารสารทางวิชาการ : TCI กลุ่ม 1 และฐานข้อมูล ACI
5. ผลการดําเนินงานในป�งบประมาณ 2561-2563

วารสาร Thammasat Review 
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1. บรรณาธิการ : 
รองศาสตราจารย์ ดร.ธรีะชัย ธนานันต์ คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
รองศาสตราจารย์ ดร.นุรักษ์ กฤษดานุรักษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

2. ขอบเขตสาขาวิชาผลงานทางวิชาการที�ได้รบัการตีพมิพ ์คือ ผลงานทางวิชาการ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาทิ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิศวกรรมศาสตร์และสถาป�ตยกรรมศาสตร์ เป�นต้น

3. กําหนดตีพิมพ์เผยแพร่ป�ละ 6 ฉบับ คือ
ฉบบัที� 1 (มกราคม-กุมภาพนัธ)์ 
ฉบบัที� 2 (มนีาคม-เมษายน) 
ฉบับที� 3 (พฤษภาคม-มิถุนายน) 
ฉบบัที� 4 (กรกฎาคม-สิงหาคม) 
ฉบบัที� 5 (กันยายน-ตุลาคม) 
ฉบับที� 6 (พฤศจิกายน-ธันวาคม)

4. การรับรองมาตรฐานคุณภาพวารสารทางวิชาการ : TCI กลุ่ม 2
5. ผลการดําเนินงานในป�งบประมาณ 2561-2563

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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1. บรรณาธกิาร : 
ศาสตราจารย์ ดร.เกศรา ณ บางช้าง วิทยาลัยแพทยศาสตรน์านาชาติจุฬาภรณ์
ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ� รัตนเดโช คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพล สินธุนาวารตัน์ คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

2. ขอบเขตสาขาวิชาผลงานทางวิชาการที�ได้รับการตีพิมพ์ คือ ผลงานทางวิชาการด้าน
      วิทยาศาสตร์กายภาพ อาทิ เคมี, ฟ�สิกส์, คณิตศาสตร์ และสถิติ ผลงานทางวิชาการด้าน
      วิศวกรรมศาสตร์ อาทิ วิศวกรรมไฟฟ�า, วิศวกรรมเคมี, วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมสิ�ง
      แวดล้อม, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลงานทางวิชาการด้าน
      วิทยาศาสตร์ชีวภาพ อาทิชีววิทยา, สัตววิทยา, พฤกษศาสตร์, พันธุศาสตร์, เกษตรกรรม 
      และนิเวศวิทยา

3. กําหนดตีพิมพ์เผยแพร่ป�ละ 4 ฉบับ คือ 
             ฉบบัที� 1 (มกราคม-มนีาคม)
             ฉบบัที� 2 (เมษายน-มถุินายน)
             ฉบบัที� 3 (กรกฎาคม-กันยายน)
             ฉบับที� 4 (ตุลาคม-ธันวาคม)
4. การรับรองมาตรฐานคุณภาพวารสารทางวิชาการ: TCI กลุ่ม 1, ACI, Scopus, SJR Quartile 4

5. ผลการดําเนินงานในป�งบประมาณ 2561-2563

วารสาร Science & Technology Asia
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วารสารทางวิชาการระดับมหาวิทยาลัยและคณะ 
ที�ได้รับการตอบรับให้อยูใ่นฐานข้อมลู Scopus
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ผลการดําเนินงานการจัดอบรม
สัมมนา และประชุมวิชาการ

 

 



 
1)  โครงการประชุมชี�แจงการดําเนินงาน ภายใต้พระราชบัญญติัเชื�อโรคและพษิจากสัตว์

พ.ศ. 2558 เมื�อวันที� 20 กุมภาพันธ์ 2563  ณ ห้องบรรยาย 251 อาคารป�ยชาติ  ชั�น 2 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ศูนยร์งัสิต

2)  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื�อง การประชุมคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชุดที� 3 ครั�งที� 24/2562 และพิจารณาทบทวนคู่มือวิธีดําเนินการมาตรฐาน
(Standard Operating Procedures) ระหว่างวันที� 20 – 21 ธันวาคม 2562 
ณ โรงแรม เดอะ คาวาลิ คาซ่า รสีอรท์ จังหวัดพระนครศรอียธุยา

 
 
 1)  ประชุมชี�แจงขั�นตอนการยื�นคําของบประมาณด้านวิทยาศาสตร ์วิจัยและนวัตกรรม

 ประจําป�งบประมาณ  2564 ของงบประมาณวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ครั�งที� 1 
เมื�อวันที� 9 สิงหาคม 2562 ณ หอ้ง 208 ชั�น 2 อาคาร บร.1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ศูนยร์งัสิต

 2)  ประชุมชี�แจงขั�นตอนการยื�นคําของบประมาณด้านวิทยาศาสตร ์วิจัยและนวัตกรรม
ประจําป�งบประมาณ  2564 ของงบประมาณวิทยาศาสตร ์วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ครั�งที� 2 เมื�อวันที�
23 กันยายน 2562 ณ ห้อง TCC Land Auditorium ชั�น 2 คณะสถาป�ตยกรรมศาสตรแ์ละการผงัเมือง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ศูนยร์งัสิต

 3)  จัดประชุมหารอื เรื�อง “ขอ้เสนอโครงการวิจัย พลังงานหมนุเวียน (เชื�อเพลิงชีวมวล) 
ที�มีลักษณะคล้ายกัน” เพื�อให้อาจารย์และนักวิจัยเสนอโจทย์ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที�สํานักงานกํากับ
กิจการและพลังงานฯ เมื�อวันที� 17 มกราคม 2563  ณ ห้องประชุมสํานักงานอธิการบดี 2 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ศูนยร์งัสิต

 4)  ประชุมชี�แจงการประชาสัมพนัธทุ์นวิจัยของมหาวิทยาลัย ประจําป�งบประมาณ 2563
 เมื�อวันที� 29 มกราคม 2563  ณ ห้องประชุมปรีดีพนมยงค์ อาคารโดมบริหาร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
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การอบรมความรู้เกี�ยวกับการวิจัยการอบรมความรู้เกี�ยวกับการวิจัย  

การประชาสัมพนัธ์ทุนวิจัยการประชาสัมพนัธ์ทุนวิจัย  
และการพฒันาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื�อเสนอขอรับทุนและการพัฒนาขอ้เสนอโครงการวิจัยเพื�อเสนอขอรับทุน  



5)  จัดประชุม เรื�อง “ประชาสัมพันธ์แนะนําโครงการด้านการศึกษา วิจัย และวิทยาศาสตร์
”เพื�อส่งเสรมิการวิจัยและนวัตกรรมในประเทศไทย สรา้งความเขม้แขง็อยา่งยั�งยนืเกี�ยวกับการดําเนิน
งานวิจัย ใหกั้บ คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาปรญิญาเอก (บรติิช เคานซิล ไทยแลนด์) เมื�อวันที� 21
กุมภาพันธ ์2563  ณ ห้องประชุมปรดีีพนมยงค์ อาคารโดมบรหิาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ศูนยร์งัสิต

 6)  ประชุมหารอื เรื�อง “เพื�อพฒันาขอ้เสนอโครงการวิจัย ประกอบการขอรบัการจัดสรร
เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ�า” (กกพ.) ครั�งที� 1 เมื�อวันที� 2 ตุลาคม 2562  ณ ห้องประชุมโดม 1 
อาคารโดมบรหิาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ศูนยร์งัสิต

 7)  ประชุมหารือ เรื�อง “เพื�อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย ประกอบการขอรับการจัดสรร
เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ�า” (กกพ.) ครั�งที� 2 เมื�อวันที� 12 มิถุนายน 2563  ณ ห้องประชุม
สํานักงานอธกิารบดี 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ศูนยร์งัสิต

 8)  ประชุมหารือ เรื�อง “เพื�อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย ประกอบการขอรับการจัดสรร
เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ�า” (กกพ.) ครั�งที� 3 เมื�อวันที� 26 มิถุนายน 2563  ณ ห้องประชุม
สํานักงานอธกิารบดี 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ศูนยร์งัสิต

9)  ประชุมเพื�อเสนอขอโครงการวิจัยและนวัตกรรม กรอบการวิจัย Demand-supply
 matching platform ของ บพท. (Flagship 2563) เมื�อวันที� 24 - 25 มิถุนายน 2563  ณ ห้องประชุม
สํานักงานอธิการบดี 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
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ผลการดําเนินงานการส่งเสริม
บรรยากาศทางการวิจัย

 

 



- งวดที� 1 เมื�อผู้ได้รับการสนับสนุนทุนเดินทางมาถึงประเทศไทย
- งวดที� 2 เมื�อผู้ได้รับการสนับสนุนทุนส่งรายงานความก้าวหน้าของการดําเนินงาน ร้อยละ 50 
- งวดที� 3 เมื�อผู้ได้รับการสนับสนุนทุนส่งรายงานผลงานฉบับสมบูรณ์ ซึ�งประกอบด้วย

บทความวิจัยซึ�งทําร่วมกับอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที�ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร
นานาชาติ Scopus หรือ ISI (โครงการ Bualuang ASEAN Chair Professorship อย่างน้อย 3 บทความ /
โครงการ Bualuang ASEAN Fellowship อย่างน้อย 1 บทความ) และการทํากิจกรรมภายใต้หัวข้อโครงการ
วิจัยที�กําหนดให้แล้วเสร็จ

การดําเนินงานโครงการ Bualuang ASEAN Chair Professorship และ โครงการ Bualuang
ASEAN fellowship  จนถึงป�งบประมาณ 2563 มีผลการดําเนินงานดังนี�

 
1.  โครงการ Bualuang ASEAN Chair Professorship มีผู้ได้รับทุนจํานวน 19 คน เบิกจ่ายไปแล้ว

เป�นเงิน 8,800,000 บาท โดยมีสถานะการเบิกจ่ายดังนี�

 โครงการ Bualuang ASEAN Chair Professorship และ โครงการ Bualuang ASEAN Fellowship
เป�นการให้ทุนสนับสนุนแก่นักวิชาการชาวต่างประเทศที�ประสบความสําเร็จมีชื�อเสียงโดดเด่นระดับแนว
หน้าบนเวทีโลก โดยต้องดําเนินการวิจัยร่วมกับอาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และทํา
กิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัย/คณะ/ส่วนงาน ตามที�เสนอผู้รับทุนเสนอและมหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบ 

 การเบิกจ่ายเงินสนับสนุนทุน โครงการ Bualuang ASEAN Chair Professorship และ โครงการ
Bualuang ASEAN Fellowship แบ่งจ่ายเป�น 3 งวด ดังนี� 
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หน่วย : บาท/ทุน



 2. โครงการ Bualuang ASEAN fellowship ทุนละ 500,000 บาท มีผู้ได้รับทุนจํานวน 12 คน
เบิกจ่ายไปแล้วเป�นเงิน 1,900,000 บาท
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จํานวนบทความวิจัยที�ผู้ได้รับทุนสนับสนุนทําร่วมกับอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



                           ทุนสนับสนุนการแปลบทความวิจัยและบทความทางวิชาการ

 
ตามที�มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์มนีโยบายในการส่งเสรมิและพฒันางานวิจัยเพื�อ

    ความเป�นเลิศทางวิชาการ จึงกําหนดใหม้กีารใหทุ้นสนับสนุนการแปลบทความวิจัยและ 
    บทความทางวิชาการ เพื�อส่งเสรมิและสนับสนุนใหบ้คุลากรของมหาวิทยาลัย สรา้งสรรค์
    และเผยแพรผ่ลงานวิจัยที�มคุีณภาพในระดับนานาชาติ โดยในป�งบประมาณ 2563 มผีูไ้ด้
    รับทุนสนับสนุนการแปลบทความวิจัยและบทความทางวิชาการ ดังนี�

การส่งเสริมและเผยแพร่งานวิจัย 

30

ทุนอุดหนุนการนําเสนอผลงานทางวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ 
และสิ�งประดิษฐ์นวัตกรรมในต่างประเทศ



                                       
             
 

เป�นการสนับสนุนงบประมาณสมทบให้แก่ส่วนงานที�จัดการประชุมวิชาการระดับ
    นานาชาติ หน่วยงานละ 200,000 บาท เพื�อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสแลกเปลี�ยน   
    ความรู้ ประสบการณ์ทางด้านการวิจัย และเสริมสร้างบรรยากาศและเครือข่ายทางด้านการวิจัย
    กับภายนอกอื�นทั�งในและต่างประเทศ

 
                   สําหรับป�งบประมาณ 2563 ได้มีการปรับหลักเกณฑ์การจัดประชุมวิชาการระดับ

    นานาชาติ ที�เน้น Output เพิ�มขึ�น โดยต้องมีอาจารย์หรือนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    ร่วมเสนอผลงานวิชาการ/วิจัยในการประชุม จากเดิมไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนผลงานที�
    นําเสนอทั�งหมด เปลี�ยนเป�น มีอาจารย์หรือนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมเสนอผลงาน
    วิชาการหรือวิจัยในการประชุม ไม่น้อยกว่า 20 เรื�อง และ ได้จัดสรรทุนจํานวน 1 ทุน ให้แก่ คณะ
    วิศวกรรมศาสตร์ การประชุมวิชาการ เรื�อง “6th International Conference on Engineering, 
    Energy and Environment 2019 (ICEEE 2019)” ระหว่างวันที� 27-29 พฤศจิกายน 2562 ณ 
    โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ งบประมาณ 100,000 บาท

 

การส่งเสริมและเผยแพร่งานวิจัย 
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  ทุนสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ



1. การประชุมเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื�อการวิจัย คลัสเตอร์ดิจิทัล ครั�งที� 1/2563
เมื�อวันที� 6-7 กุมภาพนัธ ์2563  ณ โรงแรมฮอลิเดย ์อินน์ จังหวัดเชียงใหม ่

2. โครงการฝ�กอบรมหลักสูตร การสร้างกลไกการขับเคลื�อนเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยแห่ง
การวิจัยสู่องค์กรวิจัยที�มีประสิทธิภาพ (Reskill-Upskill 2020) โดยมีวัตถุประสงค์เพื�อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถพัฒนางานวิจัยที�ตอบโจทย์ของประเทศอย่างชัดเจน ในระดับ Grand Challenge/Frontier
research สามารถทํางานในลักษณะข้ามศาสตร์และข้ามมหาวิทาลัยมากยิ�งขึ�น และสามารถนําผลงานวิจัย
ไปใช้ประโยชน์ได้ในทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง ซึ�งกําหนดจัดขึ�นในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563  โดยผู้เข้าร่วม
โครงการสามารถเข้าร่วมอบรบแบบ Class room หรือเรียนออนไลน์ ประกอบด้วยการเรียนการสอน
จํานวน 5 วิชา ได้แก่ Design thinking, Growth mindset, Outward mindset, Business model canvas
และ Project management

การเสนอโครงการเพื�อขอรับงบประมาณสนับสนุนการวิจัยของคลัสเตอร์ที�อยู่ในการกํากับดูแล
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ในป�งบประมาณ 2563 คลัสเตอร์ที�อยู่ในการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จํานวน 
2 คลัสเตอร์ ได้แก่ คลัสเตอร์พลังงานและคลัสเตอร์ดิจิทัล ได้นําเสนอแผนงานวิจัยต่อสํานักงานการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) เพื�อขอรับงบประมาณจาก โครงการวิจัยท้าทายไทย ประจําป�งบประมาณ 2563 จํานวน 
2 แผนงาน โดยได้นําเสนอต่อ วช. ในวันที� 27 มกราคม 2563  ณ โรงแรมมารวยการ์เด้นท์
กรุงเทพมหานคร ตามรายการดังนี�

 1. คลัสเตอร์พลังงาน : แผนงานวิจัย เรื�อง “การเปลี�ยนของเสียเป�นพลังงานเพื�อเป�าหมายของ
เสียเป�นศูนย์  “ วงเงนิงบประมาณที�ได้รบัจัดสรร 18,748,000 บาท (สิบแปดล้านเจ็ดแสนสี�หมื�นแปดพนับาท
ถ้วน)

2. คลัสเตอร์ดิจิทัล : แผนงานวิจัย เรื�อง “เมืองป�ญญาประดิษฐ์ในเครือข่ายมหาวิทยาลัยวิจัย”
ขณะนี�อยู่ระหว่างการพิจารณาของ วช.

การจัดประชุมเครือข่ายพนัธมติรมหาวิทยาลัยเพื�อการวิจัย (RUN) 

การจัดโครงการอบรม และประชุมของเครือขา่ยพนัธมติรมหาวิทยาลัยเพื�อการวิจัย 
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คณะทํางานด้านขอ้มลู

นางสาวเฟ�� องกาญจน์ สารัมภานนท์

นายหฤหรรษ์ สมใจ

นางวิลาวัลย์ กางการ

นางสาวหทัยชนก พึ�งศรี

นางสาวกัลยาภัสร์ ศิวปฐมพร

นางสาวเอกธิดา แดงปรก

นายวันเฉลิม กระจัดกลาง

นางสาวชัชฎา วุฒิโชคดํารงค์

นางสาววราภรณ์ ม่วงใหญ่เกาะ

นางสาวป�ยาภรณ์ นฤภัย

นางสาวมุธิตา ม่วงทอง

นางพรพิมล บุญศิริ 

ที�ปรึกษา
 

อธิการบดี
รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ 

 
รองอธิการบดีฝ�ายวิจัย

ศาสตราจารย์ ดร. ทพญ. ศิริวรรณ สืบนุการณ์
 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ�ายวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรยุทธ โหรานนท์

 
ผู้อานวยการกองบริหารการวิจัย

คณะทํางานด้านข้อมลู

นางสาวทัศนีย์ ดาวเรือง

นางวริศรียา ธนันชัยศิริกุล

นางสาวจินตนา เที�ยงตรง

นางสาวสุปราณี ปราชญ์รัตนะกวี

นางสาวศิตกมล วงษ์สมบูรณ์

นางสาวเบญจวรรณ ประจวบลาภ

นางสาวระพีพร ม่วงศรี

นางสาวชุติมา อบเหลือง

นางสาวนาบิลละห์ มิงสะ

นางสาวสิริลักษณ์ สาตบางหลวง

นางสาวณาตยานี พยุงตน

นางสาวนาดีญา มิงสะ

นางสาวสิริพัฒน์ เพ็งสุคนธ์
นางสาวสุนันท์ เทียนสว่าง 

นายอุทัย ขันธมาลัย 

นายรติ สมันตรัฐ 

นางสุวรรณา ใจจุมปู 

นางสมพิศ สุภามงคล

คณ
ะผูจ้ัดทํา
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หมวดธุรการ


