
 

 

 



         สารจากรองอธิการบดีฝายวิจัย

 กองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดจัดทำรายงานประจำป 2559 ขึ้น เพ่ือแสดงผล
การดำเนินงานของกองบริหารการวิจัยที่สอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในการสนับสนุนและ
สงเสริมพัฒนางานวิจัยของคณาจารยและนักวิจัยอยางตอเนื่อง เพื่อมุงสูการเปนมหาวิทยาลัยวิจัย (Research 
University) และความเปนนานาชาติ โดยในรอบหนึ่งปที่ผานมา กองบริหารการวิจัยซึ่งเปนหนวยงานหลักที่
สนับสนุนการบริหารจัดการดานการวิจัยของมหาวทิยาลัย ไดรับจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการตามแผนงานและ
กิจกรรมดานการวิจัย เชน การสนับสนุนทุนวิจัยประเภทตางๆ ใหแก คณาจารย นักวิจัย รวมทั้งการรวมสนับสนุน
ทุนวิจัยกับหนวยงานภายนอก การสงเสริมการตีพิมพเผยแพรผลงานวิชาการตอสาธารณะ การใหการรับรองดาน
การวิจัยตามหลักมาตรฐานสากล การสงเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการ การใหรางวัลดานการวิจัย ตลอดจน
ยังใหความสำคัญกับผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอีกดวย นอกจากน้ันแลว ในป 2559 เครือขาย
พันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network: RUN) ซึ่งประกอบดวย 7 สถาบัน 
ไดแก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดเพิ่มสมาชิกอีก 1 สถาบัน คือ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร และเครือขายฯ ไดมอบหมายใหมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรรับผิดชอบเพิ่มเติมจากคลัสเตอร
พลังงาน อกี 1 คลัสเตอร คือ คลัสเตอรดิจิทัล โดยมี อ.ดร. วิรัช ศรเลิศล้ำวาณิช สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ-
สิรินธร เปนประธานคลัสเตอร  
 จากผลการดำเนินงานตามที่ปรากฏในรายงานประจำปนี้ แสดงใหเห็นถึงพยายามและความตั้งใจในการ
ขับเคลื่อนงานวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ผมขอขอบคุณผูบริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย และนักวิจัย 
ที่ใหการสนับสนุนการดำเนินงานของกองบริหารการวิจัย และขอบคุณบุคลากรทุกทานที่ไดปฏิบัติงานอยางเต็มที่

ศาสตราจารย ดร. ประมวญ เทพชัยศรี
รองอธิการบดีฝายวิจัย
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ภาพรวม
กองบริหารการวิจัย



 กองบริหารการวิจัย มีหนาท่ีสนับสนุนการบริหารจัดการดานการวิจัย ภายใตการบังคับบัญชาของรองอธิการบดี 

และผูชวยอธิการบดีที่ไดรับมอบหมายจากอธิการบดี ใหกำกับดูแลงานดานการวิจัยผานคณะกรรมการบริหารงานวิจัย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และคณะอนุกรรมการดานการวิจัยชุดตางๆ

 กองบริหารการวิจัย เดิมมีสถานะเปนหนวยงาน ระดับงาน ชื่อ งานสงเสริมการวิจัย ภายใตสังกัดกองบริการ-

การศึกษา สำนักงานอธิการบดี ตอมา ในการประชุมสภามหาวทิยาลัยธรรมศาสตร เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2551 

ไดมีมติยกสถานะหนวยงานเทียบเทากองตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. 2531 เปนสำนักงานบริหาร-

การวิจัย ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการจัดโครงสรางสำนักงานอธิการบดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 

ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2551 ไดแบงสวนงานเปน 2 งาน ไดแก 1. งานวางแผนและบริหารงานวิจัย และ 

2. งานสงเสริมและเผยแพรงานวจัิย 

 ตอมา เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2556 ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการจัดโครงสราง

สำนักงานอธกิารบดี (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2556 ไดเพิ่มงานวารสารทางวิชาการและระบบขอมูลการวิจัย และไดมีการปรับปรุง

โครงสรางสวนงานที่ทำหนาท่ีสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาและบูรณาการงานดานการบริหารจัดการ

มหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพื่อรองรับการเขาสูการเปนมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ กำหนดใหสำนักงานบริหาร-

การวิจัย เปนกองบริหารการวิจัย ที่มีฐานะเทียบเทากองตามประกาศของมหาวิทยาลัย วาดวยการแบงสวนราชการภายใน

มหาวิทยาลัย และเปนสวนหนึ่งของสำนักงานบริหารวิชาการและพัฒนานักศึกษา ที่ประกอบดวย กองบริการวิชาการ 

กองกิจการนักศึกษา และกองบริหารการวิจัย

 



ปรัชญา ธรรมศาสตรวิจัย กาวไกลสูสากล

 

กองบริหารการวิจัย มีปณิธานในการเปนองคกรที่มีสวนสนับสนุนสงเสริมใหการดำเนินงาน
ดานบริหารการวิจัยของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและตอบสนองความตองการดานการวิจัย
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรอยางเทาเทียมและทั่วถึง

ปณิธาน

วิสัยทัศน
เปนหนวยงานดานการบริหารการวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ที่ดำเนินการอยางเปนระบบ
และมีประสิทธภิาพเพื่อตอบสนองความตองการดานการวจัิยของบุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
อยางเทาเทียมและทั่วถึง

พันธกิจ
1. สงเสริมและสนับสนุนการผลิตงานวิจัยที่ไดมาตรฐานและแกไขปญหาของสังคม
2. สงเสริมและเผยแพรผลงานวิจยัสูสังคมและวงวิชาการ
3. สรางบรรยากาศและแรงจูงใจที่เอื้อตอการทำการวิจัย

เปาประสงค
1. มีผลงานวิจัยที่ไดมาตรฐานสากล และสามารถแกไขปญหาของสังคมได
2. มีการเผยแพรผลงานวจัิยออกสูสังคมและวงวิชาการในรูปแบบตางๆ 
   ไดอยางมีมาตรฐานและตอเนื่อง
3. มีบรรยากาศทางการวิจัยและแรงจูงใจที่เอื้อตอการผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ

 พันธกิจที่ 1 สงเสริมและสนับสนุนการผลิตงานวิจัยที่ไดมาตรฐานและแกไขปญหาของสังคม
 เปาประสงค มีผลงานวิจัยที่ไดมาตรฐานสากล และสามารถแกไขปญหาของสังคมได
 กลยุทธที่ 1 การจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนทุนวิจัย
  1.1 มีการจัดสรรงบประมาณประเภทตางๆ เพื่อเปนทุนสนับสนุนการวิจัยทุกสาขาวิชา เพื่อสงเสริมการวิจัยและ
       การเรียนการสอนที่มีการคนควาวจัิยดวยตนเองทุกระดับทั้งคณาจารย บุคลากรฝายสนับสนุนและนักศึกษา
 กลยุทธที่ 2 ระบบพี่เลี้ยงนักวิจัย
  2.1 มีการจัดสรรทุนวิจยัโดยใชระบบพี่เลี้ยงนักวิจัย เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางนักวิจัยรุนใหม
                         และนักวิจัยรุนพี่ 
 กลยุทธที่ 3 การสนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ
  3.1 จัดใหมีทุนสนับสนุนการตีพิมพผลงานวิจัย การเขียนตำราและสื่อการสอนที่มีคุณภาพ
 กลยุทธที่ 4 การสรางมาตรฐานดานจริยธรรมการวิจัย
  4.1 มีการกล่ันกรองโครงรางการวิจัยโดยคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยเพื่อการรับรองดานจริยธรรม
       การวิจัยทั้งในคนและสัตวทดลอง
 

กลยุทธตามพนัธกิจ

2

รายงานประจำป  2559



กลยุทธที่ 6 การสนับสนุนการจดสิทธิบัตร
 6.1 จัดสรรทุนเพื่อสนับสนุนการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
 

 
 พันธกิจที่ 2 สงเสริมและเผยแพรผลงานวิจัยสูสังคมและวงวิชาการ
 เปาประสงค มีการเผยแพรผลงานวิจัยออกสูสังคมและวงวิชาการในรูปแบบตางๆ ไดอยางมีมาตรฐาน
 กลยุทธที่ 1 การสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิชาการตอสาธารณะ
  1.1 มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนบุคลากรที่มีผลงานวิชาการ และตองการเผยแพรตอสาธารณะทั้งใน
                         และตางประเทศ
 กลยุทธที่ 2 การสนับสนุนการตีพมิพผลงานวิชาการและการนำผลงานวิจัยไปใชประโยชน
  2.1 จัดสรรทุนสนับสนุนการตีพิมพผลงานวิจัย งานสรางสรรค และผลงานวิชาการทุกรูปแบบ
 กลยุทธที่ 3 การจัดทำวารสารวิชาการเพื่อเปนชองทางการเผยแพรผลงาน
  3.1 ดำเนินการจัดทำวารสารทางวิชาการของมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร จำนวน 4 ฉบับ
  3.2 สนับสนุนงบประมาณในการจัดทำวารสารวิชาการในระดับคณะ
 กลยุทธที่ 4 การจัดทำเว็บไซตของกองบริหารการวิจัย
  4.1 มีการจัดทำเว็บไซตของกองบริหารการวิจัยเพื่อเปนชองทางในการประชาสัมพันธขอมูลสารสนเทศดานวิจัย
 กลยุทธที่ 5 การจัดสัมมนา / โครงการประชุมวิชาการ
  5.1 ดำเนินการจัดการอบรมและการประชุมวชิาการระดับชาติเพื่อเปนเวทีในการนำเสนอผลงานวิชาการและ
       แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณดานวิจัยระหวางนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย นักศึกษา บุคคลทั่วไป
       ทั้งภาครัฐและเอกชน

 พันธกิจที่ 3 สรางบรรยากาศและแรงจูงใจที่เอื้อตอการทำการวิจัย
 เปาประสงค มีบรรยากาศทางการวิจัยและแรงจูงใจท่ีเอื้อตอการผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ
 กลยุทธที่ 1 ยกยองเชิดชูผูมีความสามารถดานการวจัิย
  1.1 มีการใหรางวัลแกนักวิจยัที่สรางชื่อเสียงทางดานการวิจัยและมีผลงานวิจัยโดดเดนเพื่อเปนการ
                         สรางแรงจูงใจใหบุคลากรผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
 กลยุทธที่ 2 การรวมมือทางดานการวิจัย / เครือขายการวิจยั
  2.1 มีการสงเสริมการรวมกลุมวิจัยในรูปแบบของศูนยแหงความเปนเลิศทางวิชาการ
  2.2 มีการสงเสริมใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยรวมทีมวิจัยกับหนวยงานภายนอก
 กลยุทธที่ 3 การบริหารจัดการเพื่อการวิจัย
  3.1 มีการบริหารจัดการอยางเปนระบบ มีประสิทธิภาพ และตอบสนองความตองการของบุคลากร

กลยุทธตามพนัธกิจ

กลยุทธตามพนัธกิจ
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กองบริหารการวิจัย โดยมีการกำหนดขอบเขตภาระงานที่เกี่ยวของจำนวน 3 งาน ดังนี้

 1. งานวางแผนและบริหารงานวิจัย
  มีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทำแผนยุทธศาสตรและทิศทางการวิจัยระดับมหาวิทยาลัย จัดทำแผนบริหารงานวจัิย
และงบประมาณประจำป ปฏิบัติหนาที่ฝายเลขานุการของคณะกรรมการบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมถึงคณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการตางๆ ที่เกี่ยวของกับการวิจัย ประสานงานกบัผูทรงคุณวุฒิประเมินงานวิจัย จัดสรรทุนวจิัย ติดตามประเมินผล
ความกาวหนาของโครงการวิจัย ดำเนินงานเกี่ยวของกับการเบิกจายงบประมาณ จัดทำแผนบริหารความเส่ียง จัดทำประกันคุณภาพ
ดานการวิจยัระดับมหาวิทยาลัยพรอมทั้งกำกับดูแลมาตรฐานคุณภาพการวิจัย จัดทำแผนการจัดการความรูดานการวิจัย จัดทำแผน
พัฒนาบุคลากรดานวิจัย ประสานความรวมมือกบัหนวยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวทิยาลัย พิจารณาจัดต้ัง ติดตามและรายงาน 
การดำเนินงานของหนวยวิจัยเฉพาะทาง และศูนยแหงความเปนเลิศทางวิชาการ พิจารณาขอเสนอโครงการและออกใบรับรองใหแก
โครงการวิจัยดานจริยธรรมในคน ความปลอดภยัทางชีวภาพ และปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

 2. งานสงเสริมและเผยแพรงานวิจัย
  มีหนาที่รับผิดชอบดำเนินงานตางๆ เพื่อสนับสนุนการทำวิจัยของบุคลากรและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อันไดแก
ทุนอุดหนุนการทำวทิยานิพนธเพื่อนำไปสูการตีพมิพเผยแพร ทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ กองทุนนรนิติ เศรษฐบุตร ทุนปริญญาเอก
ทุนผูชวยสอน รางวัลวิทยานิพนธดีเดน ทุนสนับสนุนการตีพิมพผลงานวิจัย ทุนสนับสนุนการตีพิมพผลงานวิชาการ การรวมประชุมทาง
วิชาการระดับนานาชาติ ทุนสนับสนุนการเขียนตำรา ทุนสนับสนุนการจัดทำสื่อการสอน รางวัลผลงานวิจัยดีเดน การจัดสัมมนาทาง
วิชาการเพื่อเผยแพรผลงานวิจัย การดำเนินการเกี่ยวกับการใหรางวัลเชดิชูเกียรติผลงานวิจยัและนักวิจัยดีเดน จัดใหมีการฝกอบรมดาน
การวิจัยแกบุคลากรของมหาวทิยาลัย รวมตลอดถงึการรวบรวมขอมูลการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา จัดทำหลักเกณฑและระเบียบ
ที่เกี่ยวของกับทรัพยสินทางปญญา การจัดประชุมวชิาการระดับชาติ การสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และปฏิบัติหนาที่
อื่นตามที่รับมอบหมาย

 3. งานวารสารทางวิชาการและระบบขอมลูการวิจัย
  มีหนาที่รับผิดชอบ ประสานงานการจัดทำวารสารทางวิชาการของมหาวิทยาลัย กำกบัดูแลวารสารทางวิชาการ
ของสวนราชการ สวนงานภายใน หรือหนวยงานของมหาวิทยาลัย จัดทำระบบฐานขอมูลดานการวิจัย จัดทำและดูแลเว็บไซตของ
กองบริหารการวิจัย จัดทำรายงานประจำปของฝายวิจัย ประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการวิจัย และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่
ไดรับมอบหมาย
 

ภารกิจ 
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โครงสรางการบริหารกองบริหารการวิจัย

อธิการบดี
ศาสตราจารย ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย

รองอธิการบดีฝายวิจัย
ศาสตราจารย ดร. ประมวญ เทพชัยศรี

ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัย
ผูชวยศาสตราจารย ดร. รัชฎา คงคะจันทร

(1 ก.พ. 58 ถึง 30 มิ.ย. 59)
 ดร. วิรัช ศรเลิศล้ำวาณิช
(1 ก.ค. 59 ถึงปจจุบัน)

ผูอำนวยการกองบริหารการวิจัย
นางพรพิมล บุญศิริ

หัวหนางานวางแผนและบริหารงานวิจัย
นางสาวทัศนีย ดาวเรือง

หัวหนางานสงเสริมและเผยแพรงานวิจัย
นางบุญถม วชิราธาดา

หัวหนางานวารสารทางวิชาการ
และระบบขอมูลการวิจัย

นายณรงค เมืองโสภา (รษก.)

หนวยเลขานุการกอง

ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

กองบร ิหารการว ิจ ัย มหาว ิทยาล ัยธรรมศาสตร 
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บุคลากรกองบริหารการวิจัย

งานวางแผนและบริหารงานวิจัย
หัวหนางาน : นางสาวทัศนีย ดาวเรือง

เจาหนาท่ี :
1. นางสาวเบญจวรรณ ประจวบลาภ 
2. นางสาวสุปราณี ปราชญรัตนะกวี 
3. นางสาวศิตกมล วงษสมบูรณ
4. นางสาวจินตนา เที่ยงตรง 
5. นางสาวสิริลักษณ สาตบางหลวง
6. นายศรีภูมิ อิศรพันธุ

งานสงเสริมและเผยแพรงานวิจัย
หัวหนางาน : นางบุญถม วชิราธาดา

เจาหนาท่ี :
1. นางวิลาวัลย กางการ
2. นางสาวเฟองกาญจน สารัมภานนท
3. นางสาวอิศราภรณ ใจกลา
4. นายหฤหรรษ สมใจ
5. นางสาวหทัยชนก พึ่งศรี

งานวารสารทางวิชาการและระบบขอมูลการวิจัย
หัวหนางาน : นายณรงค เมืองโสภา (รษก.)

เจาหนาท่ี :
1. นางสาวชชัฎา วุฒิโชคดำรงค 
2. นางสาววราภรณ มวงใหญเกาะ 
3. นายสถาพร เสนาวงคหนวยเลขานกุารกอง

เจาหนาท่ี :
1. นางสาวสุนันท เทียนสวาง
2. นายอุทัย ขันธมาลัย 
3. นายรติ สมันตรัฐ
4. นางสุวรรณา ใจจุมปู

ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

รายงานประจำป  2559
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ผลการดำเนินงาน
การจัดสรรทุน

สนับสนุนการวิจัย



การจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีนโยบายในการสงเสริมและพัฒนางานวจัิยของ
     มหาวิทยาลัย เพื่อกาวไปสูการเปน “มหาวิทยาลัยวิจัย (Research University)”
   และมีนโยบายในการสงเสริมการวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพของประเทศในการแขงขันกับ
นานาชาติ โดยมหาวิทยาลัยไดใหความสำคัญกับคุณคาของการวิจัย ซึ่งเปนสวนสำคัญ
ในการเสริมสรางองคความรูในทางทฤษฎี ความรูเชิงประยุกตใหมๆ อันเปนพื้นฐานสำคัญ
ในการสนับสนุนหรือสงเสริมภารกิจอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย จึงไดจัดใหมีทุนสนับสนุน
การวิจัยในประเภทตางๆ ดังนี้

ปงบประมาณ 2558

ปงบประมาณ 2559

เงินอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผนดิน

เงินสนับสนนุการวิจัยจากกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ

การรวมทุนสนับสนนุการวิจัยกับหนวยงานภายนอก

44,222,800 บาท

53,239,800 บาท

33,167,894 บาท

33,547,073 บาท

31,520,000 บาท

22,336,000 บาท

3,222,750 บาท

2,925,000 บาท

สรุปผลรวม 
ปงบประมาณ 2558 จำนวน 112,133,444 บาท
ปงบประมาณ 2559 จำนวน 112,047,873 บาท
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ทุนอดุหนุนการวิจัยงบประมาณแผนดิน

 เปนโครงการวิจัยที่ไดรับทุนสนับสนุนเปนเงินอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผนดิน โดยขอเสนอโครงการวิจัยจะตอง
เปนไปตามนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของประเทศ และนโยบายการวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยมีคณะอนุกรรมการพิจารณาทุนวิจัย
และสงเสริมการวิจัยของมหาวิทยาลัย เปนผูกลั่นกรองขอเสนอโครงการวิจัยรวมทั้งงบประมาณใหถูกตองเหมาะสม ตามที่สำนักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) กำหนด และตามวงเงินงบประมาณแผนดินที่ไดรับจัดสรรจากสำนักงบประมาณ ซึ่งผลการจัดสรร
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผนดิน ประจำปงบประมาณ 2559 จำแนกตามสาขาวิชาดังนี้

      ป 2558      ป 2559

5 โครงการ

5,892,200 บาท6,442,400 บาท

สังคมศาสตรและ
มนษุยศาสตร

6 โครงการ

โครงการ

งบประมาณ

      ป 2558      ป 2559

19 โครงการ

10,619,800 บาท
12,573,600 บาท

วิทยาศาสตรเทคโนโลยี

18 โครงการ

วิทยาศาสตรสุขภาพ       ป 2558      ป 2559

22 โครงการ

36,727,800 บาท

25,206,800 บาท
32 โครงการ

สรุปผลรวม
ปงบประมาณ 2558  
 จำนวนโครงการ 46 โครงการ  
    จำนวนงบประมาณ 44,222,800 บาท 
ปงบประมาณ 2559  
 จำนวนโครงการ 56 โครงการ  
    จำนวนงบประมาณ 53,239,800 บาท 
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ทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินกองทุนวิจัย

            มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

 ฝายวิจัย ไดจัดสรรงบประมาณจากกองทุนวิจยั มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานวิจัยสำหรับบุคลากร
  และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวทิยาลัยธรรมศาสตรเปนประจำทุกป โดยในปงบประมาณ 2559 กองทุนวิจัยฯ ไดจัดสรร
  ทุนสนับสนุนการวิจัยใหแกบุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จำแนกตามประเภททุน ไดแก ทุนวิจัยเพื่อสนับสนุนนักวิจัยรุนใหม 
  ทุนประเด็นการวิจัย ทุนวิจัยทั่วไปสำหรับอาจารย ทุนวิจัยทั่วไปสำหรับบัณฑิต ทุนวิจัยและพัฒนาส่ิงประดิษฐ และทุนวิจัยสถาบัน ดังนี้

สรุปผลรวม
ปงบประมาณ 2558 จำนวนโครงการ 210 โครงการ  
จำนวนงบประมาณ 33,167,894 บาท
ปงบประมาณ 2559 จำนวนโครงการ 217 โครงการ  
จำนวนงบประมาณ 33,547,073 บาท 

24 โครงการ / 5,259,300 บาท

23 โครงการ / 5,053,850 บาท

3 โครงการ / 2,500,000 บาท

69 โครงการ / 15,117,304 บาท

74 โครงการ / 16,880,015 บาท

   91 โครงการ / 
3,374,500 บาท

  106 โครงการ / 
4,745,249 บาท

20 โครงการ / 8,836,810 บาท

2 โครงการ / 197,000 บาท

9 โครงการ / 4,170,959 บาท

6 โครงการ / 579,980 บาท

ทนุสนับสนุนนักวิจัยรุนใหม

ทนุประเด็นการวิจัย

ทุนวิจัยทั่วไปสำหรับอาจารย

ทนุวิจัยทั่วไปสำหรับบณัฑิต

ทุนวิจัยและพัฒนาส่ิงประดิษฐ

ทุนวิจัยสถาบัน

งบประมาณป 2558
  งบประมาณป 2559

0 โครงการ / 0 บาท

จำแนกตามประเภททุน
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สาขาสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร

สาขาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี

110 โครงการ / 
16,275,680 บาท

26 โครงการ / 3,307,860 บาท

68 โครงการ / 7,845,762 บาท

58 โครงการ / 11,953,769 บาท

74 โครงการ / 13,584,354 บาท

    91 โครงการ / 
13,747,542 บาท

สรุปผลรวม
ปงบประมาณ 2558  จำนวนโครงการ 210 โครงการ จำนวนงบประมาณ 33,167,894 บาท
ปงบประมาณ 2559  จำนวนโครงการ 217 โครงการ จำนวนงบประมาณ 33,547,073 บาท 

สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ

งบประมาณป 2558
งบประมาณป 2559

จำแนกตามประเภทสาขาวิชา
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งบประมาณสนับสนุน

กองทุนวิจัยของคณะ

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมีนโยบายในการสงเสริมและพัฒนางานวจัิยของมหาวิทยาลัย ใหมุงสูความเปนเลิศทางวิชาการ 
โดยมีนโยบายที่จะสนับสนุนใหมีกองทุนวิจัยของคณะหรือหนวยงานอื่นๆ ที่มีฐานะเทียบเทา ใหการสนับสนุนดานงบประมาณเพื่อการผลิต
ผลงานวิจัย และการประดิษฐคิดคนสิ่งใหมๆ ผลักดันใหมีการรวมกลุมการวิจัย การพัฒนานักวิจัยรุนใหม และสนับสนุนใหมีการเผยแพร
ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพทั้งในระดับชาติและนานาชาติ อันจะนำไปสูการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และการบริการสังคม อกีทั้งจะทำให
มหาวิทยาลัยสามารถเพิ่มศักยภาพของคณาจารยและนักวิชาการออกไปรับใชสังคมอยางเปนรูปธรรมและเปนที่ยอมรับในวงวิชาการดวย 
โดยในปงบประมาณ 2559 มหาวิทยาลัย ไดจัดสรรงบประมาณสนับสนุนกองทุนวิจัยของคณะ ดังนี้
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หนวยงาน รวมท้ังสิ้น (บาท)

การจัดสรร ปงบประมาณ 2559
ตามตัวชี้วัด
การปฏิบัติราช
การดานการวิจัย

ใหหนวยงาน
ในจำนวนที่เทากัน

    1. คณะนิติศาสตร             402,100   607,500           1,009,600 
    2. คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี         857,700   607,500           1,465,200 
    3. คณะรัฐศาสตร           451,800   607,500           1,059,300 
    4. คณะเศรษฐศาสตร           471,000   607,500           1,078,500 
    5. คณะสังคมสงเคราะหศาสตร          344,600   607,500              952,100 
    6. คณะศิลปศาสตร           344,600   607,500              952,100 
    7. คณะวารสารศาสตรฯ           650,900   607,500           1,258,400 
    8. คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา          746,700   607,500           1,354,200 
    9. คณะศิลปกรรมศาสตร           695,000   607,500           1,302,500 
  10. สถาบันภาษา           191,500   607,500              799,000 
  11. วิทยาลัยพัฒนศาสตร ปวย อ๊ึงภากรณ         765,800   607,500           1,373,300 
  12. วิทยาลัยนวัตกรรม               804,100   607,500           1,411,600 
  13. วิทยาลัยสหวิทยาการ           346,500   607,500              954,000 
  14. วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค          191,500   607,500              799,000 
  15. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี          779,200   607,500           1,386,700 
  16. คณะวิศวกรรมศาสตร           957,300   607,500           1,564,800 
  17. คณะสถาปตยกรรมศาสตรฯ          650,900   607,500           1,258,400 
  18. คณะแพทยศาสตร           804,100   607,500           1,411,600 
  19. คณะสหเวชศาสตร           804,100   607,500           1,411,600 
  20. คณะทันตแพทยศาสตร           681,600   607,500           1,289,100 
  21. คณะพยาบาลศาสตร           882,600   607,500           1,490,100 
  22. คณะสาธารณสุขศาสตร          650,900   607,500           1,258,400 
  23. คณะเภสัชศาสตร     -          -                -   
  24. วิทยาลัยโลกคดีศึกษา           497,800   607,500           1,105,300 

     รวม          13,972,300      13,972,500           27,944,800 

สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร วิทยาศาสตรเทคโนโลยี วิทยาศาสตรสุขภาพ

15,660,300 15,768,800

3,753,900
4,209,900

8,480,300
7,966,100

หนวย : บาท

ปงบประมาณ 2558
ปงบประมาณ 2559

กองบร ิหารการว ิจ ัย มหาว ิทยาล ัยธรรมศาสตร 
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โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ
     ตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดเขารวมโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ 
ซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และไดรับจัดสรรงบประมาณ 
ในปงบประมาณ 2559 จำนวน 22,336,000 บาท ดำเนินโครงการวิจัยใน 6 คลัสเตอร 
จำนวน 23 โครงการ มีผลการดำเนินงานดังนี้

ผลการดำเนินโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ ภาพรวมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ผลการดำเนินงาน หนวยนับ
ปงบประมาณ 2556   ปงบประมาณ 2557 ปงบประมาณ 2558    ปงบประมาณ 2559
 เปาหมาย   ผลผลิต     เปาหมาย  ผลผลิต  เปาหมาย   ผลผลิต       เปาหมาย  ผลผลิต

งบประมาณที่ไดรับ ลานบาท        22.110            31.571        31.520              22.336

1. ดานความเปนเลิศดานวิชาการ

1.1 จำนวนผลงานตีพิมพ
- บทความตีพิมพในวารสาร
  วิชาการระดับนานาชาติ
- บทความตีพิมพในวารสาร
  วิชาการระดับชาติ

เรื่อง 85
52

33

128
100

 28

70
69

1

106
96

10

         
74
73

1

91
83

 8

66
52

14

94
80

14

1.2 จำนวนสิทธิบัตร
 ที่คาดวาจะจด / ยื่นจด

เรื่อง 5   9     8      15          8   8      8         9

2. ดานการสรางบุคลากรวิจัยระดับสูง
- จำนวนบัณฑิตศึกษา คน 59  171     56      121 76  144      74        267
3. ดานการสรางผลิตภัณฑ

- ผลิตภัณฑที่ได         ชิ้น  2    7    10        9           8    6      8         11
- ผลงานเชิงประจักษ       ชิ้น  6   14     8        8          10   10    10         10
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การรวมทุนวิจัยกับหนวยงานภายนอก

 มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการรวมสมบททุนสนับสนุนการวิจัยกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
เพื่อเปนการสนับสนุนใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยไดผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ โดยมหาวิทยาลัยและหนวยงานตนสังกัด
ของผูเสนอขอทุนจะรวมสมทบในอัตรารอยละ 50 ของวงเงินที่ สกว. กำหนด โดยในปงบประมาณ 2559 
มีโครงการวิจัยและวงเงินที่มหาวิทยาลัยใหการสนับสนุนดังนี้

จำแนกตามประเภททุน

ปงบประมาณ 2558 ปงบประมาณ 2559
ประเภททุน

จำนวนโครงการ งบประมาณที่
มหาวิทยาลัยรวมสมทบ (บาท) จำนวนโครงการ งบประมาณที่

มหาวิทยาลัยรวมสมทบ (บาท)

ทุนนักวิจัยรุนใหม 

ทุนเมธีวิจยั สกว.

ทุนวุฒิเมธีวิจยั สกว.

รวม

10    2,700,000      1        300,000

1     766,750     3    1,875,000

-        -       1      750,000

11   3,222,750      5     2,925,000

จำแนกตามสาขาวิชา

ประเภททุน
ปงบประมาณ 2558 ปงบประมาณ 2559

จำนวนโครงการ งบประมาณที่
มหาวิทยาลัยรวมสมทบ (บาท)

จำนวนโครงการ งบประมาณที่
มหาวิทยาลัยรวมสมทบ (บาท)

สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร

วิทยาศาสตรเทคโนโลยี

วิทยาศาสตรสุขภาพ

รวม

-         -        1       375,000

6  1,722,750     1      750,000

5  1,500,000      3    1,800,000

11   3,222,750      5     2,925,000
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จำแนกตามประเภททุน

2,856,000 บาท 

300,000 บาท

366,750  บาท

1,875,000 บาท

750,000 บาท

0 บาท

ทุนนักวิจัยรุนใหม ทุนเมธีวิจัย สกว. ทุนวุฒิเมธีวิจัย สกว.

จำแนกตามสาขาวิชา
ปงบประมาณ 2559
ปงบประมาณ 2558

ปงบประมาณ 2559
ปงบประมาณ 2558

0 บาท 

375,000 บาท

1,722,750 บาท

1,500,000 บาท

1,050,000 บาท
1,500,000 บาท

สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร วิทยาศาสตรเทคโนโลยี วิทยาศาสตรสุขภาพ

10 โครงการ 

1 โครงการ 

1 โครงการ 

3 โครงการ 

1 โครงการ 

0 โครงการ 

0 โครงการ 

1 โครงการ 

6 โครงการ 

2 โครงการ 

5 โครงการ 
2 โครงการ 
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ผลการดำเนินงาน
การสงเสริม
และ
เผยแพรการวิจัย



ทุนสนับสนุนการตีพิมพผลงานวิจัย
         ทุนสนับสนุนการตีพิมพผลงานวิจัย เปนทุนสำหรับสนับสนุนและ
สงเสริมบุคลากร ใหมีการเผยแพรผลงานวิจัยโดยการนำไปตีพิมพในวารสาร
ทางวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดย ฝายวิจัยไดจัดสรรทุน
สนับสนุนการตีพิมพผลงานวิจัย ประจำปงบประมาณ 2559 
แบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี้

ประเภทที่ 1 บทความวิจัยที่ตีพิมพแลวในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยูใน
ฐานขอมูลสากล Scopus และ/หรือ ISI Web of Science แบงเปน

     1.1 บทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ถูกจัดใหอยูในการจัดอันดับของวารสาร SJR 
(SCImago Journal Rank) ควอไทลที่ 1 (Q1) ใหไดรับ
เงินสนับสนุนบทความวิจัยละ 50,000 บาท

ประเภทที ่2 บทความวิจัยที่ตีพิมพแลวในวารสารวิชาการระดับชาติ ที่อยูในฐานขอมูล
ระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) เฉพาะวารสารที่มีชื่ออยูในกลุมที่ 1 
และกลุมที่ 2 ใหไดรับเงินสนับสนุนบทความวิจัยละ 5,000 บาท

     1.2 บทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ถูกจัดใหอยูในการจัดอันดับของวารสาร SJR 
(SCImago Journal Rank) ควอไทลที่ 2 (Q2) ใหไดรับ
เงินสนับสนุนบทความวิจัยละ 40,000 บาท

     1.3 บทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ถูกจัดใหอยูในการจัดอันดับของวารสาร SJR 
(SCImago Journal Rank) ควอไทลที่ 3 (Q3) ใหไดรับ
เงินสนับสนุนบทความวิจัยละ 30,000 บาท

     1.4 บทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ถูกจัดใหอยูในการจัดอันดับของวารสาร SJR 
(SCImago Journal Rank) ควอไทลที่ 4 (Q4) ใหไดรับ
เงินสนับสนุนบทความวิจัยละ 20,000 บาท

ทั้งนี้ บุคลากรที่มีบทความวิจยัที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
ซึ่งเปนบทความแรกของปนั้นๆ จะไดรับเงินสนับสนุนเพิ่มเติมอีกบทความละ 10,000 บาท
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ทุนสนับสนุนการตีพิมพผลงานวิจัย ปงบประมาณ 2559

ประเภท
จำนวน
บทความ

จำนวนเงิน
สนับสนุน (1)

เงินรางวัลบทความ
นานาชาติ บทความแรก

ของป 10,000 บาท (2)

รวมเงิน
สนับสนุน และ
เงินรางวัล

บทความแรก (1)+(2)

เบิกจายเงิน*

จำนวนคน       จำนวนเงิน

1. ประเภทที่ 1
  1.1 บทความละ 50,000 บาท
  1.2 บทความละ 40,000 บาท
  1.3 บทความละ 30,000 บาท
  1.4 บทความละ 20,000 บาท

277
91
89
82
15

10,870,000
4,550,000
3,560,000
2,460,000

300,000

141 1,410,000    12,280,000     13,205,000

2. ประเภทที่ 2 บทความละ 
5,000 บาท

209  1,045,000   -             -            1,045,000

รวม                  486    11,915,000         141    1,410,000       13,325,000    13,205,000

 หมายเหตุ * ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เรื่อง ทุนสนับสนุนการตีพิมพผลงานวิจัย ประจำปงบประมาณ 2559 
กำหนดไวดังนี้ “ใหบุคลากรไดรับเงินสนับสนุนและรางวัลสำหรับบทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
คนละไมเกนิ 300,000 บาท ตอหนึ่งป“

19

กองบร ิหารการว ิจ ัย มหาว ิทยาล ัยธรรมศาสตร 



ทนุสนับสนุนการตีพิมพผลงานวิชาการ
 ทุนสนับสนุนการตีพมิพผลงานวิชาการ เปนการสนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ไดสรางสรรคบทความวิชาการที่ไดคุณภาพมาตรฐาน และมีการเผยแพรบทความวิชาการมากยิ่งขึ้น 
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ แบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี้

 ประเภทที่ 1 บทความวิชาการที่ตีพิมพแลวใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยูในฐานขอมูลสากล Scopus 
และ/หรือ ISI Web of Science ใหไดรับเงินสนับสนุนบทความละ 
10,000 บาท 

 ประเภทที่ 2 บทความวิชาการที่ตีพิมพแลวในวารสารวิชาการ
ระดับชาติที่อยูในฐานขอมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI)  
เฉพาะวารสารที่มีชื่ออยูในกลุมที่ 1 และกลุมที่ 2 ใหไดรับเงินสนับสนุนบทความละ 
5,000 บาท 
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ปงบประมาณ 2558-2559 มีบทความที่เสนอขอรับทุน ตามรายการดังนี้

ประเภทที่ 1 
บทความละ 10,000 บาท

29 บทความ 290,000 บาท

ปงบประมาณ 2558 ปงบประมาณ 2559
ประเภททุน

จำนวนบทความ งบประมาณ (บาท)

รวม

29       290,000    

107        535,000    

 136         825,000

    

จำนวนบทความ งบประมาณ (บาท)

ประเภทที่ 1 บทความละ 10,000 บาท

ประเภทที่ 2 บทความละ   5,000 บาท

16       160,000    

87       435,000    

103        595,000    

ปงบประมาณ 2558

16 บทความ 160,000 บาทปงบประมาณ 2559

ประเภทที่ 2 
บทความละ 5,000 บาท

107 บทความ 535,000 บาทปงบประมาณ 2558

87 บทความ 435,000 บาทปงบประมาณ 2559
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        รางวัลการเผยแพรผลงานสรางสรรค เปนการสนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรของมหาวิทยาลัย
   ไดสรางสรรคผลงาน ที่ได คุณภาพมาตรฐาน และม ีการเผยแพร ผลงานสรางสรรคมากยิ่งขึ ้น 
   ท ั ้งในระดับชาติและนานาชาติ แบงออกเปน 3 ประเภท ดังนี ้

ประเภทที่ 2 งานสรางสรรคท่ีเผยแพรในระดับ
             ความรวมมือระหวางประเทศ 
             เงินรางวัลผลงานละ 20,000 บาท

ประเภทที่ 3 งานสรางสรรคที่เผยแพรในระดับชาติ 
             เงินรางวัลผลงานละ 10,000 บาท
ประเภทที่ 3 

สรุปผลรวมทั้งหมด : 
ปการศึกษา 2557 จำนวนผลงาน     36 ผลงาน
             จำนวนงบประมาณ 520,000 บาท
ปการศึกษา 2558 
   จำนวนผลงาน      22 ผลงาน
             จำนวนงบประมาณ 390,000 บาท

4 ผลงาน
200,000 บาท

4 ผลงาน
200,000 บาท

ประเภทที่ 1 งานสรางสรรคที่เผยแพรในระดับนานาชาติ 
               เงินรางวัลผลงานละ 50,000 บาท

1 ผลงาน
20,000 บาท

32 ผลงาน
320,000 บาท

17 ผลงาน
170,000 บาท

ปการศึกษา 2557
ปการศึกษา 2558

0 ผลงาน
0 บาท
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ทุนสนับสนุนการจดสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร
 ทุนสนับสนุนการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร เปนการสนับสนุน
และสงเสริมบุคลากรของมหาวิทยาลัยท่ีสรางสรรคผลงานวิจัย/ส่ิงประดิษฐที่มีคุณภาพ 
และสามารถนำไปจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรได โดยในปงบประมาณ 2559 
ฝายวิจัยไดจัดสรรทุนสนับสนุนการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
ประจำปงบประมาณ 2559 จำนวนทั้งสิ้น 44 ผลงาน 
งบประมาณ 1,040,000 บาท แบงเปน

ประเภท ปงบประมาณ 2558          ปงบประมาณ 2559 

1. ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบตัร
1) สิทธิบัตรในประเทศ  เงินสนับสนุนแบงเปน

         
- ผลงานที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนเจาของสิทธ ิ
  หรือมีสวนไดรับผลประโยชนจากผลงานนั้น 
  ผลงานละ 40,000 บาท

- ผลงานที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไมไดเปนเจาของสิทธิ
  และไมมีสวนไดรับผลประโยชนจากผลงานนั้น 
  ผลงานละ 20,000 บาท

จำนวนผลงาน   งบประมาณ (บาท)  จำนวนผลงาน งบประมาณ (บาท)

2) สิทธิบัตรตางประเทศ  เงินสนับสนุนแบงเปน
- ผลงานที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนเจาของสิทธหิรือ
  มีสวนไดรับผลประโยชนจากผลงานนั้น 
  ผลงานละ 80,000 บาท
- ผลงานที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไมไดเปนเจาของสิทธิและ
  ไมมีสวนไดรับผลประโยชนจากผลงานนั้น 
  ผลงานละ 40,000 บาท

2. ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 
1) อนุสิทธิบตัรในประเทศ

- ผลงานที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนเจาของสิทธหิรือ
  มีสวนไดรับผลประโยชนจากผลงานนั้น 
  ผลงานละ 20,000 บาท
- ผลงานที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไมไดเปนเจาของสิทธิและ
  ไมมีสวนไดรับผลประโยชนจากผลงานนั้น 
  ผลงานละ 10,000 บาท

2) อนุสิทธิบตัรตางประเทศ
- ผลงานที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนเจาของสิทธหิรือ
  มีสวนไดรับผลประโยชนจากผลงานนั้น 
  ผลงานละ 40,000 บาท
- ผลงานที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไมไดเปนเจาของสิทธิและ
  ไมมีสวนไดรับผลประโยชนจากผลงานนั้น 
  ผลงานละ 20,000 บาท

1      40,000      9         360,000

0         0                 0              0

0         0                 0              0

0         0                 0              0

8    160,000     33         660,000

1      10,000      2           20,000

0         0                 0              0

0         0                 0              0

รวม    10    210,000            44        1,040,000
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ทุนสนับสนุนการจดสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร

1 ผลงาน
40,000 บาท

9 ผลงาน
360,000 บาท

8 ผลงาน
160,000 บาท

33 ผลงาน
660,000 บาท

1 ผลงาน
10,000 บาท

2 ผลงาน
20,000 บาท

ผลงาน
สิทธิบตัรในประเทศ  

หรือมีสวนไดรับ
ผลประโยชน
จากผลงาน

ม.ธรรมศาสตรฯ 
เปนเจาของสิทธิ

ผลงาน
อนุสิทธิบัตรในประเทศ  

หรือมีสวนไดรับ
ผลประโยชน
จากผลงาน

ม.ธรรมศาสตรฯ 
เปนเจาของสิทธิ

ผลงาน
อนุสิทธิบัตรในประเทศ  

และไมมีสวนไดรับ
ผลประโยชน
จากผลงาน

ม.ธรรมศาสตรฯ 
ไมได
เปนเจาของสิทธิ

ปงบประมาณ 2558
ปงบประมาณ 2559
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ผลการดำเนินงาน
การรับรอง

ดานคุณภาพการวิจัย
ตามหลักมาตรฐานสากล



การรับรองดานคุณภาพการวิจัยตามหลักมาตรฐานสากล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร คำนึงถึงการดำเนินการวิจัยที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล 

 จงึไดกำหนดใหโครงการวิจัยที่มีความเกี่ยวของกบัการดำเนินงานดานความปลอดภยัทางชีวภาพ 
      การดำเนินงานที่เก่ียวของกับจริยธรรมการวิจัยทั้งในคนและในสัตว จะตองผานการรับรองจาก

        คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยจัดต้ังขึ้น ดังน้ี

คณะกรรมการความปลอดภยัทางชีวภาพ มธ.

ดำเนินการโดย กองบริหารการวิจัย มธ.

คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ชุดที่ 1

ดำเนินการโดย คณะแพทยศาสตร มธ.

คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ชุดที่ 2

ดำเนินการโดย กองบริหารการวิจัย มธ.

คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ชุดที่ 3

ดำเนินการโดย คณะพยาบาลศาสตร มธ.

5
คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณการวิจัยในสัตว

ดำเนินการโดย ศูนยสัตวทดลอง มธ.

การพิจารณาโครงรางวิจัยจริยธรรมการวิจัย ป 2558 - 2559

คณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ มธ.

ป 2558

ป 2559

55 โครงการ

97 โครงการ

97 โครงการ

115 โครงการ

คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ชุดที่ 2

 สำหรับในรอบป 2559 มหาวิทยาลัยมีโครงการวิจัย
ที ่เกี ่ยวของกับจริยธรรมการวิจัยและความปลอดภัยทางชีวภาพ
ที่ไดรับการอนุมัติแลว ดังนี ้
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ผลการดำเนินงาน
การใหรางวัล
ดานการวิจัย



การใหรางวัลดานการวิจัย

 ดวยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมีนโยบายในการสงเสริมและพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยใหมุงสูความเปนเลิศ
ทางวิชาการ และมีนโยบายในการสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยที่มีคุณภาพท้ังในระดับชาติและระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัย
จึงไดกำหนดใหมีรางวัลท่ีเกี่ยวของกับการวิจัยตางๆ ขึ้น เพื่อเปนการเชดิชูเกียรติคุณแกเจาของผลงานวิจัย ในการผลิตผลงาน
ที่มีคุณภาพสูวงวิชาการและสาธารณชน ตลอดจนเพื่อเปนขวัญและกำลังใจใหคณาจารย และนักวิจัยของมหาวิทยาลัย
ในการสรางสรรคผลงานท่ีมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยไดกำหนดใหมีกิจกรรมตางๆ ขึ้น ท้ังการคัดเลือกผลงาน
วิชาการ / วิจัย ตางๆ เพื่อเชิดชูเกียรติ โดยมีรายการ ดังน้ี

รางวัลผลงานวิจัยดีเดน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

 รางวัลผลงานวิจัยดีเดน กำหนดขึ้นเพื่อเปนการเชิดชูเกียรติแกเจาของผลงานวิจัย ซึ่งไดผลิตผลงานวจัิยที่มีคุณภาพ
สูแวดวงวิชาการและสาธารณชน ตลอดจนเพื่อเปนขวัญและกำลังใจใหคณาจารยหรือนักวิจยั ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
สรางผลงานที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
 การพิจารณารางวัลผลงานวิจัยดีเดนอยูในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการคัดเลือกผลงานวิจัยดีเดน 
โดยมีสาขาที่ใหรางวัลผลงานวิจัยดีเดน 4 สาขา ไดแก สาขาสังคมศาสตร สาขามนุษยศาสตร สาขาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี 
และสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ สาขาละ 100,000 บาท โดยในปงบประมาณ 2559 มีผลงานที่ไดรับรางวัล ดังนี้

1. สาขาสังคมศาสตร
รางวัลผลงานวิจัยดีเดน เรื่อง “Empirical investigation of alternate cumulative capability models: 
a multi-method approach” 
โดย รศ.ดร. ศากนุ บุญอิต คณะพาณิชยศาสตรและการบัญช ีและคณะผูรวมวิจัย

2. สาขามนุษยศาสตร
รางวัลผลงานวิจัยดีเดน เรื่อง “สัจนิยมมหัศจรรยในงานวรรณกรรมของการเบรียล การเซีย มารเกซ, โทนี มอรริสัน 
และวรรณกรรมไทย (Magical Realism in the Works of Garbriel Garcia Marquez, Toni Morrison 
and Thai Literature” 
โดย รศ. ชศูักดิ์ ภัทรกุลวณิชย คณะศิลปศาสตร

3. สาขาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี
รางวัลผลงานวิจัยดีเดน เรื่อง “วงจรกำเนิดสัญญาณไฟฟาอลวล แบบสมการเชิงอนุพันธอนัดับสาม ใชเพียงวงจร
แรงดันบัฟเฟอรเปนพื้นฐาน สัญญาณอลวลปรับไดดวยการปรับกระแสไฟฟา (Current-Tunable Chaotic Jerk 
Circuit Based on only one Unity-Gain Amplifier)” 
โดย รศ.ดร. บรรลือ ศรีสุชินวงศ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร และคณะผูรวมวิจัย

4. สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ
รางวัลผลงานวิจัยดีเดน เรื่อง “กระบวนการกินตนเองเปนกลไกที่ทำใหเกดิโรคเบาจืดจากโพแทสเซียมต่ำในเลือด 
(Autophagic degradation of aquaporin-2 is an early event in hypokalemia-induced 
nephrogenic diabetes insipidus)” 
โดย รศ.พญ. สุขเกษม โฆษิตเศรษฐ คณะแพทยศาสตร และคณะผูรวมวิจัย
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รางวัลนักวิจัยรุนใหมดีเดนระดบัคณะ

 รางวัลนักวิจัยรุนใหมดีเดนระดับคณะ เปนรางวัลที่ใหเพื่อเปนการเชิดชูเกียรติคุณนักวิจัยรุนใหม ของมหาวิทยาลัยที่ไดผลิต
ผลงานที่มีคุณภาพสูวงวิชาการและสาธารณชน ตลอดจนเปนขวัญและกำลังใจในการสรางสรรคผลงานวจัิยที่มีคุณภาพ โดยแบง
รางวัลออกเปน 2 ประเภท ไดแก รางวัลนักวิจัยรุนใหมดีเดนระดับคณะ ประเภทอาจารย และรางวัลนักวิจัยรุนใหมดีเดนระดับคณะ 
ประเภทนักวิจัยหรือผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการวิจัย แตละประเภทจะไดรับเงินรางวัลๆ ละ 20,000 บาท พรอมโลเชิดชูเกียรติ 
ซึ่งในปงบประมาณ 2559 มีผูไดรับรางวัลนักวิจัยรุนใหมดีเดนระดับคณะ ตามรายการดังนี้

รายชื่อนักวิจัยรุนใหมดเีดนระดับคณะ ปงบประมาณ 2559

รายช่ือนักวิจัยรุนใหม คณะ/หนวยงาน
ประเภทท่ี 1 นักวิจัยรุนใหมดีเดนระดับคณะ ประเภทอาจารย

    1. ผศ.อานนท มาเมา       คณะนิติศาสตร
    2. อ.ดร.สุรัตน ทีรฆาภบิาล      คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
    3. อ.ญาณิศา บุญประสิทธิ์      คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน
    4. ผศ.ดร.ดุสิต อธินุวัฒน      คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
    5. ผศ.ดร.วรณี แพงจันทึก      คณะวิศวกรรมศาสตร
    6. ผศ.นพ.วศิเทพ ล้ิมวรพิทักษ      คณะแพทยศาสตร
    7. อ.ณัฐมน นิยมเดชา       คณะสหเวชศาสตร
    8. อ.ดร.เอกรัฐ หิตโกเมท       คณะทันตแพทยศาสตร
    9. อ.ดร.นิจ ตันติศิรินทร       คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง
  10. Mr. James Burford     คณะวิทยาการเรียนรูและศึกษาศาสตร
  11. ผศ.ดร.สิทธิพล เครือรัฐติกาล      วิทยาลัยสหวิทยาการ
  12. อ.ดร.อัญณิฐา ดิษฐานนท      วิทยาลัยนวัตกรรม
  13. อ.ดร.นายสัตวแพทย ศาสตราชยั ประสพดี     วิทยาลัยแพทยศาสตรนานาชาติจุฬาภรณ

ประเภทท่ี 2 นักวิจัยรุนใหมดีเดนระดับคณะ ประเภทนักวิจัยหรือผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับการวิจัย
- ไมมีผูไดรับรางวัล
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รางวัลวิทยานิพนธดีเดน 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

 รางวัลวิทยานิพนธดีเดนพิจารณาจากวิทยานิพนธดีเดนของแตละคณะ / หนวยงานที่จัดการเรียนการสอน
ในระดับบัณฑิตศึกษา ใน 4 สาขาวิชา ไดแก สาขาสังคมศาสตร สาขามนุษยศาสตร สาขาวทิยาศาสตรเทคโนโลยี 
สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ และแบงออกเปน 2 ระดับการศึกษา คือ ระดับปริญญาเอก และระดับปริญญาโท ประเภทรางวัล 
ไดแก รางวัลวิทยานิพนธดีเดน เงินรางวัลๆ ละ 30,000 บาท รางวัลวิทยานิพนธดีมาก เงินรางวัลๆ ละ 20,000 บาท 
และรางวัลวิทยานิพนธดี เงินรางวัลๆ ละ 10,000 บาท โดยในปการศึกษา 2557 มีการจัดสรรรางวัล ดังนี้

1. ระดับปริญญาเอก แบงเปน

ปการศึกษา 2557

4 เรื่อง
60,000 บาท

4 เรื่อง
80,000 บาท

ปการศึกษา 2556
สังคมศาสตร

มนุษยศาสตร

ปการศึกษา 2556

0 เรื่อง
0 บาท

ปการศึกษา 2557

0 เรื่อง
0 บาท

ปการศึกษา 2556
ปการศึกษา 2557
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ปการศึกษา 2557

4 เรื่อง
90,000 บาท

วิทยาศาสตรเทคโนโลยี
3 เรื่อง

70,000 บาท

ปการศึกษา 2556

2 เรื่อง
40,000 บาท

ปการศึกษา 2556

วิทยาศาสตรสุขภาพ
2 เรื่อง

30,000 บาท

ปการศึกษา 2557

   ระดบัปริญญาเอก (ตอ)

สรุปผลรวม ปการศึกษา 2556 : จำนวนเรื่อง: 10 เร่ือง / จำนวนงบประมาณ : 180,000 บาท
           ปการศึกษา 2557 : จำนวนเรื่อง:   9 เรื่อง / จำนวนงบประมาณ : 190,000 บาท

ปการศึกษา 2556
ปการศึกษา 2557

กองบร ิหารการว ิจ ัย มหาว ิทยาล ัยธรรมศาสตร 

31



ปการศึกษา 2557

6 เรื่อง
110,000 บาท

สังคมศาสตร

6 เรื่อง
90,000 บาท

ปการศึกษา 2556

2. ระดับปริญญาโท แบงเปน

2 เรื่อง
40,000 บาท

มนุษยศาสตร

ปการศึกษา 2556 ปการศึกษา 2557

2 เรื่อง
40,000 บาท

ปการศึกษา 2556
ปการศึกษา 2557

รายงานประจำป  2559
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5 เรื่อง
110,000 บาท

ปการศึกษา 2557

วิทยาศาสตรเทคโนโลยี

ปการศึกษา 2556

5 เรื่อง
110,000 บาท

3 เรื่อง
60,000 บาท

ปการศึกษา 2556

วิทยาศาสตรสุขภาพ

3 เรื่อง
60,000 บาท

ปการศึกษา 2557

สรุปผลรวม 
ปการศึกษา 2556 : จำนวนเรื่อง: 16 เร่ือง 
จำนวนงบประมาณ : 320,000 บาท
ปการศึกษา 2557 : จำนวนเรื่อง: 16 เร่ือง
จำนวนงบประมาณ : 300,000 บาท

   ระดบัปริญญาโท (ตอ) ปการศึกษา 2556
ปการศึกษา 2557
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วันนกัวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

 กองบริหารการวิจัยรวมกบัสำนักงานศูนยวิจัยและใหคำปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดงาน 
“วันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประจำป 2559” เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2560 ณ หองชมวัง หอประชุมกองทัพเรือ 
แขวงวดัอรุณ เขตบางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร เพื่อมอบโลเชิดชูเกียรติแกบุคลากรที่ไดสรางชื่อเสียงทางดานการวิจัย
ในดานตางๆ ทั้งนี้ ผูไดรับโลเชิดชูเกียรติในงานวนันักวิจัยมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ประจำป 2559 มีดังนี้

ป 2558ประเภทรางวัล รวม

1.1 ผูไดรับการกำหนดตำแหนงศาสตราจารย ไดรับเงินเดือนขั้นสูง       -    -                   -
1.2 ผูไดรับการแตงต้ังใหดำรงตำแหนงศาสตราจารย       9   10        19
2. ผูไดรับรางวัลนักวิจัยดีเดนแหงชาติ สภาวิจยัแหงชาติ        3    -                3
3. ผูไดรับรางวัลผลงานวจิัยดีเดน มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร       3    4                7
4. ผูไดรับทุนวิจัยโครงการขนาดใหญ        23   26               49
5. ผูไดรับรางวัลประกาศเกียรติคุณทางดานการวิจัยจาก
    หนวยงานภายนอก         64   52      116
6. ผูมีผลงานจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร                16   16                   32
7. ผูไดรับรางวัลนักวิจัยรุนใหมดีเดนระดับคณะ                  9   13               22
8. ผูที่มีผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
   ปรากฏในฐานขอมูลสากล SCOPUS หรือ ISI 
   ที่มีคา Journal Impact Factor รวมจำนวนบทความมากที่สุด 
   (ผลงานต้ังแตป พ.ศ. 2557-2558)        3     3                 6
9. ผูที่มีผลงานวิจัยที่ถูกอางอิง (Citation) ในฐานขอมูลสากล ISI, 
   SCOPUS รวมจำนวนครั้งสูงที่สุด 
   (ผลงานที่ถูกอางอิงในป พ.ศ. 2554-2558)                 3     3                 6

1. ผูไดรับการกำหนดตำแหนงศาสตราจารย ไดรับเงินเดือนขั้นสูงและแตงตั้งใหดำรงตำแหนงศาสตราจารย

รวมทั้งหมด     133 127    260

หนวย : รางวัล

ป 2559
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ผลการดำเนินงาน
การสงเสริมวิชาการ



8 ทุน

480,000 บาท
600,000 บาท

10 ทนุ

ปงบประมาณ 2558 ปงบประมาณ 2559

สาขาสังคมศาสตร
และ

มนุษยศาสตร

12 ทนุ

720,000 บาท 720,000 บาท

12 ทุน

ปงบประมาณ 2558 ปงบประมาณ 2559

สาขา
วิทยาศาสตรเทคโนโลยี

จำนวนทนุ
งบประมาณ

ปงบประมาณ 
2558

จำนวนทนุ
งบประมาณ

ปงบประมาณ 
2559

23 ทุน

1,380,000 บาท

1,020,000 บาท

17 ทุน

ปงบประมาณ 2558 ปงบประมาณ 2559

สาขา
วิทยาศาสตรสุขภาพ

สรุปผลรวม 
ปงบประมาณ 2558 : จำนวนทุน: 43 ทนุ 
จำนวนงบประมาณ : 2,580,000 บาท
ปงบประมาณ 2559 : จำนวนทุน: 39 ทนุ 
จำนวนงบประมาณ : 2,340,000 บาท

ทุนสนับสนุนการเขียนตำรา

 เปนทุนท่ีสงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดศึกษาคนควาทางดานวิชาการมากยิ่งขึ้น ตลอดจน
นำความรูมาสรางผลงานทางวิชาการ โดยการเขียนตำราที่มีคุณภาพ ทันสมัย เหมาะสมกับสถานการณ สภาพแวดลอมและเทคโนโลยี
ในปจจุบัน อันเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการสอน สรางเสริมบรรยากาศทางวิชาการ ของมหาวิทยาลัยใหมีตำราท่ีดี ทันสมัย เพื่อใชเปน
แหลงศึกษาคนควาในศาสตรตางๆ ตอไป ในปงบประมาณ 2559 ฝายวิจัย โดยคณะกรรมการทุนสนับสนุนการเขียนตำราและ
การจัดทำส่ือการสอน ไดจัดสรรทุนสนับสนุนการเขียนตำรา ดังน้ี

รายงานประจำป  2559
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ทุนสนับสนุนการจัดทำสื่อการสอน

 เปนทุนสนับสนุนการจัดทำเครื่องมือ หรือส่ือชวยสอนที่ใชเพื่อใหการสอนบรรลุวตัถุประสงคของการศึกษา 
หรือเปนประโยชนตอผูเรียน เชน สไลดประกอบเสียง เทปบันทึกเสียง วีดีทัศน แบบจำลองเฉพาะสวน หุนจำลอง 
สิ่งเลียนแบบของจริง อาทิเชน เครื่องจักรกล คอมพิวเตอรชวยสอน และสิ่งประดิษฐ เปนตน ทั้งนี้ตองสอดคลองกับเนื้อหา
วิชาที่สอน โดยแบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก สิ่งประดิษฐ ทุนละ 30,000 บาท และ สื่อประสมหรือคอมพิวเตอรชวยสอน 
ทุนละ 20,000 บาท ในปงบประมาณ 2559 คณะกรรมการทุนสนับสนุนการเขียนตำราและการจดัทำสื่อการสอน 
ไดจัดสรรทุนสนับสนุนการจัดทำส่ือการสอน ดังนี้

1 ทุน
20,000 บาท 20,000 บาท

1 ทุน

ปงบประมาณ 2558 ปงบประมาณ 2559

สาขา
วิทยาศาสตรเทคโนโลยี

360,000 บาท

ปงบประมาณ 2558 ปงบประมาณ 2559

8 ทุน

190,000 บาท

16 ทุนสาขา
วิทยาศาสตรสุขภาพ

สรุปผลรวม 
ปงบประมาณ 2558 : จำนวนทุน: 11 ทนุ 
จำนวนงบประมาณ : 260,000 บาท
ปงบประมาณ 2559 : จำนวนทุน: 18 ทนุ
จำนวนงบประมาณ : 380,000 บาท

จำนวนทนุ
งบประมาณ

ปงบประมาณ 2558
จำนวนทนุ
งบประมาณ

ปงบประมาณ 2559

2 ทุน

50,000 บาท

ปงบประมาณ 2558 ปงบประมาณ 2559

สาขาสังคมศาสตร
และ

มนุษยศาสตร
20,000 บาท

1 ทุน
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รางวัลมูลนิธิโตโยตาประเทศไทย (TTF AWARD)

      รางวัลมูลนิธโิตโยตาประเทศไทย หรือ TTF AWARD ตั้งขึ้น เพื่อประกาศเกียรติคุณผลงานทางวิชาการดีเดนในสาขาวิชาตางๆ 
เพื่อสนับสนุนนักวิชาการไทยใหสรางสรรคผลงานใหมๆ ที่ทรงคุณคา เทาทันยุคสมัยท่ีเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา และเอื้อประโยชน
ทางภูมิปญญาแกสังคมไทยใหเกิดการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนสืบไป การดำเนินการพิจารณารางวัล TTF AWARD
เกิดจากความรวมมือกันระหวาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและมูลนิธิโตโยตาประเทศไทย โดยมีนโยบายที่จะประกาศและคัดเลือกผลงาน
ทางวิชาการดีเดนเขารับรางวัลเปนประจำทุกป โดยในป 2558-2559 มีผลงานไดรับรางวัล TTF AWARD ดังนี้

ผลงานทางวิชาการดีเดนท่ีไดรับรางวัล 
ประจำป 2558-2559

รางวัลเกียรติยศ (เงินรางวัลสำหรับผูแตง 300,000 บาท พรอมโลเกียรติยศ)
 ไมมีผูไดรับรางวัล
รางวัลผลงานวิชาการดีเดน ดานสังคมศาสตร (เงินรางวัลสำหรับผูแตง 200,000 บาท พรอมโลเกียรติยศ)
 หนังสือเรื่อง “ยล เยี่ยม เยือน เหยา: แนวคิดและทฤษฎีวาดวยการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม”
 ผูแตง ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุณยสฤษฎ  อเนกสุข คณะสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร

 รางวัลผลงานวิชาการดีเดน ดานมนษุยศาสตร (เงินรางวัลสำหรับผูแตง 200,000 บาท พรอมโลเกียรติยศ)
  หนังสือเรื่อง “จิตรกรรมพุทธศาสนาสมัยพุกาม (เลมที่ 1 ตัวบท และเลมที่ 2 ภาพประกอบและคำอธิบาย)”
    ผูแตง ศาสตราจารย ดร.เสมอชัย  พูลสุวรรณ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 รางวัลผลงานวิชาการดีเดน ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ (เงินรางวัลสำหรับผูแตง 200,000 บาท พรอมโลเกียรติยศ)
  หนังสือเรื่อง “CLINICAL LIPIDOLOGY”
  ผูแตง รองศาสตราจารย นายแพทย วีรพันธุ  โขวิฑูรกิจ คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

รางวัลผลงานวิชาการดีเดน ดานสิ่งแวดลอมและวิทยาศาสตรเทคโนโลยี 
(เงินรางวัลสำหรับผูแตง 200,000 บาท พรอมโลเกียรติยศ)
 หนังสือเรื่อง “ไมปาภาคใต เลมที่ 1 (พรรณไมวงศ Acanthaceae ถึงวงศ Escalloniaceae)”
 ผูแตง ไซมอน  การดเนอร  และคณะ

รายงานประจำป  2559
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ผลการดำเนินงานดานบัณฑิต



 ทนุอดุหนนุการทำวิทยานิพนธ
 เพื่อนำไปสูการตีพิมพเผยแพร

      ทุนอุดหนุนการทำวทิยานิพนธเพื่อนำไปสูการตีพมิพเผยแพร เปนทุนที่สงเสริมและ
 สนับสนุนให วิทยานิพนธ / สารนิพนธ / ศิลปนิพนธ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการหรือนำเสนอตอ
   ที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) แบงการพิจารณา
   ออกเปน 2 รอบ ตอ 1 ปการศึกษา และแบงประเภทของทุนออกเปน 3 ประเภท ดังนี้

ประเภทที่ 1 บทความที่ไดรับการตอบรับการตีพิมพ 
หรือตีพิมพแลวในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยูในฐานขอมูลสากล 
ซึ่งอยูในบัญชีรายชื่อวารสารวิชาการตามประกาศของ กพอ. 
และมีคา Journal Impact Factor แบงเปน
 

     1.2 วารสารที่ถูกจัดอยูในฐานขอมูล
การจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank) 

ควอไทลที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) 
ใหไดรับเงินสนับสนุนทุนละ 20,000 บาท

1.1 วารสารที่ถูกจัดอยูในฐานขอมูล
การจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank) 

ควอไทลที่ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) 
ใหไดรับเงินสนับสนุนทุนละ 25,000 บาท

ประเภทที่ 2 บทความที่ไดรับการตอบรับการตีพิมพ หรือตีพิมพแลวในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ที่อยูในฐานขอมูลสากลซึ่งอยูในบัญชีรายชื่อวารสารวิชาการตามประกาศของ กพอ. แตไมมีคา Journal Impact Factor 
หรือไดนำเสนอตอที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่มีรายงานสืบเน่ืองจากการประชมุ (Proceedings)
ใหไดรับเงินสนับสนุนทุนละ 15,000 บาท

 

ประเภทที่ 3 บทความที่ไดรับการตอบรับการตีพิมพ หรือตีพิมพแลวในวารสารวิชาการระดับชาติ 
ที่อยูในฐานขอมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) หรือไดนำเสนอตอที่ประชุมวิชาการระดับชาติ 
ที่มีรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) ใหไดรับเงินสนับสนุนทุนละ 10,000 บาท
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ปการศึกษา 2557และ 2558 มีผูไดรับการจัดสรรทุนอุดหนุนการทำวิทยานพินธ
เพื่อนำไปสูการตีพิมพเผยแพร ดังนี้

ประเภทท่ี 1 
(Q1,Q2) ทุนละ 25,000 บาท

ประเภทท่ี 1 
(Q3,Q4) ทุนละ 20,000 บาท

75,000 บาท

3 ทุนปการศึกษา
2557

ประเภทท่ี 2 ทุนละ 15,000 บาท

ประเภทท่ี 3 ทุนละ 10,000 บาท

สรุปผลรวม ปการศึกษา 2557 : จำนวนทุน: 268 ทุน / จำนวนงบประมาณ : 2,895,000 บาท
          ปการศึกษา 2558 : จำนวนทุน: 332 ทุน / จำนวนงบประมาณ : 3,820,000 บาท

200,000 บาท

8 ทุนปการศึกษา
2558

20,000 บาท
1 ทุนปการศึกษา

2557

60,000 บาท

3 ทุนปการศึกษา
2558

 32 ทุนปการศึกษา
2557 480,000 บาท

1,050,000 บาท
70 ทนุปการศึกษา

2558

2,320,000 บาท
 232 ทุนปการศึกษา

2557

2,510,000 บาท
251 ทุนปการศึกษา

2558

จำนวนทุน
งบประมาณ

จำนวนทุน
งบประมาณ

ปการศึกษา
2557

ปการศึกษา
2558
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ที่ ชื่อนักศึกษา   ชื่ออาจารยที่ปรึกษา  คณะ
1 นายคณิต ชัยสถาผล  รศ.ดร.พินัย ณ นคร  คณะนิติศาสตร์ี

2 Mr. Siphat Lim   รศ.ดร.ภาณุพงศ นิธิประภา  คณะเศรษฐศาสตร์ี

3 นายธีรวัฒน พงษอยูี  รศ.ดร.พรศิริ สิงหปรีชา  สถาบันภาษา

4 น.ส.ภัทิรา สุดเลิศ   รศ.ดร.วรางคณา สมพงษ  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

5 น.ส.เสาวลักษณ อดุลพัชราภรณ อ.ดร.อวันวี เพชรคงแกว  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี์

6 นายคุณธรรม สันติธรรม  ศ.ดร.วิมลสิทธิ์ หรยางกูร  คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง

7 Miss Nyoman Fitri  ผศ.ดร.วรรณา ชัยเจริญกุล  วิทยาลัยแพทยศาสตรนานาชาติจุฬาภรณ

8 Miss Novi Sulistyaningrum อ.ดร.นพ.ไพรัตน ฐาปนาเดโชพล วิทยาลัยแพทยศาสตรนานาชาติจุฬาภรณ

9 น.ส.นภัสรัญชน ฤกษเรืองฤทธิ์ ผศ.ดร.นวลจันทร ใจอารีย  คณะแพทยศาสตร

10 น.ส.ธนา จักษเมธา   รศ.ดร.อรุณพร อิฐรัตน  คณะแพทยศาสตร

 ทุนปริญญาเอก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนทุนท่ีใหแกนักศึกษาระดับปริญญาเอกที่เรียนดีและมีศักยภาพ
ในการชวยทำงานวิจัยใหกับมหาวิทยาลัย
1. ประเภทและจำนวนเงินทุน มหาวิทยาลัยใหทนุปริญญาเอก สำหรับเปนคาใชจาย ดงันี้
   1.1 คาเลาเรียน ไดแก คาธรรมเนียมการศึกษา คาหนวยกติ เปนตน ตามจำนวนที่จายจริง และไมเกนิภาคการศึกษาละ 30,000 บาท
   1.2 คาใชจายรายเดือนๆ ละ 10,000 บาท ตลอดระยะเวลารับทุน
   1.3 คาใชจายในการเดินทางไปเสนอผลงานวิชาการ ณ ตางประเทศ จำนวน 1 ครั้ง เหมาจายเปนเงิน 30,000 บาท
2. ระยะเวลารับทุน
   2.1 นักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก ที่รับจากวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท ระยะเวลารับทุนไมเกิน 3 ปการศึกษา 
         หรือไมเกิน 6 ภาคการศึกษาอยางตอเนื่อง
   2.2 นักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก ที่รับจากวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ระยะเวลารับทุนไมเกิน 4 ปการศึกษา 
        หรือไมเกิน 8 ภาคการศึกษาอยางตอเนื่อง
 

ทุนปริญญาเอก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ปการศึกษา 2557 ไดจัดสรรทุนปริญญาเอก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดังนี้

รายชื่อนักศึกษาที่ไดรับทุนปริญญาเอก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ประจำปการศึกษา 2557 จำนวน 24 ทุน แบงเปน

ประเภทที่ 1 ระยะเวลารับทุนไมเกนิ 3 ปการศึกษา หรือไมเกิน 6 ภาคการศึกษาอยางตอเนื่อง จำนวน 19 ทุน
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ที่ ชื่อนักศึกษา    ชื่ออาจารยที่ปรึกษา  คณะ
11 น.ส.วันทา เจนเขตรการณ   รศ.ดร.ตรีทิพย รัตนวรชัย  คณะแพทยศาสตร์ี

12 น.ส.พิมลวรรณ โภคาพันธ   ผศ.ดร.สุมาลี คอนโด  คณะแพทยศาสตร

13 นายยิ่งยศ ลับภี    รศ.ดร.นุรักษ กฤษดานุรักษ  คณะวิศวกรรมศาสตร

14 นายสนันตนเขม อิชโรจน   ผศ.ดร.มาลี สันติคุณาภรณ  คณะวิศวกรรมศาสตร

15 นายอมรเทพ จิรศักดิ์จำรูญศรี   รศ.ดร.นคร ภูวโรดม  คณะวิศวกรรมศาสตร

16 น.ส.สุภารัตน อุดมเลิศปรีชา   รศ.ดร.ชาวสวน กาญจโนมัย  คณะวิศวกรรมศาสตร

17 น.ส.ซอส อักษรกิตติ์   ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช  คณะวิศวกรรมศาสตร

18 นายสรรค ตันติจัตตานนท   ศ.ดร.สุเมธ ศิริคุณโชติ  คณะนิติศาสตร

19 นายรังสรรค วรรณภพ   ผศ.ดร.ธีระ เจียศิริพงษกุล  คณะวิศวกรรมศาสตร

ประเภทที่ 2 ระยะเวลารับทุนไมเกนิ 4 ปการศึกษา หรือไมเกิน 8 ภาคการศึกษาอยางตอเนื่อง จำนวน 5 ทุน

ที่ ชื่อนักศึกษา         ชื่ออาจารยที่ปรึกษา     คณะ
1 นายกนกพล ศิริพานทอง         รศ.พล.ต.หญิง ดร.ออยทิพย ณ ถลาง    คณะสหเวชศาสตร

2 Mr. Arthur Macaraig Navarro ศ.ดร.เกศรา ณ บางชาง     วิทยาลัยแพทยศาสตรนานาชาติจุฬาภรณ

3 นายฤทธิชัย เจริญทรัพยานันต รศ.ดร.จารุณี ควรพิบูลย        คณะแพทยศาสตร

4 น.ส.ภัสสร วรวัฒนนุทัย         ดร.ศรีโสภา เรืองหนู      คณะแพทยศาสตร

5 นายพีระพงศ จันทศ          รศ.ดร.แคทลียา ปทมพรหม     คณะวิศวกรรมศาสตร

กองบร ิหารการว ิจ ัย มหาว ิทยาล ัยธรรมศาสตร 
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ที่ ชื่อนักศึกษา  ชื่ออาจารยที่ปรึกษา  คณะ
1 น.ส.จรวยพร สมทรัพย อ.ดร.รชา เทพษร   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

2 น.ส.ศุจินทรา รุงพิทักษมานะ อ.ดร.สายฝน จาตุรันตบุตร  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

3 นายอภิณัฐ นิลศรี  อ.ดร.วุฒิพล สินธุนาวารัตน  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

4 พญ.สุทธวดี สุขเจริญสิน ผศ.ดร.วีระชัย ทิตภากร  วิทยาลัยแพทยศาสตรนานาชาติจุฬาภรณ

5 นายคณาวุฒิ โคตรวงศ ผศ.ดร.วรรณา ชัยเจริญกุล  วทิยาลัยแพทยศาสตรนานาชาติจุฬาภรณ

6 น.ส.ธนัญชนก รัตนธาดา ศ.ดร.เกศรา ณ บางชาง  วิทยาลัยแพทยศาสตรนานาชาติจุฬาภรณ

7 น.ส.พนิดา คงแจม  ศ.ดร.เกศรา ณ บางชาง  วทิยาลัยแพทยศาสตรนานาชาติจุฬาภรณ

8 น.ส.จันจิรา เหลาถาวร ศ.ดร.เกศรา ณ บางชาง  วิทยาลัยแพทยศาสตรนานาชาติจุฬาภรณ

9 นายกริช ภูญียามา  รศ.ดร.วรเจตน ภาคีรัตน  คณะนิติศาสตร

10 น.ส.ภีชญา จงอุดมการณ อ.ดร.มุนินทร พงศาปาน  คณะนิติศาสตร

11 นายไพฑูรย วราเดชสถิตวงศ   รศ.ดร.รุธิร พนมยงค  คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี

12 นายอำนาจ สุกาญจนกุล   ผศ.ดร.อรทัย เลิศวรรณวิทย คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี

13 น.ส.แสงดาว สมศรี    รศ.ดร.รัชนีวรรณ อุนแพทย  คณะสหเวชศาสตร

14 ผศ.จิณพิชญชา มะมม   รศ.ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ  คณะพยาบาลศาสตร

15 ผศ.ทิพยสุดา สำเนียงเสนาะ   รศ.ดร.มรรยาท รุจิวชิชญ  คณะพยาบาลศาสตร

16 ผศ.วิภาดา แสงนิมิตรชัยกุล   รศ.ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ  คณะพยาบาลศาสตร

17 น.ส.นิตยภา คลังพรคุณ   รศ.ดร.จาตุรงค ตันติบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร

18 น.ส.ปทิตตา นาควงษ   ผศ.ดร.อภิวฒัน มุตตามระ  คณะวศิวกรรมศาสตร

19 น.ส.นพมาศ แตงมณี   รศ.ดร.วิโรจน ลิ่มตระการ  คณะวศิวกรรมศาสตร

20 วาที่ ร.ต. ณัฐพล ใจสำรวม   รศ.ดร.จิรรัตน ธีระวราพฤกษ คณะวิศวกรรมศาสตร

21 นายสุทธิรักษ ดวงบุรงค   รศ.ดร.วิโรจน ลิ่มตระการ  คณะวิศวกรรมศาสตร

22 น.ส.พัชาราภรณ วงศชาดากุล   ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช  คณะวิศวกรรมศาสตร

ปการศึกษา 2558 ไดจัดสรรทุนปริญญาเอก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดังนี้

รายชื่อนักศึกษาที่ไดรับทุนปริญญาเอก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ประจำปการศึกษา 2558 จำนวน 35 ทุน แบงเปน

ประเภทที่ 1 ระยะเวลารับทุนไมเกนิ 3 ปการศึกษา หรือไมเกิน 6 ภาคการศึกษาอยางตอเนื่อง จำนวน 27 ทุน
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ที่ ชื่อนักศึกษา    ชื่ออาจารยที่ปรึกษา  คณะ
23 นายวิชพงศ โสชู    ศ.ดร.ชาวสวน กาญจโนมัย  คณะวิศวกรรมศาสตร

24 น.ส.นิติรัตน สัชฌุกร   ผศ.ดร.วรางคณา แสงสรอย สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

25 นายภูริทัต กนกกังสดาล   รศ.นพ.ปรีชา วาณิชยเศรษฐกลุ คณะแพทยศาสตร

26 นายวรวัฒน สุราฤทธิ์   ผศ.ดร.พินทุสร หาญสกุล  คณะแพทยศาสตร

27 น.ส. ศุภลักษณ เหนืออิสระ   รศ.ดร.อรุณพร อิฐรัตน  คณะแพทยศาสตร

ประเภทที่ 2 ระยะเวลารับทุนไมเกนิ 4 ปการศึกษา หรือไมเกิน 8 ภาคการศึกษาอยางตอเนื่อง จำนวน 8 ทุน

ที่ ชื่อนักศึกษา        ชื่ออาจารยที่ปรึกษา  คณะ
1 น.ส.มาริสา รักสุขสมบัติ        รศ.ดร.กิตติพัฒน อุโฆษกิจ  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

2 น.ส.สุภาภรณ ขานโบ        รศ.ดร.กิตติพฒัน อุโฆษกิจ  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

3 น.ส.ภัทจิรา ทัตตานนท        ศ.พิเศษ พลตรีหญิง ออยทิพย ณ ถลาง คณะสหเวชศาสตร

4 น.ส.ปฐยา รัตนโกมล        ผศ.ดร.พจนีย ศรีมาโนชญ  คณะสหเวชศาสตร

5 นายอดิเทพ หาญสกุล        ผศ.ดร.พรพิมล อังคเสกวินัย  คณะสหเวชศาสตร

6 นายวุฒิพงษ ปรีชาพลกุล        ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช  คณะวิศวกรรมศาสตร

7 น.ส.ณัฐธิดา คำมณี         รศ.ดร.จารุณี ควรพิบูลย  คณะแพทยศาสตร

8 นายปรรณณวัชญ ไชยวัฒนนันทน   รศ.นพ.สมบัติ มุงทวีพงษา  คณะแพทยศาสตร

กองบร ิหารการว ิจ ัย มหาว ิทยาล ัยธรรมศาสตร 
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ทุนผูชวยสอน

 ทุนผูชวยสอน เปนทุนที่ใหแกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อทำหนาที่ชวยสอน
 โดยในปการศึกษา 2557 มีผูไดรับทุน ดังนี้

ระดับปริญญาเอก จำนวน 8 ทุน ไดแก
1. นางสาวภัทิรา สุดเลิศ  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
2. นางสาวกุลลิสรา มรุปณฑธร คณะแพทยศาสตร   
3. นางสาวณัฐธิดา คำมณี  คณะแพทยศาสตร   
4. นายพงศกร มาตยวิเศษ  คณะสหเวชศาสตร   
5. นางสาวลีลาวดี มีเหล่ียม  คณะสหเวชศาสตร   
6. นางสาววิสาขา เทียมลม  วิทยาลัยสหวิทยาการ   
7. นางสาวพนิดา คงแจม  วิทยาลัยแพทยศาสตรนานาชาติจุฬาภรณ 
8. Mr. Vivek Bhakta Mathema วิทยาลัยแพทยศาสตรนานาชาติจุฬาภรณ
  
ระดับปริญญาโท จำนวน 52 ทุน ไดแก
  1. นายกวินวัฒน หิรัญบูรณะ  คณะศิลปศาสตร   
  2. นายชนินทร ผองสวัสดิ์   คณะศิลปศาสตร   
  3. นายศิวศิลป จุยเจริญ   คณะศิลปศาสตร   
  4. นางสาวจติตมาศ จิระสถิตพร  คณะศิลปศาสตร   
  5. นางสาววชัราภรณ อนันต  คณะศิลปศาสตร   
  6. นางสาววรรณวนัช อรุณฤกษ  คณะศิลปศาสตร   
  7. นางสาวศิริขวัญ นครสวรรค  คณะศิลปศาสตร   
  8. นายพิทธิกรณ ปญญามณี  คณะศิลปศาสตร   
  9. นางสาวปาจรีย วิวัฒนปฐพ ี  คณะศิลปศาสตร   
10. นายภาสกร ศูนยตรง   คณะศิลปศาสตร   
11. นางสาวหนูเพียร เทพมงค  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
12. นางสาวจันทิมา สุขจันทร  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
13. นางสาวกมลวรรณ เจริญพานิชสันติ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
14. นางสาวนราภรณ อินดาฤทธิ์  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
15. นางสาวพรกนก คีรีวลัย   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
16. นางสาววริศรา บุญทอง   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
17. นายวุฒิพรรณ จันตะยอด  คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี  
18. นางสาวญาณวรรณ พิกุลทอง  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
19. นางสาวภัทรพร นันทหิรัญ  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
20. นายกมลพันธ ตรงวานิชนาม  คณะวิศวกรรมศาสตร   
21. นางสาวชนิตา คธาวุธ   คณะวิศวกรรมศาสตร   
22. นายพงศบดินทร อุคหปญญากุล  คณะวิศวกรรมศาสตร   
23. นางสาวธัญยธรณ แสงประเสริฐ  คณะวิศวกรรมศาสตร

รายงานประจำป  2559
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ทุนผูชวยสอน

 ทุนผูชวยสอน เปนทุนที่ใหแกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อทำหนาที่ชวยสอน
 โดยในปการศึกษา 2557 มีผูไดรับทุน ดังนี้ (ตอ)

24. นางสาวพิไลพร นุนมา   คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง 
25. นางสาวชลิตา พนาราม   คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง 
26. นายพีรพล เพ็ชรประดับสกุล  คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง 
27. นางสาวจิราภรณ หอมหวน  คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง 
28. นายกฤษฎา ฉัฐมะ   คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง 
29. นางสาวรุงพรรษา นอยจันทร  คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง 
30. นางสาวกิตติคุณ ยกทรัพย  คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง 
31. นายธนภัทร เอกติชัยวรกุล  คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง 
32. นางอัจฉรา ฐิตวัฒนกุล   คณะพยาบาลศาสตร   
33. นายกิติพงษ ชวนบุญ   คณะสหเวชศาสตร   
34. นางสาวปาลิดา เอมมาโนชญ  คณะสหเวชศาสตร   
35. นางสาวรัชนี คูดิษฐาเลิศ   คณะสหเวชศาสตร   
36. นางสาวพัชราภรณ เชี่ยววิทย  คณะสหเวชศาสตร   
37. นางสาวนันทชญาน กุลออน  สถาบันภาษา    
38. นายปยวัฒน เตชะชาญวิชิต  สถาบันภาษา    
39. นายจาตุรงค แสงอรุณ   สถาบันภาษา    
40. นายประพฤติ ศิวะยิ่งสุวรรณ  สถาบันภาษา    
41. นางสาวกัญญาภรณ ตออุดม  สถาบันภาษา    
42. นางสาวนภสร ศรียะพันธุ  สถาบันภาษา    
43. นางสาวพิญานิน ถนิมกาญจน  สถาบันภาษา    
44. นางสาวจุฑารัตน แสงสุวรรณ  วิทยาลัยแพทยศาสตรนานาชาติจุฬาภรณ 
45. นางศิริประภา วรธรรมพทิักษ  วทิยาลัยแพทยศาสตรนานาชาติจุฬาภรณ 
46. Mr. Christian Lloyd Ycasas  วิทยาลัยแพทยศาสตรนานาชาติจุฬาภรณ 
47. Miss Sarina Pradhan  วิทยาลัยโลกคดีศึกษา   
48. Mr. Tripur Mananghar  วิทยาลัยโลกคดีศึกษา   
49. Mr. Pious Dananai Maedzenge วิทยาลัยโลกคดีศึกษา   
50. Mr. Laston Gonah   วิทยาลัยโลกคดีศึกษา   
51. Mr. Wellington Manyika  วิทยาลัยโลกคดีศึกษา   
52. Mr. Pamesh Koju   วิทยาลัยโลกคดีศึกษา
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ระดับปริญญาเอก จำนวน 6 ทุน ไดแก
 1. Mr. Vivek Bhakta Mathema วิทยาลัยแพทยศาสตรนานาชาติจุฬาภรณ
 2. นายณัฐดนัย อลีนจิตพงศ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
 3. นางสาวกลุลิสรา  มรุปณฑธร คณะแพทยศาสตร
 4. นางสาววรรษิกา ผดุงศิลป คณะสหเวชศาสตร
 5. นางสาวคันธิรา ฉายาวงศ  คณะวารสารและสื่อสารมวลชน
 6. นางสาววสิาขา เทียมลม  วิทยาลัยสหวิทยาการ  

ระดับปริญญาโท จำนวน 70 ทุน ไดแก
 1. นางสาวจฑุาทิพย สุกาญจนาเศรษฐ คณะวิทยาการเรียนรูและศึกษาศาสตร
 2. Mr. Htin Lin Thaw  วิทยาลัยโลกคดีศึกษา
 3. นางสาวจฑุารัตน แสงสุวรรณ วทิยาลัยแพทยศาสตรนานาชาติจุฬาภรณ
 4. นางสาวมัณฑนา ไพสาณย วิทยาลัยแพทยศาสตรนานาชาติจุฬาภรณ
 5. นางศิริประภา วรธรรมพทิักษ วิทยาลัยแพทยศาสตรนานาชาติจุฬาภรณ
 6. นางสาวมิ่งขวัญ ศรีหงส  สถาบันภาษา
 7. นายลิขสิทธิ์ ดานสกุล  สถาบันภาษา
 8. นายตรัยรัตน ปลื้มปติชัยกุล คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน
 9. นายศิวศิลป จุยเจริญ  คณะศิลปศาสตร
10. นางสาวจิตตมาศ  จิระสถิตพร คณะศิลปศาสตร
11. นางสาวปาจรีย วิวัฒนปฐพี คณะศิลปศาสตร
12. นางสาววรรณวนัช อรุณฤกษ คณะศิลปศาสตร
13. นางสาวศิริขวญั นครสวรรค คณะศิลปศาสตร
14. นางสาววัชราภรณ อนันต คณะศิลปศาสตร
15. นางสาวปฐมาภรณ วรศิริ คณะศิลปศาสตร
16. นางสาวธิดาดาว  เดชศรี  คณะศิลปศาสตร
17. นางสาวสิรินทร  จิระกูล  คณะศิลปศาสตร
18. นางสาวสุวรรณา  คุยเอี่ยม คณะศิลปศาสตร
19. นายนฤดล มัชฌิมา  คณะศิลปศาสตร
20. นางสาวทิพยวิภา เจริญสงค คณะศิลปศาสตร
21. นายธนัท วิเศษสินธุ  คณะศิลปศาสตร
22. นายสัมพันธ  วารี  คณะศิลปศาสตร
23. นายอโนชา เมืองจันทร  คณะศิลปศาสตร
24. นายอิทธิเดช พระเพ็ชร  คณะศิลปศาสตร
25. นางสาวเอมวิการ  อินทรคช คณะศิลปศาสตร

 ทุนผูชวยสอน เปนทุนที่ใหแกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อทำหนาที่ชวยสอน
 โดยในปการศึกษา 2558 มีผูไดรับทุน ดังนี้

ทุนผูชวยสอน
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26. Mr. Jonathan F. Sikli คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
27. นายวันประเสริฐ พุทธวงศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
28. นางสาวนราภรณ อินดาฤทธิ์ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
29. นางสาวชุติกาญจน หมูมาก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
30. นางสาวรัชชนก กิ่งทอง  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
31. นางสาวเพ็ญนภา ศิริสลุง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
32. นางสาวมติมล แสงสวาง  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
33. นางสาวนภัสวรรณ  พลอยระยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
34. นางสาวสุชาดา  ศิริสมบูรณชัย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
35. นางสาวชญาณิศา อิสสระวงศเทวา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
36. นางสาวปารมี สงขัย  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
37. นางสาวเกศรา จันมาขอ  คณะแพทยศาสตร
38. นายนฤพงศ ภนูิคม  คณะแพทยศาสตร
39. นางสาวขวัญชนก หมอกมืด คณะแพทยศาสตร
40. นางสาวญาณิศา นาคีนพคุณ คณะแพทยศาสตร
41. นางสาวศุภสุตา เลี้ยงพานิช คณะแพทยศาสตร
42. นางสาวกุลิสรา  อุนเจริญ คณะแพทยศาสตร
43. นางสาวพิชามญชุ ลี่ทองอนิ คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง
44. นางสาวชลิตา พนาราม  คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง
45. นางสาวณัฐฐาอัมพร อินทรพรหม คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง
46. นางสาวชญานี โกวาภิรัติ  คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง
47. นางสาวสุธาสินี เทวารัณย คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง
48. นางสาวศิวพร ธรรมวรรณา คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง
49. นายพีรพล เพ็ชรประดับสกุล คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง
50. นายกิติคุณ  เตชะวิชียร  คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง
51. นายธนัท ศักดานรเศรษฐ คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง
52. นายกฤษฎา ฉัฐมะ  คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง
53. นายปนิพนัธ สุนทรรักษ  คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง
54. นายจักริน เล็งเลิศผล  คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง
55. นายณณัช จรูญรักษ  คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง
56. นางสาวจิราภรณ ธรรมรักษา คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง
57. นางสาวธัญพร กุลพรพันธ คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง
58. นางสาวจารุวรรณ สุขสีดา คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง
59. นายธนภัทร เอกติชัยวรกุล คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง

 ทุนผูชวยสอน เปนทุนที่ใหแกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อทำหนาที่ชวยสอน
 โดยในปการศึกษา 2558 มีผูไดรับทุน ดังนี้ (ตอ)

ทุนผูชวยสอน
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60. นางสาวอรทัย สุภะสร  คณะสหเวชศาสตร
61. นางสาวณัฐณิชา ศุภกรชูวงศ คณะสหเวชศาสตร
62. นางสาวอภิชญา ไตรทาน คณะสหเวชศาสตร
63. นางสาวรัชนี คูดิษฐาเลิศ  คณะสหเวชศาสตร
64. นางสาวพัชราภรณ เชี่ยววทิย คณะสหเวชศาสตร
65. นางสาวเกษวรางค ลีลาสิทธิกุล คณะสหเวชศาสตร
66. นางสาวธันยชนก พุมประสาท คณะสหเวชศาสตร
67. นางสาวธันยพร วงศวัชรานนท คณะสหเวชศาสตร
68. นางสาวแพรพรรณ แซลี้  คณะสหเวชศาสตร
69. นายศนนท จิวรากรานนท คณะสหเวชศาสตร
70. นางสาวอรณัฐ สุขโข  คณะสหเวชศาสตร

 ทุนผูชวยสอน เปนทุนที่ใหแกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อทำหนาที่ชวยสอน
 โดยในปการศึกษา 2558 มีผูไดรับทุน ดังนี้ (ตอ)

ทุนผูชวยสอน

รายงานประจำป  2559
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ผลการดำเนินงาน
ดานวารสารทางวิชาการ



การรับรองมาตรฐานคุณภาพวารสารทางวิชาการ

 ศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (THAILAND CITATION INDEX - TCI) โดยการสนับสนุนจาก
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ไดประกาศผลประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูล TCI 
ที่ขอพิจารณาปรับกลุม เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 เพื่อเปนการกระตุนใหเกิดการพัฒนาคุณภาพในการ
บริหารจัดการของวารสารไทย ทั้งในดานเนื้อหาและรูปแบบใหมีมาตรฐานระดับสากล โดยการประกาศปรับกลุม 
ในป พ.ศ. 2559 ทำใหวารสารทางวิชาการภายในมหาวทิยาลัยธรรมศาสตรไดผานการรับรองคุณภาพของ TCI 
ตั้งแตปจจุบัน จนถึงป 2562 ในจำนวนที่เพิ่มขึ้น ดังนี้

การประเมินรอบที่ ผลการประเมนิ/จำนวนวารสารภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

กลุมที่ 1 กลุมท่ี 2 กลุมที่ 3   รวม

การประเมินรอบที่ 2 (ป 2556)  7          13          15           35

การประเมินรอบที่ 3 (ป 2558) 18          10           7           35

การเปลี่ยนแปลง                 เพิ่มขึ้น   11      ลดลง    3       ลดลง    8            -

การประเมินรอบที่ 3 
(ป 2559 ปรับกลุม)          23           5           7           35

การเปลี่ยนแปลง                 เพิ่มขึ้น   5        ลดลง    5        คงเดิม -             -
   

แผนภูมิเปรียบเทียบการประเมินคุณภาพวารสารทางวิชาการ 
รอบที่ 2 (ป 2556) รอบที่ 3 (ป 2558) และรอบที่ 3 (ป 2559 ปรับกลุม)

การประเมินรอบที่ 2 การประเมินรอบที่ 3 การประเมินรอบที่ 3 (ปรับกลุม)

กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 กลุมที่ 3
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หมายเหตุ

กลุมที่ 1 : วารสารที่ผานการรับรองคุณภาพของ TCI และอยูในฐานขอมูล TCI 
                และจะถูกคัดเลือกเขาสูฐานขอมูล ASEAN Citation Index (ACI) ตอไป

กลุมที่ 2 : วารสารที่ผานการรับรองคุณภาพของ TCI และอยูในฐานขอมูล TCI

กลุมที่ 3 : วารสารที่ไมผานการรับรองคุณภาพ และอาจไมปรากฏอยูในฐานขอมูล TCI ในอนาคต

       นอกจากฐานขอมูล TCI แลว วารสารวิชาการภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรที่ไดรับการพิจารณาคัดเลือกเขาสูฐานขอมูล
       ระดับอาเซยีน (ASEAN Citation Index - ACI) มีจำนวนทั้งสิ้น 6 วารสาร ไดแก 
  1. วารสาร Thammasat Review
  2. วารสาร Thammasat International Journal of Science and Technology (TIJSAT)
  3. วารสาร Language Education and Acquisition Research Network (LEARN Journal)
  4. วารสาร The International Journal of East Asian Studies 
  5. วารสาร Journal of English Studies
  6. วารสาร Journal of Architectural/Planning Research and Studies (JARS)
       ซึ่งเตรียมพรอมพัฒนาเพื่อจะผลักดันสูฐานขอมูลสากลอื่นๆ ตอไป
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ผลการดำเนินงานในป 2558-2559 เปนดังนี ้

38 บทความป 2559

ป 2558 38 บทความ

บทความที่สงเขามา

  9 บทความ

14 บทความ

บทความที่ไดรับการตีพมิพ

ป 2559

ป 2558

16 บทความ

บทความที่ถูกปฏิเสธการตีพิมพ

26 บทความป 2559

ป 2558

วารสารธรรมศาสตร

 วารสารธรรมศาสตร เปนวารสารวิชาการดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
มีจุดมุงหมายเพื่อตีพมิพบทความวิชาการและบทความวิจัยที่มีขอเสนอและขอคนพบที่มีความริเริ่มสรางสรรค 

มีผลกระทบตอสังคมในวงกวาง วารสารธรรมศาสตรมุงหมายจะเปนเวทีในการนำเสนองานวิชาการเพื่อการแลกเปลี่ยน
เรียนรูระหวางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรสาขาตางๆ อาทิ สังคมวิทยา มานุษยวิทยา รัฐศาสตร เศรษฐศาสตร 

ภาษาและวรรณคดี สื่อสารมวลชน และกฎหมาย 

ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน
ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม
ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม

กำหนดออกและพมิพเผยแพรปละ 3 ฉบับ คอื

รายงานประจำป  2559
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         วารสาร 
Thammasat Review 

 The Thammasat Review is a peered-reviewed journal devoted to social sciences and humanities 
The purpose of jounal is to provide a forum for academics to present their viewpoints and findings of their 
research in those fields including politics, economic, law, sociology, anthropology, mass communication, fine 
and applied arts, etc.the journal is published two volumes  per annum (June and December) with support 
from Thammasat University, however the opinions expressed are those of the authors 

โดยผลการดำเนนิงานในป 2558-2559 เปนดังนี้ 

บทความที่ไดรับการตีพมิพ

  3 บทความป 2559

27 บทความป 2558

บทความที่ถูกปฏิเสธการตีพิมพ

27 บทความป 2559

24 บทความป 2558

ป 2558 65 บทความ

บทความที่สงเขามา

39 บทความป 2559
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   วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนวารสารทางวิชาการ
รับตีพิมพ บทความวิจัยและบทความวิชาการภาษาไทย
ในสายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 4 สาขา ดังนี้

วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

01 วิทยาศาสตรกายภาพ (Physical Science) 
ไดแก เคมี ฟสิกส คณิตศาสตร สถิติ เปนตน

02 วิทยาศาสตรชีวภาพ (Biological Science)  
ไดแก ชีววิทยา สัตววิทยา พฤกษศาสตร 
พันธุศาสตร เกษตรศาสตร เทคโนโลยีชีวภาพ 
สิ ่งแวดลอม เปนตน

03 วิทยาศาสตรการแพทย (Medical Science)  
ไดแก แพทยศาสตร ทันตแพทยศาสตร สัตวแพทยศาสตร 
เภสัชศาสตร เทคนิคการแพทย กายภาพบำบัด พยาบาลศาสตร 
สาธารณสุขศาสตร วิทยาศาสตรการกีฬา เปนตน

04 วิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร 
     (Engineering and Architecture)  

ไดแก วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสิ่งแวดลอม 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร การผังเมือง สถาปตยกรรมศาสตร เปนตน 

Physical Science

Biological Science 

Engineering & 
Architecture

Medical Science 

โดยกำหนดออก
และ
พิมพเผยแพร
ปละ 6 ฉบับ 

ฉบับที่ 1 มกราคม – กุมภาพันธ 

ฉบับที่ 2 มีนาคม – เมษายน 

ฉบับที่ 3 พฤษภาคม – มิถุนายน 

ฉบับที่ 4 กรกฎาคม – สิงหาคม 

ฉบับที่ 5 กันยายน – ตุลาคม 

ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน – ธันวาคม

ผลการดำเนินงานในป 2558-2559 เปนดังนี ้

133 บทความป 2559

ป 2558 116 บทความ

บทความที่สงเขามา

77 บทความ

84 บทความ
บทความที่ไดรับการตีพมิพ์ี

ป 2559

ป 2558

14 บทความ
บทความที่ถูกปฏิเสธการตีพิมพ

18 บทความป 2559

ป 2558

รายงานประจำป  2559
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   The Thammasat International Journal of Science and Technology (TIJSAT) 
contains research reports, articles concerning development work and research 
activities. The objectives are to publicize and promote the research 
contributions and innovative works in the fields associated with science and 
technology. Areas covered include 

วารสาร Thammasat International Journal of Science and Technology

01 Physical Science 
such as chemistry, physics, 
mathematics, statistics. 

02 Biological Science 
such as biology, zoology, botany, 
genetics, agriculture.

03 Medical Science  
such as medicine, dentistry, veterinary, 
pharmacy, physiotherapy, nursing, 
public health.

04 Engineering and Architecture 
such as electrical engineering, civil engineering, 
environmental engineering, computer engineering, 
architecture.

Physical Science

Biological Science 

Engineering & 
Architecture

Medical Science 

The journal 
publishes 
4 issues 
per year  

No.1 January - March.

No.2 April - June.

No.3 July - September.

No.4 October – December.

ผลการดำเนินงานในป 2558-2559 เปนดังนี ้

43 บทความป 2559

ป 2558 37 บทความ
บทความที่สงเขามา

บทความที่ไดรับการตีพมิพ์ี

36 บทความป 2559

33 บทความป 2558

3 บทความ
บทความที่ถูกปฏิเสธการตีพิมพ

4 บทความป 2559

ป 2558

กองบร ิหารการว ิจ ัย มหาว ิทยาล ัยธรรมศาสตร 
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ผลการดำเนินงาน
การจัดอบรม สัมมนา
และประชุมวิชาการ



 ฝายวิจัยไดสนับสนุนงบประมาณการจัดประชุมวชิาการระดับชาติและนานาชาติ โดยใชงบประมาณ จากกองทุนวิจัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประจำปงบประมาณ 2559 ตามรายการดังนี้

1) รวมเปนเจาภาพจัดประชุมวิชาการนานาชาติ เร่ือง Nurturing University Community Engagement : Integration, 
    Innovation and Impact ระหวางวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2559 ณ ประเทศเนปาล 
    จัดโดย วิทยาลัยพฒันศาสตร  ปวย  อ๊ึงภากรณ จำนวน 100,000 บาท

2) งานประชุมวิชาการดานระบบสนับสนุนความคิดสรางสรรค สารสนเทศและความรู หรือ The Tenth Internatinal Conference on 
    Knowledge, Information and Creativity Support Systems (KICSS 2015)” ระหวางวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2558 
    ณ โรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต รีสอรท จ.ภูเก็ต จัดโดย สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร จำนวน 100,000 บาท

3) งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารสำหรับระบบฝงตัว 2559 (The International Conference 
   on Information and Communication Technology for Embedded Systems (ICICTES 2016 )) 
   ระหวางวันที่ 20-22 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมพลูแมน คิงเพาเวอร กรุงเทพมหานคร 
   จัดโดย สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร จำนวน 100,000 บาท

4) การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง “The 4th Pacific Rim International Conference on Artificial Intelligence – 
    PRICAI2016” ระหวางวันท่ี 22-26 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมฮิลตันโฮเทลแอนดรีสอรท จ.ภเูก็ต 
    จัดโดย สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร จำนวน 100,000 บาท

5) การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง “IEEE International Conference on Management of Innovation and 
   Technology (ICMIT2016)” ระหวางวันที่ 19-21 กันยายน 2559 ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอรด กรุงเทพมหานคร 
   จัดโดย คณะวิศวกรรมศาสตร จำนวน 95,000 บาท

6) การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง “The 4th Annual International Conference on New Voices in Global Studies 
    and Wellbeing 2016 : Equity in a Changing World ” วันที่ 4 มีนาคม 2559 
    ณ ศูนยประชุมอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย จ.ปทุมธานี จัดโดย วิทยาลัยโลกคดีศึกษา จำนวน 100,000 บาท

การสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการ

การสัมมนานักวิจัยรุนใหม

 1. จัดโครงการอบรม เร่ือง "เขียนขอเสนอโครงการอยางไรใหไดทุนวิจัย" เมื่อวันพุธท่ี 20 มกราคม 2559 
ณ หองประชุมปรีดี พนมยงค และหองประชุมกลุมยอย เปนการอบรมในเร่ืองของเทคนิคการเขียนขอเสนอโครงการวิจัย
เพื่อขอทุนวจัิย สำหรับนักวิจัยรุนใหม และผูที่สนใจ โดยมีผูเขารวม 86 ทาน
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โครงการ TU Research Club

01  โครงการ TU Research Club  หัวขอ “RRi TU Forum 2016”
  

จัดขึ้นวันท่ี  19  พฤศจิกายน  2558  เวลา  9.00-12.00 น.  
ณ หองประชุมสำนักงานอธิการบดี 1  อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รังสิต

รวมดวยโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพ่ืออุตสาหกรรม (พวอ.)

02   โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณทำวิจัย 4 สาขาวิชาระดับชาติและนานาชาติ 
"แนวทางการวิจัยเพ่ือการพัฒนาประชาคมวัฒนธรรมอาเซียนดานสังคม"

จัดข้ึนวันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ. 2559  เวลา 08.30 – 15.00 น. 
ณ หองสัมมนากลาง สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 
ใหแก อาจารย นักวิจัย นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ โดยมีผูรวมงาน จำนวน 138 คน

รายงานประจำป  2559
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การอบรมความรูเก่ียวกับการวิจัย

กิจกรรมการอบรม โครงการอบรม 
เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยทางชีวภาพ หลักสูตรขั้นตน 

จัดเมื่อวันจันทรที่ 28 มีนาคม 2559 (ม.ธ. รุนที่ 5)
 เวลา 08.30 – 16.30 น. 

ณ หองประชมุปรีด ีพนมยงค อาคารโดมบริหาร ชั้น 3 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

        จัดโดย คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
รวมกับ ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ มีผูผานการอบรมฯ  จำนวนทั้งสิ้น 45 ทาน

กิจกรรมการอบรม โครงการอบรม 
เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยทางชีวภาพ หลักสูตรขั้นตน

จัดเมื่อวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2559 (ม.ธ. รุนที่ 6)
 เวลา 08.30 – 16.30 น. 

ณ หองประชมุปรีด ีพนมยงค อาคารโดมบริหาร ชั้น 3 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

กิจกรรมการอบรม โครงการอบรม 
การสงผานขอเสนอการวิจัยจากเงินงบประมาณแผนดิน ประจำปงบประมาณ  2560 

 ผานระบบ  National Research Management System : NRMS

จัดเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 – 16.00 น. 
ณ หอง 109 อาคารวิทยบริการ 

สถาบันประมวลขอมลูเพื่อการศึกษาและพฒันา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต

จัดโดย กองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
รวมดวย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)

จัดโดยคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
รวมกับ ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ

มีผูผานการอบรมฯ  จำนวนทั้งสิ้น 47 ทาน 
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กิจกรรมการอบรม โครงการอบรม 
เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยทางชีวภาพ หลักสูตรปฏิบัติการ

จัดเมื่อวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559 (ม.ธ. รุนท่ี 1)
ณ หองประชมุปรีด ีพนมยงค อาคารโดมบริหาร ชั้น 3 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

จัดโดยคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
รวมกับ ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ 

มีผูผานการอบรมฯ  จำนวนทั้งสิ้น 61 ทาน
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กิจกรรมการอบรม โครงการอบรม 
การสงผานขอเสนอการวิจัยจากเงินงบประมาณแผนดิน ประจำปงบประมาณ  2561 

 ผานระบบ  National Research Management System : NRMS

จัดเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 เวลา 09.00 – 16.00 น. 
ณ หอง 109 อาคารวิทยบริการ 

สำนักงานศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต

จัดโดย กองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
รวมดวย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)

กิจกรรมการอบรม
การเขยีนบทความเพื่อตีพิมพเผยแพรผลงานวิทยานพินธ 

สารนิพนธ หรือการคนควาอิสระ

จัดเมื่อวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559  เวลา 8.30 – 16.00 น.
ณ หองกิจกรรม หอสมดุปวย อึ๊งภากรณ  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต

มีผูเขารวมงานเปนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประมาณ 130 คน 
แบงการอบรมออกเปน 2 ชวง คือ ชวงเชาและชวงบาย 
งานสงเสริมและเผยแพรงานวิจัยเปนผูรับผิดชอบโครงการ
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การสนับสนุนการเขารวมประชุมวิชาการเครือขายสถาบันการศึกษาและวิจัยในอนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง
(The Greater Mekong Sub region Academic and Research Network – GMSARN)

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดเขารวมเปนสมาชิกเครือขายสถาบันการศึกษาและวิจัยในอนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง 
(The Greater Mekong Sub region Academic and Research Network – GMSARN) ซึ่งประกอบไปดวยมหาวิทยาลัย
ชั้นนำตางๆ จำนวน 11 แหงที่ต้ังอยูในประเทศอนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง ไดแก ประเทศกัมพชูา จีน เมียนมาร เวียดนาม ลาว และประเทศไทย 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรสนับสนุนการประชมุจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย ประจำปงบประมาณ 2559 แผนงานบริหาร 
รายการคาสนับสนุนการประชุมวิชาการนานาชาติประจำป ของ GMSARN จำนวน 80,000 บาท เพื่อเปนคาใชจายตางๆ ในการ
ดำเนินการจัดประชมุวิชาการนานาชาติ GMSARN ประจำป 2558 เร่ือง “Smart Energy, Environment and Community 
Development in GMS” ระหวางวันที่ 15-18 ธันวาคม 2558 ณ Hotel Cambodiana, Phnom Penh, Cambodia ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลัยจะไดสิทธิ์ในการเขารวมประชุมวิชาการดังกลาว สำหรับอาจารย และนักศึกษา จำนวน 4 ที่นั่ง โดยไดรับการยกเวนคาลงทะเบียน 
คาท่ีพัก สวนคาเดินทางไป-กลับระหวาง กรุงเทพฯ-พนมเปญ ผูเสนอบทความตองรับผิดชอบคาใชจายเอง

ในปงบประมาณ 2559 มอีาจารยสังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเขารวมประชุม
วิชาการดังกลาว จำนวน 4 ทาน ไดแก

รองศาสตราจารย ดร. นฤมล  พินเนียม  ชนะไพฑูรย 

ผูชวยศาสตราจารย ดร. วนารัตน  กรอิสรานุกูล 

ผูชวยศาสตราจารย ดร. ธนิท  เรืองรุงชัยกุล 

ผูชวยศาสตราจารย ดร. ไตรเทพ  วิชยโกวิทเทน
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การสัมมนาและเผยแพรผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย

1. งานมหกรรมงานวิจัยแหงชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016) 

 มหาวิทยาลัยรวมมือจัดงานมหกรรมงานงานวิจัยแหงชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016) 
ซึ่งเปนปแรกที่จัดรวมกับเครือขายพนัธมิตรเพื่อการวิจัย (RUN) ทั้ง 7 ประกอบดวย 
1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
2. มหาวิทยาลัยขอนแกน 
3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
4. มหาวิทยาลัยมหดิล 
5. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร                    
6. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
7. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
ระหวางวันที่ 17 – 21 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนดบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร เซน็ทรัลเวิลด กรุงเทพฯ

2. โครงการประชมุวิชาการประเพณี 4 สถาบัน ครั้งที่ 18

 โครงการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร-มหาวิทยาลัยมหดิล-กองทัพเรือ-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ครั้งที่ 18 
หัวขอเร่ือง "ความมั่นคงทางทรัพยากร ในภาวะโลกรอนและภัยแลง" จัดเมื่อวันศุกรที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2559 
เวลา 8.30 – 15.00 น. ณ หองประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน 
โดยมีผูรวมงาน จำนวน 300 คน รูปแบบการจัดงาน ประกอบไปดวย  การปาฐกถาพิเศษ การอภิปราย การนำเสนอผลงานวิจัย/
บทความวิชาการ นิทรรศการแสดงผลงานวิจัย และการแสดงฉอย 4 สถาบัน 
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การจัดประชุม อบรม สัมมนา ดานวารสารทางวิชาการ
 ดวยมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร มีนโยบายมุงสูการเปนมหาวิทยาลัยวิจัย (Research University) 
โดยกำหนดยุทธศาสตรดานการวิจัยสวนหนึ่ง วาดวยเรื่องการผลิตผลงานวจัิย การสนับสนุนการตีพิมพและ
การเผยแพรผลงานทางวิชาการในหลากหลายชองทาง รวมถึงการนำผลงานวิจัยไปใชประโยชน หรือนำไปใช
แกไขปญหาของสังคม การเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพในวารสาร จึงเปนอกีหนึ่งทางเลือกในการเผยแพร
ผลงาน หรือชองทางที่มีรูปแบบมาตรฐานและสามารถดำเนินการโดยไมยากนัก ซึ่งหากผูเขียนมีความรูความเขาใจ
ในรูปแบบ วิธีการและเทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการ ก็จะทำใหผลงานเปนที่นาสนใจ ไดรับการคัดเลือก
ใหตีพิมพ มีความนาเชื่อถือเปนที่ยอมรับในแวดวงวิชาการ และเปนการเผยแพรผลงานใหเกิดประโยชนคุมคาอีกดวย 
งานวารสารทางวิชาการและระบบขอมูลการวจิัยตระหนักถึงความสำคัญของการตีพมิพเผยแพรผลงานดังกลาว 
 จึงจัดอบรมโครงการเรื่อง “Academic Writing การเขียนทางวิชาการเพื่อการตีพมิพ” 
เมื่อวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559 ณ หองประชุมปรีดี พนมยงค ชั้น 3 อาคารโดมบริหาร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ผลิตผลงานที่มีคุณภาพ และมีปริมาณเพิ่มขึ้น ตลอดจนเปนการเผยแพรองคความรูตอสาธารณชนไดนำไป
ใชประโยชนตอไป
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ผลการดำเนินงาน
การสงเสริมบรรยากาศทางการวิจัย



 มหาวิทยาลัย ไดประกาศจัดตั้งศูนยแหงความเปนเลิศทางวิชาการไปแลว 15 ศูนย ตามนโยบายในการสงเสริมงานวิจัยและ
วิชาการเพื่อพัฒนาไปสูการเปน “มหาวิทยาลัยวิจัย” ที่สมบูรณยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเปนแหลงสรางและหรือผลิตองคความรูใหม โดยศูนย
แหงความเปนเลิศทางวิชาการ Center of Excellence ถือเปนกลไกลหนึ่งในการสรางความกาวหนา และความเปนเลิศทางวิชาการ
ในสาขาวิชาตางๆ โดยศูนยตางๆ จะไดรับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินการศูนยละหนึ่งลานบาทตอป โดยแบงเปน
ปงบประมาณ 2555 จำนวน 5 ศูนย,์ ปงบประมาณ 2556 จำนวน 5 ศูนย, ปงบประมาณ 2557 จำนวน 4 ศูนย 
และปงบประมาณ 2559 จำนวน 1 ศูนย  ดังนี้

    ผลการดำเนินงานศนูย
แหงความเปนเลิศทางวิชาการ

ศูนยท่ีจัดต้ังจากเงินปงบประมาณ 2555 (ประกาศเมื่อ วันที่ 28 กันยายน 2555)
1. ชื่อศนูย : ศูนยแหงความเปนเลิศทางวิชาการดานวิศวกรรมชีวการแพทย 
        Center of Excellence in Biomedical Engineering
    หัวหนาศูนย : ศ.ดร.สแตนนิสลาฟ มาคานอฟ
    สังกัด :  สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
ผลงาน/รางวัล/กิจกรรมการใหบริการทางวิชาการของศนูยฯ (บางสวน)
• สรางฐานขอมูลภาพถายทางการแพทย โดยสามารถใหผูสนใจไมวาจะเปน นักศึกษา นักวิจัย ไดเขาใชงาน เพื่อนำภาพถายทางการแพทย
 ไปศึกษาเชิงลึกตอไป โดยสามารถเขาถึงขอมูลไดที่ http://onlinemedicalimages.com/index.php/en/
• จัดทำ Brochure เพื่อเผยแพรขอมูลรายละเอียดโครงการ และเพื่อประกาศการใหทุนสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิต ทั้งระดับ
  ปริญญาโทและปริญญาเอก ซึ่งทางศูนยไดมีขอตกลงความรวมมือในการจัดทำโครงการปริญญาเอกรวมกันระหวาง SIIT
  และมหาวิทยาลัย Chiba ประเทศญี่ปุน 
• จัดทำ Facebook page เพื่อเผยแพรกิจกรรมตางๆ ของศูนยฯ และเพื่อใหสามารถเขาถงึในวงกวาง ไมวาจะเปนเร่ืองผลงานตางๆ 
  ที่ไดรับรางวัลหรือทุนการศึกษา โดยสามารถเขาถึงผาน https://www.facebook.com/BioMED.SIIT/ 
• การจัดกิจกรรม Workshop ระหวาง ศูนยฯ และมหาวิทยาลัย Chiba (Center for Frontier Medical Engineering) 
  ประเทศญี่ปุน ซึ่งทำตอเนื่องเปนปที่ 2 เพื่อเพิ่มขดีความสามารถของนักศึกษา และขยายความรวมมือในสวนของอาจารย ซึ่งจัดขึ้น
  ที่ศูนยฯ เมื่อ 6-14 ตุลาคม 2559
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    หัวหนาศูนย : ผศ.นพ.สมบัติ มุงทวีพงษา
    สังกัด : คณะแพทยศาสตร
ผลงาน/รางวัล/กิจกรรมการใหบริการทางวิชาการของศนูยฯ (บางสวน)
• ศูนยฯ มีการจดสิทธิบัตร/สิ่งประดิษฐ “เคร่ืองวัดความหนืดเลือดแบบหลอดรูปตัวยูโดยใชวิธีเทคโนโลยีการประมวลผลภาพ” 
  รองศาสตราจารย ดร.วิโรจน  ล่ิมตระการ ดำเนินการวิจัย
• ศูนยฯ ไดจัดทำ Video clip เก่ียวกับ Stroke awareness เผยแพรใหเครือขายฯ และประชาชนทั่วไปไดนำไปใช โดยลงเผยแพรใน 
  YouTube ตาม link https://www.youtube.com/watch?v=qUNlUH0uXg8&feature=share อีกทั้งยังมีงานวจัิย 
  R2R รองรับ Muengtaweepongsa S, Hunghok W, Harnirattisai T. Poor Recognition of Prompted 
  Treatment Seeking  Even with Good Knowledge of Stroke Warning Signs Contribute to Delayed 
  Arrival of Acute Ischemic Stroke Patients in Thailand. J Stroke Cerebrovasc Dis 2014;23:948-52.

2. ชื่อศนูย : ศูนยแหงความเปนเลิศทางวิชาการดานวิจัยโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจร
           Center of Excellence in Integrated Sciences for Holistic Stroke Research 

    
   หัวหนาศูนย : รศ.ดร.อรุณพร อิฐรัตน
   สังกัด : คณะแพทยศาสตร 
ผลงาน/รางวัล/กิจกรรมการใหบริการทางวิชาการของศนูยฯ (บางสวน)
• งานมหกรรมงานวิจัยแหงชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016) วนัที่ 17-21 สิงหาคม 2559 
  ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิรด กรุงเทพ
• จัดอบรมเพื่อเผยแพรความรูในหัวขอ “Development of Microbial Functions & Their Applications” 
  เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 ณ อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร
• ศูนยฯ รวมกับคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดประชุมวิชาการ 
  “20th WCCN conference” ณ โรงแรมรามาการเดนส

3. ชื่อศนูย : ศูนยแหงความเปนเลิศทางวิชาการดานการแพทยแผนไทยประยุกต
              Center of Excellence in Applied Thai Traditional Medicine
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   หัวหนาศูนย : ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
   สังกัด : คณะวิศวกรรมศาสตร 
ผลงาน/รางวัล/กิจกรรมการใหบริการทางวิชาการของศนูยฯ (บางสวน)
• รางวัลผลงานวิจัยระดับดีมาก สาขาวิทยาศาสตรกายภาพและคณิตศาสตร ประจำป 2559 สภาวิจัยแหงชาติ
• รางวัลผลงานสิ่งประดิษฐโลก รางวัล Special Prize รางวัลเหรียญเงิน และเหรียญทองแดง  
  ณ กรุงเจนีวา สวิสเซอรแลนด ประจำป 2559
• คณะทำงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “การวิจัยและเครือขายนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา” และโครงการ
  อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อบมเพาะนักประดิษฐรุนใหมเรื่อง “การวิจัยเชิงบูรณาการสูการประดิษฐและนวัตกรรม” 
  ประจำป 2555-2559
• คณะทำงานการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อบมเพาะนักประดิษฐรุนใหม คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) 2555-2559
• ประธานจัดงาน (Chair) การประชุมทางวิชาการในระดับนานาชาติและในระดับชาติของสมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย 
  (TSME) ที่จัดประจำทุกป
• International committee การประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ The 8th International Conference 
  on Porous Media and its Applications in Science, Engineering and Industry" Engineering 
  Conferences International (ECI), 17-22 June 2016

4. ชื่อศนูย : ศูนยแหงความเปนเลิศทางวิชาการดานการใชประโยชนจากพลังงานแมเหล็กไฟฟาในงานวิศวกรรม
              Center of Excellence in Electromagnetic Energy Utilization in Engineering (CEEE)
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    หัวหนาศูนย : ศ.ดร.สมนึก ตั้งเติมสิริกลุ
    สังกัด : สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
ผลงาน/รางวัล/กิจกรรมการใหบริการทางวิชาการของศนูยฯ (บางสวน)
• งานวิจัยดานการลดการแตกราวของฐานรากคอนกรีตขนาดใหญ ไดถูกนำมาใชจริงในการออกแบบ และการกอสรางฐานราก
  ของอาคารสูงขนาดใหญ โครงการระบบผลิตน้ำประปา ณ ประเทศการตา และโครงการกังหันลมหลายโครงการ
• งานวิจัยดานการหดตัวของคอนกรีต ไดถกูนำมาใชจริงในการออกแบบ และกอสรางโครงสรางจริง บริษัทโตโยไทย จำกัด, 
  บริษัท คาจิมา (ประเทศไทย) จำกัด
• งานวิจัยดานผลของแรงระเบิด ความเสียหาย การวิเคราะหและการปองกันโครงสราง ไดถูกนำไปใชจริงในการออกแบบ
  โครงสราง บริษัท โทเทิ่ล แอ็สเซท็ แมนเนจเมนท แอนด คอนซัลแทน จำกัด
• Maneerat T, Krammart P, Julnipitawong P, Tangtermsirikul S. “Drying shrinkage, carbonation and 
  sulfate resistance of concrete containing chemical compound” The 21st National Convention 
  on Civil Engineering Special Paper Award 28-30 June 2016
• งานวิจัย ไดรับความรวมมือกับภาควิชาวิศวกรรมชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ในการนำ โพลิเมอร 
  ที่เตรียมไดไปใชในการเล้ียงเซลล เพื่อนำเซลลที่ไดไปใชในการรักษาผวิหนังจากแผลไฟไหม โดยมีผลงานนำเสนอในการ
  ประชุมวิชาการ The 2015 Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON-2015) 
  หัวของานวจัิย Preparation and Characterization of Skin Cell Sheets For Treatment of Burn Wounds
• University of Tokyo, Cross-ministerial Strategic Innovation Promotion Program Project (SIP), 
  “Development of road infrastructure management cycle and its application in Japan and abroad”
• โครงการอบรม “การนำเถาลอยจากโรงไฟฟาหงสาไปใชประโยชนในงานคอนกรีตเพื่ออุตสาหกรรมคอนกรีตในประเทศลาว
  เติบโตอยางยั่งยืน” เมื่อ 29 กรกฎาคม 2559 ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
• โครงการอบรม “การบำรุงรักษาโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก” 24 มิถุนายน 2559 ณ ศูนยวิจัยกรมชลฯ
• ศูนยจัดประชุมวชิาการรวมกับ AUN/SEED-NET Regional Conference 2015 on Materials Engineering 
 (RCME 2015) –Materials for Sustainable Development ,29-30 Oct 2015, Bangkok

5. ชื่อศนูย : ศูนยแหงความเปนเลิศทางวิชาการดานวัสดุศาสตร การกอสราง และเทคโนโลยีการบำรุงรักษา
              Center of Excellence in Materials Science, Construction and Maintenance Technology
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ศูนยที่จัดตั้งจากเงินปงบประมาณ 2556 (ประกาศเมื่อ วันที่ 23 มิถุนายน 2557)
6. ชื่อศนูย : ศูนยแหงความเปนเลิศทางวิชาการดานเภสัชวิทยาและชีววิทยาระดับโมเลกุลของโรคมาลาเรียและมะเร็งทอน้ำดี
              Center of Excellence in Pharmacology and Molecular Biology of Malaria and 
              Cholangiocarcinoma

    
   หัวหนาศูนย : ผศ.ดร.บรรยงค รุงเรืองดวยบุญ
   สังกัด : คณะวิศวกรรมศาสตร
ผลงาน/รางวัล/กิจกรรมการใหบริการทางวิชาการของศนูยฯ (บางสวน)
• นำผลงานสิ่งประดิษฐไปแสดงในงาน มหกรรมยานยนต ครั้งที่ 6 อิมแพคเมืองทองธานี, ธค. 2558
• นำผลงานสิ่งประดิษฐไปแสดงในงาน วันนักประดิษฐ 2559 ที่ Bitec บางนา, กพ. 2559
• นำผลงานสิ่งประดิษฐไปแสดงในงาน iCREATe 2016 ที่ ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ์, สค. 2559
• นำผลงานสิ่งประดิษฐไปแสดงในงาน Thailand Research Expo 2016 ที่ โรงแรมเซ็นทราราแกรนด, สค. 2559
• นำผลงานสิ่งประดิษฐไปแสดงในงาน Thailand Inno Design 2016 ที่ ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ์, กย. 2559
• เผยแพรผานทางรายการโทรทัศน นวัตกรรมเตียงแกปญหาแผลกดทับ ทางชอง 7, 30/06/2559
• เผยแพรผานทางรายการโทรทัศน นวัตกรรมชวยฟนฟูสมรรถภาพผูปวยอัพาตครึ่งซีก ทางรายการ สโมสรสุขภาพ ชอง 9 แฟมิลี่
• เผยแพรผานทางรายการโทรทัศน นวัตกรรมสำหรับคนพิการ ทางรายการ Inno Life ชอง 5, 14/04/59
• เผยแพรผานทางรายการโทรทัศน รถเขน็ผักพลังซุปเปอรแมน ทางรายการ อาโนเวชั่น ชอง 9, 26/03/59
• เผยแพรผานทางรายการโทรทัศน เนินชะลอความเร็วอัตโนมัติ ทางรายการ CARNATOMY, 27/04/2559
• เผยแพรผานทางรายการโทรทัศน Hybrid Motorcycle Add-on Kit ทางรายการ CARNATOMY, 13/04/2559
• เผยแพรผานทางหนังสือพิมพิ์ Iwalk นวัตกรรมจาก มธ. เดลินิวส, 27/03/59

7. ศนูยช่ือ : ศูนยแหงความเปนทางวิชาการดานการออกแบบและพัฒนาตนแบบทางวิศวกรรมอยางสรางสรรค  
              Center of Excellence in Creative Engineering Design and Development

    หัวหนาศูนย : ศ.ดร.เกศรา  ณ บางชาง
    สังกัด : วิทยาลัยแพทยศาสตรนานาชาติจุฬาภรณ
ผลงาน/รางวัล/กิจกรรมการใหบริการทางวิชาการของศนูยฯ (บางสวน)
• รางวัลนักปรสิตวิทยารุนใหมดีเดน ประจำป 2559 จากสมาคมปรสิตวิทยาและอายุรศาสตรเขตรอนแหงประเทศไทย ของ
  ผศ.ดร.วรรณา ชัยเจริญกุล
• การเผยแพรผลงานของศูนยฯ ผานส่ือโทรทัศนและ Internet จากงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 13 Asia Pacific 
  Federation of Pharmacologist (APFP) Meeting ณ โรงแรมเบิรคลีย ประตูน้ำ กรุงเทพฯ วันที่ 1-3 กุมภาพนัธ 2559
• การจัดประชุมวชิาการรวมกับวิทยาลัยแพทยศาสตรนานาชาติจุฬาภรณ The 13 Asia Pacific Federation of 
  Pharmacologist (APFP) Meeting (ระดับนานาชาติ) ณ โรงแรมเบิรคลีย ประตูน้ำ กรุงเทพฯ วันที่ 1-3 กุมภาพนัธ 2559
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     หัวหนาศูนย : ผศ.ดร.ศิริกุล มะโนจันทร
     สังกัด : คณะแพทยศาสตร
ผลงาน/รางวัล/กิจกรรมการใหบริการทางวิชาการของศนูยฯ (บางสวน)
• รศ.ดร.ศิริกุล มะโนจันทร รางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลงานวิจัยแบบ Oral presentation “Morphogenetic protein 2 
  enhances the osteogenic differentiation capacity of mesenchymal stromal cells derived from 
  human bone marrow and umbilical cord” 22 มิถุนายน 2559, คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตรการแพทย คณะวิทยาศาสตรการแพทย มหาวิทยาลัยนเรศวร เขาฝกปฏิบัติการเพาะเล้ียง
  และการวิจัยทางดานเซลลตนกำเนิด ระหวางวันที่ 3 มกราคม – 29 เมษายน 2559
• นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตรชวีการแพทย คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต เขาฝกปฏิบัติการเพาะเล้ียงและการวิจัย
  ทางดานเซลลตนกำเนิด ระหวางวันที่ 10 มกราคม – 4 พฤษภาคม 2559
• นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปที่ 3 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต เขาเยี่ยมชมการปฏิบัติงานดานการเพาะเล้ียงเซลลตนกำเนิด
  ระหวางวันที่ 25 - 27 กรกฎาคม 2559 ณ หองปฏิบัติการวิจัยเซลลตนกำเนิด คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• การประชุมเชงิปฏิบัติการ เรื่อง Label-free real time cellular analysis ณ หองปฏบิัติการวิจัยเซลลตนกำเนิด ชั้น 8 
  อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559
• การประชุมเชงิปฏิบัติการ เรื่อง Magnetic cell isolation and separation ณ หองปฏิบัติการวิจัยเซลลตนกำเนิด ชั้น 8 
  อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559
• ประชุมวิชาการ เร่ือง 2nd TU-Stem Cell Conference: Recent updates in stem cell researches 
  ณ หองประชุมสโมสร ชั้น 4 อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559

8. ศนูยช่ือ : ศูนยแหงความเปนเลิศทางวิชาการดานการวิจัยเซลลตนกำเนิด
              Center of Excellence in Stem Cell Research
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    หัวหนาศูนย : ศ.ดร.ธนารักษ ธีระมั่นคง
    สังกัด : สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร และคณะวศิวกรรมศาสตร
ผลงาน/รางวัล/กิจกรรมการใหบริการทางวิชาการของศนูยฯ (บางสวน)

งานประกวดสิ่งประดิษฐนานาชาติเมืองเจนีวา ครั้งที่ 44 (The 44th International Exhibition of Inventions of 
Geneva) ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส (Geneva, Switzerland, 2016) เมื่อวันที่ 13 - 17 เมษายน 2559

   รางวัลเหรียญทองเกียรติยศ (Gold Medal with Consideration of Jury) 
      1. เครื่องมือตรวจประเมินผูปวยโรคสมองเสอมโดยใชการรูจำเสียงพูด(Alzheimer’s and Mild Cognitive Impairment 
          Patients) ผูประดิษฐ : จาตุรงค ตันติบัณฑิต
      2. เครื่องตรวจคัดกรองจอตาอักเสบจากเช้ือไซโตเมกาโลไวรัส (Automatic Fundus Image Stitching and 
          Cytomegalovirus Retinitis (CMVR) Screening System) ผูประดิษฐ : จาตุรงค ตันติบัณฑิต
   รางวัลเหรียญทองแดง (Bronze Medal)
      1. เครื่องตรวจสอบความแทไมแทของประเปาแบรนดเนมโดยใชปญญาประดิษฐ (Counterfeit Brand Name Bag Detector 
          based on Artificial Intelligence) ผูประดิษฐ : จาตุรงค ตันติบัณฑิต

รางวัลผลงานประดิษฐคิดคน (Honorary Award 2016) รางวัลสภาวิจัยแหงชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) 
   (The National Research Council of Thailand’s Invention Award 2016) ณ. กรุงเทพ ประเทศไทย 
   (Bangkok, Thailand)เมื่อวันที่  2 - 6 กุมภาพันธ  2559 (February 2 - 6, 2016) 
      ชื่อผลงาน : เคร่ืองตรวจจับสิ่งอุดตันหลอดเลือดสมอง แบบ Real-time  (Real-time Microembolus Detector by 
                  Transcranial Doppler Ultrasound (TCD)), ผูประดิษฐ : จาตุรงค ตันติบัณฑิต, พราวทัศน สมบุญ 

งานประกวดและจัดแสดงนิทรรศการในเวทีระดับนานาชาติเมืองโซล ประจำป 2558 (Seoul International Invention Fair 
(SIIF) 2015) เมื่อวันที่ 26 - 29 พฤศจิกายน 2558 (November 26 - 29, 2015)

   รางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) และ รางวัลพิเศษจากสมาคมนักประดษิฐไตหวัน (Special Award from Taiwan 
   Invention Association)
      1. เครื่องตรวจคัดกรองจอตาอักเสบจากเช้ือไซโตเมกาโลไวรัส เคร่ืองแรกที่มีความถูกตองสูง (The First and Highly 
          Accurate Automatic Cytomegalovirus Retinitis (CMVR) Detector from Fundus Images) 
          ผูประดิษฐ : จาตุรงค ตันติบัณฑิต
   รางวัลเหรียญเงิน (Silver Medal)
      1. เครื่องตรวจคัดกรองเหรียญหลวงพอทวดลงยันตจริงกับของปลอม เครื่องแรกที่มีความถูกตองสูง (The First and Highly 
          Accurate Detector to Discriminate Authenticity and Counterfeit of Any Stamped Luang Phor Tuad 
          Amulet Model) ผูประดิษฐ : จาตุรงค ตันติบัณฑิต

9. ศนูยช่ือ : ศูนยแหงความเปนเลิศทางวิชาการดานสารสนเทศอัจฉริยะ เทคโนโลยีเสียงพูดและภาษาและนวัตกรรมดานบริการ
              Center of Excellence in Intelligent Informatics, Speech and Language Technology and 
              Service Innovation
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     หัวหนาศูนย : รศ.นพ.ภาสกร ศรีทิพยสุโข
     สังกัด : คณะแพทยศาสตร
ผลงาน/รางวัล/กิจกรรมการใหบริการทางวิชาการของศนูยฯ (บางสวน)
- รางวัลชมเชย การนำเสนอผลงานวจัิย การประชุมประจำป 2558 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
  ชื่อเรื่อง Functional disability in dementia: A validation study of the Thai version of the Disability 
  Assessment for Dementia scale (DAD-T) 
- Invited speaker: Traveling grant: the 24th European Congress of Psychiatry, Madrid, Spain, 
  12 - 15 March 2016; as a speaker in the Joint Symposium with AFPA; the topic of: Europe meets 
  Asia–Commonalities, Differences and Future Perspectives on Postgraduate Training in Psychiatry
- รวมกับงานบริหารการวิจัย คณะแพทยศาสตร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการดาน ระบาดวทิยาคลินิกและสถิติศาสตรคลินิก 
  และจัดโครงการ "การจูงมืออาจารยแพทยทำวิจัยเพื่อเขาสูตำแหนงทางวิชาการ" จำนวน 2 คร้ัง 
  ครั้งที่ 1 ระหวางวันที่ 30 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2559  ครั้งที่ 2 ระหวางวันที่ 25 - 26 ส.ค. 2559 หองเรียน 303 ชั้น 3 
  อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
- จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ รวมกับ ชมรมระบาดวิทยาคลินิก ชมรมเครือขายวิจัยโรงพยาบาลในเขตภาคเหนือ 17 จังหวัด 
  ประกอบดวยโรงพยาบาลลำปาง, โรงพยาบาลนครพิงค , โรงพยาบาลแพร, โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม, 
  โรงพยาบาลสวรรคประชารักษ
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ intensive course ‘Diploma in clinical epidemiology’ดานระเบียบวิธีวิจัย 
  ในเดือนกันยายน 15 วัน รวมกับ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกยีรติ 
  ชมรมระบาดวิทยาคลินิก และชมรมเครือขายเพื่อพัฒนาคุณภาพการดูแลผูปวยในงานประจำ จัดประชุมวชิาการ 
  และอบรมเชิงปฏิบัติการ ประจำป 2559 ‘มหกรรมวิจัยการดูแลผูปวยในงานประจำ” วันที่ 4 - 7 ก.ค. 2559 
  ณ โรงแรมเซ็นทราศูนยราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร แจงวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

10. ศูนยชื่อ : ศนูยแหงความเปนเลิศทางวิชาการดานระบาดวิทยาประยุกต
                Center of Excellence in Applied Epidemiology

ศูนยท่ีจัดต้ังจากเงินปงบประมาณ 2557 (ประกาศเมื่อ วันที่ 20 สิงหาคม 2558)
11. ชื่อศูนย : ศูนยแหงความเปนเลิศทางวิชาการดานตัวเรงปฏิกริยาเคมีและการดูดซับดานสิ่งแวดลอม
                Center of Excellence in Environmental Catalysis and Adsorption
     หัวหนาศูนย : รศ.นุรักษ กฤษดานุรักษ
     สังกัด : คณะวิศวกรรมศาสตร
วัตถุประสงคและเปาหมายของศนูย
- เพ่ือสรางความโดดเดนในการทำวิจัยดานตัวเรงปฏิกิริยาและตัวดูดซับ
- เพ่ือชวยพัฒนาบุคลากรทางการวิจัยดานวัสดุศาสตรเพื่อสิ่งแวดลอม 
- เพ่ือพัฒนาบุคลากรทางบัณฑิตศึกษาจำนวน 3 - 4 คนตอป
- เพ่ือพัฒนาบุคลากรระดับ Post Doc จำนวน 1 คนตอป
- เพ่ือพัฒนาผลงานวิจัยสำหรับเผยแพรในระดับนานาชาติ อยางนอย 3 - 4 เร่ืองตอป
- เพ่ือสรางความรวมมือระหวางหนวยวิจัยอื่นๆๆ เพื่อใหนำไปสูการใชประโยชน
ผลงานวิจัยเดน
- Removal of mercury vapor from natural gas by active alumina and zeolites
- Effect of hydrocarbon Impurities on guarding capacity of HCl in Hydrogen Stream
- การประเมินเบื้องตนในการเพิ่มความบริสุทธิ์ของไบโอเอธานอลดวยตัวดูดซับชีวมวล
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        หัวหนาศูนย : ผศ.ดร.ปเตอร รักธรรม
        สังกัด : คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
   ผลงาน/รางวัล/กิจกรรมการใหบริการทางวิชาการของศนูยฯ (บางสวน)
   - The Jack Meridith Best Paper Award (Journal of Operations Management) “The contingency 
   effects of environmental uncertainty on the relationship between supply chain integration and 
   operational performance” Journal of Operations Management, 7 สิงหาคม 2559, รศ.ดร.ศากุน บุญอิต 
   จัดอบรมในหัวขอ “บทเรียนจากการถูกปฏิเสธการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ” ณ หอง F306 อาคารธรรมศาสตร 60 ป 
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร เม่ือวันที่ 17 สิงหาคม 2559
   - 2016 IEEE International conference on Management of Innovation and Technology 
  (IEEE ICMIT2016), Swissôtel Le Concorde Bangkok (Huay Kwang), 19 – 22 กันยายน 2559

12. ชื่อศูนย : ศนูยแหงความเปนเลิศทางวิชาการดานการจัดการการปฏิบัติการและสารสนเทศ
                Center of Excellence in Operations and Information Management

 

    
     หัวหนาศูนย : ศ.ทพ.ดร.สิทธิชัย ขุนทองแกว
     สังกัด : คณะทันตแพทยศาสตร
เพื่อศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสมุนไพรและสารธรรมชาติที่พบไดทั่วไปในประเทศไทย ที่มีรายงานวามีศักยภาพในการรักษาโรค  
และนำไปพัฒนาเพื่อใชเปนยาในการรักษาโรคในชองปากตอไป
ผลงานวิจัยเดน
- ผลของสารสกัดพรอโพลิสในประเทศไทยตอการยืดเกาะของไบโอฟมลเชื้อกอโรคฟนผุบนพื้นผิวไฮดรอกซี่อะพาไทตที่เคลือบฟน
  ดวยน้ำลาย
- Inhibition of lipopolysaccharide-induced expression of cyclooxygenase-2 by Zingiber cassumunar 
  Roxb. constituents in human dental pulp cells
- การพัฒนายาจากไพลเพื่อการรักษาโรคหืด
- การยับยั้งการสราง substance P ของสารสกัดจากเหงาไพลในเนื้อเยื่อในฟนมนุษย
- ผลของสารสกัดโพรพอลิสจากผึ้งชันโรงสายพันธ Trigona sirindhornae ตอการยับยั้ง
วัฏจักรการแบงตัวของเซลลมะเร็งศีรษะและลำคอ
- คุณสมบัติตานจุลชีพ, ลักษณะทางกายภาพ และพฤติกรรมหยุนหนืดของอะคริลิกเรซินที่มีอนุภาคซิลเวอรนาโนที่เตรียมดวยวิธี
  ทางชีวภาพโดยใชสารสกัดน้ำของกระชายเหลืองเปนตัวรีดิวซซิลเวอรไออน เพื่อการประยุกตใชในงานฐานฟนเทียม 

13. ชื่อศูนย : ศนูยแหงความเปนเลิศทางวิชาการดานสมุนไพรและสารธรรมชาติในการรักษาโรคในชองปาก
                Center of Excellence in Medicinal Herbs for Treatment of Oral Diseases
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      หัวหนาศูนย : รศ.ดร. ชาวสวน กาญจโนมัย
      สังกัด : คณะวิศวกรรมศาสตร
 ศูนยฯ มุงเนนวิจัยเชิงสหวิทยาการ (multi-disciplinary) และบูรณาการที่ครบวงจร  โดยทำการวิจัยพื้นฐาน (basic research) 
 ผานกระบวนการทดลอง โมเดลเชิงคณิตศาสตร และระเบียบวิธีการคำนวณเชิงตัวเลขชั้นสูง โดยมุงเปาในเชิงวิชาการเพื่อสรางผลงาน
 คุณภาพบงบอกถึงการคนหาองคความรูใหม ถูกยอมรับจากนานาชาติ สามารถตีพิมพในวารสารนานาชาติที่มี impact factor สูง 
 และทำงานวจิัยประยุกต (applied research) ตอยอดองคความรูจากงานวิจัยพื้นฐาน เพื่อมุงเปาพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสอดคลอง
 กับความตองการของประเทศ โดยผลสรุปงานวิจัยจะออกมาในรูปแบบขอมูลการทดสอบ (experimental data) และงานวจัิย
 อุตสาหกรรม (industry research) ที่สามารถจดสิทธิบัตรไดและสามารถนำไปใชงานไดจริง
 ผลงาน/รางวัล/กิจกรรมการใหบริการทางวิชาการของศนูยฯ (บางสวน) วัตถุประสงค
 

   หนังสือ "ความเสียหายของวัสดุทางวิศวกรรม" 410 หนา พ.ศ. 2559

14. ชื่อศูนย : ศนูยแหงความเปนเลิศทางวิชาการดานวิศวกรรมและสมรรถนะของวัสดุ
                Center of Excellence in Materials Engineering and Performance (CE-MEP)

ศูนยที่จัดตั้งจากเงินปงบประมาณ 2559 (ประกาศเมื่อ วันที่ 11 พ.ค.2559)
15. ชื่อศูนย : ศนูยแหงความเปนเลิศทางวิชาการดานวัสดุและเทคโนโลยีพลาสมา
                Center of Excellence in Materials and Plasma Technology

    หัวหนาศูนย : รศ. ดร. ปกรณ  โอภาประกาสิต
    สังกัด : สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
การจัดตั้งศูนยแหงความเปนเลิศทางวิชาการดานวัสดุและเทคโนโลยีพลาสมา มีเปาหมายเพื่อเปนศูนยวิจัยชั้นนำของประเทศ ที่ดำเนินงาน
วิจัยและพัฒนา ต้ังแตระดับพื้นฐานและการประยุกตอยางครับวงจร จนนำไปสูการประยุกตใชประโยชนผลงานวิจยัในระดับอุตสาหกรรม 
เพื่อสรางสรางงาน สรางรายได อันจะสงผลกระทบอยางสูงตอการพัฒนาประเทศ และมุงหวังใหเปนศูนยวิจัยชั้นนำของดานวัสดุและ
เทคโนโลยีพลาสมาในภูมิภาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใตในอนาคต ตลอดจนเปนการสรางความรวมมือทางดานงานวิจัยระหวางหนวยงาน 
ภายในมหาวิทยาลัย อันจะนำไปสูการยกระดับมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยวจัิยระดับแนวหนาของประเทศตอไป
ผลงานวิจัยเดน
บทความตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
- ที่อยูในฐานขอมูล SCOPUS ในชวง 3 ปยอนหลัง (ป 2556-2558) จำนวนมากกวา 31 บทความ 
- จำนวนผลงานตีพิมพใน International Conference Proceedings มากกวา 25 บทความ
  ผลงานที่ไดรับการอางอิงในวงวิชาการ 
- ขอมูลการอางอิงผลงานวิจัย จากฐานขอมูล SCOPUS ในชวง 3 ปยอนหลัง (ป 2556-2558) จำนวนรวม 661 ครั้ง 
  จำนวนการอางอิงผลงานวิจัยรวมทั้งหมด 1962 ครั้ง 
การจดสิทธิบัตร/ส่ิงประดิษฐ/รางวัล 
- สิทธิบัตรนานาชาติ 1 ผลงาน สิทธิบัตรไทย 11 ผลงาน
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เครือขายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network: RUN)

          เครือขายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวจัิย (Research University Network: RUN) ซึ่งประกอบไปดวย 
7 มหาวิทยาลัย ไดแก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และอีก 1 มหาวิทยาลัยสมทบ คือ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ไดแสดงเจตนารมยรวมกันในการประสานความรวมมือทางวิชาการ การวิจัยและพัฒนาถายทอดองคความรูและเทคโนโลยี ซึ่งจะ
สงเสริมใหระบบอุดมศึกษาของประเทศสามารถสรางกลุมเครือขายพนัธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย เปนการยกระดับมาตรฐาน
มหาวิทยาลัยรวมกัน เปนการเพิ่มบทบาทสำคัญในการวจิัยและพัฒนาองคความรู นวัตกรรม การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
และขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศสูการเปนศูนยกลางทางการศึกษาและวิจัยพัฒนาในระดับภูมิภาค โดยมุงเปาวิจัย
ใน 8 คลัสเตอรสำคัญ ไดแก 
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบ 2 คลัสเตอร ไดแก 
   1. คลัสเตอรพลังงาน โดยมี ศาสตราจารย ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช คณะวิศวกรรมศาสตร เปนประธานคลัสเตอร 
   2. คลัสเตอรดิจิทัล  โดยมี อาจารย ดร. วิรัช ศรเลิศล้ำวาณิช สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร เปนประธานคลัสเตอร

การดำเนนิงานดานทนุสนับสนนุการวิจัย ดังนี้
        
       1.1 การไดรับจัดสรรทุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
        คลัสเตอรพลังงาน ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ภายใตแผนงานวิจัยตอบสนองนโยบาย/
เปาหมายของรัฐบาล ประจำปงบประมาณ 2559 ในกิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนการทำวิจัย กิจกรรม : โครงการความรวมมือเครือขาย
มหาวิทยาลัย แผนกิจกรรม “โครงการเปล่ียนน้ำมันปาลมและน้ำมันเหลือทิ้งจากทะลายปาลม เปนดีเซลโดยตรงเพื่อผลิตกระแสไฟฟา 100 กิโลวัตต” 
งบประมาณ 32,000,000 บาท โดยมี ศาสตราจารย ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
เปนหัวหนาแผนกิจกรรม ซึ่งโครงการดังกลาวประกอบดวยโครงการหลักและโครงการวิจัยยอย 8 โครงการ โดยแตละโครงการจะมีนักวิจัย
ภายใตเครือขายพนัธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย 7 มหาวิทยาลัยเปนหัวหนาโครงการยอยแตละโครงการ
        1.2 การจัดสรรทนุวิจัยภายในคลัสเตอรพลังงาน
        มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดสนับสนุนงบประมาณจากเงินกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประจำปงบประมาณ 2559 
จำนวน 3,841,330 บาท ใหกับคลัสเตอรพลังงาน ภายใตโครงการเครือขายพนัธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University 
Network: RUN)  เพื่อดำเนินการวิจัยจำนวนท้ังสิ้น 11 โครงการ  
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การประชุมของเครือขายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพ่ือการวิจัย 

 1. ประชุมสัมมนาเครือขายประจำป คร้ังที่ 2 (The 2nd Annual Meeting : Research University Network) 
วันที่ 10-12 มกราคม 2559 ณ โรงแรม Long Beach Garden Hotel จังหวัดชลบรุี
 2. การประชุมคณะกรรมการบริหารเครือขายพันธมติรมหาวิทยาลัยเพ่ือการวิจัย  
    2.1 คร้ังที่ 5/2558 วันที่ 5-7 พฤศจกิายน 2558 ณ SIBSAN RESORT & SPA MAETAENG จังหวัดเชียงใหม
    2.2 คร้ังที่ 1/2559 วันที่ 11 มกราคม 2559 ณ โรงแรม Long Beach Garden Hotel จังหวัดชลบุรี 
    2.3 คร้ังที่ 2/2559 วันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2559 ณ โรงแรมแคนทารี โฮเทล อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
    2.4 คร้ังที่ 3/2559 วันที่ 30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมอาวนางวิลลา จังหวดักระบ่ี
 3. การประชุมเครือขายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย คลัสเตอรพลังงาน 
    3.1 คร้ังที่ 1/2559 วันที่ 21-22 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแกน

3.2 ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 13 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรม อมารี ดอนเมือง แอรพอรต กรุงเทพฯ
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การประชุมของเครือขายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพ่ือการวิจัย 

4. การประชุมเครือขายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย คลัสเตอรอาเซียน 1/2559 วันที่ 24 มิถุนายน 2559 
    ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 5. การประชุมเครือขายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย คลัสเตอรเกษตรและอาหาร 
    5.1 กลุม Food and Functional Food วันที่ 23 กนัยายน 2559 ณ หองประชุมทับทิม ชั้น 2 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ 
                สถาบันวิจัยและพฒันาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
    5.2 การวมเดินทางไปเจรจาความรวมมือดานการวิจัย ดาน Precision Agriculture และ Functional Food 
         ระหวางวันท่ี 27 กนัยายน – 1 ตุลาคม 2559 ณ ประเทศนิวซีแลนด 

6. การประชุมเครือขายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย คลัสเตอรสุขภาพ 
    6.1 คร้ังที่ 1/2559 วันที่ 13 พฤษภาคม 2558 ณ หองประชุม 616 ช้ัน 6 อาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร
         ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
    6.2 คร้ังที่ 2/2559 วันที่ 19 กันยายน 2559 ณ หองประชุม 1114 ชั้น 11 อาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร 
         ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

7. การประชุมเครือขายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย คลัสเตอรวัสดุ
    7.1 กลุมเซนเซอร 
         1) ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 4 มีนาคม 2559 ณ หองประชุมพระยาอรรถกระวีสุนทร ช้ัน 7 อาคารสำนักทรัพยากรการเรียนรู
         คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จังหวัดสงขลา 
         2) ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 24 มีนาคม 2559 ณ หองประชุมพระยาอรรถกระวีสุนทร ชั้น 7 อาคารสำนักทรัพยากรการเรียนรู
         คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จังหวัดสงขลา
         3) ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ณ หองประชมุพระยาอรรถกระวีสุนทร ช้ัน 7 อาคารสำนักทรัพยากรการเรียนรู
         คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จังหวัดสงขลา
         4) ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 16 มิถุนายน 2559 ณ หองประชุมพระยาอรรถกระวีสุนทร ชั้น 7 อาคารสำนักทรัพยากรการเรียนรู
         คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จังหวัดสงขลา
         5) ครั้งที่ 5/2559 วันที่ 29 กรกฎาคม 2559  ณ หองประชุมพระยาอรรถกระวีสุนทร ช้ัน 7 อาคารสำนักทรัพยากรการเรียนรู
         คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จังหวัดสงขลา
         6) ครั้งที่ 6/2559 วันที่ 1 กันยายน 2559  ณ หองประชุมพระยาอรรถกระวีสุนทร ชั้น 7 อาคารสำนักทรัพยากรการเรียนรู
         คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จังหวัดสงขลา
    7.2 กลุมวัสดุพลังงาน
         1) ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 5 สิงหาคม 2559  ณ หองประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธกิารบดี 
         มหาวิทยาลัยขอนแกน จังหวัดขอนแกน 
         2) ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 9 กันยายน 2559 ณ หองประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี 
         มหาวิทยาลัยขอนแกน จังหวัดขอนแกน
    7.3 การรวมเดินทางไปเจรจาความรวมมือดานการวิจัยกับ MacDiarmid Institute ระหวางวันท่ี 26 กันยายน – 2 ตุลาคม 2559 
         ณ ประเทศนิวซีแลนด 

8. การประชุมเครือขายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย คลัสเตอรหุนยนต
    8.1 คร้ังที่ 1/2559 วันที่ 1 เมษายน 2559 ณ หองประชุม 201 ช้ัน 2 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
         ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
    8.2 คร้ังที่ 2/2559 วันที่ 22 เมษายน 2559 ณ หองสวนรวมใจ อาคาร 3 ช้ัน 1 คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
    8.3 คร้ังที่ 3/2559 วันที่ 24 มิถุนายน 2559 ณ ณ หองประชุม ชั้น 2 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
         ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย  อธิการบดี
ศาสตราจารย ดร. ประมวญ เทพชยัศรี  รองอธกิารบดีฝายวิจัย
ผูชวยศาสตราจารย ดร. รัชฎา คงคะจันทร ผูชวยอธกิารบดีฝายวิจัย (1 ก.พ. 58 ถึง 30 มิ.ย. 59)
ดร. วิรัช ศรเลิศล้ำวาณิช   ผูชวยอธกิารบดีฝายวิจัย (1 ก.ค. 59 ถึงปจจบุัน)
นางพรพิมล บุญศิริ    ผูอำนวยการกองบริหารการวจัิย

คณะทำงานดานขอมูล
นางสาวทัศนีย ดาวเรือง
นางบุญถม วชิราธาดา
นายณรงค เมืองโสภา
นางวิลาวัลย กางการ
นางสาวเบญจวรรณ ประจวบลาภ
นางสาวเฟองกาญจน สารัมภานนท
นางสาวสุปราณี ปราชญรัตนะกวี
นางสาวจินตนา เที่ยงตรง
นางสาวศิตกมล วงษสมบูรณ
นางสาวอิศราภรณ ใจกลา
นายหฤหรรษ สมใจ
นางสาวชัชฎา วุฒิโชคดำรงค
นายศรีภูมิ อิศรพันธุ
นางสาววราภรณ มวงใหญเกาะ
นายสถาพร เสนาวงค
นางสาวหทยัชนก พึ่งศรี
นางสาวสิริลักษณ สาตบางหลวง

หนวยธุรการ
นายอทุยั ขนัธมาลัย
นางสาวสุนันท เทียนสวาง
นายรติ สมันตรัฐ
นางสุวรรณา ใจจุมปู
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