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ภาพรวมกอง
บริหารการวิจัย

ประวัติความเปนมา
กองบริหารการวิจัย มีหน้าทีสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการวิจัย ภายใต้การบังคับ
บัญชาของ รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีทีได้รับมอบหมายจากอธิการบดีให้กํากับดูแลงาน
ด้านการวิจัยผ่านคณะกรรมการบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคณะอนุกรรมการ
ด้านการวิจัยชุ ดต่าง ๆ
กองบริหารการวิจัย เดิมมีสถานะเปนหน่วยงาน ระดับงาน ชื อ งานส่ งเสริมการวิจัยภายใต้
สั งกัดกองบริการการศึ กษา สํ านักงานอธิการบดี ต่อมา ในการประชุ มสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เมือวันที 26 พฤษภาคม 2551 ได้มีมติยกสถานะหน่วยงานเทียบเท่ากองตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2531 เปน สํ านักงานบริหารการวิจัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดโครงสร้างสํ านักงานอธิการบดี (ฉบับที 2) พ.ศ. 2551 ประกาศ ณ วันที
30 พฤษภาคม 2551 ได้แบ่งส่ วนงานเปน 2 งาน ได้แก่
1. งานวางแผนและบริหารงานวิจัย
2. งานส่ งเสริมและเผยแพร่งานวิจัย
ต่อมา ได้มีการแก้ไขโครงสร้างการแบ่งส่ วนงานและหน้าทีความรับผิดชอบของหน่วยงาน
เพิมเติมอีก 1 งาน ได้แก่
3. งานวารสารทางวิชาการและระบบข้อมูลการวิจัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ว่าด้วยการจัดโครงสร้างสํ านักงานอธิการบดี (ฉบับที 7) พ.ศ. 2556 ประกาศ ณ วันที 18 กุมภาพันธ์
2556
ปจจุบันจากข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตังและบริหารส่ วนงานทีมีหน้าที
สนับสนุนการดําเนินงานสภามหาวิทยาลัยและการบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 ได้มีการปรับปรุ ง
โครงสร้างส่ วนงานทีทําหน้าทีสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย เพือพัฒนาและบูรณาการงานด้านการ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีประสิ ทธิภาพยิงขึน และเพือรองรับการเข้าสู่การเปนมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐ กําหนดให้สํานักงานบริหารการวิจัย เปนกองบริหารการวิจัย ทีมีฐานะเทียบเท่ากองตาม
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการแบ่งส่ วนราชการภายในมหาวิทยาลัย และเปนส่ วนหนึงของ
สํ านักงานบริหารวิชาการและพัฒนานักศึ กษา ทีประกอบด้วย กองบริการวิชาการ กองบริหารการวิจัย
และกองกิจการนักศึ กษา ตังแต่วันที 21 มีนาคม 2559 เปนต้นไป
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ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

ปรัชญา

ปณิธาน

ธรรมศาสตร์วิจัย ก้าวไกลสู่สากล

กองบริหารการวิจัย มีปณิธานในการเปนองค์กรทีมีส่วนสนับสนุนส่ งเสริมให้การดําเนินงาน
ด้านบริหารการวิจัยของมหาวิทยาลัยมีประสิ ทธิภาพ และตอบสนองความต้องการด้าน
การวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อย่างเท่าเทียมและทัวถึง

วิสัยทัศน์

เปนหน่วยงานด้านการบริหารการวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ทีดําเนินการอย่างเปนระบบและมีประสิ ทธิภาพ เพือตอบสนองความต้องการ
ด้านการวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อย่างเท่าเทียมและทัวถึง

พันธกิจ

1. ส่ งเสริมและสนับสนุนการผลิตงานวิจัยทีได้มาตรฐานและแก้ไขปญหาของสั งคม
2. ส่ งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สังคมและวงวิชาการ
3. สร้างบรรยากาศและแรงจูงใจทีเอือต่อการทําการวิจัย

เปาประสงค์

1. มีผลงานวิจัยทีได้มาตรฐานสากล และสามารถแก้ไขปญหาของสั งคมได้
2. มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยออกสู่สังคมและวงวิชาการในรู ปแบบต่าง ๆ
ได้อย่างมีมาตรฐานและต่อเนือง
3. มีบรรยากาศทางการวิจัยและแรงจูงใจทีเอือต่อการผลิตงานวิจัยทีมีคุณภาพ

2

กลยุทธ์ตามพันธกิจ
พันธกิจที 1 ส่ งเสริมและสนับสนุนการผลิตงานวิจัยทีได้มาตรฐานและแก้ไขปญหาของสั งคม
เปาประสงค์ มีผลงานวิจัยทีได้มาตรฐานสากล และสามารถแก้ไขปญหาของสั งคมได้
กลยุทธ์ที 1 การจัดสรรงบประมาณเพือสนับสนุนทุนวิจัย
1.1 มีการจัดสรรงบประมาณประเภทต่าง ๆ เพือเปนทุนสนับสนุนการวิจัยทุกสาขาวิชา เพือส่ งเสริม
การวิจัยและการเรียนการสอนทีมีการค้นคว้าวิจัยด้วยตนเองทุกระดับทังคณาจารย์ บุคลากรฝายสนับสนุน
และนักศึ กษา
กลยุทธ์ที 2 ระบบพีเลียงนักวิจัย
2.1 มีการจัดสรรทุนวิจัยโดยใช้ ระบบพีเลียงนักวิจัย เพือเปนการแลกเปลียนเรียนรู ้ระหว่างนักวิจัยรุ ่น
ใหม่และนักวิจัยรุ ่นพี
กลยุทธ์ที 3 การสนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการทีมีคุณภาพ
3.1 จัดให้มีทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย การเขียนตําราและสื อการสอนทีมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที 4 การสร้างมาตรฐานด้านจริยธรรมการวิจัย
4.1 มีการกลันกรองโครงร่างการวิจัยโดยคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย เพือการรับรอง
ด้านจริยธรรมการวิจัยทังในคนและสั ตว์ทดลอง
พันธกิจที 2 ส่ งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สังคมและวงวิชาการ
เปาประสงค์ มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยออกสู่สังคมและวงวิชาการในรู ปแบบต่าง ๆ ได้อย่างมีมาตรฐาน
กลยุทธ์ที 1 การสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิชาการต่อสาธารณะ
1.1 มีการจัดสรรงบประมาณเพือสนับสนุนบุคลากรทีมีผลงานวิชาการ และต้องการเผยแพร่
ต่อสาธารณะทังในและต่างประเทศ
กลยุทธ์ที 2 การสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ และการนําผลงานวิจัยไปใช้ ประโยชน์
2.1 จัดสรรทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และผลงานวิชาการทุกรู ปแบบ
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กลยุทธ์ตามพันธกิจ
กลยุทธ์ที 3 การจัดทําวารสารวิชาการเพือเปนช่ องทางการเผยแพร่ผลงาน
3.1 ดําเนินการจัดทําวารสารทางวิชาการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จํานวน 4 ฉบับ
3.2 สนับสนุนงบประมาณในการจัดทําวารสารวิชาการในระดับคณะ
กลยุทธ์ที 4 การจัดทําเว็บไซต์ของกองบริหารการวิจัย
4.1 มีการจัดทําเว็บไซต์ของกองบริหารการวิจัยเพือเปนช่ องทางในการประชาสั มพันธ์ข้อมูล
สารสนเทศด้านวิจัย
กลยุทธ์ที 5 การจัดสั มมนา / โครงการประชุ มวิชาการ
5.1 ดําเนินการจัดการอบรมและการประชุ มวิชาการระดับชาติ เพือเปนเวทีในการนําเสนอผลงาน
วิชาการ และแลกเปลียนเรียนรู ้ประสบการณ์ด้านวิจัยระหว่างนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ นักศึ กษา
บุคคลทัวไปทังภาครัฐและเอกชน
กลยุทธ์ที 6 การสนับสนุนการจดสิ ทธิบัตร
6.1 จัดสรรทุนเพือสนับสนุนการจดสิ ทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
พันธกิจที 3 สร้างบรรยากาศและแรงจูงใจทีเอือต่อการทําการวิจัย
เปาประสงค์ มีบรรยากาศทางการวิจัยและแรงจูงใจทีเอือต่อการผลิตงานวิจัยทีมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที 1 ยกย่องเชิ ดชู ผู้มีความสามารถด้านการวิจัย
1.1 มีการให้รางวัลแก่นักวิจัยทีสร้างชื อเสี ยงทางด้านการวิจัยและมีผลงานวิจัยโดดเด่น เพือเปนการ
สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรผลิตผลงานวิจัยทีมีคุณภาพมากยิงขึน
กลยุทธ์ที 2 การร่วมมือทางด้านการวิจัย / เครือข่ายการวิจัย
2.1 มีการส่ งเสริมการรวมกลุ่มวิจัยในรู ปแบบของศูนย์แห่งความเปนเลิศทางวิชาการ
2.2 มีการส่ งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยร่วมทีมวิจัยกับหน่วยงานภายนอก
กลยุทธ์ที 3 การบริหารจัดการเพือการวิจัย
3.1 มีการบริหารจัดการอย่างเปนระบบ มีประสิ ทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของบุคลากร
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ภารกิจ
กองบริหารการวิจัย มีการกําหนดขอบเขตภาระงานทีเกียวข้องจํานวน 3 งาน ดังนี
1. งานวางแผนและบริหารงานวิจัย
มีหน้าทีรับผิดชอบในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ และทิศทางการวิจัยระดับมหาวิทยาลัย จัดทําแผน
บริหารงานวิจัยและงบประมาณประจําป ปฏิบัติหน้าทีฝายเลขานุการของคณะกรรมการบริหารงานวิจัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมถึงคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับการวิจัย
ประสานงานกับผู้ทรงคุณวุฒิประเมินงานวิจัย จัดสรรทุนวิจัย ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าของโครงการ
วิจัย ดําเนินงานเกียวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ จัดทําแผนบริหารความเสี ยง จัดทําประกันคุณภาพ
ด้านการวิจัยระดับมหาวิทยาลัย พร้อมทังกํากับดูแลมาตรฐานคุณภาพการวิจัย จัดทําแผนการจัดการความ
รู ้ด้านการวิจัย จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรด้านวิจัย ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทังภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย พิจารณาจัดตัง ติดตาม และรายงานการดําเนินงานของหน่วยวิจัยเฉพาะทาง และศูนย์แห่ง
ความเปนเลิศทางวิชาการ พิจารณาข้อเสนอโครงการและออกใบรับรองให้แก่โครงการวิจัยด้านจริยธรรมใน
คน ความปลอดภัยทางชี วภาพ และปฏิบัติหน้าทีอืนตามทีได้รับมอบหมาย
2. งานส่ งเสริมและเผยแพร่งานวิจัย
มีหน้าทีรับผิดชอบดําเนินงานต่าง ๆ เพือสนับสนุนการทําวิจัยของบุคลากรและนักศึ กษาระดับ
บัณฑิตศึ กษา อันได้แก่ ทุนปริญญาเอก ทุนผู้ช่วยสอน รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์
ผลงานวิจัย ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ การร่วมประชุ มทางวิชาการระดับนานาชาติ รางวัล
ผลงานวิจัยดีเด่น การจัดสั มมนาทางวิชาการเพือเผยแพร่ผลงานวิจัย การดําเนินการเกียวกับการให้รางวัล
เชิ ดชู เกียรติผลงานวิจัยและนักวิจัยดีเด่น จัดให้มีการฝกอบรมด้านการวิจัยแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย
รวมตลอดถึงการรวบรวมข้อมูลการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปญญา จัดทําหลักเกณฑ์และระเบียบ
ทีเกียวข้องกับทรัพย์สินทางปญญา การจัดประชุ มวิชาการระดับชาติ การสนับสนุนการจัดประชุ มวิชาการ
ระดับนานาชาติ และปฏิบัติหน้าทีอืนตามทีรับมอบหมาย
3. งานวารสารทางวิชาการและระบบข้อมูลการวิจัย
มีหน้าทีรับผิดชอบประสานงานการจัดทําวารสารทางวิชาการของมหาวิทยาลัย กํากับดูแลวารสาร
ทางวิชาการของส่ วนราชการ ส่ วนงานภายใน หรือหน่วยงานของมหาวิทยาลัย จัดทําระบบฐานข้อมูลด้าน
การวิจัย จัดทําและดูแลเว็บไซต์ของกองบริหารการวิจัย จัดทํารายงานประจําปของฝายวิจัย ประชาสั มพันธ์
และเผยแพร่ข้อมูลเกียวกับการวิจัย และปฏิบัติหน้าทีอืนตามทีได้รับมอบหมาย
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โครงสร้างการบริหารกองบริหารการวิจัย

อธิการบดี
รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑร
ู ชาติ

รองอธิการบดีฝายวิจัยและนวัตกรรม
ศาสตราจารย์ ดร. ทพญ. ศิรวิ รรณ สืบนุการณ์

ผูช
้ ว
่ ยอธิการบดีฝายวิจัยและนวัตกรรม
ผูช
้ ว
่ ยศาสตราจารย์ ดร. ธีรยุทธ โหรานนท์

ผูอ
้ ํานวยการกองบริหารการวิจัย
นางพรพิมล บุญศิร ิ

หัวหน้างานวางแผน
และบริหารงานวิจัย
นางสาวทัศนีย์ ดาวเรือง

หัวหน้างานส่งเสริม
และเผยแพร่งานวิจัย
นายหฤหรรษ์ สมใจ
(รษก.)

หัวหน้างานวารสารทางวิชาการ
และระบบข้อมูลการวิจัย
นางสาวเฟองกาญจน์ สารัมภานนท์
(รษก.)

หมวดธุรการ
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บุคลากรกองบริหารการวิจัย

งานวางแผนและบริหารงานวิจัย
หัวหน้างาน : นางสาวทัศนีย์ ดาวเรือง

งานส่ งเสริมและเผยแพร่งานวิจัย
หัวหน้างาน : นายหฤหรรษ์ สมใจ (รษก.)

เจ้าหน้าที :
เจ้าหน้าที :
1. นางวริศรียา ธนันชั ยศิ รก
ิ ุล
1. นางวิลาวัลย์ กางการ
2. นางสาวจินตนา เทียงตรง
2. นางสาวหทัยชนก พึงศรี
3. นางสาวสุปราณี ปราชญ์รต
ั นะกวี
3. นางสาวกัลยาภัสร์ ศิ วปฐมพร
4. นางสาวศิ ตกมล วงษ์สมบูรณ์
4. นางสาวเอกธิดา แดงปรก
5. นางสาวเบญจวรรณ ประจวบลาภ
5. นายวันเฉลิม กระจัดกลาง
6. นางสาวระพีพร ม่วงศรี
7. นางสาวชุ ติมา อบเหลือง
8. นางสาวนาบิลละห์ มิงสะ
งานวารสารทางวิชาการและระบบข้อมูลการวิจัย
9. นางสาวสิ รล
ิ ักษณ์ สาตบางหลวง
หัวหน้างาน : นางสาวเฟองกาญจน์ สารัมภานนท์ (รษก.)
10. นางสาวณาตยานี พยุงตน
เจ้าหน้าที :
11. นางสาวนาดีญา มิงสะ
1. นางสาวชั ชฎา วุฒโิ ชคดํารงค์
12. นางสาวสิ รพ
ิ ฒ
ั น์ เพ็งสุคนธ์
2. นางสาววราภรณ์ ม่วงใหญ่เกาะ
3. นางสาวปยาภรณ์ นฤภัย
4. นางสาวมุธต
ิ า ม่วงทอง

หมวดธุรการ

เจ้าหน้าที :
1. นางสาวสุนันท์ เทียนสว่าง
2. นายรติ สมันตรัฐ
3. นายอุทัย ขันธมาลัย
4. นางสุวรรณา ใจจุมปู
5. นางสมพิศ สุภามงคล
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ผลการดําเนินงาน
การจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย

การจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินกองทุนวิจัย

การดําเนินงานศูนย์แห่งความเปนเลิศทางวิชาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่มกันของอาจารย์/นักวิจัย
ทีมีความเชี ยวชาญในการทําวิจัยเพือการผลิตงานวิจัยร่วมกันในรู ปของศูนย์แห่งความเปนเลิศ
ทางวิชาการ โดยทีผ่านมาจนถึง ปงบประมาณ 2563 มีการจัดตังศูนย์ไปแล้ว 20 ศูนย์ แบ่งเปน
ศูนย์ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 10 ศูนย์ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 8 ศูนย์ และด้าน
สั งคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 2 ศูนย์

ทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
(ทีอยูใ่ นการกํากับติดตามโดยฝายวิจัยและนวัตกรรม)
ทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
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ทุนสนับสนุนการวิจัยจากสํ านักงานคณะกรรมการส่ งเสริมวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
ผลการเสนอขอทุนสนับสนุนการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมกลุ่ม
Basic Research Fund แพลตฟอร์มที 1 การพัฒนากําลังคนและสถาบันความรู ้ ได้รับ
จัดสรรจํานวน 20 โครงการ งบประมาณทีได้รับจัดสรร 100,000,000 บาท

ทุนสนับสนุนการวิจัยจากสํ านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ทุนร่วมวิจัยจากหน่วยงานภายนอก

การดําเนินงานพัฒนาข้อเสนอโครงการเพือขอรับทุนภายนอก
ปงบประมาณ 2563
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ผลการดําเนินงานการส่ งเสริม
และเผยแพร่การวิจัย

รางวัลสนับสนุนการตีพม
ิ พ์ผลงานทางวิชาการ
และเผยแพร่งานสร้างสรรค์ ประเภทการตีพม
ิ พ์บทความวิจัย

รางวัลสนับสนุนการตีพม
ิ พ์ผลงานทางวิชาการ
และเผยแพร่งานสร้างสรรค์ ประเภทการตีพม
ิ พ์บทความวิชาการ
รางวัลสนับสนุนบทความวิชาการทีตีพม
ิ พ์ในวารสารวิชาการหรือบทของหนังสื อ
ในหนังสื อชุ ดระดับนานาชาติทีอยู่ในฐานข้อมูลสากล Scopus และ/หรือ ISI Web of Science
ให้ได้รับเงินสนับสนุนบทความละ 10,000 บาท

• ผลการพิจารณาให้รางวัลครังที 1 มีบทความทีได้รับรางวัล จํานวน 23 บทความ
รวมเงินรางวัล 230,000 บาท
• ผลการพิจารณาให้รางวัลครังที 2 มีบทความทีได้รับรางวัล จํานวน 5 บทความ
รวมเงินรางวัล 50,000 บาท
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รางวัลสนับสนุนการตีพม
ิ พ์ผลงานทางวิชาการ
และเผยแพร่งานสร้างสรรค์ ประเภทรางวัลการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์

รางวัลสนับสนุนผลงานทีได้รับการจดทะเบียนสิ ทธิในทรัพย์สินทางปญญา
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ผลการดําเนินงานการรับรอง
มาตรฐานด้านการวิจัย

จริยธรรมการวิจัยในคน
สรุ ปจํานวนโครงการของคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มธ.ชุ ดที 1
(คณะแพทยศาสตร์)

สรุ ปจํานวนโครงการของคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มธ.ชุ ดที 2
สาขาสั งคมศาสตร์
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สรุ ปจํานวนโครงการของคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มธ.ชุ ดที 3
สาขาวิทยาศาสตร์
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จรรยาบรรณการเลียงและใช้ สัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์
สรุ ปจํานวนโครงการของคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณและติดตามโครงการเลียง
และใช้ สัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ มธ.

ความปลอดภัยทางชี วภาพ
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ผลการดําเนินงาน
การให้รางวัลด้านการวิจัย

รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีนโยบายในการส่ งเสริมและพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้มงุ่ สู่ความ
เปนเลิศทางวิชาการ และมีนโยบายในการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยทีมีคุณภาพทังในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ มหาวิทยาลัยจึงได้กําหนดให้มร
ี างวัลผลงานวิจัยดีเด่นขึน เพือเปนการเชิ ดชู เกียรติคุณแก่เจ้าของ
ผลงานวิจัย ในการผลิตผลงานวิจัยทีมีคุณภาพสู่วงวิชาการและสาธารณชน ตลอดจนเพือเปนขวัญและกําลังใจให้
คณาจารย์หรือนักวิจัยของมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์ผลงานทีมีคุณภาพยิงขึน โดยรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจําป
งบประมาณ 2563 มีจํานวน 4 รางวัล ดังนี
1. สาขาสั งคมศาสตร์
ผลงานวิจัยเรือง “จากระบอบประชาธิปไตยไม่เสรีสู่ระบอบอํานาจนิยมกองทัพ: ความขัดแย้งของ
ชนชั นนําและความแตกแยกทางสั งคมในประเทศไทย (From Illiberal Democracy
to Military Authoritarianism: Intra-Elite Struggle and Mass-Based Conflict in
Deeply Polarized Thailand)”
โดย

ผูช
้ ่ วยศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2. สาขามนุษยศาสตร์
ผลงานวิจัยเรือง “เจ้าพ่อเขาตก : เทพารักษ์ไทยทีกลายเปนเทพเจ้าจีน (Chaopho Khaotok : the Thai
Guardian Angel that became a Chinese God)”
โดย

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรสิ ทธิ อมรวณิชศั กดิ คณะศิ ลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3. สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
ผลงานวิจัยเรือง “การวิเคราะห์โครงสร้างของวัสดุเชิ งประกอบไฮดรอกซี อาพาไทด์ทีเตรียมจากเปลือก
ไข่ไก่และพอลิคาโปรแลคโทนสํ าหรับการนําไปประยุกต์ใช้ งานเปนโครงเลียงเซล
(Characterization of hydroxyapatite from eggshell waste and
polycaprolacton (PCL) composite for scaffold material)”
โดย

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรุ ต อํามาตย์โยธิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคณะผูร
้ ว
่ มวิจัย

4. สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ผลงานวิจัยเรือง “Complete genome analysis demonstrates multiple introductions of enterovirus
71 and coxsackievirus A16 recombinant strains into Thailand during the past
decade”
โดย

ผูช
้ ่ วยศาสตราจารย์ ดร.ภิรมย์ น้อยสํ าแดง คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคณะผูร
้ ว
่ มวิจัย
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รางวัลงานวันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดงานวันนักวิจัย เมือวันพุธที 20 พฤศจิกายน 2562
ระหว่างเวลา 17.00 - 20.30 น. ณ อาคารเรียนรวม 3 (เอสซี 3) ชั น 4 ห้อง 413 มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต มีผู้ได้สร้างชื อเสี ยงด้านการวิจัย จํานวน 148 โล่

รางวัลงานวันนักประดิษฐ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้ารับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจําป 2563
ในงานวันนักประดิษฐ์ เมือวันที 2 กุมภาพันธ์ 2563
รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ จํานวน 1 ท่าน
1. ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงศิ ริวรรณ สื บนุการณ์
คณะทันตแพทย์ศาสตร์ (สาขาการศึ กษา)
รางวัลผลงานวิจัย จํานวน 8 รางวัล
รางวัลระดับดี
1. ผลงานวิจัยเรือง “การพัฒนาชุ ดนายาตรวจจีโนไทปของหมูเลือดระบบ Diego เพือลด
ความเสี ยงของการเกิด Alloimmunization ของประชากรไทย”
โดย ศาสตราจารย์พเิ ศษ พลตรีหญิง ดร.อ้อยทิพย์ ณ ถลาง คณะสหเวชศาสตร์
2. ผลงานวิจัยเรือง “สั ญลักษณ์พระราหูในงานศิ ลปะ : การสื บทอด การสร้างสรรค์และ
ความสํ าคัญด้านคติความเชื อในสั งคมไทย”
โดย ผูช
้ ่ วยศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ รุ นรา คณะศิ ลปศาสตร์
3. ผลงานวิจัยเรือง “โครงการพัฒนาระบบสอบสวนในคดีทุจริตและประพฤติมิชอบและ
คดีค้ามนุษย์ ให้เปนไปในทิศทางเดียวกับระบบไต่สวนตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙ และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๙”
โดย ศาตราจารย์ ณรงค์ ใจหาญ คณะนิติศาสตร์
4. ผลงานวิจัยเรือง “โครงการศึ กษาเปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศเพือจัดทําร่าง
กฎหมายว่าด้วยการรับรองเพศ”
โดย ผูช
้ ่ วยศาสตราจารย์ ดร. มาตาลักษณ์ เสรเมธากุล ออรุ ง่ โรจน์ คณะนิติศาสตร์
5. ผลงานวิจัยเรือง “กลยุทธ์คลัสเตอร์กับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพือสนับสนุนการพัฒนา
ธุรกิจนวัตกรรม”
โดย ศาสตราจารย์ ดร. จารุ ณี วงศ์ ลิมปยะรัตน์ วิทยาลัยนวัตกรรม
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6. ผลงานวิจัยเรือง “จากรักโรแมนติกสู่การต่อสู้ทางชนชั น : อ่าน “ส่ งชู้ สอนสาว”วรรณกรรม
ของกลุ่มชาติพน
ั ธุไ์ ตดําในเวียดนาม
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ยุกติ มุกดาวิจิตร คณะสั งคมวิทยาและมานุษยวิทยา
7. ผลงานวิจัยเรือง “จากนาข้าวเปนสวนยางพารา : การเปลียนแปลงวิถีการดํารงชี พและ
ความมันคงทางอาหารของครัวเรือนริมแม่นาโขง จังหวัดบึงกาฬ”
โดย ผูช
้ ่ วยศาสตราจารย์ ทรงชั ย ทองปาน คณะศิ ลปศาสตร์
8. ผลงานวิจัยเรือง “การพัฒนารู ปแบบการสอนเขียนบทความวิจัยภาษาอังกฤษสายวิทยาศาสตร์”
โดย ผูช
้ ่ วยศาสตราจารย์ ดร. เสน่ห์ ทองรินทร์ คณะศิ ลปศาสตร์

รางวัลวิทยานิพนธ์ จํานวน 1 รางวัล ดังนี
รางวัลระดับดี

1. วิทยานิพนธ์เรือง “การปริวรรตคําศั พท์ในสั งคมโลกให้เปนท้องถิน: ผลกระทบต่อการ
กําหนดและการดําเนินนโยบายต่างประเทศของไทย”
โดย ดร.สรสิ ช สว่างศิ ลป คณะสั งคมสงเคราะห์ศาสตร์
รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น จํานวน 4 รางวัล ดังนี
รางวัลระดับดี
1. ผลงานเรือง “แอปพลิเคชั นปญญาประดิษฐ์บนสมาร์ตโฟนเพือระบุยีห้อปนทีใช้ ก่อเหตุ
อย่างอัตโนมัติโดยอาศั ยร่องเกลียว สั นเกลียวทีปรากฏบนหัวกระสุนทีเก็บได้ในทีเกิดเหตุ”
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จาตุรงค์ ตันติบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์
รางวัลประกาศเกียรติคุณ

1. ผลงานเรือง “เครืองวัดแสงหกเหลียมสํ าหรับการวิเคราะห์มัลติคัลเลอริเมทรีแบบประหยัดสาร”
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. นภาพร ยังวิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ผลงานเรือง “อาษาเฟรมเวิรค
์ ” โดย ผูช
้ ่ วยศาสตราจารย์ ดร. อาษา ตังจิตสมคิด

3. ผลงานเรือง “นวัตกรรมส่ งเสริมความสํ าเร็จในการให้นมแม่และตรวจวัดปริมาณนานม”
โดย อาจารย์ สุภาวดี ทับกลา คณะพยาบาลศาสตร์

รางวัลผลงานวิจัยทีอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปนผู้ร่วมวิจัย จํานวน 1 รางวัล ดังนี
รางวัลระดับดีมาก

1. ผลงานวิจัยเรือง “แนวทางการปฏิรูปภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและวิเคราะห์การกระจายรายได้
ของผูม
้ เี งินได้พงึ ประเมิน”
โดย ผูช
้ ่ วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงมณี เลาวกุล คณะเศรษศาสตร์ (ผูร
้ ว
่ มวิจัย)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชญานี ชวะโนทย์ คณะเศรษศาสตร์ (ผู้ร่วมวิจัย)
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ผลการดําเนินงาน
ด้านบัณฑิต

รางวัลสนับสนุนการตีพม
ิ พ์ผลงานทางวิชาการและเผยแพร่งาน
สร้างสรรค์ ประเภทการตีพม
ิ พ์บทความวิจัยระดับบัณฑิตศึ กษา

หมายเหตุ ปรับเพิมงบประมาณอัตราเงินสนับสนุนผลงานทางวิชาการให้สูงขึน

รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น
ประเภทรางวัล แบ่งเปน 4 สาขา ดังนี 1) สาขาสั งคมศาสตร์ 2) สาขามนุษยศาสตร์
3) สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และ 4) สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยเงินรางวัลประเภท ดีเด่น
จํานวน 30,000 บาท ประเภท ดีมาก จํานวน 20,000 บาท ประเภท ดี จํานวน 10,000 บาท
ซึ งปการศึ กษา 2561 มีผู้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นทังสิ น 34 ผลงาน
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ทุนปริญญาเอก เพือการวิจัย
เปนทุนสนับสนุนนักศึ กษาระดับปริญญาเอก ทําวิทยานิพนธ์และสามารถเผยแพร่ผลงานวิจัย
ในวารสารวิชาการระดับชาติ (กลุ่มสาขาวิชาสั งคมศาสตร์และสาขาวิชามนุษยศาสตร์) นานาชาติ
(กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ) หรือเพือนําเสนอต่อทีประชุ ม
วิชาการระดับชาติ นานาชาติทีมีรายงานการประชุ ม โดยมีค่าใช้ จ่ายรายเดือน อัตรา 10,000 บาทต่อ
เดือน/ค่าเดินทางไปเสนอผลงานวิชาการ ณ ต่างประเทศ จํานวน 1 ครัง เหมาจ่ายเปนเงิน 30,000 บาท
ฝายวิจัยฯ ได้ดําเนินการเปดรับสมัครตังแต่วันที 14 กุมภาพันธ์ - 29 พฤษภาคม 2563 และ
ขยายเวลาปดรับสมัครถึงวันที 30 มิถุนายน 2563 โดยมีจํานวนนักศึ กษาทีเสนอขอรับการพิจารณา
ทังสิ น จํานวน 32 คน และได้รับจัดสรรทุน ทังสิ น 29 คน
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ผลการดําเนินงาน
ด้านวารสารทางวิชาการ

วารสารธรรมศาสตร์

1. บรรณาธิการ :
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สิ นเดชารักษ์ คณะสั งคมวิทยาและมานุษยวิทยา
2. ขอบเขตสาขาวิชาผลงานทางวิชาการทีได้รับการตีพิมพ์ คือ ผลงานทางวิชาการ
ด้านสั งคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ อาทิ นิติศาสตร์ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
สั งคมวิทยา มานุษยวิทยา รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ศิ ลปศาสตร์ และวารสารศาสตร์
สื อสารมวลชน และวิทยาการเรียนรู ้และศึ กษาศาสตร์ เปนต้น
3. กําหนดตีพิมพ์เผยแพร่ปละ 3 ฉบับ คือ
ฉบับที 1 มกราคม - เมษายน
ฉบับที 2 พฤษภาคม - สิ งหาคม
ฉบับที 3 กันยายน – ธันวาคม
4. การรับรองมาตรฐานคุณภาพวารสารทางวิชาการ : TCI กลุ่ม 2
5. ผลการดําเนินงานในปงบประมาณ 2561-2563
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วารสาร Thammasat Review
1. บรรณาธิการ :
รองศาสตราจารย์ ดร.ปเตอร์ รักธรรม คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
2. ขอบเขตสาขาวิชาผลงานทางวิชาการทีได้รับการตีพิมพ์ คือ ผลงานทางวิชาการ
ด้านสั งคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ อาทิ มนุษยศาสตร์, เศรษฐศาสตร์การเมือง,
เศรษฐศาสตร์, การจัดการธุรกิจ, รัฐศาสตร์, การเมืองระหว่างประเทศ, นิติศาสตร์,
ประวัติศาสตร์, ศิ ลปศาสตร์, สั งคมวิทยาและมานุษยวิทยา
3. กําหนดตีพิมพ์เผยแพร่ปละ 2 ฉบับ คือ
ฉบับที 1 มกราคม – มิถุนายน
ฉบับที 2 กรกฎาคม – ธันวาคม
4. การรับรองมาตรฐานคุณภาพวารสารทางวิชาการ : TCI กลุ่ม 1 และฐานข้อมูล ACI
5. ผลการดําเนินงานในปงบประมาณ 2561-2563
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วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. บรรณาธิการ :
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระชั ย ธนานันต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รองศาสตราจารย์ ดร.นุรักษ์ กฤษดานุรักษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
2. ขอบเขตสาขาวิชาผลงานทางวิชาการทีได้รบ
ั การตีพม
ิ พ์ คือ ผลงานทางวิชาการ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาทิ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิศวกรรมศาสตร์และสถาปตยกรรมศาสตร์ เปนต้น
3. กําหนดตีพิมพ์เผยแพร่ปละ 6 ฉบับ คือ
ฉบับที 1 (มกราคม-กุมภาพันธ์)
ฉบับที 2 (มีนาคม-เมษายน)
ฉบับที 3 (พฤษภาคม-มิถุนายน)
ฉบับที 4 (กรกฎาคม-สิ งหาคม)
ฉบับที 5 (กันยายน-ตุลาคม)
ฉบับที 6 (พฤศจิกายน-ธันวาคม)
4. การรับรองมาตรฐานคุณภาพวารสารทางวิชาการ : TCI กลุ่ม 2
5. ผลการดําเนินงานในปงบประมาณ 2561-2563
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วารสาร Science & Technology Asia
1. บรรณาธิการ :
ศาสตราจารย์ ดร.เกศรา ณ บางช้ าง วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศั กดิ รัตนเดโช คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผูช
้ ่ วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒพ
ิ ล สิ นธุนาวารัตน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ขอบเขตสาขาวิชาผลงานทางวิชาการทีได้รับการตีพิมพ์ คือ ผลงานทางวิชาการด้าน
วิทยาศาสตร์กายภาพ อาทิ เคมี, ฟสิ กส์ , คณิตศาสตร์ และสถิติ ผลงานทางวิชาการด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ อาทิ วิศวกรรมไฟฟา, วิศวกรรมเคมี, วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมสิ ง
แวดล้อม, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลงานทางวิชาการด้าน
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ อาทิชีววิทยา, สั ตววิทยา, พฤกษศาสตร์, พันธุศาสตร์, เกษตรกรรม
และนิเวศวิทยา
3. กําหนดตีพิมพ์เผยแพร่ปละ 4 ฉบับ คือ
ฉบับที 1 (มกราคม-มีนาคม)
ฉบับที 2 (เมษายน-มิถุนายน)
ฉบับที 3 (กรกฎาคม-กันยายน)
ฉบับที 4 (ตุลาคม-ธันวาคม)

4. การรับรองมาตรฐานคุณภาพวารสารทางวิชาการ: TCI กลุ่ม 1, ACI, Scopus, SJR Quartile 4
5. ผลการดําเนินงานในปงบประมาณ 2561-2563
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วารสารทางวิชาการระดับมหาวิทยาลัยและคณะ
ทีได้รับการตอบรับให้อยูใ่ นฐานข้อมูล Scopus
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ผลการดําเนินงานการจัดอบรม
สั มมนา และประชุ มวิชาการ

การอบรมความรู ้เกียวกับการวิจัย

1) โครงการประชุ มชี แจงการดําเนินงาน ภายใต้พระราชบัญญัติเชื อโรคและพิษจากสั ตว์
พ.ศ. 2558 เมือวันที 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องบรรยาย 251 อาคารปยชาติ ชั น 2
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิ ต

2) โครงการสั มมนาเชิ งปฏิบัติการ เรือง การประชุ มคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชุ ดที 3 ครังที 24/2562 และพิจารณาทบทวนคู่มือวิธีดําเนินการมาตรฐาน
(Standard Operating Procedures) ระหว่างวันที 20 – 21 ธันวาคม 2562
ณ โรงแรม เดอะ คาวาลิ คาซ่ า รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การประชาสั มพันธ์ทุนวิจัย
และการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพือเสนอขอรับทุน

1) ประชุ มชี แจงขันตอนการยืนคําของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ประจําปงบประมาณ 2564 ของงบประมาณวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ครังที 1
เมือวันที 9 สิ งหาคม 2562 ณ ห้อง 208 ชั น 2 อาคาร บร.1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิ ต
2) ประชุ มชี แจงขันตอนการยืนคําของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ประจําปงบประมาณ 2564 ของงบประมาณวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ครังที 2 เมือวันที
23 กันยายน 2562 ณ ห้อง TCC Land Auditorium ชั น 2 คณะสถาปตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิ ต
3) จัดประชุ มหารือ เรือง “ข้อเสนอโครงการวิจัย พลังงานหมุนเวียน (เชื อเพลิงชี วมวล)
ทีมีลักษณะคล้ายกัน” เพือให้อาจารย์และนักวิจัยเสนอโจทย์ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ทีสํ านักงานกํากับ
กิจการและพลังงานฯ เมือวันที 17 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุ มสํ านักงานอธิการบดี 2
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิ ต
4) ประชุ มชี แจงการประชาสั มพันธ์ทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 2563
เมือวันที 29 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุ มปรีดีพนมยงค์ อาคารโดมบริหาร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต
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5) จัดประชุ ม เรือง “ประชาสั มพันธ์แนะนําโครงการด้านการศึ กษา วิจัย และวิทยาศาสตร์
”เพือส่ งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมในประเทศไทย สร้างความเข้มแข็งอย่างยังยืนเกียวกับการดําเนิน
งานวิจัย ให้กับ คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึ กษาปริญญาเอก (บริติช เคานซิ ล ไทยแลนด์) เมือวันที 21
กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุ มปรีดีพนมยงค์ อาคารโดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิ ต
6) ประชุ มหารือ เรือง “เพือพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย ประกอบการขอรับการจัดสรร
เงินกองทุนพัฒนาไฟฟา” (กกพ.) ครังที 1 เมือวันที 2 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุ มโดม 1
อาคารโดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิ ต

7) ประชุ มหารือ เรือง “เพือพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย ประกอบการขอรับการจัดสรร
เงินกองทุนพัฒนาไฟฟา” (กกพ.) ครังที 2 เมือวันที 12 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุ ม
สํ านักงานอธิการบดี 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิ ต
8) ประชุ มหารือ เรือง “เพือพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย ประกอบการขอรับการจัดสรร
เงินกองทุนพัฒนาไฟฟา” (กกพ.) ครังที 3 เมือวันที 26 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุ ม
สํ านักงานอธิการบดี 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิ ต
9) ประชุ มเพือเสนอขอโครงการวิจัยและนวัตกรรม กรอบการวิจัย Demand-supply
matching platform ของ บพท. (Flagship 2563) เมือวันที 24 - 25 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุ ม
สํ านักงานอธิการบดี 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต
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ผลการดําเนินงานการส่ งเสริม
บรรยากาศทางการวิจัย

โครงการ Bualuang ASEAN Chair Professorship และ โครงการ Bualuang ASEAN Fellowship
เปนการให้ทุนสนับสนุนแก่นักวิชาการชาวต่างประเทศทีประสบความสํ าเร็จมีชือเสี ยงโดดเด่นระดับแนว
หน้าบนเวทีโลก โดยต้องดําเนินการวิจัยร่วมกับอาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และทํา
กิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัย/คณะ/ส่ วนงาน ตามทีเสนอผู้รับทุนเสนอและมหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบ
การเบิกจ่ายเงินสนับสนุนทุน โครงการ Bualuang ASEAN Chair Professorship และ โครงการ
Bualuang ASEAN Fellowship แบ่งจ่ายเปน 3 งวด ดังนี
หน่วย : บาท/ทุน

- งวดที 1 เมือผู้ได้รับการสนับสนุนทุนเดินทางมาถึงประเทศไทย
- งวดที 2 เมือผู้ได้รับการสนับสนุนทุนส่ งรายงานความก้าวหน้าของการดําเนินงาน ร้อยละ 50
- งวดที 3 เมือผู้ได้รับการสนับสนุนทุนส่ งรายงานผลงานฉบับสมบูรณ์ ซึ งประกอบด้วย
บทความวิจัยซึ งทําร่วมกับอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทีได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร
นานาชาติ Scopus หรือ ISI (โครงการ Bualuang ASEAN Chair Professorship อย่างน้อย 3 บทความ /
โครงการ Bualuang ASEAN Fellowship อย่างน้อย 1 บทความ) และการทํากิจกรรมภายใต้หัวข้อโครงการ
วิจัยทีกําหนดให้แล้วเสร็จ
การดําเนินงานโครงการ Bualuang ASEAN Chair Professorship และ โครงการ Bualuang
ASEAN fellowship จนถึงปงบประมาณ 2563 มีผลการดําเนินงานดังนี
1. โครงการ Bualuang ASEAN Chair Professorship มีผู้ได้รับทุนจํานวน 19 คน เบิกจ่ายไปแล้ว
เปนเงิน 8,800,000 บาท โดยมีสถานะการเบิกจ่ายดังนี

28

2. โครงการ Bualuang ASEAN fellowship ทุนละ 500,000 บาท มีผู้ได้รับทุนจํานวน 12 คน
เบิกจ่ายไปแล้วเปนเงิน 1,900,000 บาท

จํานวนบทความวิจัยทีผู้ได้รับทุนสนับสนุนทําร่วมกับอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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การส่ งเสริมและเผยแพร่งานวิจัย
ทุนสนับสนุนการแปลบทความวิจัยและบทความทางวิชาการ
ตามทีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีนโยบายในการส่ งเสริมและพัฒนางานวิจัยเพือ
ความเปนเลิศทางวิชาการ จึงกําหนดให้มก
ี ารให้ทุนสนับสนุนการแปลบทความวิจัยและ
บทความทางวิชาการ เพือส่ งเสริมและสนับสนุนให้บค
ุ ลากรของมหาวิทยาลัย สร้างสรรค์
และเผยแพร่ผลงานวิจัยทีมีคุณภาพในระดับนานาชาติ โดยในปงบประมาณ 2563 มีผไู้ ด้
รับทุนสนับสนุนการแปลบทความวิจัยและบทความทางวิชาการ ดังนี

ทุนอุดหนุนการนําเสนอผลงานทางวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์
และสิ งประดิษฐ์นวัตกรรมในต่างประเทศ
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การส่ งเสริมและเผยแพร่งานวิจัย
ทุนสนับสนุนการจัดประชุ มวิชาการระดับนานาชาติ

เปนการสนับสนุนงบประมาณสมทบให้แก่ส่วนงานทีจัดการประชุ มวิชาการระดับ
นานาชาติ หน่วยงานละ 200,000 บาท เพือให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสแลกเปลียน
ความรู ้ ประสบการณ์ทางด้านการวิจัย และเสริมสร้างบรรยากาศและเครือข่ายทางด้านการวิจัย
กับภายนอกอืนทังในและต่างประเทศ

สํ าหรับปงบประมาณ 2563 ได้มีการปรับหลักเกณฑ์การจัดประชุ มวิชาการระดับ
นานาชาติ ทีเน้น Output เพิมขึน โดยต้องมีอาจารย์หรือนักศึ กษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ร่วมเสนอผลงานวิชาการ/วิจัยในการประชุ ม จากเดิมไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนผลงานที
นําเสนอทังหมด เปลียนเปน มีอาจารย์หรือนักศึ กษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมเสนอผลงาน
วิชาการหรือวิจัยในการประชุ ม ไม่น้อยกว่า 20 เรือง และ ได้จัดสรรทุนจํานวน 1 ทุน ให้แก่ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ การประชุ มวิชาการ เรือง “6th International Conference on Engineering,
Energy and Environment 2019 (ICEEE 2019)” ระหว่างวันที 27-29 พฤศจิกายน 2562 ณ
โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุ งเทพฯ งบประมาณ 100,000 บาท
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การจัดประชุ มเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพือการวิจัย (RUN)
การจัดโครงการอบรม และประชุ มของเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพือการวิจัย
1. การประชุ มเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพือการวิจัย คลัสเตอร์ดิจิทัล ครังที 1/2563
เมือวันที 6-7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จังหวัดเชี ยงใหม่
2. โครงการฝกอบรมหลักสูตร การสร้างกลไกการขับเคลือนเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยแห่ง
การวิจัยสู่องค์กรวิจัยทีมีประสิ ทธิภาพ (Reskill-Upskill 2020) โดยมีวัตถุประสงค์เพือให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถพัฒนางานวิจัยทีตอบโจทย์ของประเทศอย่างชั ดเจน ในระดับ Grand Challenge/Frontier
research สามารถทํางานในลักษณะข้ามศาสตร์และข้ามมหาวิทาลัยมากยิงขึน และสามารถนําผลงานวิจัย
ไปใช้ ประโยชน์ได้ในทุกภาคส่ วนอย่างแท้จริง ซึ งกําหนดจัดขึนในเดือนมิถุนายน 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

การเสนอโครงการเพือขอรับงบประมาณสนับสนุนการวิจัยของคลัสเตอร์ทีอยูใ่ นการกํากับดูแล
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ในปงบประมาณ 2563 คลัสเตอร์ทีอยู่ในการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จํานวน
2 คลัสเตอร์ ได้แก่ คลัสเตอร์พลังงานและคลัสเตอร์ดิจิทัล ได้นําเสนอแผนงานวิจัยต่อสํ านักงานการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) เพือขอรับงบประมาณจาก โครงการวิจัยท้าทายไทย ประจําปงบประมาณ 2563 จํานวน
2 แผนงาน โดยได้นําเสนอต่อ วช. ในวันที 27 มกราคม 2563 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้นท์
กรุ งเทพมหานคร ตามรายการดังนี
1. คลัสเตอร์พลังงาน : แผนงานวิจัย เรือง “การเปลียนของเสี ยเปนพลังงานเพือเปาหมายของ
เสี ยเปนศูนย์ “ วงเงินงบประมาณทีได้รบ
ั จัดสรร 18,748,000 บาท (สิ บแปดล้านเจ็ดแสนสี หมืนแปดพันบาท
ถ้วน)
2. คลัสเตอร์ดิจิทัล : แผนงานวิจัย เรือง “เมืองปญญาประดิษฐ์ในเครือข่ายมหาวิทยาลัยวิจัย”
ขณะนีอยู่ระหว่างการพิจารณาของ วช.
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้ ัดทํา
คณะผูจ

ทีปรึกษา
อธิการบดี
รองศาสตราจารย์ เกศิ นี วิฑูรชาติ
รองอธิการบดีฝายวิจัย
ศาสตราจารย์ ดร. ทพญ. ศิ ริวรรณ สื บนุการณ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝายวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรยุทธ โหรานนท์
ผู้อานวยการกองบริหารการวิจัย
นางพรพิมล บุญศิ ริ

คณะทํางานด้านข้อมูล

คณะทํางานด้านข้อมูล

นางสาวทัศนีย์ ดาวเรือง

นางสาวเฟองกาญจน์ สารัมภานนท์

นางวริศรียา ธนันชั ยศิ ริกุล

นายหฤหรรษ์ สมใจ

นางสาวจินตนา เทียงตรง

นางวิลาวัลย์ กางการ

นางสาวสุปราณี ปราชญ์รัตนะกวี

นางสาวหทัยชนก พึงศรี

นางสาวศิ ตกมล วงษ์สมบูรณ์

นางสาวกัลยาภัสร์ ศิ วปฐมพร

นางสาวเบญจวรรณ ประจวบลาภ

นางสาวเอกธิดา แดงปรก

นางสาวระพีพร ม่วงศรี

นายวันเฉลิม กระจัดกลาง

นางสาวชุ ติมา อบเหลือง

นางสาวชั ชฎา วุฒิโชคดํารงค์

นางสาวนาบิลละห์ มิงสะ

นางสาววราภรณ์ ม่วงใหญ่เกาะ

นางสาวสิ ริลักษณ์ สาตบางหลวง

นางสาวปยาภรณ์ นฤภัย

นางสาวณาตยานี พยุงตน

นางสาวมุธิตา ม่วงทอง

นางสาวนาดีญา มิงสะ
นางสาวสิ ริพัฒน์ เพ็งสุคนธ์

นางสาวสุนันท์ เทียนสว่าง
นายอุทัย ขันธมาลัย

หมวดธุรการ

นายรติ สมันตรัฐ
นางสุวรรณา ใจจุมปู
นางสมพิศ สุภามงคล
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