บันทึกข้อความ
ส่วนงาน ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม โทร. (82) 1801, 1813
ที่
อว 67.04.2/ว.0005
วันที่ 5 มกราคม 2564
เรื่อง ขอแจ้ งช่องทางในการติดต่อและส่ งเอกสารระหว่างฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมและส่ว นงานในช่ว งที่
มหาวิทยาลัยปิดทาการชั่วคราว
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เรียน อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อานวยการสถาบัน/สานักงาน/กอง/โรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์ฯ ประธานสภาอาจารย์/ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัย เลขานุการคณะ/วิทยาลัย/
สถาบัน หัวหน้างาน

ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรการและคาแนะนาการป้องกันควบคุมโรคไวรัส
โคโรนา 19 (COVID-19) (ฉบับที่ 16) ลงวันที่ 1 มกราคม 2564 ได้กาหนดมาตรการการปิดทาการชั่วคราว
ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ศูนย์รังสิต และศูนย์พัทยา ระหว่างวันที่ 2 – 17 มกราคม 2564
โดยให้เข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยอีกครั้งในวันที่ 18 มกราคม 2564 นั้น
ฉะนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของส่วนงานต่างๆ และฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมในช่วงที่มหาวิทยาลัยปิด
ทาการชั่วคราว ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมยังคงปฏิบัติงานตามปกติในรูปแบบการปฏิบัติงานภายในที่พักหรือ
ที่บ้าน (Work from Home) จึงขอแจ้งช่องทางการติดต่อและส่งเอกสารให้แก่กองบริหารการวิจัย ดังนี้
1. การติดต่อประสานงานของกองบริหารการวิจัย สามารถติดต่อได้โดยตรง ตาม QR Code ข้อมูล
เจ้าหน้าที่ประสานงาน ด้านล่าง ส าหรั บการจัดส่งเอกสารเพื่อเสนอขอทุนวิจัยประเภทต่างๆ ขอให้จัดส่ ง
เอกสารได้ทาง Email: tu.researchfunding@gmail.com
2. การเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับรองมาตรฐานการวิจัย ด้านจริยธรรมการวิจัยในคนและความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ สามารถศึกษาขั้นตอนการดาเนินการได้ที่
2.1 จริยธรรมการวิจัยในคน มธ. สาขาสังคมศาสตร์ https://research.tu.ac.th/ethics
2.2 จริยธรรมการวิจัยในคน มธ. สาขาวิทยาศาสตร์ https://research.tu.ac.th/ethics3
2.3 ความปลอดภัยทางชีวภาพ มธ. https://research.tu.ac.th/biosafety
3. บันทึกข้อความหรือเอกสารที่จะส่งให้ ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ที่ลงนามโดยหัวหน้าส่วนงานหรือ
ผู้ได้รับมอบหมายสามารถสแกนเอกสารส่งได้ และให้แนบไฟล์เอกสารประกอบการพิจารณาที่จาเป็นมาด้วย
และเมื่อสถานการณ์เข้าสภาวะปกติ ให้ส่วนงานจัดส่งเอกสารต้นฉบับไปให้ ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเป็น
หลักฐาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
(ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิง. ศิริวรรณ สืบนุการณ์)
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
รายชื่อติดต่อผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่

กลุ่มไลน์ประชาคมวิจัย มธ.

ช่องทำงกำรติดต่อผู้บริหำรและบุคลำกร
กองบริหำรกำรวิจยั มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6

7

8

9
10
11
12
13
14
15

16
17

18

ชื่อ-นำมสกุล

ตำแหน่ง/ภำระงำน

ผู้บริหำร
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
ผู้อานวยการกองบริหารการวิจัย
งำนวำงแผนและบริหำรงำนวิจัย
นางสาวทัศนีย์ ดาวเรือง (แจ๊ด)
หัวหน้างานวางแผนและบริหารงานวิจัย
ทุน matchingfund
นางวริศรียา ธนันชัยศิรกิ ุล (นุ้ย)
ทุนสนับสนุนการวิจัยกองทุนวิจัย (ส่วนงาน)
ประกันคุณภาพกองบริหารการวิจัย
นางสาวจินตนา เที่ยงตรง (เป้)
ทุนบูรณาการวิจัย
ทุนวิจัยด้าน ววน.
ทุนวิจัยภายนอก
นางสาวสุปราณี ปราชญ์รตั นะกวี (ปลา) ทุนวิจัย Fast Track
ทุนวิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์
ทุนวิจัยสถาบัน
เครือข่ายการวิจัย
นางสาวศิตกมล วงษ์สมบูรณ์ (แอน)
ทุนวิจัยทั่วไป สาหรับบัณฑิต
ทุนวิจัยทั่วไป ประเภทกาหนดหัวข้อ
ทุนสนับสนุนงานวิจัย สาหรับนักวิจัยรุ่นใหม่
ทุนสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการ
หน่วยวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นางสาวเบญจวรรณ ประจวบลาภ (จุ๋ม) จริยธรรมการวิจัยในคน สาขาสังคมศาสตร์
นางสาวระพีพร ม่วงศรี (น้า)
จริยธรรมการวิจัยในคน สาขาสังคมศาสตร์
นางสาวชุติมา อบเหลือง (แฟง)
จริยธรรมการวิจัยในคน สาขาวิทยาศาสตร์
นางสาวนาบิลละห์ มิงสะ (เบลล์)
จริยธรรมการวิจัยในคน สาขาวิทยาศาสตร์
นางสาวสิรลิ ักษณ์ สาตบางหลวง (ดาว)
ความปลอดภัยทางชีวภาพ
นางสาวณาตยานี พยุงตน (เบลล์)
ความปลอดภัยทางชีวภาพ
นางสาวนาดีญา มิงสะ (นาเดียร์)
ประชาสัมพันธ์ทุน
ติดตามรายงานความก้าวหน้าทุนวิจัย
ประชุมสัมมนาด้านการวิจัย
งำนส่งเสริมและเผยแพร่งำนวิจัย
นางสาวเฟือ่ งกาญจน์ สารัมภานนท์ (อีฟ) หัวหน้างานส่งเสริมและเผยแพร่งานวิจัย
นางวิลาวัลย์ กางการ (วัลย์)
ทุนสนับสนุนการแปลบทความวิจัยและบทความทาง
วิชาการ
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น
นางสาวหทัยชนก พึง่ ศรี (อ้อม)
รางวัลสนับสนุนการตีพมิ พ์ผลงานทางวิชาการและ
เผยแพร่งานสร้างสรรค์
ประเภทผลงานสร้างสรรค์
รางวัลสนับสนุนการตีพมิ พ์ผลงานทางวิชาการและ
เผยแพร่งานสร้างสรรค์
ประเภทการตีพมิ พ์บทความวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
งานวันนักประดิษฐ์/Thailand Research Expo
รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ
โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์นักวิจัย
ศ.ดร.ทพญ. ศิรวิ รรณ สืบนุการณ์
ผศ.ดร. ธีรยุทธ โหรานนท์
นางพรพิมล บุญศิริ

เบอร์มือถือ

E-mail

081-642-5582 siriwan.suebnukarn@gmail.com
095-126-5639 teerayut.horanont@gmail.com
089-489-2602 boonsiri_p1@hotmail.com
098-832-3130 thasaneetu@gmail.com
098-532-6451 warissareeya_555358@hotmail.com
089-041-3574 pupae.tu@gmail.com

086-669-3681 p.supranee25@gmail.com
064-171-9095

061-481-1868 sitakamol@gmail.com

094-430-4426
086-387-3803
081-373-8856
087-001-3130
090-917-5709
095-570-4545
062-220-8084

benjawanjum@gmail.com
ecsctu2@staff.tu.ac.th, narmrppm@staff.tu.ac.th
ECScTU3@staff.tu.ac.th, chutichutii@gmail.com
ECScTU3@staff.tu.ac.th, nabillah@tu.ac.th
siriluk1ka@gmail.com
payungtonbell@gmail.com
Mingsanadeeya@gmail.com

089-126-8485 fuangkan_ka@hotmail.com
089-216-0991 wanly7728@gmail.com

084-682-1650

pungsri_4@hotmail.com
hathaichanok.aom@gmail.com

ลำดับที่
19

20

21

22
23

ชื่อ-นำมสกุล

ตำแหน่ง/ภำระงำน

เบอร์มือถือ

งำนส่งเสริมและเผยแพร่งำนวิจัย
ทุนปริญญาเอก มธ.
063-365-2442
รางวัล TTF AWARD
รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น มธ.
ทุน TGISI
GMSARN
นางสาวเอกธิดา แดงปรก (แท๊ป)
ทุนสนับสนุนการตีพมิ พ์ผลงานวิจัย
083-062-6142
ทุนสนับสนุนการตีพมิ พ์ผลงานวิชาการ
ทุนสนับสนุนการจดสิทธิบตั รหรืออนุสิทธิบตั ร
BUALUANG ASEAN CHAIR PROFESSORSHIP
นายวันเฉลิม กระจัดกลาง (น้าเหนือ)
ทุนอุดหนุนการนาเสนอผลงานทางวิชาการ
084-824-9615
ผลงานสร้างสรรค์และสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมในต่างประเทศ
ประชุมวิชาการ 4 สถาบัน
งานวันนักวิจัย
Thammasat Posdoctoral Fellow
งำนวำรสำรทำงวิชำกำรและระบบข้อมูลกำรวิจัย
นางสาวเฟือ่ งกาญจน์ สารัมภานนท์ (อีฟ) หัวหน้างานวารสารทางวิชาการและระบบข้อมูลการวิจัย
089-126-8485
นางสาวชัชฎา วุฒิโชคดารงค์ (น้า)
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
063-562-6159
วารสาร Science & Technology Asia
นางสาวกัลยาภัสร์ ศิวปฐมพร (เลนส์)

24

นางสาววราภรณ์ ม่วงใหญ่เกาะ (คอนเน่)

25

นางสาวปิยาภรณ์ นฤภัย (แพรวา)

26

นางสาวมุธติ า ม่วงทอง (เคลียร์)

ดูแลเว็บไซต์กองบริหารการวิจัย / เว็บไซต์วารสารวิชาการ
ดูแล Facebook กองบริหารการวิจัย
ระบบข้อมูลกองบริหารการวิจัย
วารสารธรรมศาสตร์
วารสาร Thammasat Review

จัดทาเอกสารของวารสาร 4 ฉบับ

E-mail
rue2517@hotmail.com

eaktida.tap@gmail.com

naamnuea.k@gmail.com

fuangkan_ka@hotmail.com
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
tstj.tu@gmail.com
วารสาร Science & Technology Asia
sciencetechnologyasia@gmail.com
082-6514997 conne-lovelove@hotmail.com

095-253-2951 วารสารธรรมศาสตร์
journal.tu@gmail.com
วารสาร Thammasat Review
thammasatreview@gmail.com
080-235-9196 mutitaklear05@gmail.com

งำนธุรกำร
27

นางสาวสุนันท์ เทียนสว่าง (นัน)

28
29
30
31

นายรติ สมันตรัฐ (โป้ง)
นายอุทัย ขันธมาลัย (ตุ้ม)
นางสุวรรณา ใจจุมปู (นา)
นางสมพิศ สุภามงคล (น้อย)

งานด้านบุคคล
งานด้านวัสดุและครุภณ
ั ฑ์
เลขานุการ
งานสารบรรณ
พนักงานสถานที่
พนักงานสถานที่

081-347-6713 sunan-z@hotmail.com
082-782-8212 rati-a31@hotmail.com
061-481-1868 utai@tu.ac.th
082-510-6231 sailom@gmail.com
081-767-5545

