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ตามท่ีได้รับมอบหมายให้ดูแลงานวิจัย  ซ่ึงเป็นภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลัยต้ังแต่เดือนกันยายน 2554  โดยกํากับ ดูแลสํานักงาน
บริหารการวิจัย ซ่ึงเป็นหน่วยงานสังกัดในสํานักงานอธิการบดีที่มีภารกิจ
ในการนํานโยบายทางด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ  ได้แก่ 
การจัดสรรทุนวิจัย การส่งเสริม เผยแพร่งานวิจัย การสนับสนุนการ
ผลิตผลงานทางวิชาการเพ่ือการเรียนการสอน การกํากับดูแลและการ
จัดทําวารสารวิชาการ  การจัดสรรเงินรางวัลด้านวิจัย ตลอดจนจัดหาส่ิง
อํานวยความสะดวกด้านการวิจัย   

รายงานประจําปี 2553 – 2554 ฉบับน้ีเป็นการรายงานผลการดําเนินงานในภาพรวมด้านการ
วิจัย ของมหาวิทยาลัย ซ่ึงส่วนหนึ่งเป็นผลงานที่มาจากคณาจารย์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ ของมหาวิทยาลัย 
และผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลต่างๆในรายงานฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์ที่จะนําไปใช้ในการอ้างอิง หรือ
นําไปศึกษา วิเคราะห์ต่อไป 

ท้ายนี้ ผมขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ของสํานักงานบริหารการวิจัยทุกท่าน ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกัน
จัดทํารายงานประจําปีฉบับน้ีจนสําเร็จลุล่วง  ตลอดจนปฏิบัติงานตามพันธกิจด้านวิจัยของ
มหาวิทยาลัยอย่างเต็มกําลังความสามารถ  เพื่อก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยสมบูรณ์แบบ 
 
 
 
 
 
 

(รองศาสตราจารย์พรชยั  ตระกูลวรานนท์) 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ศูนย์ลําปาง 

 

  

  

 

สารจากรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ศูนย์ลําปาสารจากรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ศูนย์ลําปางง  



22  สํานักงานบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สํานักงานบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  

  

  

 

ตามที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มมหาวิทยาลัยวิจัย
แห่งชาติ 1 ใน 9 มหาวิทยาลัย จากทั่วประเทศ กอปรสภามหาวิทยาลัยและคณะ
ผู้ บ ริ ห า ร ม ห า วิ ท ย า ลั ย มี น โ ย บ า ยห ลั ก ที่ จ ะ ส นั บ ส นุ น ง า น วิ จั ย ข อ ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้เพ่ิมขึ้นอย่างก้าวกระโดดน้ัน สํานักงานบริหาร     
การวิจัยซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการบริหารการวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์      
เพ่ือตอบสนองความต้องการด้านการวิจัยของบุคลากรธรรมศาสตร์อย่างทั่วถึง 
การบริหารจัดการในสํานักงานฯที่มีประสิทธิภาพถือว่าเป็นกลไกหลักอันหน่ึง      
ที่จะทําให้เป้าหมายความเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่มีมาตรฐานระดับสากลบรรลุได้                
ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดสรรงบประมาณให้กองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยภายใต้การกํากับดูแลโดย
สํานักงานบริหารการวิจัย ในอัตราที่เพ่ิมขึ้นทุกปี ผลทําให้งานวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในภาพรวม         
มีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน ซึ่งวัดได้จากจํานวนผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารมาตรฐานเพ่ิมขึ้น จํานวนดัชนี
การอ้างอิงรวม (Citation and H-Index) ของมหาวิทยาลัยที่เพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ และในปีที่ผ่านมานักวิจัยของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จากหลายสาขา ได้สร้างผลงานวิจัยโดดเด่นและได้รับรางวัลทางด้านการวิจัยทั้งจากภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งระดับชาติและนานาชาติจํานวนมาก บุคลากรเหล่าน้ีถือว่าเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าอย่าง
ยิ่งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

          รายงานประจําปีเล่มน้ีได้รวบรวมข้อมูลเก่ียวกับภาพรวมการดําเนินงานของสํานักงานบริหารการวิจัยทั้งใน
ด้านภารกิจการจัดสรรทุนวิจยั ภารกิจส่งเสริมและเผยแพร่งานวิจัย ตลอดจนการแสดงข้อมูลสถานะการจัดสรรทุน
วิจัยในปีต่างๆ เพ่ือให้เห็นภาพรวมเกี่ยวกับทิศทางการวิจัยภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งข้อมูลเหล่าน้ีผู้บรหิารที่เก่ียวข้อง
ในทุกระดับสามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการได้ไมม่ากก็น้อย  

          ผมในนามของฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอขอบคุณนักวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทุกท่านที่ได้
สร้างผลงานท่ีมีคุณค่าและสร้างช่ือเสียงทางด้านการวิจัยแก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และหวังเป็นอย่างย่ิงว่าทุก
ท่านจะเป็นกําลังหลักของมหาวิทยาลัยในการสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล  เ พ่ือผลักดัน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไปสู่ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยเทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยช้ันนําทั้งในระดับสากลและ
นานาชาติในอนาคตอันใกล้นี้ 
 

 

(ศาสตราจารย์ ดร. ผดุงศักด์ิ  รัตนเดโช) 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย 

 

สารจากสารจากผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิจัยผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย  
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ภาพรวมสํานักงานบริหารการวิภาพรวมสํานักงานบริหารการวิจัยจัย  

 
11. . ความเป็นมาความเป็นมา  

สํานักงานบริหารการวิจัย เป็นหน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี จัดตั้งข้ึนตามมติสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     
เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม 2551 เป็นหน่วยงานรองรับการดําเนินงานทางด้านบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายใต้
การบังคับบัญชาของรองอธิการบดีท่ีได้รับมอบหมายจากอธิการบดีให้เป็นผู้บริหารงานทางด้านการวิจัยผ่านคณะกรรมการบริหาร
งานวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ดําเนินการตามเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัยในการมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย (Research 
University)  

22. . วิสัยทัศน์สํานักงานบริหารการวิจัยวิสัยทัศน์สํานักงานบริหารการวิจัย      
เป็นหน่วยงานด้านการบริหารการวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดําเนินการอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ     

เพ่ือตอบสนองความต้องการด้านการวิจัยของบุคลากรธรรมศาสตร์อย่างท่ัวถึง  

33. . พันธกิจพันธกิจ  
 1. การจัดสรรทุนวิจัยและติดตามประเมินผลโครงการวิจัย 
 2. ส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัย 
 3. สร้างบรรยากาศและแรงจูงใจในการทํางานท่ีเอ้ือต่อการทํางานวิจัย ให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

44. . ภารกิจ ภารกิจ   
 สํานักงานบริหารการวิจัย มีการกําหนดขอบเขตภาระงานท่ีเกี่ยวข้องจํานวน 2 งาน ดังน้ี 

1. งานวางแผนและบริหารงานวิจัย 
มีภาระงานด้านการเสนอนโยบาย ทิศทาง และแผนงานวิจัยของมหาวิทยาลัย แสวงหาและรวบรวมแหล่งทุนวิจัย 

จัดสรรทุนและบริหารงบประมาณวิจัยท้ังส่วนของงบรายได้และงบประมาณแผ่นดิน ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าของ
โครงการวิจัย ดําเนินการพิจารณาโครงการด้านจริยธรรมการวิจัยและความปลอดภัยทางชีวภาพ และประสานงานกับหน่วยงานท้ัง
ภายในและภายนอกท่ีเกี่ยวข้องกับการวิจัย 

งานท่ีอยู่ในความดูแลของงานวางแผนและบริหารงานวิจัย 
1.1  การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน 
1.2 การจัดสรรทุนวิจัยจากกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้แก่ 

1.2.1 ทุนวิจัยประเภทท่ัวไป ได้แก่  
1.2.1.1 ทุนวิจัยประเภทท่ัวไปตามความถนัด/ความสนใจของคณาจารย์และบุคลากร 
1.2.1.2 ทุนวิจัยประเภทท่ัวไป มีการจัดสรรทุนวิจัย 4 สถาบันหลัก (เริ่มจัดสรรในปีงบประมาณ 2555) 
1.2.1.3 ทุนวิจัยประเภทท่ัวไป มีการจัดสรรทุนตามประเด็นหลัก (เริ่มจัดสรรในปีงบประมาณ 2555) 
1.2.1.4 ทุนวิจัยประเภทท่ัวไป สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

1.2.2 ทุนวิจัยสถาบัน 
1.2.3 ทุนวิจัยเพ่ือพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ 
1.2.4 ทุนสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ 

1.3 การจัดสรรทุนส่งเสริมการทําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากงบประมาณแผ่นดิน และกองทุน
บัณฑิตศึกษา 

1.4 การประสานงานกับหน่วยงานวิจัยภายนอกที่ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เป็นต้น 

1.5 การจัดต้ังและสนับสนุนงบประมาณให้แก่ศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการและหน่วยงานวิจัยเฉพาะทาง 
1.6 การพิจารณาข้อเสนอโครงการและการออกใบรับรองให้แกโ่ครงการวิจัยด้าน 

1.6.1 จริยธรรมการวิจัยในคน 
1.6.2 จริยธรรมการวิจัยในสัตว์ทดลอง 
1.6.3 พันธุวิศวกรรมและความปลอดภัยทางชีวภาพ 



22  สํานักงานบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สํานักงานบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

  
1.7  การประสานงานและกํากับดูแลอาคารสัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์

เพ่ือการวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และศูนย์วิจัยค้นคว้าและพัฒนายา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
1.8  โครงการรางวัล TTF AWARD (ร่วมกับมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย) เพ่ือคัดเลือกผลงานทางวิชาการดีเด่น 

22. . งานส่งเสริมและเผยแพร่งานวิจัยงานส่งเสริมและเผยแพร่งานวิจัย  
 มีภาระงานดําเนินการส่งเสริมและเผยแพร่งานวิจัยของ คณาจารย์ บุคลากร ตลอดจนนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
ให้มีโอกาสและช่องทางการนําผลงานวิจัยออกเผยแพร่สู่สาธารณชนในลักษณะของการนําเสนอผลงานในเวทีวิชาการท้ังในประเทศ 
และต่างประเทศ สนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานในวารสารทางวิชาการท้ังระดับชาติ และระดับนานาชาติ สนับสนุนผลงานวิจัยไปจด
ลิขสิทธ์ิ และอนุสิทธิบัตร เพ่ือยกระดับคุณภาพผลงานวิจัย ตลอดจนสนับสนุนการเขียนตําราและผลิตสื่อเพ่ือสนับสนุนการเรียนการ
สอนอีกด้วย 

    งานและโครงการท่ีอยู่ในความดูแลของงานส่งเสริมและเผยแพร่งานวิจัยงานและโครงการท่ีอยู่ในความดูแลของงานส่งเสริมและเผยแพร่งานวิจัย  
2.1 การจัดสัมมนา/อบรม ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัย 
2.2 การสนับสนุนการตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานวิจัย และการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร  

 2.2.1 ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ สําหรับบุคลากร 
 2.2.2 ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิทยานิพนธ์ในวารสารทางวิชาการ/การประชุมวิชาการ 
 2.2.3 ทุนสร้างสรรค์ (เริ่มจัดสรรในปีงบประมาณ 2555) 
 2.2.4 ทุนบทความวิชาการ (เริ่มจัดสรรในปีงบประมาณ 2555) 
 2.2.5 ทุนสนับสนุนการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ผลงานวิจัย 

2.3 การสนับสนุนการไปเสนอผลงาน/อบรม/ดูงาน ในต่างประเทศจากกองทุนเพ่ิมพูนความรู้ในต่างประเทศ และ
สนับสนุนการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติของหน่วยงานภายใน 

2.4 การให้รางวัลด้านการวิจัย 
2.4.1 รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
2.4.2 รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
2.4.3 รางวัลวิทยานิพนธ์ จากกองทุน นรนิติ เศรษฐบุตร 
2.4.4 ดําเนินการจัดงาน “วันนักวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”เพ่ือมอบโล่แก่ผู้สร้างชื่อเสียงด้านการวิจัยให้แก่

มหาวิทยาลัย  
2.5 การสนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการเพ่ือการเรียนการสอน ได้แก่ 

2.5.1 ทุนสนับสนุนการเขียนตํารา 
2.5.2 ทุนสนับสนุนการจัดทําสื่อการสอน 

2.6 กํากับดูแลและการจัดทําวารสารทางวิชาการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จํานวน 4 ฉบับ 
2.6.1 การจัดทําวารสารวิชาการภาษาไทย  

- วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
- วารสารธรรมศาสตร์   

2.6.2 การจัดทําวารสารภาษาอังกฤษ 
- Thammasat International Journal Of Science and Technology   
- Thammasat Review   

2.7 การจัดประชุมวิชาการ ระดับชาติ เช่น การจัดประชุมวิชาการประเพณี 4 สถาบัน การจัดประชุมวิชาการ
ธรรมศาสตร์วิจัย และการจัดประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา โครงการ Thailand Research Expo (ร่วมกับสํานักงาน
คณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ) เพ่ือนําเสนอเผยแพร่ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สู่สาธารณชน 
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55. .       นโยบายและแนวทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยนโยบายและแนวทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย    

 
1. มุ่งเน้นการวิจัยท่ีสามารถนําผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ นําไปปฏิบัติ หรือนําไปเป็นแนวทางในการวิจัยต่อเนื่อง โดยให้

สอดคล้องกับแนวทางการวิจัยของชาติ 
2. มุ่งเน้นการวิจัยในเร่ืองท่ีเป็นปัญหาระดับชาติ หรือนานาชาติ ในทุกๆกลุ่มคณะวิชา 
3. มุ่งเน้นการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ท้ังในด้านสังคม การเมือง ศิลปวัฒนธรรม เศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรม 

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สุขศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม 
4. มุ่งเน้นการวิจัยเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของประเทศในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี    

กับต่างประเทศ 
5. มุ่งเน้นการวิจัยพ้ืนฐาน เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ และการวิจัย เพ่ือพัฒนาภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
6. มุ่งเน้นการวิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนการวิจัยสถาบัน เพ่ือนําไปสู่การปรับปรุงการเรียนการสอน 

และการบริหารจัดการ 
7. มุ่งเน้นการวิจัยเพ่ือการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ๆ เพ่ือนําไปสู่การจดสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์งานต่างๆ                

ของมหาวิทยาลัย 
8. มุ่งเน้นการสร้างนักวิจัย หน่วยวิจัยเฉพาะทาง ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง และศูนย์วิจัยสหวิทยาการในทุกๆ กลุ่มคณะวิชา 
9. สนับสนุนงบประมาณและการจัดต้ังศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการ 

 
66. . ประเด็นยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ : : ในกรอบระยะเวลา ในกรอบระยะเวลา 55  ปี ปี ((พพ..ศศ. . 22555500  --  22555544)  
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ มธ. เป้าประสงค์ มธ. กลยุทธ์ของสํานักงานบริหารการวิจัย 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
     การพัฒนาคุณภาพวิชาการ
ให้เ ทียบเท่ามาตรฐานระดับ
สากลของมหาวิทยาลัยชั้นนําใน
ต่างประเทศ 

 
 
บัณฑิตระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษามีมาตรฐานเดียวกัน
กับมหาวิทยาลัย 
ในต่างประเทศ 

 
 
1.ส่งเสริมการเรียนการสอนท่ีมีการค้นคว้าวิจัยด้วย
ตนเองทุกระดับท้ังผู้สอนผู้เรียนและฝ่ายสนับสนุน 
2.ส่งเสริมการพัฒนาตํารา/สื่อการสอน/วารสารทาง
วิชาการท่ีมีมาตรฐานท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
     การ พัฒนา ไป สู่การ เป็ น
มหาวิทยาลัยท่ีให้ความสําคัญกับ
การวิจัยและการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา 

 
 
มหาวิทยาลัยเป็นผู้นําการวิจัย 
ทางสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ท่ี
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ประเทศ และมีการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีเป็นท่ี
ยอมรับในด้านคุณภาพจากสังคม 
และมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 

 
 
3. สนับสนุนทุนวิจัยและแสวงหาทุนวิจัย ท้ังจากภายใน 
และภายนอก 
4. ส่งเสริมให้องค์ความรู้ท่ีได้จากการวิจัย ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ และนําไปใช้ ประโยชน์ในพัฒนา การ
เรียนการสอน และการบริการวิชาการทางสังคม 
5. ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ การจดสิทธิบัตร และ
ทรัพย์สินทางปัญญา 
6. ยกย่องเชิดชูผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถ ด้านการวิจัย 
และสร้างแรงจงูใจในการทํางานวิจัย 
7. พัฒนามาตรฐานการวิจัย ด้านจริยธรรม ให้ได้รับการ
ยอมรับในระดับสากล 
8. ส่งเสริมการรวมกลุ่มวิจัยเฉพาะทาง เพ่ือไปสู่ ความ
เป็นเลิศ 
 



44  สํานักงานบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สํานักงานบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

  
ประเด็นยุทธศาสตร์ มธ. เป้าประสงค์ มธ. กลยุทธ์ของสํานักงานบริหารการวิจัย 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาประสิทธิภาพการ
จัดการภายในองค์กร 

 
 
ระบบบริหารจัดการภายใน
มหาวิทยาลัย มีประสิทธิภาพ
คล่องตัว 

 
 
9. สร้างระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ภายใน
สํานักงาน  
10 วิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยง 
11. สํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
12. พัฒนาบุคลากร ทรัพยากรท่ีเอ้ือต่อการทํางาน และ
พัฒนาระบบประเมินผลบุคลากร 
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โครงสร้างการบริหารสํานักงานบริหารการวิจัย (พ.ศ. 2555) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ศูนย์ลําปาง 
(กํากับดูแลทางด้านการวิจัย) 

รองศาสตราจารย์พรชัย ตระกูลวรานนท์ 

สํานักงานบริหารการวิจัย 
ผู้อํานวยการ : นางสาวอัจฉรา  จินดารัตน์ (รษก.) 

 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย 
ศาสตราจารย์ ดร. ผดุงศักด์ิ รัตนเดโช 

หัวหน้างาน 
นางบุญถม  วชิราธาดา1 

เจ้าหน้าที่ 
1. นางสาวเฟื่องกาญจน์  สารัมภานนท์  
2. นางวิลาวัลย์  กางการ2 

3. นายทศพร  สมใจ 
4. นางสาวสุนิสา สัมฤทธิ์  
5. นายเถกิงศักด์ิ   ไชยา 

งานวางแผนและบริหารงานวิจัย งานส่งเสริมและเผยแพร่งานวิจัย 

หัวหน้างาน: 
นางสาวทัศนีย์  ดาวเรือง (รษก.) 
เจ้าหน้าที่ 
1. นางสาวเบญจวรรณ  ประจวบลาภ3 

2. นางสาวสุปราณี  ปราชญ์รัตนะกวี 
3. นางสาวศิตกมล  วงษ์สมบูรณ์ 
4. นางสาวจินตนา  เท่ียงตรง 
5. นายวัฒนา  แกล้วทนงค์ 

หน่วยเลขานุการสํานักงาน 

1. นายรติ  สมันตรัฐ 
2. นายอุทัย  ขันธมาลัย 
3. นางสาวศิริรัตน์  จําปาสด 
4. นางนันทา  พงษ์เปรม4 

5. นางสุวรรณา   ใจจูมปู 
 

รายงานประจําปี 
รายงานประจําปี 22 55 55 33   -- 22 55 55 44   

55   

 

หมายเหตุ  1    หัวหน้างานส่งเสริมและเผยแพร่งานวิจัย ทําหน้าที่ดูแลหน่วยธุรการ 
              2 , 3  นักวิชาการศึกษาที่ช่วยงานหน่วยธุรการ  

4     เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2556 (1 ตุลาคม 2555) 
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รายงานผลการดําเนินงาน ปี รายงานผลการดําเนินงาน ปี 22555533  ––  22555544  

การจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยการจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย  
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11..    ด้านการจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยด้านการจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัย เพ่ือก้าวไปสู่การเป็น “มหาวิทยาลัย

วิจัย (Research University)” และมีนโยบายในการส่งเสริมการวิจัยเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของประเทศในการแข่งขันกับนานาชาติ 
โดยมหาวิทยาลัยได้ให้ความสําคัญกับคุณค่าของการวิจัย ซ่ึงเป็นส่วนสําคัญในการเสริมสร้างองค์ความรู้ในทางทฤษฎี ความรู้       
เชิงประยุกต์ใหม่ๆ อันเป็นพ้ืนฐานสําคัญในการสนับสนุนหรือส่งเสริมภารกิจอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัย จึงได้จัดให้มีทุนสนับสนุน      
การวิจัยในประเภทต่างๆ ดังนี้ 

หน่วย : บาท 

แหล่งทุน ปีงบประมาณ 2552  ปีงบประมาณ 2553 ปีงบประมาณ 2554 
เงินอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน 58,854,400  23,816,800  29,810,500 
เงินสนับสนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

11,510,000  15,717,640  16,692,688  

การร่วมทุนสนับสนุนการวิจัยกับหน่วยงานภายนอก - 5,289,692  2,271,865  
โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ - - 111,670,000  

รวม 70,364,400  44,821,132  160,445,053 
 
 

กราฟแสดงการจัดสรรทุนวิจัยในภาพรวมจากทุกแหล่งทุน ปีงบประมาณ กราฟแสดงการจัดสรรทุนวิจัยในภาพรวมจากทุกแหล่งทุน ปีงบประมาณ 22555522  ––  22555544  
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44.82

หน่วย : ล้านบาท 

70.36 

160.45 
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11..11      เงินอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดินเงินอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน  
เป็นโครงการวิจัยท่ีได้รับประมาณเป็นเงินอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน  โดยข้อเสนอโครงการวิจัย

จะต้องเป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของประเทศ และนโยบายการวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยมีคณะอนุกรรมการ
พิจารณาทุนวิจัยและส่งเสริมการวิจัยของมหาวิทยาลัยเป็นผู้กลั่นกรองข้อเสนอโครงการวิจัยรวมท้ังงบประมาณให้ถูกต้อง เหมาะสม 
ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กําหนด และตามวงเงินงบประมาณแผ่นดินท่ีได้รับจัดสรรจากสํานักงบประมาณ 
ซ่ึงได้พิจารณาและประกาศผลจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และ 2554 
จําแนกตามสาขาวิชาดังนี้ 
 

สาขาวิชา 
ปีงบประมาณ 2553 ปีงบประมาณ 2554 

จํานวน
โครงการ 

 งบประมาณ(บาท) จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 

สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 8 7,343,100  11 6,856,000  
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 9 3,068,000  19 9,552,900  
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 14 13,405,700  17 13,401,600  

รวม 31 23,816,800  47 29,810,500  
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กราฟแสดงการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน จําแนกตามสาขา ปี 2552 – 2554 
 

 

 
 
 

กราฟการจัดสรรเงินอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินในภาพรวม ปีงบประมาณ 2552-2554 
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รายชื่อโครงการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ 2553 
 

ชื่อข้อเสนอโครงการวิจัย ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย งบประมาณ (บาท) 

คณะเศรษฐศาสตร์ (1 โครงการ) 655,700 

1. สิ่งแวดล้อมกับเศรษฐกิจไทย: ผลกระทบและ
แนวทางป้องกัน 

รศ.ดร. ปัทมาวดี  โพชนุกูล (ซูซูกิ) 655,700 

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน (1 โครงการ) 1,050,000 

2. การวิเคราะห์กระบวนการบริหารจัดการการสื่อสาร
เพ่ือการพัฒนาการท่องเท่ียวแบบย่ังยืนของชุมชนใน
ภูมิภาค 

รศ. กิติมา  สุนสนธิ 1,050,000 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (5 โครงการ) 1,882,700 

3. การคัดกรองและกลไกการออกฤทธิ์ของสารออกฤทธ์ิ
ทางชีวภาพท่ีมีคุณสมบัติเป็นตัวยับย้ังการเหนี่ยวนําสื่อ
สัญญานแคลเซ่ียมจากพืชสมุนไพรวงศ์  COMPOSITAE 
และพืชสมุนไพรอ่ืน ๆ  ท่ีมีศักยภาพ 

อ.ดร. รัฐดา  จันทร์กลั่น 571,200 

4. อิทธิพลของสารสกัดจากใบชาจีนและใบหม่อนต่อ
การผลิตของไก่ไข่ คุณภาพไข่  และโคเลสเตอรอลในไข่
แดง 

รศ.ดร. ไพโชค  ปัญจะ 315,000 

5. การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดสมุนไพรเอ้ือง
หมายนาต่อเชื้อจุลชีพ 

ผศ.ดร. ดรุณี  ศรีชนะ 370,200 

6. การศึกษาและทํานายผลของพลาสมาและปฏิกิริยา
นิวเคลียร์ฟิวชันในเคร่ืองโทคาแมคขนาดเล็กโดยใช้
แบบจําลองทางคณิตศาสตร์แบบรวม 

อ.ดร. นพพร  พูลยรัตน์ 447,700 

7. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เค้กและคุกกี้จากแป้งสาลผีสม
แป้งข้าวสีนิล 

รศ.ดร. สุนทรี  สุวรรณสิชณน ์ 
 (วราอุบล) 

178,600 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (4 โครงการ) 1,185,300 

8. การขยายตัวของรอยร้าวล้าของอีพอกซีเรซิน รศ.ดร. ชาวสวน  กาญจโนมัย 186,700 

9. กระบวนการไพโรไลซีสพลาสติกเหลือใช้ด้วยคล่ืน
ไมโครเวฟมัลติโหมดท่ีกําลังสูง 

ศ.ดร. ผดุงศักด์ิ  รัตนเดโช 452,600 

10. การวิจัยและพัฒนาระบบไมโครเวฟสําหรับการ
ผลิตไบโอดีดีเซล 

ผศ.ดร. มาลี  สันติคุณาภรณ ์ 334,900 

11. การศึกษาจลนศาสตร์ของกระบวนการไฮบริไดเซ
ชันของดีเอ็นเอบนไบโอชิปแบบจาํลองการดูดซับแบบ
ผันกลับไม่ได้ด้วยวิธีมอนที คาร์โล 

ผศ.ดร. ภาณุ  ด่านวานิชกุล 211,100 
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ชื่อข้อเสนอโครงการวิจัย ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย งบประมาณ (บาท) 

คณะแพทยศาสตร์ (3 โครงการ) 6,295,800 

12. ความเป็นพิษเฉียบพลันและพิษเร้ือรังของสารสกัด
ไพลในหนู 

รศ.พญ. อรพรรณ  โพชนกูล 840,100 

13. โครงการพัฒนาตํารับเบญจกูลเพ่ือใช้ปรับสมดุลของ
ร่างกายและเสริมสุขภาพให้ผู้ป่วยมะเร็ง 

รศ.ดร. อรุณพร  อิฐรัตน์ 4,713,900 

14. การพัฒนารูปแบบการดูแลผูป้่วยโรคเร้ือรังด้วย
ทีมสหสาขาวิชาโดยใช้โปรแกรมการจัดการโรคท่ีศูนย์
แพทย์ชุมชน คูคต 

รศ.พญ. นิตยา  ทนุวงษ์ 741,800 

คณะสหเวชศาสตร์ (9 โครงการ) 6,100,700 

15. การโคลนและศึกษาคุณสมบตัิของโปรตีนเปลือกไข่
วิทเทลลีนบี (OVVB) จากพยาธิใบไม้ตับชนิด 
Opisthorchis viverrini 

ผศ.ดร. วีระชัย  เอ้ือสิทธิชัย 661,700 

16. การทดสอบฤทธ์ิของเคอร์มิวมินในขม้ินชันในการ
ยับย้ังเชื้อมาลาเรียชนิดฟัลซิพารัมในประเทศไทยและ
การทําให้เกิด apoptosis ของเชื้อมาลาเรียชนิดฟัลซิ
พารัม 

อ.ดร. ดุจดาว  ทรงธรรมวัฒน์ 299,000 

17. การศึกษาฤทธิ์ต่อต้านปรสิต ความเป็นพิษต่อเซลล์ 
และการยับย้ังการทํางานของเอ็นไซม์พลาสโมเดียม ฟัล
ซิพารั่ม พลาสเมปซิน 2 ของสารสกัดจากพืชสมุนไพร
ไทย 

อ.ดร. อุมาพร  ทาเสนาะ 337,500 

18. การค้นคว้าการเพ่ิมจํานวนยีน การศึกษา
คุณลักษณะยีน และการหาเป้าหมายของเพ็ปไทด์ชนิด
ใหม่ท่ีมีฤทธ์ิทางชีวภาพในการต่อต้านแบคทีเรียก่อโรค
ดื้อยาและ/หรือมาลาเรียเดื้อยา 

ผศ.ดร. รัชนีวรรณ  อุ่นแพทย์ 660,100 

19. การพัฒนายาต้านมาลาเรียจากสมุนไพรและสารซ่ึง
สังเคราะห์โดยจุลชีพ และการศึกษาเอ็นไซม์ซัยโตรโครม
พี 450 ซ่ึงเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงยาและความ
เป็นพิษ 

ศ.ดร. เกศรา  ณ บางช้าง 927,000 

20. การศึกษาเพ่ือพัฒนา Stable cell line ของเชื้อ
ไวรัสตับอักเสบบี (HBV) ด้วยเทคนิคทางอณูชีววิทยา 
และเทคนิคทาง cell cultue 

รศ.ดร. กษมา  สุภนรานนท์ 692,700 

21. การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อ
วัณโรคท่ีแยกได้จากผู้ป่วยวัณโรคชาวไทย 

รศ.ดร. ประมวญ  เทพชัยศรี 1,021,200 
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22. การศึกษาคณุสมบัติในการปรับภูมิคุ้มกัน 
(immunomodulatory properties) ของโปรตีน 
Stefin-1 ของพยาธิใบไม้ตับชนิด Fasciola gigantica 
ในหนูทดลองท่ีติดเชื้อพยาธิในระยะเริ่มแรก 

ดร. ฮานส์  รูดี  กรามส์ 862,400 

23. Isolation of a novel cytochrome P450 gene 
from Plasmodium falciparum and 
characterization of the E.coli-expressed protein 

อ.ดร. วรรณา  ชัยเจริญกุล 639,100 

คณะทันตแพทยศาสตร์ (1 โครงการ) 603,200 

24. ผลของสารสําคัญในเหง้าไพลต่อการสร้าง 
leukotriene ของมาสต์เซลล์หนู 

ศ.ทพ.ดร. สิทธิชัย  ขุนทองแก้ว 603,200 

คณะสาธาณสุขศาสตร์ (1 โครงการ) 406,000 

25. การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนมีส่วนร่วม จังหวัดปทุมธานี 

ผศ.ดร. เกษร สําเภาทอง 406,000 

สถาบันไทยคดีศึกษา (2 โครงการ) 1,836,900 

26. การประเมินผลกระทบทางสังคม (SIA) กับกรณี
ความขัดแย้งระหว่างไทย-กัมพูชา อันเนื่องมาจากการ
ขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกของกัมพูชา 

ม.ล. วัลย์วิภา บุรุษรัตนพันธ์  
(จรูญโรจน์) 

601,000 

27. ชุมชนจีนในแหล่งท่องเท่ียว : มิติใหม่ทางการ
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

น.ส. อัจฉราพร กมุทพิสมัย 1,235,900 

สถาบันทรัพยามนุษย์ (3 โครงการ) 3,050,500 

28. การปรับตัวของเกษตรกรจากผลกระทบข้อตกลง
การค้าเสรี 

รศ.ดร. นฤมล  นิราทร 689,200 

29. การคุ้มครองแรงงานไทยในไต้หวัน อ. ชไมพร  รุ่งฤกษ์ฤทธ์ิ 554,500 

30. ปัจจัยทางจติวิทยาของความสําเร็จในการ
ประกอบการของผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดย่อมธุรกิจ
การท่องเท่ียวและท่ีพัก: ความรู้และโปรแกรมการ
ฝึกอบรมปลูกสร้างและพัฒนา (ระยะท่ี 3) 

ดร. อุบลวรรณา  ภวกานันท์ 1,806,800 

สถาบันสัญญา ธรรมศักด์ิ เพ่ือประชาธิปไตย (1 โครงการ) 750,000 

31. โครงการศึกษาพัฒนา Civil Society Index และ 
Social Capital Index เพ่ือการพัฒนาประชาธิปไตย 

รศ. สายฝน  สุเอียนทรเมธี 750,000 

รวมท้ังส้ิน 31 โครงการ 23,816,800 
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คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  (1 โครงการ)         917,900  
1. จากวิกฤตเศรษฐกิจไทย พ.ศ. 2540 ถึงวิกฤต
เศรษฐกิจโลก พ.ศ.2551: การศึกษาเปรียบเทียบความ
แตกต่างและผลกระทบต่อประเทศไทยในแง่มุมของ
เศรษฐกิจ ธุรกิจ และบรรษัทภิบาล 

รศ.ดร. เสกศักด์ิ จําเริญวงศ ์          917,900  

คณะรัฐศาสตร์ (1 โครงการ)         421,900  
2. นโยบายต่างประเทศของสหรัฐฯต่อภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกในสมัยรัฐบาล Barack Obama : ผลกระทบ
ต่อไทย 

รศ.ดร. ประภัสสร์ เทพชาตรี          421,900  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (12 โครงการ)      7,523,100  

3. การพัฒนาสารเคลือบและฟิล์มยับย้ังจุลินทรีย์โดยใช้
สารสกัดจากธรรมชาติเพ่ือยืดอายุการเก็บรักษา
ผลิตภัณฑ์อาหาร 

อ.ดร. สุธีรา วัฒนกุล         503,500  

4. การพัฒนาเคร่ืองหมายไมโครแซทเทอไลท์และการ
สร้างแผนท่ีเครื่องหมายไมโครแซทเทอไลท์ในสบู่ดํา  
(Jatropha curcas Linn.) 

รศ.ดร. กิตติพัฒน์ อุโฆษกิจ        1,413,000  

5. การศึกษาเพ่ือเพ่ิมมูลค่าของสมุนไพรไทย-พลู         
(Piper betle L.) 

รศ. สุมณฑา วัฒนสินธ์ุ        2,681,900  

6. อัตราการรอด การเจริญเติบโต และการตอบสนอง
ของกล้าไม้แสมขาว (Avicennia alba BI.) ต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมภายในดินตะกอน 

อ.ดร. ไตรเทพ วิชย์โกวิทเทน          290,000  

7. คุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระของเคร่ืองด่ืมสมุนไพร
น้ําสกัดจากใบว่านรางจืด และช่วงเวลาความทนทาน
ของผลิตภัณฑ์ 

อ.ดร. นิรมล ศากยวงศ์          432,800  

8. การพัฒนาหัวฉีดวัดดีเอ็นเอความไวสูง อ.ดร. ปาริยา ณ นคร          498,900  

9. พัฒนาเทคนิคไฮเพอร์ฟอมแม้นลิควิดโครมาโตร  
กราฟีเพ่ือศึกษาปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์ท่ีปนเปื้อนในเห็ด
และแคปซูลยา 

รศ.ดร. นฤมล วชิรปัทมา          210,400  

10. การเตรียมฟิล์มไททาเนียมไดออกไซด์ลงบนโลหะ
สําหรับทํากังหันน้ําเพ่ือบําบัดน้ําเสียจากครัวเรือน 

อ.ดร. สายัณห์ ผุดวัฒน์          307,600  

11. การเตรียมฟิล์มทังสเตนออกไซด์บนชั้นอินเดียมทิน
ออกไซด์สําหรับการประยุกต์ใช้เป็นกระจกอัจฉริยะ 

อ.ดร. กมล เอ่ียมพนากิจ          173,200  

12. การเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพของไข่โดยการเสริมใบ
หม่อน และไนอะซินในอาหารไก่ไข่ 

รศ.ดร. ไพโชค ปัญจะ          320,500  

13. การศึกษาปัจจัยเสี่ยงต่อการติดพยาธิของกระบือใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 

รศ.ดร. พิพัฒน์ สมภาร          330,500  
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14. ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการประเมินพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย
แผ่นดินถล่มในลุ่มน้ําน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ 

รศ. สุเพชร จิรขจรกุล 360,800 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (6 โครงการ)      1,641,900  

15. กระบวนการไพโรไลซีสพลาสติกเหลือใช้ด้วยคลื่น
ไมโครเวฟมัลติโหมดท่ีกําลังสูง 

ศ.ดร. ผดุงศักด์ิ รัตนเดโช          179,400  

16. การออกแบบและพัฒนารถเข็นแบบปรับยืนได้
สําหรับเด็กพิการทางสมอง 

ผศ.ดร. บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ          275,900  

17. การศึกษาผลของการจัดวางอีเล็กโตรดท่ีมีต่อการ
เพ่ิมการถ่ายเทมวลและความร้อนในกระบวนการ
อบแห้งด้วยลมร้อนร่วมกับสนามไฟฟ้า 

ผศ.ดร. ไชยณรงค์ จักรธรานนท์          158,300  

18. การศึกษาความเร็วคลื่นเฉือนของชั้นดินใกรุงเทพ
มหานครและปริมณฑลเพื่อการป้องกันภัยจากธรณี
พิบัติ 

รศ.ดร. นคร ภู่วโรดม          568,200  

19. การตรวจวัดไอระเหยอินทรีย์ด้วยโครงสร้างเส้นใย
นาโนของโพลิไวนิลแอลกอฮอล์ท่ีเติมผงเขม่าดํา 

รศ.ดร. ภาณุ ด่านวาณิช          303,100  

20. การเพ่ิมประสิทธิภาพการกัดของเคร่ืองกัดด้วย
ไฟฟ้า ด้วยระบบหัวหมุนของอิเลคโตรด 

ผศ.ดร. อภิวัฒน์ มุตตามระ          157,000  

คณะแพทยศาสตร์ (1 โครงการ)      3,120,500  

21. การศึกษาสมุนไพรไทยในการรักษาโรคเอดส์เพ่ือ
พัฒนาเป็นยาอุตสาหกรรมโครงการสารสกัดสมุนไพร
ผสม 3 ชนิด 4 ชนิด 5 ชนิด และ 8 ชนิด 

ศ.(พิเศษ)พญ. สมบูรณ์ เกียรตินันทน์        3,120,500  

คณะสหเวชศาสตร์ (13 โครงการ)      8,191,100  

22. การพัฒนาวิธีตรวจวินิจฉัยโรคพยาธิฟาสซิโอโลซิส 
โดยใช้โปรตีนซีสเตทีนและโมโนโคนัลแอนติบอดีต่อ
โปรตีนคาเธบชีนของพยาธิใบไม้ตับชนิด Fasciola 
gigantic 

ดร. ฮานส์ รูดี กรามส์          559,200  

23. การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมเชื้อวัณ
โรคท่ีแยกได้จากผู้ป่วยวัณโรคชาวไทย 

รศ.ดร. ประมวญ เทพชัยศรี        1,058,700  

24. การโคลนและศึกษาคุณสมบตัิของโปรตีนเปลือกไข่ 
วิทเทลลีนบี (OVVPB)จากพยาธิใบไม้ตับชนิด 
Opisthorchis viverrini 

ผศ.ดร. วีระชัย เอ้ือสิทธิชัย          502,500  

25. การศึกษาเพ่ือพัฒนา Stable cell line ของเชื้อ
ไวรัสตับอักเสบบี (HBV) ด้วยเทคนิคทางอณูชีววิทยา 
และเทคนิคทาง cell culture 

รศ.ดร. กษมา สุภนรานนท์        1,184,100  

26. การศึกษาฤทธิ์ต่อต้านปรสิต ความเป็นพิษต่อเซลล์ 
และการยับย้ังการทํางานของเอ็นไซม์พลาสโมเดียม ฟัล
ซิพารั่ม พลาสเมปซิน2 ของสารสกัดจากพืชสมุนไพร
ไทย 

อ.ดร. อุมาพร ทาเสนาะ          375,000  
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27. การค้นคว้า การเพ่ิมจํานวนยีน การศึกษา
คุณลักษณะยีน และการหาเป้าหมายของเพ็ปไทด์ชนิด
ใหม่ท่ีมีฤทธ์ิทางชีวภาพในการต่อต้านแบคทีเรียก่อโรค
ดื้อยาและ/หรือมาลาเรียด้ือยา 

ผศ.ดร. รัชนีวรรณ อุ่นแพทย์          480,000  

28. การสํารวจจโีนไทป์และชนิดปัจจัยการก่อโรคของ
เชื้อ สเตร็บโตค็อกคัส ซูอิส ท่ีเพาะแยกได้ในประเทศ
ไทย 

ผศ.ดร. พจนีย์ ศรีมาโนชญ์          833,100  

29. การพัฒนาชุดทดสอบอิมมิวโนโครมาโตกราฟฟี
ชนิดแผ่นสําหรับการตรวจหาเชื้อวิบริโอ พาราฮีโมไล
ติคัสและเชื้อวิบริโอ อัลจิโนไลติคัส 

ผศ.ดร. ผ่องศรี ทองทวี        1,087,400  

30. การศึกษาคณุสมบัติทางเภสัชวิทยาของพืช
สมุนไพรไทย 

อ.ดร. วรรณา ชัยเจริญกุล          420,100  

31. การพัฒนาชุดตรวจแลคเตด โดยเทคนิคเซนเซอร์ 
เพ่ือตรวจสมรรถภาพนักกีฬา 

ผศ. ผุสดี โตบันลือภพ          571,200  

32. การศึกษาคณุสมบัติของ antimicrobial peptide 
ต่อเชื้อด้ือยา Neisseria gonorrhea ในหลอดทดลองท่ี
แยกได้ในประเทศไทย 

ผศ.ดร. ธีรกุล อาภรณ์สุวรรณ          261,800  

33. การพัฒนาระบบกล้องจุลทรรศน์อัตโนมัติโดยใช้
เทคนิคประมวลผลภาพเพื่อวิเคราะห์ทางจุลทรรศน
ศาสตร์ 

ผศ. สมชาติ แตรตุลาการ          572,000  

34. การศึกษาผลของสารทดแทนนํ้าตาล ไซลิทอลและ
ซอร์บิทอล ต่อการสังเคราะห์ adiponectin ใน 
adipocyte cell (3T3-L1 cell) 

ผศ.ดร. พิไลวรรณ ศิริพฤกษ์พงษ์          286,000  

คณะทันตแพทยศาสตร์ (2 โครงการ)      1,329,900  

35. ผลของการเคลือบผิวไทเทเนียมด้วยโปรตีน
และเปปไทด์ต่อการกระตุ้นการสร้างกระดูก 

อ.ทพญ.ดร. กมลพรรณ ภักดี          624,000  

36. การกระตุ้นการเพ่ิมจํานวนและการรุกล้ําของเซลล์
เนื้องอกโดยเซลล์สร้างเส้นใยจากสโตรมาของอะมีโลบ
ลาสโตมา 

ผศ.ทพ. ยสนันท์ จันทรเวคิน          705,900  

คณะศิลปกรรมศาสตร์ (1 โครงการ)         585,800  
37. ภูมิปัญญาท้องถ่ินไทย "ผญาอีสาน" : การวิเคระห์
ลักษณะภาษาและสังคม 

รศ.ดร. ชลธิชา บํารุงรักษ์          585,800  

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง (3 โครงการ)         823,900  

38. การศึกษาการออกแบบภายในบ้านจัดสรรท่ี
เหมาะสมต่อการใช้งานจนถึงวัยชรา 

อ. บุษกร รมยานนท์          168,000  

39. การพัฒนารูปแบบทางสถาปตัยกรรมบ้านเด่ียว
ขนาดย่อมแบบเปิดคอร์ทโล่งสําหรับกรุงเทพมหานคร 

ผศ. ศรีศักดิ์ พัฒนวศิน          163,100  

40. การสื่อสารความเสี่ยงโดยการมีส่วนร่วมกับชุมชน
ผู้สูงอายุ 

ผศ.ดร. ฉวีวรรณ เด่นไพบลย์          492,800  
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ชื่อข้อเสนอการวิจัย ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย งบประมาณ (บาท) 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ (1 โครงการ)         760,100  

41. การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงและการมีส่วนร่วมของชุมชน จังหวัด
ปทุมธานี 

ผศ.ดร. เกษร สําเภาทอง          760,100  

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (1 โครงการ)         387,900  
42. โครงการวิจัยย่อข่าวภาษาไทยอัตโนมัติ รศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระม่ันคง          387,900  

สถาบันไทยคดีศึกษา (1 โครงการ)      1,347,800  
43. ศักยภาพและการพัฒนาองค์กรเครือข่ายทาง
วัฒนธรรมเพ่ือการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์วัฒนธรรมอย่าง
ย่ังยืน กรณีศึกษา เครือข่ายกลุ่มสืบสานล้านนา,
เครือข่ายเมืองศิลป์ อุบลราชธานี,เครือข่ายชมรมเพ่ือน
พิพิธภัณฑ์แห่งนครปฐม และเครือข่ายตลาดย้อนยุค 

นางสาววารุณ ีโอสถารมย์        1,347,800  

สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา (1 โครงการ)         650,000  
44. การสมรสข้ามวัฒนธรรมระหว่างคนไทยผู้ย้ายถ่ิน
กับคนต่างด้าว 

นายสุทิน สายสงวน          650,000  

สถาบันทรัพยากรมนุษย์ (3 โครงการ)      2,108,700  
45. การเสริมสร้างสภาพความปลอดภัยรวมท้ัง
สัมพันธภาพในครอบครัวเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
แรงงานท่ีทํางานในระบบกะกลางคืน 

นางกัญจนัฏ โรจน์รัตนาวิชัย          829,600  

46. การดําเนินการเชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนไทยในการรองรับการเข้าสู่การเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของแรงงานไทย 

นายกิตติภูมิ วิเศษศักด์ิ          429,100  

47. การประมาณการมูลค่าการค้าบริการระหว่าง
ประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
ไทย 

รศ.ดร. สมชาย สุขสิริเสรีกุล          850,000  

รวมท้ังส้ิน  47 โครงการ     29,810,500  
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11..22      เงินสนับสนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เงินสนับสนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย ได้จัดสรรงบประมาณจากกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพ่ือสนับสนุน         

การดําเนินงานวิจัยสําหรับบุคลากรและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์เป็นประจําทุกปี โดยใน
ปีงบประมาณ 2553-2554 กองทุนวิจัยฯ ได้จัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จําแนกตาม
ประเภททุน ใน 4 ประเภททุน ได้แก่ ทุนวิจัยท่ัวไป ทุนวิจัยสถาบัน ทุนวิจัยเพ่ือพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ และทุนวิจัยเพ่ือสนับสนุนนักวิจัย
รุ่นใหม่ ดังน้ี 

 
 

- จําแนกตามประเภททุน  

ประเภททุน ปีงบประมาณ 2553 ปีงบประมาณ 2554 
จํานวนโครงการ งบประมาณ(บาท) จํานวนโครงการ งบประมาณ(บาท) 

ทุนวิจัยท่ัวไป 97 13,138,190  124 12,325,228  
ทุนวิจัยสถาบัน 8 426,950  9 783,700  
ทุนวิจัยเพ่ือพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ - - 2 585,000  
ทุนสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ 18 2,152,500  26 2,998,760  

รวม 123 15,717,640  161 16,692,688  
 
 
 
- จําแนกตามสาขาวิชา  

สาขาวิชา ปีงบประมาณ 2553 ปีงบประมาณ 2554 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ(บาท) 

สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 34 3,073,730  35 3,212,540  
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 56 7,573,530  78 6,960,680  
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 33 5,070,380  48 6,519,468  

รวม 123 15,717,640  161 16,692,688  
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กราฟแสดงเงินสนับสนุนจากกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2552 – 2554 

 

 

 
 
 

กราฟแสดงเงินสนับสนุนจากกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จําแนกตามสาขาวิชา 
ปีงบประมาณ 2552 – 2554 
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รายชื่อโครงการวิจัยจากเงินกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ประจําปีงบประมาณ 2553 
ประเภททุนวิจัยท่ัวไป (บุคลากรวิจัย) 

 
ชื่อโครงการวิจัย ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย งบประมาณ (บาท) 

คณะเศรษฐศาสตร์  (1 โครงการ) 100,000 
1. การประมาณค่าประสิทธิภาพเชิงเทคนิคในการ
ผลิตยางพาราธรรมชาติของไทย 

รศ.ดร.ศุภวัจน ์ รุ่งสุริยะวิบูลย์ 100,000 

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  ( 1 โครงการ) 100,000 
2. ศึกษาการเคลื่อนไหวภาคประชาชนแนวใหม่: 
จากพลังปัจเจกชน สู่ พลังการเปลี่ยนแปลงสังคม 
ศึกษาผ่านกระบวนการเคล่ือนไหวของเครือข่าย
ผู้หญิง มูลนิธิเพ่ือนหญิง ในโครงการเลิกเหล้า : ยุติ
ความรุ่นแรงต่อผู้หญิงและเด็ก 

อ.นงพงา  มหามิตร 100,000 

คณะศิลปศาสตร์  (5 โครงการ) 496,000 
3. การแปลอภิภาษา : กรณีของอกาธา คริสต้ี อ.ดร.สุนันทา  วรรณสินธ์ เบล 74,500 
4. บทพรรณนาในกวีนิพนธ์ไทย ผศ.ดร.นิตยา แก้วคัลณา 60,000 
5. ลักษณะภาษาของผู้มีชื่อเสียงและทัศนคติต่อ
ภาษาท่ีใช้เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการจากเดิมเป็น 
"ลักษณะภาษาสนทนาของนักร้องนักแสดงไทยในสื่อ
โทรทัศน์ และทัศนคติต่อภาษาท่ีใช้" 

รศ.ดร.ดียู  ศรีนราวัฒน์ 100,000 

6. การศึกษาภาพสังคมสยามผ่านงานเขียน
ประวัติศาสตร์จีนโบราณ 

อ.ดร.ปิยะมาศ  สรรพวีรวงศ์ 87,800 

7. ประวัติศาสตร์ความทรงจําของคนท้องถ่ิน
ชายแดนไทย-กัมพูชา : มิติความสัมพันธ์ทาง
วัฒนธรรมข้ามพรมแดนรัฐชาติ 

อ.พิพัฒน์  กระแจะจันทร์ 173,700 

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน  (1 โครงการ) 167,000 
8. การรับรู้แนวทางปฏิบัติและความคาดหวังของ
นักหนังสือพิมพ์ไทยต่อการสร้างระบบความ
รับผิดชอบท่ีสามารถตรวจสอบได้ของส่ือมวลชน 

อ.ดร.จิตระพี  ทรัพย์แสนดี 167,000 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (21 โครงการ) 3,668,100 
9. การผลิตรีคอมบิแนนท์เอนเทอโรไคเนสสายสั้น
โดย Pichia pastoris และการทําให้บริสุทธ์ิด้วยโคร
มาโตกราฟีแบบดูดซับชนิดฐานขยาย 

อ.ดร.เทพปัญญา  เจริญรัตน์ 100,000 

10. การสร้างแลบออนอะชิพแบบใหม่ร่วมกับระบบ
ตรวจวัดเชิงแสงแบบคู่เพ่ือหาปริมาณเหล็กในแหล่ง
น้ําธรรมชาติ 

ผศ.ดร.นภาพร  ยังวิเศษ 100,000 

11. การสร้างแบคทีเรียสายพันธ์รายงานผล 
Staphylococcus aureus ท่ีมีการแสดงออกของ
โปรตีนเรืองแสงสีเขียว 

อ.ดร.สุกัลยา  อุทัยดา 100,000 

12. การศึกษาเปรียบเทียบผลการทํานายความ
เข้มข้นสารมลพิษทางอากาศโดยแบบจําลอง
คุณภาพอากาศ AERMOD ด้วยวิธีการนําเข้าข้อมูล
อากาศชั้นบนท่ีต่างกัน 

อ.สรณ์  สุวรรณโชติ 70,000 
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ชื่อโครงการวิจัย ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย งบประมาณ (บาท) 
13. การดูดซับทางชีวภาพของโครเมียม (VI) ใน
สารละลายด้วย Oscillatoria.sp. ท่ีตรึงรูป 

อ.ณฐินี  สุวรรณสิงห์ 100,000 

14. ความเป็นเหตุเป็นผลระหว่างดัชนีราคาตลาด
หลักทรัพย์กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
กรณีศึกษาในประเทศไทย 

อ.สุรเมศวร์  ฮาชิม 90,000 

15. การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยา K-Zn / 
mesoporous silica สําหรับการผลิตสําหรับการ
ผลิตไบโอดีเซลด้วยปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน 

อ.ดร.ชนาธิป  สามารถ 80,000 

16. อิทธิพลของวิธีการหย่านมแบบทางเลือกต่อ
พฤติกรรมและอัตราการเจริญเติบโตของลูกกระบือ
ปลัก 

รศ.ดร.พิพัฒน์  สมภาร 90,000 

17. ผลของการเสริมกระเทียมแห้งเยือกแข็งใน
อาหารไก่ไข่ต่อผลผลิต คุณภาพ และปริมาณ
โคเลสเตอรอลของไข่ 

รศ.ดร.ไพโชค  ปัญจะ 100,000 

18. การใช้กากส่าจากโรงงานผลติเอธานอลเป็นสาร
เสริมในข้าวโพดหมัก 

ผศ.ดร.ดรุณี  ศรีชนะ 100,000 

19. ผลตกค้างของปุ๋ยอินทรีย์ต่อความอุดมสมบูรณ์
ของดินและการเจริญเติบโตของไผ่เลี้ยง 

นายวิชัย  สุทธิธรรม 140,000 

20. การหาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างสาร 1' 
acetoxychavicol acetate และสารอะนาล็อคกับ
ฤทธ์ิของการยับย้ังเชื้อมายโคแบคทีเรียม 

ผศ.ดร.จิรดา  สิงขรรัตน์ 222,400 

21. การแยกและจัดจําแนกยีสต์ท่ีแยกได้จาก
ตัวอย่างบริเวณศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่า
ชายเลนเพื่อการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ จังหวัดชลบุรี 

อ.ดร.รัฐดา  จันทร์กลั่น 300,000 

22. การศึกษาสมบัติของเซลล์สุริยะอินทรีย์จาก
คลอโรฟิลล์ 

รศ.ดร.สุกฤษ  ตันตราวงศ์ 265,000 

23. การกําจัดสปอร์ของ Bacillus subtilis ในน้ํา
ด้วยปฏิกิริยาออกซิเดชันแบบก้าวหน้า 

ผศ.ดร.ภารดี  ชว่ยบํารุง 200,000 

24. การผลิตไซโลโอลิโกแซคคาร์ไรด์จากซังข้าวโพด
โดยเอนไซม์ไซลาเนสจากแบคทีเรีย 

อ.ดร.สุดาทิพย์  จันทร 300,000 

25. ถ่านกัมมันต์ปรับพฤติกรรมเพ่ือการดูดซับก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ 

อ.ดร.ศิริวิทย์  บัวเจริญ 280,000 

26. การพัฒนาเคร่ืองผลิตรังผึ้งสาํหรับเตาหุงต้ม
ประสิทธิภาพสูง 

ผศ.ดร.ธนิตน์ เรืองรุ่งชัยกุล 300,000 

27. พัฒนาเทคนิคไฮเพอร์ฟอมแม้นลิควิดโครมา
โตรกราฟีเพ่ือศึกษาปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์ท่ีปนเปื้อน
ในเห็ดและแคปซูลยา 

รศ.ดร.นฤมล  วชิรปัทมา 
(สละสิทธ์ิการรับทุนวิจัย) 

203,200 

28. หลักฐานด้านคุณภาพน้ําระหว่างเม็ดดินและ
คุณภาพดินตะกอนซ่ึงบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลง
คุณภาพสิ่งแวดลอ้มท่ีเกี่ยวข้องกับการตายของไม้
แสมขาว (Avicennia alba BI.)ในป่าชายเลน 
 

อ.ดร.ไตรเทพ  วิชย์โกวิทเทน 227,500 
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29. ระบบอบแห้งไฮบริดรังสีอาทิตย์-แก๊สชีวภาพ
เพ่ือการผลิตหญ้าแห้งคุณภาพดี 

ผศ.ดร.พิพัฒน์  สมภาร 300,000 

คณะวิศวกรรมศาสตร์  (10 โครงการ) 1,934,000 
30. การศึกษาปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
จากผลิตภัณฑ์ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งโดยวิธีการ
ประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ 

อ.ดร.หาญพล  พ่ึงรัศมี 90,000 

31. การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของตัวแปร ท่ีมี
ผลกระทบต่อพลังงานและสิ่งแวดล้อมจาก
กระบวนการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานไอน้ํา
ชนิดใช้เชื้อเพลิงถ่านหิน 

อ.ดร.ไพรัช  อุศุภรัตน์ 84,000 

32. การย่อยสลาย BTEX โดยแสงด้วยตัวเร่ง
ปฏิกิริยาไทเทนียมไดออกไซด์เจือด้วยโลหะทังสเตน
ท่ีเตรียมโดยวิธีโซโวเทอร์มอล 

รศ.ดร.นุรักษ์  กฤษดานุรักษ์ 100,000 

33. การพัฒนาต้นแบบเคร่ืองวิเคราะห์ความเค้นด้วย
เทคนิคโฟโตอิลาสติกซิตี้ท่ีเก็บข้อมูลภาพด้วยกล้อง
ดิจิตอล 

ผศ.ดร.วิโรจน์  ลิม่ตระการ 80,000 

34. ผลของยางธรรมชาติพอกซีไดซ์และการปรับ
สภาพผิวของสารตัวเดิมแบบแผ่นต่อสมบัติและการ
ซึมผ่านของก๊าซในยางผสมของยางธรรมชาติและ
ยางโบรโมบิวไทล์ 

ผศ.ดร.แคทลียา  ปัทมพรหม 240,000 

35. การวัดประสิทธิภาพศูนย์บ่มเพาะธุรกิจของ
มหาวิทยาลัยฯโดยอาศัยเทคนิค DEA และ AHP 

รศ.ดร.ตรีทศ  เหล่าศิริหงษ์ทอง 150,000 

36. การศึกษาการลดผลกระทบจากคลื่นไมโครเวฟ
ท่ีมีต่อร่างกายมนุษย์โดยใช้เกราะชนิดไดอิเล็กตริก 

รศ.ดร.ผดุงศักด์ิ  รัตนเดโช 200,000 

37. ผลกระทบของส่ิงปนเปื้อนในการเปล่ียนขยะ
พลาสติกเป็นน้ํามัน 

อ.ดร.วรรัตน์  ปัตรประกร 300,000 

38. การสกัดและวิเคราะห์คุณภาพเพคตินจากลูก
ตาล 

อ.ดร.สุพิชชา  รุ่งโรจน์นิมิตชัย 300,000 

39. การวิจัยและพัฒนาท่อร้อนเพ่ือลดการใช้
พลังงานในโรงเรือนเพาะปลูก 

ผศ.ดร.วิโรจน์  ลิม่ตระการ 270,000 

คณะแพทยศาสตร์  (8 โครงการ) 1,906,880 
40. ตําแหน่งและขนาดของ Sacral hiatus ใน
กระดูกใต้กระเบนเหน็บของคนไทย 

ผศ.ณัฏฐกัญญา  สุวรรณลิขิต 71,800 

41. การศึกษาเปรียบเทียบ การแสวงหาข้อมูล
ข่าวสาร ความรู้ความตระหนัก และพฤติกรรมการ
ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ุใหม่ 2009       
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ 

อ.มานิดา  มณีอินทร์ 
 

65,000 

42. ความสัมพันธ์ระหว่าง cag A genotype กับ
การดื้อยาต่อยา metronidazole ของเชื้อเฮลิโค
แบคเตอร์ไพโลไรในผู้ป่วย dyspepsia 
 

รศ.ดร.นพ.รัฐกร  วิไลชนม์ 
(สละสิทธ์ิการรับทุนวิจัย) 

300,000 
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43. การศึกษาประสิทธิภาพของฮอร์โมนอีรีโทรโพไอ
อีตินในการป้องกันการบาดเจ็บของไตอย่าง
เฉียบพลันในผู้ป่วยไตวายเร้ือรังท่ีมีความจําเป็นท่ี
จะต้องได้รับการผ่าตัดหัวใจ 

รศ.นพ.อดิศว์  ทัศณรงค ์ 300,000 

44. การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการทดสอบปนเปื้อน
ของเชื้อแบคทีเรียในสารสกัดสมุนไพรและผลิตภัณฑ์
สมุนไพรโดยวิธีมาตรฐานและเทคนิคการทดสอบ
ระดับโมเลกุล (พีซีอาร์) 

ผศ.ดร.สุมาล ี คอนโด 300,000 

45. การเปลี่ยนแปลงในการไหลเวียนในหลอดเลือด
สมองหลังได้รับยาละลายลิ่มเลือดในผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมองตีบและอุดตันระยะเฉียบพลัน 

ผศ.พญ.พรภัทร  ธรรมสโรช 
(สละสิทธ์ิการรับทุนวิจัย) 

270,000 

46. ผลของการฟื้นฟูทักษะการเคลื่อนไหวโดยเพ่ิม
ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อร่วมกับการกระตุ้นการ
ทํางานของเซลล์กระจกเงาในคนไข้เด็กสมองพิการ 

รศ.นพ.ภาสกร  ศรีทิพย์สุโข 300,000 

47. การเพ่ิมการเข้าถึงการรับบริการการตรวจคัด
กรองมะเร็งปากมดลูก โดยพัฒนาทางเลือกการ
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยการตรวจหาไวรัส
ชนิด HPV ชนิดความเสี่ยงสูงด้วย PCR ในปัสสาวะ 

ผศ.นท.นพ.คมสันต์ิ  สุวรรณฤกษ์ 
(สละสิทธ์ิการรับทุนวิจัย) 

300,000 

คณะสหเวชศาสตร์  (7 โครงการ) 1,390,000 
48. การศึกษาเปรียบเทียบสมรรถภาพทางกายของ
เด็กนักเรียนเริ่มวัยรุ่นระหว่างเด็กท่ีมีดัชนีมวลกาย
ปกติและมากเกิน 

รศ.พิมพ์อําไพ  เวนเซล 70,000 

49. การประเมินผลการเพาะเชื้อจากเลือดท่ีให้ผล
ลบของเคร่ืองอัตโนมัติ VersaTrek® 

อ.ดร.เอนก  ภู่ทอง 100,000 

50. การพัฒนาการผลิตโปรตีนรีคอมบิแนนท์ IL-6 
ชนิดละลายน้ําเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของเซลล์
ลูกผสม 

อ.อรฤดี  ขันติสิทธิพร 100,000 

51. ผลของไซลิทอลและซอร์บิทอลต่อการสร้าง
เซลล์ไขมัน (adipogenesis) และการสังเคราะห์ 
adiponectin ใน adipocyte cell (3T3-L1 cell) 

ผศ.ดร.พิไลวรรณ  ศิริพฤกษ์พงษ์ 300,000 

52. การศึกษาการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ 
Cryptococcus neoformans และ 
Cryptococcus gattii 

อ.ดร.พรพิมล  อังคเศกวินัย 300,000 

53. ความแปรผันของยีนไลโปโอลิโกแซคคาไรด์ของ
เชื้อ Campylobacter jejuni จากผู้ป่วยอุจจาระ
ร่วง 

ผศ.ดร.เสกสรรค์ สโมสรสุข 300,000 

54. ศึกษาฤทธิ์ของสารเคอร์คิวมินท่ีมีอยู่ในขม้ินชัน
ต่อการตายของเซลล์มะเร็งท่ีถูกกระตุ้นด้วยสาร
ฟอร์มาลดีไฮด์ 

ผศ.ดร.มาลิน ี พงศ์เสวี 220,000 

คณะทันตแพทยศาสตร์  (4 โครงการ) 785,000 
55. ปริมาณ IL-17 และ ICAM-1 ในน้ําลายของ
ผู้ป่วยโรคปากอักเสบเหตุฟันปลอม 

ผศ.ทพญ.ดร.ศิริเพ็ญ  เปสี 100,000 
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56. การประเมินความเสี่ยงในการเกิดโรคฟันผุใน
ผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ 

อ.ทพ.กันต์  วงศก์ําแหง 100,000 

57. บทบาทของ bone morphogenetin protein 
receptor signaling ต่อการพัฒนาไปเป็นเซลล์สร้าง
กระดูกของเซลล์ต้นกําเนิดจากเนื้อเย่ือเอ็นยึดปริ
ทันต์ 

อ.ทพ.ดร.วีรชัย  สิงหถนัดกิจ 285,000 

58. บทบาทของสารสกัดเพชรสังฆาตต่อ
กระบวนการสร้างกระดูกใหม่ทดแทนใน
ห้องปฏิบัติการ: ผลต่อพัฒนาการของเซลล์สร้าง
กระดูก เซลล์สร้างไขมัน และเซลล์ละลายกระดูก 

อ.ทพ.ดร.วีรชัย  สิงหถนัดกิจ 300,000 

คณะศิลปกรรมศาสตร์  (2 โครงการ) 179,500 
59. การศึกษาอิทธิพลของเคร่ืองแต่งกายตะวันตกใน
เครื่องแต่งกายไทยสมัยรัตนโกสินทร์ 

อ.จิรัชญา  วันจันทร์ 84,500 

60. โครงการวิจัยสร้างสรรค์งานศิลปะเรื่อง "ภาพ
รําลึก ระลึกภาพ" 

อ.บุญช่วย  เกิดรี 95,000 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  (3 โครงการ) 609,430 
61. การศึกษาวิเคราะห์กระบวนการพัฒนาท่ีอยู่
อาศัยแบบต่อเติมโดยผู้อยู่อาศัยเอง ท่ีมีผลกระทบ
ต่อการพัฒนาเมือง : กรณีศึกษาเชิงเปรียบเทียบท่ี
อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ และเวียดนาม 

ดร.วิจิตรบุษบา  มารมย์ 185,000 

62. การศึกษาแนวโน้มความต้องการบัณฑิตใน
สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมืองมหาบัณฑิต : 
กรณีศึกษาประเทศไทย เวียดนาม และสิงคโปร์ 

อ.รัชนีพร  เทียมปโยธร 200,000 

63. นวัตกรรมสู่ความย่ังยืน : แผนธุรกิจการ
ท่องเท่ียวเชิงบูรณาการและมีส่วนร่วมสําหรับชุมชน 
ประวัติศาสตร์โดยรอบอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 

ผศ.ดร.พรพรรณ  วีระปรียากูร 224,430 

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร  (3 โครงการ) 225,000 
64. การจําแนกออกของอิริยาบถจากชุดลําดับภาพ
จริงอัตโนมัติ 

ผศ.ดร.โทชิอาคิ  คอนโด 
70,000 

65. แบบจําลองทางคณิตศาสตรส์ําหรับแลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่างคู่ค้าในโซ่อุปทาน 

ดร.มรกต  ระวีวรรณ 70,000 

66. การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการ
จัดเส้นทางเดินรถสําหรับศูนย์กระจายสินค้า 
 

ผศ.ดร.จิรชัย  พุทธกุลสมศิริ 85,000 

สถาบันภาษา  (1 โครงการ) 90,000 
67. การศึกษาหน่วยสร้าง 2 หน่วยคํา ท่ี
ประกอบด้วยคําว่า "ใจ" ในภาษาไทย 
 

ผศ.สุนีย์พร  เลิศกุลทานนท์ 90,000 

สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา  (1 โครงการ) 100,000 
68. พลวัตรความเป็นประชาธิปไตยในเกาหลีใต้ : 
สองทศวรรษภายหลังการชุมนุมใหญ่ใน ค.ศ.1987 
 

ดร.วิเชียร  อินทะสี 100,000 
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ชื่อโครงการวิจัย ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย งบประมาณ (บาท) 
สถาบันทรัพยากรมนุษย์  (1 โครงการ) 66,000 
69. การรับรู้ทางสังคมเกี่ยวกับการตีตราทางสังคม
ของเด็กและเยาวชนกระทําผิดหลังจากได้รับการ
ปลดปล่อยจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน 

น.ส.ยุรนันท์  ตามกาล 66,000 

วิทยาลัยนวัตกรรม  (1 โครงการ) 200,000 
70. ความจริงแท้ในการจัดการตลาดน้ําเพ่ือการ
ท่องเท่ียวเชิงโหยหาอดีต 

ดร.เกรียงไกร  วัฒนาสวัสด์ิ 200,000 

วิทยาลัยสหวิทยาการ  (2 โครงการ) 180,380 
71. Impacts of Television Programs on 
Attitudes toward Sexism 

อ.ดร.กอบกูล  จันทรโคลิกา 
(สละสิทธ์ิการรับทุนวิจัย) 

67,000 

72. การเดินเรือพาณิชย์ในลุ่มแม่น้ําโขงตอนบน
ระหว่างไทย-จีน ภายใต้กรอบเขตการค้าเสรี
อาเซียน-จีน 

อ.ธีรภัท  ชัยพิพัฒน์ 113,380 

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  (3 โครงการ) 200,500 
73. การสํารวจทัศนะคติของจิตแพทย์รุ่นเยาว์ของ
ประเทศไทยต่อการศึกษาต่อระดับอนุสาขาการทํา
วิจัยและจิตบําบัด 

พญ.มุทิตา  พนาสถิตย์ 52,000 

74. การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการ
ส่งเสริมการเลี้ยงทารกด้วยนมมารดาโดยเร็วในห้อง
คลอด 

น.ส.สนธยา  หนูขาว 32,500 

75. การประเมินค่า Soluble Lectin-like 
Oxidized LDL Receptor 1 (sLOX-1) ในกระแส
เลือดของคนท่ีมีภาวะเมตาบอลิก ซินโดรม 

นายพลากร  พุทธรักษ์ 116,000 

สํานักงานบริหารการวิจัย  (1 โครงการ) 209,900 
76. โครงการสํารวจและแจ้งข้อมูลลิขสิทธ์ิ ประจําปี 
2553 

นางฉันทิชา  ศรีโยธิน 209,900 

รวมท้ังส้ิน         76  โครงการ 12,607,690 
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รายชื่อโครงการวิจัยจากเงินกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ประจําปีงบประมาณ 2554 
ประเภททุนวิจัยท่ัวไป  (บุคลากรวิจัย) 

 
ชื่อโครงการวิจัย ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย งบประมาณ (บาท) 

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  (1 โครงการ) 100,000 
1. เสียงของผู้หญิงเหย่ือการค้ามนุษย์ อ.ปิ่นหทัย  หนูนวล (สละสิทธ์ิรับทุน) 100,000 
คณะศิลปศาสตร์  (2 โครงการ) 174,500 
2. การใช้วิธีทางภาษาศาสตร ์Transitivity System 
ในการศึกษางานเขียนย่อหน้าแบบเล่าเรื่องของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ผศ.พนาทิพย์  พินิจศักด์ิกุล 89,500 

3. การเสริมสร้างวัฒนธรรมแบบสันติโดยใช้หลัก
ปรัชญาการอ่านเชิงวิพากษ์ 

รศ.ดร.ดํารง  อดุลยฤทธิกุล 85,000 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (19 โครงการ) 3,306,200 
4. การตรวจถ่ัวเหลืองดัดแปรพันธุกรรม Roundup 
Ready ด้วยวิธี Dot Blot 

ผศ.ดร. ประเสริฐ  วงศ์วัฒนารัตน์ 100,000 

5. ชนิดของแสงสีและชนิดของอาหารสังเคราะห์ท่ีมี
ต่อการงอกและเจริญเติบโตของหม้อข้าวหม้อแกงลิง 
(Nepenthes mirabilis (Lour.) Druce ในสภาพ
ปลอดเชื้อ 

รศ.ดร.อัญชลี  จาละ 100,000 

6. ฤทธ์ิในการต้านเชื้อจุลินทรีย์ของราเอนโดไฟต์ท่ี
แยกได้จากใบหางนกยูงไทย (Caesalpinia 
pulcherrima (Linn.) Swartz และใบหางนกยูงฝร่ัง 
(Delonix regia (Boj.ex HooK) 

อ.ธีรวัฒนา  ภาระมาตย์ 100,000 

7. ฤทธ์ิยับย้ังจุลินทรีย์ของสารสกัดหยาบจากต้น
ทรงบาดาล 

น.ส.กาญจนา  โมธินา 100,000 

8. การหาลําดับนิวคลีโอไทด์ของยีนไซแลนเนสจาก
แบคทีเรียท่ีแยกได้จากบริเวณนํ้าพุร้อนและการผลิต
รีคอมบิแนนท์ไซแลนเนสใน Escherichia coli 

อ.ดร.ชนิตโชต  ปิยพิทยานันต์ 100,000 

9. ผลของการใช้ผลิตภัณฑ์เสรมสารชีวภาพของถ่ัว
เหลืองหมัก เอนไซม์ และโปรไบโอติค (DS-1) เพ่ือ
เป็นวัตถุเสริมในอาหารไก่เนื้อ 

อ.ดร.นิภารัตน์  ศรีธเรศ 100,000 

10. confidence sets with asymptotically 
constant coverage probability centered at 
the positive part James-Stein estimator 

อ.ดร.สุปราณี  ลิสวัสด์ิ 100,000 

11. การผลิตไบโอเอทานอลจากสารละลายที่ได้จาก
การย่อยเปลือกทุเรียน 

น.ส.นริศรา  คล้ายหิรัญ 100,000 

12. การประยุกต์ใช้ตัวรองรับทางการค้าซิลิกาอะลูมิ
นาสําหรับการผลิตไบโอดีเซลด้วยปฏิกิริยาทรานส์เอ
สเทอริฟิเคชั่น 

อ.ดร.ชนาธิป  สามารถ 100,000 

13. การพัฒนาสร้างเคร่ืองมือทดสอบวงฮีสเตอรีซิส
ของค่าโพลาไรเซซันและสนามไฟฟ้าสําหรับวัสดุ
เฟอร์โรอิเล็กทริก 
 

รศ.ดร.เจียรนัย  เล็กอุทัย 260,300 
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ชื่อโครงการวิจัย ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย งบประมาณ (บาท) 
14. การพัฒนาซอฟท์แวร์สําหรับการวิเคราะห์ข้อมูล
จากการวัดค่าสญัญาณทางไฟฟ้าท่ีได้จากการวัด
สมบัติทางไดอิเล็กทริกของวัสดุเฟอร์โรอิเล็กทริก 

ผศ.ดร.เบญญา  เชิดหิรัญกร 140,000 

15. การคัดแยก เพาะเลี้ยง และเพ่ิมปริมาณสาหร่าย
สีเขียวแกมน้ําเงินท่ีมีความสามารถตรึงไนโตรเจนได้
จากพ้ืนท่ีเกษตรอินทรีย์ในอําเภอสนามชัยเขต 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ผศ.ดร.สุเปญญา  จิตตพันธ์ 284,000 

16. การสังเคราะห์และสมบัติติ่ต้าน HUMAN ß-
TRYPTASE ของ BIVALENT INHIBITOR 

อ.ดร.ภานุมาศ  ทองอยู่ 260,000 

17. การศึกษาลักษณะโครงสร้างย่อยของโพลี
สอเบทไมเซลล์ในอิมมิดาโซเลียมไอออนิกลิคควิค
โดยใช้เทคนิคทางฟลูออเรสเซนส์ 

อ.ดร.โอภาส  โตจิระ 200,000 

18. ความผันแปรทางพันธุกรรมและเคร่ืองหมายดี
เอ็นเอสําหรับจําแนกพันธ์ุกล้วยไม้ช้างและลูกผสม
ด้วยวิธีแฮตอาร์เอพีดี 

ผศ.ดร.ธีระชัย  ธนานันต์ 280,000 

19. การเสื่อมสภาพของพลาสติกท่ีแตกสลายด้วย
ปฏิกิริยาออกซิเดชันและทางชีวภาพได้ท่ีนํามาแปร
ใช้ใหม่ซํ้าๆ 

อ.ดร.นพรัตน์  พฤกษ์ทวีศักดิ์ 176,000 

20. การสังเคราะห์และสมบัติทางเคมีของพอไพลิน 
และอนุพันธ์ 

ผศ.ดร.สุภกร  บญุยืน 250,000 

21. รูปแบบการจัดการท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์
อย่างมีส่วนร่วมโดยชุมชนในเขตเมืองโบราณ
ศรีมโหสถ อําเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี 

ผศ.ดร.วิลาวัณย์  ภมรสุวรรณ 295,900 

22. การศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับโลหะหนัก 
(สังกะสี ตะกั่ว และแคดเมี่ยม) ด้วยสารพอลิเมอร์ท่ี
ผ่านการเสริมประสิทธิภาพด้วย hydrated Fe(III) 
oxides ขนาดอนุภาคนาโน 

น.ส.สมจินตนา  พุทธมาตย์ 260,000 

คณะวิศวกรรมศาสตร์   (4 โครงการ) 390,000 
23. การพัฒนาแบบจําลองทางคณิตศาสตร์การเผา
ไหม้ Flamelet ร่วมกับ Reaction Progress 
Variabla สําหรับประยุกต์ใช้ในเครื่องยนต์การฉีด
โดยตรง 

อ.ดร.อิศเรศ  ธุชกัลยา 90,000 

24. การศึกษาการเพ่ิมมูลค่าของกลีเซอรอลจาก
กระบวนการผลิต ไบโอดีเซล และการประเมินผล
กระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมของกระบวนการผลิต
ไฮโดรเจนจากกลีเซอรอล 

อ.ดร.วรณี  แพ่งจันทึก 100,000 

25. การคํานวณหาจุดอะซิโอโทรป จากสมการภาวะ 
 

รศ.ดร.สาธก  ไชยกุลชื่นสกุล 100,000 

26. ขั้นตอนวิธีการคํานวณการไหลผนวกแบบจําลอง
มอเตอร์เหนี่ยวนํา 
 

รศ.ดร.พิชัย  อารีย์ 100,000 
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ชื่อโครงการวิจัย ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย งบประมาณ (บาท) 
คณะแพทยศาสตร์  (12 โครงการ) 2,392,890 
27 การศึกษาความแตกต่างทางกายวิภาคของ
ตําแหน่งจุดเกาะต้นและจุดเกาะปลายของขากะบัง
ลมโดยศึกษาถึงความสัมพันธ์กับกระดูกสันหลัง
ระดับเอวและกระดูกซ่ีโครง 

ผศ.ดร. ประภาพร  สจ๊วต 48,000 

28. ความกว้างระหว่าง spinous process ของ
กระดูกสันหลังส่วนเอวและตําแหน่งของเส้นท่ีเชื่อม
ระหว่างจุดสูงสุดของกระดูกปีกสะโพกในร่าง
อาจารย์ใหญ่ 

ผศ.นพ.ขจร  ลักษณ์ชยปกรณ์ 65,000 

29. การจําแนกความแตกต่างทางพันธุกรรมของ
พยาธิลําไส้ขนาดกลาง echinostomes ท่ีมี
ความสําคัญทางการแพทย์ในประเทศไทยโดยใช้ยีน 
NADH dehydrogenase subunit 1ในไมโทคอนเด
รีย 

ผศ.ชัยรัตน์  ตัณทราวัฒน์พันธ์ 100,000 

30. การคัดเลือกดีเอ็นเอของยีนแอมิโลมอลเทสจาก
เชื้อในดินตามธรรมชาติเพ่ือผลิตไซโคลเดกซ์ทริน
ชนิดวงใหญ่   

ผศ.ดร. จารุณ ี ควรพิบูลย์ 300,000 

31. คุณสมบัติการปรับเปลี่ยนภูมิคุ้มกันของเซลล์ต้น
กําเนิดมีเซนไคม์จากรก 

ผศ.ดร. ศิริกุล  มะโนจันทร์ 300,000 

32. ปัจจัยทํานายพฤติกรรมการป้องกันการป่วยด้วย
โรคเบาหวานชนิดท่ี 2 

ผศ.ดร. จรรยา  ภัทรอาชาชัย 105,000 

33. การตรวจหาไวรัสฮิวแมนแปปปิโลมาจากต้อเนื้อ
ด้วยวีธีเรียลไทม์พีซีอาร์ 

รศ.นพ.วิชัย  ลีละวงค์เทวัญ 300,000 

34. ผลของสารสกัดสมุนไพรไทยที่มีฤทธ์ิต้านโรค
สะเก็ดเงินต่อการแสดงออกของยีนตัวรับอิพิเดอร์
มอลโกรธแฟคเตอร์ 

ผศ.ดร. ชาลิน ี รอนไพริน 300,000 

35. ความสําคัญของการกลายพันธ์ของยีน JAK2 ใน
กลุ่มโรค Myeloproliferative neoplasm ซ่ึงไม่
พบฟิลาเดลเฟียโครโมโซม 
 

รศ.พญ.นงลักษณ์  คณิตทรัพย์ 300,000 

36. ประสิทธิภาพในการทํานายการเกิดภาวะครรภ์
เป็นพิษในกลุ่มสตรีตั้งครรภ์อายุมากกว่า 35 ปี   
โดยการตรวจดอพเลอร์หลอดเลือดแดงยูเทอรีนและ
การวัดระดับของ fms –like kinase(sFlt-1)ในไตร
มาสท่ีสองของการตั้งครรภ์ 

ผศ.พญ.จรินทิพย์  สมประสิทธ์ิ 290,000 

37. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเมินบุคลิกภาพตาม
ทฤษฎีไทป์ 
 

ผศ.พญ.วินิทรา  นวลละออง 101,000 

38. ความชุกโรคเบาหวานและพฤติกรรมการบริโภค
อาหารของชาวไทยมุสลิม อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
 

รศ.ดร.สวนิต  อ่องรุ่งเรือง 
(สละสิทธ์ิการรับทุน) 

183,890 
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ชื่อโครงการวิจัย ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย งบประมาณ (บาท) 
คณะสหเวชศาสตร์  (6 โครงการ) 1,655,884 
39. การศึกษากลไกของ Protease-Activated 
Receptor 2 ท่ีมีผลต่อเซลล์ K562 

รศ.พ.อ.ดร.ถวัลย์  ฤกษ์งาม 300,000 

40. การศึกษาโปรตีนท่ีหลั่งจากเซลล์ไขมันในสภาวะ
ดื้อต่ออินซูลินด้วยกรดไขมัน 

อ.ดร.กัญญาณัฐ  เปี่ยมงาม 299,000 

41. การพัฒนาชุดน้ํายาตรวจจีโนไทป์ของหมู่เลือด
ระบบ Kidd ด้วยวิธีพีซีอาร์ 

รศ.พล.ต.ญ.อ้อยทิพย์ ณ ถลาง 300,000 

42. การศึกษากลไกการตอบสนองของเซลล์และการ
พัฒนาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพต่อพิษของไอออนโลหะ 

อ.ดร.พัชรี  อิศรางกูร ณ อยุธยา 
 

300,000 

43. การเปรียบเทียบแรงสะท้อนกลับจากพ้ืน,มุม
ของข้อเข่า และการหดตัวประสานสัมพันธ์ของ
กล้ามเนื้อเข่าขณะวิ่งในเด็กสมองพิการชนิด  
Spastic diplegic และเด็กท่ีมีพัฒนาการปกติ 

อ.ศิรินาถ  เลียบศิรินนท์ 
(สละสิทธ์ิการรับทุน) 

276,884 

44. ผลของสารเคอร์คิวมินท่ีมีอยู่ในขม้ินชันต่อการ
เปลี่ยนแปลงโครโมโซมในเซลล์ลิมโฟไซท์ท่ีถูก
กระตุ้นด้วยสารฟอร์มาลดีไฮด์ 

ผศ.ดร.มาลิน ี พงศ์เสวี 180,000 

คณะทันตแพทยศาสตร์  (2 โครงการ) 400,000 
45. การวิเคราะห์โปรตีนสกัดจากกล้วยท่ีเป็นสาเหตุ
ทําให้เกิดโรคภูมิแพ้ชนิดรุนแรงในผู้ป่วย โดยวิธี 
SDS-PAGE และImmunoblotting 

น.ส.เพาพงา  มณฑนะพิศุทธ์ิ 100,000 

46. ผลทางชีวภาพของพ้ืนผิวไททาเนียมท่ีเคลือบ
ด้วยสารโปรตีนโดยวิธีไบโอไมเมติกส์ 

ผศ.ทพ.ดร.เลิศฤทธิ์  ศรินนภากร 300,000 

คณะพยาบาลศาสตร์  ( 2 โครงการ) 279,500 
47. ผลของการสอนทบทวนโดยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนต่อความรู้และความสามารถ
ในการปฏิบัติการพยาบาล เรื่องการทําความสะอาด
บาดแผลของนักศึกษาพยาบาลชัน้ปีท่ี 2 

อ.จิณพิชญ์ชา  มะมม 94,500 

48. ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิด
โรคหัวใจและหลอดเลือดของบุคลากร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ผศ.ชิดกมล  สังข์ทอง 185,000 

คณะศิลปกรรมศาสตร์  (1 โครงการ) 127,000 
49. โครงการวิจัยสร้างสรรค์งานศิลปะ เรื่อง "สติมา" 
(Mildfulness) 

อ.สรรพจน์  มาพบสุข 127,000 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  (1 โครงการ) 264,100 
50. การศึกษารูปแบบเมืองหลายศูนย์กลางเพื่อการ
พัฒนาระบบขนส่งทางรางอย่างย่ังยืน 

ผศ.ดร.ภาวิณ ี เอ่ียมตระกูล 264,100 

สถาบันภาษา  (1 โครงการ) 85,000 
51. ความสัมพันธ์ระหว่างความตระหนักรู้ในการใช้
กลยุทธ์การอ่าน ความเชื่อในความจําเป็นของการ
สอนโดยเน้นให้ผู้เรียนใช้กลยุทธ์การอ่าน และการ
สอนกลยุทธ์การอ่านให้ผู้เรียนในการอ่านบทอ่านเชิง
วิชาการภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาการสอน

ผศ.ดร.ทิพมาศ  ชุมวรฐายี 85,000 
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ชื่อโครงการวิจัย ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย งบประมาณ (บาท) 
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศระดับ
บัณฑิตศึกษา 
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร  (6 โครงการ) 560,000 
52. ผลกระทบของการจัดการความรู้ต่อสถานศึกษา
ในประเทศไทย 

อ.ดร.ณัฎฐริกา  ฤทธิทิพย์พันธ์ 90,000 

53. การจําลองการผลิตก๊าซสังเคราะห์จากปฏิกิริยา
ออกซิเดชั่นบางส่วนด้วยตัวเร่งจากมีเทนด้วยเตา
ปฏิกรเย่ือเลือกผ่านเปรียบเทียบประเภทเลือกผ่าน
ออกซิเจนและเลือกผ่านไฮโดรเจน 

อ.ดร.อภิชิต  สว่างอริยะสกุล 70,000 

54. การแก้ปัญหาแบบศึกษาสํานกึของแบบจําลอง
ทางคณิตศาสตร ์สําหรับการวางแผนการผลิตและ
การขนส่งท่ีมีการส่งสินค้าตรงไปยังท่าเรือ 

ดร.อัษฎาวุฒิ  ดํารงศิร ิ 100,000 

55. การพัฒนาแบบจําลองวัฒนธรรมการยศาสตร์
สําหรับอุตสาหกรรมเคมีในประเทศไทย 

อ.ดร.ธันวดี  จินดา 100,000 

56. การพิมพ์ลายเลียนแบบโครงสร้างจากธรรมชาติ 
เพ่ือควบคุมลักษณะพ้ืนผิวและสมบัติความไม่ชอบ
น้ําของตัวเร่งปฏิกริยาไทเทเนียมไดออกไซด์ 

อ.ดร.ไพบูลย์  ศรีอรุโณทัย 100,000 

57. การควบคุมระบบงานชุดหุ่นยนต์ในระบบการ
ผลิตแบบยืดหยุ่นโดยใช้กลยุทธ์ตลาดทุน 

รศ.ดร.วารี  กงประเวชนนท์ 100,000 

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  (1 โครงการ) 50,000 
58. ความนับถือตนเองในนักศึกษาแพทย์ อ.พญ.ติรยา  เลิศหัตถศิลป์ 50,000 
สถาบันไทยคดีศึกษา  (1 โครงการ) 85,000 
59. ตลาดเก่า: ความเปลี่ยนแปลงและผลกระทบใน
ฐานะแหล่งท่องเท่ียว 

น.ส.กาญจนา  เหล่าโชคชัยกุล 85,000 

สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา  (1 โครงการ) 100,000 
60. การขยายบทบาทด้านการค้าของจีนในกัมพูชา
ตะวันตก : นัยต่อประเทศไทย 

น.ส.อําพา  แก้วกํากง 100,000 

วิทยาลัยนวัตกรรม  (1 โครงการ) 88,500 
61. การศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้เรียนและ
ประสิทธิผลของการเรียนรู้ท่ีมีต่อการนําระบบ 
Moodle มาใช้ในการเรียนการสอนระดับ
มหาวิทยาลัย : กรณีศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ 

ดร.กมลพรรณ  โอฬาพิริยกุล 88,500 

วิทยาลัยสหวิทยาการ  (6 โครงการ) 668,040 
62. ตราประจําจงัหวัด : มุมมองจากสัญวิทยาสู่   
อัตลักษณ์ความเป็นท้องถ่ิน 

อ.ดร.โขมสี  แสนจิตต์ 50,000 

63. ศักยภาพพ้ืนท่ีเศรษฐกิจตามแนวระเบียง
เศรษฐกิจเหนือ-ใต้ : กรณีศึกษา อําเภอเชียงของ 
จังหวัดเชียงราย ไทย และเมืองห้วยทราย       
แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว 

อ.ดร.พิทยา  สุวคันธ์ 97,640 

64. วิหารเมืองน่านและวิหารเมืองหลวงพระบาง : 
รูปแบบ คติความเชื่อ 

อ.ชัยวุฒิ  บุญเอนก 97,700 
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ชื่อโครงการวิจัย ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย งบประมาณ (บาท) 
65. การศึกษาปัญหาการออกเสียงภาษาอังกฤษ 
และกลวิธีการเรียนการออกเสียงภาษาอังกฤษ ของ
นักศึกษาสหวิทยาการ ชั้นปีท่ี 2 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ผศ.ถิรวัฒน์  ตันทนิส 152,300 

66. ยุทธศาสตร์การปรับตัวของหมู่บ้านชาติพันธุ์
ภายใต้นโยบายการพัฒนาและการท่องเท่ียว : 
กรณีศึกษาอําเภอกัลยานิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 

อ.ชัยยุทธ  ถาวรานุรักษ์ 163,900 

67. สํารวจวาทกรรมและปฏิบัติการของการพัฒนา
ภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ําโขงและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : 
กรณีศึกษาโครงการลงทุนท่าเรือนํ้าลึกในดาเวยของ
พม่า 

อ.เกรียงศักด์ิ  ธีระโกวิทขจร 106,500 

รวมท้ังส้ิน       67  โครงการ 10,726,614 
 

 

รายชื่อโครงการวิจัยจากเงินกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ประจําปีงบประมาณ 2553 
ประเภททุนวิจัยท่ัวไป สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 

ชื่อโครงการวิจัย ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย งบประมาณ (บาท) 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  (1 โครงการ) 25,000 
1. Stability of Share-of-Wallet : Effects From 
the Adjacent Competitive Brand 

นายกัมปนาท  สุนทรปกาสิต 25,000 

คณะเศรษฐศาสตร์  (1 โครงการ) 18,000 
2. การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคในการชื้อ
กระดาษชําระตราห้างของเทสโก้-โลตัส และ
กระดาษชําระตราของผู้ผลิต 

นางสาวดลฤดี  บุณยไวโรจน์ 18,000 

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  (2 โครงการ) 45,000 
3. กําเนิดและพัฒนาการของสนามของการผลิต
ดนตรีเมทัลไทยจากทศวรรษท่ี 1970 ถึง 2010 

นายอธิป  จิตตฤกษ์ 25,000 

4. บนเส้นทางของการปลดหนี้: วิธีการจัดการหนี้สิน
ของคนในชุมชนแออัดท่ีเข้าร่วมโครงการบ้านม่ันคง 

นายอุกฤษฏ์  เฉลิมแสน 20,000 

คณะวิศวกรรมศาสตร์  (1 โครงการ) 20,000 
5. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผสมสําหรับ
กระบวนการผลิตน้ํามันไบโอดีเซลด้วยหัวฉีดอีคัด
เตอร์ 

นางสาวพีชเรขา  ด้วงสงค์ 20,000 

คณะสหเวชศาสตร์  (2 โครงการ) 80,000 
6. การโคลนยีนและการศึกษาคุณสมบัติของโปรตีน
ท่ีเป็นช่องทางผ่านของนํ้า (aquaporins) ในพยาธิ
ชนิด Fasciola gigantica  
 

นางสาวอมรรัตน์  เกิดแก้ว 40,000 
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ชื่อโครงการวิจัย ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย งบประมาณ (บาท) 
7. การศึกษาวิเคราะห์คุณสมบัติทางชีววิทยาระดับ
โมเลกุลและชีวเคมีของโปรตีนซีสเททินชนิดท่ี 1 
(สเตฟิน) ของพยาธิใบไม้ตับ Fasciola gigantic 

นางสาวมยุรี  ธาราสุข 40,000 

คณะพยาบาลศาสตร์   (2 โครงการ) 51,500 
8. ผลของโปรแกรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมเลี้ยงดู
บุตรคนแรกของบิดาต่อฑฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตร
และสัมพันธภาพครอบครัว 

นางสาวสุรีย์  ล่าร้อง 31,500 

9. ปัจจัยทํานายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของสตรี
ตั้งครรภ์ท่ีทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 
จังหวัดสระบุรี 

นางสาวอรธิรา  พรพิศ 20,000 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  (10 โครงการ) 227,000 
10. แนวทางการออกแบบและการจัดการเมืองย่ังยืน 
(ecocity) ในจังหวัดนครราชสีมา 

นายชวณัฐ  รัตนมหาวงศ์ 20,000 

11. เส้นใยธรรมชาติท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการ
กันความร้อนของกระเบื้องหลังคาซีเมนต์เส้นใยแผ่น
เรียบ 

นางสาวอัญชิสา  สันติจิตโต 45,000 

12. คุณภาพอากาศภายในอาคารที่มีการรั่วซึมของ
อากาศสูง เม่ือมีการใช้ระบบเติมอากาศภายนอก 

นางสาวปาริณ ี ศรีสุวรรณ์ 25,000 

13. แนวทางการออกแบบกรอบอาคารอนุรักษ์ให้
อาคารอนุรักษ์เป็นอาคารประหยัดพลังงาน 
กรณีศึกษา : อาคารแถวเก่าท่ีได้รับอิทธิพลจากจีน 

นางสาววรรณพร  เสียงประเสริฐ 18,000 

14. แนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมเพ่ือสร้าง
ประสบการณ์และการรับบรู้เกี่ยวกับแบรนด์: 
กรณีศึกษา แบรนด์โมเดิร์นฟอร์ม 

นายชานนท์  อัมพรศิริสิน 18,000 

15. การศึกษาปัจจัยด้านต้นทุนและข้ันตอนการ
ดําเนินการปรับปรุงพ้ืนท่ีเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ 
เพ่ือรองรับรูปแบบธุรกิจ "รีสอร์ทเกษตรอินทรีย์" 

นายวัชรินทร์  สุจริยา 20,000 

16. แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพในการก่อสร้าง
บ้านสําเร็จรูปโครงสร้างเหล็ก 

นายภูวนารถ  เหมะ 18,000 

17. แนวทางการออกแบบหน่วยพักอาศัยขนาดเล็ก
พิเศษท่ีเหมาะสมกับพฤติกรรมการใช้งานของคน
ไทย 
 

นางสาวศศิภา  โรจน์วีระสิงห์ 20,000 

18. ความท้าทายการออกแบบกายภาพสถานี
อนามัยโดยผ่านกระบวนการออกแบบอย่างส่วนร่วม
เพ่ือสร้างทุน การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
เพ่ืออกแบบศูนย์แพทย์ชุมชน: กรณีศึกษา ศูนย์
แพทย์ชุมชนมุสลิมพรุใน เกาะยาวใหญ่ จังหวัดพังงา 
 

นายเมฆ  สายะเสวี 25,000 

19. แนวทางการออกแบบและปรับปรุงผังแม่บท
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เพ่ือคนท้ังมวล 
 

นางสาวชุติมา  พัฒนสิน 18,000 
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ชื่อโครงการวิจัย ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย งบประมาณ (บาท) 
คณะสาธารณสุขศาสตร์  (2 โครงการ) 64,000 
20. การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการล้างผักกะหล่ําปลี 
และผักกาดขาวเพ่ือลดปริมาณสารพิษตกค้าง    
กลุ่มไพรีทรอยด์ 

นางวนิดา  จันทร์สม 40,000 

21. การจัดการความเสี่ยงจากโรคท่ีมีเลือดเป็นสื่อ
ของโรงพยาบาลธนบุรี 

นางสาวกาญจนา  สุวรรณสิงห์ 
(สละสิทธ์ิการรับทุนวิจัย) 

24,000 

รวมท้ังส้ิน         21  โครงการ 530,500 
 

รายชื่อโครงการวิจัยจากเงินกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ประจําปีงบประมาณ 2554 
ประเภททุนวิจัยท่ัวไปสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 

ชื่อโครงการวิจัย ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย งบประมาณ (บาท) 
คณะศิลปศาสตร์  (4 โครงการ) 61,000 
1. กระบวนการคัดเลือกและวิธีฝึกอบรมพระ
อุปัชฌาย์ของคณะสงฆ์ไทย 

พระมหาเกียงไกร  เกริกชัยวัน 13,000 

2. การแปรของเสียงพยัญชนะนาสิกในการพูด
ภาษาไทยของคนเกาหลีในประเทศไทย 

นางสาวดลชญา  กิตติสุรโกศล 10,000 

3. การศึกษาการต้ังชื่อของชาวไทยมุสลิมชุมชน
มัสยิดต้นสน เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 

นายวาริด  เจริญราษฎร์ 10,000 

4. แนวทางการจัดการภายใต้แนวคิดการผลิตเอง
บริโภคเองของประเทศญ่ีปุ่น 

นางสาวปูรณัธ  วังกานนท์ 28,000 

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา   (2 โครงการ) 70,000 
5. "แฟนบอล" :ปฏิบัติการทางวัฒนธรรมของแฟน
สโมสรฟุตบอลไทย 

นายอาจินต์  ทองอยู่คง 40,000 

6. หลักสูตรแฝง : วิธีคิดต่อเด็กด้อยโอกาสและ
อุดมการณ์ของโรงเรียนในสถานสงเคราะห์ 

นางสาวพิชามญชุ์  ทิพยพัฒนกุล 30,000 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (9 โครงการ) 300,800 
7. การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและ
แบบจําลองคณิตศาสตร์ เพ่ือประเมินการชะล้าง
พังทลายของดินพ้ืนท่ีลุ่มน้ําลําพระเพลิงตอนบน
จังหวัดนครราชสีมา 

นายธีรวัตร์  กมลรัตน์ 35,000 

8. การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
สําหรับวิเคราะห์พ้ืนท่ีเหมาะสมและพื้นท่ีบริการ
ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร 

นายวิรัช  เพ็งนาม 35,000 

9. การวัดสภาพยอมเชิงซ้อนของของเหลวท่ี
ความถ่ีไมโครเวฟ 

นางสาวฐิติมา  เฮ้งเจริญ 35,000 

10. การวิเคราะห์ลักษณะฟิล์มบางโดยใช้วิธีการวัด
ทางแสง 

นางสาวโรสลีนา  ยูโซะ 35,000 

11. อิทธิพลของเนื้อดินท่ีมีผลต่อความสามารถใน
การดูดซับสารพาราควัท 

นางสาวภัทรียา  สังข์ดี 31,000 
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ชื่อโครงการวิจัย ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย งบประมาณ (บาท) 
12. การศึกษาเปรียบเทียบอายุการใช้งานของ
ระบบดูดซับสารอินทรีย์ระเหยโดยใช้ถ่านกัมมันต์
แบบมีระบบดักความชื้นและไม่มีระบบดัก
ความชื้น 

นายชาติตระการ  มีชัย 31,000 

13. อิทธิพลของปฏิกิริยาดิน และอินทรีย์วัตถุต่อ
การดูดซับและการปลดปล่อยของแคคเมียมในดิน
จังหวัดระยอง 

นางสาวธัญญรัศม์  ศรีศักด์ิเลขา 35,000 

14. ความสัมพันธ์ของปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย
ท้ังหมดกับคุณภาพน้ําในลุ่มย่อยของแม่น้ําน่าน 
อําเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 

นางสาวพิมลพร  กุดสง 35,000 

15. สารอัลลีโลเคมีคอลจากพืช 3 ชนิด ท่ีมีผลต่อ
การงอกของเมล็ดพืชเศรษฐกิจและวัชพืชบางชนดิ
และการเจริญเติบโตของ Colletotrichum sp. 
และxanthomonas sp. ท่ีเป็นสาเหตุของโรคพืช 

นางสาวอมรทิพย์  วงศ์สารสิน 28,800 

คณะวิศวกรรมศาสตร์  (3 โครงการ) 104,580 
16. การเปรียบเทียบผลของการใช้ท่ีรัดน่องกับการ
ออกกําลังกายกล้ามเนื้อน่องในงานท่ียืนเป็น
เวลานาน 

นางสาวปาลิตา  ดิษฐ์ศิริ 34,860 

17. การออกแบบโครงสร้างของ Arrayed 
Waveguide Grating รูปแบบใหม่โดยการ
เปลี่ยนแปลงค่าดัชนีหักเหของกลุ่มอาเรย์เวฟไกด์ 

นายเจนวิทย์  ทิพย์พินิจ 34,860 

18. การทํานายค่าความสูญเสียเชิงแสงในการ
เชื่อมต่อด้วยการหลอมของเส้นใยแก้วนําแสงชนิด
ซิงเกิลโหมด 

นางสาววรีรัตน์  อินทร์อาจ 34,860 

คณะแพทยศาสตร์  (1 โครงการ) 31,500 
19. ผลของการอบรมให้ความรู้สมาชิกใน
ครอบครัวต่อระดับน้ําตาลในเลือดของผู้ป่วย
เบาหวาน 

นายแพทย์ วีรศักด์ิ  นนทารมย์ 31,500 

คณะสหเวชศาสตร์  (2 โครงการ) 70,000 
20. ลักษณะความแปรผันของยีนอาร์เอชดีในคน
ไทยท่ีมีหมู่เลือดอาร์เอชดีลบ 

นายทรงศักด์ิ  ศรีจินดา 35,000 

21. การพัฒนาชุดตรวจหาชนิดการกลายพันธ์ุของ   
G-6-PD ยีน สําหรับประชากรไทย 

นางสาวเบญรัตน์  สมส่วนศิริกุล 
(สละสิทธ์ิการรับทุนวิจัย) 

35,000 

คณะพยาบาลศาสตร์  (11 โครงการ) 312,634 
22. ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการจัดการ
ตนเอง ในผู้ท่ีมีภาวะเมตาบอลิกซินโดรม 
 

นางสาวอรวรรณ  ประภาศิลป ์ 36,500 

23. ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการจัดการ
ตนเองต่อพฤติกรรม จัดการตนเอง ภาวะหายใจ
ลําบาก ความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวัน
และคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว 
 

นางสาวลดาวัลย์  ฤทธ์ิกล้า 30,000 
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ชื่อโครงการวิจัย ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย งบประมาณ (บาท) 
24. ผลของโปรแกรมการฝึกการจัดการตนเองต่อ
ความเหนื่อยล้าและความผาสุกของผู้ป่วยมะเร็ง
ปากมดลูกท่ีได้รับรังสีรักษา 

นางสาวสวนีย์  บํารุงสุข 35,000 

25. ผลของโปรแกรมการจัดการกับอาการต่อ
อาการที่พบบ่อยในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับเคมี
บําบัด 

นางสาวเสาวลักษณ์  ฝอยทอง 25,000 

26. แรงดันสูงสุดขณะหายใจเข้าเต็มท่ี ระยะเวลา 
และความสําเร็จของการหย่าเคร่ืองช่วยหายใจใน
ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง ท่ีได้รับโปรแกรมการ
หย่าเคร่ืองช่วยหายใจร่วมกับการฝึกกล้ามเนื้อท่ี
ช่วยในการหายใจด้วยยางยืด 

นางสาวบุณฑริกา  ม่ิงบุร ี 20,000 

27. ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการฟ้ืนสภาพต่อ
ความวิตกกังวลและการฟ้ืนสภาพจากการผ่าตัดใน
ผู้ป่วยท่ีได้รับการผ่าตัดช่องท้อง 

นางสาวกนกพรรณ  โสภณรัตน์ 21,000 

28. ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการ
ป้องกันการสัมผัสฝุ่นธูปในผู้ประกอบการอาชีพ
ผลิตธูป 

นางปิยะนุช  บุญวิเศษ 18,134 

29. ผลของโปรแกรมการกํากับตนเองเพ่ือควบคุม
ความดันโลหิตต่อพฤติกรรมการกํากับตนเอง 
ระดับความดันโลหิตและภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรค
หลอดสมองในชาวไทยมุสลิมท่ีเป็นโรคความดัน
โลหิตสูง 

นางสาวสุพินญา  คงเจริญ 36,000 

30. ผลของโปรแกรมการผ่อนคลายกล้ามเนื้อแบบ
ก้าวหน้าร่วมกับกลุ่มจิตบําบัดแบบ
ประคับประคองต่อระดับความซึมเศร้าของ
ผู้สูงอายุท่ีป่วยด้วยโรคเร้ือรัง 

นางสาวเกสร  มุ้ยจีน 30,000 

31. ผลของโปรแกรมไบโอฟืดแบคแบบควบคุม
การทํางานของคลื่นประสาทคลื่นอัลฟ่าร่วมกับ
การฝึกสร้างจินตนาการต่อระดับสมาธิของเด็ก
สมาธิสั้น 

นางสาวอรวรรณ  จันทร์มณี 36,000 

32. ผลของโปรแกรมส่งเสริมการดูแลตนเองต่อ
พฤติกรรม การดูแลตนเองและระดับน้ําตาลใน
เลือดของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน 

นางสาวยุคลธร  เธียรวรรณ 25,000 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  (22 โครงการ) 546,600 
33. ระบบควบคุมสภาพแวดล้อมทาง
สถาปัตยกรรม ผ่านการตอบสนองต่ออารมณ์ของ
มนุษย์ กรณีศึกษาสถานีงานส่วนบุคคล 

นายธาริต บรรเทิงจิตร 24,855 

34. การออกแบบและพัฒนารูปแบบผนังอาคารสงู
พักอาศัยท่ีมีการปรับอากาศเพื่อการประหยัด
พลังงาน 

นายปวิตร คงพร้อมพงศ์ 24,845 

35. การศึกษาแนวทางการเพิ่มศักยภาพในการ
ประหยัดพลังงานสําหรับอาคารสํานักงาน ตาม
เกณฑ์ประเมินอาคารเขียว LEED และ TREES 

นายสุขสันต์ิ ยงวัฒนานันท์ 24,845 
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ชื่อโครงการวิจัย ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย งบประมาณ (บาท) 
36. การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้แสงธรรมชาติ
สําหรับอาคารพาณิชย์ประเภทตึกแถว 

นางสาวปุณยวีร ์เต็มธนานันท์ 24,845  

37. การบริหารจัดการเพ่ือลดปริมาณเศษวัสดุ
ก่อสร้างงานสถาปัตยกรรม: กรณีศึกษาโครงการ
บ้านพักอาศัยขนาดเล็ก 

นางสาวสุชา กิตติวรารัตน์ 24,845  

38. แนวทางการปรรับปรุงพ้ืนท่ีร้านค้าบริเวณมุม
อับภายในศูนย์การค้า: กรณีศึกษาศูนย์การค้าย่าน
ประตูน้ํา 

นายวิชุพงษ์ ลีลาเธียร 24,845  

39. แนวทางการออกแบบโรงมหรสพร่วมสมัย
กรุงเทพฯ 

นางสาวขวัญ พิทักษ์รักษ์สันติ 24,845  

40. แนวทางการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์/ พ้ืนท่ี
สร้างสรรค์ กรณศีึกษา โครงการ อาร์.ซี.เอ 

นายสุขสันต์ิ ชื่นอารมย์ 24,845  

41. แนวทางการออกแบบศูนย์ส่งเสริมสังคมและ
นันทนาการสําหรับผู้สูงอายุ ในพ้ืนท่ีเขตทุ่งครุ 
และพื้นท่ีใกล้เคียง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

นางสาวศจ ีวิสารทศจี 24,845  

42. แนวทางการพัฒนาพ้ืนท่ีส่วนกลางเพื่อเด็ก
และเยาวชนโดยเด็กและเยาวชนมีส่วนร่วม 
กรณีศึกษา: ชุมชนผู้มีรายได้น้อยริมคลองบางบัว 

นางสาวอรอนงค ์อนุรักษ์ 
(สละสิทธ์ิการรับทุนวิจัย) 

24,845  

43. เซียงกง: พัฒนาการของรูปแบบอาคารและ
พ้ืนท่ีใช้สอยท่ีแปรตามธุรกิจอะไหล่รถยนต์เก่า 

นางสาวณัฐฐา เทียมชัยบุญทวี 24,845  

44. การพัฒนาระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจใน
การวางผังอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน  

นายภาสุร์ นิมมล 24,845  

45. แนวทางการบริหารจัดการการก่อสร้างท่ีอยู่
อาศัยสําหรับผู้มีรายได้น้อย :กรณีศึกษาโครงการ
บ้านม่ันคง 

นางสาววิลาสิน ีเสียงหวาน 24,845  

46. แนวทางการออกแบบอย่างมีส่วนร่วมของท่ี
พักอาศัยสําหรับนักศึกษาในสถาบันการศึกษาส่วน
ภูมิภาค : กรณีศกึษา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยา
เขตนครสวรรค์ 

นายกสิณ ประสิทธิโชค 24,845  

47. แนวทางการออกแบบและจัดการพ้ืนท่ี
นันทนาการเพ่ือสร้างผังชุมชนน่าอยู่ในอาณาเขต
อาคารชุดพักอาศัยระดับล่าง 

นายเอกนฤน เสรีภาณุ 24,845  

48. แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) กับธุรกิจประเภท
โรงแรมและรีสอร์ท ในมิติทางด้านเวลา 

นางสาวอาภาภรณ์ อ้ึงอัมพรวิไล 24,845  

49. แนวทางการพัฒนาพ้ืนท่ีกิจกรรมย่านใจกลาง
เมือง เพ่ือรองรับกิจกรรมทางเลือกเชิงสร้างสรรค์
ของวัยรุ่น: กรณีศึกษา โรงภาพยนตร์สยาม 

นายนพพร ภมรสุวรรณ 24,845  

50. แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขัน
ทางด้านกายภาพและการตลาดของ
ห้างสรรพสินค้าท้องถ่ิน กรณีศึกษา จังหวัดชลบุรี 
 

นายกฤษดา วงศว์ัฒนาพันธ์ุ 24,845  
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ชื่อโครงการวิจัย ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย งบประมาณ (บาท) 
51. แนวทางและเกณฑ์การออกแบบหมู่บ้านช้าง 
บนพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติดงภูดิน จังหวัดสุรินทร์ 

นายศิริชัย ต้นทอง 24,845  

52. ประสิทธิภาพการวางผังโครงการประเภท
ทาวน์เฮาส์: กรณีศึกษาพ้ืนท่ีธนบุรีใต้ 

นายเฉลิมพล หุดากร 24,845  

53. กลยุทธ์การตลาดเพื่อสร้างความแตกต่างด้าน
กายภาพบริการเสริมในสถานีบริการน้ํามันท้องถ่ิน 
โดยผู้ประกอบการภายในท้องถ่ิน: กรณีศึกษาบน
เส้นทางหลวงหมายเลข 2 ช่วงถนน อ.วังน้อย  
จ.สระบุรี - อ.เมือง จ.นครราชสีมา 

นางสาวอภิญญา ตรีประเสริฐสกุล 24,845  

54. แนวทางการออกแบบเพ่ือลดปรากฎการณ์
เกาะความร้อนในกรุงเทพมหานคร 

นายรติวัฒน์ แก้วสุวรรณ 24,845  

วิทยาลัยนวัตกรรม  (1 โครงการ) 31,500 
55. การศึกษาแนวทางการจัดการการนําเสนอ
ภาพเปลือยในสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทนิตยสาร 

นายพัสพงศ์  ศรีประเสริฐ 
(สละสิทธ์ิการรับทุนวิจัย) 

31,500 

วิทยาลัยสหวิทยาการ  ( 2 โครงการ) 70,000 
56. หน่วยงานให้ความช่วยเหลือของไทยกับความ
ช่วยเหลือทางการเงินเพ่ือการพัฒนาประเทศเพื่อน
บ้าน: การออกแบบเชิงสถาบันตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

นายสมคิด  บุญล้นเหลือ 35,000 

57. พลวัต 'ความเป็นถิ่นท่ี' ในสังคมชายแดน: การ
ต่อรองความหมายผ่านพ้ืนท่ี/ชุมชนทางศาสนา
ของคนพลัดถ่ินจากประเทศพม่าในจังหวัดระนอง 
 

นางสาวณัฎฐ์ชวลั  โภคาพานิชวงษ์ 35,000 

รวมท้ังส้ิน         57  โครงการ 1,598,614 
 

 
รายชื่อโครงการวิจัยจากเงินกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ประจําปีงบประมาณ 2553 

ประเภททุนวิจัยสถาบัน 
 

ชื่อโครงการวิจัย ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย งบประมาณ (บาท) 
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  ( 2 โครงการ) 140,000 
1. การศึกษาการเรียนรู้แบบร่วมมือในวิชาการ
วิจัยทางสังคมสงเคราะห์ 1 

ผศ.วรรณลักษณ ์ เมียนเกิด 70,000 

2. การพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของอาจารย์ท่ี
ปรึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง 

อ.พิมพ์ฉัตร  รสสุธรรม 70,000 

คณะศิลปศาสตร์  (1 โครงการ) 54,600 
3. ศักยภาพการผลิตบัณฑิตภาควิชาภาษาฝร่ังเศส 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ผศ.ดร.สิรจิตต์  เดชอมรชัย 
 

54,600 

คณะศิลปกรรมศาสตร์  (1 โครงการ) 44,000 
4. การประเมินหลักสูตรวิชาการศกึษาท่ัวไป 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

น.ส.พัชรา  บุญมานํา 44,000 
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ชื่อโครงการวิจัย ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย งบประมาณ (บาท) 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  (1 โครงการ) 50,000 
5. แนวทางการพัฒนาพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพเพ่ือ
รองรับการค้าในรูปแบบเศรษฐกิจนอกระบบ 
(Informal Sector) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศูนย์รังสิต : กรณีศึกษาตลาดนัดอินเตอร์โซน 
(Inter Zone) และตลาดนัดโรงพยาบาล 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

อ.พุฒพรรณี  ศีตะจิตต์ 50,000 

สถาบันภาษา  (1 โครงการ) 74,000 
6. การพัฒนาความคิดอย่างมีวิจารณญาณในการ
อ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ผศ.สุพรรณสิริ  วัฑฒกานนท์ 74,000 

สํานักบัณฑิตอาสาสมัคร  (1 โครงการ) 44,350 
7. การเปลี่ยนแปลงทัศนะของนักศึกษาต่อปัญหา
สังคมไท หลังเรียนวิชา พท. 240 งานอาสาสมัคร
กับการพัฒนาสังคม 

น.ส.ศรีสุข  มงกุฎวิสุทธ์ิ 44,350 

วิทยาลัยสหวิทยาการ  (1 โครงการ) 20,000 
8. ผลของโครงการอบรมเสริมความรู้ท่ีมีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ท่ัวไป
ระดับมหาวิทยาลัย ของนักศึกษาปีท่ี 1 
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศูนย์ลําปาง 

อ.ดร.ถิรวรรณ  นิพิฏฐกุล 20,000 

รวมท้ังส้ิน        8  โครงการ 426,950 
 

รายชื่อโครงการวิจัยจากเงินกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ประจําปีงบประมาณ 2554 
ประเภททุนวิจัยสถาบัน 

ชื่อโครงการวิจัย ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย งบประมาณ(บาท) 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (1 โครงการ) 67,000 
1. ความคาดหวังและความคิดเห็นของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีท่ีมีต่อการจัดการศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

นางวริศรียา  ขวัญดี 67,000 

คณะแพทยศาสตร์  (3 โครงการ) 288,000 
2. ความต้องการด้านบรรยากาศการทํางานของ
บุคคลากรคณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพ่ือรองรับการประเมิน
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 

รศ.นพ.สุรศักด์ิ  บูรณตรีเวทย์ 98,000 

3. การจัดการเรียนรู้และประสบการณ์ (ทักษะ) ด้าน
สร้างเสริมสุขภาพของนักศึกษาแพทย์ในรายวิชาชั้น
คลินิก ของคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 

รศ.นพ.วิวัฒน์  พุทธวรรณไชย 90,000 

4. โปรแกรมฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 

น.ส.พรเพ็ญ  ก๋ํานารายณ์ 100,000 
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ชื่อโครงการวิจัย ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย งบประมาณ(บาท) 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  (3 โครงการ) 242,200 
5. การจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีส่งเสริม
การเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

อ.สาธิดา  สกุลรัตนกุลชัย 91,700 

6. ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการบริการ
สาธารณะในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

อ.วราลักษณ์  คงอ้วน 83,000 

7. ความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่ีมีต่อโรงอาหารภายใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

อ.กฤตพร  ห้าวเจริญ 
 

67,500 

สถาบันภาษา  (2 โครงการ) 186,500 
8. กลยุทธ์การเรียนการสอนท่ีช่วยปรับปรุงทักษะใน
การแก้ไขงานเขียนของเพ่ือนนักศึกษาร่วมชั้นเรียน 

อ.วรรณา  เจริญช่าง 96,500 

9. การเชื่อมโยงเสียงกับคําสําคัญ: ผลท่ีมีต่อการ
เรียนรู้ และการจดจําคําศัพท์ 

ผศ.วัลลีย์  ศิริกาญจนาวงศ ์ 90,000 

รวมท้ังส้ิน         9  โครงการ 783,700 
 
 

 
 

รายชื่อโครงการวิจัยจากเงินกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ประจําปีงบประมาณ 2554 
ประเภททุนวิจัยเพ่ือพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ 

 

ชื่อโครงการวิจัย ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย งบประมาณ 
คณะแพทยศาสตร์  (1 โครงการ) 285,000 
1. การออกแบบข้อมือเทียมแบบเฉพาะบุคคล ผศ.นพ.ธนพงษ์  ไวทยะวิญญู 285,000 

สถาบันภาษา  (1 โครงการ) 300,000 
2. การสร้างแบบทดสอบภาษาอังกฤษ สําหรับ
นักศึกษาผู้พิการทางสายตา 

ผศ.วิไลวรรณ  อรุณมานะกุล 
 

300,000 

รวมท้ังหมด         2  โครงการ 585,000 
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รายชื่อโครงการวิจัยจากเงินกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 2553 
ประเภททุนวิจัยรุ่นใหม่ 

 

ชื่อโครงการ ชื่อผู้วิจัย 
งบประมาณ (บาท) 

โครงการวิจัย ที่ปรึกษา 
คณะศิลปศาสตร์  (3 โครงการ) 300,000 60,000 
1. กอสสิป ข่าวลือและวิธีการศึกษา
ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม: กรณีศึกษาจาก
ประวัติศาสตร์ยุโรปต้นสมัยใหม่และสมัยใหม่ 

อ.ดร.วิศรุต  พ่ึงสุนทร 100,000 20,000 

2. องค์ความรู้ว่าด้วยสมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช (พ.ศ. 2310-2553) 

อ.จุฑามาศ  ประมูลมาก 100,000 20,000 

3. การปรับตัวทางเกษตรของเกษตรกรทํานาใน
พ้ืนท่ีน้ําท่วมซํ้าซาก อําเภอชุมแสง จังหวัด
นครสวรรค์ 

อ.ทรงชัย  ทองปาน 100,000 20,000 

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  (1 โครงการ) 100,000 20,000 
4. การศึกษาเทคโนโลยีสมัยโบราณของวัตถุทาง
วัฒนธรรมประเภทเคร่ืองปั้นดินเผาในพิพิธภัณฑ์
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 

น.ส.ดุษฎีพร  ชาติบุตร 100,000 20,000 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (4 โครงการ) 400,000 80,000 
5. การสกัดสารออกฤทธ์ิจากมะระขี้นก และ
มะรุม เพ่ือศึกษาสมบัติต้านอนุมูลอิสระและ
ยับย้ังแบคทีเรีย 

อ.ดร.ปาริยา  ณ นคร 100,000 20,000 

6. การเตรียมฟิล์มไททาเนียมไดออกไซด์ใน
โครงสร้างระดับนาโนเพ่ือใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา
ด้วยแสงโดยเทคนิคโซลเจล 

อ.ดร.สายัณห์  ผุดวัฒน์ 100,000 20,000 

7. แผ่นปิดทับรูปสี่เหลี่ยมคางหมูสําหรับรูป
สามเหลี่ยม 

อ.ดร.บัญญัติ  สร้อยแสง 100,000 20,000 

8. การเตรียมของฟิล์มบางไททาเนียมไดออกไซด์
ลงบนตัวรองรับอินเดียมทินออกไซด์โดยวิธี ดีซี 
แมกนีตรอน สปัตเตอริง สําหรับการประยุกต์ใช้
ในการเร่งปฎิกิริยาด้วยแสง 

อ.ดร.กมล  เอ่ียมพนากิจ 100,000 20,000 

คณะวิศวกรรมศาสตร์  (1 โครงการ) 100,000 20,000 
9. การประยุกต์ใช้ฮิวริสติกในการแก้ปัญหาค่า
อัตราผลิตผลท่ีดีท่ีสุดภายใต้ข้อจํากัดทางการเงิน
และคุณภาพ 

อ.ดร.วุฒิชัย  วงษ์ทัศนีย์กร 100,000 20,000 

คณะแพทยศาสตร์  (2 โครงการ) 200,000 40,000 
10. ผลของการล้างจมูกด้วยน้ําเกลือ 1.25% 
บัฟเฟอร์และน้ําเกลือ 0.9% ในผู้ป่วยเด็กโรค
โพรงจมูกอักเสบภูมิแพ้ 

อ.พญ.อารยา  ศรัทธาพุทธ 100,000 20,000 

11. ผลของการใช้อาหารกระตุ้นน้ํานมใน
โรงพยาบาลต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ใน
ระยะแรก 
 

อ.พญ.พัชราภา  ทวีกุล 100,000 20,000 
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ชื่อโครงการ ชื่อผู้วิจัย 
งบประมาณ (บาท) 

โครงการวิจัย ที่ปรึกษา 
คณะสหเวชศาสตร์  (1 โครงการ) 100,000 20,000 
12. การค้นหาโปรตีนท่ีเป็นแอนติเจนจากพยาธิ
ใบไม้ตับชนิด Opisthorchis viverrini โดยใช้
วิธีอิมมูโนโปรติโอมิกส์ 

นายนันทวัฒน์  โฆษา 100,000 20,000 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  (1 โครงการ) 100,000 20,000 
13. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี RFID ในการปรับ
สภาพแวดล้อมเพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการ
รับรู้ และการเข้าถึงพ้ืนท่ีของผู้พิการทางการ
มองเห็น 

อ.สมรรถพล  ตาณพันธ์ุ 100,000 20,000 

คณะสาธารณสุขศาสตร์  (1 โครงการ) 100,000 20,000 
14. การประเมินวัฎจักรชีวิตของระบบบําบัดนํ้า
เสียประเภทต่างๆ กรณีศึกษา:
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

อ.ดร.ทิพย์สุรีย์   
กรบุญรักษา 

100,000 20,000 

สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา  (1 โครงการ) 100,000 20,000 
15. พรรคกิจประชาชนกับวิถีทางไปสู่ความเป็น
พรรคเดี่ยว (One Dominant Party System) 
ในสิงคโปร์ ค.ศ. 1954-1968 

นายวทัญญู  ใจบริสุทธ์ิ 100,000 20,000 

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ สิรินธร  (1 โครงการ) 100,000 20,000 
16. การจัดสรรการใช้งานในระบบเครือข่ายไร้
สายแบบ OFDMA โดยมีข้อมูลของช่องสัญญาณ
บางส่วน 

อ.ดร.สมศักด์ิ  กิตติปิยกุล  100,000 20,000 

วิทยาลัยนวัตกรรม  (1 โครงการ) 100,000 20,000 
17. การประเมินคุณภาพการบริการและความพึง
พอใจของผู้รับบริการของกองบังคบัการตรวจคน
เข้าเมือง 2 ท่าอากาศยานแห่งชาติสุวรรณภูมิ 

อ.ดร.นภัทร  เศรษฐชัย 100,000 20,000 

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  (1 โครงการ) 92,500 20,000 
18. อาการทางประสาทจิตเวชของผู้ป่วยโรค
สมองเสื่อม (Dementia) ในผู้ป่วยไทยและปัจจัย
ท่ีเกี่ยวข้อง 

อ.นพ.ธรรมนาถ  เจริญบุญ 92,500 20,000 

รวม 18 โครงการ 1,792,500 360,000 
รวมท้ังส้ิน  2,152,500 
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รายชื่อโครงการวิจัยจากเงินกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 2554 
ประเภททุนวิจัยรุ่นใหม่ 

 

ชื่อโครงการ ชื่อผู้วิจัย 
งบประมาณ (บาท) 

โครงการวิจัย ที่ปรึกษา 
คณะรัฐศาสตร์  (จํานวน 1 โครงการ) 100,000 20,000 
1. กระบวนการสรรหาองค์กรของรัฐท่ีเป็น
อิสระ: ศึกษากรณีการสรรหา กสทช. ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2550 

ดร.วรรณภา  ติระสังขะ 100,000 20,000 

คณะเศรษฐศาสตร์  (จํานวน 1 โครงการ) 100,000 20,000 
2. โครงสร้างอัตราดอกเบี้ยและเศรษฐกิจ      
มหภาคของไทย การวิเคราะห์โดยวิธีเวคเตอร์ออ
โตรีเกสชั่น 

อ.เฉลิมพงษ์  คงเจริญ 100,000 20,000 

คณะศิลปศาสตร์  (จํานวน 1 โครงการ) 100,000 20,000 
3. พลวัตความขัดแย้งทางการเมืองและ
การทหารในรัฐฉาน (พ.ศ. 2505 – 2554) 

อ.ดุลยภาค  ปรีชารัชช 100,000 20,000 

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (จํานวน 1 โครงการ) 95,500 20,000 
4. โครงการนําร่อง: การศึกษาความสุขของ
ชุมชน: กรณีศึกษาโครงการเปิดประตูสู่ชุมชน
เป็นสุขอย่างย่ังยืน จังหวัดปทุมธานี 

อ.จุฬารัต  ผดุงชีวิต 95,500 20,000 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (จํานวน 5 โครงการ) 479,200 100,000 
5. การคัดเลือกสายพันธ์ุของเชื้อราไมคอร์ไรซา
และผลิตหัวเชื้อบริสุทธ์ิของสายพันธ์ุท่ีคัดเลือก
เพ่ือการผลิตข้าวโพดอย่างย่ังยืน 

อ.ดร.พักตร์เพ็ญ  ภูมิพันธ์ 100,000 20,000 

6. การศึกษากลไกการโบกสะบัด cilia ใน
สาหร่ายสีเขียว Chlamydomonas reinhardtii 
โดยการสร้าง phase space ด้วยวิธี time-
delayed coordinates 

อ.ดร.สิทธิโชค  อํานวยพล 79,200 20,000 

7. น้ํายางธรรมชาติกราฟต์เมทิลเมทาคริเลตและ
คุณสมบัติเชิงกลของพลาสติกผสมของยาง
ธรรมชาติกราฟต์กับพีวีซี 

อ.ดร.สุวดี  ก้องพารากุล 100,000 20,000 

8. การสังเคราะห์โพลิเมอร์ร่างแหจากโพลิเอ
ทิลีน เทเรฟทาเรต 

ดร.พีระศักด์ิ   
เภาประเสริฐ 

100,000 20,000 

9. ชุดทดสอบอย่างง่ายสําหรับวิเคราะห์
แคลเซียม คาร์บอเนตและคาร์บอเนตในยาเม็ด
เสริมแคลเซียมและน้ําธรรมชาติ โดยการ
ประยุกต์ใช้ขวดแยมผลไม้เป็นอุปกรณ์ตรวจสอบ 
 

อ.ดร.กมลทิพย์   
เสรีนนท์ชัย 

100,000 20,000 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (จํานวน 2 โครงการ) 200,000 40,000 
10. การศึกษาผลของการปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตเพ่ือลดการใช้เนยในการอบเค้กเนย 
 

ดร.ภณิดา  ซ้ายขวัญ 100,000 20,000 
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ชื่อโครงการ ชื่อผู้วิจัย 
งบประมาณ (บาท) 

โครงการวิจัย ที่ปรึกษา 
11. แบบจําลองทางคณิตศาสตรข์องระบบ
เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายที่สามารถตรวจวัด
โพลาไรซ์ของสัญญาณ 

อ.ดร.ศุภวัฒน์  สุภัควงศ ์ 100,000 20,000 

คณะแพทยศาสตร์ (จํานวน 2 โครงการ) 121,000 40,000 
12. ภาวะฉุกเฉินเนื่องจากระดับน้ําตาลสูงใน
เลือดในผู้ป่วยเบาหวานท่ีเป็นผู้ใหญ่ใน
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ปี 
2549 - 2553 

พญ.พิมพ์ใจ  อันทานนท์ 21,000 20,000 

13. ความชุกของการแพ้อาหารด้วยวิธีตอบ
แบบสอบถามในเด็กช่วงอายุวัยเรียนในจังหวัด
ปทุมธานี 

นพ.สิระ  นันทพิศาล 100,000 20,000 

คณะสหเวชศาสตร์ (จํานวน 1 โครงการ) 100,000 20,000 
14. การจําแนกกลุ่มสารพฤกษเคมี 
(Phytochemical) และทดสอบคุณสมบัติการ
ต้านอนุมูลอิสระและการต่อต้านจุลินทรีย์ในพืช
วงษ์ Amaranthaceae (บานไม่รู้โรยขาวและ
บานไม่รู้โรยป่า) 

นายวัชระ  ถาวรพงษ์ 100,000 20,000 

คณะทันตแพทยศาสตร์ (จํานวน 2 โครงการ) 195,260 40,000 
15.การเปรียบเทียบปริมาณรังสีในเคร่ืองมือ
ป้องกันรังสีรักษาภายในช่องปากโดยใช้โลหะ
ทังสเตนและโลหะตะกั่ว 

อ.กุศล  ตันติวงส์ 95,260 20,000 

16. การเปรียบเทียบความแนบบริเวณขอบและ
ช่องว่างภายในของครอบฟันเซอร์โคเนียท่ีผลิต
ด้วยเทคนิคแคด/แคมโดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะ
และวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) และลาวา ใน
ห้องปฏิบัติการ 

อ.ทพญ.นันทวรรณ  
กระจ่างตา 

100,000 20,000 

คณะพยาบาลศาสตร์ (จํานวน 2 โครงการ) 197,800 40,000 
17. ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะ
แห่งตนต่อพฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของ
มารดาวัยรุ่นท่ีมีบุตรคนแรกในชุมชน 
 

อ.เสาวลักษณ์  ค้าของ 97,800 20,000 

18. ผลของการใช้แผนปฏิบัติการจากเทคนิค  
เอไอซีต่อการติดเกมคอมพิวเตอร์ของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษา 
 

อ.ประกายเพชร  สุภะเกษ 
 

100,000 20,000 

สถาบันภาษา (จํานวน 1 โครงการ) 100,000 20,000 
19. การส่งเสริมความสามารถทางการคิดเชิง
วิจารณญาณในวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ: 
กรณีศึกษาในชั้นเรียนวิชาภาษาอังกฤษสําหรับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

อ.อาทิตยา  นราฐากูร 100,000 20,000 
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ชื่อโครงการ ชื่อผู้วิจัย 
งบประมาณ (บาท) 

โครงการวิจัย ที่ปรึกษา 
สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา (จํานวน 2 โครงการ) 200,000 40,000 
20. ความเข้มแข็งของพรรคการเมือง: ศึกษา
เปรียบเทียบพรรคประชาธิปัตย์ของไทยและ
พรรคเสรีประชาธิปไตยของญ่ีปุ่น 

นางสาวอาภารัศมี   
ณะมณี 

100,000 20,000 

21. การพัฒนาบุคลากรทางการทูตของ
เวียดนามในปัจจุบัน 

นายชยาภัทร  วารีนิล 100,000 20,000 

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (จํานวน 3 โครงการ) 300,000 60,000 
22. แนวทางการเลือกใช้อุปกรณ์เสริมส้นเท้าท่ี
เหมาะสมสําหรับผู้ท่ียืนเป็นเวลานานด้วยการ
ประยุกต์ใช้กระบวนการวิศวกรรมย้อนรอยและ
การวิเคราะห์ระเบียบไฟไนต์เอลิเมนต์ 

ดร.สุชาดา  เหรียญโมรา 100,000 20,000 

23. การพัฒนาวิธีการประมวลผลจากอุปกรณ์
เรดาร์ในการตรวจสอบโครงสร้างคอนกรีตเสริม
เหล็ก 

ดร.รักติพงษ์   
สหมิตรมงคล 

100,000 20,000 

24. การวิจัยพัฒนาถุงมือเซ็นเซอร์ไร้สายเพ่ือ
ช่วยเหลือผู้พิการทางเสียง 

ดร.สุรภา  เทียมจรัส 100,000 20,000 

วิทยาลัยสหวิทยาการ (จํานวน 2 โครงการ) 190,000 40,000 
25. ผลของการฝึกกลวิธีอภิปัญญาที่มีต่อ
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความ
เข้าใจ และความเชื่อม่ันในความสามารถของ
ตนเองในการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี 

อ.สุมิตา  สุภากรณ์ 100,000 20,000 

26. กระบวนการข้ามรัฐจีนท่ีส่งผลกระทบด้าน
เศรษฐกิจสังคมต่อชุมชนคนลาวในบ่อเต็น 

อ.ศิวริน  เลิศภูษิต 90,000 20,000 

รวม 26 โครงการ 2,478,760 500,000 
รวมท้ังส้ิน  2,998,760 
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11..33      การร่วมทุนสนับสนุนการวิจัยกับหน่วยงานภายนอกการร่วมทุนสนับสนุนการวิจัยกับหน่วยงานภายนอก  
  ในปีงบประมาณ 2553 และ 2554 มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการร่วมทุนสนับสนุนการวิจัยกับสํานักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย (สกว.) ใน 5 ประเภททุน เพ่ือเป็นการสนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ โดยใน
การร่วมสมทบทุนดังกล่าว มหาวิทยาลัยและหน่วยงานต้นสังกัดของผู้เสนอขอทุนจะร่วมสมทบในอัตราร้อยละ 50 ของวงเงินท่ี สกว. 
กําหนด โดยในปี 2553-2554   มีโครงการวิจัยและวงเงินท่ีมหาวิทยาลัยให้การสนับสนุน ดังน้ี 

 
- จําแนกตามประเภททุน  

 

ประเภททุน ปีงบประมาณ 2553 ปีงบประมาณ 2554 
จํานวนโครงการ งบประมาณ (บาท) จํานวนโครงการ งบประมาณ (บาท) 

ทุนวุฒิเมธีวิจัย สกว. 2 900,000  - - 
ทุนอาจารย์รุ่นใหม่ 18 2,643,026  15 2,271,865  
ทุนอาจารย์รุ่นกลาง 3 1,066,666  - - 
ทุนนาโนเทคโนโลยี 1 320,000  - - 
ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ 2     360,000  - - 

รวม 26 5,289,692  15 2,271,865  
 
 
 

- จําแนกตามสาขาวิชา  
 

สาขาวิชา ปีงบประมาณ 2553 ปีงบประมาณ 2554 
จํานวนโครงการ งบประมาณ (บาท) จํานวนโครงการ งบประมาณ (บาท) 

สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 4 879,360  1 158,700  
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 15 3,184,333  10 1,499,999  
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 7 1,225,999  4 613,166  

รวม 26 5,289,692  15 2,271,865  
 
หมายเหตุ      1. สกว. มีนโยบายให้มหาวิทยาลัยต้นสังกัดผู้รับทุนร่วมทุนวิจัยในปีงบประมาณ 2553 เป็นปีแรก 

2. งบประมาณดังกล่าวเป็นวงเงินงบประมาณท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมสนับสนุน  
                   (กองทุนวิจัยและหน่วยงานต้นสังกัดของผู้วิจัย) 
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กราฟแสดงการร่วมทุนสนับสนุนการวิจัยกับหน่วยงานภายนอก จําแนกตามประเภทของทุน ปี 2553-2554 

 

 

 

 

กราฟแสดงการร่วมทุนสนับสนุนการวิจัยกับหน่วยงานภายนอก จําแนกตามสาขาวิชา ปีงบประมาณ 2553-2554 
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รายชื่อโครงการการร่วมทุนสนับสนุนการวิจัยกับหน่วยงานภายนอก ประจําปีงบประมาณ 2553 
ประเภททุนวุฒิเมธีวิจัย สกว. 

 
ชื่อโครงการวิจัย ชื่อหัวหน้าโครงการ งบประมาณ (บาท) 

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (2 โครงการ) 900,000 
1. โครงการพัฒนาและศึกษาเตาเผาชนิดฟลูอิไดซ์
เบดโดยใช้เชื้อเพลิงชีวมวลท่ีไม่แพร่หลาย   

รศ.ดร. วลาดิมีร์ คูปริอานอฟ 500,000 

2. การวิเคราะห์สนามแรงต่อเนื่องและสนามการ
ไหลของเวกเตอร์ สําหรับการเซคเมนต์ภาพอัล
ตราซาวน์และภาพซีทีสแกน   

รศ.ดร. สตานิสลาฟ มาคานอฟ 400,000 

รวมท้ังส้ิน   2 โครงการ 900,000 
 

 

รายชื่อโครงการการร่วมทุนสนับสนุนการวิจัยกับหน่วยงานภายนอก ประจําปีงบประมาณ 2553 
ประเภททุนอาจารย์รุ่นใหม่ 

 
ชื่อโครงการวิจัย ชื่อหัวหน้าโครงการ งบประมาณ (บาท) 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (1 โครงการ) 159,360 
1. การประยุกต์ใช้สามัญสํานึกเพ่ือส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ในวิชาวิจัยธุรกิจ   

ดร.กุลยา จันทะเดช 159,360 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (1 โครงการ) 160,000 
2. ระบบมัลติอะนาลิซิสไมโครฟลูอิดิกร่วมกับเซนเซอร์
วัดแสงเพื่อหาปริมาณโลหะหนักบางชนิดในแหล่งน้ํา
ธรรมชาติ   

ผศ.ดร.นภาพร ยังวิเศษ 160,000 

คณะวิศวกรรมศาสตร์   (4 โครงการ) 571,000 
3. การพัฒนาการทํานายการเกิด Paroxysmal Atrial 
Fibrillation โดยวิธีการแปลงเวฟเล็ทเพ่ือระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจทางการแพทย์   

ผศ.ดร.นภดล อุชายภิชาติ 160,000 

4. การประยุกต์ใช้ขั้นตอนวิธีพันธุกรรมสําหรับการสร้าง
แนววิถีการตัดสําหรับเคร่ืองจักร 5 แกน   

ดร.วีรชัย อโณทัยไพบูลย์ 160,000 

5. การพัฒนาวิธีจําแนกกลิ่นในสภาวะแวดล้อมแบบเปิด
สําหรับระบบจมูกอิเล็กทรอนิกส์   

ดร.นิติการ นิ่มสุข  
 

160,000 

6. การหาเวลาท่ีเหมาะสมในการเร่ิมพัฒนาและและ
อัตราการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้ภาวะความไม่
แน่นอนท้ังทางความต้องการของตลาดและคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์   

ดร.สัปปินันทน์ เอกอําพน 91,000 

คณะแพทยศาสตร์ (1 โครงการ) 160,000 
7. ผลของสารสกดัสมุนไพรพรมมิต่อ NMDA receptor 
ในการป้องกันการเสื่อมของสมองและฟ้ืนฟูความจําใน
หนูท่ีถูกเหนี่ยวนําให้มีอาการของโรคจิตเภท   
 

ดร.ปริศนา ปิยะพันธ์ุ 160,000 
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ชื่อโครงการวิจัย ชื่อหัวหน้าโครงการ งบประมาณ (บาท) 
คณะสหเวชศาสตร์   (3 โครงการ) 480,000 
8. การศึกษาบทบาทของ IL-25 ในการควบคุมการติด
เชื้อหนอนพยาธิ Trichinella spiralis ผ่านเซลล์ชนิด 
Th2/Th9   

ดร.พรพิมล อังคเศกวินัย  
 

160,000 

9. ผลการกระตุ้น protease-activated receptor 2 
ต่อเซลล์ K562   

ดร.วิมลพักตร์ ศรีไวย์  
 

160,000 

10. การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากเปลือกมังคุดและยา
ท่ียับย้ังเอนไซม์ไซโคลออกซิเจเนส (cyclooxygenase 
inhibitors) ในการต้านเชื้อมาลาเรีย และต้าน
เซลล์มะเร็งในหลอดทดลอง   

ดร.วรรณา ชัยเจริญกุล 160,000 

คณะทันตแพทยศาสตร์   (2 โครงการ) 319,333 
11. การศึกษาคณุลักษณะของก้อนเนื้อเย่ือคล้ายกระดูก
ในห้องปฏิบัติการจากเซลล์ต้นกําเนิดจากเนื้อเย่ือเอ็นยึด
ปริทันต์ 

ดร.วีรชัย สิงหถนัดกิจ 160,000 

12. พัฒนาการของเซลล์สร้างกระดูกต้องการออกซิเจน
ผ่านกลไกของวีเอชแอล   

ทพญ.ดร.สมหญิง พัฒน์ธีรพงศ์ 159,333 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง   (2 โครงการ) 320,000 
13. แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพ่ือความ
เท่าเทียมกันของคนในสังคมเมืองกรุงเทพฯ   

ดร.วิจิตรบุษบา มารมย์  
 

160,000 

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร   (4 โครงการ) 473,333 
14. การเพ่ิมการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อแอนติเจน
สังเคราะห์โดยการใช้โครงสร้างสงัเคราะห์เพ่ือทําหน้าท่ี
แสดงแอนติเจนนั้น 

ดร.ศิวรัตน์ บุณยรัตนกลิน  
 

120,000 

15. การศึกษาการหาค่าและพัฒนาการประมาณคา่ของ
ตัวเลข Nielsen Number ของ maps บน a space   

ผศ.ดร.นิรัตยา คาํเสมานันทน์ 120,000 

16. อัลกอริทึมใหม่เพ่ือหาจุดตัดระหว่างเส้นโค้งและ
พ้ืนผิวสําหรับการลดการตัดเกินของเคร่ืองแกะสลักแบบ 
5 แกน   

ดร.กันต์ ศรีจันท์ทองศิริ 113,333 

17. บริการการประมวลผลโดยอัตโนมัติเพ่ือการ
ออกแบบฐานความรู้สําหรับ Semantic Web   

ดร.บุญทวี สันติศรีวราภรณ์ 120,000 

รวมท้ังส้ิน   17 โครงการ 2,643,026 
 

รายชื่อโครงการการร่วมทุนสนับสนุนการวิจัยกับหน่วยงานภายนอก ประจําปีงบประมาณ 2553 
ประเภททุนอาจารย์รุ่นกลาง 

ชื่อโครงการวิจัย ชื่อหัวหน้าโครงการ งบประมาณ 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (1 โครงการ) 400,000 
1. บทบาทของการเคล่ือนย้ายเงินทุนของกองทุนรวม
ต่างชาติกับราคาหลักทรัพย์ในภูมิภาคเอเซีย 

รศ.ดร. พันทิศา ภาวบุตร 400,000 

คณะแพทยศาสตร์ (1 โครงการ) 266,666 
2. การศึกษาการเปลื่ยนแปลงโปรตีนในเซลท่อไตส่วน
ปลายในภาวะเบาจืดจากแคลเซียมในเลือดสูง   

ผศ.พญ.สุขเกษม โฆษิตเศรษฐ 
 

266,666 
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สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (1 โครงการ) 400,000 
3. การออกแบบผังเสาคานและพ้ืนของพ้ืนรูปหลาย
เหลี่ยมเชิงเส้นตรงโดยใช้ขั้นตอนวิธีพันธุกรรม   

รศ.ดร.พฤทธา ณ นคร  400,000 

รวมท้ังสิน 3 โครงการ 1,066,666 
 

รายชื่อโครงการการร่วมทุนสนับสนุนการวิจัยกับหน่วยงานภายนอก ประจําปีงบประมาณ 2553 
ประเภททุนนาโนเทคโนโลยี 

ชื่อโครงการวิจัย ชื่อหัวหน้าโครงการ งบประมาณ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (1 โครงการ) 320,000 
1. การดูดซับของอนุภาคบนพื้นผิววิวิธพันธ์อันเกิดจาก
การเคลือบผิวด้วยนาโนไฟเบอร์โดยเทคนิคการปั่นด้วย
ไฟฟ้าสถิต 

รศ.ดร. ภาณุ ด่านวานิชกุล 320,000 

รวมท้ังส้ิน   1 โครงการ 320,000 
 

รายชื่อโครงการการร่วมทุนสนับสนุนการวิจัยกับหน่วยงานภายนอก ประจําปีงบประมาณ 2553 
ประเภททุนนักวิจัยรุ่นใหม่ 

 
ชื่อโครงการวิจัย ชื่อหัวหน้าโครงการ งบประมาณ 

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (2 โครงการ) 360,000 
1. การพัฒนาวิธีการหาสัดส่วนผสมของคอนกรีตท่ีแข็งตัว
แล้ว   

ดร.วรางคณา แสงสร้อย 180,000 

2. การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการ
ใช้งานสารยับย้ังการเกิดสนิม เพ่ือป้องกัน และซ่อมแซม
โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กจากการเกิดสนิม   

ดร.ภัควัฒน์ แสนเจริญ 180,000 

รวมท้ังส้ิน    2 โครงการ 360,000 
 

รายชื่อโครงการการร่วมทุนสนับสนุนการวิจัยกับหน่วยงานภายนอก ประจําปีงบประมาณ 2554 
ประเภททุนอาจารย์รุ่นใหม่ 

 
ชื่อโครงการวิจัย ชื่อหัวหน้าโครงการ งบประมาณ 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี   (1 โครงการ) 158,700 
1. การประยุกต์ใช้สื่อสังคมในการสร้างมูลค่าทางธุรกิจ
ของกิจการในประเทศไทย   

ดร.  ปีเตอร์  รักธรรม 158,700 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   (6 โครงการ) 931,666 
2. การวิจัยพัฒนาเส้นใยนาโนคอมพอสิทท่ีมีคุณสมบัตินํา
ไฟฟ้าและโปรตอนเพื่อประยุกต์ใช้ในเซลล์เชื้อเพลิง   

ดร.ภาวิต พุฒประเสริฐ   131,666 

3. ตัวเร่งปฏิกิริยาเสถียรภาพสูงสําหรับกระบวนการ
ผลิตไบโอดีเซลโดยการติดหมู่เอมีนบนเมโซพอรัสซิลิกา   
 

ดร.ชนาธิป  สามารถ 160,000 

4. ระบบวิเคราะห์อัตโนมัติแบบไหลชนิดไฮบริดสําหรับ
วัดน้ําตาลซูโครสและฟอสเฟตเพื่อการควบคุมคุณภาพ
อุตสาหกรรมน้ําตาลอ้อย  

ดร.กมลทิพย์ เสรีนนท์ชัย   160,000 
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ชื่อโครงการวิจัย ชื่อหัวหน้าโครงการ งบประมาณ 
5. การพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนเมืองเพ่ือการใช้ชีวิต
ของผู้สูงอายุในเขตเมือง   

ดร.วนารัตน์ กรอิสรานุกูล  160,000 

6. การวิเคราะห์หาตัวรับจําเพาะของโปรตีนฆ่าลูกน้ํายุง
ชนิด Mtx2 จาก Bacillus sphaericus บนเซลล์  บุ
กระเพาะลูกน้ํายุงลาย Aedes aegypti   

ดร.กุลวดี พรรณเชษฐ์  160,000 

7. การทํานายปรากฎการณ์ Neoclassical Tearing 
Mode ของพลาสมาในเคร่ืองโทคาแมคโดยใช้
แบบจําลองทางคณิตศาสตร์แบบรวม   

ดร.นพพร พูลยรัตน์   
 

160,000 

คณะวิศวกรรมศาสตร์   (4 โครงการ) 568,333 
8. การทดสอบความสามารถในการเข้าใจเสียงพูด
ภาษาไทยสําหรับพยัญชนะต้นและพยัญชนะท้าย   

ผศ.ดร.จาตุรงค ์ตันติบัณฑิต   160,000 

9. การพัฒนาแบบจําลองทางคณติศาสตร์ของการเผา
ไหม้สําหรับการประยุกต์ใช้สเปรย์ในเคร่ืองยนต์โดยใช้
แบบจําลองสเปรย์ของโมเมนต์ของจํานวนละอองสเปรย์
ขนาดต่างกัน   

ดร.อิศเรศ ธุชกัลยา  160,000 

10. การศึกษาการล้างตะกรันท่ีเกิดจากการพาสเจอร์ไรส์
น้ํากะทิ   

ดร.ภณิดา  ซ้ายขวัญ 
 

160,000 

11. การประยุกต์ใช้อัลกอริธึมทางด้านวิวัฒนาการเพื่อ
แก้ปัญหาการกําหนดงานของการผลิต-บรรจุ   

ผศ.ดร.วุฒิชัย วงษ์ทัศนีย์กร 88,333 

คณะแพทยศาสตร์   (2 โครงการ) 320,000 
12. การศึกษาฤทธิ์ป้องกันตนเองและฤทธ์ิต้านมะเร็งของ
สาร cucumin และ tetrahydrocurcumin ในเซลล์ตับ 
และเซลล์มะเร็งท่อน้ําดีของมนุษย์   

ดร.นันทิยา สมภาร 160,000 

13. ระดับวิตามินดี โพลีมอร์ฟิซึมของวิตามินดี    ไบนดิง
โปรตีนยีน และความเสี่ยงต่อการเกิดโรค เบาหวาน
ระหว่างการตั้งครรภ์   

ผศ.ดร.ณัฏฐิณี จรัสเจริญวิทยา 160,000 

คณะสหเวชศาสตร์   (1 โครงการ) 133,166 
14. การศึกษากลไกการตอบสนองของเซลล์และการ
พัฒนาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพต่อพิษของไอออนโลหะโดยวิธี
โปรตีโอมิกส์   

ดร.พัชรี อิศรางกูร ณ อยุธยา   133,166 

คณะทันตแพทยศาสตร์   (1 โครงการ) 160,000 
15. การพัฒนาและประเมินผลระบบจําลองเสมือนจริงท่ี
ใช้โมเดลท่ีได้จากการถ่ายภาพรังสีคอมพิวเตอร์โทโม
กราฟเพ่ือวางแผนการผ่าตัดทางทันตกรรม   

ผศ.ดร.ศิริวรรณ สืบนุการณ ์ 160,000 

รวมท้ังส้ิน    15  โครงการ 2,271,865 
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11..44    งบประมาณโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ งบประมาณโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ   
    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ในปี 2553 โดยโครงการพัฒนา

มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติและส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ซ่ึงดําเนินการโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)        
มีระยะเวลาดําเนินการ 3 ปีงบประมาณ (2554-2556) และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับจัดสรรงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ ในปีงบประมาณ 2554 จํานวน 111,670,000 บาท เพ่ือดําเนินโครงการวิจัย ใน 6 คลัสเตอร์ จํานวน 31 โครงการ ตาม
รายการดังนี้ 

 
 ชื่อโครงการวิจัย ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย คณะ/หน่วยงาน งบประมาณ 

(บาท) 
คลัสเตอร์ : สังคม เศรษฐกิจ และบริหารจัดการ   จํานวน 4 โครงการ  19,000,000 
ประธานคลัสเตอร์   รองศาสตราจารย์ ดร. ตรีทศ  เหล่าศิริหงษ์ทอง  คณะวิศวกรรมศาสตร์   

1 ศูนย์วิจัยด้านการจัดการโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน 

รศ. ดร. รุธิร์ พนมยงค์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1,500,000  

2 กลุ่มวิจัยการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ ภายใต้
ความร่วมมือระหว่างประเทศในอนุ
ภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง 

รศ. ดร. มรรยาท  รุจิวิชชญ์ สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา 7,500,000  

3 ศูนย์วิจัยพลวัตของทุนมนุษย์ใน
อาเซียน 

   

 3.1 การพัฒนาโครงข่ายความ
ปลอดภัยทางสังคมสําหรับแรงงาน
ภาคเกษตรในกลุ่มประเทศอาเซียน: 
กรณีศึกษาแรงงานภาคเกษตรที่
ได้รับผลกระทบจากข้อตกลงเขต
การค้าเสรี  

รศ. ดร.นฤมล นิราทร คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  1,500,000 

 3.2 การศึกษาเปรียบเทียบข้อผูกพัน
ในเรื่องการเคลื่อนย้ายของบุคคล
ธรรมดาภายใต้ความตกลงเขต
การค้าเสรีระหว่างไทยกับอาเซียน
และไทยกับประเทศนอกอาเซียน 

รศ. ดร. สมชาย   
สุขสิริเสรีกุล   

คณะเศรษฐศาสตร์   500,000 

4 โครงการวิจัยด้านการบริหาร
นวัตกรรมเพ่ือต่อยอดศูนย์ความเป็น
เลิศด้านการวิจัยการบริหาร
นวัตกรรม 

รศ. ดร. ตรีทศ  
 เหล่าศิริหงษ์ทอง 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 8,000,000  

คลัสเตอร์ : แพทย์แผนไทย เกษตรและอาหาร   จํานวน 4 โครงการ 35,150,000 
ประธานคลัสเตอร์   รองศาสตราจารย์ ดร. อรุณพร อิฐรัตน์  คณะแพทยศาสตร์   

1 กลุ่มวิจัยและพัฒนาการแพทย์แผน
ไทยและสมุนไพรไทยแบบครบวงจร 
เพ่ือสร้างเสริมสุขภาพป้องกันและ
รักษาโรคเรื้อรังจากระดับชุมชนสู่
ระดับโลก 

รศ. ดร. อรุณพร  อิฐรัตน์ คณะแพทยศาสตร์ 22,320,000 



รรายงานประจําปี ายงานประจําปี 22555533  --  22555544  5511  

  

 

 ชื่อโครงการวิจัย ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย คณะ/หน่วยงาน งบประมาณ 
(บาท) 

2 สามดี อาหารปลอดภัย :  
การพัฒนาการทดสอบ, การลด 
การปนเปื้อน และการป้องกันการ 
เกิดโรค 

ผศ. ดร. วรดา สโมสรสุข คณะสหเวชศาสตร์ 5,330,000 

3 ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือ
สร้างมูลค่าเพ่ิมสําหรับอุตสาหกรรม
อาหาร ยา และเคร่ืองสําอาง 

ผศ. ดร. นภาพร ยังวิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4,930,000 

4 การสร้างศักยภาพเพ่ือพัฒนาการ
เกษตร เศรษฐกิจชุมชนและ
ฐานความรู้ 

ร.ศ.วรภัทร ลัคนทินวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2,570,000 

คลัสเตอร์ : ชีวเวชศาสตร์และสาธารณสุข   จํานวน 3 โครงการ 13,560,000 
ประธานคลัสเตอร์   ศาสตราจารย์ ดร. วิฑูรย์ ไวยนันท์  คณะสหเวชศาสตร์   

1 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยทาง
ชีวเวชศาสตร์ 

ศ. ดร.วิฑูรย์  ไวยนันท์ คณะสหเวชศาสตร์ 7,590,000 

2 ศูนย์วิจัยแอนติเจนของเม็ดเลือดขาว
และไซโตไคน์ 

รศ. ดร.ประมวญ เทพชัยศรี คณะสหเวชศาสตร์ 2,280,000 

3 ศูนย์สาธารณสุขโลกและการพัฒนา รศ. ดร. นันทวรรณ  
วิจิตรวาทการ 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 

3,690,000  

คลัสเตอร์ : การแพทย์คลินิก    จํานวน 4 โครงการ 14,860,000 
ประธานคลัสเตอร์   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ สมบัติ มุ่งทวีพงษา  คณะแพทยศาสตร์   

1 ศูนย์วิจัยโรคหลอดเลือดสมองและ
หลอดเลือดหัวใจแบบครบวงจร 

ผศ.นพ.สมบัติ มุ่งทวีพงษา คณะแพทยศาสตร์ 8,280,000  

2 ศูนย์วิจัยระบาดวิทยาและการ
ป้องกันเชื้อด้ือยาในระบบท่ีสําคัญ 

รศ.นพ.อนุชา  
อภิสารธนรักษ์ 

คณะแพทยศาสตร์ 1,960,000  

3 ศูนย์วิจัยมะเร็งกระเพาะอาหารและ
การติดเชื้อ เฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลไร 
แห่งชาติ 

รศ.ดร.นพ.รัฐกร วิไลชนม์ คณะแพทยศาสตร์ 3,630,000  

4 กลุ่มวิจัยการพัฒนาทักษะทาง     
ทันตกรรมแบบอัจฉริยะ 

รศ.ทพญ.ดร.  
ศิริวรรณ สืบนุการณ์ 

คณะทันตแพทย์ศาสตร์  990,000  

คลัสเตอร์ : พลังงานทางเลือก   จํานวน 6 โครงการ 8,540,000 
ประธานคลัสเตอร์   ศาสตราจารย์ ดร. ผดุงศักด์ิ รัตนเดโช  คณะวิศวกรรมศาสตร์   

1 งานวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมแรงลม
และพลศาสตร์ของโครงสร้างอย่าง
ย่ังยืน 

รศ.ดร.วิโรจน์  บุญญภิญโญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 840,000  
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 ชื่อโครงการวิจัย ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย คณะ/หน่วยงาน งบประมาณ 
(บาท) 

2 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
ไมโครเวฟในงานอุตสาหกรรมและ
วิศวกรรมทางการแพทย์ 

ศ.ดร.ผดุงศักด์ิ  รัตนเดโช คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3,680,000  

3 พลังงานและสิ่งแวดล้อมเชิงนิเวศน์
เศรษฐกิจ 

รศ.ดร.นุรักษ์   
กฤษดานุรักษ์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2,350,000  

4 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต
ไฮโดรเจนทางชีวภาพ 

รศ.ดร.รัชต์นรินทร์  
(สุวันชัย)  นิติศรวุฒิ 

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 270,000  

5 การศึกษาพฤติกรรมของพลาสมา
และปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันใน
เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชันแบบ
โทคาแมค   

ผศ.ดร.ธวัชชัย  อ่อนจันทร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 560,000  

6 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงาน
ไฮโดรเจนและการลดปริมาณก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ 

ผศ.ดร.พิษณุ  ตู้จินดา สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 840,000  

คลัสเตอร์ :วิศวกรรมและเทคโนโลยีใหม่   จํานวน 10 โครงการ 18,540,000 
ประธานคลัสเตอร์ ศาสตราจารย์ ดร. สมนึก  ต้ังเติมสิริกุล  สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร   

1 กลุ่มวิจัยและพัฒนาความเข้มแข็ง
ของอุตสาหกรรมเป้าหมายด้วย
แนวทางวิจัยเชิงผสมผสาน 

รศ. ดร. พงศ์ชนัน  
เหลืองไพบูลย์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 780,000  

2 กลุ่มวิจัยและพัฒนาการคํานวณเชงิ
ควอนตัมในงานวิศวกรรม 

รศ.ดร.วันชัย ไพจิตรโรจนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1,470,000  

3 การซ่อมแซมเสริมกําลังโครงสร้าง
คอนกรีตเพ่ือลดภัยพิบัติจากแรง
แผ่นดินไหว 

รศ.ดร.อมร พิมานมาศ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 496,000  

4 การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือยกระดับ
อุตสาหกรรมก่อสร้างของประเทศ
ไทยอย่างย่ังยืน 

ศ.ดร.สมนึก  ตั้งเติมสิริกุล สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 1,654,000  

5 โครงการการบําบัดและการจัดการ
ของเสียอันตรายสําหรับ
อุตสาหกรรม 

ศาสตราจารย์ ดร.  
จงรักษ์  ผลประเสริฐ 

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 570,000  

6 โครงการวิจัยและพัฒนาวัสดุทาง
วิศวกรรม 

รศ.ดร.ชาวสวน   
กาญจโนมัย 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2,820,000  

7 โครงการพัฒนาวัสดุนาโนเพ่ือ
ประยุกต์ใช้ทางชีวการแพทย์ 

ผศ.ดร.ปกรณ ์ 
 โอภาประกาศิต 

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 1,370,000  

8 การผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์เคมี
มูลค่าสูง โดยการใช้จุลินทรีย์และ
กระบวนการเคมี   

ดร.ศิวรัตน์   
บุณยรัตนกลิน 

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 410,000  
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 ชื่อโครงการวิจัย ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย คณะ/หน่วยงาน งบประมาณ 
(บาท) 

9 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสารสนเทศ
อัจฉริยะ 

รศ.ดร.ธนารักษ์ ธีระม่ันคง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 6,600,000  

10 ศูนย์วิจัยระบบการจัดการ
สมรรถภาพสูงสุด 

รศ.ดร.สืบศักด์ิ นันทวานิช สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 2,370,000  

ค่าบริหารจัดการส่วนกลางของมหาวิทยาลัย 2,020,000 

 
 

11..55  การดําเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ การดําเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ   
    มหาวิทยาลัยสามารถดําเนินโครงการวิจัยได้ตามเป้าหมายของผลผลิตท่ีกําหนดไว้ ดังน้ี 

1) ผลผลิตรวมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

ผลการดําเนินงาน หน่วยนับ 
ปี 2554 

เป้าหมาย ผลผลิต 

1. ด้านความเป็นเลิศด้านวิชาการ      

1.1 จํานวนผลงานตีพิมพ์ 
- บทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
- บทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ 

เรื่อง 174 304 
207 
97 

1.2 จํานวนสิทธิบัตรท่ีคาดว่าจะจด / ย่ืนจด เรื่อง 9 10 

2. ด้านการสร้างบุคลากรวิจัยระดับสูง    

- จํานวนบัณฑิตศึกษา คน 128 200 

3. ด้านการสร้างผลิตภัณฑ์และร่วมโครงการวิจัยบูรณาการ 
วาระแห่งชาติ 

   

- ผลิตภัณฑ์ท่ีได้ ชิ้น 3 25 

- ผลงานเชิงประจักษ์ ชิ้น 6 4 

 
2) กลุ่มวิจัยด้านสุขภาพ (คลัสเตอร์แพทย์แผนไทย เกษตร  และ อาหาร  คลัสเตอร์ชีวเวชศาสตร์และ

สาธารณสุข และคลัสเตอร์การแพทย์คลินิก)  
 

ผลการดําเนินงาน หน่วยนับ 
ปี 2554 

เป้าหมาย ผลผลิต 

1. ด้านความเป็นเลิศด้านวิชาการ       

1.1 จํานวนผลงานตีพิมพ์ 
- บทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
- บทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ 

เรื่อง 79 177 
104 
73 

1.2 จํานวนสิทธิบัตรท่ีคาดว่าจะจด / ย่ืนจด เรื่อง 5 6 
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ผลการดําเนินงาน หน่วยนับ 
ปี 2554 

เป้าหมาย ผลผลิต 

2. ด้านการสร้างบุคลากรวิจัยระดับสูง    

- จํานวนบัณฑิตศึกษา คน 61 83 

3. ด้านการสร้างผลิตภัณฑ์และร่วมโครงการวิจัยบูรณาการ 
วาระแห่งชาติ 

   

- ผลิตภัณฑ์ท่ีได้ ชิ้น 3 24 

- ผลงานเชิงประจักษ์ ชิ้น 4 3 

 
 
 

3) กลุ่มวิจัยด้านพลังงาน (คลัสเตอร์พลังงานทางเลอืก) 
  

ผลการดําเนินงาน หน่วยนับ 
ปี 2554 

เป้าหมาย ผลผลิต1 
1. ด้านความเป็นเลิศด้านวิชาการ      

1.1 จํานวนผลงานตีพิมพ์ 
- บทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
- บทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ 

เรื่อง 22 31 
26 
5 

1.2 จํานวนสิทธิบัตรท่ีคาดว่าจะจด / ย่ืนจด เรื่อง 3 2 

2. ด้านการสร้างบุคลากรวิจัยระดับสูง    

- จํานวนบัณฑิตศึกษา คน 43 51 

3. ด้านการสร้างผลิตภัณฑ์และร่วมโครงการวิจัยบูรณาการ 
วาระแห่งชาติ 

   

- ผลิตภัณฑ์ท่ีได้ ชิ้น 0 1 

- ผลงานเชิงประจักษ์ ชิ้น 1 1 

 
4) กลุ่มวิจัยด้านอุตสาหกรรม (คลัสเตอร์วิศวกรรมและเทคโนโลยีใหม่) 

 

ผลการดําเนินงาน หน่วยนับ 
ปี 2554 

เป้าหมาย ผลผลิต 

1. ด้านความเป็นเลิศด้านวิชาการ      

1.1 จํานวนผลงานตีพิมพ์ 
- บทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
- บทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ 

เรื่อง 37 60 
52 
8 

1.2 จํานวนสิทธิบัตรท่ีคาดว่าจะจด / ย่ืนจด เรื่อง 1 2 
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ผลการดําเนินงาน หน่วยนับ 
ปี 2554 

เป้าหมาย ผลผลิต 

2. ด้านการสร้างบุคลากรวิจัยระดับสูง    

- จํานวนบัณฑิตศึกษา คน 23 65 

3. ด้านการสร้างผลิตภัณฑ์และร่วมโครงการวิจัยบูรณาการ 
วาระแห่งชาติ 

   

- ผลิตภัณฑ์ท่ีได้ ชิ้น 0 0 

- ผลงานเชิงประจักษ์ ชิ้น 0 0 

 
 

5) กลุ่มวิจัยด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (คลัสเตอร์สังคม เศรษฐกิจ และบริหารจัดการ) 
 

ผลการดําเนินงาน หน่วยนับ 
ปี 2554 

เป้าหมาย ผลผลิต1 

1. ด้านความเป็นเลิศด้านวิชาการ      

1.1 จํานวนผลงานตีพิมพ์ 
- บทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
- บทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ 

เรื่อง 36 36 
25 
11 

1.2  จํานวนสิทธิบัตรที่คาดว่าจะจด / ย่ืนจด เรื่อง 0 0 

2. ด้านการสร้างบุคลากรวิจัยระดับสูง    

- จํานวนบัณฑิตศึกษา คน 1 1 

3. ด้านการสร้างผลิตภัณฑ์และร่วมโครงการวิจัยบูรณาการ 
วาระแห่งชาติ 

   

- ผลิตภัณฑ์ท่ีได้ ชิ้น 0 0 

- ผลงานเชิงประจักษ์ ชิ้น 1 0 

 
และมีการประชุมท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ดังน้ี 
1. การประชุม/สัมมนาระหว่างฝ่ายวิจัยกับประธานคลัสเตอร์ หัวหน้าโครงการวิจัย จํานวน 6 คร้ัง ดังน้ี  

1.1 หัวข้อ “โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ คร้ังท่ี 5” วันพุธท่ี 6 ตุลาคม 2553 ณ ห้องประชุมโดมบริหาร 2 
อาคารโดมบริหาร ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เวลา 13.30-16.00 น. วิทยากร รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปรีชา  
วาณิชยเศรษฐกุล ผู้เข้าร่วมสัมมนา จํานวน 50 คน 

1.2 หัวข้อ “โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ คร้ังท่ี 6” วันอังคารท่ี 18 มกราคม 2554 ณ ห้องประชุม        
โดมบริหาร 1 อาคารโดมบริหาร ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เวลา 10.00-12.00 น. วิทยากร รองศาสตราจารย์    
ดร.ทวีป  ชัยสมภพ ผู้เข้าร่วมสัมมนา จํานวน 49 คน  

1.3 หัวข้อ “โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ คร้ังท่ี 7” วันพุธท่ี 9 มีนาคม 2554 ณ ห้องประชุมฝึกอบรม 3 
สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีป    
ชัยสมภพ และ รองศาสตราจารย์ ดร.วีรยา  ฉิมอ้อย ผู้เข้าร่วมสัมมนา จํานวน 54 คน 
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1.4 หัวข้อ “โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ครั้งท่ี 8” วันพฤหัสบดีท่ี 21 เมษายน 2554 ณ ห้องประชุมโดม
บริหาร 2 อาคารโดมบริหาร ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เวลา 09.30-12.00 น. วิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีป  
ชัยสมภพ และ รองศาสตราจารย์ ดร.วีรยา  ฉิมอ้อย ผู้เข้าร่วมสัมมนา จํานวน 77 คน  

1.5 หัวข้อ “โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ คร้ังท่ี 9” วันศุกร์ท่ี 10 มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุมโดมบริหาร 
2 อาคารโดมบริหาร ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เวลา 14.00-16.00 น. วิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีป        
ชัยสมภพ ผู้เข้าร่วมสัมมนา จํานวน 67 คน 

1.6 หัวข้อ “โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ครั้งท่ี 10” วันอังคารท่ี 13 กันยายน 2554 ณ ห้องประชุม       
โดมบริหาร 1 อาคารโดมบริหาร ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เวลา 13.30-16.00 น. วิทยากร รองศาสตราจารย์    
ดร.ทวีป  ชัยสมภพ ผู้เข้าร่วมสัมมนา จํานวน 59 คน 

2. การประชุมรายงานความก้าวหน้าและการเ ย่ียมชมความก้าวหน้าโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Site Visit) ระหว่าง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ ฝ่ายวิจัย ประธานคลัสเตอร์ 
หัวหน้าโครงการวิจัย จํานวน 3 คร้ัง ดังน้ี 

2.1 รายงานความก้าวหน้าในภาพรวมมหาวิทยาลัย และคลัสเตอร์แพทย์แผนไทย เกษตรและอาหาร คลัสเตอร์ชีวเวช
ศาสตร์และสาธารณสุข คลัสเตอร์การแพทย์คลินิก เม่ือวันที่ 30 มกราคม 2555 

2.2 รายงานความก้าวหน้าคลัสเตอร์พลังงานทางเลือก เม่ือวันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2555 
2.3 รายงานความก้าวหน้าคลัสเตอร์สังคม เศรษฐกิจและการบริหารจัดการ เม่ือวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 
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รายงานผลการดําเนินงานปี รายงานผลการดําเนินงานปี 22555533  ––  22555544  

การการส่งเสริมและเผยแพร่งานวิจัยส่งเสริมและเผยแพร่งานวิจัย  
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22..  ภารกิจส่งเสริมและเผยแพร่งานวิจัยภารกิจส่งเสริมและเผยแพร่งานวิจัย  
22..11  ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย   

ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย เป็นทุนสําหรับสนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยโดยการ
นาํไปตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

1) ประเภทท่ี 1 ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์แล้วในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีอยู่ในฐานข้อมูลสากล และมีค่า Impact 
Factor  

2) ประเภทท่ี 2 ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์แล้วในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีอยู่ในฐานข้อมูลสากล แต่ไม่มีค่า Impact 
Factor  

3) ประเภทท่ี 3 ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์แล้วในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีอยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติ  
ในปีงบประมาณ 2553-2554 ได้มีการจัดสรรทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ตามรายการดังนี้ 

ปีงบประมาณ 2553 ปีงบประมาณ 2554 
ประเภท จํานวน

บทความ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ประเภท จํานวน

บทความ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ประเภทท่ี 1  
บทความละ 30,000 บาท 

42 1,260,000 ประเภทท่ี 1  
บทความละ 50,000 บาท 

96 4,800,000 

ประเภทท่ี 2  
บทความละ 10,000 บาท 

62 620,000 ประเภทท่ี 2  
บทความละ 20,000 บาท 

57 1,140,000 

ประเภทท่ี 3  
บทความละ 5,000 บาท  

110 550,000 ประเภทท่ี 3  
บทความละ 10,000 บาท  

90 900,000 

รวม 214 2,430,000  243 6,840,000 
 
กราฟแสดงจํานวนผลงานท่ีได้รับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์และการจัดสรรประจําปีงบประมาณ 2552-2554 

 
        

 
 

214 

2,430,000 

จํานวนบทความ 
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รายละเอียดการจัดสรรทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ประจําปีงบประมาณ 2553 
 

1. ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ประเภทท่ี 1 จํานวน 42 บทความ ดังน้ี 
ที่ ชื่อบทความวิจัย ผู้วิจัย หน่วยงาน รายละเอียดการตีพิมพ์บทความ 

1. ประเทศไทยในปี 2008: วิกฤติ
ต่อเนื่อง (Thailand  in  2008: 
Crises  Continued) 

ผศ.ดร.กิตติ  ประเสริฐสุข คณะรัฐศาสตร์ Asian  Survey  / Year : 12 / 
Vol. 49  No. 1 / January-
February 2009/  Pages 174-
184 

2. Agricultural productivity 
growth in traditional and 
transitional economies in 
Asia 

รศ.ดร.ศุภวัจน์   
รุ่งสุริยะวิบูลย์ 

คณะเศรษฐศาสตร์ Asian-Pacific Economic 
Literature, Volume 23, 
Number 2, November 2009, 
pp. 52-72 

3. PDMS Microfluidic Device 
with an Integrated Optical 
Sensor for Determination of 
Zine (II) in Pharmaceuticals: 
Toward the Production of 
Miniaturized Green 
Chemistry Analytical Systems 

ผศ.ดร.นภาพร   
ยังวิเศษ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

Spectroscopy Letters, 
Volume 42, Issue 6 & 7, 
September  2009, pp.362-
367 

4. การเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธ์ของ
ปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน
น้ํามันถ่ัวเหลืองโดยใช้ตัวเร่ง
ปฏิกิริยา KI/mesoporous silica 
(Heterogeneous catalusis of 
transesterification of soubean 
oil using KI/mesoporous 
silica) 

อ.ดร.ชนาธิป  สามารถ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

Fuel Processing Technology, 
Volume 90, Issues 7-8, July-
August, 2009, Pages 922-925  

5. Effects  of  oral  rinsing  on  
the perception  of  residual  
cooling  and burn  in  highly  
mentholated  toothpaste 

รศ.ดร.สุนทรี  
สุวรรณสิชณน ์

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

Journal  of  Sensory  Studies, 
Volume 24, Number 2, April    
2009, pp. 290-300 

6. Influence  of  continuous  
and discontinous  
depositions  on properties  
of  ITO  films  prepared by  
DC  magnetron  sputtering 

อ.ดร.กมล เอ่ียมพนากิจ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

Modern  Physics  Letters B, 
Volume 23, Number 26,  
October 2009, pp. 3157-3170 

7. Simulation  Study  of  HL-2A-
Like Plasma Using  Integrated  
Predictive Modeling  Code 

อ.ดร.นพพร พูลยรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

Plasma  Physics  Reports, 
Volume 35, Number 11, 
2009, pp. 1066-1069 
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ที่ ชื่อบทความวิจัย ผู้วิจัย หน่วยงาน รายละเอียดการตีพิมพ์บทความ 

8. DSiMCluster: A  Simulation  
Model for  Efficient  Memory  
Analysis Experiments  of  
DSM  Clusters 

อ.ดร.วรวรรณ ดีอัซ   
การ์บาโย (มะเริงสิทธ์ิ) 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

SIMULATION , Volume 85, 
No. 6, June 2009, pp. 355-
374 

9. Evaluation  of  sulfate  
resistance  of  cement  
mortars  containing  black  
rice husk  ash   

รศ.ดร.บุรฉัตร  ฉัตรวีระ คณะวิศวกรรมศาสตร์ Journal of  Environmental  
Management, Volume 90, 
Issue 3, March 2009, pp. 
1435 - 1441 

10. Use  of  ready - mixed  
concrete  plant  sludge  
water  in  concrete  
containing  an  additive  or  
admixture 

รศ.ดร.บุรฉัตร  ฉัตรวีระ คณะวิศวกรรมศาสตร์ Journal of  Environmental  
Management, Volume 90, 
Issue 5, April 2009, pp. 1901 
- 1908     

11. Fast feature selection 
algorithm for poultry skin 
tumor detection in 
hyperspectral data 

อ.ดร.ทรงยศ   
นาคอริยกุล 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ Journal  of  Food  
Engineering, Volume 94, 
Issues 3-4, October 2009, pp. 
358 - 365 

12. Delamination wear of metal 
injection moulded 316L 
stainless steel 

รศ.ดร.ชาวสวน   
กาญจโนมัย 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ Wear, Volume 267, Issues 9-
10, 2009, pp. 1665 - 1672   

13. Effects  of Stress  Ratio  on  
Fatigue  Crack  Growth  of  
Thermoset  Epoxy  Resin 

รศ.ดร.ชาวสวน   
กาญจโนมัย 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ Polymer  Degradation  and  
Stability, Volume 94, Issue 
10, October 2009, Pages 
1772-1778 

14. ผลของวัสดุอิเลคโตรดในการ 
EDM อลูมินา (Effect of 
electrode material on 
electrical discharge 
machining of alumina) 

ผศ.ดร.อภิวัฒน์  
มุตตามระ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ Journal  of  Materials 
Processing Technology, 
Volume 209, Issue 5, 1 
March 2009, Pages 2545-
2552 

15. Experimental Analysis of 
Microwave Heating of 
Dielectric Materials Using a 
Rectangular Wave Guide 
(MODE : TE10) (Case study : 
Water layer and saturated 
porous medium) 

รศ.ดร.ผดุงศักด์ิ   
รัตนเดโช 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ Experimental Thermal and 
Fluid Science, Volume 33, 
Issue 3, March 2009, Pages 
472-481 
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ที่ ชื่อบทความวิจัย ผู้วิจัย หน่วยงาน รายละเอียดการตีพิมพ์บทความ 

16. The  Microwave  Processing  
of  Wood  Using a 
Continuous Microwave  Belt  
Drier   

รศ.ดร.ผดุงศักด์ิ   
รัตนเดโช 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ Chemical Engineering and 
Processing: Process 
Intensification, Volume 48, 
Issue 5, May 2009, Pages 
997-1003  

17. Interactions Between 
Electromagnetic and 
Thermal Fields in Microwave 
Heating of Hardened Type I-
Cement Paste Using a 
Rectangular Waveguide 
(Influence of Frequency and 
Sample Size) 

รศ.ดร.ผดุงศักด์ิ   
รัตนเดโช 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ Journal of Heat Transfer-
Transactions of the ASME, 
Volume 131,  Issue 8, August 
2009, pp. 082101 - 12  

18. Modal analysis of free 
vibration of liquid in rigid 
container by the method of 
fundamental solutions 

ศ.ดร.สมชาติ  
ฉันทศิริวรรณ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ Engineering Analysis with 
Boundary Elements, Volume 
33, Issue 5, May 2009, Pages 
726-730  

19. The  Method  of 
Fundamental  Solution  for  
Free  Surface  Stefan  
Problems  

ศ.ดร.สมชาติ  
ฉันทศิริวรรณ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ Engineering Analysis with 
Boundary Elements, Volume 
33, Issue 4, April 2009, Pages 
529-538   

20. การเข้ารหัสลับพร้อมยืนยันความ
แท้จริงของข้อมูล : ความสัมพันธ์
ของนิยามและการวิเคราะห์ความ
ปลอดภัยของวิธีการเข้ารหัสแบบ
ท่ัวไป  (Authenticated 
Encryption : Relations among 
Notions and Analysis of the 
Generic Composition 
Paradigm) 

ผศ.ดร.ชนาทิพย์   
นามเปรมปรีดิ์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ Journal  of  Cryptology,  
Volume 21, Number 4, 
October 2008, pp. 469-491  

21. Numerical  Analysis of 
Natural  Convection  in  
Porous  Cavity  with  Partial  
Convective  Cooling  
Condition  

ผศ.ดร.วาทิต  ภักดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ Journal of Porous Media, 
Volume 12, Issue 11, 2009, 
Pages 1083-1100    
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ที่ ชื่อบทความวิจัย ผู้วิจัย หน่วยงาน รายละเอียดการตีพิมพ์บทความ 

22. Effect  of  Ni  Doping on Ce-
Mg-O Nanosize Catalysts for 
CO Oxidation  

รศ.ดร.นุรักษ์    
กฤษดานุรักษ์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ Journal  of  Chemical 
Engineering of Japan, 
Volume 42 (2009), 
Supplement Special Issue,  
pp.s176-s179 

23. Sonophotocatalytic Activity 
of Orange Over Fe (III) / TiO2 

รศ.ดร.นุรักษ์    
กฤษดานุรักษ์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ Reaction  Kinetics and 
Catalysis Letters, Volume 97, 
Issue 2,    Pages 249-254, 
AUG 2009  

24. Silylated rice husk MCM-41 
and its binary adsorption of 
water–toluene mixture 
 

รศ.ดร.นุรักษ์    
กฤษดานุรักษ์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ Journal  of  Porous  
Materials, Volume 16,  Issue 
1,  Pages 41-46, FEB 2009  

25. การแปลผล tuberculin skin 
test ในกลุ่มนักศึกษาแพทย์ท่ีเคย
ได้รับ BCG วัคซีนมาก่อน 
(Tuberculin Skin Tests 
Among Medical Students 
With Prior Bacille-Calmette 
Guerin Vaccination in a 
Setting With a High 
Prevalence of Tuberculosis) 

รศ.นพ.อนุชา  
อภิสารธนรักษ์ 

คณะแพทยศาสตร์ Infection Control and 
Hospital Epidemiology, 
Volume 30,   Issue 7, Pages 
705-709, July 2009  

26. มาตรการลดการแพร่การจายของ
ไข้หวัดใหญ่ในโรงเรียนอนุบาล 
(Intervention with an 
Infection Control Bundle to 
Reduce Transmission of 
Influenza-Like Illnesses in a 
Thai Preschool) 

รศ.นพ.อนุชา  
อภิสารธนรักษ์ 

คณะแพทยศาสตร์ Infection Control and 
Hospital Epidemiology, 
Volume 30, Issue 9, Pages 
817-822, September 2009  

27. หลักฐานภูมิคุ้มกันโรคในนักศึกษา
แพทย์ (Evidence of Vaccine 
Protection Among Thai 
Medical Students and 
Implications for 
Occupational Health) 

รศ.นพ.อนุชา  
อภิสารธนรักษ์ 

คณะแพทยศาสตร์ Infection Control and 
Hospital Epidemiology, 
Volume 30, Issue 6,  Pages: 
585-588, June 2009  
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ที่ ชื่อบทความวิจัย ผู้วิจัย หน่วยงาน รายละเอียดการตีพิมพ์บทความ 

28. การเกิดภาวะ serum sickness 
หลังจากได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใน
บุคลากรการแพทย์ (Serum 
Sickness–Like Reaction 
Associated with Inactivated 
Influenza Vaccination among 
Thai Health Care Personnel: 
Risk Factors and Outcomes) 

รศ.นพ.อนุชา  
อภิสารธนรักษ์ 

คณะแพทยศาสตร์ Clinical infectious diseases, 
Volume 49, Number 1, July 
2009, pp. e18-e22 

29. Validation and factor 
structure of the Thai version 
of the EURO-D scale for 
depression among older 
psychiatric patients 
 

ผศ.นพ.ตะวันชัย    
จิรประมุขพิทักษ์ 

คณะแพทยศาสตร์ Aging & Mental Health, 
Volume 13, Issue 6 
November 2009 , pages 899 
- 904  

30. กลไกการเกิดและวิธีการรักษา
หลอดเลือดแกโรติดฉีกขาดท่ีเกิด
จากการเล่นกีฬา (Sports-
Related Internal Carotid 
Artery Dissection 
Pathogenesis and 
Therapeutic Point of View) 

ผศ.พญ.พรภัทร   
ธรรมสโรช 

คณะแพทยศาสตร์ The Neurologist, Volume 14, 
September 2008, Issue 5, pp.  
307-311 

31. In vitro antimalarial 
interactions between 
mefloquine and cytochrome 
P450 inhibitors 

ศ.ดร.เกศรา  
ณ บางช้าง 

คณะสหเวชศาสตร์ Acta Tropica, Volume 112, 
Issue 1, October 2009, Pages 
12-15  

32. การศึกษาวิเคราะห์โปรตีนซีสเตที
นจากพยาธิชนิดFasciola 
gigantica จากโปรตีนคัดหลั่ง 
(Type I cystatin (stefin) is a 
major component of 
Fasciola gigantica 
excretion/secretion product) 

ดร.ฮานส์ รูดี กรามส์ คณะสหเวชศาสตร์ Molecular and Biochemical 
Parasitology, Volume 167, 
Issue 1, September 2009, 
Pages 60-71  

33. Functional Analysis of 
Familial Asp67Glu and 
Thr1051Ser BRCA1 Mutations 
in Breast/Ovarian 
Carcinogenesis 

ผศ.ดร.มาลินี พงศ์เสวี คณะสหเวชศาสตร์ International Journal of  
Molecular Sciences, Volume 
10(9),  September 2009, pp. 
4187-4197 
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ที่ ชื่อบทความวิจัย ผู้วิจัย หน่วยงาน รายละเอียดการตีพิมพ์บทความ 

34. การวัดผลการปฏิบัติงานด้วย
กระบวนการและผลลัพธ์โดย
ระบบเสมือนจริงแฮพติกส์ 
(Process and outcome 
measures of expert/novice 
performance on a haptic 
virtual reality system) 

ผศ.ทพญ.ดร.ศิริวรรณ  
สืบนุการณ ์

คณะทันต
แพทยศาสตร์ 

Journal of Dentistry, Volume 
37, Issue 9,  Sep 2009, pp. 
658-65 
  
  

35. Isolation and 
characterization of stem cell 
clones from adult human 
ligament 

อ.ทพ.ดร. วีรชัย  
สิงหถนัดกิจ 

คณะทันต
แพทยศาสตร์ 

Tissue Engineering Part A, 
Volume 15, Number 9, 
September 2009, pp. 2625-
2639 

36. Effects of soluble cobalt 
incorporated into calcium 
phosphate layers on 
osteoclast differentiation 
and activation 

อ.ทพญ.ดร. สมหญิง  
พัฒน์ธีรพงศ์ 

คณะทันต
แพทยศาสตร์ 

Biomaterials, Volume 30, 
Issue 4, February 2009, pp. 
548-555   

37. Tumor-stroma interactions 
influence cytokine 
expression and matrix 
metalloproteinase activities 
in paired primary and 
metastatic head and neck 
cancer cells 

ศ.ทพ.ดร. สิทธิชัย  
ขุนทองแก้ว 

คณะทันต
แพทยศาสตร์ 

Cell Biology International, 
Volume 33, Issue 2, February 
2009, pp. 165-173    

38. Antimicrobial Resistance of 
Campylobacter Species 
isolated from Edible Bivalve 
Molluscs Purchased from 
Bangkok Markets, Thailand 

ผศ.ดร. นันทิกา  
สุนทรไชยกุล 

คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ 

Foodborne Pathogens and 
Disease, Volume 6, Issue 8, 1 
October 2009, pp. 947-951 

39. การใช้เทคนิค  EXAFS  ศึกษา
ตําแหน่งการเข้าแทนท่ีของ  Mn  
ในโครงสร้างเพอรอฟสไกทของ
เซรามิก  PZT (EXAFS  study  
on  the  site  preference of  
Mn  in  perovskite  structure  
of  PZT  ceramics) 

ผศ.ดร.เบญญา  
เชิดหิรัญกร 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

Ceramics  International, Vol. 
34, Issue 4, May 2008, pp. 
727-729 

40. Parsimonious SVD/MAR(1) 
Procedure for Generating 
Multisite Multiseason Flows 

รศ.ดร.ชวลิต  
ชาลีรักษ์ตระกูล 

คณะวิศวกรรมฯ Journal of Hydrologic 
Engineering, Vol. 14, No. 5, 
May-June 2009, pp. 516-527 
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41. Hospital-based prevalence 
and sensitivity of high-risk 
human papillomavirus in 
Thai urban population 

ผศ.นท.นพ.คมสันต์ิ  
สุวรรณฤกษ์ 

คณะแพทยศาสตร์ Cancer Epidemiology, Vol. 
33, Issue 1, July 2009, pp. 
56-60 

42. Is detrusor hypertrophy in 
women associated with 
voiding dysfunction? 

ผศ.พญ.อรวรรณ  
เล็กสกุลไชย 

คณะแพทยศาสตร์ Australian and New Zealand 
Journal of Obstetrics and 
Gynaecology, Vol. 49, Issue 
6, December 2009, pp.  653-
656 

 
  



6666  สํานักงานบริหารการวิจยั มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์สํานักงานบริหารการวิจยั มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
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1. เจ๊กประพฤติมิชอบ : ระบอบความ
เป็นไทยที่วิวัฒน์มากับการท้าทาย
ของคนไทยเชื้อสายจีน (The  
misbehaving jeks: the  
evolving  regime  of  
Thainess  and  Sino-Thai  
challenges) 

รศ. ดร.เกษียร   
เตชะพีระ 

คณะรัฐศาสตร์ วารสาร Asian  Ethnicity / ปีท่ี 10 
/ ฉบับท่ี 3 / October / ปี 2009 / 
หน้า 263-283 

2. An Impact of the MATEEL 
Program: Career Change 

ผศ.ดร.กิตติธัช   
สุนทรวิภาต 

สถาบันภาษา The Intemational Journal of 
deaming, Volume 16, Number 
9, 2009, pp. 355-365 

3. Strategies for technology 
commercialisation-Silicon 
Valley as a model of venture 
capital financing 

อ.จารุณ ี   
วงศ์ลิมปิยะรัตน์ 

วิทยาลัยนวัตกรรม International Journal of 
Technology, Policy and 
Management, Volume 9,  
Number 3, October 2009, pp. 
222-234 

4. Banking strategies in 
launching e-payment 
innovations 

อ.จารุณ ี   
วงศ์ลิมปิยะรัตน์ 

วิทยาลัยนวัตกรรม International Journal of 
Electronic Business, Volume 7,  
Issue 4,  2009, pp. 428-443 

5. Security and sustainability 
strategies for energy for 
innovation system 

อ.จารุณ ี   
วงศ์ลิมปิยะรัตน์ 

วิทยาลัยนวัตกรรม International Journal of 
Business Continuity and Risk 
Management, Volume 1,  
Number 1, October 2009, pp. 
78-90 

6. Some Statistical Aspects of 
Measuring Agreement Based 
on a Modified Kappa 

อ.ดร.สิทธิพงศ์   
รักตะเมธากูล 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

Kasetsart Journal (Natural 
Science) Volume 43, Issue 2, 
April 2009, Pages 389-397  

7. การใช้ประโยชน์เถ้าแกลบในงาน
ประยุกต์การควบคุมการ
ปลดปล่อย (Utilization of Rice 
Husk Ash Silica in Controlled 
Releasing Application) 

อ.ดร.ชนาธิป  
สามารถ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

Journal of Metals, Materials 
and Minerals, Volume 19, 
Number 2, December 2009, 
pp. 61-65 
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8. ผลกระทบของแหล่งซิลิกาในการ
สังเคราะห์ซิลิกาท่ีมีรูพรุนขนาดนา
โนท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการ
ปลดปล่อยอินดิโกคาร์มีน (Effect 
of silica soures in 
nanoporous silica syntlhesis 
on releasing behavior of 
indigo carmine) 

อ.ดร.ชนาธิป  
สามารถ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

Songklanakarin Journal of 
Science and 
Technology,Volume 31, 
Number 5, September-
October 2009, pp. 511-515 

9. The Binomial Parameter 
Estimation by Using 
Weighted Method of Two 
Bayesian Estimators 

ผศ.วราฤทธ์ิ   
พานิชกิจโกศลกลุ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

Thammasat International 
Journal of Science and 
Technology (TIJSAT), Volume 
14, Number  2, April-June 
2009, pp. 35-41 

10. Adjusted Confidence 
Intervals for a Coefficient of 
Variation of a Normal 
Distribution 

ผศ.วราฤทธ์ิ   
พานิชกิจโกศลกลุ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

Thammasat International 
Journal of Science and 
Technology (TIJSAT), Volume 
14, Number  4, October-
December 2009, pp. 1-8 

11. Improved Confidence 
Intervals for a Coefficient of 
Variation of a Normal 
Distribution 

ผศ.วราฤทธ์ิ   
พานิชกิจโกศลกลุ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

Thailand Statisitician, Volume 
7, Number 2, July 2009, pp. 
193-199  

12. Diversity and Composition of  
Zooplankton in Rice Fields 
during a Crop Cycle at 
Pathum Thani Provine, 
Thailand 

ผศ.ดร.สุเปญญา   
จิตตพันธ์ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

Songklanakarin Journal of 
Science and Technology, 
Volume 31, Number 3, May-
June 2009, pp. 261-267 

13. Inhibition  Effect  of  Betel  
Leaf Extract  on  the  Growth  
of Aspergillus  flavus  and  
Fusarium verticillioides 

ผศ.ดร.ดรุณี  
ศรีชนะ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

Thammasat  International  
Journal of science &          
Technology ปีท่ี  14  ฉบับท่ี 3 
เดือน July-September  ปี  2009  
หน้า 74-77 

14. Fabrication  of  high-
performance Silver-based  
transparent-electrode films  
on  ITO  multilayer  
Structures 

อ.ดร.กมล  
เอ่ียมพนากิจ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

Kasetsart  Journal (Natural 
Science) Volume 43, Issue 5, 
2009, Pages 365-371    
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15. Facile  Synthesis  of  N-
Aroylurea Analogs  as  
Potential  Antioxidants 

รศ.ดร.กิตติ  
อมรรักษา 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

European  Journal  of  
Scientific  Research, Volume 
31, Number 4, 2009, pp. 510-
518  

16. Strong  Laws  for  Certain  
Types  of U-statistics  Basrd  
on  Negatively Associated  
Random  Variables 

รศ.ดร.กมล บุษบา คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

Siberian  Advances  in 
Mathematics ปีท่ี   19  ฉบับท่ี  4 
ปี  2009  หน้า  225-232  

17. Simple  Latin  Cubic  
Sampling+1 and  -k  
Sampling  Designs 

รศ.ดร.กมล บุษบา คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

Thailand  Statistician, Volume 
7,  (1), January 2009, pp. 13-27 

18. Dependent  Bootstrap  
Confidence Intervals  for  a  
Population  Mean 

รศ.ดร.กมล บุษบา คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

Thailand  Statistician, Volume 
7,  (1), January 2009, pp. 43-51 

19. Use  of  microwave  energy  
for  accelerated  curing  of  
concrete : a  review   

รศ.ดร.บุรฉัตร  
ฉัตรวีระ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ Songklanakarin J. Sci. Technol., 
Volume 31, Issue 1, January 
2009, Pages 1-13  

20. Development  of  Ventricular  
Fibrillation  using  Wavelet - 
based  Technique 

ผศ.ดร.นภดล   
อุชายภิชาติ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ International  Review  on  
Modelling and  Simulations, 
Volume 2, Number 1, February 
2009, pp. 118 - 123  

21. Detection  of  Sleep  Apnes  
from  Electrocardiogram  
Using  Wavelet  Transform 

ผศ.ดร.นภดล   
อุชายภิชาติ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ International  Review  on  
Modelling and  Simulations, 
Volume 2, Number 5, October 
2009, pp. 606 - 609  

22. An Improvement  of  total  
flowtime  and  makespan for 
the General flow  shop 
scheduling problem via O 
(n4m) algorithm 

ผศ.ดร.สวัสด์ิ  
ภาระราช 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ Thammasat  International  
Journal of science &          
Technology, Volume 14, 
Number 4, October - December 
2009, pp. 38 - 46  
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23. Mass Transfer Analysis of 
Mercury(II) Removal from 
Contaminated Water by 
Non-Porous Waste Tire 
Granules 

รศ.ดร.ภาณุ  
ด่านวานิชกุล 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ European Journal of Scientific 
Research, Volume 36, Number 
3, October 2009, pp 363-375  

24. Deposition  of  Colloidal  
Particles  on  Homogeneous  
Surfaces : Integral  Theory 
and Monte Carlo Simulation  

รศ.ดร.ภาณุ  
ด่านวานิชกุล 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ IAENG Transactions on 
Engineering Technologies 
Volume I, 2009, pp. 289-300  

25. Heat Recovery  from  
Process  to  Process  
Exchanger  by  Using  Bypass  
Control  

อ.ดร.วรณี   
แพ่งจันทึก 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ World Applied  Sciences  
Journal, Volume 6, Number 7, 
2009, pp. 1008-1016  

26. Preliminary  Study  of  
Thailand  Carbon  Reduction  
Label : A Case  Study  of  
Crude  Palm  Oil  Production  

อ.ดร.หาญพล   
พ่ึงรัศมี 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ European  Journal  of  
Scientific  Research, Volume 
34, Issue 2, 
 July 2009, pp. 252 - 259   

27. Ecodesign  of  Cooling  
Tower : SMEs Case  Study  in  
Thailand 

อ.ดร.หาญพล   
พ่ึงรัศมี 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ European Journal of Scientific 
Research, Volume 32, Issue 4, 
 June 2009, pp. 545 - 552  

28. Life  Cycle  Assessment  of  
Milled  Rice  Production : 
Case  Study  in  Thailand 

อ.ดร.หาญพล   
พ่ึงรัศมี 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ European Journal of Scientific 
Research, Volume 30, Issue 2, 
 May 2009, pp. 195 - 203  

29. Environmental  Evalustion  
of  Canned  Beverage : Life  
Cycle  Assessment  
Approach  

อ.ดร.หาญพล   
พ่ึงรัศมี 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ European Journal of Scientific 
Research, Volume 29, Issue 3, 
April 2009, pp. 295-301 

30. Application  of  an  Acid  
Deposition Model  as  a  
Tool  for  LCA  Methodology 

อ.ดร.หาญพล   
พ่ึงรัศมี 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ World Applied  Sciences  
Jorunal, Volume 5, Number 1, 
2008, pp.  100 - 104   
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31. การศึกษาเบื้องต้นด้านความ
ปลอดภัยของการใช้วัสดุในการเย็บ
แผลโพลีแกรกติน 910 ท่ีเคลือบ
ด้วยสารยับย้ังโรคไตรโคซาน (ไวค
ริล  พลัส) เปรียบเทียบกับท่ีไม่ได้
เคลือบ(ไวคริล) เพ่ือช่วยลดการติด
เชื้อแผลผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบ: ไส้ติ่งไป
ข้างหน้า (Efficacy of 
Antimicrobial CoatingSuture 
Coated Polyglactin 910 with 
Reiclosan (Vicryl Plus) 
Compated with Polygalactin 
910 (Vicryl) in Reduced 
Surgical Site Infection of 
Appendicitis, Doubo\leBlind 
Randomized Control Trial, 
Preliminary SafetyReport) 

อ.นพ.ฉัตรชัย    
ม่ิงมาลัยรักษ์ 

คณะแพทยศาสตร์ จดหมายเหตุทางการแพทย์ 
แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย 
Zjournal of the Medical 
association of Thailand)/ปีท่ี 92 
/ ฉบับท่ี 6 / เดือนมิถุนายน /2552 
/ หน้า 770-775 

32. การศึกษาความเป็นพิษเฉียบพลัน
และกึ่งเรื้อรังของสารสกัดจากต้น
คนทาในหนูขาว (Acute and 
subchronic toxicity study of 
the water extract from 
Harrisonia perforata Merr. in 
rats.) 

ผศ.ดร.สีวบูรณ ์  
สิรีรัฐวงศ์ 

คณะแพทยศาสตร์ Songklanakarin Journal of 
Science and Technology, 
Volume 31, Issue 1, January 
2009, Pages 63-71 

33. การศึกษาฤทธิ์ลดระดับน้ําตาลใน
เลือดของหนูเบาหวานของสาร
สกัดน้ําจากในอินทนิลน้ํา (The 
hypoglycemic effect of water 
extract from leaves of 
Lagerstroemia speciosa L. in 
streptozotocin-induced 
diabetic rats) 

ผศ.อมรณัฏฐ์   
ทับเปีย 

คณะแพทยศาสตร์ Songklanakarin Journal of 
Science and Technology,  
Volume 31, Issue 2, March 
2009, Pages 133-137  
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34. การศึกษาสาเหตุและผลการรักษา
ภาวะมีบุตรยากในคู่สมรสท่ีมีภาวะ
มีบุตรยากในโรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ระหว่างปี 2542-2547 (Study of 
the causes and the results of 
treatment in infertile couples 
at Thammasat Hospital 
between 1999-2004) 

ผศ.นพ.เจริญไชย    
เจียมจรรยา 

คณะแพทยศาสตร์ Journal of the Medical 
Association of Thailand  
Volume 91, Issue 6, June 2008, 
Pages 805-812    

35. การศึกษาเปรียบเทียบการรักษา
ด้วยวิธีการฉีดเชื้ออสุจิเข้าในเซลล์
ไข่และการปฏิสนธินอกร่างกายด้วย
จํานวนอสุจิเข้มข้นในคู่สมรสท่ีมี
ภาวะมีบุตรยากท่ีหาสาเหตุไม่ได้ 
(Comparative study of 
intracytoplasmic sperm 
injection and in vitro 
fertilization with high 
insemination concentration in 
sibling oocytes in the 
treatment of unexplained 
infertility) 

ผศ.นพ.เจริญไชย    
เจียมจรรยา 

คณะแพทยศาสตร์ Journal of the Medical 
Association of Thailand  
Volume 91, Issue 8, August 
2008, Pages 1155-1160    

36. การวินิจฉัยความผิดปกติทาง
พันธุกรรมก่อนการฝังตัวของตัว
อ่อนของโครโมโซคู่ท่ี 13, 18, 21, 
X และ Y ในหญิงท่ีมีบุตรยากอายุ
ตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป โดยขบวนการ  
fluorescence in situ 
hybridization (FISH) 
(Preimplantation genetic 
screening (PGS) in infertile 
female age ≥ 35 years by 
fluorescence in situ 
hybridization of chromosome 
13, 18, 21, X and Y) 

ผศ.นพ.เจริญไชย    
เจียมจรรยา 

คณะแพทยศาสตร์ Journal of the Medical 
Association of Thailand  
Volume 91, Issue 11, 
November 2008, Pages 1644-
1650 

37. Antiproliferative, apoptotic 
induction, and antiinvasive 
effects of Leersia hexandra 
(L.) Sw., Panicum repens 
Linn., and Brachiaria mutica 
(Forsk.) Stapf extracts on 
human cancer cells 

อ.ดร.พินทุสร  
หาญสกุล 

คณะแพทยศาสตร์ Songklanakarin Journal of 
Science and Technology  
Volume 31, Issue 1, January 
2009, Pages 79-84  
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38. Apoptotic induction activity 
of Dactyloctenium 
aegyptium (L.) P.B. and 
Eleusine indica (L.) 
Gaerth. extracts on human 
lung and cervical cancer cell 
lines 

อ.ดร.พินทุสร  
หาญสกุล 

คณะแพทยศาสตร์ Songklanakarin Journal of 
Science and Technology  
Volume 31, Issue 3, 2009, 
Pages 273-279   

39. การแยกและการตรวจสอบ
ลักษณะจําเพาะของเซลล์ต้น
กําเนิดเม็ดเลือดจากเลือดสาย
สะดือ (Isolation and 
characterization of umbilical 
cord blood hematopoietic 
stem cells) 

ผศ.ลินดา   
จุฬาโรจน์มนตรี 

คณะแพทยศาสตร์ Journal of the Medical 
Association of Thailand, 
Volume 92, Suppl 3,  June 
2009, pp. S88-s94 

40. บทบาทของ Phyllanthus 
urinarra L. และ Glutathione-S 
Transferase Pi ในการปกป้อง
ความเป็นพิษต่อเซลล์กล้ามเนื้อ
หัวใจ ชนิด H9C2 ท่ีเกิดจากการ
เหนียวนําของยก 
(Cytoprotective Role of 
Phyllanthus urinarra L. and 
Glutathione-S Transferase Pi 
in Doxorubicin-induced 
Toxicity in H9c2 Cells) 

ผศ.ลินดา    
จุฬาโรจน์มนตรี 

คณะแพทยศาสตร์ Journal of the Medical 
Association of Thailand, 
Volume 92, Supply 3,  June 
2009, pp. s43-s51 

41. Drug resistance and in vitro 
susceptibility of Plasmodium 
falciparum in Thailand during  
1988-2003 

ศ.ดร.เกศรา  
ณ บางช้าง 

คณะสหเวชศาสตร์ Korean Journal of Parasitology, 
Volume 47, Number 2, June 
2009, pp. 139-144 

42. ผลของอุณหภูมิสูงเลียนแบบ
สภาวะการเป็นไข้ในผู้ป่วยต่อการ
เจริญเติบโตและการตอบสนองต่อ
ยาของเชื้อมาลาเรีย (The effect 
of mimicking febrile 
temperature and drug stress 
on malarial development) 

ผศ.ดร.รัชนีวรรณ  
อุ่นแพทย์ 

คณะสหเวชศาสตร์ Annals of Clinical Microbiology 
and Antimicrobials, 2009, 8:19 
(12 June 2009), 11p. 
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43. Identification of HLA-A24 
restricted pre-erythrocytic 
stage specific T-cell epitopes 
using Plasmodium 
falciparum synthetic 
peptides:a preliminary study 

ศ.ดร.เกศรา  
ณ บางช้าง 

คณะสหเวชศาสตร์ Southeast Asian J Trop Med 
Public Health, Volume 40, 
Number 1, January 2009, 
pp.10-17 

44. Cadmium exposure in Thai 
populations from central, 
northern and northeastern 
Thailanf and the effects of 
food consumption on 
cadmium levels 

ศ.ดร.เกศรา  
ณ บางช้าง 

คณะสหเวชศาสตร์ Southeast Asian J Trop Med 
Public Health, Volume 40, 
Number 1, January 2009, pp. 
177-186 

45. การเพ่ิมข้ึนของพลังงานสาํรอง
หัวใจหลังการให้สารครีเอทีนเป็น
เวลา 2 สัปดาห์ ในหนูแฮมเตอร์
เพศเมียท่ีออกกําลังกาย 
(Increase myocardial energy 
reservation by two-week 
creatine supplementation in 
exercise-trained female 
hamsters) 

อ.ดร.เกษรา  
รักษ์พงษ์สิริ 

คณะสหเวชศาสตร์ Thammasat International 
Journal of Science and 
Technology, Volume 14, 
Number 3, July-September 
2009, pp. 25-33 

46. Genotoxic effects of borax 
on cultured lymphocytes 

ผศ.ดร.มาลินี  
พงศ์เสวี 

คณะสหเวชศาสตร์ Southeast Asian Journal of 
Tropical Medicine and Public 
Health, Volume 40, Number 2, 
March 2009, pp. 411-418 

47. Effect of borax on immune 
cell proliferation and sister 
chromatid exchange in 
human chromosomes 

ผศ.ดร.มาลินี  
พงศ์เสวี 

คณะสหเวชศาสตร์ Journal of Occupational 
Medicine and  
Toxicology, Volume 4, Issue 1, 
Article number  
27 (30 October 2009), 6p. 

48. Proteomic Profiling of 
Escherichia Coli in Response 
to Heavy Metals Stress 

อ.ดร.พัชรี  
อิศรางกูร ณ 
อยุธยา 

คณะสหเวชศาสตร์ European Journal of Scientific 
Research, Volume 25, Issue 4, 
January 2009, Pages 679-688 

49. ระบบช่วยสอนทักษะในการ
แก้ปัญหาแบบอัจฉริยะสําหรับ
นักศึกษาทันตแพทย์ (Intelligent 
tutoring system for clinical 
reasoning skill acquisition in 
dental students) 

ผศ.ทพญ.ดร.
ศิริวรรณ  
สืบนุการณ ์

คณะทันตแพทยศาสตร์ Journal of Dental Education, 
Volume 73, Issue 10, October 
1 2009, pp. 1178-86 
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50. การขยายขอบเขตของคําตอบใน
ระบบช่วยสอนแบบอัจฉริยะ 
(Expanding the plausible 
solution space for 
robustness in an intelligent 
tutoring system) 

ผศ.ทพญ.ดร.
ศิริวรรณ  
สืบนุการณ ์

คณะทันตแพทยศาสตร์ Lecture Notes in Computer 
Science, 
Volume 5091 LNCS, 2008, 
Pages 583-592   

51. การให้คําแนะนําในระบบช่วยสอน
ทักษะทาง 
ทันตกรรมแบบอัจริยะ (Providing 
objective feedback on skill 
assessment in a dental 
surgical training simulator) 

ผศ.ทพญ.ดร.
ศิริวรรณ  
สืบนุการณ ์

คณะทันตแพทยศาสตร์ Lecture Notes in Computer 
Science 
Volume 5651 LNAI, 2009, 
Pages 305-314   

52. ระบบจําลองเสมือนจริงสําหรับ
การประเมินผลความชํานาญใน
การปฏิบัติงานทางทันตกรรม (A 
VR environment for assessing 
dental surgical expertise) 

ผศ.ทพญ.ดร.
ศิริวรรณ  
สืบนุการณ ์

คณะทันตแพทยศาสตร์ Frontiers in Artificial 
Intelligence and Applications 
Volume 200, Issue 1, 2009, 
Pages 746-748   

53. Primary intraosseous 
squamous cell carcinoma 
derived from odontogenic 
cyst: Case report and review 
of 56 cases 

ผศ.ทพ. ยสนันท์  
จันทรเวคิน 

คณะทันตแพทยศาสตร์ Asian Journal of Oral and 
Maxillofacial Surgery, Volume 
20, Issue 4, 2008, Pages 215-
220 

54. Health risk assessment of 
Xylene through 
microenvironment 
monitoring data: A case 
study of the petro-chemical 
industries, Thailand   

ผศ.ดร.เพ็ญศรี  
วัจฉละญาณ 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ Environment Asia, Volume 2, 
Issue 1, January 2009, Pages 
17-22 

55. การสอนทักษะการฟัง-การพูด
ภาษาอังกฤษแบบเข้มแก่นักศึกษา
ระดับอุดมศึกษาท่ีมีความสามารถ
ระดับอ่อน(Teaching Listening 
Speaking Skills to Thai 
Students with Low English 
Proficiency) 

รศ.ศรีปทุม  
นุ่มอุรา 

สถาบันภาษา Asian EFL Journal, Vol.10, 
Issue 4, December 2008, 
Article 9 
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56. การสกัดและการวิเคราะห์โปรตีน
จากยางสกิม (Extraction and 
Characterization of Proteins 
from Skim Rubber) 

อ.ดร.ถิรวรรณ 
นิพิฏฐกุล 

วิทยาลัยสหวิทยาการ Kasetsart Journal (Natural 
Science) Volume 43  Issue 5 
December 2009  pp.319-325 

57. การศึกษาการพาความร้อนอิสระ
ในปล่องรังสีดวงอาทิตย์แบบเอียง 
(A field study of free 
convection in an inclined-
roof solar chimney) 

อ.ดร.สุดาภรณ์  
ฉุ้งลู ้

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการผังเมือง 

ScienceAsia, Vol. 35, No. 2, 
June 2009, pp. 189-195 

58. Hybridisations of  Simulated 
Annealing and Modified 
Simplex Algorithms on a 
Path of Steepest Ascent with 
Muti-Response for Optimal 
Parameter Settings of ACO 

รศ.ดร.พงศ์ชนัน  
เหลืองไพบูลย์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ IAENG Transactions on 
Engineering Technologies, Vol. 
3, No. 1, 2009, pp. 94-108 

59. การสกัดเพ็คตินจากเนื้อเปลือก
ตาล (Extraction of Pectin 
From Sugar Palm Meat) 

ผศ.ดร.สุพิชชา   
รุ่งโรจน์นิมิตชัย 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ Thammasat International 
Journal of Science and 
Technology, Vol. 13  Special 
Edition, November 2008, pp. 
44-47 

60. The accuracy of cervical 
cancer and cervical 
intraepithelial neoplasia 
diagnosis with loop 
electrosurgical procedure 
under colposcopic vision 

ผศ.นท.นพ. 
คมสันต์ิ  
สุวรรณฤกษ์ 

คณะแพทยศาสตร์ Journal of Gynecologic 
Oncology, Vol. 20, No. 1, 
March 2009, pp. 35-38 

61. อุบัติการณ์การเกิดเซลล์บริเวณ
ปากมดลูกผิดปกติโดยการตรวจ
แปปสเมียร์ในระหว่างการตรวจ
ติดตามการรักษาในผู้ป่วยท่ีเป็น
รอยโรคระยะก่อนเป็นมะเร็งปาก
มดลูกข้ันท่ี 1 (Cervical 
Cytologic Abnormailities of 
Cervical Intraepithelial 
Neoplasia 1 Treated with 
Cryotherapy and Expectant 
Management during the First 
Year Follow-Up Period) 

อ.พญ.เย็นฤดี  
ภูมิถาวร 

คณะแพทยศาสตร์ Asian Pacific Journal of  
Cancer Prevention, Vol. 10, 
Issue 4, October-December 
2009, pp.665-668 
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62. University-Industry Linkages 
in Thailand: Successes 
Failures, and Lessons 
Learned for Other 
Developing Countries 

อ.ภัทรพงศ์    
อินทรกําเนิด 

วิทยาลัยนวัตกรรม Seoul Journal of Economics,  
Volume 22, Number 4, 2009, 
pp. 551-589 

 
 

3. ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ประเภทท่ี 3 จํานวน 110 บทความ ดังน้ี 
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1. ระบบความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกในยุคหลัง-หลังสงคราม
เย็น 

รศ. ดร.ประภัสสร ์  
เทพชาตรี 

คณะรัฐศาสตร์ วารสารเอเชียตะวันออกศึกษา / ปีท่ี 
13 / ฉบับท่ี 1 / มีนาคม-สิงหาคม /
ปี 2551 / หน้า 19-56 

2. แรงงานในระบบท่ีอยู่นอกระบบ
การคุ้มครองของรัฐ (Formal 
Labour without State 
Protection) 

อ.วรรณวดี   
พูลพอกสิน 

คณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ 

วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปท่ีี 
17 ฉบับท่ี 1 เดือนมกราคม-
มิถุนายน 2552 หน้า 21-28 

3. ตัวแบบการดูแลผู้สูงอายุท่ีดีของ
ครอบครัวและชุมชนในชนบทไทย 
(Good Models on the elderly 
care by family and 
Community) 

ศ.ศศิพัฒน ์  
ยอดเพชร 

คณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ 

วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์
ผู้สูงอายุ ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 3 เดือน
กรกฎาคม-กันยายน 2552 หน้า 13-
24 

4. Collaboration for Liberation : 
Using TIMET to Enhance EFL 
Students' Writing Skills 

ผศ.ดร.เสน่ห์   
ทองรินทร์ 

คณะศิลปศาสตร์ Journal of English Studies, 
Special Issue: Expanding 
Visions in ELT, Volume 4, June 
2009, pp. 31-39 

5. การศึกษาวิเคราะห์แบบลักษณ์
ของรูปทรงผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ใน
อุตสาหกรรมขนาดย่อม-จิ๋ว และ
ความเป็นไปได้การพัฒนารูปทรง
ผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ (Analytic 
Studies to Style of Ceramic 
Product Form in Small-Micro 
Industry and Possibility to 
develop Ceramic Shape & 
Form) 
 

อ.วีระจักร์  
สุเอียนทรเมธี 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปกรรมสาร ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 1 พ.ศ.
2552 หน้าท่ี 94-115 
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6. สถานภาพการศึกษาปัญหาการค้า
มนุษย์ในสังคมไทย: ข้อสังเกตบาง
ประการ (The Study of Human 
Trafficking Problems in Thai 
Society: Remarks on The 
State of Knowledge) 

อ.รุ่งนภา   
เทพภาพ 

วิทยาลัยสหวิทยาการ วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปท่ีี 
17 ฉบับท่ี 1 เดือน มกราคม-
มิถุนายน 2552 หน้า 136-150 

7. ปัจจัยสู่ความสําเร็จในการ
ประยุกต์ใช้ระบบ ERP:กรณีศึกษา
บริษัท ABC จํากดั (Critical 
Success Factors for ERP 
Adoption: A case Study if 
ABC co, Ltd 

อ.อรพรรณ   
คงมาลัย 

วิทยาลัยนวัตกรรม วารสารบริหารธุรกิจ  ปีท่ี 32  ฉบับ
ท่ี 123  เดือนกรกฎาคม-กันยายน  
2552 หน้า 10-18 

8. ลักษณะและพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภัณฑ์นมแคลเซียมสูงของ
ผู้บริโภคชายในกรุงเทพมหานคร 
(Consumption Behavior and 
characteristics of Male 
Consumers Regarding High-
Calcium Milk Products in 
Bangkok) 

อ.ณัฐชา    
เพชรดากูล 

วิทยาลัยนวัตกรรม วิทยาสารเกษตรศาสตร์  สาขา
สังคมศาสตร ์  ปีท่ี 30  ฉบับท่ี 3  
เดือรกันยายน-ธันวาคม  2552  
หน้า 292-302 

9. การสรุปโครงการจัดทํา
ข้อเสนอแนะหรือแนวความคิดใน
การปรับปรุงพ้ืนท่ีสาธารณะริม
ถนนในเมืองพัทยา เพ่ือคนทุกกลุ่ม 
(A Summary of Suggestions 
or Concepts of University 
Design for Improving Public 
Wayside Area in Pattaya) 

อ.ชุมเขต   
แสวงเจริญ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการผังเมือง 

วารสารการวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชน ปี
ท่ี 2 ฉบับท่ี 2 เดือน กรกฎาคม-
ธันวาคม 2551 หน้า 29-46 

10. การคาดการณ์การไหลเวียนของ
อากาศในบ้านท่ัวไปท่ีระบาย
อากาศโดยวิธีธรรมชาติ 
(Predicting Airflow in 
Naturally-ventilated Generic 
Houses)  

ผศ.เฉลิมวัฒน์  
ตันตสวัสด์ิ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการผังเมือง 

วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม
ศาสตร์/การผังเมือง ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 1 
ปี2552 หน้า 33-46 

11. การอนุรักษ์และพัฒนาลักษณะ
สภาพแวดล้อมชุมชนท้องถ่ินเกาะ
เกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
(Conservation and 
Development of Koh Kret 
Community Environment in 
Nonthaburi) 

ผศ.ศรีศักดิ ์  
พัฒนวศิน 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการผังเมือง 

วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม
ศาสตร์/การผังเมือง ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 2 
เดือนพฤศจิกายน ปี 2552 หน้า 15-
32 
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12. การประเมินสมรรถนะด้าน
พลังงานของอาคาร:
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์
รังสิต (The Assessment of 
Building Energy Performance: 
Thammasat University, 
Rangsit Campus) 

ผศ.อวิรุทธ์   
ศรีสุธาพรรณ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการผังเมือง 

วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม
ศาสตร์/การผังเมือง ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 1 
ปี2552 หน้า 13-29 

13. กลยุทธของเมืองอัดแน่นใน
กรุงเทพมหานครเมืองขนาดใหญ่ 
(Compact City Strategy of 
Bangkok Mega-City) 

ผศ.ดร.ฉวีวรรณ   
เด่นไพบูลย์ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการผังเมือง 

MANUSYA Journal of 
Humanities, Volume 11, 
Number 2, 2008, pp. 38-55 

14. การพัฒนาพ้ืนท่ีโล่งในเขตเมือง
เพ่ือการแก้ปัญหาปรากฏการณ์
เกาะความร้อน: กรณีศึกษา 
บริเวณถนนสีลม กรุงเทพมหานคร 
(Development of Downtown 
Open Space to Mitigate 
Urban Heat Island Effect: A 
Case Study of Silom Road, 
Bangkok) 

อ.กฤตพร   
ห้าวเจริญ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการผังเมือง 

วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม
ศาสตร์/ 
การผังเมือง ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 2 เดือน
พฤศจิกายน ปี 2552 หน้า 33-34 

15. การจัดการทางการศึกษา
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของ
โลกของคระสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
และการผังเมือง 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
(Educational Management in 
a Changing World at Faculty 
of Architecture and Planning 
Thammasat University) 

ผศ.ดร.พรพรรณ   
วีระปรียากูร 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการผังเมือง 

วารสารการบริหารและพัฒนา(JAD) 
ปีท่ี1 ฉบับท่ี 2 เดือน พ.ค.-ส.ค. ปี 
2552 หน้า 64-78 

16. โลกไร้พรมแดนกับการปรับเปลี่ยน
วิธีวิทยาทางการวิจัยสําหรับไทย
ศึกษาวิชาสถาปตัยกรรม 
(Transitionalized World: 
Adaptation of Research 
Methodology for 
Architecture) 

ผศ.ดร.พรพรรณ   
วีระปรียากูร 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการผังเมือง 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ีปีท่ี 11 ฉบับท่ี 1 
เดือน ม.ค.-เม.ย. ปี 2552 หน้า 
165-181 

17. ระบบจําลองรูปแบบสามมิติเชิง
ปฏิสัมพันธ์ในสภาพแวดล้อม
เสมือนร่วม สําหรับการสื่อสารงาน
ออกแบบสถาปัตยกรรม: แนวทาง
วิจัยเชิงสํารวจ (Interactive 3D 
Simulation System in 

อ.พฤฒิพร   
ลพเกิด 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการผังเมือง 

วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม
ศาสตร์/การผังเมือง ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 1 
เล่มเทคโนโลยีอาคารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เดือนกันยายน ปี2552 
หน้า 85-102 
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Collaborative Virtual 
Environment for Architectural 
Design Communication: 
Exploratory Research 
Approach) 

18. การเจริญเติบโตและการออกดอก
ของผักชีฝรั่งภายใต้การพรางแสง
และให้ปุ๋ยยูเรียอัตราต่างๆ  (Plant 
Growth and Flowering of 
Culantro under Different 
Shading and Urea 
Application Rates) 

ผศ.ดร.ภานุมาศ   
ฤทธิไชย 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีท่ี 40 
ฉบับท่ี 1 เดือนมกราคม-เมษายน ปี 
2552 หน้า 165-168 

19. การประยุกต์เทคนิคพีซีอาร์เพ่ือ
ตรวจสอบแบคทีเรียซัลโมเนลลา
ในน้ําด่ืม (Applied Polymerase 
Chain Reaction Technique 
for the Detection of 
Salmonella in Drinking 
Water) 

ผศ.ดร.ธีระชัย  
ธนานันต์ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มธ. ปีท่ี 17 ฉบับท่ี2 เดือน เมษายน-
มิถุนายน ปี 2552 หน้า 37-42 

20. การตรวจสอบแบคทีเรียปนเปื้อน
ในหมูบดแช่แข็งด้วยเทคนิค
มัลติเพล็กซ์พีซีอาร์ (Detection 
of Contaminated Bacteria in 
Frozen Minced Pork Using 
Multiplex Polymerase Chain 
Reaction Technique) 

ผศ.ดร.ธีระชัย  
ธนานันต์ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

Thai Journal of Genetics ปีท่ี 2 
ฉบับท่ี 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 
ปี 2552 หน้า 125-130 

21. ความผันแปรของอุณหภูมิร่างกาย
ของกระบือปลักสาวท่ีเลี้ยงแบบขัง
คอกและปล่อยแทะเล็มในช่วงฤดู
หนาว (Variation of Body 
Temperature of Swamp 
Buffalo Heifers under Indoor 
feeing and Grazing 
Conditions during Winter 
Season) 

รศ.ดร.พิพัฒน์  
สมภาร 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มธ. ปีท่ี 17 ฉบับท่ี1 เดือน 
มกราคม-มีนาคม ปี 2552 หน้า 
108-120 

22. ผลการเสริมใบมันสําปะหลังแห้ง
ต่อพฤติกรรมและผลผลิตของ
กระบือปลักท่ีเลี้ยงแบบปล่อยแทะ
เล็ม (Effect of Dry Cassava 
Leaf Supplement on 
Behaviour and Production of 
Grazing Swamp Buffaloes) 

รศ.ดร.พิพัฒน์  
สมภาร 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

วารสารเกษตร ปีท่ี 25 ฉบับท่ี 3 
เดือนตุลาคม ปี 2552 หน้า 287-
299 
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23. ความสามารถของเคร่ืองฟอก
อากาศชนิดอิเลคโทรนิคฟิลเตอร์
ในการกําจัดจุลินทรีย์ในอากาศ 
(Capability of electronic-filter 
air purifier on airborne 
microorganism removal) 
 

ผศ.ดร.ภารดี   
ช่วยบํารุง 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

วารสารเทคนิคการแพทย์และ
กายภาพบําบัด ปีท่ี 21 ฉบับท่ี 3 
เดือนกันยายน - ธันวาคม ปี 2552 
หน้า 246-256 

24. ผลของไอโอไดด์และไอโอเดตต่อ
การเจริญเติบโต และการสะสมใน
ผักบุ้งจีนท่ีปลูกในระบบไฮโดรโป
นิกส์ (Effects of Iodide and 
Iodate on Growth and 
Accumulation in Water 
Convolvulus Grown under 
Hydroponics Technique) 
 

รศ.ดร.เยาวพา   
จิระเกียรติกุล 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มธ. ปีท่ี 17 ฉบับท่ี 1 เดือน
มกราคม-มีนาคม ปี 2552 หน้า 55-
65 

25. การเจริญเติบโตและการสะสม
ไอโอดีนของผักกาดหอมพันธ์ุ Red 
Oak ท่ีปลูกในระบบไฮโดรโปนิกส์ 
(Growth and Iodine 
Accumulation of Lettuce cv. 
Red Oak Grown in 
Hydroponics) 
 

รศ.ดร.เยาวพา   
จิระเกียรติกุล 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีท่ี 40 
ฉบับท่ี 1 เดือนมกราคม-เมษายน ปี 
2552 หน้า 145-148 

26. การหาค่าเลขอาโวกาโดรจาก
ปรากฏการณ์ฮอลล์ของโลหะ 
(Determination of Avogadro's 
Number from the Hall Effect 
of Metals) 
 
 

รศ.มนู  เฟ่ืองฟุ้ง คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มธ. ปีท่ี 17 ฉบับท่ี 3 เดือน
กรกฎาคม-กันยายน ปี 2552 หน้า 
1-5 

27. การรพยากรณ์ปริมาณนํ้าฝนราย
เดือนของสถานีอุตุนิยมวิทยาและ
สถานีอากาศเกษตรในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (Monthly 
Rainfall Amount Forecasting 
of Meteorological Stations 
and Agrometeorological 
Stations in Northeastern 
Thailand) 
 
 

ผศ.วราฤทธ์ิ   
พานิชกิจโกศลกลุ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มธ. ปีท่ี 17 ฉบับท่ี 2 เดือนเมษายน-
มิถุนายน ปี 2552 หน้า 1-12 
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28. การพัฒนาวิธีประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ของตัวแบบอัตต
สหสัมพันธ์อันดับท่ีหนึ่ง เม่ือข้อมูล
มีค่าสูญหาย (The 
Development of the 
Parameter Estimation 
Methods in First-Order 
Autoregressive Model with 
Missing Values) 

ผศ.วราฤทธ์ิ   
พานิชกิจโกศลกลุ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มธ.ปีท่ี 17 ฉบับท่ี 4 เดือนตุลาคม-
ธันวาคม ปี 2552 หน้า 29-38 

29. การเปรียบเทียบช่วงความเชื่อม่ัน
ของพารามิเตอร์สําหรับตัว
แบบอัตตสหสัมพันธ์อันดับท่ีหนึ่ง 
เม่ือข้อมูลมีค่าผิดปกติและค่าสูญ
หาย (A Comparison of 
Confidence Intervals for 
Parameter in First Order 
Autoregressive Model with 
Outliers and Missing Values) 

ผศ.วราฤทธ์ิ   
พานิชกิจโกศลกลุ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

วารสารวิทยาศาสตร์ มศว. ปีท่ี 25 
ฉบับท่ี 2 เดือนธันวาคม ปี 2552 
หน้า 33-42 

30. การจําลองแบบมอนติคาร์โล
สําหรับประมาณค่าโมเมนต์อันดับ
ท่ีสองของการแจกแจงอินเวอร์
เกาส์เซียน (The Monte Carlo 
Simulation for Estimating the 
Second Moment of Inverse 
Gaussian Distribution) 
 

ผศ.วราฤทธ์ิ   
พานิชกิจโกศลกลุ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

วารสารนเรศวรพะเยา ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 
1 เดือนมกราคม-เมษายน ปี 2552 
หน้า 19-23 

31. ความหลากหลายของโรติเฟอร์ใน
คลองส่งน้ําเข้าสูน่าข้าวในเขต
อําเภอเมืองและอําเภอลาดหลุม
แก้วจังหวัดปทุมธานี (Rotifer 
Diversity in Irrigation Canals 
at Muang and Lad-Lhum-
Kaew Districts of Pathum 
Thani Province) 
 

ผศ.ดร.สุเปญญา   
จิตตพันธ์ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มธ.  ปีท่ี  17  ฉบับท่ี 3 เดือน
กรกฎาคม - กันยายน 2552 หน้า 
53-60  

32. การปรับปรุงพันธ์ุขม้ินชันเพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตและคุณภาพ (Varietal  
Improvement  of  Curcumin 
Ionga  for  Higher  
Quantitative  and Qualitative  
Yields) 
 

รศ.ดร.บุญหงษ์  
จงคิด 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มธ.  ปีท่ี  17  ฉบับท่ี  1 เดือน
มกราคม-มีนาคม  หน้า96-107 
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33. การวิเคราะห์หาหมู่บ้านท่ีได้รับ
ผลกระทบจากภาวะเสี่ยงต่อความ
แห้งแล้ง ระดับลุ่มน้ําด้วยระบบภูมิ
สารสนเทศ สําหรับการตัดสินใจแบบ
พหุเกณฑ์ในเขตพ้ืนท่ีลุ่มน้ําชี 
(Analyzing  the  Effect  of  the 
Drought Risk  on  Villages  in  
the  Chi  Basin Area  by  Use  
of  Geo-Informatics for  
Multiple  Criteria  Decision 
Analysis) 
 

อ.ณัฐพล  
จันทร์แก้ว 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มธ. ปีท่ี 17  
ฉบับท่ี  1 เดือนมกราาคม-มีนาคม 
ปี  2552  หน้า 31-39 

34. แอฟฟล่าท็อกซินบี 1 ในวัตถุดิบ
อาหาร ข้นเย่ือใยสูงสําหรับโคนมที่
เก็บไว้ในฤดูร้อน (Aflatoxin  B1  
in  High  Fibrous Concentrate  
Feeds  for  Dairy  Cattle 
Stored  during  Summer) 
 

ผศ.ดร.ดรุณี  
ศรีชนะ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

วารสารวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี  
มธ.  ปีท่ี  17  ฉบับท่ี  2 เดือน
เมษายน-มิถุนายน  ปี  2552   หน้า  
74- 79 

35. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอสกะเพรา 
(Development  of  Holy  
Basil  Sauce) 

ผศ.ดร.สมโภช 
พจนพิมล 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

วารสารวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี  
มธ.  ปีท่ี  17  ฉบับท่ี  1 เดือน
มกราคม-มีนาคม ปี 2552 หน้า 40- 
54 
 

36. การเพาะเลี้ยงไส้เดือนฝอย  
Steinernema  riobrave  ด้วย
อาหารเหลวในถังหมักขนาด  130  
ลิตร (Mass Production of 
Entomopathogenic 
Nematode  Steinernema  
riobrave In  Vitro  Liquid  
Culture  in  130 liter  
Fermentation  tank) 
 

รศ.ดร.สุทธิชัย  
สมสุข 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

วารสารกีฏและสัตววิทยา ปีท่ี  26  
ฉบับท่ี  1 เดือนมกราคม-ธันวาคม ปี  
2551  หน้า 44-67 

37. อิทธิพลของต้นตอส้มบางชนิดท่ีมี
ต่อ การเจริญเติบโตของมะนาว
พันธุ์แป้นรําไพด้วยวิธีการต่อกิ่ง 
(Influence  of  Some  Orange  
Stock  on  the  Growth  of  
Lime  cv. Pan rampai  by  
Grafting) 
 

รศ.ธัญพิสิษฐ์  
พวงจิก 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีท่ี  39  
ฉบับท่ี  3 (พิเศษ) เดือนกันยายน-
ธันวาคม ปี  2551   หน้า  102-
105 
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38. ผลของสาร  IBA  และน้ําส้มควัน
ไม้ ต่อการขยายพันธ์ุไผ่หม่าจู๋ด้วย
วิธีปักชํา (Effects  of  Indole-3-
butyric  Acid (IBA) and  
Wood  Vinegar  on Cutting  
of  Giant  Taiwan  Bamboo 
(Dendrocalamus  latiflorus  
Monro)) 

รศ.ธัญพิสิษฐ์  
พวงจิก 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

วารสารการจัดการป่าไม้ ปีท่ี  2  
ฉบับท่ี  4 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 
ปี  2551  หน้า  1-9 

39. ไนเตรชันของไดเบนซอลอะซิโตน 
(Nitration  of  
Dibenzalacetone) 

รศ.ดร.กิตติ  
อมรรักษา 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

วารสารวิทยาศาสตร์  มข. ปีท่ี  37  
ฉบับท่ี  1 ปี  2552  หน้า  83-91 

40. Simulation  Study  of  
Transport  in ISTTOK  
Tokamak  Using  BALDUR  
Integrated  Predictive 
Modeling  Code  

อ.ดร.นพพร  
พูลยรัตน์ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

Thai  Journal  of  Physics, 
series 4, , 2009, pp. 231-233 

41. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ
วิธีการทดสอบพหุคูณแบบปิดเม่ือ
ประยุกต์ใช้กับข้อมูลท่ีจัดลําดับ (A  
Comparative  Study  on  the 
Efficiency  of  Closed  
Multiple Testing  Applied  to  
Ordinal  Data) 

รศ.ดร.กมล บุษบา คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

วารสารวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี  
มธ.  ปีท่ี  17  ฉบับท่ี  2 เดือน
เมษายน-มิถุนายน ปี 2552 หน้า13- 
25 

42. การศึกษาเปรียบเทียบความ
น่าเชื่อถือของโปรแกรมสําเร็จรูป
สําหรับงานวิเคราะห์ทางสถิติ (A  
Comparative  Study  on  the 
Reliability  of  Software  
Packages for  Statistical  
Analysis) 

รศ.ดร.กมล บุษบา คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

วารสารวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี  
มธ.  ปีท่ี  17  ฉบับท่ี  3 เดือน
กรกฎาคม-กันยายน ปี 2552 หน้า 
32- 41  

43. Use  of  ground  black  rice  
husk  ash  for  improving  
resistance  of  mortars  to  
sulfates  attacks 

รศ.ดร.บุรฉัตร  
ฉัตรวีระ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา  
/ ปีท่ี 20 / ฉบับที่ 2 / เดือน 
เมษายน-มิถุนายน /ปี 2552 / หน้า 
19 - 31  
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44. คุณสมบัติของคอนกรีตบล็อก
กลวงชนิดไม่รับน้ําหนักและไม่
ควบคุมความชื้นผสมแร่ดินเบา
และเถ้าชานอ้อย  (Properties of 
hollow  non-load bearing 
and non-moisture controlling 
concrete block containing 
diatomite and sugarcane 
bagasse ash) 

รศ.ดร.บุรฉัตร  
ฉัตรวีระ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. / ปีท่ี 
32 / ฉบับท่ี 1 / เดือน มกราคม - 
มีนาคม /ปี 2552 / หน้า 59 - 76  

45. ผลกระทบของการแทนท่ีเถ้าชาน
อ้อยในมวลรวมละเอียดต่อ
คุณสมบัติทางกลของปูนฉาบ  
(Effect  of  bagasse  ash 
replacement in  fine  
aggregate on mechanical 
properties of plastering 
cement) 

รศ.ดร.บุรฉัตร  
ฉัตรวีระ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา / 
ปีท่ี 20/ ฉบับท่ี 1 / เดือน มกราคม 
- มีนาคม /ปี 2552 / หน้า 59 - 68  

46. การใช้ลิกไนต์และเชื้อเพลิงผสม
ระหว่างลิกไนต์และกะลาปาล์มใน
หม้อไอน้ํา  (Using  Lignite  and  
Mixture  of  Lignite  and  
Palm  Shell  as  Fuels  in  a  
Steam  Boiler) 

ผศ.ดร.วรรัตน์  
ปัตรประกร 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
/ ปีท่ี 17 / ฉบับที่ 4 / เดือน 
ตุลาคม - ธันวาคม / ปี 2552 /หน้า 
79 - 87  

47. การศึกษาเปรียบเทียบการกัด
โลหะด้วยไฟฟ้าโดยการใช้อิเลค
โตรดชนิดทองแดง ทองเหลือง 
และกราไฟต์  (A Comparative 
Study of Electrical Discharge 
Machining with Copper, Brass  
and  Graphite Electrodes) 

ผศ.ดร.อภิวัฒน์  
มุตตามระ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ธรรมศาสตร์ / ปีท่ี 17 / ฉบับที่ 2 /
เดือน เมษายน - มิถุนายน / ปี 
2552 / หน้า 43 - 49  

48. An  Approximate  Model  
Describing Electrospinning  of  
Nanofibers : Process  
Parameter  Investigation  

รศ.ดร.ภาณุ  
ด่านวานิชกุล 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ International  Journal  of  
Electrospun  Nanofibers and 
Applications, Volume 2, May-
August 2008, pp. 103-114  

49. วิธีท่ีแม่นยําขึ้นในการประมาณค่า
การประหยัดพลงังานจากการควบคุม
เครื่องสูบแบบหอยโข่งด้วยการปรับ
ความเรว็รอบ  (A More  Accurate  
Method of  Estimating  Energy  
Saving by Variable - Speed  
Control of Centrifugal Pump) 

ศ.ดร.สมชาติ  
ฉันทศิริวรรณ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ./ ปีท่ี 
32 / ฉบับท่ี 2-3 / เดือน เมษายน - 
กันยายน / ปี 2552 / หน้า 203 - 
210   
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50. ปัจจัยสู่ความสําเร็จในการ
ประยุกต์ใช้ระบบบริหารคุณภาพ
ท่ัวท้ังองค์กร (TQM)  ในองค์กรท่ี
ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ  
(Critical  Success  Factors  of 
TQM  Implementation in 
TQA and TQC Award  
Winners) 

รศ.ดร.มณฑลี  
ศาสนนันทน์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
/ ปีท่ี 7/ ฉบับท่ี 4 / เดือน ตุลาคม - 
ธันวาคม / ปี 2552 / หน้า 65 - 78  

51. การคํานวณ  Linearized Least  
Squares  เพ่ือหาพิกัดตําแหน่งใน 
2 มิติ โดยอาศัยโปรแกรม  
Mathcad (Computational 
Linearized Least Squares for 
2D Positioning Using 
Mathcad® Programming) 
 

รศ.ดร.บุญทรัพย์    
วิชญางกูร 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. / ปีท่ี 
32 / ฉบับท่ี 2-3 / เดือนเมษายน - 
กันยายน / ปี 2552 / หน้า 327-
348 

52. การประเมินวัฏจักรชีวิตน้ําตาล
ทรายแดง  (Life  Cycle  
Assessment  of  Brown  
Sugar) 

อ.ดร.หาญพล   
พ่ึงรัศมี 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ RMUTP  Research  Journal / ปี
ท่ี 1 / ฉบับท่ี 2 / เล่มท่ี  1 / เดือน  
มีนาคม / ปี 2551 / หน้า 77 - 84  

53. การสร้างหุ่นจําลองส่วนประกอบ
ของหู ด้วยกระดาษ เพ่ือเป็นสื่อ
การสอนสําหรับนักศึกษาแพทย์ 
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
(Construction of Ear Model 
with Paper Mache to be 
Teaching Media for Medical 
Students Faculty of Medicine 
Thammasat University) 

นายอรุณ   
วงค์คําปวง 

คณะแพทยศาสตร์ RMUTP Research Journal ปีท่ี 3 
ฉบับท่ี 1 เล่มท่ี 4 เดือน มีนาคม ปี 
2552 หน้า 90-96 

54. การนําสิ่งแปลกปลอมออกจาก
หลอดอาหาโดยใช้กล้องส่องหลอด
อาหารแบบท่อแข็งและท่ออ่อนใน
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระ
เกียรติ (Removal of 
esophageal foreign body by 
rigid and flexible 
esophagoscope in 
Thammasat hospital) 

อ.พญ.รุ้ง   
โกมลหิรัณย์ 
 

คณะแพทยศาสตร์ ธรรมศาสตร์เวชสาร ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 4 
เดือนตุลาคม -ธันวาคม ปี 2552 
หน้า 352-359 
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55. ปัจจัยบางประการท่ีเกี่ยวข้องกับ
ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วย
ตนเองของนักศึกษา ชั้นปีท่ี 2 ใน
กลุ่มศูนย์สุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Some 
factors related to the self-
directed learning readiness 
of the sophomore students 
in the area of health science 
group of Thammasat 
University) 

นางสุรีรัตน์    
ศรีบุญเรือง 

คณะแพทยศาสตร์ ธรรมศาสตร์เวชสาร ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 4 
เดือนตุลาคม -ธันวาคม ปี 2552 
หน้า 360-365 

56. ปัญหาการวินิจฉัยเซลล์สแควมัส
ผิดปกติไม่ระบุนัยสําคัญ 
(Problem of a atypical 
Squamous Cells of 
Undetermined Significance 
Diagnosis) 

รศ.นิภา   
กาญจนาวิโรจน์กุล 

คณะแพทยศาสตร์ ธรรมศาสตร์เวชสาร ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 4 
เดือนตุลาคม -ธันวาคม ปี 2552 
หน้า 346-351 

57. คุณสมบัติของเซลล์ต้นกําเนิดมี
เซนไคม์จากสายสะดือและวาร์ทัน
เจลลีเปรียบเทียบกับเซลล์ต้น
กําเนิดมีเซนไคม์จากไขกระดูก 
(Characterization of 
mesenchymal stem cells 
from umbilical cord and 
Wharton's jelly in 
comparison to bone marrow 
derived mesenchymal stem 
cells) 

อ.ดร.ศิริกุล    
มะโนจันทร์ 

คณะแพทยศาสตร์ ธรรมศาสตร์เวชสาร ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 3 
เดือนกรกฎาคม-กันยายน ปี 2552 
หน้า 259-270 

58. ประสิทธิผลของการแก้ปัญหา
ภาวะโภชนาการเกินในเด็ก
นักเรียนอนุบาลโดยการปรับ
พฤติกรรมการบริโภค ( 
Effectiveness of Eating-
behavior modification to 
reduce obesity in 
kindergarten children) 

อ.พญ.อิสราภา    
ชื่นสุวรรณ 

คณะแพทยศาสตร์ วารสารกุมารเวชศาสตร์ ปีท่ี 2552 
ฉบับท่ี 48 เล่มท่ี 3 เดือนกรกฎาคม-
กันยายน หน้า 230-237 

59. การมีส่วนร่วมในงานอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยในโรงงาน
ชําแหละไก่แห่งหนึ่ง (Participatory 
Approach for Occupational 
Health and Safety in a Poultry 
Processing Plant) 

รศ.นพ.สุรศักด์ิ    
บูรณตรีเวทย์ 

คณะแพทยศาสตร์ ธรรมศาสตร์เวชสาร ปีท่ี 9  ฉบับท่ี 
3  เดือน กรกฎาคม-กันยายน ปี 
2552 หน้า 282-285 
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60. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ท่ีมี
อายุ ตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป ต.คลองสี่  
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
(Developing the quality of 
life of 45 years old and over 
in Klong Si Sub-district, 
Khong Luang, Pathum Thani 
province) 

ผศ.ศรีเมือง    
พลังฤทธิ์ 

คณะแพทยศาสตร์ วารสารประชากรศาสตร์  ปีท่ี 25  
ฉบับท่ี 1  เดือนมีนาคม  หน้า 27-
43 

61. คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของเด็ก
นักเรียนวัยรุ่น (Health-Related 
Quality of among teenage 
pupils) 

รศ.นพ.ภาสกร    
ศรีทิพย์สุโข 

คณะแพทยศาสตร์ ธรรมศาสตร์เวชสาร  ปีท่ี 9  ฉบับท่ี 2 
เดือน เมษายน-มิถุนายน ปี 2552 
หน้า 104-110 

62. การตรวจคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูกวิธี HPV testing : 
การศึกษาแบบ Systematic 
review และ meta-analysis 
(HPV DNA testing for cervical 
cancer screening: a 
systematic review and meta-
analysis) 

ผศ.นพ.ชํานาญ   
แท่นประเสริฐกุล 

คณะแพทยศาสตร์ ธรรมศาสตร์เวชสาร  ปีท่ี 9  ฉบับท่ี 
1  เดือน มกราคม-มีนาคม  ปี 2552 
หน้า 15-25 

63. Characterization of Vibrio 
Cholerae O1 Isolated During 
2001-2004 by Variable 
Number of Tandem Repeat 
(VNTR) Typing 
 

ผศ.ดร.สุมาลี 
คอนโด 

คณะแพทยศาสตร์ ธรรมศาสตร์เวชสาร ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 3 
เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2551 
หน้า 274-279  

64. การตรวจหาจีโนทัยป์ของเชื้อไวรัส
ตับอักเสบซีในผู้บริจาคเลือดใน
ประเทศไทย (Determination of 
Hepatitis C Virus Genotypes 
in Blood Donors in Thailand) 
 

รศ.ดร. กษมา  
สุภนรานนท์ 

คณะสหเวชศาสตร์ Journal of the Medical 
Technologist Association of 
Thailand ปีท่ี 37 ฉบับท่ี 2 เดือน
สิงหาคม ปี 2552 หน้า 2833-2844 

65. การศึกษานําร่องเกี่ยวกับความชุก
และปัจจัยของการตรวจพบ
ผลบวกของ direct antiglobulin 
test ในผู้ป่วยคนไทย (A 
Preliminary of the 
Prevalence and Factors 
Associated with Positive 
Direct Antiglobulin Test in 
Thai Patients) 
 

รศ.ดร.พล.ต.หญิง  
อ้อยทิพย์ ณ ถลาง 

คณะสหเวชศาสตร์ Journal of the Medical 
Technologist Association of 
Thailand ปีท่ี 37 ฉบับท่ี 2 เดือน 
สิงหาคม ปี 2552 หน้า 2808-2818 
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66. การศึกษาการทํางานของ
กล้ามเนื้อระหว่างการออกกําลัง
กายหลังแบบเกร็งค้าง (The 
study of muscle activity 
during isometric back 
extension exercise) 

อ.ดร.พัชรี  
คุณค้ําช ู

คณะสหเวชศาสตร์ ธรรมศาสตร์เวชสาร  
ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 4 เดือนตุลาคม-
ธันวาคม ปี 2552 หน้า 376-385 

67. การศึกษาความเชื่อถือได้ของแบบ
ประเมิน Gross Motor Function 
Measure (GMFM) ฉบับ
ภาษาไทยในเด็กไทยท่ีมีภาวะ
สมองพิการ  (Inter-rater 
reliability of Gross Motor 
Function Measure (GMFM) 
Thai version in children with 
cerebral palsy) 

อ.ปิยาภา  
แก้วอุทาน 

คณะสหเวชศาสตร์ ธรรมศาสตร์เวชสาร  
ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 3 เดือนกรกฎาคม-
กันยายนปี 2552 หน้า 225-231 

68. ผลเบื้องต้นของการออกกําลังกาย
เป็นกลุ่ม ร่วมกับการฝึก
กายภาพบําบัดแบบตัวต่อตัวต่อ
พัฒนาการของกล้ามเนื้อมัดใหญ่
ในเด็กสมองพิการ (Preliminar 
effects of group exercise and 
individual physical therapy 
training on gross motor 
function in children with 
cerebral palsy) 

อ.พินัยลัค   
ตันติลีปิกร   

คณะสหเวชศาสตร์ วารสารวิชาการสาธารณสุข ปีท่ี 18 
ฉบับท่ี 1 เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์
ปี 2552 หน้า 77-82 

69. ผลของการฝึกเดินด้วยเคร่ืองช่วย
รองรับน้ําหนักบางส่วนบนลู่วิ่ง
ไฟฟ้าในผู้ป่วยอัมพาตคร่ึงซีก 
(Effect of partial weight 
treadmill training in 
hemiparetic gait) 

อ.นพพล  
ประโมทยกุล 

คณะสหเวชศาสตร์ ธรรมศาสตร์เวชสาร  
ฉบับท่ี 9 ฉบับท่ี 3 เดือนกรกฎาคม-
กันยายนปี 2552 หน้า 271-281 

70. การเพ่ิมระดับซีรัม IGF-I ด้วยการ
เสริมสารครีเอทีน และให้ฮอร์โมน
เอสโตรเจนในหนูแฮมเตอร์ตัดรัง
ไข่ท่ีออกกําลังกาย (Increased 
serum IGF-I level by creatine 
supplementationand 
estrogen replacement in 
exercise-trained 
ovariectomized hamsters) 

อ.ดร.เกษรา  
รักษ์พงษ์สิริ 

คณะสหเวชศาสตร์ ธรรมศาสตร์เวชสาร   
ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 4 เดือนตุลาคม-
ธันวาคม ปี 2552 หน้า 337-345 
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71. ระบบช่วยในการแยกส่วนและขึ้น
รูปอวัยวะสามมิติจากภาพถ่าย 
Cone-Beam Computed-
Tomography (Interactive 
Segmentation and Three-
Dimension Reconstruction 
for Cone-Beam Computed-
Tomography Images) 

ผศ.ทพญ.ดร.
ศิริวรรณ  
สืบนุการณ ์

คณะทันตแพทยศาสตร์ NECTEC Technical Journal. 
2008;8(20): 154-161. 

72. การพัฒนาระบบจําลองเสมือนจริง
ร่วมกับอุปกรณ์แฮพติกส์สําหรับ
การฝึกฝนทักษะในการปฏิบัติงาน
ทางทันตกรรม (Development 
of a dental skill training 
simulator using virtual reality 
and haptic device) 

ผศ.ทพญ.ดร.
ศิริวรรณ  
สืบนุการณ ์

คณะทันตแพทยศาสตร์ NECTEC Technical Journal. 
2008;8(20): 140-147. 

73. พฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็ก ปัญหา
สุขภาพของทารก และความ
ต้องการบริการพยาบาลของผู้ดูแล
เด็กวัยทารก (Childrearing 
Infant's Health Problem and 
Nursing Care Needs among 
the Care Providers of Infant) 

อ.วิภาดา  
แสงนิมิตรชัยกุล 

คณะพยาบาลศาสตร์ วารสารสภาการพยาบาล  ปีท่ี 24  
ฉบับท่ี 1 เดือน มกราคม-มีนาคม  ปี 
2552 หน้า 88-98  

74. ยุทธศาสตร์สหรัฐฯต่อภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (U.S. 
Strategy for Southeast Asia) 

รศ.ดร.ประภัสสร์  
เทพชาตรี 

คณะรัฐศาสตร์ วารสารเอเชียตะวันออกศึกษา ปีท่ี 
14 ฉบับท่ี 1 เดือนมีนาคม-สิงหาคม  
ปี 2552 หน้า 41-48 

75. ภาษีอุปโภคบริโภคท่ีเหมาะสม
ท่ีสุดและการกระจายรายได้ใน
ประเทศไทย (Optimal 
Consumption Tax and 
Redistributive Impacts in 
Thailand : A Theoretical 
Exploration and Exercise) 

ผศ.ดร.เอ้ือมพร 
พิชัยสนิธ 

คณะเศรษฐศาสตร์ Thammasat Economic Journal 
ปีท่ี 26 ฉบับท่ี1 เดือน มีนาคม ปี 
2551 หน้า78-106 

76. สัมพันธสารกับการแปลในสี่
แผ่นดิน: การศึกษาแบบวจนลีลา
ศาสตร์ (Cohesion and 
Translation in Si Phaendin: A 
Stylistic Study) 

อ.สุนันทา  
วรรณสินธ์ เบล 

คณะศิลปศาสตร์ วารสารศิลปศาสตร์ ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 2 
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม ปี 2551 
หน้า 137-156 

77. ความสัมพันธ์ระหว่างกลวิธีการ
เรียนภาษา  แรงจูงใจในการเรียน
ภาษา  และผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนภาษาอังกฤษ 
(Relationships among 
Language Learning Strategies, 

ผศ.ถิรวัฒน์   
ตันทนิส 

วิทยาลัยสหวิทยาการ วารสารภาษาและภาษาศาสตร์  
ปีท่ี 28 ฉบับท่ี 1 เดือนกรกฏาคม-
ธันวาคม ปี 2552 หน้า 53-73 



9900  สํานักงานบริหารการวิจยั มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์สํานักงานบริหารการวิจยั มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

  

 

ที่ ชื่อบทความวิจัย ผู้วิจัย หน่วยงาน รายละเอียดการตีพิมพ์บทความ 

Language Learning 
Motivation and English 
Language Proficiency) 

78. สู่แบบแผนท่ีย่ังยืนเพ่ือการอนุรักษ์
และการพัฒนาจากพ้ืนฐานการคดิ
ในกรอบ/นอกกรอบ(In Search of 
Sustainable Paradigms for 
Conservation and 
Devolopment Based on 
Underlying Convergent/ 
Divergent Conceptions) 

ศ.ดร.วิมลสิทธ์ิ  
หรยางกูร 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการผังเมือง 

วารสารวิจัยและสาระ
สถาปัตยกรรม/การผังเมือง  ปีท่ี 6  
ฉบับท่ี 3  ปี 2552 หน้า 1-21 

79. การสํารวจกระบวนการการ
คํานวณมูลค่าการเรียกร้องสิทธิใน
งานก่อสร้างของประเทศไทย (A 
Survey of Claim Pricing of 
Construction Projects in 
Thailand) 

อ.กองกูณฑ์  
โตชัยวัฒน์ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการผังเมือง 

วารสารวิจัยและสาระ
สถาปัตยกรรม/การผังเมือง  ปีท่ี 6  
ฉบับท่ี 2 ปี 2552 หน้า 89-103 

80. ประสิทธิภาพของเชื้อรา
Trichoderma  spp.  ท่ีแยกได้
จากดินขุยไผ่ในการควบคุมโรคเน่า
ระดับดินของคะน้า (Efficacy  of  
Trichoderma  spp.  Isolated  
from  Bamboo  Soil  for 
Controlling  Damping-off  
Disease of  Chinese  kale) 
 

รศ.ดร.สมชาย  
ชคตระการ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีท่ี  39  
ฉบับท่ี  3 (พิเศษ) เดือนกันยายน-
ธันวาคม 2551  หน้า 180-184 

81. การเพ่ิมประสิทธิภาพของดินผสม
บางชนิดท่ีจําหนา่ยในท้องตลาด
โดยใช้เชื้อรา  Trichoderma  
spp. (Efficiency  Increment  
of  Some Commercial  Mixed  
Soil  Using Trichoderma  
spp.) 
 

รศ.ดร.สมชาย  
ชคตระการ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีท่ี  39  
ฉบับท่ี  3 (พิเศษ) เดือนกันยายน-
ธันวาคม 2551  หน้า 234-237 

82. ประสิทธิภาพของเชื้อรา 
Trichoderma  spp.  ท่ีแยกได้
จากดินปลูกพืชในฟาร์มเกษตรของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในการ
ส่งเสริมการเจริญเติบโตของปอโม
โรเฮยะ (Efficacy  of  
Trichoderma  spp. Isolated  
from  planting  Soil  in 

รศ.ดร.สมชาย  
ชคตระการ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีท่ี  39  
ฉบับท่ี  3 (พิเศษ) เดือนกันยายน-
ธันวาคม 2551  หน้า  238-241 
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Agricultural  Farm  of  
Thammasat University  on  
the  Growth Promotion  of  
Moroheya) 

83. การใช้เชื้อรา  Trichoderma  
spp.หลายสายพันธ์ุร่วมกันในการ
ส่งเสริมการเจริญเติบโตของปอโม
โรเฮยะ (The  Use  of  
Combined Trichoderma 
Strains  for  the  Growth 
Promotion  of  Moroheya) 

รศ.ดร.สมชาย  
ชคตระการ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีท่ี  39  
ฉบับท่ี  3 (พิเศษ) เดือนกันยายน-
ธันวาคม 2551  หน้า 282-285 

84. ผลของการใช้น้ําสกัดชีวภาพ
ร่วมกับเชื้อรา Trichoderma  
harzianum  สายพันธ์ุ  CB-Pin-
01 ชนิดสดท่ีมีต่อการเจริญเติบโต
ของผักโขมพันธ์ุผัก (Amaranthus  
tricolor) (Effect  of  
Combined  Application  of 
Bioextract  and  Trichoderma 
harzianum  Strain CB-Pin-01 
Fresh Culture  on  the  
Growth  of Amaranthus  
tricolor) 

รศ.ดร.สมชาย  
ชคตระการ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีท่ี  39  
ฉบับท่ี  3 (พิเศษ) เดือนกันยายน-
ธันวาคม 2551  หน้า 363-366 

85. ระบบตลาดสินค้าเกษตรของ 
ประเทศญี่ปุ่น (Agricultural 
Product Marketing System in  
Japan) 

รศ.ดร.สมชาย  
ชคตระการ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

วารสารญี่ปุ่นศึกษา ปีท่ี  25  ฉบับท่ี  
2 เดือนตุลาคม 2551-กุมภาพันธ์ 
2552  หน้า  1-25 

86. การศึกษาด้านการเกษตรของ
ประเทศญี่ปุ่น (Agricultural  
Education  in  Japan) 

รศ.ดร.สมชาย  
ชคตระการ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

วารสารญี่ปุ่นศึกษา ปีท่ี  25  ฉบับท่ี  
2 เดือนตุลาคม 2551-กุมภาพันธ์ 
2552  หน้า 27-50 

87. การเจริญเติบโตของผักกาดหอม
พันธุ์ Red  Oak  ท่ีปลูกในระบบ
ไฮโดรโปนิกส์ด้วยสารละลายสูตร
ต่าง ๆ (Growth of Leaf 
Lettuce  cv. Red Oak Grown 
in  Hydroponics with  
Different Nutrient  Solutions) 

รศ.ดร.เยาวพา  
จิระเกียรติกุล 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ปีท่ี  17  ฉบับท่ี  2 เดือนเมษายน-
มิถุนายน 2552 หน้า  81- 88 

88. การเพ่ิมจํานวนต้นและชักนําให้
เกิดรากในสภาพปลอดเชื้อของต้น
สร้อยสายเพชร (In  Vitro  
Proliferation  and  Root 
Induction  of  Clerodendrum 
wallichii) 

รศ.ดร.เยาวพา  
จิระเกียรติกุล 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ปีท่ี  17 ฉบับที่  3 เดือนกรกฎาคม-
กันยายน 2552   หน้า  61- 67 
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89. การศึกษาปริมาณแคโรทีนใน 
มะม่วงกวนจากมะม่วงแรดและ
โชคอนันต์ด้วยกระบวนการผลิตท่ี
ต่างกัน (Study  of  Carotene  
Content  in Thai  Mango  
Paste  from  Rad  and Choke 
Anan  by Different  
Processes) 

นายจตุพร  
ธีระกุล 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีท่ี  40  
ฉบับท่ี  3 (พิเศษ) เดือนกันยายน-
ธันวาคม 2552  หน้า  718-721 

90. ผลของการใช้ความร้อนต่อความ
งอกและการเจริญเติบโตของต้น
กล้าบวบเหลี่ยม (Effect  of  
heat  treatment  on 
germination  and  seedling  
growth of  angled  loofah 
(Luffa  acutangula)) 

ผศ.ดร.ภาณุมาศ  
ฤทธิไชย 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีท่ี  40  
ฉบับท่ี  3 (พิเศษ) เดือนกันยายน-
ธันวาคม 2552  หน้า 117-120 

91. การศึกษาปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีท่ี
มีผลต่อการเจริญเติบโตของไผ่
เลี้ยง (A  Study  of  Organic  
and  Chemical Fertilizer  on  
Growth  of  Bambusa nana) 

นางสาวพิสมัย 
โพธ์ิศรี 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีท่ี  40  
ฉบับท่ี  3 (พิเศษ) เดือนกันยายน-
ธันวาคม 2552  หน้า 563-566 

92. การสํารวจข้อมูลธุรกิจบริการด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพในประเทศไทย 
(Survey  of  Biotechnological 
Business  Data  in  Thailand) 

รศ.สมชาย  
วิริยะยุทธกร 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

วารสารเทคนิคการแพทย์ ปีท่ี  37  
ฉบับท่ี  3 เดือนธันวาคม  2552 
หน้า  2979-2991 

93. การจําลองแบบมอนติคาร์โล
สําหรับประมาณค่าความ
แปรปรวนด้วยวิธีความควรจะเป็น
สูงสุดของข้อมูลท่ีมีการแจกแจง
อินเวอร์สเกาส์เซียน (The  
Monte  Carlo  simulation 
method  for  the  variance  
estimation by  the  
maximum  likelihood 
method  for  the  inverse  
Gaussian data  ) 

ผศ.วราฤทธ์ิ  
พานิชกิจโกศลกลุ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

วารสารวิทยาศาสตร์กําแพงเพชร ปี
ท่ี  2  ฉบับท่ี  1 เดือนมกราคม-
ธันวาคม  2552 หน้า  1-9 

94. การพัฒนาแถบสีบ่งชี้อายุการเก็บ
รักษาผักผลไม้สดตัดแต่งพร้อม
บริโภคในเชิงพาณิชย์ (The  
Development  of Shelf  Life 
Indicator  for  Fresh  Cut  
Fruits  and Vegetables  in  
Commercial  Scale) 

รศ.วรภัทร   
ลัคนทินวงศ ์

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีท่ี  40  
ฉบับท่ี  3 (พิเศษ) เดือนกันยายน-
ธันวาคม 2552  หน้า  323-326 
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95. การศึกษารวบรวมพันธ์ุไผ่เพื่อ
การเกษตรย่ังยืน (The  Study  
of  Bamboo  Collection for  
Sustainable  Agriculture) 

รศ.ธัญพิสิษฐ์  
พวงจิก 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีท่ี  40  
ฉบับท่ี  3 (พิเศษ) เดือนกันยายน-
ธันวาคม 2552  หน้า 36-39 

96. ผลของธาตุอาหารหลักต่อการให้
ผลผลิตของมะละกอในระบบปลูก
แบบไม่ใช้ดิน (Effects  of  
Macronutrients  on Yield  of  
Carica  papaya  on Substrate  
Culture) 

รศ.ธัญพิสิษฐ์  
พวงจิก 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีท่ี  40  
ฉบับท่ี  3 (พิเศษ) เดือนกันยายน-
ธันวาคม 2552  หน้า 404-407 

97. ผลของสาร  IBA  ต่อการ
ขยายพันธ์ุไผ่เลี้ยงด้วยวิธีการตอน 
(Effects  of  Indole-3-butyric  
Acid  (IBA)  on  Layering  of  
Bambusa nana  Roxb) 

รศ.ธัญพิสิษฐ์  
พวงจิก 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

วารสารการจัดการป่าไม้ ปีท่ี  3  
ฉบับท่ี  6 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม  
2552  หน้า  67-74 

98. การสูญเสียกําลังอัด การสูญเสีย
น้ําหนัก และการขยายตัวของ
คอนกรีตผสมเถ้าแกลบดํา
บดละเอียดและซิลิกาฟูมภายใต้
การกระทําของสารละลายซัลเฟต 
(Compressive strength Loss 
Weight Loss and Expansion 
of  Concrete containing 
Ground Black Rice Husk Ash 
Silica Fume under Sulfate 
Solution Attacks) 
 

รศ.ดร.บุรฉัตร 
ฉัตรวีระ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.  ปีท่ี 
32 ฉบับท่ี 4 เล่มท่ี 4 เดือนตุลาคม-
ธันวาคม ปี 2552 หน้า-หน้า 373-
391 

99. ตัวแบบการขนส่งท่ีมีหลาย
วัตถุประสงค์สําหรับการแบ่งกลุ่ม
ลูกค้าในปัญหาการกระจายสินค้า
ท่ีมีหลายคลังสินค้า (A Multiple 
Objective Transportation 
Model for Clustering 
Customers in a Multi-Depot 
Distribution Problem) 
 

ผศ.ดร.บุษบา 
พฤกษาพันธ์ุรัตน์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มศว. ปีท่ี 
4 ฉบับท่ี 2 เดือน กรกฏาคม-
ธันวาคม ปี 2552 หน้า 71-84 

100 Aggregate Production 
Planning with Labor 
Replacement in a Parallel 
Machine Environment: 
Possibilistic Linear 
Programming Approach 
 

ผศ.ดร.บุษบา 
พฤกษาพันธ์ุรัตน์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ International Journal of 
Logistics and SCM Systems, 
Vol. 3, No. 1, May 2009, pp. 
459-464 
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ที่ ชื่อบทความวิจัย ผู้วิจัย หน่วยงาน รายละเอียดการตีพิมพ์บทความ 

101 การวางแผนการผลิตสําหรับ
อุตสาหกรรมท่ีไม่มีรูปแบบการ
ผลิตท่ีแน่นอนกับเงื่อนไขพิเศษโดย
การใช้แบบจําลองการตัด 
(Planning Method for Non-
Patterned Production 
System with Special 
Constraints Using Cutting 
Stock Model) 

ผศ.ดร.เสมอจิตร 
หอมรสสุคนธ์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มศว. ปีท่ี 
4 ฉบับท่ี 2 เดือน กรกฏาคม-
ธันวาคม ปี 2552 หน้า 45-57 

102 Key Factors for Operation 
Scheme under  Quality 
Management System ISO 
13485 

ผศ.ดร.เสมอจิตร 
หอมรสสุคนธ์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ International Journal of 
Emerging Technologies and 
Applications in Technology 
and Science, Vol. 2, Issue 2, 
July-December 2009, pp. 263-
269 

103 การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการแก้ไข
ปัญหาด้วยวิธีฮาร์โมนีเซิร์ชและวิธี
ฝูงมด สําหรับปัญหาชนิดไม่มี
เงื่อนไขข้อจํากัดทางทรัพยากร (A 
Comparative Study of 
Harmony Search and Ant 
Colony Optimisation 
Algorithms for Unconstrained 
Problems) 

รศ.ดร.พงศ์ชนัน 
เหลืองไพบูลย์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มศว. ปีท่ี 
4 ฉบับท่ี 2 เดือนกรกฏาคม-
ธันวาคม ปี 2552 หน้า 26-36 

104 A Comparative Study of  
Rigid and Modified Simplex 
Methods for Optimal 
Parameter Setting of ACO for 
Noisy Non-Linear Surface 

รศ.ดร.พงศ์ชนัน 
เหลืองไพบูลย์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ International Journal of  
Mathematical and Statistical 
Sciences, Vol. 1, No. 1, 2009, 
pp. 1-8 

105 วิธีการปีนข้ึนด้วยเส้นทางท่ีชัน
ท่ีสุดแบบไม่เชิงเส้นและมีข้อจํากัด
สําหรับการะบวนการเชื่อมด้วย
เลเซอร์ (Nonlinear 
Constrained Steepest Ascent 
Method for a Laser Welding 
Process) 

รศ.ดร.พงศ์ชนัน 
เหลืองไพบูลย์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ วารสารวิชาการเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 1 เดือน 
มกราคม-มิถุนายน ปี 2552 หน้า 
18-25 

106 Constrained Evolutionary 
Operations for an 
Improvement of a Laser 
Welding Process 

รศ.ดร.พงศ์ชนัน 
เหลืองไพบูลย์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ International Journal of 
Computer Application in 
Engineering Technology and 
Science, Vol. 2, Issue 1, 
October 2009-March 2010 pp. 
343-349 
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107 คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของเด็ก
นักเรียนวัยรุ่น(Health-Related 
Quality of Life among 
teenage pupils) 

รศ.นพ.ภาสกร  
ศรีทิพย์สุโข 

คณะแพทยศาสตร์ วารสารธรรมศาสตร์เวชสาร ปีท่ี 9 
ฉบับท่ี 2 เดือน เมษายน-มิถุนายน 
ปี 2552 หน้า 104-110 

108 ผลการใช้ 0.05% Cyclosporine 
eye drops ในผู้ป่วยท่ีใส่เสนส์
สัมผัสและมีอาการตาแห้งร่วมด้วย 
( Efficacy of 0.05% 
Cyclosporine eye drops for 
the treatment of dry eye in 
contact lens users) 

รศ.นพ.โกศล  
คําพิทักษ์ 

คณะแพทยศาสตร์ วารสารจักษุธรรมศาสตร์  
ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 1 มกราคม-มิถุนายน 
2552 หน้า 31-41 

109 ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการ
ออกกําลังกายและพฤติกรรมการ
จัดการกับความเครียดในผู้ป่วย
เรื้อรัง (Factors affecting the 
exercise behavior and stress 
management behavior of 
patients with chronic illness) 

ผศ.พานทิพย์  
แสงประเสริฐ 

คณะพยาบาลศาสตร์ วารสารพยาบาล ปีท่ี 58 ฉบับท่ี 1-2 
เดือนมกราคม-มิถุนายน ปี2552 
หน้า 69-84 

110 ระยะปลอดเชื้อของเคร่ืองมือ
ผ่าตัดท่ีห่อหุ้มด้วยผ้าฝ้ายท่ีผ่าน
การซักรีด (Shelf-lives of 
Laundered Cotton Wrapped 
Sterile Surgical Instrument 
Packs) 

ผศ.ชัยณรงค์ 
อภิณหพัฒน์ 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ วารสารวิจัย มข.  ปีท่ี 14 ฉบับท่ี 5 
เดือนพฤษภาคม  
ปี 2552 หน้า 375-383 

 
รายละเอียดการจัดสรรทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยประจําปีงบประมาณ 2554 

1. ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ประเภทท่ี 1 จํานวน 96 บทความ ดังน้ี 
ที่ ชื่อบทความวิจัย ผู้วิจัย หน่วยงาน รายละเอียดการตีพิมพ์

บทความ 
1. Study on association 

between genetic 
polymorphisms of haem 
oxygenase-1,tumour necrosis 
factor, cadmium exposure 
and malaria pathogenicity 
and severity 

ศ.ดร.เกศรา  ณ บางช้าง คณะสหเวชศาสตร์ Malaria Journal, Volume 
9, No. 290, September 
2010, pp. 1-8 

2. Declining in efficacy of a 
three-day combination 
regimen of mefloquine-
artesunate in a multi-drug 
resistance area along the 
Thai-Myanmar border 
 

ศ.ดร.เกศรา  ณ บางช้าง คณะสหเวชศาสตร์ Malaria Journal, Volume 
9, No. 273, October 2010, 
pp.1-10   
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บทความ 

3. An alternative liquid 
chromatography-mass 
spectrometric method for 
the determination of 
azithromycin in human 
plasma and its application to 
pharmacokinetic study  

ศ.ดร.เกศรา  ณ บางช้าง คณะสหเวชศาสตร์ Journal of Liquid 
Chromatography and 
Related Technologies, 
Volume 33, Issue 5, 2010, 
pp. 1-13 

4. การทดสอบวีธีตรวจสอบ
วินิจฉัยโรคพยาธิใบไม้ตับชนิด 
Opisthorchis Viverrini โดยใช้ 
กลูตาไทโอน เอส ทรานสเฟอร์เรส 
ชนิด 28 กิโลดาตัน 
(Opisthorchis viverrini : 
evaluation of 28 kDa 
glutathione S-rransferase as 
diagnostic tool in human 
opisthorchiasis) 

อ.ดร.วีระชัย  เอ้ือสิทธิชัย คณะสหเวชศาสตร์ Acta Tropica, Volume 
114, Issue 2, May 2010, 
pp. 76-80 

5. Monitoring of in vitro 
susceptibilities and 
molecular markers of 
resistance of Plasmodium 
falciparum isolates from 
Thai-Myanmar border to 
chloroquine, quinine, 
mefloquine and artesunate. 

อ.ดร.วรรณา ชัยเจริญกุล คณะสหเวชศาสตร์ Acta Tropica, Volume 
113, Issue 2, February 
2010, pp. 190-194 

6. การควบคุมการแสดงออกของ IL-
9 โดยสัญญาณท่ีส่งผ่านจาก IL-25 
(Regulation of IL-9 
expression by IL-25 signaling) 

อ.ดร.พรพิมล   
อังคเศกวินัย 

คณะสหเวชศาสตร์ Nature Immunology, 
Volume 11, No 3,  March 
2010, pp. 250-256 

7. Altered product specificity of 
a cyclodextrin 
glycosyltransferase by 
molecular imprinting with 
cyclomaltododecaose. 

ผศ.ดร.จารุณี  ควรพิบูลย์ คณะแพทยศาสตร์ Journal of Molecular 
Recognition, Volume 23, 
Issue 5, September-
October 2010, pp. 480-
485 

8. Expression and 
characterization of a fusion 
protein-containing 
cyclodextrin 
glycosyltransferase from 
Paenibacillus sp.A11 

ผศ.ดร.จารุณี  ควรพิบูลย์ คณะแพทยศาสตร์ Journal of  Basic 
Microbiology, Volume 50, 
Issue 3, October 2010, 
pp. 427-435 
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บทความ 

9. การระบาดของไข้หวัดสายพันธ์ุ
ใหม่ท่ีโรงพยาบาลธรรมศาสตร์       
(Outbreak of influenza A 
(2009) H1N1 among Thai 
healthcare workers : Is it time 
to integrate a vaccination 
program?) 

รศ.นพ.อนุชา   
อภิสารธนรักษ์ 

คณะแพทยศาสตร์ Infection Control and 
Hospital Epidemiology, 
Volume 31, No. 8, August 
2010, pp. s854-s856 

10. ผลของการให้การศึกษาและ
มาตรการควบคุมการใช้ยาต้านเชื้อ
ราในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ 
(Impact of Education and an 
Antifungal Stewardship 
Program for Candidiasis at a 
Thai Tertiary Care Center) 

รศ.นพ.อนุชา   
อภิสารธนรักษ์ 

คณะแพทยศาสตร์ Infection Control and 
Hospital Epidemiology, 
Volume 31, No. 7, July 
2010, pp. s722-s727 

11. การรักษาการติดเชื้อด้ือยา 
Acinetobacter baumannii ใน
สมองและในน้ําไขสันหลัง       
(Intrathecal colistin for drug-
resistant Acinetobacter 
baumannii central nervous 
system infection: a case 
series and systematic review) 
 

รศ.นพ.อนุชา   
อภิสารธนรักษ์ 

คณะแพทยศาสตร์ Clinical Microbiology and 
Infection, Volume 16, No. 
7, July 2010, pp.  s888-
s894 

12. การใช้ Bundle ลดการติดเชื้อใน
กระแสเลือดในโรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์  (Effectiveness of 
a catheter-associated 
bloodstream infection 
bundle in a Thai tertiary care 
center : A 3-year study) 
 

รศ.นพ.อนุชา   
อภิสารธนรักษ์ 

คณะแพทยศาสตร์ American Journal of 
Infection Control, Volume 
38, No. 6, August 2010, 
pp. s449-s455 

13. มาตรการลดไข้หวัดใหญ่ใน
โรงพยาบาลในประเทศไทย  
(Reduction of Seasonal 
Influenza Transmission 
among Healthcare Workers 
in an Intensive Care Unit: A 
4-year Intervention Study in 
Thailand) 
 

รศ.นพ.อนุชา   
อภิสารธนรักษ์ 

คณะแพทยศาสตร์ Infection Control and 
Hospital Epidemiology, 
Volume 31, No. 10, 
October 2010, pp. s996-
s1003 
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14. การตรวจพบภูมิต่อไข้หวัดใน
ผู้ป่วยไทย  (Detection by 
microneutralization of 
antibodies against avian 
influenza virus in an 
endemic avian influenza 
region.) 

รศ.นพ.อนุชา   
อภิสารธนรักษ์ 

คณะแพทยศาสตร์ Clinical Microbiology and 
Infection, Volume 16, No. 
12, December 2010, pp. 
1354-1357 

15. Response of lap splice of 
reinforcing bars confined by 
FRP wrapping : application to 
nonlinear analysis of Rc 
column 

รศ.ดร.อมร  พิมานมาศ สถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร 

Structural Engineering 
and Mechanics - An 
International Journal, 
Volume 37, No. 1 January 
2011, pp. 111-129 

16. Response of lap splice of 
reinforcing bars confined by 
FRP wrapping : modeling 
approach 

รศ.ดร.อมร  พิมานมาศ สถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร 

Structural Engineering 
and Mechanics - An 
International Journal, 
Volume 37, No. 1 January 
2011, pp.  95-110 

17. กระบวนการสังเคราะห์ดีแมนโนพี
แรนานจากสารประกอบแมนโนส
โมเลกุลเด่ียวโดยอาศัยปฏิกิริยาโพ
ลิเมอร์เซซ่ัน (Polymerization of 
mannosyl tricyclic 
orthoesters for the synthesis 
of α (1-6) mannopyranan-
the backbone of 
lipomannan) 

ดร.ศิวรัตน์ บุญยรัตนกลิน สถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร 

BIOORGANIC & MEDICINAL 
CHENISTRY, Vol.18, Issue 
11, June 2010 , pp. 3726-
3734 

18. การสร้างสัญญาณอลวน ด้วย
สมการอนุพันธ์ท่ีมีจํานวน 5 เทอม 
( A new five-term simple 
chaotic attractor) 

รศ.ดร.บรรลือ   
ศรีสุชินวงศ ์

สถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร 

Physics Letters A,  Vol. 
373, Issue 44, October 
2009, pp. 4038-4043 

19. วงจรกรองสัญญาณไฟฟ้าแถบ
ความถ่ี 10.7 เมกะเฮิรตซ์ แบบจี
เอ็ม-ซี อย่างสมดุล มีค่าคิวสูง ค่า
พิสัยทางพลวัตท่ี 87 ดีบี และการ
ปรับค่าความถี่ได้ด้วยกระแสไฟฟ้า 
(A 10.7-MHz fully balanced, 
high-Q, 87-dB-dynamic-range 
current-tunable Gm-C 
bandpass filter) 

รศ.ดร.บรรลือ   
ศรีสุชินวงศ ์

สถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร 

Analog Integrated Circuits 
and Signal Processing, 
Vol.58, Issue 2, February 
2009, pp. 143-151 
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20. ผลของกลูโคสต่อการเกิดเอ็นไซม์
และการกําจัดสีโดยเชื้อ 
Trametes versicolor ในน้ําขยะ
ท่ีมีความเข้มข้นสูง (Effect of 
glucose on enzyme activity 
and color removal by 
Trametes versicolor for high 
strength landfill leachate) 

Associate 
Prof.Dr.Sandhya Babel 

สถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร 

Water Science abd 
Technology, Vol.62, Issue 
11, November 2010, pp. 
2519-2526 

21. การบําบัดทางเคมีเพ่ือลดการอุด
ตันของสาหร่ายบนผิวเมมเบรน 
(Chemical pretreatment for 
reduction of membrane 
fouling caused by algae) 

Associate 
Prof.Dr.Sandhya Babel 

สถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร 

DESALINATION, Vol.274, 
Issue 1-3, 2011,  pp. 171-
176 

22. การผลิตไบโอดีเซลจาก
กระบวนการ เมทานอไลซิสของ
น้ํามันถ่ัวเหลืองโดย ใช้ตัวเร่ง
ปฏิกิริยาแคลเซียมบนตัวรองรับ 
เมโซพอรัสซิลิกา (Biodiesel 
production by methanolysis 
of soybean oil using calcium 
supported on mesoporous 
silica catalyst) 

ผศ.ดร.ชนาธิป สามารถ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

Energy Conversion and 
Management, Volume 51, 
Issue 7, Pages 1428-1431 
(July 2010) 

23. พฤติกรรมกังวลและการแสดงออก
ของยีนเอสอีอาร์ที และทีพีเอช ใน
สมองส่วนดอร์ซัลราเฟ่ของหนูตัด 
รังไข่ท่ีได้รับฮอร์โมนเอสโตรเจน
และยาฟลูอ็อกซีทีน (Anixiety-
like behaviors and 
expression of SERT and TPH 
in the dorsal raphe of 
estrogen and fluoxetine-
treated ovariectomized rats) 

อ.ดร.จันทริมา เจริญพันธ์ุ คณะแพทยศาสตร์ Pharmacology, 
Biochemistry and 
Behavior, Volume 98, 
Issue 4, March 2011, 
pp.503-510 

24. การศึกษาลักษณะจําเพาะทาง x-
ray computer ของฝีในตับชนิด 
melioidosis (Computed 
tomography characteristics 
of hepatic and splenic 
abscesses associated with 
melioidosis: A 7-year study) 

รศ.นพ.อนุชา  
อภิสารธนรักษ์ 

คณะแพทยศาสตร์ Journal of Medical 
Imaging and Radiation 
Oncology, Volume 55, 
Issue 2, April 2011, pp. 
176-182 
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25. Does Effectiveness of 
Transthecal Digital Block 

ผศ.นพ.ธนพงษ์   
ไวทยะวิญญู 

คณะแพทยศาสตร์ Journal of Hand Surgery, 
Volume 34A, March 2009, 
pp. 458-462 

26. การวิเคราะห์พลศาสตร์การไหล
ของอนุภาคท่ีเกิดการระเหิดใน
สนามการไหลแบบ Poiseuille 
(Fluid Dynamical Analysis of 
a Particle with Large Vapor 
Transport in Poiseuille Flow) 

ผศ.ดร.ชาญณรงค์   
อัศวเทศานุภาพ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ Annals of the New York 
Academy of Sciences: 
Interdisciplinary Transport 
Phenomena, Volume 
1161, 2009 ,pp. 268-276 

27. Trying to Make Decisions 
Stick: Natural Resources 
Policy Making in Thailand 

รศ.ดร.พัชรี สิโรรส คณะรัฐศาสตร์ Journal of Contemporary 
Asia, Volume 41, No. 2, 
May 2011, pp. 206-228 

28. โลกาภิวัฒน์ของกิจกรรมวิจัย
พัฒนาของบริษัทข้ามชาติ
สหรัฐอเมริกา (Globalization of 
R&D by US-based 
Multinational Enterprises) 

ผศ.ดร.อาชนัน   
เกาะไพบูลย์ 

คณะเศรษฐศาสตร์ Research Policy Volume 
39, Issue 10, December 
2010, Pages 1335–1347 

29. Technological change if the 
energy innovation system : 
From oil-based to bio-based 
energy 

อ.ดร.จารุณี   
วงศ์ลิมปิยะรัตน์ 

วิทยาลัยนวัตกรรม Applied Energy, Volume 
87, Issue 3, March 2010, 
Pages 749-755 

30. Innovation index and the 
innovative capacity of 
nations 

อ.ดร.จารุณี   
วงศ์ลิมปิยะรัตน์ 

วิทยาลัยนวัตกรรม Futures, Volume 42, Issue 
3, April 2010, Pages 247-
253 

31. Modals and Control 
Infinitives : A view of Thii 

รศ.ดร.พรศิริ  
สิงหปรีชา 

สถาบันภาษา Lingua, Volume 120, Issue 
5, 2010, pp.1288-1312 

32. การยับย้ัง arachidonic acid มี
ผลลดการรุกล้ําและการสร้าง
เอ็นไซม์ matrix 
metalloproteinase ใน
เซลล์มะเร็ง (Inhibition of 
arachidonic acid metabolism  
decreases tumor cell 
invasion and matrix 
metalloproteinase 
expression ) 

ศ.ทพ.ดร. สิทธิชัย  
ขุนทองแก้ว 

คณะทันตแพทยศาสตร์ Prostaglandins and Other 
Lipid Mediators; 2553:  
93(3-4):  100-108 
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33. การให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ิมเติมจาก
ระบบจําลองเสมือนจริงแฮพติกส์
สําหรับการฝึกทักษะทางทันตก
รรม (Augmented  kinematic  
feedback from haptic virtual 
reality for dental skill 
acquisition) 

รศ.ทพญ.ดร. ศิริวรรณ  
สืบนุการณ ์

คณะทันตแพทยศาสตร์ Journal of  Dental 
Education, 2010 Dec; 
74(12): 1357-1366 

34. ระบบจําลองเสมือนจริงสําหรับ
การสอนและประเมินการ
ปฏิบัติงานทางทันตกรรม (A 
Virtual Reality Simulator for 
Teaching and Evaluating 
Dental Procedures) 

รศ.ทพญ.ดร. ศิริวรรณ  
สืบนุการณ ์

คณะทันตแพทยศาสตร์ Methods of Information 
in Medicine, 2010; 49(4): 
396-405 

35. ระบบจําลองเสมือนจริงแฮพติกส์
สําหรับการฝึกทักษะทางเอ็นโด
ดอนติกส์ (Haptic Virtual 
Reality for Skill Acquisition 
Endodontics) 

รศ.ทพญ.ดร. ศิริวรรณ  
สืบนุการณ ์

คณะทันตแพทยศาสตร์ Journal of Endodontics, 
2010 Jan; 36(1): 53-5 

36. การประเมินคุณภาพของการ
วิเคราะห์อภิมานทางเอ็นโดดอนติ
กส์อย่างเป็นระบบ (A 
systematic evaluation of the 
quality of meta-analyses in 
endodontics) 

รศ.ทพญ.ดร. ศิริวรรณ  
สืบนุการณ ์

คณะทันตแพทยศาสตร์ Journal of Endodontics, 
2010 Apr.; 36(4): 602-8 

37. Sequence and gene 
expression chloroquine 
resistance transporter(pfcrt) 
in the association of  in  vitro  
drugs resistance of  
Plasmodium falciparum 

ศ.ดร.เกศรา  ณ บางช้าง คณะสหเวชศาสตร์ Malaria Journal, 2011, 
10:42 (15 February 2011) 

38. Monitoring of clinical efficacy 
and in vitro sensitivity of  
Plasmodium vivax to 
chloroquine in area along 
Thai-Myanmar border during  
2009-2010 

ศ.ดร.เกศรา  ณ บางช้าง คณะสหเวชศาสตร์ Malaria Journal, 2011, 
10:44 (16 February 2011) 

39. Study on  the  association  
between environmental  
cadmium  exposure, 
cytochrome P450-mediated 
20-HETE, heme-oxygenase-1  
Polymorphism and 

ศ.ดร.เกศรา  ณ บางช้าง คณะสหเวชศาสตร์ Environmental Toxicology 
and Pharmacology, 2011 
May;31(3): 416-26 
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hypertension in Thai  
population residing in a  
malaria  endemic areas with 
cadmium pollution 

40. Malaria prevention and 
control in Bhutan : successes 
and challenges 

ศ.ดร.เกศรา  ณ บางช้าง คณะสหเวชศาสตร์ Acta Tropica, Volume 
117, Issue 3, March 2011, 
Pages 225–228 

41. HPLC with ultraviolet 
detection for the 
determination of 
chloroquine and 
desethylchloroquine  in  
whole blood and finger-prick 
capillary blood dried on 
filter paper 

ศ.ดร.เกศรา ณ บางช้าง คณะสหเวชศาสตร์ JOURNAL OF 
PHARMACEUTICAL AND 
BIOMEDICAL ANALYSIS, 
Volume 55, Issue 5, 15 
July 2011, Pages 1031-
1040 

42. Evaluation of  Rapid  
Diagnostics for Plasmodium 
falciparum and  P.vivax  in  
Mae Sot  Malaria Endemic 
Area, Thailand 

อ.ดร.วรรณา  ชัยเจิริญกุล คณะสหเวชศาสตร์ KOREAN  JOURNAL  OF 
PARASITOLOGY, Volume 
49, No. 1, March 2011, 
pp. 33-8 

43. การศึกษาคุณสมบัติของโปรตีน
อะควอพอรินจากพยาธิ Fasciola 
gigantica (Functional analysis 
of novel aquaporins from 
Fasciola gigantica) 

Dr. Hans Rudi Grams คณะสหเวชศาสตร์ MOLECULAR AND 
BIOCHEMICAL 
PARASITOLOGY, Volume 
175, Issue 2, February 
2011, Pages 144–153 

44. Jk(a-b-)phenotype screening 
by the urea lysis test in Thai 
blood donors 

รศ. พลตรีหญิง ดร.  
อ้อยทิพย์  ณ ถลาง 

คณะสหเวชศาสตร์ Blood Transfusion, 
Volume 8, Issue 1, 
January 2010, pp. 17-20. 

45. Antibody elutions in Thai 
patients with a positive 
direct antiglobulin test. 

รศ. พลตรีหญิง ดร.  
อ้อยทิพย์  ณ ถลาง 

คณะสหเวชศาสตร์ Blood Transfusion, 
Volume 9, Issue 3, July 
2011, pp.306–310. 

46. Possible role of heme 
oxygenase-1and 
prostaglandins in the 
pathogenesis of cerebral 
malaria : heme ozygenase-1 
induction by prostaglandin 
D(2) and metabolite by a 
human astrocytecell line 

ศ.ดร.เกศรา ณ บางช้าง คณะสหเวชศาสตร์ Korean Journal of 
Parasitology, Volume 48, 
Issue 1, March 2010, pp. 
15-20 
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47. ปัจจัยท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตของ
ผู้ป่วยโรคมัยแอสทีเนีย กราวิส 
(Factors correlating quality of 
life in patients with 
myasthenia gravis) 

รศ.นพ.ก้องเกียรติ    
กูณฑ์กันทรากร 

คณะแพทยศาสตร์ NEUROLOGICAL SCIENCES   
ปีท่ี 31 ฉบับท่ี 5 เดือน 
ตุลาคม 2553 หน้า 571-573 

48. ผลการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองตีบและอุดตันระยะ
เฉียบพลันชาวไทยด้วยยาละลาย
ลิ่มเลือด (Outcomes of  Thai 
patient with acute ischemic 
stroke after intravenous 
thrombolysis) 

ผศ.พญ.พรภัทร   
ธรรมสโรช 

คณะแพทยศาสตร ์ JOURNAL OF THE 
NEUROLOGICAL 
SCIENCES, Volume 300, 
Issues 1–2, 15 January 
2011, Pages 74–77 

49. การประยุกต์โทรเวชสารและ
เครือข่ายการดูแลผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมองในการรักษาผู้ป่วยด้วย
ยาละลายลิ่มเลือด : เปรียบเทียบ
ระหว่างผู้ป่วยท่ีได้รับการส่งตัวมา
รักษาด้วยตัวเอง 
(Implementation of  
Telemedicine and Stroke 
Network in Thrombolytic 
Administration : Comparison  
Between Walk-in and 
Referred Patients) 

ผศ.พญ.พรภัทร   
ธรรมสโรช 

คณะแพทยศาสตร์ NEUROCRITICAL CARE   ปี
ท่ี 13 ฉบับท่ี 1 เดือนสิงหาคม  
2553 หน้า 62-66 

50. ภาวะหลอดเลือดแคโรตีบและโรค
หลอดเลือดแดงส่วนปลายในผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดหัวใจชาวไทย  
(Extracranial carotid stenosis 
and peripheral arterial 
disease in Thai patients with 
coronary artery disease) 

ผศ.พญ.พรภัทร   
ธรรมสโรช 

คณะแพทยศาสตร์ ANGIOLOGY  ปีท่ี 61 ฉบับท่ี 
4 เดือนพฤษภาคม 2553 หน้า 
329-332 

51. ปัจจัยเสี่ยงของภาวะหลอดเลือด
แคโรตีบในผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองตีบและอุดตันชาวไทย (Risk  
factors of carotid stenosis in 
Thai patients with ischemic 
stroke/TIA) 

ผศ.พญ.พรภัทร   
ธรรมสโรช 

คณะแพทยศาสตร์ ANGIOLOGY  ปีท่ี 61 ฉบับท่ี 
8 เดือนพฤศจิกายน 2553 
หน้า 789-792 

52. ผลของสารยาแอสไพรินในขนาด
ยาต่างกันและรูปแบบยาเม็ด
เคลือบกระเพาะรวมถึงผลของเพศ
ในอาสาสมัครท่ีสุขภาพแข็งแรง 
(Effects of different doses, 

ผศ.พญ.พรภัทร   
ธรรมสโรช 

คณะแพทยศาสตร์ Blood Coagulation & 
Fibrinolysis ปีท่ี 21 ฉบับท่ี 7 
เดือน ตุลาคม ปี 2553 หน้า 
649-652 
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บทความ 

enteric-coated preparation 
of aspirin, and sex on urinary 
11-dehydrothromboxane B2 
in healthy volunteers) 

53. การศึกษาเปรียบเทียบ
ผลการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองตีบและอุดตันระยะ
เฉียบพลันในตะวันออกด้วยยา
ละลายลิ่มเลือดขนาดตํ่าและขนาด
มาตรฐาน (Low vs standard 
dose of recombinant  tissue 
plasminogen activator in 
treating East Asian patients 
with acute ischemic stroke) 

ผศ.พญ.พรภัทร   
ธรรมสโรช 

คณะแพทยศาสตร์ Neurology India ปีท่ี 59 
ฉบับท่ี 2 เดือนมีนาคม -
เมษายน 2554 หน้า 180-184 

54. Family violence and its 
'adversity package' : a 
community survey of family 
violence and adverse mental 
outcomes among young 
people 

ผศ.นพ. ตะวันชัย  
จิรประมุขพิทักษ์ 

คณะแพทยศาสตร์ Social Psychiatry & 
Psychiatric Epidemiology, 
2011 Sep;46(9):825-31 

55. Sequential Deposition of 
Polydisperse Particles with 
Double Layer Interactions : 
An Intergral - Equation 
Theory 

รศ.ดร.ภาณุ ด่านวานิชกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ Physica A : Statistical 
Mechanics and Its 
Applications/ปีท่ี 389/ฉบับ
ท่ี 1/ มกราคม 2553/ หน้า 
19-26 

56. โหลดเทียมสําหรับตรวจสอบ
ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์
แสงอาทิตย์ด้วยระบบการส่งถ่าย
กําลังไฟฟ้าสูงสุด (A Dummy 
Load of Tester Stand-alone 
Photovoltaic 5kWp with the 
Maximum Power Tracking 
System) 

รศ.นรินทร์  วัฒนกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ International Review of 
Electrical Engineering/ปีท่ี 
5/ ฉบับท่ี 5/ เล่มท่ี 1/ เดือน 
มกราคม-กุมภาพันธ์ 2553/
หน้า 162-172 

57. Dielectric Properties and 
Temperature Profile of Fly 
Ash-Based Geopolymer 
Mortar 

รศ.ดร.บุรฉัตร ฉัตรวีระ คณะวิศวกรรมศาสตร์ International 
Communications in Heat 
and Mass Transfer /ปีท่ี 
38/ ฉบับท่ี 2/กุมภาพันธ์ 
2554/หน้า 242-248 
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58. Microwave-Assisted Heating 
of Cementitious Materials : 
Relative Dielectric Properties, 
Mechanical Property and 
Experimental and Numerical 
Heat Transfer Characteristics 

รศ.ดร.บุรฉัตร  ฉัตรวีระ คณะวิศวกรรมศาสตร์ International 
Communications in Heat 
and Mass Transfer /ปีท่ี 
31/ ฉบับท่ี 8/ตุลาคม 2554/
หน้า 1096-1105 

59. Microstructures and 
Mechanical Properties of 
Portland Cement at an Early 
age When Subjected to 
Microwave Accelerate-Curing 

รศ.ดร.บุรฉัตร  ฉัตรวีระ คณะวิศวกรรมศาสตร์ Journal of Ceramic 
Processing Research /ปีท่ี 
12/ฉบับท่ี 1/ October/ปี 
2554/หน้า 62-69 

60. Durability of Conventional 
Concretes Containing black 
Rice Husk Ash 

รศ.ดร.บุรฉัตร  ฉัตรวีระ คณะวิศวกรรมศาสตร์ Journal of Environmental 
Management /ปีท่ี 92/ 
ฉบับท่ี 1/ เดือนมกราคม / 
ปี 2554/หน้า 59-66 

61. Analysis of Heat and Mass 
Transfer Enhancement in 
Porous Material Subjected to 
Electric Fields (Effects of 
Particle Sized and Layered 
Arrangement) 

ผศ.ดร.ไชยณรงค ์   
จักรธรานนท์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ Experimental Thermal 
and Fluid Science/ฉบับท่ี 
34/เล่มท่ี 8/ปี2553/หน้า 
1049-1056 

62. ขั้นตอนวิธีการแบ่งส่วนทางเวลา
และความถี่สําหรับการแยก
เสียงพูดชั่วครู่และการเพิ่ม
สมรรถนะเสียงพูด (Joint Time-
Frequency Segmentation 
Algorithm for Transient 
Speech Decomposition and 
Speech Enhancement) 

ผศ.ดร.จาตุรงค์    
ตันติบัณฑิต 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ IEEE Transactions on 
Audio, Speech and 
Language Processing/ปีท่ี 
18/ ฉบับท่ี 6/ เดือน August/
ปี 2553/P.1414-1428 

63. Microwave Heating of 
Saturated Packed bed Using 
a Rectangular Waveguide 
(TE10 Mode) Influence of 
Particle size, Sample 
Dimension Frequency, and 
Placement Inside the Guide 

ศ.ดร.ผดุงศักด์ิ   รัตนเดโช คณะวิศวกรรมศาสตร์ International Journal of 
Heat and Mass Transfer/ปี
ท่ี 2554/ ฉบับท่ี 54/ ปี 
2554/หน้า 1763-1774 

64. Numerical analysis of 
Microwave Melting of Ice-
Saturated Porous Mecium 
Filled in a Rectanglar 
Waveguied with Resonator 

ศ.ดร.ผดุงศักด์ิ   รัตนเดโช คณะวิศวกรรมศาสตร์ International Journal of 
Heat and Mass Transfer/ปี
ท่ี 2554/ฉบับท่ี 54/ปี 2554/
หน้า 2043-2055 
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Using a Combined Rranfinite 
Interpolation and PDE 
Methods 

65. Theoretical analysis of 
Microwave Heating of 
Dielectric Materials Filled a 
Rectangular wave Guide with 
Various Resonator Distances 

ศ.ดร.ผดุงศักด์ิ   รัตนเดโช คณะวิศวกรรมศาสตร์ ASME Journal of Heat 
Transfer /ปีท่ี 2554 ฉบับท่ี 
133/ ปี 2554 /หน้า 
031008-1 - 031008-10 

66. Microwave and Hot Air 
Drying of Wood Using a 
Rectangular Waveguide 

ศ.ดร.ผดุงศักด์ิ   รัตนเดโช คณะวิศวกรรมศาสตร์ Drying Technology/ปีท่ี 
2554/ฉบับท่ี 29/ปี 2554 /
หน้า 451-460 

67. One-Dimensional Model of 
Heat and Mass Transports 
and Pressure Built-Up in 
Unsaturated Porous 
Materials Subjected to 
Microwave Energy 

ศ.ดร.ผดุงศักด์ิ   รัตนเดโช คณะวิศวกรรมศาสตร์ Drying Technology/ปีท่ี 
2554/ ฉบับท่ี 29 /ปี 2554/
หน้า 189-204 

68. Microwave Pre-Curing of 
Natural Rubber-
Compounding Using a 
Rectangular Wave Guide 

ศ.ดร.ผดุงศักด์ิ   รัตนเดโช คณะวิศวกรรมศาสตร์ International 
Communications in Heat 
and Mass Transfer/ปี 
2554/ฉบับท่ี 37/ เล่มท่ี 7/ ปี 
2554/หน้า 914-923 

69. The Effects of Dielectric 
Shield on Specific Absorption 
Rate and Heat Transfer in 
The Human Body Exposed to 
Leakage Microwave Energy 
 

ศ.ดร.ผดุงศักด์ิ   รัตนเดโช คณะวิศวกรรมศาสตร์ International 
Communications in Heat 
and Mass Transfer/ปีท่ี 
2554/ฉบับท่ี 38/ปี 2554/
หน้า 255-262 

70. The Method of Fundmental 
Solutions for Solving Free 
Bundary Saturated Seepage 
Problem 

ศ.ดร.ผดุงศักด์ิ   รัตนเดโช คณะวิศวกรรมศาสตร์ International 
Communications in Heat 
and Mass Transfer/ปีท่ี 
2554 ฉบับท่ี 38/ ปี 2554/
หน้า 249-254 

71. Microwave Curing at an 
Operating Frequency of 2.45 
GHz of Portland Cement 
Paste at Early-Stage Using a 
Multi - Modes Cavity 
 

ศ.ดร.ผดุงศักด์ิ   รัตนเดโช คณะวิศวกรรมศาสตร์ International 
Communications in Heat 
and Mass Transfer/ปีท่ี 
2553 ฉบับท่ี 37/ ปี 2553/ 
หน้า 1487-1495 
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72. Energy and Exergy Analyses 
in Drying Process of Porous 
Media Using Hot Air 

ศ.ดร.ผดุงศักด์ิ   รัตนเดโช คณะวิศวกรรมศาสตร์ International 
Communications in Heat 
and Mass Transfer/ ปีท่ี 
2553 ฉบับท่ี 37/ ปี 2553 / 
หน้า 372-378 

73. Energy and Exergy Analyses 
in Convective Drying Process 
of Multilayered Porous 
Packed bed 

ศ.ดร.ผดุงศักด์ิ   รัตนเดโช คณะวิศวกรรมศาสตร์ International 
Communications in Heat 
and Mass Transfer/ ปีท่ี 
2553 ฉบับท่ี 37/ ปี 2553 / 
หน้า 1106-1114 

74. Analysis of Energy 
Consumption in Microwave 
and Convective Drying 
process of Multi-Layer 
Poroys Material Inside a 
Rectangular Wave Guide 

ศ.ดร.ผดุงศักด์ิ   รัตนเดโช คณะวิศวกรรมศาสตร์ Experimental Thermal 
and Fluid Science /ปีท่ี 
2554/ฉบับท่ี 35/ ปี 2554/
หน้า 728-737 

75. Design and Analysis of the 
Commercialized Drier 
Processing Using a Combined 
Unsymmetrical Double-Feed 
Microwave and vacuum 
System (Case Study : Tea 
Leaves) 

ศ.ดร.ผดุงศักด์ิ   รัตนเดโช คณะวิศวกรรมศาสตร์ Chemical Engineering and 
Processing : Process 
Intensification/ปีท่ี 2553/ 
ฉบับท่ี 49/ ปี 2553/  
หน้า 389-395 

76. Novel Electrocardiographic 
Markers Based on Wavelet 
Transform for Predication of 
Ventricular Arrhythmias 

ผศ.ดร.นภดล   
อุชายภิชาติ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ Biomedical Engineering : 
Application , Basis and 
Communications (BME) /
ปีท่ี 22/ ฉบับท่ี 6/ ปี 2553/ 
หน้า 481-488 

77. Proposed Relationship of 
TQM and Organizational 
Performance Using 
Structured Equation 
Modeling 

รศ.ดร.ตรีทศ   
เหล่าศิริหงษ์ทอง 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ Total Quality 
Management & Business 
Excellence /ปีท่ี 21/ฉบับท่ี 
2/ ปี 2553/หน้า 185-203 

78. The Impact of Market Focus 
on Operations Practices 

รศ.ดร.ตรีทศ   
เหล่าศิริหงษ์ทอง 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ International Journal of 
Production Research /ปีท่ี 
48/ ฉบับท่ี 20/ปี 2553/หน้า 
5943-5961 
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บทความ 

79. Asymptotic Confidence 
Intervals for the Coefficient 
of Variation of a Poisson 
Distribution: A Simulation 
Study 

ผศ.วราฤทธ์ิ  
พานิชกิจโกศลกลุ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

Maejo International 
Journal Science and 
Technology  ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 1  
มกราคม 2553  หน้า 1-7 

80. A Novel Method for 
Estimating the Parameter of 
a Gaussian AR(1) Process 
with Additive Outliers 

ผศ.วราฤทธ์ิ  
พานิชกิจโกศลกลุ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

Maejo International 
Journal Science and 
Technology  ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
ฉบับท่ี 1  มกราคม 2554  
หน้า 58-68 

81. Efficacy  of  photocatalytic  
HEPA filter  on  
microorganism  removal 

ผศ.ดร.ภารดี   
ช่วยบํารุง 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

Indoor  Air  ปีท่ี  20  ฉบับท่ี  
3 มิถุนายน  2553   หน้า  
246-254 

82. Production  and  
characterization  of N-and  
C-terminally  truncated  
Mtx2 : a  mosquitocidal  
toxin  from  Bacillus 
sphaericus 

อ.ดร.กุลวดี   
พรรณเชษฐ์ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

Current  Microbiology ปีท่ี  
61  ฉบับท่ี  6 December  
2553  หน้า 549-553 

83. การใช้สาร  PbF 2 ในการเผาซิน
เทอร์ เซรามิกเลดเซอร์โคเนตไท
ทาเนตท่ี อุณหภูมิต่ํา (The  use  
of  Pbf 2 for  low  
temperature sintering of  
Lead  Zirconate  Titanate 
ceramics) 

ผศ.ดร.เบญญา  
เชิดหิรัญกร 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

Integrated  Ferroelectrics, 
Volume 114, Number 1, 
2010 , pp. 64-71 

84. Fire  and  recovery  of  
resting  egg  bank :  an 
experimental  study  in  
paddy  fields  in  Pathum  
Thani  province, Thailand 

ผศ.ดร.สุเปญญา  
จิตตพันธ์ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

Hydrobiologia ฉบับท่ี   662  
ปี  2011  หน้า  163-170 

85. A  Horizontal  
Categorification  of  Gel ' 
fand  duality 

Dr. Paolo  Bertozzini คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

Advances  in  
Mathematics ปีท่ี  2011  
ฉบับท่ี  226  เล่มท่ี  1 
มกราคม  2011  หน้า  584-
607 
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86. Modular  Theory, Non-
commutative Geometry  and  
Quantum  Gravity 

Dr. Paolo  Bertozzini คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

Symmetry, Integrability  
and Geometry  and  
Applications SIGMA   ปีท่ี  
2553  ฉบับท่ี   6  เล่มท่ี  
067 August  2553    47   
หน้า 

87. Performance of 
photocatalytic lamps on 
reduction of culturable 
airborne microorganism 
concentration 

ผศ.ดร.ภารดี ช่วยบํารุง คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

Chemosphere  ปีท่ี  83  
ฉบับท่ี  5  April  2011 หน้า  
730-735 

88. Specification-based  
Verification  in  a Distributed  
Shared  Memory  Simulation 
Model 

อ.ดร.วรวรรณ  
ดีอัซ  การ์บาโย 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

SIMULATION Volume  86  
No.4  April  หน้า  229-245 
2010. 

89. การเปลี่ยนแปลงโปรตีโอมิกส์ของ 
Escherichia coli หลังได้รับ
พาราควอดท์ (PROTEOMIC 
ALTERATIONS OF 
ESCHERICHIA COLI BY 
PARAQUAT) 

อ.ดร.พัชรี   
อิศรางกูร ณ อยุธยา 

คณะสหเวชศาสตร์ EXCLI  Journal, Volume 9, 
2010, Pages 108-118 

90. Genetic characterization of 
Echinostoma revolutum and 
Echinoparyphium 
recurvatum (Trematoda: 
Echinostomatidae) in 
Thailand and phylogenetic 
relationships with other 
isolates inferred by ITS1 
sequence  

ผศ.ดร. ชัยรัตน์  
ตัณทราวัฒน์พันธ์ 

คณะแพทยศาสตร์ Parasitology Research, 
2011 Mar;108(3):751-5 

91. Multilocus enzyme 
electrophoresis analysis of 
Echinostoma revolutum and 
Echinostoma malayanum 
(Trematoda: 
Echinostomatidae) isolated 
from Khon Kaen Province, 
Thailand  

ผศ.ดร. ชัยรัตน์  
ตัณทราวัฒน์พันธ์ 

คณะแพทยศาสตร์ Asian Pacific Journal of 
Tropical Medicine  ปีท่ี 3 
เดือน Aug  เล่มท่ี - 2553 
หน้า s633-s636 
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บทความ 

92. ความสัมพันธ์ระหว่างความ
หลากหลายทางพันธุกรรม ณ 
ตําแหน่ง -1438 A/G ของยีน
ตัวรับซีโรโทนิน ชนิด 2A และการ
ป่วยเป็นฌรคสะเก็ดเงินเม่ืออายุ
มากในประชากรไทย
(Association between the-
1438 A/G polymorhism of 
the serotonin 2A receptor 
gene and late-onset psoriasis 
in a Thai population.) 

ผศ.ดร.ชาลิน ี รอนไพริน คณะแพทยศาสตร์ Genetics and Molecular 
Research ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 1  
เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2553 
หน้า 208-214 

93. การแสดงออกท่ีเพ่ิมข้ึนของ IDI ใน
เลือดของผู้ป่วยโรควะเก็ดเงิน 
(Up-regulation of IdI in 
peripheral blood of psoriatic 
patients.) 

ผศ.ดร.ชาลิน ี รอนไพริน คณะแพทยศาสตร์ Genetics and Molecular 
Research ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 4  
เดือน พฤศจิกายน ปี 2553 
หน้า 2239-2247 

94. Spatial and temporal genetic 
variation of Echinostoma 
revolutum (Trematoda : 
Echinostomatidae) from 
Thailand and the Lao PDR 

ผศ.ดร.ชัยรัตน์   
ตัณทราวัฒน์พันธ์ 

คณะแพทยศาสตร์ Acta Tropica / ปีท่ี 118/ 
ฉบับท่ี 2 / เล่มท่ี - / เดือน 
พ.ค. / ปี 2011 / หน้า 105-
109  

95. การลดลงของการแสดงออกของ 
p-ERK1/2 และ p-AKT โดยเคอร์
คูมิและเททราไฮโดรเคอร์คูมิน
ในนูดไมซ์ท่ีเหนี่ยวนําให้เป็นมะเร็ง
ด้วยเซลล์มะเร็งตับ 
(Downregulation of p-ERK1/2 
and p-AKT expression by 
curcumin and 
tetrahydrocurcumin in 
hepatocellular carcinoma-
induced tumors in nude 
mice) 

ผศ.ดร.พรพรหม  จินตนา คณะแพทยศาสตร์  Asian Biomedicine / ปีท่ี 
5/ ฉบับท่ี - / เล่มท่ี 3 / เดือน 
มิ.ย. / ปี 2011 / หน้า 345-
352 

96. การศึกษาการไหลเวียนของเลือด
ในเว้นเลือด uterine artery ใน
ผู้ป่วยท่ีมีอาการปวดท้องน้อย
เรื้อรัง โดยใช้ Doppler 
Ultrasonogram (Transvaginal 
color Doppler study of 
uterine artery: Is there a role 
in chronic pelvic pain) 

รศ.พญ.จรินทร์ทิพย์   
สมประสิทธ์ิ 

คณะแพทยศาสตร์ Journal of Obstetrics and 
Gynaecology Research / 
ปีท่ี 36/ ฉบับท่ี - / เล่มท่ี 6 / 
เดือน ธ.ค. / ปี 2010 / หน้า 
1174-1178 
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2. ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ประเภทท่ี 2 จํานวน 57 บทความ ดังน้ี 
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1. Fiscal Revenue Consideration 
for Potential Tax Treaties in 
AFTA: Theoretical Exercise 
and Application on 
Thailand's Data 

ผศ.ดร.เอ้ือมพร   
พิชัยสนิธ 

คณะเศรษฐศาสตร์ International Research Journal 
of Finance and Economics, 
Volume 5, Issue 52, No. 1, 
October 2010, pp. 149-159 

2. การศึกษาผลของอุณหภูมิต่อการ
ผลิตไซโคลเดกซ์ทริน และลักษณะ
สมบัติของสารประกอบเชิงซ้อน
ระหว่างพาราเซตามอลกับไซโคล
เดกซ์ทริน (Effect of 
Temperature on 
Cyclodextrin Production and 
Characterization Of 
Paracetamol/Cyclodextrin 
Complexes) 

ผศ.ดร.จารุณี   
ควรพิบูลย์ 

คณะแพทยศาสตร์ Journal of the Medical 
Association Thailand, Volume 
93, Supply 6, November 2010, 
pp. s160-s165 

3. ความชุกและความไวของยา 
Burkholderia pseudomallei 
ในประเทศไทยจากปี 2543-2547 
(Five-Year Surveillance  for 
Burkholderia pseudomallei in 
Thailand from 2000 to 2004: 
Prevalence and Antimicrobial 
Susceptibility) 

รศ.นพ.อนุชา   
อภิสารธนรักษ์ 

คณะแพทยศาสตร์ Journal of the Medical 
Association Thailand, Volume 
92, Supply 4, August 2009, pp.  
s46-s52 

4. บทบาทของการอัลตราซาวนด์เส้น
เลือดเพ่ือวางแผนก่อนผ่าตัดทาง
เส้นเลือดสําหรับล้างไตในผู้ป่วยไต
วายเร้ือรัง (Role of 
Preoperative Vascular 
Ultrasonography in 
Hemodialysis Vascular 
Access Operation) 

อ.นพ.บุญย่ิง   
ศิริบํารุงวงศ ์

คณะแพทยศาสตร์ Journal of the Medical 
Association of Thailand, 
Volume 93, Suupply7, 
December 2010, pp. S177-182 

5. Effect of Vanadium on Plant 
Growth and Its Accumulation 
in Plant Tissues 

รศ.ดร.นฤมล  
วชิรปัทมา 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

Songklanakarin Journal of 
Science and Technology, 
Volume 33(3), May-June 2011, 
pp. 255-261 

6. Venture Capital Management 
towards the Leading 
Biotechnology Center of 
Canada 

อ.ดร.จารุณี   
วงศ์ลิมปิยะรัตน์ 

วิทยาลัยนวัตกรรม International Journal of 
Technology, policy and 
management, Volume10, Issue 
4, November 2010, pp. 360-
374 



111122  สํานักงานบริหารการวิจยั มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์สํานักงานบริหารการวิจยั มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

  

 

ที่ ชื่อบทความวิจัย ผู้วิจัย หน่วยงาน รายละเอียดการตีพิมพ์บทความ 

7. A pilot use of team-based 
learning in graduate public 
health education 

Asst.Prof.Dr.Marc 
Van der Putten 

คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ 

The Southeast Asian Journal 
of Tropical Medicine and 
Public Health, Volume 41, 
Number 3, May 2010, pp. 743-
753 

8. Health impact of climate 
change on occupational 
health and productivity in 
Thailand 

รศ.ดร.นันทวรรณ  
วิจิตรวาทการ 

คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ 

Global Health Action, 
December 2010, DOI : 
10.3402/gha.v3iO.5607 

9. The Effects of  the  Extracts 
from  Carthamus tinctorius  
L. on Gene Expression 
Related to Cholesterol  
Metabolism  in  Rats 

ผศ.ดร.ธีรกุล  
อาภาภรณ์สุวรรณ 

คณะสหเวชศาสตร์ Songklanakarin Journal of 
Science and Technology ฉบับท่ี 
32 (2) เดือน Mar-Apr. ปี 2553 
หน้า 129-136 

10. ค่า Fractional excretion ของ 
urea ในการวินิจฉัยแยกโรค 
prerenal failure และ acute 
tubular necrosis ในทารกแรก
เกิด (The fractional excretion 
of urea in the differential 
diagnosis of  prerenal failure 
and acute tubular necrosis in 
neonates) 

รศ.นพ.จักรชัย   
จึงธีรพานิช 

คณะแพทยศาสตร์ Journal of the Medical 
Association of Thailand ปีท่ี 93
ฉบับท่ี 7 เดือนธันวาคม 2553หน้า 
s241-s245 

11. คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคมัยแอส
ทีเนีย กราวิส  (Quality of Life 
of Myasthenia gravis  
Patients) 

รศ.นพ.ก้องเกียรติ    
กูณฑ์กันทรากร 

คณะแพทยศาสตร์ Journal of the Medical 
Association of Thailand ปีท่ี 93 
ฉบับท่ี 10 เดือน ตุลาคม ปี 2552 
หน้า 1167-1171 

12. สาเหตุของโรคหลอดเลือดสมอง
ตีบและอุดตันในผู้ป่วยอายุน้อยใน
คนไทย  (Causes of Ischemic 
Stroke in Young Adults in 
Thailand : A Pilot Study) 

ผศ.พญ.พรภัทร   
ธรรมสโรช 

คณะแพทยศาสตร์ Journal of Stroke 
Cerebrovascular Diseasea  ปีท่ี 
20 ฉบับท่ี 3 เดือน พฤษภาคม-
มิถุนายน 2554 หน้า 247-250 

13. ฤทธ์ิการต้านเชื้อแบคทีเรียและ
เชื้อราจากเลือดจระเข้พันธ์ุไทย 
Antibacterial and Antifungal 
Activities from Siamese 
Crocodile Blood 

ผศ.ราตรี  
ลีละวงค์เทวัญ 

คณะแพทยศาสตร์ Journal of the Medical 
Association of Thailand ปีท่ี 93  
เดือน ธันวาคม  2553 หน้า s58-
s64 
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14. การสัมผัสฟอร์มัลดีไฮด์ของ
นักศึกษาแพทย์และอาจารย์ผู้สอน 
และ อาการที่เกิดข้ึนระหว่างการ
เรียนปฏิบัติการมหกายวิภาค ท่ี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
(Formaldehyde exposure of 
medical students and 
instructors and clinical 
symptoms during gross 
anatomy laboratory in 
Thammasat University) 

รศ.นพ.ขจร   
ลักษณ์ชยปกรณ์ 

คณะแพทยศาสตร์ Journal of the Medical 
Association of Thailand  ปีท่ี 93  
เดือน ธันวาคม 2553 หน้า s92-s98 

15. Swinging : extramarital 
sexuality in Thai society 

อ.ดร.กัณฑ์วีร์  
วิวัฒน์พาณิชย์ 

คณะแพทยศาสตร์ Anthropological Notebooks  ปี
ท่ี 16 เดือน พ.ค. - ส.ค. เล่มท่ี -  
2553 หน้า 57-70 

16. การคัดแยกคุณสมบัติและ
ศักยภาพในการเจริญพัฒนาเป็น
เซลล์ประสาทของเซลล์ต้นกําเนิด
มีเซนไคม์จากถุงน้ําครํ่า  
(Isolation, Characterization 
and Neural Differentiation 
Potential of Amnion Derived 
Mesenchymal Stem Cells) 

ผศ.ดร.ศิริกุล   
มะโนจันทร์ 

คณะแพทยศาสตร์ Journal of the Medical 
Association of Thailand ปีท่ี 93  
เดือน ธันวาคม เล่มท่ี Suppl.7 
2553 หน้า s183-s191 

17. การประเมินความเป็นพิษของสาร
สกัดแก่นฝางในหนูขาว  (Toxicity 
evaluation of sappan wood 
extract in rats) 

ผศ.ดร.สีวบูรณ์   
สิรีรัฐวงศ์ 

คณะแพทยศาสตร์ Journal of the Medical 
Association of Thailand ปีท่ี 93  
เดือน ธันวาคม 2553 เล่มท่ี 
Suppl.7 หน้า s50-s59 

18. ฤทธ์ิต้านการอักเสบ ระงับปวด
และลดไข้ของสารสกัดเอทานอล
จากรากของช้าพลู  (Anti-
inflammatory, anti-
nociceptive and antipyretic 
effects of the ethanol 
extract from root of Piper 
sarmentosum Roxb.) 

ผศ.ดร.สีวบูรณ์   
สิรีรัฐวงศ์ 

คณะแพทยศาสตร์ Journal of the Medical 
Association of Thailand ปีท่ี 93  
เดือน ธันวาคม 2553  เล่มท่ี 
Suuppl.7 หน้า s1-s6 

19. การศึกษาย้อนหลังของเนื้อเย่ือ
พังผืดอักเสบตายในโรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ   
(A Retrospective Review of 
Necrotizing Fasciitis in 
Thammasat University 
Hospital.) 

ผศ.นพ.สุรจิต   
อาวสกุลสุทธิ 

คณะแพทยศาสตร์ Journal of the Medical 
Association of Thailand  ปีท่ี 
2553 ฉบับท่ี 93 เล่มท่ี 7 เดือน 
ธันวาคม 2553 หน้า s246-s253 
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20. ผลการผ่าตัดสร้างทดแทนหลอด
อาหารด้วยลําไส้ใหญ่แบบต่อ 
เส้นเลือดเลี้ยงเพิ่มในผู้ป่วยกลืน 
สารกัดกร่อน และการบาดเจ็บ
ชนิด Boehave ประสบการณ์ใน
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิม 
พระเกียรติ (Result of 
Esophageal Reconstruction 
Using Supercharged 
Interposition Colon in 
Corrosive and Boehave's 
Injury:Thammasat University 
Hospital Experience.) 

ผศ.นพ.สุรจิต   
อาวสกุลสุทธิ 

คณะแพทยศาสตร์ Journal of the Medical 
Association of Thailand  ปีท่ี 
2553 ฉบับท่ี 93 เล่มท่ี 7 เดือน 
ธันวาคม 2553 หน้า s303-s306 

21. การประเมินคุณลักษณะ
ประสิทธิภาพระบบผลิตไฟฟ้าด้วย
เซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 1-5 
กิโลวัตต์ในประเทศไทย
(Performance Efficiency 
Evaluation of the Electricity 
Produced by Photovoltaic 
Cell system of 1-5 kWp in 
Thailand) 

รศ.นรินทร์  วัฒนกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ International Review on 
Modeling Simulations./ปีท่ี 3/ 
ฉบับท่ี 3 / เล่มท่ี 3/เดือน มิถุนายน 
2553 /หน้า 344-352 

22. แนวทางการคัดเลือกองค์ประกอบ
ของเซ็นเซอร์แอเรย์ท่ีเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการตรวจจับ
สัญญาณ ( A Novel Selection 
Criterion for distributed 
Vector Sensors to Optimize 
the array's Utimate Detection 
Capability) 

อ.ดร.ศุภวัฒน์   
สุภัควงศ ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ International Review on 
Modelling and Simulations 
(IREMOS)/ 
ปีท่ี 3/เล่มท่ี2/เดือนเมษายน ปี 
2553/ หน้า 206-211 

23. การวิเคราะห์สาเหตุแห่งการเกิด
แมนนิโฟแอมบิกูอิกี้ (Manifold 
ambiguity) เพ่ือนําไปใช้งานใน
การสร้างแอเรย์ (Array) (Further 
Investigation on the Causes 
of Manifold Ambiguities with 
Applications in an array 
Formation) 

อ.ดร.ศุภวัฒน์   
สุภัควงศ ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ International Review on 
Modelling and Simulations 
(IREMOS)/ปีท่ี 3/ เล่มท่ี 4/ เดือน
สิงหาคม ปี 2553/หน้า 461-468 
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24. Impact of Lean Strategy on 
Operational Performance : a 
Study of Thai Manufacturing 
Companies 

รศ.ดร.ตรีทศ   
เหล่าศิริหงษ์ทอง 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ Journal of Manufacturing 
Technology Management /ปีท่ี 
21/ ฉบับท่ี 7/ปี 2553 /หน้า 839-
852 

25. A Study of Quality 
Management Practices in 
TQM and Non-TQM Firms 
Findings from the ASEAN 
Automotive Industry 

รศ.ดร.ตรีทศ   
เหล่าศิริหงษ์ทอง 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ International Journal of 
Quality & Reliability 
Management /ปีท่ี 27 /ฉบับท่ี 9/ 
ปี 2553/หน้า 1021-1035 

26. Improvement in Parameter 
Estimation for a Gaussian 
AR(1) Process with an 
Unknown Drift and Additive 
Outliers: A Simulation Study 

ผศ.วราฤทธ์ิ  
พานิชกิจโกศลกลุ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

Kasetsart  Journal : Natural 
Science   ปีท่ี 44    ฉบับท่ี 5 
September  2553 หน้า  956-
962 

27. Airborne  Microorganism  
Disinfection by  
Photocatalytic  HEPA  Filter 

ผศ.ดร.ภารดี    
ช่วยบํารุง 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

EnvironmentAsia   ปีท่ี  3  ฉบับ
ท่ี  2  มิถุนายน  2553  หน้า 1-7 

28. วิกฤตเศรษฐกิจโลกกับการปรับตัว
ของแรงงานในเครือข่ายการผลิต
ระหว่างประเทศ: กรณีศึกษา
อุตสาหกรรมรถยนต์ของไทย 
(Global Recession, Labour 
Market Adjustment, and 
International Production 
Network: Evidence from the 
Thai Automotive Industry) 

ผศ.ดร.อาชนัน   
เกาะไพบูลย์ 

คณะเศรษฐศาสตร์ ASEAN Economic Bulletin, 
Volume 27, Number 1, April 
2010, pp. 98-120  

29. EFL Teachers, Beliefs about 
Grammar and Grammar 
Teaching : A Case Study of 
Language Instittute at Thai 
University 

ผศ.ดร.กิตติธัช   
สุนทรวิภาต   

สถาบันภาษา The International Journal of 
the Humanities, Vol.8, No.8, 
2010 pp. 143-151 

30. The Use of Instructional 
Media in University English 
Language Teaching EFL 
Teachers'Beliefs 

ผศ.ดร.กิตติธัช   
สุนทรวิภาต   

สถาบันภาษา Journal of The World 
Universities forum, Volume 3, 
No.4, 2010, pp. 31-44 
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31. Language Universals and 
Leatning Strategies in L2 
Relative Clause Acquisition 

อ.ดร.ศุภกรณ์   
ภู่เจริญศิลป์ 

สถาบันภาษา The International Journal of 
Learning, Vol.17 Issue 2, 2010, 
pp. 95-107 

32. A Corpus-Based Study of 
English Synonyms 

อ.ดร.ศุภกรณ์   
ภู่เจริญศิลป์ 

สถาบันภาษา The International Journal of 
Arts and Sciences, Vol.3 Issue 
10, 2010, pp. 227-245 

33. ประสิทธิผลของโปรแกรมพัฒนา
พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ
ต่อผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงของ
ไทย (The Effectiveness of 
Health Promotion Behavior 
Program (HPBP) in Thai 
Hypertensive Patients) 

ผศ.พานทิพย์   
แสงประเสริฐ 

คณะพยาบาลศาสตร์ Thammasat International 
Journal of Science and 
Technology, Vol.15, No.1, 
January-March 2010, pp.53-69 

34. กลุ่มอาการคล้าย meralgia 
parethetica อาจเกิดจากการ
บาดเจ็บชั่วคราวต่อเส้นประสาท
สันหลังส่วนเอวโดยปราศจากกด
ทับโดยตรง: รายงานผู้ป่วย  
(Meralgia Paresthetica-Like 
Syndrome May Be Caused by 
Transient Lumbar Nerve 
Root Injury without definite 
Compression : A Case 
Report) 

ผศ.พญ.พรภัทร  
ธรรมสโรช 

คณะแพทยศาสตร์  J  Med Assoc Thai  ฉบับท่ี 
Issue supplement 7 เดือน 
ธันวาคม 2553หน้า s307-s310 

35. การศึกษาความเป็นพิษเฉียบพลัน
และพิษก่ึงเรื้อรังของสารสกัดน้ํา
จากผลของดีปลีในหนูขาว  
(Acute and subchronic 
toxicity study of the water 
extract from the fruits of  
Piper chaba Hunter in rats) 

ผศ.ดร. สีวบูรณ์   
สิรีรัฐวงศ์ 

คณะแพทยศาสตร์ International  Journal of 
Applied Research in Natural 
Products ปีท่ี 3 ฉบับท่ี 4  เดือน 
ธันวาคม 2553- มกราคม 2554 ปี 
2553 หน้า 29-35 

36. การศึกษาความเป็นพิษเฉียบพลัน
และพิษเรื้อรังของสารสกัดน้ําจาก
ผลแห้งของสมอไทยในหนูขาว 
(Acute and chronic toxicity 
studies of the water extract 
from dried fruits of 
Terminalia chebula Rezt. in 
rats) 

ผศ.ดร. สีวบูรณ์   
สิรีรัฐวงศ์ 

คณะแพทยศาสตร์ International  Journal of 
Applied Research in Natural 
Products ปีท่ี 3 ฉบับท่ี 4 เดือน 
ธันวาคม 2553- มกราคม 2554 ปี 
2553 หน้า 36-43 
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ที่ ชื่อบทความวิจัย ผู้วิจัย หน่วยงาน รายละเอียดการตีพิมพ์บทความ 

37. ฤทธ์ิต้านการอักเสบ และฤทธิ์
ระงับปวดของสารสกัดน้ําจากผล
ของมะขามป้อม  (Anti-
inflammatory and analgesic 
activities of the water extract 
from the fruit of Phyllanthus 
emblica Linn.) 

ผศ.ดร. สีวบูรณ์   
สิรีรัฐวงศ์ 

คณะแพทยศาสตร์ International  Journal of 
Applied Research in Natural 
Products ปีท่ี 3  ฉบับท่ี 2 เดือน 
มิถุนายน - กรกฎาคม ปี 2553 หน้า 
28-35 

38. ความเป็นพิษเฉียบพลันและพิษ
เรื้อรังของสารสกัดมาตรฐานน้ํา
จากผลของมะขามป้อม (Acute 
and chronic oral toxicity of 
standardized water extract 
from the fruit of Phyllanthus 
emblica Linn.) 

ผศ.ดร. สีวบูรณ์   
สิรีรัฐวงศ์ 

คณะแพทยศาสตร์ International  Journal of 
Applied Research in Natural 
Products ปีท่ี 3  ฉบับท่ี 1 เดือน 
มีนาคม-เมษายน ปี 2553 หน้า 48-
58 

39. การศึกษาฤทธิ์ด้านความเป็นพิษ
ต่อเซลล์และฤทธิ์ก่อความผิดปกติ
ในระดับพันธุกรรมของสารสกัด
จากใบยอด้วยเม็ดเลือดขาวของ
มนุษย์ในหลอดทดลอง  
(Cytotoxic and genotoxic 
activities of an aqueous 
extract from Thai Noni 
leaves in human 
lymphocytes in Vitro) 

อ.สุมน  ธิติโอฬาร คณะแพทยศาสตร์ Songklanakarin Journal of 
Science and Technology  ปีท่ี 
32  เล่มท่ี 1 เดือน ม.ค.-ก.พ. ปี 
2553 หน้า 37-42 

40. Cause-specific mortality 
patterns among hospital 
deaths in Thailand: validating 
routine death certification 

ผศ.ดร.จรรยา   
ภัทรอาชาชัย 

คณะแพทยศาสตร์ Population Health Metrics, 
2010, 8:12, 12 หน้า 

41. Influence of  Road  
Development  and Land 
Cover Change on Urban Heat 
: A Case Study of  
Pathumthani, Thailand 

ผศ.ดร.ภาวิณ ี   
เอ่ียมตระกูล 

คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์และการผัง
เมือง 

Journal of the Society for 
Transportation and Traffic 
Studies (JSTS) ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 1 
เล่มท่ี 2 เดือนมิถุนายน ปี 2553 
หน้า 48-62 

42. Driver Behaviors and factors 
Affecting Collision and Rear-
End Collision : A Case Study 
in Ayutthaya, Thailand 

ผศ.ดร.ภาวิณ ี  
เอ่ียมตระกูล 

คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์และการผัง
เมือง 

Asian Profile ปท่ีี 38 ฉบับท่ี 38 
เล่มท่ี 3 เดือนมิถุนายน ปี 2553 
หน้า 283-300 
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43. Impact of urban Factors on 
Road Accident in BANGKOK, 
THAILAND 

ผศ.ดร.ภาวิณ ี   
เอ่ียมตระกูล 

คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์และการผัง
เมือง 

Lowland Technology 
International (The official 
Journal of the International 
Association of Lowland 
Technology (IALT) ปีท่ี 12 ฉบับท่ี 
12 เล่มท่ี 1 เดือนมิถุนายน 2553 
หน้า 30-40 
 

44. การบริหารการจัดการทาง
การศึกษาในโลกระยะหัวเลี้ยว
หัวต่อของคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์และการผังเมือง 
(Educational management in 
transitionalized world of the 
Faculty of Architecture and 
Planning in Thammasat 
University) 

ผศ.ดร.พรพรรณ  
วีระปรียากูร 

คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์และการผัง
เมือง 

US-China Education Review ปีท่ี 
7 เล่มท่ี 8 เดือนสิงหาคม ปี 2553 
หน้า 62-72 

45. Ionic Conductivity of Carbon 
Black - Filled Chitosan-
Grafted - Poly (Vinyl Alcohol 
Poly (Vinyl Alcohol) 
Membranes 

รศ.ดร.ภาณ ุ 
ด่านวานิชกุล 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ Thammasat International 
Journal of Science and 
Technology /ปีท่ี 15/ ฉบับท่ี 
Special Issue /ตุลาคม 2553 / 
หน้า 83-88 

46. A Study of Riboflavin 
Release from Chito 
Oligosaccharide/Poly (Vinyl 
Alcohol) Electrospun 
Nanofibrous Structures 

รศ.ดร.ภาณ ุ 
ด่านวานิชกุล 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ Thammasat International 
Journal of Science and 
Technology /ปีท่ี 15/ ฉบับท่ี 
Special Issue /ตุลาคม 2553 / 
หน้า 65-75 

47. การลดฮาร์มอนิกส์กระแส 12 
พัลท์ เพาเวอร์คอนเวอร์เตอร์ ด้วย
คลื่นแรงดันสี่เหลี่ยมคางหมูโดยใน
ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์
แสงอาทิตย์ (Stand-alone 
Photovoltaic-Based 
Reduction of Hatmonic 
Current Using a 12-Pulse 
AC/DC Power Conversion 
System with Trapezoidal 
Voltage Wave from) 

รศ.นรินทร์  วัฒนกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ Thammasat International 
Journal of Science and 
Technology /ปีท่ี15/ ฉบับท่ี 15 /
เล่มท่ี 2/ เมษายน-มิถุนายน 2553/
หน้า 17-27 
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48. An Experimental Evaluation 
of Energy Saving in a Split-
type Air Conditioner with 
Evaporative Cooling Systems 

ผศ.ดร.ไชยณรงค ์ 
จักรธรานนท์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ International Transaction 
Journal of Enginering 
Management, & Applited 
Sciences & Technologies/ฉบบัท่ี 
1/ เล่มท่ี 1/ ปี 2553/หน้า 9-18 

49. Development of ORS 
Detection using Short - Time 
Fourier Transform based 
Technique 

ผศ.ดร.นภดล   
อุชายภิชาติ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ International Journal of 
Computer Application /Special 
on "Computer Aided Soft 
Computing Techniques for 
Imaging and Biomedical/ฉบับท่ี 
1/ ปี 2553/ หน้า 7-10 

50. The Development of 
Undistortion Digital Image 
Application using 
Backpropogation Neural 
Network Model 

ผศ.ดร.นภดล   
อุชายภิชาติ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ International Journal of 
Computer Application /ปีท่ี 12/ 
ฉบับท่ี 8/ ปี 2553/หน้า 6-9 

51. An Improved Estimator for a 
Gaussian AR(1) Process with 
an Unknown Drift and 
Additive Outliers 

ผศ.วราฤทธ์ิ  
พานิชกิจโกศลกลุ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

Thailand Statistician  ปีท่ี 8 ฉบับ
ท่ี  1  มกราคม  2553 หน้า 1- 15 

52. A Simulation Comparison of 
New  Confidence Intervals 
for the Coefficient of 
Variation of a Poisson 
Distribution  

ผศ.วราฤทธ์ิ  
พานิชกิจโกศลกลุ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

Silpakorn University Science 
and Technology Journal ปีท่ี  4  
ฉบับท่ี  2 July-December  2553 
หน้า  14-20 

53. Effects of Different Light 
Treatments on the 
Germination of Nepenthes 
mirabilis 

รศ.ดร.อัญชลี จาละ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

International Transaction 
Journal of Engineering, 
Management, & Applied  
Sciences & Technologies ปีท่ี  2 
ฉบับท่ี  1 มกราคม-มีนาคม  2554  
หน้า  83-91 

54. การขยายขอบเขตของคําตอบใน
ระบบช่วยสอนทางการแพทย์ท่ี
อาศัยปัญหาเป็นหลัก 
(Expanding the Space of 
Plausible Solutions in a 
Medical Tutoring System for 
Problem-Based Learning) 

รศ.ทพญ.ดร. 
ศิริวรรณ สืบนุการณ์ 

คณะทันต
แพทยศาสตร์ 

International Journal of 
Artificial Intelligence in 
Education, Volume 19(3), 
2009, pp. 309-334 
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55. A high-throughput 
colorimetric-based bioassay 
method for determination of 
fosmidomucin in plasma and 
urine application for 
pharmacokinetic study 

ศ.ดร.เกศรา   
ณ บางช้าง 

คณะสหเวชศาสตร์ Journal of Pharmacological 
and Toxicological Methods, 
Volume 61, Issue  3, May-June 
2010, ppp 346-350 

56. คุณภาพของเมล็ดพันธ์ุผักชี 
(Coriandrum sativum  L.) 
หลังจากผ่านการเร่งอายุตามด้วย
การทํา hydropriming 
Coriander (Coriandrum 
sativum  L.) seed  quality  as  
affected  by  accelerated 
aging  and  subsequent  
hydropriming 

ผศ.ดร.ภาณุมาศ  
ฤทธิไชย  
  

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

Asian  Journal  of  Food  and 
Agro-Industry, Special  Issue   
August  2009, pp. 217-221 

57. Krein  C*-categories Paolo  Bertozzini คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

Chamchuri  Journal  of 
Mathematics, Volume 1, 
Number 2, December 2009, 
pp. 61-74 
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3. ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ประเภทท่ี 3 จํานวน 90 บทความ ดังน้ี 
ที่ ชื่อบทความวิจัย ผู้วิจัย หน่วยงาน รายละเอียดการตีพิมพ์บทความ 

1. การวิเคราะห์ผลกระทบด้าน 
โลจิสติกส์จากการย้ายท่ีตั้งศูนย์
กระจายเงินสดในธุรกิจธนาคาร
โดยใช้กระบวนการวิคราะห์เชิง
ลําดับฃ้ัน (AHP) 

ผศ.ดร.สถาพร   
โอภาสานนท์ 

คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี 

จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ ปีท่ี 31 
ฉบับท่ี 121 เดือนกรกฎาคม-
กันยายน ปี 2552 หน้า 63-82 

2. การประยุกต์กระบวนการ 
Bibliomining กรณีศึกษาหอสมุด
มหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง 
(Applying the Bibliomining 
process: A Case Study of 
Lampang Rajabhat 
University's Library) 
 

อ.ไพโรจน์  
เอ่ียมชัยมงคล 

คณะศิลปศาสตร์ วารสารวิจัย สมาคมห้องสมุดแห่ง
ประเทศไทยฯ ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 1 เดือน 
มกราคม-มิถุนายน ปี 2552 หน้า 1-
11 

3. "To Their Fullest 
Potential":Job Satisfaction 
and Foreign University 
Teachers in Thailand. 

Dr.Thomas Hoy คณะศิลปศาสตร์ Journal of English Studies, 
Volume 4, Special Issue: 
Expanding Visions in ELT, June 
2009, pp. 113-141 
 

4. ภูมินามของหมู่บ้านในจังหวัด
ลําปาง (Toponyms in 
Lampang Province : Village 
Names) 

อ.โอฬาร  รัตนภักดี วิทยาลัยสหวิทยาการ วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปีท่ี 31 ฉบับท่ี 2 ปี 2552 
หน้า 26-61 

5. การอภิปรายความด้านภาษาและ
วัฒนธรรมในบทพระราชนิพนธ์
แปลเร่ือง "ติโต" ( A Discourse 
on Language and Culture 
Perspective of H.M. King 
Bhumibhol's Translated Work 
on "Tito") 

นางสาวเทียมจิตร์   
พ่วงสมจิตร์ 

สถาบันไทยคดีศึกษา วารสารไทยคดีศึกษา ปีท่ี 6 เล่มท่ี 2 
เดือนเมษายน-กันยายน ปี 2552 
หน้า 37-107 

6. การดําเนินนโยบายการทูตแบบบีบ
บังคับของสหรัฐอเมริกา ในวิกฤต
นิวเคลียร์เกาหลีเหนือ (U.S. 
Coercive Diplomacy in the 
North Korea's Nuclear 
Disputes) 

ดร.วิเชียร  อินทะสี สถาบันเอเชียตะวันออก
ศึกษา 

วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช ปีท่ี 23 
ฉบับท่ี 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 
2553 หน้า 5-17 

7. ภาวะซึมเศร้าและภาวะสมองเสื่อม
ของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ 15 แห่ง 
ในเขตกรุงเทพมหานคร  
(Depression and dementia 
among members of 15 
elderly clubs in Bangkok) 

นพ.ธรรมนาถ  
เจริญบุญ 

คณะแพทยศาสตร์ ธรรมศาสตร์เวชสาร ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 
4เดือน ต.ค.-ธ.ค. 2553 หน้า s428-
s436 
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8. การเจาะรูซิลิคอนไนไตรด์ด้วย
เครื่องกัดอาร์คด้วยไฟฟ้า (Hole-
Drilling on Silicon Nitride 
with Electrical Discharge 
Machine) 

ผศ.ดร.อภิวัฒน์    
มุตตามระ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ วารสารวิชาการ มอบ. ปีท่ี 12 ฉบับ
ท่ี 1 มกราคม - เมษายน 2553 หน้า 
30-34 

9. การเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์
ข้อมูล ล่วงหน้าหนึ่งคาบเวลา
สําหรับตัวแบบอัตตสหสัมพันธ์
อันดับท่ีหนึ่ง  เม่ือข้อมูล มีค่า
ผิดปกติ (A  Comparison  of  
One-Step-Ahead Prediction   
Methods  for First-Order  
Autoregressive Model  with  
Outliers) 

ผศ.วราฤทธ์ิ  
พานิชกิจโกศลกลุ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัย 
หอการค้าไทย ปีท่ี  29  ฉบับท่ี  4  
ตุลาคม-ธันวาคม  2552   หน้า  
54-66 

10. การเพ่ิมจํานวนยอดและชักนําให้
เกิดรากของไผ่เลี้ยงในสภาพปลอด
เชื้อ (In Vitro  shoot  
multiplication  and  root 
induction  of  Bambusa  
nana) 

รศ.ดร.เยาวพา  
จิระเกียรติกุล 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

แก่นเกษตร   ปีท่ี  38  ฉบับท่ี   2 
เมษายน-มิถุนายน  2553 หน้า  
163-170 

11. ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ทางหลวง พิเศษ  ปี 2551 (User  
satisfaction  of  Motorway 
Services  in  2008) 
 

ผศ.สุรเมศวร์ ฮาชิม คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

วารสารวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี   
ปีท่ี  17  ฉบับท่ี  4 ตุลาคม-
ธันวาคม  2552 หน้า  53-64 

12. ผลของการแช่น้ําร้อนต่อความงอก
และการเจริญเติบโตของต้นกล้า
ผักบุ้งจีน(Ipomoea  aquatica) 
(Effect of Hot Water  Soaking  
on Germination  and  
Seeding  Growth  of 
Kangkong  (Ipomoea  
aquatica)) 
 

ผศ.ดร.ภาณุมาศ  
ฤทธิไชย 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีท่ี  41  
ฉบับท่ี 2 (พิเศษ) พฤษภาคม-
สิงหาคม  2553 หน้า 537-540 
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13. ผลของโพแทสเซียมท่ีความเข้มข้น
ต่างๆ ในสารละลายธาตุอาหารต่อ
ปริมาณและคุณภาพของผลผลิต
มะละกอในวัสดุปลูก (Effects of 
Different Concentrations of 
Potassium in Nutrient 
Solutions on Yield and 
Qualities of Papaya Grown 
under Substrate Culture) 

รศ.ธัญพิสิษฐ์  
พวงจิก 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีท่ี  41  
ฉบับท่ี 2 (พิเศษ) พฤษภาคม-
สิงหาคม  2553 หน้า 245-248 

14. การขยายพันธ์ุไผ่เลี้ยงโดยวิธีการ
ปักชําส่วนต่าง ๆ ของลําต้นท่ีอายุ
ต่างกัน (Propagation of 
Bambusa Multiplex by 
Cutting with Different Parts 
and Ages) 

รศ.ธัญพิสิษฐ์  
พวงจิก 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีท่ี  41  
ฉบับท่ี 2 (พิเศษ) พฤษภาคม-
สิงหาคม  2553 หน้า 421-424 

15. ผลของสาร IBA น้ําส้มควันไม้และ
กะปิต่อการปักชําไผ่กิมซุ่ง 
(Effects of indole-3-Butyric 
Acid (IBA),Wood Vinegar and 
Shrimp Paste on Cutting of 
Kimsung Bamboo (Bambusa  
beecheyana)) 

รศ.ธัญพิสิษฐ์ 
พวงจิก 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีท่ี  41  
ฉบับท่ี 2 (พิเศษ) พฤษภาคม-
สิงหาคม  2553 หน้า 517-520 

16. ผลของวัสดุปลูกต่อการ
เจริญเติบโตและการออกดอก
ของพิทูเนียในระบบ Substrate  
culture (The  Effects  of  
Substrates  on  Growth and  
Flowering of  Petunia  under 
Substrate  culture) 
 

รศ.ดร.เยาวพา  
จิระเกียรติกุล 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีท่ี  41  
ฉบับท่ี 2 (พิเศษ) พฤษภาคม-
สิงหาคม  2553 หน้า 405-408 

17. การหาปริมาณสารกันบูดใน
ก๋วยเตี๋ยวด้วยเทคนิค capillary 
zone electrophoresis 
(Determination of 
Preservatives in  Noodles  by  
Capillary  Zone 
Electrophoresis) 

รศ.ดร.นฤมล 
วชิรปัทมา 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
ปีท่ี  18  ฉบับท่ี  3 กรกฎาคม-
กันยายน  2553 หน้า  12-18 

18. ผลของโพแทสเซียมต่อปริมาณ
ผลผลิตการสะสมธาตุอาหารใน
เนื้อเย่ือ  ปริมาณน้ําตาล และการ
ยอมรับของผู้บริโภคต่อมะละกอท่ี
ปลูกในวัสดุปลูก (Effects  of  

รศ.ดร.นฤมล 
วชิรปัทมา 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
ปีท่ี  19  ฉบับท่ี  2 เมษายน-
มิถุนายน  2554 หน้า  1-11 
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Potassium  on  Yield, 
Accumulation  of  Nutrient  
in  Tissues, Sugar  Content  
and  Consumer Acceptance  
of  Papaya  Grown  under 
Substrate  Culture) 

19. การเตรียมถ่านจากวัตถุดิบชนิด
ต่างๆ และการศึกษาคุณสมบัติการ
ดูดซับ (The  Preparation  of  
Activated  Charcoal from  
Various  Feedstock  and  It's 
Absorption  Activity) 

ผศ.ดร.สุภกร บุญยืน คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
ปีท่ี  17  ฉบับท่ี  3 กรกฎาคม-
กันยายน  2552  หน้า  6-13 

20. การวิเคราะห์หาปริมาณโลหะใน
แม่น้ําเจ้าพระยาบริเวณจังหวัด
ปทุมธานี (Determination  of  
Metal  from  Chao Praya  
River  in  Patumthani  
Province) 

ผศ.ดร.สุภกร บุญยืน คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
ปีท่ี  17  ฉบับท่ี  4 ตุลาคม-
ธันวาคม  2552 หน้า  14-22 

21. ตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธ์สําหรับไบ
โอดีเซลน้ํามันปาล์ม  และน้ํามันใช้
แล้ว (Solid  Base  Catalysts  
for  Palm  Biodiesel and  
Waste  Cooking  Oil  
Biodiesel) 

ผศ.ดร.สุภกร บุญยืน คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
ปีท่ี  17  ฉบับท่ี  4 ตุลาคม-
ธันวาคม  2552 หน้า  23-28 

22. ปัจจัยท่ีมีผลต่อกําลังพลในด้าน
ประสิทธิภาพงานก่อสร้างของ
หน่วยทหารช่างในกองพลทหาร
ช่าง (Affecting Factors on 
Army Personals to the 
Construction Efficiency of 
Engineering  unit in the 
Engineering Division) 

ผศ.ดร.จิรวัฒน์  
ดําริห์อนันต์ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

Engineering Transactions, 
Volume 12, No. 2(27), July-
December 2009, pp.124-138 

23. การสํารวจ ศึกษา เปรียบเทียบ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ในการ
สร้างแบบจาํลองและจําลอง
สถานการณ์กระบวนการก่อสร้าง
โดยวิธีการ Petri Nets (A 
Survey, Study and 
Comparisons of Petri Net 
Simulators for Construction 
Process) 
 

ผศ.ดร.จิรวัฒน์  
ดําริห์อนันต์ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

Engineering Transactions, 
Volume 12, No. 1(26), January-
June 2009, pp.76-94 
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24. Energy Industry Act : 
Implications for the Energy 
Sector in Thailand 

ผศ.ดร.ภูรี  สิรสุนทร คณะเศรษฐศาสตร์ วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ ปี
ท่ี 28 เล่มท่ี 2 เดือนมิถุนายน ปี 
พ.ศ.2553    หน้า 30-75 

25. เครือข่ายการผลิตระหว่างประเทศ
ในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ของไทย 
: นัยต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม 
(International Production 
Network of Hard Disk Drive 
Industry in Thailand) 

ผศ.ดร.อาชนัน   
เกาะไพบูลย์ 

คณะเศรษฐศาสตร์ วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ ปี
ท่ี 28 เล่มท่ี 3 เดือนกันยายน ปี 
พ.ศ. 2553 หน้า 1-54 

26. การจัดสรรแก่ผู้ให้บริการขนส่ง
ภายใต้ต้นทุนท่ีต่ําท่ีสุด 

ผศ.ดร.สถาพร   
โอภาสานนท์ 

คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี 

จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์  
ปีท่ี 32 ฉบับท่ี 125 เดือน 
กรกฎาคม-กันยายน ปี 2553 หน้า 
91-106 

27. การวัดผลการดําเนินงานทาง
การเงิน และความเสี่ยงจากการ
ล้มละลายของธนาคารพาณิชย์
ไทย 

ผศ.ดร.สิปปภาส  
พรสุขสว่าง 

คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี 

วารสารบริหารธุรกิจ ปีท่ี 33 ฉบับ 
125 เดือน มกราคม-มีนาคม 2553 
หน้า 32-45 

28. พระสงฆ์กับทรัพย์สินส่วนตัว  
(The Sangha and private 
properties) 

ผศ.ดนัย  
ปรีชาเพิ่มประสิทธ์ิ 

คณะศิลปศาสตร์ วารสารพุทธศาสน์ศึกษา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีท่ี 17 
ฉบับท่ี 1 เดือน มกราคม - เมษายน 
2553 หน้า 55-85 

29. A Room Full of Elephants: 
Censorship, Censroing and 
Restrictive Codes in English 
Language Commentaries on 
Thai Polities 

Dr.Thomas Hoy คณะศิลปศาสตร์ NIDA Journal of Language and 
Communication ฉบับท่ี 15 เล่ม 
16 เดือนมิถุนายน 2553 หน้า 35-
66 

30. ภูมินามของหมู่บ้านในจังหวัด
ลําพูน (Toponyms in 
Lamphun Province : Village 
Names) 

อ.โอฬาร  รัตนภักดี วิทยาลัยสหวิทยาการ วารสารมนุษยศาสตร์ 
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ปีท่ี 17 
ฉบับท่ี 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 
2553 หน้า 58-84 

31. มาตรการทางภาษีอากรเพื่อพัฒนา
ธุรกิจร่วมลงทุน 

อ.ดร.จารุณี   
วงศ์ลิมปิยะรัตน์ 

วิทยาลัยนวัตกรรม วารสารบริหารธุรกิจ  ปีท่ี 33 ฉบับท่ี 
126 เมษายน-มิถุนายน 2553 หน้า 
42-56 

32. การประยุกต์ COSO เพ่ือวางแนว
ทางการตรวจสอบหน่วยบ่มเพาะ
ธุรกิจเทคโนโลยี 

อ.ดร.จารุณี   
วงศ์ลิมปิยะรัตน์ 

วิทยาลัยนวัตกรรม วารสารบริหารธุรกิจ ปีท่ี 33 ฉบับท่ี 
128 ตุลาคม-ธันวาคม 2553 หน้า 
22-33 

33. การศึกษาลําดับความสําคัญของ
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ด้าน
ความเสี่ยงในระยะเริ่มต้นของ
โครงการวางแผนทรัพยากร
องค์การ 

อ.ดร.ภูมิพร   
ธรรมสถิตย์เดช 

วิทยาลัยนวัตกรรม วารสารวิศวลาดกระบัง ปีท่ี 27 
ฉบับท่ี 2 มิถุนายน 2553 หน้า 19-
24 
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34. การสํารวจความคิดเห็นและความ
ต้องการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่ีมีต่อ
การใช้ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
(A Survey of Thammasat 
University Student's Opinions 
and Their Needs Regarding 
the Use of the Self-Access 
Learning Center) 

อ.ดร.ปัทมา   
สัปปพันธ์ 

สถาบันภาษา ภาษาปริทัศน์ ฉบับท่ี 25  
ปี 2553 หน้า 85-97 

35. การมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน
ในการป้องกันผลกระทบต่อ
สุขภาพจากการใช้คอมพิวเตอร์
เป็นเวลานาน (Preventing 
harmful effects of prolonged 
computer use by children 
adolescents : A participatory 
approach) 

ผศ.ดร.สสิธร   
เทพตระการพร 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ วารสารสาธารณสุขและ 
การพัฒนาปีท่ี 8 เล่มท่ี 3 เดือน
กันยายน-ธันวาคม 2553 หน้า 295-
307 

36. ปัจจัยการเกิดไมโครแอลบูมินนูเรีย 
ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดท่ี 2 การ
วิเคราะห์อภิมานงานวิจัย 
(Factors Affecting 
Microalbuminuria in Type 2 
Diabetes : meta-analysis) 

อ.สิริมา   
มงคลสัมฤทธิ์ 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ศรีนครินทร์เวชสาร ปีท่ี 25 เล่มท่ี 3  
เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2553 
หน้า 185-193 

37. การประเมินและการจัดการตัว
แปรกวน (How to Detect and 
Handle Confounding Factors) 
 

อ.สิริมา   
มงคลสัมฤทธิ์ 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ Vajira Medical Journal  
ปีท่ี 54 เล่มท่ี 2 เดือนพฤษภาคม-
สิงหาคม 2553 หน้า 223-235 

38. การศึกษาเปรียบเทียบอัตราส่วน
ความแข็งแรงของกล้ามเนื้องอเข่า
ต่อกล้ามเนื้อเหยียดเข่าระหว่าง
นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงกับหญิง
สุขภาพดี (Comparison of 
hamstrings to quadriceps 
ratio between female 
volleyball players and 
healthy females) 
 

อ.ปิยาภา   
แก้วอุทาน 

คณะสหเวชศาสตร์ วารสารกายภาพบําบัด  
ปีท่ี 32 ฉบับท่ี 3 เดือนกันยายน-
ธันวาคม ปี 2553 หน้า 147-152 

39. ผลของการรักษาในน้ําในเด็กสมอง
พิการ (Aquatic Therapeutic 
effects in children with 
cerebral palsy) 
 

อ.ปิยาภา   
แก้วอุทาน 

คณะสหเวชศาสตร์ ธรรมศาสตร์เวชสาร ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 
1 เดือนมกราคม-เมษายน ปี 2554 
หน้า 25-30 
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40. ผลของการออกกําลังกายในน้ํา
และบนบกแบบเป็นกลุ่มต่อการ
ทรงตัวในหญิงไทยอายุ 60 ปีขึ้น
ไป (Effect of  water-based 
and land-based group 
exercise on balance  in  
Thai-women aged over 60 
years old) 

อ.ปิยาภา   
แก้วอุทาน 

คณะสหเวชศาสตร์ วารสารกายภาพบําบัด  
ปีท่ี 33 ฉบับท่ี 1 เดือนมกราคม-
เมษายน ปี 2554 หน้า 1-9 

41. ผลการเปลี่ยนแปลงแบบ
เฉียบพลันต่อการขยายของทรวง
อกภายหลังการออกกําลังกายใน
ผู้หญิงท่ีใส่เสื้อรัดรูป (Immediate 
effect of chest expansion 
after exercise in women 
wearing tight-shirt) 

อ.ดร.พัชรี  คุณค้ําช ู คณะสหเวชศาสตร์ ธรรมศาสตร์เวชสาร ปีท่ี 10 ฉบับท่ี
3 เดือนกรกฎาคม-กันยายน ปี 
2553 หน้า 294-301 

42. ผลจากการเล่นเคร่ืองดนตรี
ประเภทเป่าต่อสมรรถภาพการ
หายใจออกของนักเรียนชายระดับ
มัธยมศึกษา (Effect of playing 
musical wind instrument on 
expiratory strength in high-
school male students) 

อ.นพวรรณ   
จารุสุสินธ์ 

คณะสหเวชศาสตร์ ธรรมศาสตร์เวชสาร ฉบับท่ี 10 เล่ม
ท่ี 1 เดือนมกราคม- มีนาคม ปี 
2553 หน้า 28-35 

43. ฤทธ์ิต้านเอนไซม์ไทโรซิเนสของ
ข้าวเหนียวกํ่าพันธุ์พ้ืนเมืองของ
ไทย (Anti-tyrosinase activity 
of purple glutinous rice 
Thailand local genotype) 
 

นางวนิดา  จันทร์สม คณะแพทยศาสตร์ ธรรมศาสตร์เวชสาร ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 
2 เดือนมกราคม-มีนาคม 2553 
หน้า 43-51 

44. ฤทธ์ิต้านออกซิเดชันและ
องค์ประกอบทางเคมีของข้าว
เหนียวก่ําพันธ์ุพ้ืนเมืองของไทย 
(Antioxidant activity and 
chemical constituents in 
purple glutinous rice 
Thailand local genotypes) 

นายเฉลิม   
 จันทร์สม 

คณะแพทยศาสตร์ ธรรมศาสตร์เวชสารปีท่ี 10 ฉบับท่ี 
2 เดือนเมษายน- มิถุนายน 2553 
หน้า 136-143 

45. การพัฒนาคุณภาพชีวิต โดย
หลักการเศรษฐกิจพอเพียงและกฎ
บัตรออตตาวา กรณีศึกษา: ตําบล
คูคต อําเภอลําลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี (Development of 
Quality of Life by Application 
Sufficiency Economy and 

ผศ. ศรีเมือง   
พลังฤทธิ์ 

คณะแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ปีท่ี 33 
ฉบับท่ี 3 เดือน กรกฎาคม-กันยายน 
2553 หน้า 30-39 
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Ottawa Charter Case Study: 
Kukot Sub-district, Lamlukka 
District, Pathumtani 
Province.) 
 

46. การประเมินรูปแบบการใช้เลนส์
สัมผัสหลายระยะที่มีจําหน่ายใน
ประเทศไทย (The Pattern 
Assessment of  Wearing  
Multifocal  Contact Lenses in 
Thailand) 
 

ผศ.นพ. วิชัย   
ลีละวงค์เทวัญ 

คณะแพทยศาสตร์ จักษุเวชสาร ปีท่ี 24  เดือน ก.ค. - 
ธ.ค.  2553 หน้า s86-s94 

47. พฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นตาม
แนวชายแดนไทย-กัมพูชา : ความ
เป็นไปได้ในการวางแผนชุมชน
และกลยุทธ์ (Sexual behavior 
of adolescents along the 
Thai-Cambodian Border : 
Would it be possible to 
create the community plans 
and strategies?) 
 

อ.ดร. กัณฑ์วีร์  
วิวัฒน์พาณิชย์ 

คณะแพทยศาสตร์ วารสารสาธารณสุขและ 
การพัฒนา ปีท่ี 8 เดือน พ.ค. - ส.ค. 
เล่มท่ี -  2553 หน้า 143-158 

48. ความชุกของโรคโลหิตจางจากการ
ขาดธาตุเหล็กในผู้สูงอายุท่ีมีโลหิต
จางและภาวะของธาตุเหล็กใน
ผู้สูงอายุ  (Iron status and 
prevalence of iron deficiency 
anemia in the elderly) 
 

รศ.พญ. นงลักษณ์  
คณิตทรัพย์ 

คณะแพทยศาสตร์ วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์
บริการโลหิต  ปีท่ี 20 เดือน ต.ค. - 
ธ.ค. 2553  
หน้า 287-295 

49. การแสดงออกของจีน membrane 
type-1-matrix 
metalloproteinase และ 
reversion inducing cysteine 
rich protein with Kazal motif 
ในเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว  (The 
expressions of   membrane 
type-1-matrix 
metalloproteinase and its 
inhibitor gene in leukemic 
cells) 
 
 

ผศ.ดร. ชัยรัตน์  
ตัณทราวัฒน์พันธ์ 

คณะแพทยศาสตร์ ธรรมศาสตร์เวชสาร  ปีท่ี 10เดือน 
ต.ค.-ธ.ค. 2553  
หน้า s419-s427 
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50. ขนาดของท่ีดินขนาดเล็กท่ีมี
ศักยภาพในการพัฒนาโครงการ
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการอยู่อาศัย
ในเขตเมืองของกรุงเทพจากข้อมูล
ทุติยภูมิ (Potential Size of 
Small-Sized Land for Real 
Estate Development in 
Urbanize Area of Bangkok 
Based on Secondary Source) 

อ.เอกภณ   
จีระสุวรรณ 

คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์และการผังเมือง 

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีท่ี 12 
ฉบับท่ี 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม  
ปี 2553 หน้า 54-67 

51. การประเมินและออกแบบท่อแสง
สําหรับอาคารในประเทศไทย 
(The Assessment and Design 
of Light Duct for Buildings in 
Thailand) 

ผศ.อวิรุทธ์   
ศรีสุธาพรรณ 

คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์และการผังเมือง 

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(ภาษาไทย) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปีท่ี 18 
ฉบับท่ี 3 เดือนกรกฎาคม-กันยายน 
ปี 2553 หน้า 70-81 

52. บทบาทของศิลปะที่มีต่อคุณภาพ
ชีวิตของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ( Arts-
Role toward the Quality of 
Thammasat University 
Students'Lives) 
 

อ.กฤตพร   
ห้าวเจริญ 

คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์และการผังเมือง 

วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ สจล. ปีท่ี 12 ฉบับท่ี 10 
2553 หน้า 70-80 

53. อิทธิพลของสัดส่วนผสมท่ีมีต่อ
คุณสมบัติทางกายภาพและสมบัติ
ไดอิเล็กตริกของจีโอ โพลิเมอร์ต้าร์
เถ้าลอย (Influence of Mix 
Proportions on Physical and 
dielectric Properties of fly 
Ash-based Geopolyser 
Mortar) 
 

รศ.ดร.บุรฉัตร   
ฉัตรวีระ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ./ปีท่ี 
33/ฉบับท่ี 2/ เมษายน-มิถุนายน ปี
2553 /หน้า145-162 

54. อิทธิพลของพลังงานไมโครเวฟท่ีมี
ต่อการนําความร้อนและกําลังอัด
ของคอนกรีต (Influence of 
Microwave Energy on 
Thermal Conductivity and 
Compressive Strength of 
Concrete) 
 

รศ.ดร.บุรฉัตร   
ฉัตรวีระ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ KMUTT RESEARCH AND 
DEVELOPMENT JOURNAL/ปท่ีี 
33/ ฉบับที2 /เดือนเมษายน-
มิถุนายน / 
ปี 2553/หน้า 133-144 

55. คุณสมบัติไดอิเล็กตริกของวัสดุ
ซีเมนต์ (Dielectric Propertiew 
of Cement Based Materials) 

รศ.ดร.บุรฉัตร  
 ฉัตรวีระ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ KMUTT RESEARCH AND 
DEVELOPMENT JOURNAL /ปีท่ี 
33/ฉบับท่ี 2/เดือน เมษายน-
มิถุนายน /ปี 2553/หน้า 163-181 
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56. ปัจจัยแห่งความสําเร็จหลักของ
การจัดการผลผลติท่ัวท้ังองค์กร 
(TPM) สําหรับอุตสาหกรรม
กระดาษและกล่องกระดาษลูกฟูก 
(Critical Success Factors of 
Total Productivity 
Management (TPM) for Paper 
and Corrugated Box Industry) 

รศ.ดร.จิรรัตน์    
ธีระวราพฤกษ์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
/ ปีท่ี 18/ ฉบับที่ 2/ เดือนเมษายน-
มิถุนายน / ปี 2553/ หน้า 83-95 

57. การจําลองแบบมอนติคาร์โล
สําหรับประมาณค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของการแจกแจงอิน
เวอสร์เกาส์เซียน   เม่ือข้อมูลมีค่า
สูญหาย (The  Monte  Carlo  
Simulation  for Estimating  
the  Standard  Deviation  of  
Inverse  Gaussian  
Distribution  with Missing  
Values) 

ผศ.วราฤทธ์ิ  
พานิชกิจโกศลกลุ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

วารสาร มฉก. วิชาการ ปีท่ี 13  
ฉบับท่ี  26  มกราคม - มิถุนายน  
2553 หน้า 39-48 

58. การจําลองแบบมอนติคาร์โล
สําหรับ ประมาณค่าสัมประสิทธ์ิ
ความเบ้ของข้อมูลท่ีมีการแจกแจง
อินเวอร์สเกาส์เซียน (The  
Monte  Carlo  Simulation  for 
Estimating  the  Coefficients  
of  Skewness  when  
Observations  are  Inverse  
Gaussian  Distributed) 

ผศ.วราฤทธ์ิ  
พานิชกิจโกศลกลุ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

วารสารสุทธิปริทัศน์  ปีท่ี  24  ฉบับ
ท่ี  73 มกราคม - มิถุนายน  2553 
หน้า  7-17 

59. การประมาณค่าความแปรปรวน
ของการแจกแจงพาเรโต : 
การศึกษาเชิงจําลอง (The 
Variance Estimation  for  
Pareto Distribution : A  
Simulation  Study) 

ผศ.วราฤทธ์ิ  
พานิชกิจโกศลกลุ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

วารสารวิชาการและวิจัย มทร. พระ
นคร   ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 2  กันยายน  
2553  หน้า  40-50 

60. การเปรียบเทียบวิธีประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ของตัวแบบอัตต
สหสัมพันธ์อันดับท่ีหนึ่งเม่ือข้อมูล
มีค่าผิดปกติและค่าสูญหาย (A  
Comparison  of  the  
Parameter Estimation  
Methods  in  First-Order 
Autoregressive  Model  with  
Outliers and  Missing  Values) 
 

ผศ.วราฤทธ์ิ  
พานิชกิจโกศลกลุ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

วารสารวิจัย มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปีท่ี  13  
ฉบับท่ี  3 พฤษภาคม-สิงหาคม  
2553 หน้า  33-41 
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61. การกําจัด  Bacillus  subtilis  ใน
น้ําเสียด้วยปฏิกิริยาโฟโตคะตะไล
สิสและรังสีอัลตราไวโอเล็ตซี 
(Removal  of  Bacillus  
subtilis  from Wastewater  
Using  Photocatalytic  and 
Ultraviolet-C) 

ผศ.ดร.ภารดี  
ช่วยบํารุง 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย ปีท่ี  24  
ฉบับท่ี  3 กันยายน-ธันวาคม  2553 
หน้า  33-42 

62. การตกในสภาวะแห้งของตะกั่ว   
กรณีศึกษาพ้ืนท่ี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์
รังสิต (Dry  Deposition  of  
Lead : Case  Study  in the  
Area  of  Thammasat  
University Rangsit  Campus) 

 อ.สรณ์   
สุวรรณโชติ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย ปีท่ี  24  
ฉบับท่ี  3 กันยายน-ธันวาคม  2553 
หน้า  61-68 

63. การเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบ
บําบัดนํ้าเสียแบบบ่อปรับเสถียร
ของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ศูนย์รังสิต (Enhancing  the  
Efficiency  of  the  Waste 
Stabilization  Ponds  System  
of Thammasat  University  
(Rangsit Campus))   

รศ.ดร.โดม   
สิทธิเวทย์ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

วารสารวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี   
ปีท่ี  18  ฉบับท่ี  3 กรกฎาคม-
กันยายน  2553 หน้า  25-38 

64. ความหลากหลายของโรติเฟอร์ใน
แหล่งน้ํารอบอาคาร  SME  ของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์
รังสิตระหว่างเดือนมิถุนายนถึง
เดือนกันยายน พ.ศ. 2551 
(Rotifer  diversity  in  inland  
water around  SME  building  
at  Thammasat University, 
Rangsit  Campus  during 
June and  Srptember  2008) 

ผศ.ดร.สุเปญญา  
จิตตพันธ์ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

วารสารวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี   
ปีท่ี  18  ฉบับท่ี  2 เมษายน-
มิถุนายน  2553 หน้า  1-8 

65. แนวทางการบริหารจัดการการ
ท่องเท่ียวโดยชุมชน  กรณีศึกษา 
ชุมชนริมน้ําด้ังเดิม ในพ้ืนท่ี
เทศบาลตําบลอัมพวาและบริเวณ
ใกล้เคียง  จังหวัดสมุทรสงคราม 
(Guidelines  for  Communities-
based Tourism  Management  A 
Case Study of Traditional  Water-
based  Communities in  
Amphawa  Municipality  and  
Surrounding  Areas, Samut  
Songkhram Province) 

ผศ.ดร.วิลาวัณย์  
ภมรสุวรรณ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

วารสารวิจัยเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี 
ปีท่ี  3  ฉบับท่ี  2 พฤศจิกายน-
ธันวาคม  2553 หน้า  5-16 
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66. การพัฒนาน้ํานมถั่วเหลืองอัดเม็ด
โดยวิธี แห้งแบบพ่นกระจาย 
(Development  of  Spray-
dried Soymilk  tablets) 

นายเศรษฐการ  
นุชนิยม 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

วารสารวิจัยและพัฒนา   
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ปีท่ี  5  ฉบับท่ี  1 
มกราคม-เมษายน  2553   หน้า  
16-27 

67. เทคนิคอย่างรวดเร็วและประหยัด
ในการหาสภาวะดูดซับโปรตีนของ
ตัวกลางแลกเปลี่ยนประจุ (Rapid  
and  Cost  Effective 
Techniques to  Determine  
Binding  Conditions  of 
Protein  on  Ion  Exchanger) 

ผศ.ดร.เทพปัญญา  
เจริญรัตน์ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

วารสารวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี   
ปีท่ี  18  ฉบับท่ี  3 กรกฎาคม-
กันยายน  2553 หน้า  1-11 

68. การประเมินความใช้งานได้ของ
เครื่องมือ การแสดงมโนภาพ
สําหรับรหัสต้นฉบับ (Usability  
Evaluation  of  Visualization 
Tools  for  Viewing  Source  
Code) 

ผศ.ดร.ณัฐธนนท์  
หงส์วริทธิ์ธร 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

วารสารวิชาการพระจอมเกล้า พระ
นครเหนือ ปีท่ี  20  ฉบับท่ี  3  
กันยายน-ธันวาคม  2553 หน้า  
499-513 

69. มัลติเพล็กซ์พีซีอาร์สําหรับ
ตรวจสอบ  แบคทีเรียในน้ํานมโค 
(Multiplex  Polymerase  
Chain  Reaction for  
Detection  of  Bacteria  in  
Cow  Milk) 

ผศ.ดร.ธีระชัย 
ธนานันต์ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

วารสารวิทยาศาสตร์  มข.  
ปีท่ี  38  ฉบับท่ี  2 เมษายน-
มิถุนายน  2553 หน้า  201-207 

70. การใช้เทคนิคดูเพล็กซ์พีซีอาร์ 
ตรวจสอบ แบคทีเรียแลคติกบาง
ชนิดในโยเกิร์ต (Using Duplex 
Polymerase Chain  Reaction 
Technique for Detection of  
Some Lactic Acid Bacteria in 
Yoghurt) 

ผศ.ดร.ธีระชัย 
ธนานันต์ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

วารสารวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี   
ปีท่ี  18   
ฉบับท่ี  3 กรกฎาคม-กันยายน  
2553 หน้า 19-24 

71. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทาง
พันธุกรรมของโมกและพุดด้วยอาร์
เอพีดี (Analysis of Genetic 
Relationships  Among 
Wrightia and 
Tabernaemontana Using 
Random Amplified 
Polymorphic DNA) 

ผศ.ดร.ธีระชัย 
ธนานันต์ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

วารสารวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี   
ปีท่ี  19  ฉบับท่ี  1 มกราคม-
มีนาคม  2554 หน้า  1-8 

72. ปัจจัยท่ีมผีลตอ่ความสุขของนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษาในจังหวัดปทุมธานี 
(Factors Affecting Happiness of 
Higher  Education Students in 
Pathum Thani Province.) 

 ผศ.สุรเมศวร์ ฮาชิม คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

วารสารวิจัย  มสด  ปีท่ี 6  ฉบับท่ี  
1 มกราคม-เมษายน  2553 หน้า  
1-9 
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73. การขยายพันธ์ุกล้วยไม้พ้ืนเมือง
และหายาก "นางอ้ัวสาคริก" โดย
การเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือ (A Tissue 
Culture Protocol for 
Propagation of Native and 
Rare Orchid, Pecteilis  sagarikii 
Sedenf.) 

รศ.ดร.อัญชลี จาละ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
ปีท่ี  18  ฉบับท่ี  1 มกราคม-
มีนาคม  2553 หน้า  28-39 

74. ผลของแสงสีต่อการเจริญเติบโต
ของแกลดิโอลัสในสภาพปลอดเชื้อ 
(Effect of light quality on the 
growth of Gladiolus In Vitro) 

รศ.ดร.อัญชลี จาละ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีท่ี  41  
ฉบับท่ี 2 (พิเศษ) พฤษภาคม-
สิงหาคม  2553 หน้า 165-168 

75. อิทธิพลของสารออริซาลินต่อ
เนื้อเย่ือแคลลัสซ่อนกลิ่นไทย 
(Influence of oryzalin on 
callus of tuberose 
(Polianthes tuberosa)) 

รศ.ดร.อัญชลี จาละ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีท่ี  41  
ฉบับท่ี 2 (พิเศษ) พฤษภาคม-
สิงหาคม  2553 หน้า 373-376 

76. พฤติกรรมผิดปกติและการสําเร็จ
ความใคร่ด้วยตัวเองของพ่อสุกร
พันธ์ุลาร์จไวท์ท่ีใช้เพ่ือการผสม
เทียม (Aberrant  and  
Autoerotic  Behaviour  of 
Large  White  Boars  Used  
for  Semen Production) 
 

รศ.ดร.พิพัฒน์ 
สมภาร 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

วารสารสัตวแพทยศาสตร์   มข. ปีท่ี  
20  ฉบับท่ี  1 มกราคม-มิถุนายน  
2553 หน้า  79-88 

77. การเลือกกินอาหารของกระบือ
ปลักสาวท่ีปล่อยแทะเล็มหญ้ารูซ่ี
และถั่วฮามาต้า (Diet  Selection  
of  Swamp Buffalo Heifers  
Grazing  Ruzigrass  and 
Verano  Stylo) 

รศ.ดร.พิพัฒน์ 
สมภาร 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

วารสารเกษตรพระจอมเกล้า ปีท่ี  
28  ฉบับท่ี  2 พฤษภาคม-สิงหาคม  
2553 หน้า 90-99 

78. การคัดแยกราชั้นตํ่าท่ีผลิตกรด
ไขมันไม่อ่ิมตัวจากใบไม้ 
(Screening  of  lower  fungi  
for unsaturated  fatty  acid  
production from  leaves) 

อ.ดร.นิรมล  
ศากยวงศ ์

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

Thai  Journal  of  Genetics ปีท่ี  
3  เล่มท่ี  1 January - June  
2010 หน้า  13-21 

79. อิทธิพลของกรดไขมันอิสระ  ต่อ
การผลิตไบโอดีเซล (Effect  of  
free  fatty  acids  on 
Biodiesel  Production) 

ผศ.ดร.สุภกร บุญยืน คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ปีท่ี  18  ฉบับท่ี  2  เมษายน-
มิถุนายน  2553  หน้า  37-41 
 

80. การตรวจสอบการปนเปื้อน
แบคทีเรียในกุ้งแช่แข็งด้วย
มัลติเพล็กซ์พีซีอาร์ (Detection  

ผศ.ดร.ธีระชัย 
ธนานันต์ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
ปีท่ี  19  ฉบับท่ี  2 เมษายน-
มิถุนายน   2554 หน้า  12-17 
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of  Bacterial  Contamination 
in  Frozen  Shrimp  Using  
Multiplex Polymerase  Chain  
Reaction) 

81. การตรวจแอนติเจน D ของหมู่
เลือดระบบ Rh ด้วยวิธีไมโคร
เพลท 

รศ. พลตรีหญิง ดร.  
อ้อยทิพย์  ณ ถลาง 

คณะสหเวชศาสตร์ วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์
บริการโลหิต  ปีท่ี 21ฉบับท่ี 1 เดือน 
ม.ค.-มี.ค. 2554 หน้า 15-21 

82. การวินิจฉัยมะเร็งเม็ดเลือดขาว
ชนิดเฉียบพลันในเด็กโดยใช้ 
cytochemistry และ multi-
color flow cytometric 
immunophenotype 
(Cytochemistry and multi-
color flow cytometric 
immunophenotype for 
diagnosis of childhood acute 
leukemia) 

อ.เอกชล มุกดา คณะสหเวชศาสตร์ วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์
บริการโลหิต  ปีท่ี 21ฉบับท่ี 1 เดือน 
ม.ค.-มี.ค. 2554 หน้า 23-31 

83. การศึกษาความเป็นฤทธ์ิต่อต้าน
ปรสิต ความเป็นพิษต่อเซลล์และ
การยับย้ังการทํางานของเอ็นไซม์พ
ลาสโมเดียม ฟัลซิฟารั่ม พลาสเมป
ซิน 2 ของสารสกัดจากพืช
สมุนไพรไทย (The effects of 
extracts from Thai medicinal 
plants on groeth of the 
protozoa parasites in vitro, 
cell cytotoxicity and 
Plasmodium falciparum 
plasmepsin II inhibition) 

อ.ดร.อุมาพร  
รุ่งสุริยะวิบูลย์ 

คณะสหเวชศาสตร์ วารสารเทคนิคการแพทย์ (Journal 
of the Medical Technologist 
Association of Thailand) ปีท่ี 38 
ฉบับท่ี 3 ธันวาคม 2553 หน้า 
3487-3500  

84. บทบาทของขนาดหน้าต่างท่ีมีต่อ
การปรากฏสีของวัตถุในห้อง
ทดสอบ (The Role of Window 
Sizes toward Color 
Appearance of Objects in 
Test Room) 

อ.กฤตพร ห้าวเจริญ คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์และการผังเมือง 

วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีท่ี 
13 ฉบับท่ี 12 ปี 2554 หน้า 36-44 

85. วรรณกรรมสัจนิยมมหัศจรรย์
สุนทรียศาสตร์ของการต่อต้านและ
การเมืองว่าด้วยอัตลักษณ์
วรรณกรรม 

รศ.ชูศักดิ ์ 
ภัทรกุลวณิชย์ 

คณะศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์สาร  ฉบับรัฐศาสตร์
ธรรมศาสตร์ 60 ปี/รัฐศาสตร์สาร 
30 ปี เล่มท่ี 2 เดือน ธันวาคม ปี 
2552 หน้า 53-87 

86. พุทธศาสนากับพลวัตชาติพันธุ์ใน
รัฐฉานกรณีศึกษา ครูบาบุญชุ่ม  
ญาณสังวโร (Buddhism in the 

ศ.ดร.เสมอชัย   
พูลสุวรรณ 

คณะสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา 

วารสารไทยคดีศึกษา ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 
1เดือนตุลาคม 2551-มีนาคม 2552 
หน้า 1 ถึง 56 
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Shan State : The Case Study 
of Khruba Boonchum 
Yanasangvaro) 

87. การประมาณค่าสัมประสิทธ์ิความ
เบ้ของการแจกแจงอินเวอร์สเกาส์
เซียน เม่ือข้อมูลมีค่าสูญหาย : 
การศึกษาเชิงจําลอง                
The Estimation  for  the  
Coefficients of  Skewness  of  
Inverse  Gaussian Distribution  
with  Missing  Values : A  
Simulation  Study 

ผศ.วราฤทธ์ิ  
พานิชกิจโกศลกลุ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

วารสารวิจัย มทร.ศรีวิชัย ปีท่ี  2  
ฉบับท่ี  1 มกราคม-มิถุนายน  2553  
หน้า  28-39 

88. การจัดการพ้ืนท่ีสีเขียวใน
สถาบันการศึกษาตามแผนปฏิบัติ
การเชิงนโยบายด้านการจัดการ
พ้ืนท่ีสีเขียวชุมชนเมืองอย่างย่ังยืน 
(The Management of Green 
Area in Educational 
Institutions in Accordance 
with the Action Policy of 
Green Area Management in 
Sustainable City) 

อ.วราลักษณ์  
คงอ้วน 

คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์และการผังเมือง 

วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ฉบับท่ี 1 เดือนธันวาคม 2553 หน้า 
141-150 

89. Investigation of the 
Association between 
Prostaglandin D2 (PGD2) 
Levels and Malaria 
Pathogenicity and Severity 

ศ.ดร.เกศรา   
ณ บางช้าง 

คณะสหเวชศาสตร์ Journal of Health Research,  
Volume 24, Number4, 
October-December 2010, pp. 
143-149 

90. การใช้รังสีเพ่ือเหน่ียวนําให้เกิดการ
แตกสลายด้วยปฏิกิริยา
ออกซิเดชันของพอลิเมอร์ผสม
ระหว่างพอลิเอทิลีนชนิดความ
หนาแน่นต่ําและแป้งมันสําปะหลัง 
(Radiation-induced oxidative 
degradation of LDPE/cassava 
starch blends) 

ผศ.ดร.วรารัตน์   
กังสัมฤทธิ์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ Thai  Journal  of  Physics, 
Series 4, 2009, pp. 165-168 
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22..22  ทุนสนับสนุนการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรทุนสนับสนุนการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร  
ทุนสนับสนุนการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร เป็นการสนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรของมหาวิทยาลัยท่ีสร้างสรรค์

ผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ท่ีมีคุณภาพ และสามารถนําไปจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรได้ โดยการให้เงินสนับสนุนผลงานท่ีได้รับการ   
จดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรแล้ว  

ในปีงบประมาณ 2553-2554 ได้มีการจัดสรรทุนสนับสนุนการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ตามรายการดังนี้ 

ประเภททุน ปีงบประมาณ 2553 ปีงบประมาณ 2554 
 จํานวนทุน งบประมาณ จํานวนทุน งบประมาณ 

1. ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร     
1.1 สิทธิบัตรในประเทศ     
- มธ. เป็นเจ้าของสิทธิบัตร/ได้รับประโยชน์  

(ทุนละ 40,000 บาท) 
4 160,000 - - 

-  มธ. ไม่ได้เป็นเจ้าของสิทธิบัตรและไม่ได้รับ
ประโยชน์ 

(ทุนละ 20,000 บาท) 

4 80,000 - - 

1.2 สิทธิบัตรต่างประเทศ     
-  มธ.เป็นเจ้าของสิทธิบัตร/ได้รับประโยชน์ 

(ทุนละ 80,000 บาท) 
- - - - 

-  มธ.ไม่ได้เป็นเจ้าของสิทธิบัตรและไม่ได้รับ
ประโยชน์ 

(ทุนละ 40,000 บาท) 

1 40,000 - - 

2. ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร     
2.1 อนุสิทธิบัตรในประเทศ     
-  มธ.เป็นเจ้าของสิทธิบัตร/ได้รับประโยชน์ 

(ทุนละ 20,000 บาท) 
1 20,000 2 40,000 

-  มธ.ไม่ได้เป็นเจ้าของสิทธิบัตรและไม่ได้รับ
ประโยชน์ 

(ทุนละ 10,000 บาท) 

1 10,000 2 20,000 

2.2 อนุสิทธิบัตรต่างประเทศ     
-  มธ.เป็นเจ้าของสิทธิบัตร/ได้รับประโยชน์ 

(ทุนละ 40,000 บาท) 
- - - - 

-  มธ.ไม่ได้เป็นเจ้าของสิทธิบัตรและไม่ได้รับ
ประโยชน์ 

(ทุนละ 20,000 บาท) 

- - - - 

รวม 11 310,000 4 60,000 
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ปีงบประมาณ 2553 จํานวน 11 ทุน งบประมาณรวม 310,000 บาท แบ่งเป็น 
1. ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร 

1.1 สิทธิบัตรในประเทศ 
1) ประเภทท่ี 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเจ้าของสิทธิหรือมีส่วนได้รับผลประโยชน์จากผลงาน 

เงินสนับสนุนทุนละ 40,000 บาท จํานวน 4 ทุน ดังน้ี 
ที่ ชื่อผลงาน ผู้วิจัย หน่วยงาน รายละเอียดสิทธิบัตร 

1. สิ่งบ่งชี้อายุการเก็บรักษาผัก 
และผลไม้สดพร้อมบริโภคท่ี
ตอบสนองต่อก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ 

รศ. วรภัทร  
ลัคนทินวงศ ์

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

เลขท่ีสิทธิบัตร 22548 
วันท่ีออกสิทธิบัตร  
19 ก.ย. 2550 
 

2. เครื่องจ่ายน้ําอัตโนมัติ รศ. มนู เฟ่ืองฟุ้ง คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

เลขท่ีสิทธิบัตร 24607 
วันท่ีออกสิทธิบัตร  
30 ก.ย. 2551 

3. เครื่องอบแห้งโดยใช้คลื่น
ไมโครเวฟร่วมกับระบบสะ
เป๊าเต็ดเบด 

รศ. ดร. ผดุงศักด์ิ  
รัตนเดโช 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เลขท่ีสิทธิบัตร 22549 
วันท่ีออกสิทธิบัตร 
19 ก.ย. 2550 

4. เครื่องทําขนมฝอยทอง ผศ. สมศักย์  
ธรรมนิวิฏฐ์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เลขท่ีสิทธิบัตร 24604 
วันท่ีออกสิทธิบัตร  
30 ก.ย. 2551 

 
2) ประเภทท่ี 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไม่ได้เป็นเจ้าของสิทธิและไม่มีส่วนได้รับผลประโยชน์จาก

ผลงาน เงินสนับสนุนทุนละ 20,000 บาท จํานวน 4 ทุน ดังน้ี 
 

ที่ ชื่อผลงาน ผู้วิจัย หน่วยงาน รายละเอียดสิทธิบัตร 

1. 
 

ระบบควบคุมเซอร์โวมอเตอร์
กระแสตรงท่ีไม่ใช้ตัววัดความเร็ว 

รศ. ดร. ธนัญชัย  
ลีภักด์ิปรีดา 

สถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร 

เลขท่ีสิทธิบัตร 21467 
วันท่ีออกสิทธิบัตร  
27 ก.พ. 2550 

2. อุปกรณ์วัดความเร็วและทิศทาง
ของลมโดยใช้เซอร์โวมอเตอร์
กระแสตรง 

รศ. ดร. ธนัญชัย  
ลีภักด์ิปรีดา 

สถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร 

เลขท่ีสิทธิบัตร 22118 
วันท่ีออกสิทธิบัตร  
6 ก.ค. 2550 

3. เครื่องเทียบหาน้ําหนักแคปซูล
ด้วยระบบลมดูด 

รศ.ดร. ธนัญชัย  
ลีภักด์ิปรีดา 

สถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร 

เลขท่ีสิทธิบัตร 25286 
วันท่ีออกสิทธิบัตร  
16 ม.ค. 2552 

4. ชุดถังหมักขยะเติมอากาศพลิก
กลับกองเองแบบประหยัด
พลังงาน 

รศ.ดร.ทวีป  
ชัยสมภพ 

สถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร 

เลขท่ีสิทธิบัตร 26147 
วันท่ีออกสิทธิบัตร  
18 มิ.ย. 2552 

 
1.2 สิทธิบัตรต่างประเทศ 

1) ประเภทท่ี 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเจ้าของสิทธิหรือมีส่วนได้รับผลประโยชน์จากผลงาน 
เงินสนับสนุนทุนละ 80,000 บาท ไม่มีผู้เสนอขอรับทุน 

2) ประเภทท่ี 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไม่ได้เป็นเจ้าของสิทธิและไม่มีส่วนได้รับผลประโยชน์จาก
ผลงาน เงินสนับสนุนทุนละ 40,000 บาท จํานวน 1 ทุน ดังน้ี 
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ที่ ชื่อผลงาน ผู้วิจัย หน่วยงาน รายละเอียดสิทธิบัตร 

1. 
 

Microtubule 
polymerization-inhibiting 
compound and its 
utilization 

รศ. รัฐดา จันทร์กลั่น คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

เลขท่ีสิทธิบัตร Japanese 
JP2009184968 
วันท่ีออกสิทธิบัตร  
6 ก.พ. 2551 

 
2.  ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

2.1  อนุสิทธิบัตรในประเทศ 
1)  ประเภทท่ี 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเจ้าของสิทธิหรือมีส่วนได้รับผลประโยชน์จากผลงาน 

เงินสนับสนุนทุนละ 20,000 บาท จํานวน 1 ทุน ดังน้ี 
ที่ ชื่อผลงาน ผู้วิจัย หน่วยงาน รายละเอียดอนุสิทธิบัตร 

1. รถเข็นคนพิการแบบปรับยืนได้
โดยไม่ใช้กําลังไฟฟ้า 

ผศ. ดร. บรรยงค์  
รุ่งเรืองด้วยบุญ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เลขท่ีอนุสิทธิบัตร 4648 
วันท่ีออกอนุสิทธิบัตร  
4 ธ.ค. 2551 

 
 

2)  ประเภทท่ี 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไม่ได้เป็นเจ้าของสิทธิและไม่มีส่วนได้รับผลประโยชน์จาก
ผลงาน เงินสนับสนุนทุนละ 10,000 บาท จํานวน 1 ทุน ดังน้ี 

ที่ ชื่อผลงาน ผู้วิจัย หน่วยงาน รายละเอียดอนุสิทธิบัตร 

1. อุปกรณ์ชุดแยกล้างไส้เดือนฝอย
ศัตรูแมลงท่ีเพาะเลี้ยงด้วย
อาหารเหลว 

รศ. ดร. สุทธิชัย สมสุข คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

เลขท่ีอนุสิทธิบัตร 4644 
วันท่ีออกอนุสิทธิบัตร  
27 พ.ย. 2551 

 
2.2  อนุสิทธิบัตรต่างประเทศ 

1)  ประเภทท่ี 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเจ้าของสิทธิหรือมีส่วนได้รับผลประโยชน์จากผลงาน 
เงินสนับสนุนทุนละ 40,000 บาท ไม่มีผู้เสนอขอรับทุน 

2) ประเภทท่ี 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไม่ได้เป็นเจ้าของสิทธิและไม่มีส่วนได้รับผลประโยชน์จาก
ผลงาน เงินสนับสนุนทุนละ 20,000 บาท ไม่มีผู้เสนอขอรับทุน 
 

ปีงบประมาณ 2554 จํานวน 4 ทุน งบประมาณรวม 60,000 บาท แบ่งเป็น 
1. ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร 

1.1 สิทธิบัตรในประเทศ 
1) ประเภทท่ี 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเจ้าของสิทธิหรือมีส่วนได้รับผลประโยชน์จากผลงาน 

เงินสนับสนุนทุนละ 40,000 บาท ไม่มีผู้เสนอขอรับทุน 
2) ประเภทท่ี 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไม่ได้เป็นเจ้าของสิทธิและไม่มีส่วนได้รับผลประโยชน์จาก

ผลงาน เงินสนับสนุนทุนละ 20,000 บาท ไม่มีผู้เสนอขอรับทุน 
1.2 สิทธิบัตรต่างประเทศ 

1) ประเภทท่ี 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเจ้าของสิทธิหรือมีส่วนได้รับผลประโยชน์จากผลงาน 
เงินสนับสนุนทุนละ 80,000 บาท ไม่มีผู้เสนอขอรับทุน 

2) ประเภทท่ี 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไม่ได้เป็นเจ้าของสิทธิและไม่มีส่วนได้รับผลประโยชน์จาก
ผลงาน เงินสนับสนุนทุนละ 40,000 บาท ไม่มีผู้เสนอขอรับทุน 

 
 



รรายงานประจําปี ายงานประจําปี 22555533  --  22555544  113399  

  

 

2.  ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 
2.1  อนุสิทธิบัตรในประเทศ 

1)  ประเภทท่ี 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเจ้าของสิทธิหรือมีส่วนได้รับผลประโยชน์จากผลงาน 
เงินสนับสนุนผลงานละ 20,000 บาท จํานวน 2 ผลงาน ดังน้ี 

 
ที่ ชื่อผลงาน ผู้วิจัย หน่วยงาน รายละเอียดอนุสิทธิบัตร 

1 หัววัดค่าความนําไฟฟ้าของ
ของเหลวโดยวิธี แวน เดอ พาว 
(van der pauw) 

รศ. มนู เฟ่ืองฟุ้ง คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

เลขท่ีอนุสิทธิบัตร 5206 
วันท่ีออกอนุสิทธิบัตร  
19 ม.ค. 2553 

2 หัววัดระดับของเหลวท่ีอาศัย
หลักการหักเหแสง 

รศ. มนู เฟ่ืองฟุ้ง คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

เลขท่ีอนุสิทธิบัตร 5505 
วันท่ีออกอนุสิทธิบัตร  
9 ก.ค. 2553 

 
2) ประเภทท่ี 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไม่ได้เป็นเจ้าของสิทธิและไม่มีส่วนได้รับผลประโยชน์จาก

ผลงาน เงินสนับสนุนผลงานละ 10,000 บาท จํานวน 2 ผลงาน ดังน้ี 
 

ที่ ชื่อผลงาน ผู้วิจัย หน่วยงาน รายละเอียดอนุสิทธิบัตร 

1 ผลิตภัณฑ์น้ําสลัดไขมันตํ่าท่ีใช้
แป้งดัดแปรเป็นสารทดแทน
ไขมันและกรรมวิธีในการผลิต
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 

รศ. ดร. จารุณี  
โลกสุวรรณ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

เลขท่ีอนุสิทธิบัตร 5797 
วันท่ีออกอนุสิทธิบัตร  
23 พ.ย. 2553 

2 กางเกงใส่ตรวจภายในสําหรับ
สตรี 

ผศ. จุลจราพร  สินศิริ คณะพยาบาลศาสตร์ เลขท่ีอนุสิทธิบัตร 5404 
วันท่ีออกอนุสิทธิบัตร  
31 พ.ค. 2553 

 
2.2  อนุสิทธิบัตรต่างประเทศ 

1)  ประเภทท่ี 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเจ้าของสิทธิหรือมีส่วนได้รับผลประโยชน์จากผลงาน 
เงินสนับสนุนทุนละ 40,000 บาท ไม่มีผู้เสนอขอรับทุน 

2) ประเภทท่ี 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไม่ได้เป็นเจ้าของสิทธิและไม่มีส่วนได้รับผลประโยชน์จาก
ผลงาน เงินสนับสนุนทุนละ 20,000 บาท ไม่มีผู้เสนอขอรับทุน 
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2.3  ทุนสนับสนุนการจัดทําบทความจากวิทยานิพนธ์ (สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา) 
 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน

วารสารวิชาการหรือนําเสนอต่อท่ีประชุมวิชาการที่มีรายงานสืบเนื่องจากการประขุม (Proceeding) โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 
1. ประเภทท่ี 1 บทความท่ีได้รับการตอบรับการตีพิมพ์ หรือตีพิมพ์แล้วในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีค่า 

impact factor  ให้ได้รับเงินสนับสนุนทุนละ 15,000 บาท 
2. ประเภทท่ี 2 บทความท่ีได้รับการตอบรับการตีพิมพ์ หรือตีพิมพ์แล้วในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไม่มีค่า 

impact factor หรือได้นําเสนอต่อท่ีประชุมวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceeding)  ให้ได้รับเงิน
สนับสนุนทุนละ 8,000 บาท 

3. ประเภทท่ี 3 บทความท่ีได้รับการตอบรับการตีพิมพ์ หรือตีพิมพ์แล้วในวารสารวิชาการระดับชาติ หรือได้นําเสนอ
ต่อท่ีประชุมวิชาการระดับชาติ ท่ีมีรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceeding)  ให้ได้รับเงินสนับสนุนทุนละ 5,000 บาท  ในปี
การศึกษา 2552-2553 ได้มีการจัดสรรทุนสนับสนุนการจัดทําบทความจากวิทยานิพนธ์ ดังนี้  

 

ประเภททุน 
ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 

จํานวนทุน งบประมาณ (บาท) จํานวนทุน งบประมาณ   (บาท) 
ประเภทท่ี 1 1 15,000 1 15,000 
ประเภทท่ี 2 7 56,000 12 96,000 
ประเภทท่ี 3 10 50,000 55 275,000 

รวม 18 121,000 68 386,000 
 

กราฟแสดงผลการจัดสรรทุนสนับสนุนการจัดทําบทความจากวิทยานิพนธ์และการจัดสรรประจํา 
ปีการศึกษา 2551-2553 

 

 
 
 
 
 
 
 

ปีการศึกษา 2551 ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553

38 18
68

240,000 121,000
386,000

ทุน

งบประมาณ (บาท)
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ปีการศึกษา 2552 มีจํานวนผู้ได้รับทุนท้ังส้ิน 18 ทุน ดังนี้ 
ประเภทท่ี 1 บทความท่ีได้รับการตอบรับการตีพิมพ์หรือตีพิมพ์แล้วในวารสารวิชาการนานาชาติท่ีมีค่า impact factor ให้ได้รับเงิน
สนับสนุนทุนละ 15,000 บาท มีผู้ได้รับทุนสนับสนุน จํานวน 1 ทุน ดังน้ี 

ที่ ชื่อ-นามสกุล คณะ ชื่อบทความ รายละเอียดการตีพิมพ์ 

1 นายสําเริง  
อินกล่ํา 

คณะทันต
แพทยศาสตร์ 

การศึกษาชีวกลศาสตร์ด้วยวิธีไฟไนต์
เอลิเมนต์ของรากฟันเทียมซ่ึงฝังอยู่ใน
กระดูกขากรรไกรบนท่ีมีการเสริม
กระดูกร่วมด้วย (Influence of graft 
quality and marginal bone loss 
on implants placed in maxillary 
grafted sinus : a finite element 
study) 

Medical and Biological 
Engineering and Computing, 
Publish online: 29 April 2010, 9 
p. 

 
 
ประเภทท่ี 2  บทความท่ีได้รับการตอบรับการตีพิมพ์ หรือตีพิมพ์แล้วในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไม่มีค่า impact factor 
หรือได้นําเสนอต่อท่ีประชุมวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceeding)  ให้ได้รับเงินสนับสนุนทุนละ 
8,000 บาทมีผู้ได้รับทุน จํานวน 7  ทุน 
 

ที่ ชื่อ-นามสกุล คณะ ชื่อบทความ รายละเอียดการตีพิมพ์ 

1 นางสาวนันทนา  
วงษ์ไทย 

ศิลปศาสตร์ อุปลักษณ์ประสาทสัมผัสในภาษาไทย 
: การศึกษาตามแนวภาษาศาสตร์ปริ
ชาน (Synaesthetic Metaphors in 
Thai : A Cognitive Linguistic 
Study) 

Journal of Korean Association of 
Thai Studies, Volume 16-2, 
February, 2010, pp. 1-27 

2 นางสาวนันทิดา  
สหัชอติเรกลาภ 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

Optimization of 
biotransformation conditions of 
20-hydroxyesone by Curvalaria 
lunata NRRL2178 

The 21st Annual Meeting and 
international conference of the 
Thai Society For Biotechnology 
"Biotechnology: A Solution to 
thr Global Economic Crisis?" 
(TBS 2009) Bangkok, Thailand in 
24 - 25 September 2009 pp.142-
149 

3 นางสาวมนทกานต์ิ 
ภาณุสิทธิกร 

วิศวกรรมศาสตร์ การทํานายการเกิด Paroxysmal 
Atrial Fibrillation ด้วยเทคนิค 
Wavelet Transform  
(Prediction of Paroxysmal Atrial 
Fibrillation Occurrence with 
Wavelet based Markers) 

 ECTI - International Conference 
2010 on 19-21 May 2010 at The 
Empress Convention Chiang Mai, 
Thailand. Pages.371-374 
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ที่ ชื่อ-นามสกุล คณะ ชื่อบทความ รายละเอียดการตีพิมพ์ 

4 นายประเสริฐ  
ลิ่มสกุล 

วิศวกรรมศาสตร์ การประยุกต์วิธีฝูงมดสําหรับวางแผน
ขยายระบบส่งกําลังไฟฟ้าโดยพิจารณา
ความม่ันคง (An Application of Ant 
Colony Optimization to 
Transmission Expansion 
planning with Security 
Constraints) 

8th The international 
conference on Advance in 
Power System Control, 
Operation and Management 
(APSCOM 2009), 8-11 November 
2009 

5 นายมงคล  
วรรณประภา 

วิศวกรรมศาสตร์ การศึกษาผลการทดลองการกระเจิง
แสงเปรียบเทียบกับแบบจําลอง BRDF 
เพ่ือออกแบบระบบการวัดขนาดของ
อนุภาคบนพื้นผิวส่วนประกอบ
ฮาร์ดดิสไดร์ฟ (The Study of 
Experimental Results of 
Scattering Light compared to 
BRDF Simulation for the 
Measurement System Design of 
Partical Size on Surface of 
Components of Hard Disk Drive) 

The 2010 ECTI International 
Conference on Electrical 
Engineering/Electronic, 
Computer,Telecommunications 
and Information Technology 
(ECTI-CON 2010),Empress 
Convention Centre Chiang Mai, 
Thailand, 19-21 May 2010, 
pp.1132-1136 

6 นายพิชัย  
จันทร์มณี 

วิศวกรรมศาสตร์ กรณีศึกษาการประยุกต์อิเล็กโทรด อีดี
เอ็ม ด้วยวิธีโลหะวิทยาผง ( Astudy 
of Fabrication EDM Electrode by 
powder Metallurgy Method 

The 3rd Technology and 
innovation for Sustainable 
Development international 
Conference,  March 4-6, 2010, 
Nong Khai,Thailand, pp. 430-434 

7 นายสุเมธ  
นัฏสถาพร 

วิศวกรรมศาสตร์  Per-Survivor Iterative 
Interpolated Timing Recovery 
for Magnetic Recording System.    

The 3rd International Data 
Storage Technology Conference, 
DST-CON 2010,BITEC, Bamgkok, 
May 26-28, 2010  pp.218-221        
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ประเภทท่ี 3 บทความท่ีได้รับการตอบรับการตีพิมพ์ หรือตีพิมพ์แล้วในวารสารวิชาการระดับชาติ หรือได้นําเสนอต่อท่ีประชุม
วิชาการระดับชาติ ท่ีมีรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceeding)  ให้ได้รับเงินสนับสนุนทุนละ 5,000 บาท มีผู้ได้รับทุนจํานวน 
10 ทุน 

ที่ ชื่อ-นามสกุล คณะ ชื่อบทความ รายละเอียดการตีพิมพ์ 

1 นายภูริชญ์  
ธีระวัฒนประสิทธ์ิ 

สังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ 

ตามรอยเส้นทางเศรษฐกิจพอเพียง : 
วิธีคิดสู่แนวทางการปฏิบัติในวิถีการ
ดํารงชีวิต (Sufficiency Philosophy 
is viewed as concept, principle 
and guideline for livelihood of, 
individuals, families,community 
and society.) 

ตอบรับการตีพิมพ์ในวารสารสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ ปีท่ี 18 ฉบับท่ี 1 
เดือนมกราคม- มิถุนายน 2553  

2 นางสาวอุทัยวรรณ 
ทองท้ังวงศ์ 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

ผลของการทดแทนแป้งสาลีด้วยแป้ง
ข้าวสีนิลต่อคุณภาพของบัตเตอร์เค้ก 
(Effect of Wheat Flour 
Substitution with Sinin Rice 
Flour on Qualities of Butter 
Cake) 

การประชุมทางวิชาการ ครั้งท่ี 48 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เล่มท่ี 8 
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร กุมภาพันธ์ 
2553 หน้า 195- 202 

3 นางสาวกาญจนา  
ชูมนต์ 

วิศวกรรมศาสตร์ การประยุกต์แผนที่นําทางเทคโนโลยี
สําหรับนโยบายสาธารณะ : 
กรณีศึกษาแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้า
แห่งชาติ (An Application of 
Technology Raod Mapping For 
Public Policy : A case of 
National Power Development 
Plan) 

ตอบรับการตีพิมพ์ในวารสารปัญญา
ภิวัฒน์ ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 2 เดือนมกราคม 
- มิถุนายน 2553 

4 นายอนุชิต  
ปราบนคร 

วิศวกรรมศาสตร์ การพัฒนาเคร่ืองปอกมะละกอ
(Development of Papaya 
Peeling  Machine)  

การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรม
เกษตรแห่งประเทศไทย (TSAE) ครั้งท่ี 
11 ประจําปี 2553 6-7 พฤษภาคม 
2553 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกําแพงแสน หน้า 137-142 

5 นางสาวศณุิตา  
มากชูชิต 

แพทยศาสตร์ การศึกษาฤทธิ์ในการยับย้ังไนตริกอ
อกไซด์จากสมุนไพรไทยชื่อโกฐท้ังห้า 
(Nitric Oxide Inhibitory Activity 
of Thai Medicinal Plants Called 
Kod-Tung-Ha.) 

Thai Journal of Pharmacology, 
Vol.32, No.1,2010 pp.188-191  

6 นางสาววัชรินทร์  
ปะทันโต 

แพทยศาสตร์ การศึกษาความเป็นพิษเฉียบพลันและ
พิษเรื้อรังของสารสกัดน้ําจากผลแห้ง
ของสมอไทยในหนูขาว (Acute and 
Chronic Toxicity Studies of the 
Water Extracts from Dried Fruits 
of  Terminalia Chebula Retz. In 
Rats.) 

การประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปี
2552 ระหว่างวันท่ี 14-17 กรกฎาคม 
2552 ณ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หน้า169-
177 
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ที่ ชื่อ-นามสกุล คณะ ชื่อบทความ รายละเอียดการตีพิมพ์ 

7 อมรรัตน์  
เกิดแก้ว 

สหเวชศาสตร์ การศึกษาระดับโมเลกุลของโปรตีน
aquaporin ในพยาธิชนิด  F. 
Gigantica (Fasciola gigantica : 
molecular analysis of water 
channel protein (aquaporin)) 

Thai Journal of Pharmacology, 
Vol.32, No.1,2010  March, pp. 
263-265  

8 นางสาวมยุรี   
พูนผลวัฒนาภรณ์ 

ศิลปศาสตร์ ภาษาไทยถิ่นเหนือท่ีตําบลท่าสายลวด 
อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก (Norther 
Thai Dialect at Tambol 
Thaisailuat, Amphoe Maesod, 
Tak Province) 

ตอบรับการตีพิมพ์ในวารสารวรรณวิ
ทัศน์  ฉบับปีท่ี 10 เดือนพฤศจิกายน 
2553 

9 นางสาวจุฬา 
ลักษณ์ ถวัลย์ภิยโย 

ศิลปศาสตร์ การถอดอักษรคําท่ีมาจากภาษาไทย
ในหนังสือนําเท่ียวภาษาฝร่ังเศส 
(Transcription of Thai Words in 
French Guide Books) 

ตอบรับการตีพิมพ์ในวารสารสมาคม
ครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย  
ฉบับ 119 ปีท่ี 33 เล่มท่ี 1 เดือน
มกราคม-มิถุนายน 2553 

10 นางสาวศนิ  
ไทรหอมหวล 

ศิลปศาสตร์ การวิเคราะห์ค่านิยมของคนญี่ปุ่นท่ี
ปรากฏในสํานวนญี่ปุ่นเกี่ยวกับสัตว์ 
(An Analysis of Values in 
Japanese Idiomatic Expressions 
as related to Animals) 

ตอบรับการตีพิมพ์ใน Proceeding
การประชุมวิชาการระดับชาติ
เครือข่ายญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย
ครั้งท่ี3 วันท่ี 15-17 ตุลาคม 2552 ณ 
คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
 
ปีการศึกษา 2553 มีผู้ได้รับทุนท้ังสิ้น 68 ทุน ดังน้ี  
ประเภทท่ี 1 บทความท่ีได้รับการตอบรับการตีพิมพ์หรือตีพิมพ์แล้วในวารสารวิชาการนานาชาติท่ีมีค่า impact factor ให้ได้รับเงิน
สนับสนุนทุนละ 15,000 บาท มีผู้ขอรับทุนสนับสนุน จํานวน 1 ทุน 

ที่ ชื่อ-นามสกุล คณะ ชื่อบทความ รายละเอียดการตีพิมพ์ 
1 นางสาวกาญจนา   

ชูมนต์ 
วิศวกรรมศาสตร์ การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับแผนท่ี

นําทางเทคโนโลยี : กรณีศึกษา
อินเตอร์เน็ตผ่านสายไฟฟ้า  
(A literature review on 
technology road - mapping: A 
case of power -Line 
communication)  

African Journal of Business 
Management Vol.5(41) pp. 5477-
5488. 18 July, 2011 
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ประเภทท่ี 2  บทความท่ีได้รับการตอบรับการตีพิมพ์ หรือตีพิมพ์แล้วในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไม่มีค่า impact factor 
หรือได้นําเสนอต่อท่ีประชุมวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceeding)  ให้ได้รับเงินสนับสนุนทุนละ 
8,000 บาทมีผู้ได้รับทุน จํานวน 12 ทุน 
 

ที่ ชื่อ-นามสกุล คณะ ชื่อบทความ รายละเอียดการตีพิมพ์ 
1 นายภาสุระ  

อังกุลานนท์ 
วิศวกรรมศาสตร์ Hybridisations of Variable 

Neighbourhood and Modified 
Simplex Methods to Harmony 
Search Algorithm for Process 
Optimisations  

Proceeding of International 
MultiConference of Engineer 
and Computer Scientists 2010 
Vol III, IMECS 2010 March 17-
19,2010 Hong Kong, pp 2080-
2085 

2 นางนิศากร   
สมสุข 

วิศวกรรมศาสตร์ Determining Enabling Factor 
University Technology Business 
Incubation Program: Resource-
Based View Theory 

Industrial Engineering and 
Engineering Management (IEEM), 
2010 IEEE International 
Conference, 7-10 Dec, 2010, 
Macau, pp. 1032-1037 

3 นายณรงค์พันธ์   
รุ่งเจริญ 

วิศวกรรมศาสตร์ The Measurement System of 
Sizes and Number of Particle on 
Surface of Hard 

International Review on 
Computers and Software 
(IRECOS), Vol. 5 No. 6, 
November 2010, pp. 689-695 

4 นายประสิทธ์ิ   
ป้องสูน 

วิศวกรรมศาสตร์ อุปกรณ์กําเนิดสัญญาณอัลตราไวด์
แบนด์ ด้วยวงจรจัดรูปพัลส์แบบคาส
โคด(Ultra wideband pulse 
generator with cascode impulse 
shaping circuit) 

IEEE, The 9th International on 
Antenna, Propagation and EM 
Thoery,2010, 29 Nov.- 2 Dec., 
2010 Guangzhou, China, pp. 
1128-1131 

5 นายทักษิณ   
นพคุณ 

วิศวกรรมศาสตร์ A New Medthod for current 
differential ISFET/REFET 
Readont Circuit 

2011 International Conference 
on Communication and 
Electronics Information 22-24 
Feb 2011, Haikou, China, pp. 
268-271 

6 นายวุฒินันท์   
นุ่นแก้ว 

วิศวกรรมศาสตร์ Concurrent Cell Formation for 
Cellular Munufacturing System 
by Preemptive Fuzzy Goal 
Programming 

International Multi Conference 
of Engineers and Computer 
Scientists 2011, Hong Kong 16-
18 March 2011, pp1151-1156 

7 นางสาวโรสลีนา   
ยูโซะ 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

การวิเคราะห์ความหนาและค่าคงท่ีทาง
แสงของฟิล์มเซอร์โคเนียมไดออกไซด์
ด้วยสเปกโตรสโคปิก อีลิปโซเมทรี
และสเปกโตรโฟโตเมทรี
(Determination of the thickness 

Proceedings of 2nd International 
Science, Social Science, 
Engineering and Energy 
Conference 2010 (I-SEEC 2010), 
Nakhonpanom, Thailand, 15-16 
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and optical constants of zro2 by 
spectroscopic ellipsometry and 
spectrophotometric method) 

December 2010, pp. 515-520 

8 นางสาวทรัพย์
อนันต์ วิเศษชาติ 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

การศึกษาโปรตีโอมจากเซลล์
กระเพาะลูกน้ํายูงเม่ือได้รับโปรตีน
สารพิษ Binary จากแบคทีเรีย 
Bacillus sphaericus (Proteomics 
analysis of mosquito larval gut 
cells treated with Bacillus 
sphaericus Binary toxin) 

Proceeding of the 3rd 
International conference on 
Biochemistry and Molecular 
Biology (BMB 2011), 6-8 April 
2011, pp. 48-51 

9 นายอนุรักษ์ เชื้อ
ม่ัง 

สหเวชศาสตร์ การตรวจวิเคราะห์ปริมาณอะซิโธรมัย
ซินในพลาสมาด้วยเทคนิคลิควิดโคร
มาโทกราฟีแมสสเปกโทรเมตรี และ
การประยุกต์ใช้ในการศึกษาเภสัช
จลนศาสตร์ในผู้ป่วยมาลาเรีย (An 
aiternative liquid 
chromatographymass 
spectrometic method for 
determination of azithromycin 
in human plasma and tis 
application to pharmacokinetic 
study of patients with malaria) 

Southern Asian Journal of 
Tropical Medicine and Public 
Health, Vol. 41, No. 5, 
September 2010, pp. 1048-1058 

10 นางสาวภูนุช   
มูหะหมัด 

สหเวชศาสตร์ การทดสอบความไวของเชื้อต่อยาของ
เชื้อมาลาเรียชนิดไวแวกซ์จากผู้ป่วย 
(Assessment of in vitro 
sensitivity of Plasmodium vivax 
fresh isolates) 

Asian Pacific Journal of Tropical 
Biomecine Volume 1, Number 1, 
January, 2011, pp. 49-53 

11 นางวิภาวรรณ  
เล้าอรุณ 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

Generation of Uniform Designs 
in the k-dimensional Ball 

Journal of the Thai Statistical 
Association, July 2011; 9(2) : 
103-127 

12 นายอมรเทพ   
วิชาสิริกุล 

วิศวกรรมศาสตร์ Spontaneous Emission of 
Silicon-based on 2D Photonic 
Crystal Slabs with the 
Honeycomb lattice and 
Quantom Dot. 

การประชุมวิชาการ The 13th 
International Conference on 
Advanced Communication 
Technology. Feb.13-16 2011, 
Phoenix Park, Republic of Korea, 
pp.485-490 
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ประเภทท่ี 3 บทความท่ีได้รับการตอบรับการตีพิมพ์ หรือตีพิมพ์แล้วในวารสารวิชาการระดับชาติ หรือได้นําเสนอต่อท่ีประชุม
วิชาการระดับชาติ ท่ีมีรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceeding)  ให้ได้รับเงินสนับสนุนทุนละ 5,000 บาท มีผู้ได้รับทุนจํานวน 
55 ทุน 
 

ที่ ชื่อ-นามสกุล คณะ ชื่อบทความ รายละเอียดการตีพิมพ์ 

1 นายณรงค์กรณ ์  
อุทาทิพย์ 

วิศวกรรมศาสตร์ การประเมินมูลค่าความเสียหายจาก
เหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้องในพ้ืนท่ีนิคม
อุตสาหกรรมนวนครด้วยวิธี
โครงข่ายประสาทเทียมแบบฟัซซี
(Outage cost assessment in 
Navanakorn industial estate 
by fuzzy logic) 

การประชุมวิชาการงานวิจัยและ
พัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งท่ี 2 (ECTI-
CARD 2010), 10-12 พ.ค. 2553, 
โรงแรมจอมเทียน ปาล์มบีช, พัทยา 
ประเทศไทย, 492-497 

2 นางสาวพิมลพร   
กุดสง 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

โคลิฟอร์มแบคทีเรียท้ังหมดกับ
คุณภาพน้ําของลุม่น้ําย่อยฝั่ง
ตะวันตกแม่น้ําน่าน ( Total 
Coliform Bacteria and Water 
Quality in Western Nan Nan 
Sub-River Basin) 

Proceedings of 1st Thailand 
INWEPF Symposium W Multiple 
Roles of Paddy Fields Related 
to Integrated Resources 
Management, 17 June 2010, 
Bangkok, Thailand, pp. 102-106 

3 นางสาวธัญญรัศม์ 
ศรีศักด์ิเลขา 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

การศึกษาความเป็นกรด-เบส 
ปริมาณอินทรียวัตถุและ
ความสามารถในการแลกเปลี่ยน
ประจุบวกของดินในจังหวัดระยอง
(The Study of Soil Reaction, 
Organic Matter and Cation 
Exchange Capacity(CEC) of Soil 
in Rayong Province) 

Proceedings of 1st Thailand 
INWEPF Symposium W Multiple 
Roles of Paddy Fields Related 
to Integrated Resources 
Management, 17 June 2010, 
Bangkok, Thailand, pp. 96-101 

4 นางสาวภัทรียา   
สังข์ดี 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

อิทธิพลของค่าความเป็นกรด - เบส
และปริมาณอินทรีวัตถุท่ีมีต่อ
ความสามารถของดินในการดูดซับ
สารพาราควัท (Influence of pH 
and Organic Matter Effect to 
Capacity of Soil for Adsorption 
ParaQuat) 

Proceedings of 1st Thailand 
INWEPF Symposium W Multiple 
Roles of Paddy Fields Related 
to Integrated Resources 
Management, 17 June 2010, 
Bangkok, Thailand, pp. 90-95 

5 นางสาวรุ่งนภา  
เรืองโรจน์ 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

ดัชนีคุณภาพนํ้า (WQI) กับประเมิน
การสูญเสียดิน : กรณีศึกษา อําเภอ
น้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ (Water 
Qaulity Index(WQI) and 
Assessment Soil Loss : A Case 
Study in Namnao District, 
Phetchabun Province) 

Proceedings of 1st Thailand 
INWEPF Symposium W Multiple 
Roles of Paddy Fields Related 
to Integrated Resources 
Management, 17 June 2010, 
Bangkok, Thailand, pp. 114-120 
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6 นายสุทธยศ   
ย้ิมพูลทรัพย์ 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

ดัชนีความหลากหลายของไดอะตอม
กับคุณภาพน้ํา ในลุ่มน้ําย่าง จังหวัด
น่าน (Divesity Index of Diatoms 
and its Water Quality in Yang 
river Basin, Nan Province) 

Proceedings of 1st Thailand 
INWEPF Symposium W Multiple 
Roles of Paddy Fields Related 
to Integrated Resources 
Management, 17 June 2010, 
Bangkok, Thailand, pp. 107-113 

7 น.ส.จุฑารัตน์   
โพธ์ิหลวง 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

ผลเฉลยเชิงวิเคราะห์ของสมการเน
เวียร์สโตกส์ในสองมิติสําหรับการ
ไหลอากาศแบบแกว่งกวัดใน
ทางเดินหายใจส่วนบนของมนุษย์ 
(Analytical solution of the 
two-dimensional Navier-stokes 
equational for the oscillating 
airflow in a human upper 
airway) 

Proceeding of the 16th Annual 
Meeting in Mathematics 
(AMM2011), March 10-11, 2011, 
Khon Kaen University, Khon 
Kaen, Thailand, pp 97-105 

8 น.ส.สุธิดา   
ชาญวารินทร์ 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

ฟองสบู่เชิงระนาบบนคร่ึงระนาบ
สําหรับอาณาบริเวณห้าบริเวณท่ีมี
ความดันเท่ากัน (Planar Soap 
Bubbles on a Half Plane for 
Five Areas with Equal Pressure 
Regions) 

Proceeding of the 16th Annual 
Meeting in Mathematics 
(AMM2011), March 10-11, 2011, 
Khon Kaen University, Khon 
Kaen, Thailand, pp. 229-236 

9 น.ส.ลักสนา  
ปานฤทธิ์ 

สหเวชศาสตร์ การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อ
โปรตีน cathepsin-L และ 
cystatin ของพยาธิใบไม้ตับสัตว์
ชนิด Fasciola gigantica 
(Production of monoclonal 
antibodies against cathepsin-L 
and cystatin of Fasciola 
gigantica) 

Thai journal of Phamacology, 
Vol.32, No 1, 2010 หน้า 266-268 
จากการการประชุมสมาคมเภสัชวิทยา
ครั้งท่ี 32 23-26 มีนาคม 2553 ณ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศ
ไทย 

10 น.ส. อาทิตยา   
เท่ียงสู่สุข 

สหเวชศาสตร์ การศึกษาการออกฤทธิ์ต้าน
มาลาเรียของสมุนไพรไทยในเบื่อง
ต้น (Pre;iminary study on 
antimalaria activites of Thai 
herbal medicines) 

Thai journal of Phamacology, 
Vol.32, No 1, 2010 หน้า 46-49จาก
การประชุมสมาคมเภสัชวิทยาคร้ังท่ี 
32, 25-26 มีนาคม 2553 ณ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศ
ไทย 
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11 น.ส. นิภาวรรณ  
ลาภบุญเรือง 

สหเวชศาสตร์ การจําแนกและศึกษาคุณสมบัตขิอง
แอนติเจนชนิดใหม่ในพยาธิใบไม้ตับ
ของคนชนิด Opisthorchis 
viverrini (Identification and 
characterization of novel 
antigens from Opisthorchis 
viverrini) 

Thai Journal of Pharmacology, 
Vol. 32, No 1, 2010 หน้า 281-283 
จากการประชุมสมาคมเภสัชวิทยาคร้ัง
ท่ี 32,  25-26 มีนาคม 2553 ณ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ประเทศ
ไทย 

12 นายตุลยากร เปล่งสุ
ริยการ 

สหเวชศาสตร์ การศึกษาความเป็นพิษ คุณสมบตัิ
ต้านอนุมูลอิสระและฤทธ์ิต้านมะเร็ง
ของสมุนไพรขิงต่อหนูแฮมสเตอร์ท่ี
ถูกกระตุ้นให้เป็นมะเร็งท่อน้ําดี
(Study on acute toxicity, anti-
oxidant and anticancer activity 
of ginger on Opisthorchis 
viverrini-carcinogen induced 
cholangiocarcinoma in 
hamsters) 

Thai Journal of Pharmacology, 
Vol. 32, No 1, 2010 หน้า 225-229 
ในการประชุมสมาคมเภสัชวิทยาคร้ังท่ี 
32,  25-26 มีนาคม 2553 ณ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ประเทศ
ไทย 

13 น.ส. กัลยรัตน์   
บุญประเสริฐ 

สหเวชศาสตร์ ความหลากหลายทางพันธุกรรมของ
ยีนส์ฮีมออกซิจีเนส-1 ในประชากร
ไทยท่ีได้รับเคดเม่ียมในระดับตํ่า 
(Genetic polymorphism of 
hemee-oxygenase-1 in Thai 
population with low 
environment cadmium 
exposure) 

Thai Journal of Pharmacology, 
Vol. 32, No 1, 2010 หน้า 225-229 
ในการประชุมสมาคมเภสัชวิทยาคร้ังท่ี 
32,  25-26 มีนาคม 2553 ณ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ประเทศ
ไทย 

14 น.ส. วรรษิกา   
ผดุงศิลป ์

สหเวชศาสตร์ การศึกษาหน้าท่ีของเอนไซม์ 
Leucine aminopeptidase ใน
ปรสิต Fasciola gegantica เพ่ือ
พัฒนาวัคซีนในสัตว์สําหรับโรค 
Fasciosis (Leucine 
aminopeptidase of Fasciola 
gigantica: Functional 
characterization and 
evaluation as a vaccin in 
animal fasciolosis) 

Thai Journal of Pharmacology, 
Vol. 32, No 1, 2010 หน้า 314-316 
จากการประชุมสมาคมเภสัชวิทยาคร้ัง
ท่ี 32,  25-26 มีนาคม 2553 ณ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ประเทศ
ไทย 

15 นายพงศกร   
มาตย์วิเศษ 

สหเวชศาสตร์ ความสัมพันธ์ระดับฮอร์โมนระหว่าง
โฮสต์และปรสิตในโรคฟาสซิโอโลซิส 
(Host-parasote interactions at 
the hormonal level in 
Fasciolosis) 

Thai Journal of Pharmacology, 
Vol. 32, No 1, 2010 หน้า 287-289 
จากการประชุมสมาคมเภสัชวิทยาคร้ัง
ท่ี 32,  25-26 มีนาคม 2553 ณ 
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์  ประเทศ
ไทย 
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16 น.ส. มยุรี   
ธาราสุข 

สหเวชศาสตร์ คุสมบัติทางชีววิทยาระดับโมเลกุล
และชีวเคมีของโปรตีนซีสเททินชนิด
ท่ี 1 (สเตฟิน) ของพยาธิใบไม้ตับ 
Fasciola gigantica (Molecular 
and biochemical 
characterization of type I 
cystatin (Stefin) of Fasciola 
gigantica) 

Thai Journal of Pharmacology, 
Vol. 32, No 1, 2010 หน้า 269-271 
จากการประชุมสมาคมเภสัชวิทยาคร้ัง
ท่ี 32,  25-26 มีนาคม 2553 ณ 
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์  ประเทศ
ไทย 

17 น.ส. ปพิชญา พรหม
ประดิษฐ์ 

สหเวชศาสตร์ การศึกษาความสมัพันธ์ระหว่าง
ความหลากหลายทางพันธุกรรมของ
ยีน pfatp6 และความไวต่อยาต้าน
มาลาเรียชนิดอาร์ติซูเนตและเมฟ
โฟลควินของเชื้อมาลาเรียชนิดฟาลซิ
พารัมในประเทศไทย (Pfatp6 
polymorphisms of 
Plasmodium falciparum 
isolates in Thailand and 
association with in vitro 
sensitivity ti artesunate and 
mefloquine) 

Thai Journal of Pharmacology, 
Vol. 32, No 1, 2010 หน้า 284-286 
จากการประชุมสมาคมเภสัชวิทยาคร้ัง
ท่ี 32,  25-26 มีนาคม 2553 ณ 
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์  ประเทศ
ไทย 

18 นายบัณฑูร  
เศรษฐศิโรจน์ 

รัฐศาสตร์ การกําหนดนโยบายเรื่องโลกร้อน
ของประเทศไทยท่ามกลาง
สภาพแวดล้อมทางนโยบายของ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างโลกาภิวัฒน์สอง
ระบอบ(Thailand Climate 
Change Policy in the Misdt ov 
Policy Enviroment of 2 
Globalization Regines 
Interaction) 

การประชุมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสน
ศาสตร์แห่งชาติ ครั้งท่ี 11  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันท่ี 25 - 
26 พฤศจิกายน 2553 หน้า 2528-
2543 

19 น.ส. หทัยชนก  
ศิริวัฒนกุล 

รัฐศาสตร์ การบริหารปกครองพหุระดับ 
(Multi- Level Governance) 
กระบวนทัศน์ ใหม่ของการบริหาร 
ODA ด้าน HIV/AIDS ของประเทศ
ไทย 

การประชุมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสน
ศาสตร์แห่งชาติ ครั้งท่ี 11  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันท่ี 25 - 
26 พฤศจิกายน 2553 หน้า 2556-
2571 



รรายงานประจําปี ายงานประจําปี 22555533  --  22555544  115511  

  

 

ที่ ชื่อ-นามสกุล คณะ ชื่อบทความ รายละเอียดการตีพิมพ์ 

20 น.ส. กัลยา  แซ่อ้ัง รัฐศาสตร์ ความหมายและการสร้าง
ความหมายจริยธรรมการบริหารใน
ระบบราชการพลเรือนไทย 

การประชุมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสน
ศาสตร์แห่งชาติ ครั้งท่ี 11  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันท่ี 25 - 
26 พฤศจิกายน 2553 หน้า 2345-
2655 

21 นายสมใจ   
สังข์แสตมป์ 

รัฐศาสตร์ การปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจ
ภาครัฐกับการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาสังคมและชุมชน 

การประชุมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสน
ศาสตร์แห่งชาติ ครั้งท่ี 11  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันท่ี 25 - 
26 พฤศจิกายน 2553 หน้า 1893-
1913 

22 น.ส. ภาวิณี  บุนนาค ศิลปศาสตร์ มองเร่ืองผัวๆ เมียๆ ในสมัยรัชกาลท่ี 
5 - รัชกาลท่ี7 ผ่านกฎหมายคดี
ความและฎีกา 

ตอบรับการตีพิมพ์ในวารสาร
ศิลปวัฒนธรรม ฉบับมีนาคม 2554 

23 น.ส. สุพรรษา  
พิณศรี 

ศิลปศาสตร์ การศึกษาความเชื่อของนักศึกษา 
อาจารย์ และคนทํางานท่ีใช้
ภาษาญี่ปุ่นท่ีมีต่อ ไกไรโงะ (คํายืม
ในภาษาญี่ปุ่น) (A Study of 
beliefs about Japanese 
loanwords(gairaigo) among 
university student, lecturers 
and Japanese- speaking 
employees) 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
เครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา ในประเทศไทย 
ครั้งท่ี 4 ณ คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันท่ี 14-15 
ตุลาคม 2553 

24 นายอาทิตย์   
ทองอินทร์ 

รัฐศาสตร์ ศาสนากับการเมืองระหว่างประเทศ 
: มุมมองเชิงทฤษฎีและการทบทวน
บางแง่มุมของนโยบายต่างประเทศ
อินเดียระหว่างปี ค.ศ. 1998-
2004(Religion and 
International Politics : The 
Theoretical Persrective and 
the Review of Some Aspect of 
India's Foreign Policy during 
1998-2004) 

การประชุมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสน
ศาสตร์แห่งชาติ ครั้งท่ี 11  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันท่ี 25 - 
26 พฤศจิกายน 2553 หน้า 2322-
2342 

25 น.ส. จีรภา   
สตะเวทิน 

ศิลปศาสตร์ ภาษาแสดงการครอบงําของเพศชาย
ในนิตยสารผู้หญิงของไทย : มุมมอง
จากผู้ชายและผูห้ญิง (Language 
of male domination in Thai 
women's magazine : men's 
and women's perspectives) 

โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติ 
"สรรพศาสต์ สรรพศิลป์" วันท่ี 9 พ.ค. 
54 คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 



115522  สํานักงานบริหารการวิจยั มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์สํานักงานบริหารการวิจยั มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

  

 

ที่ ชื่อ-นามสกุล คณะ ชื่อบทความ รายละเอียดการตีพิมพ์ 

26 น.ส. นลินี  
ธีระจักร 

ศิลปศาสตร์ ศักยภาพของเด็กไทยในการแสดง
ความคิดและความเข้าใจคําศัพท์
นามธรรม (Thai Children's 
Potential in Expressing 
Thinking and Underatand of 
Abstract Vocabulary) 

โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติ 
"สรรพศาสต์ สรรพศิลป์" วันท่ี 9 พ.ค. 
54 คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

27 น.ส. พิมพ์พิมล  
ดวงลอย 

ศิลปศาสตร์ บทบาทของนิทานร้อยแก้วและร้อย
กรองต่อการเรียนรู้คําศัพท์ความจํา
และความเข้าใจเนื้อเรื่องในเด็กวัย 
5-7 ปี (Prose and Verse in 
Children's Stories : The Role of 
Writing Style in Vocabulary 
Learning, Memorization, and 
Comprehension of 5-7 Year 
Olds) 

โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติ 
"สรรพศาสต์ สรรพศิลป์" วันท่ี 9 พ.ค. 
54 คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

28 น.ส. ณัฐนันท์   
อภิรัตน์โยธิน 

ศิลปศาสตร์ เสียงพยัญชนะภาษาไทยในภาษา
สนทนาของนักร้องนักแสดงในสื่อ
โทรทัศน์ : การศึกษาด้านกล
สัทศาสตร์และภาษาศาสตร์เชิง
สังคม (Thai Consonants in the 
Conversation of Entertainment 
Celebrities on Television 
Programs : A Study of 
Phonetic and Sociolinguistic) 

โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติ 
"สรรพศาสต์ สรรพศิลป์" วันท่ี 9 พ.ค. 
54 คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

29 น.ส. ภัทรนันท์   
สังข์แก้ว 

ศิลปศาสตร์ วิธีการสื่อความในบทโฆษณา
ประกันชีวิตทางโทรทัศน์ (Overt 
and Covert communication of 
Television's Life Insurance 
Advertisments) 

โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติ 
"สรรพศาสต์ สรรพศิลป์" วันท่ี 9 พ.ค. 
54 คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

30 น.ส. ญาณ์นภัส  
สกุลบุญพาณิชย์ 

ศิลปศาสตร์ นโยบาย"การอนุรักษ์"เพ่ือการ
ท่องเท่ียว กับข้อขัดแย้งจากการใช้
ประโยชน์ท่ีดินในทศวรรษ 2530 : 
กรณีศึกษา จังหวัดภูเก็ต 

โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติ 
"สรรพศาสต์ สรรพศิลป์" วันท่ี 9 พ.ค. 
54 คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

31 น.ส. รัฐกานต์  
ณ พัทลุง 

ศิลปศาสตร์ จอมพล ป.พิบูลสงคราม กับ
นโยบายควบคุมการละเล่นพ้ืนเมือง
โนรา 

โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติ 
"สรรพศาสต์ สรรพศิลป์" วันท่ี 9 พ.ค. 
54 คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 



รรายงานประจําปี ายงานประจําปี 22555533  --  22555544  115533  

  

 

ที่ ชื่อ-นามสกุล คณะ ชื่อบทความ รายละเอียดการตีพิมพ์ 

32 น.ส. วรุณญา  
อัจฉริยบดี 

ศิลปศาสตร์ แนวคิดในการสร้างเรื่องเล่าและ
ภาพแทนของสมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราชในวรรณกรรมเฉลิมพระ
เกียรติและนวนิยายอิง
ประวัติศาสตร์ไทย (The Concepts 
to create narratives and 
Represenations of King Taksin 
the Great in Thai Eurogies and 
Historical Nivels) 

โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติ 
"สรรพศาสต์ สรรพศิลป์" วันท่ี 9 พ.ค. 
54 คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

33 น.ส. ฉัฐรภรณ์   
ยศสุนทร 

ศิลปศาสตร์ วรรณกรรมการ์ตูนเร่ืองพระลอกับ
การวิจารณ์สังคม (Phra Lor, The 
Comic and Criticism of 
Society) 

โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติ 
"สรรพศาสต์ สรรพศิลป์" วันท่ี 9 พ.ค. 
54 คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

34 น.ส. สุนทรี   
โชติดิลก 

ศิลปศาสตร์ โลกทีปกสารและจักรวาฬทีปนี : โลก
ศาสตร์ตามคติพุทธศาสนา 
(Lokdipakasara and 
Cakkavaladipan ; Knowledge 
about Earth Sciences According 
to Buddhism) 

โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติ 
"สรรพศาสต์ สรรพศิลป์" วันท่ี 9 พ.ค. 
54 คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

35 น.ส. วรรณวิมล  
แสนแก้ว 

ศิลปศาสตร์ การถ่ายทอดละครเร่ือง ออร์เฟอุส 
และการพิจารณาคุณค่าด้าน
วรรณศิลป์ของ ฌอง ก๊อกโต (La 
Translation d' Orphée et l' 
analyse des Figures de 
Rhétorique de Juan Cocteau) 

โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติ 
"สรรพศาสต์ สรรพศิลป์" วันท่ี 9 พ.ค. 
54 คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

36 น.ส. อัจจิมา   
กวีญาณ 

ศิลปศาสตร์ การแปลนิยายวิทยาศาสตร์ผ่าน
เรื่อง พิภพวานร ( A Study of 
Sciencefiction via a 
Translation of La Planéte des 
Singes) 

โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติ 
"สรรพศาสต์ สรรพศิลป์" วันท่ี 9 พ.ค. 
54 คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

37 น.ส. ยุวเรศ   
เลาหพรรค 

ศิลปศาสตร์ ปัญหาคนเร่ร่อนในฝร่ังเศสผ่านตัว
ละครของโนในนวนิยายเร่ือง ฉันกับ
โน(No et Moi) (The problem of 
homeless people in France, 
Through the Character of No 
From a Novel Entitled "Noet 
Moi) 

โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติ 
"สรรพศาสต์ สรรพศิลป์" วันท่ี 9 พ.ค. 
54 คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 



115544  สํานักงานบริหารการวิจยั มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์สํานักงานบริหารการวิจยั มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

  

 

ที่ ชื่อ-นามสกุล คณะ ชื่อบทความ รายละเอียดการตีพิมพ์ 

38 นายชัยวุฒิ   
เจริญจิระตระกูล 

ศิลปศาสตร์ การศึกษาตัวละครเอกของโมลีแยร์
ในบทละครเรื่อง Les Précicuses 
ridicules, L' Avave, Le Tartuffe 
และ Les  savantes (The study 
of Principal Chracters in Les 
Précicuses ridicules, L' Avave, 
Le Tartuffe และ Les Femmes  
savantes of Moliére) 

โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติ 
"สรรพศาสต์ สรรพศิลป์" วันท่ี 9 พ.ค. 
54 คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

39 น.ส. สุกัญญา   
ดีต่อ 

ศิลปศาสตร์ ภาพลักษณ์ของซากุระท่ีปรากฎใน
กลอนไฮกุของมะท์ ซุโอะบะโฌ 
(Cherry Blossom Image in 
Haiku of Matsuo Bashou) 

โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติ 
"สรรพศาสต์ สรรพศิลป์" วันท่ี 9 พ.ค. 
54 คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

40 นายกันต์   
อาลัยญาติ 

ศิลปศาสตร์ การศึกษากลวิธีการเรียนรู้ค่าเลียน
เสียงธรรมชาติของผู้เรียนชาวไทย 
(Learning Strategies of 
Japanese Onomatopoeic 
Words of Thai Learners) 

โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติ 
"สรรพศาสต์ สรรพศิลป์" วันท่ี 9 พ.ค. 
54 คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

41 น.ส. จิตต์สิรี   
ทองน้อย 

ศิลปศาสตร์ The Comparision between C.S 
Lewis' Chronicles of Narnia 
and Philip Pullman's His Dark 
Meterials" 

โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติ 
"สรรพศาสต์ สรรพศิลป์" วันท่ี 9 พ.ค. 
54 คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

42 น.ส. วิภาวี   
พงษ์ปิ่น 

สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา 

วัยรุ่นมุสลิมะห์และภาวะสมัยใหม่
(Youth, Muslim Women and 
Modernities) 

การสัมมนาเครือข่ายระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา ครั้งท่ี 10 วันท่ี 12-13 
มีนาคม 2554 ณ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน้า 504-524 

43 น.ส. พิชามญชุ์  
ทิพยพัฒนกุล 

สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา 

"หลักสูตรแฝง" : วิธีคิดต่อเด็กด้อย
โอกาสและอุดมการณ์ของโรงเรียน
ในสถานสงเคราะห์(Hidden 
Curriculum : Learning to be a 
good child in the orphanage) 

การสัมมนาเครือข่ายรัดับบัณฑิตศึกษา 
สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
ครั้งท่ี 10 วันท่ี 12-13 มีนาคม 2554 
ณ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน้า 728-747 

44 น.ส. ธิติมา   
อุรพีพัฒนพงศ์ 

สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา 

ธรรมตรายาทกับหนุ่มสาวนักปฏิบัติ 
: การเดินทางของความมายและการ
ตีความ (Peace Walk and Young 
Practitioners : The Journey of 
Meanings and Interpretations) 

การสัมมนาเครือข่ายรัดับบัณฑิตศึกษา 
สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
ครั้งท่ี 10 วันท่ี 12-13 มีนาคม 2554 
ณ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน้า 480-503 



รรายงานประจําปี ายงานประจําปี 22555533  --  22555544  115555  

  

 

ที่ ชื่อ-นามสกุล คณะ ชื่อบทความ รายละเอียดการตีพิมพ์ 

45 นายณภัค   
เสรีสักษ์ 

สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา 

ประวัติศาสตร์. การเมือง, และ
วาทศิลป์ของเ(ค)รื่องเพศใน
สังคมไทย, ทศวรรษ 2470-2520 
(Histories, Politics, and 
Rhetoric of sex(organ) in Thai 
Society, 2470s-2520s) 

การสัมมนาเครือข่ายรัดับบัณฑิตศึกษา 
สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
ครั้งท่ี 10 วันท่ี 12-13 มีนาคม 2554 
ณ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน้า 687-707 

46 นายอาจินต์   
ทองอยู่คง 

สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา 

"แฟนบอล" : ปฏิบัติการทาง
วัฒนธรรมของแฟนสโมสรฟุตบอล
ไทย ("Fans" : Cultural practices 
of Thailand's domestic 
football clubs fans) 

การสัมมนาเครือข่ายรัดับบัณฑิตศึกษา 
สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
ครั้งท่ี 10 วันท่ี 12-13 มีนาคม 2554 
ณ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน้า449-479 

47 น.ส. วรัชญา  ชาลี สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา 

ชีวิต ชุมชน และโลกทัศน์ของคน 
"ภาษามือ" ในสังคมไทย (Life , 
Community and Perspective 
ofDeaf in Thai Society) 

การสัมมนาเครือข่ายรัดับบัณฑิตศึกษา 
สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
ครั้งท่ี 10 วันท่ี 12-13 มีนาคม 2554 
ณ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน้า 590-611 

48 นายอภิสิทธ์ิ  
ชิตวณิช 

วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี 

ผลของปุ๋ยมูลไส้เดือนท่ีมีต่อการ
เจริญเติบโตและผลผลิตของ
ผักกาดหอม (The Effects of 
Vermicomposts on Growth 
and Yield of Lettuce) 

งานประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ 
ครั้งท่ี 10 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ 
คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ (กําลังตีพิมพ์) 
วารสารสมาคมวิทยาศาสตร์เกษตร 
(ฉบับพิเศษ) 

49 นายพีระภัทร์  แก้ว
ธรรม 

วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี 

ผลของการตัวสางลําในระดับต่างๆ 
ต่อการเพิ่มผลผลิตหน่อของไผ่เลี้ยง 
(Effecta of Different Cilm 
Pruning on the Yield of 
Bambusa multiplex L.) 

วารสารสมาคมวิทยาศาสตร์เกษตร
(ฉบับพิเศษ) (กําลังตีพิมพ์) (งาน
ประชุมวิชาการพืชสวน ครั้งท่ี 10) 

50 ร.อ.หญิงสุวิมล  
เสนีวงศ์ ณ อยุธยา  

วิศวกรรมศาสตร์ Influence of Electrode Wire 
Structure on Corona Wind in a 
2-D Rectangular Duct Flow 
(Numerical Analysis) 

การประชุมทวิชาการดรื่อง การถ่ายเท
พลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์
ด้านความร้อนและกระบวนการ (ครั้ง
ท่ี 10) , 10-11 มีนาคม 2554 จงัหวัด
เชียงใหม่ หน้า 299 

51 นายธัชพงศ์  
กรีวัชรินทร์ 

วิศวกรรมศาสตร์ ผลของการจัดวางอีเล็กโตรดหลาย
แท่งต่อการอบแห้งแบใช้ลมร้อน
ร่วมกับสนามไฟฟ้า (Effects of 
Multi-Electrode layout on hot 
-Air dring Cooperating with 
Electric Fields)  

การประชุมทวิชาการเร่ือง การถ่ายเท
พลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์
ด้านความร้อนและกระบวนการ (ครั้ง
ท่ี 10) , 10-11 มีนาคม 2554 จงัหวัด
เชียงใหม่ หน้า 332 
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ที่ ชื่อ-นามสกุล คณะ ชื่อบทความ รายละเอียดการตีพิมพ์ 

52 น.ส. รัตนพร   
วงษ์ตาไข่ 

พยาบาลศาสตร์ การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริม
พฤติกรรมสุขภาสําหรับเด็กชายวัย
เรียนในสถานสงเคราะห์ 
(Development of Health 
Promoting Behaviors Model 
for School-aged Boys in 
Shelter) 

ได้รับการตอบรัยการตีพิมพ์บทความ
ในวารสารแพทยสารทหารอากาศ ปีท่ี 
57 พ.ศ. 2554 

53 น.ส. กัมทิมา  
ขาวเหลือง 

พยาบาลศาสตร์ การพัฒนารูปแบบการวางแผน
จําหน่ายทารกคลอกก่อนกําหนดท่ี
ส่งเสริมการดูแลอย่างต่อเนื่อง
(Development of Discharge 
Planning Model for Pre-term 
Infants to Promote Continuity 
Care) 

ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์บทความ
ในวารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์
สุขภาพ ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 2 เดือน 
กรกฎาคม - ธันวาคม 2554 

54 นางปิยะวรรณ เพียร
ภายลุน 

พยาบาลศาสตร์ ความรู้ ทัศนคติและความคาดหวัง
ของประชาชนในพ้ืนท่ีความ
รับผิดชอบของโรงพยาบลสามโคก
ต่อบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
(Knowledge, Attitude, and 
Expectations of People 
toward Emergency Medical 
Services in Areas Covered by 
Samkok Community Hospital) 

ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์บทความ
เพ่ือเผยแพร่ในวารสารแพทย์ เวช
ศาสตร์ครอบครัว  ฉบับท่ี 2 ปีท่ี 2 
ประจําเดือน เมษายน - กรกฎาคม  
2554 

55 น.ส. ศรีสกุล   
ศรีสกุล 

พยาบาลศาสตร์ ปัจจัยทํานายความต้ังใจในการรับ
การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
ของสตรีอายุ 30-60 ปี ในจังหวัด
ราชบุรี 

ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์บทความ
เพ่ือเผยแพร่ในวารสารธรรมศาสตร์
เวชสาร ฉบับท่ี 4 ปีท่ี 11 ประจําเดือน 
ตุลาคม - ธันวาคม 2554 
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22..44  ทุนเพ่ิมพูนความรู้ในต่างประเทศ ทุนเพ่ิมพูนความรู้ในต่างประเทศ   

ฝ่ายวิจัยได้จัดต้ัง “กองทุนเพ่ิมพูนความรู้ในต่างประเทศ” ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนการไปเพิ่มพูนความรู้ใน
ต่างประเทศ โดยการนําเสนอผลงานวิชาการ/วิจัย การศึกษา/อบรม/ดูงาน ระยะสั้นไม่เกิน 6 เดือน การเข้าร่วมประชุม/สัมมนาทาง
วิชาการ และ ในปีงบประมาณ 2553-2554 ได้มีการจัดสรรทุนเพ่ิมพูนความรู้ในต่างประเทศ ตามรายการดังนี้ 

 
วัตถุประสงค์การเพ่ิมพูนความรู้ใน

ต่างประเทศ 
ปีงบประมาณ 2553 ปีงบประมาณ 2554 

จํานวนทุน งบประมาณ (บาท) จํานวนทุน งบประมาณ (บาท) 

1. การนําเสนอบทความวิจัยแบบ 
Oral Presentation 

18 1,333,195 20 1,685,605 

2. การอบรม/ดูงาน 6 827,593 14 1,340,380 

3. การเข้าร่วมประชุมวิชาการ /
นําเสนอผลงานแบบ Poster 
Presentation 

23 895,214 8 445,112 

รวม 47 3,056,002 42 3,471,097 

 
 
 

กราฟแสดงผลการจัดสรรจํานวนทุนเพ่ิมพูนความรู้ในต่างประเทศและการจัดสรรงบประมาณ 
ประจําปี 2552-2554 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ปีงบประมาณ 2552 ปีงบประมาณ 2553 ปีงบประมาณ 2554

57 47 42

3,906,768 3,056,002 3,471,097

ทุน

งบประมาณ (บาท)
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รายละเอียดการจัดสรรทุนเพ่ิมพูนความรู้ในต่างประเทศ ประจําปีงบประมาณ 2553 

 
ลําดับ ตําแหน่ง ชื่อ – สกุล หน่วยงาน วัตถุประสงค์ งบประมาณ  (บาท) 

1. รศ.ดร. ภาณุ  
ด่านวานิชกุล 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ การอบรมหลักการทํางานอุปกรณ์ 
Microfluid และการนําไปใช้ประโยชน์ 
ณ Department of Chemical 
Engineering, Tokyo Institute of 
Technology, Tokyo, Japan 
ระหว่างวันท่ี 15 มีนาคม-15 
พฤษภาคม 2553 

300,000  

2. อ.ดร. ประชา  
คุณธรรมดี 

คณะเศรษฐศาสตร์ ร่วมประชุมและนําเสนอผลงาน
วิชาการรูปแบบ Oral Presentation 
เรื่อง "Exploring Nonindustrial 
Private Forest Ownership 
Objective Categories, Willingness 
to Harvest Timber and Interest 
in Non-Timber Uses" ในงาน 
Southern Forest Economics 
Workshop (SOFEW 2010) in 
Central North Carolina, USA 
ระหว่างวันท่ี 15-17 มีนาคม 2553 

80,080  
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ลําดับ ตําแหน่ง ชื่อ – สกุล หน่วยงาน วัตถุประสงค์ งบประมาณ  (บาท) 

3. ผศ.ดร. ดรุณวรรณ  
กําธรเกียรติ 

คณะศิลปศาสตร์ ร่วมประชุมและนําเสนอผลงาน
วิชาการ รูปแบบ Oral Presentation 
เรื่อง  
1) "Drought Monitoring and 
Impact Assessment on Rainfed 
Rice in Ubon Rachathani, 
Thailand" 2) "Understanding of a 
Climate Change Impact on 
Rainfed Rice Production in 
Northeastern, Thailand" 
ในงาน 1) A Seminar on “Drought 
Monitoring and Impact 
Assessment on Rainfed Rice in 
Ubon Rachathani, Thailand”, 
The International Research 
Institute for Climate and Society 
in New York, USA รหว่างวันท่ี 21-
23 เมษายน 2553                          
2) The ASPRS 2010 Annual 
Conference, The American 
Society for Photogrammetry & 
Remote Sensing (ASPRS) in San 
Diego, California, USA ระหว่างวันท่ี 
26-30 เมษายน 2553  

 100,000 

4. อ.ดร. กัณฑวีร์   
วิวัฒน์พาณิชย์ 

คณะแพทยศาสตร์ ร่วมประชุมและนําเสนอผลงานวิจัย 
รูปแบบ Oral Presentation เรื่อง 
"Swinging: Extramarital Sexuality 
in Thai Society" ในงาน 5th 
International Conference on 
Sexology ณ Indian Institute of 
Sexual Medicine Aakash Fertility 
Centre & Hospital, Chennai, India 
ระหว่างวันท่ี 12-15 กุมภาพันธ์ 2553 

   70,600  
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ลําดับ ตําแหน่ง ชื่อ – สกุล หน่วยงาน วัตถุประสงค์ งบประมาณ  (บาท) 

5. อ. จิณพิชญ์ชา 
มะมม 

คณะพยาบาลศาสตร์ ประชุมและนําเสนอผลงานวิจัย 
รูปแบบ Oral Presentation เรื่อง 
"Effectiveness of a Walking 
Exercise Program on 
Chemotherapy-related Fatigue 
and Physical Functioning Among 
Woman with Breast Cancer"ใน
งาน The 3rd International Nurse 
Education Conference (NETNEP 
2010), Sydney, Australia ระหว่าง
วันท่ี 11-14 เมษายน 2553 

 100,000  

6. อ.ดร. วิมลพักตร์  
ศรีไวย์ 

คณะสหเวชศาสตร์ 1) ร่วมประชุมและนําเสนอผลงานวิจัย 
รูปแบบ Oral Presentation เรื่อง 
"Changes in the Expression of 
Thin Filament-Associated 
Proteins in Colonic Smooth 
Muscle from Mice During TNBS-
Induced Colitis " ณ New Orleans, 
USA 2) ดูงานเร่ือง "Human Stem 
Cell Culture" in Richmond, USA 
ระหว่างวันท่ี 10 พฤษภาคม-4 
มิถุนายน 2553  

100,000  

7. ผศ.ดร. ประภาพร 
สจ๊วต 

คณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมประชุมและนําเสนอ
ผลงานวิจัย รูปแบบ Poster 
Presentation เรื่อง "Ultrastructure 
of Differentiating OOcytes in the 
Giant Freshwater Prawn 
Macrobrachium rosenbergii de 
man" ในงาน Aquaculture 2010, 
San Diego, USA ระหว่างวันท่ี 1-5 
มีนาคม 2553  

100,000  

8. ผศ. ศรัญธร ชูทิม คณะศิลปศาสตร์ สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง " The 
Technique (the theory and 
technology) testings within the 
limits of the Russian system of 
testing (II, III, IV certified levels)" 
in Faculty of improvement of 
professional skill, People's 
Friendship university of Russia 
ระหว่างวันท่ี 25 มกราคม-3 
กุมภาพันธ์ 2553 

93,610 
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ลําดับ ตําแหน่ง ชื่อ – สกุล หน่วยงาน วัตถุประสงค์ งบประมาณ  (บาท) 

9. ผศ.ทพ
ญ.ดร. 

นงลักษณ ์  
เจริญวรลักษณ์ 

คณะทันตแพทยศาสตร์ ร่วมประชุมและนําเสนอผลงานวิจัย 
รูปแบบ Poster Presentation เรื่อง 
"การเปรียบเทียบบริเวณ 
Oropharynx และ Soft palate ใน
การรักษาด้วย rapid maxillary 
expansion โดยใช้ภาพรังสี 
Cephalometric" ในงาน 7th 
International Orthodontic 
Congress,Sydney, Australia 
ระหว่างวันท่ี 6-9 กุมภาพันธ์ 2553 

31,000 

10. อ. ปรียานุช  
โชคธนวณิชย์ 

คณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ 

ร่วมประชุมและนําเสนอผลงาน
วิชาการในรูปแบบ Oral 
Presentation เรื่อง Prevention of 
Child Abandonment: Based on 
Experience in Working with the 
Risk Group of Mothers with Child 
Abandonment Tendency, 
Thailand ในงาน 2010 Joint World 
Conference on Social Work and 
Social Development: The 
Agenda ณ Hong Kong, China 
ระหว่างวันท่ี 10-14 มิถุนายน 2553 

51,870 

11. รศ.ดร. วริษา กมลนาวิน คณะศิลปศาสตร์ ร่วมประชุมและนําเสนอผลงาน
วิชาการในรูปแบบ Oral 
Presentation เรื่อง Some Usage 
of Informal Language Features 
for Expressing Politeness in Lao
ในงาน Sociolinguistics 
Symposium 18 (SS18), 
Negotiating Transnational Space 
and Multilingual Encounters ณ 
University of Southampton, 
United Kingdom ระหว่างวันท่ี 1-4 
กันยายน 2553  

   96,500  



116622  สํานักงานบริหารการวิจยั มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์สํานักงานบริหารการวิจยั มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

  

 

ลําดับ ตําแหน่ง ชื่อ – สกุล หน่วยงาน วัตถุประสงค์ งบประมาณ  (บาท) 

12. อ. วิชยา ปิดชามุก คณะศิลปศาสตร์ นําเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบ 
Oral Presentation เรื่อง Proficient 
Thai EFL Writers' Strategies: 
Insights from the Sociocultural 
Perspective ในงาน The 4th 
International INGED ELT 
Conference  ณ School of 
Foreign Languages เมือง Isparta 
ประเทศตุรกี ระหว่างวันท่ี 22-23 
ตุลาคม 2553 

   86,670  

13. รศ. สุพงศ์  
ตั้งเคียงศิริสิน 

สถาบันภาษา ร่วมประชุมและนําเสนอผลงาน
วิชาการในรูปแบบ Oral 
Presentation เรื่อง Promoting 
Cohesion in EFL Expository 
Writing: A Study of Graduate 
Students in Thailand ในงาน The 
International Journal of Arts & 
Sciences (IJAS) ณ Central 
Connecticut State 
University(CCSU), Bad 
Hofgastein's Kungress Zentrum, 
Austria ระหว่างวันท่ี 30 พฤษภาคม-
3 มิถุนายน 2553  

   91,950  

14. อ.ดร. พรพิมล   
อังคเศกวินัย 

คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมประชุมและนําเสนอผลงาน
วิชาการในรูปแบบ Oral & Poster 
Presentation เรื่อง Regulation of 
IL-9 Expression by IL-25 Signaling 
ในงาน The 14th International 
Congress of Immunology ณ 
Kobe, Japan ระหว่างวันท่ี 22-27 
สิงหาคม 2553  

 100,000  

15. รศ.ดร. พิพัฒน์ สมภาร คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

ร่วมประชุมและนําเสนอผลงานวิจัยใน
รูปแบบ Oral Presentation เรื่อง 
Provision of Designated 
Defecation Areas to Reduce the 
Spatial Distribution of Faeces by 
Grazing Swamp Buffalo Heifers ใน
งาน The 44th Conference of 
International Society of Applied 
Ethology (ISAE) ณ Uppsala, 
Sweden ระหว่างวันท่ี 3-7 สิงหาคม 
2553 

   49,500  
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ลําดับ ตําแหน่ง ชื่อ – สกุล หน่วยงาน วัตถุประสงค์ งบประมาณ  (บาท) 

16. ผศ.ดร. เสน่ห์ ทองรินทร์ คณะศิลปศาสตร์ ร่วมประชุมและนําเสนอผลงาน
วิชาการในรูปแบบ Oral 
Presentation เรื่อง Writing for 
Publications: The Issues and 
Stumbling Blocks for Periphery 
Researchers in Professional 
Settings? ในงาน Symposium on 
Second Language Writing: 
Crossing Disciplinary Boundaries 
ณ Universidad de Murcia, Spain 
ระหว่างวันท่ี 20-22 พฤษภาคม 2553 
สละสิทธ์ิเนื่องจากภูเขาไฟใต้ธาร
น้ําแข็งท่ีประเทศไอซ์แลนด์ระเบิด ทํา
ให้น่านฟ้าและสนามบินในยุโรปปิดทํา
การ 

   43,335  

17. รศ.ดร. จิรรัตน์  
ธีระวราพฤกษ์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมประชุมและนําเสนอผลงานวิจัยใน
รูปแบบ Oral Presentation เรื่อง 
Integration of Quality Cost to 
Economic Service Life ในงาน The 
2010 International Conference 
of Manufacturing Engineering 
and Engineering Management 
(ICMEEM'10) ณ South Kensington 
Campus, Imperial College, 
London, United Kingdom ระหว่าง
วันท่ี 30 มิถุนายน -2 กรกฎาคม 
2553  

   50,000  

18. ผศ.ดร. เกษร 
สําเภาทอง 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมประชุมและนําเสนอผลงาน
วิชาการในรูปแบบ Oral 
Presentation เรื่อง Model 
Development on Risk 
Communication for Preventing 
and Controlling Diabetes 
Mellitus ในงาน 11th International 
Congress of Behavioral Medicine 
(ICBM) ณ Washington DC, USA 
ระหว่างวันท่ี 4-7 สิงหาคม 2553  

   50,000  



116644  สํานักงานบริหารการวิจยั มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์สํานักงานบริหารการวิจยั มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

  

 

ลําดับ ตําแหน่ง ชื่อ – สกุล หน่วยงาน วัตถุประสงค์ งบประมาณ  (บาท) 

19. อ. วรรณวดี  
พูลพอกสิน 

คณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ 

ร่วมประชุมและนําเสนอผลงาน
วิชาการในรูปแบบ Poster 
Presentation เรื่อง Thai Formal 
Labour without State Protection 
ในงาน 2010 Joint World 
Conference on Social Work and 
Social Development: The 
Agenda ณ Hong Kong, China 
ระหว่างวันท่ี 10-14 มิถุนายน 2553  

   25,935  

20. อ. ปานรัตน์  
นิ่มตลุง 

คณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ 

ร่วมประชุมและนําเสนอผลงาน
วิชาการในรูปแบบ Poster 
Presentation เรื่อง 
Representational Drama: Positive 
Change Process and Life Literacy 
ในงาน 2010 Joint World 
Conference on Social Work and 
Social Development: The 
Agenda ณ Hong Kong, China 
ระหว่างวันท่ี 10-14 มิถุนายน 2553 

   25,935  

21. อ. นงพงา มหามิตร คณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ 

ร่วมประชุมและนําเสนอผลงาน
วิชาการในรูปแบบ Poster 
Presentation เรื่อง The Building 
of Men Participation in the 
Decrease of Violence Against 
Women Strategy ในงาน 2010 
Joint World Conference on 
Social Work and Social 
Development: The Agenda ณ 
Hong Kong, China ระหว่างวันท่ี 10-
14 มิถุนายน 2553 

   25,935  

22. รศ.นพ. วิวัฒน์   
พุทธวรรณไชย 

คณะแพทยศาสตร์ ร่วมประชุมและนําเสนอผลงาน
วิชาการในรูปแบบ Poster 
Presentation เรื่อง A Need 
Assessment of Health Promotion 
Knowledge for Medical 
Graduates ในงาน 20th IUHPE 
World Conference on Health 
Promotion ณ Geneva, 
Switzerland ระหว่างวันท่ี 11-15 
กรกฎาคม 2553 

   50,000  
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ลําดับ ตําแหน่ง ชื่อ – สกุล หน่วยงาน วัตถุประสงค์ งบประมาณ  (บาท) 

23. อ.ดร. จรีภรณ์ 
เอกวัฒน์ชัย 

คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมประชุมและนําเสนอผลงานวิจัยใน
รูปแบบ Poster Presentation เรื่อง 
Coregulation of the Chemokine 
Receptor CXCR4 and Growth 
Factor Receptor IGF-1R 
Expression and Function in the 
Highly Metastatic Breast Cancer 
MDA-MB-231 Cells ในงาน The 
14th International Congress of 
Immunology ณ Kobe, Japan 
ระหว่างวันท่ี 22-27 สิงหาคม 2553  

   49,000  

24. รศ.ดร. ไพโชค ปัญจะ คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 

ร่วมประชุมและนําเสนอผลงานวิจัยใน
รูปแบบ Poster Presentation เรื่อง 
Effects of Corn Meal Levels in 
the Diet on Aflatoxin Content, 
Performance and Carcass 
Quality of Broilers ในงาน XIIIth 
European Poultry Conference, 
Tours ณ  France ระหว่างวันท่ี 23-
27 สิงหาคม 2553 

   50,000  

25. รศ.ดร. กมล บุษบา คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 

ร่วมประชุมและนําเสนอผลงานวิจัยใน
รูปแบบ Poster Presentation เรื่อง 
Robustness Study of Step-down 
Boothstrap min P for Comparing 
Several Means with a Control ใน
งาน International Conference on 
Robust Statistics Prague 2010 
(ICORS10) ณ Czech Republic 
ระหว่างวันท่ี 28 มิถุนายน -2 
กรกฎาคม 2553  

   50,000 

26. อ. ปาริยา  ณ นคร คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 

ร่วมประชุมและนําเสนอผลงานวิจัยใน
รูปแบบ Poster Presentation เรื่อง 
ALP-Chitosan Nanoparticles 
Improving Detected Signal in 
DNA Sensor ในงาน Biosensors 
2010: 20th Anniversary World 
Congress on Biosensors ณ 
Glasgow, United Kingdom 
ระหว่างวันท่ี 26-28 พฤษภาคม 2553   

   50,000  
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27. ผศ.ดร. วีระชัย  
เอ้ือสิทธิชัย 

คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมประชุมและนําเสนอผลงานวิจัยใน
รูปแบบ Poster Presentation เรื่อง 
Molecular Characterization of 
Vitelline B Eggshell Precursor 
Protein from Opisthorchis 
Viverrini and Its Potential for 
Immunodiagnostic Aspect ในงาน 
The XIIth International Congress 
of Parasitology (ICOPA) ณ 
Melbourne, Australia ระหว่างวันท่ี 
15-20 สิงหาคม 2553  

   49,548 

28. ผศ.ดร. ดวงพร ดวงทิพย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ร่วมประชุมและนําเสนอผลงาน
วิชาการในรูปแบบ Poster 
Presentation เรื่อง Effect of Light 
Curing Methods on Microleakage 
and Microhardness of Different 
resin Sealants ในงาน PDAA 7th 
Biennial Conference 
Strengtening the Ties that Bind 
Pediatric Oral Care ณ Manila, 
Philippines ระหว่างวันท่ี 7-8 
กรกฎาคม 2553  

   12,000  

29. รศ.ดร. วิภา  
ตังคนานนท์ 

คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 

ฝึกปฏิบัติงานและทํางานวิจัยเร่ือง การ
สร้างโปรตีนชนิดผิวของไวรัสไข้สมอง
อักเสบเจอีในพืช ณ Biological 
Chemistry, John Innes Centre, 
Norwich NR4 7UH, UK ณ เมือง 
Norwich ประเทศสหราชอาณาจกัร 
วันท่ี 11 ตุลาคม-19 ธันวาคม 2553 

  200,000  

30. รศ.ดร. ธนัญชัย  
ลีภักด์ิปรีดา 

สถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร 

ศึกษาอบรมโปรแกรมการวิเคราะห์
และการใช้งานแผนที่ลม ในงาน 
National Laboratory for 
Sustainable Energy, Wind Energy 
Division, Technical University of 
Denmark, Riso, DTU, Denmark 
วันท่ี 28-30 กันยายน 2553 

 139,733 
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31. ผศ.ดร. เสน่ห์ ทองรินทร์ คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมประชุมและนําเสนอผลงาน
วิชาการในรูปแบบ Oral 
Presentation เรื่อง Scholarly 
Publications: The Issues and 
Stumbling Blocks for Periphery 
Researchers in Professional 
Settings ณ Suleyman Demirel 
University เมือง อิสปาร์ตา ประเทศ
ตุรกี วันท่ี 22-23 ตุลาคม 2553 

   98,250  

32. ผศ.ดร. ฉวีวรรณ  
เด่นไพบูลย์ 

คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์และการผังเมือง 

เข้าร่วมประชุมและนําเสนอผลงาน
วิชาการในรูปแบบ Oral 
Presentation  เรื่อง Government 
Versus Civil Society: An 
Approach to Affordable Housing 
Development in Thailand ในงาน
สัมมนาทางวิชาการด้านการพัฒนาท่ี
อยู่อาศัยระดับนานาชาติ (XXXVI 
IAHS World Congress on Housing 
Science) ณ เมือง Santander 
ประเทศ Spain วันท่ี 26-29 ตุลาคม 
2553 

 100,000  

33. อ.ดร. นพพร พูลยรัตน์  คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 

เข้าร่วมประชุมและนําเสนอผลงาน
วิชาการในรูปแบบ Poster 
Presentation เรื่อง Core-edge 
Simulations of H-mode Tokamak 
Plasma Using BALDUR and TASK 
Codes ในงาน 23rd IAEA Fusion 
Energy Conference (FEC) ณ  เมือง 
Daejeon ประเทศ Korea วันท่ี 11-
16 ตุลาคม 2553 

   32,000  

34. อ.พญ. อิสราภา  
ชื่นสุวรรณ 

คณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมประชุมและนําเสนอผลงาน
วิชาการในรูปแบบ Poster 
Presentation เรื่อง Longitudinal 
Study of Imitation in Young 
Siblings of Autism Spectrum 
Disorder ในงาน Autism 2010 : 
Geneva Centre for Autism 
International Symposium  ณ 
เมือง Toronto ประเทศ Canada 
วันท่ี 3-5 พฤศจกิายน 2553 

   50,000  
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35. น.ส. พรเพ็ญ  
ก๋ํานารายณ์ 

คณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมประชุมและนําเสนอผลงาน
วิชาการในรูปแบบ Poster 
Presentation เรื่อง ฤทธ์ิต้านเชื้อ
แบคทีเรีย Helicobacter Pylori ของ
สารสกัดจากผักพ้ืนบ้านภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ในงาน The 
Molecules of Life-from Discovery 
to Biotechnology  ณ เมือง 
Melbourneประเทศ Australia วันท่ี 
26 กันยายน-1 ตุลาคม 2553 

   50,000  

36. รศ.พญ. ทิพวรรณ  
หรรษคุณาชัย 

คณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมประชุมและนําเสนอผลงาน
วิชาการในรูปแบบ Poster 
Presentation เรื่อง การประเมนิทาง
คลิกนิกของเด็กออทิสติกในประเทศ
ไทยโดยใช้ DSMIV Criteria ในงาน 
Autism 2010 : Geneva Centre for 
Autism International Symposium  
ณ เมือง Toronto ประเทศ Canada 
วันท่ี 3-5 พฤศจกิายน 2553 

   50,000  

37. รศ.ดร. นันทวรรณ 
วิจิตรวาทการ 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมประชุมและนําเสนอผลงาน
วิชาการในรูปแบบ Poster 
Presentation เรื่อง Effects on 
Neurobehavior for Residents 
Residing Near Petrochemical 
Incustrial Estate n Rayong 
Province, Thailand  ในงาน ISES-
ISEE 2010 Joint Conference of 
International Society of 
Exposure Science & International 
Society for Environmental 
Epidemiology  ณ กรุงโซล ประเทศ
เกาหลี วันท่ี 28 สิงหาคม-1 กันยายน 
2553 

   40,583  
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38. รศ.ดร. นิตยา วัจนะภูมิ คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมประชุมและนําเสนอผลงาน
วิชาการในรูปแบบ Poster 
Presentation เรื่อง Petrochemical 
Industrial Estate and Its Effects 
on Pregnancy Outcomes on the 
Surrounding Residents of Rayong 
Province, Thailand ในงาน ISES-
ISEE 2010 Joint Conference of 
International Society of 
Exposure Science & International 
Society for Environmental 
Epidemiology  ณ กรุงโซล ประเทศ
เกาหลี วันท่ี 28 สิงหาคม-1 กันยายน 
2553 

   40,583 

39. อ. นพพล  
ประโมทยกุล 

คณะสหเวชศาสตร์ เข้าร่วมอบรมและดูงานการฟ้ืนฟูทาง
กายภาพบําบัดในผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองและผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง ณ 
Caufield Hospital และ Austin 
Hospital  เมือง Victoria ประเทศ
Australia วันท่ี 13-15 ตุลาคม 2553 
และวันท่ี 18-21 ตุลาคม 2553 

   44,250  

40. น.ส. อําพา แก้วกํากง สถาบันเอเชียตะวันออก
ศึกษา 

การศึกษาดูงาน Research 
Management และ Asian Studies 
ระหว่างวันท่ี 22-26 พฤศจิกายน 
2553 ณ Research Office, The 
University of Auckland, New 
Zealand 

   50,000  

41. อ.ดร. ปณิธี  
สุขสมบูรณ์  

คณะสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา 

เข้าร่วมประชุมและนําเสนอผลงาน
วิชาการในรูปแบบ Oral 
Presentation เรื่อง Phuean 
(Friends), Phuean Thidi (Good 
Friends) and Phuean Sanit 
(Close Friends): Dynamics and 
Shades of Thai Friendship 
Among Thai Women in the 
Netherlands ในงาน 
Conceptualising 'Friendship', its 
meaning and practice in time 
and place ณ เมือง Leiden ประเทศ 
Netherlands วันท่ี 30 กันยายน- 2 
ตุลาคม 2553 

   42,000  
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ลําดับ ตําแหน่ง ชื่อ – สกุล หน่วยงาน วัตถุประสงค์ งบประมาณ  (บาท) 

42. อ.ดร. วุฒิชัย  
วงษ์ทัศนีย์กร 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมและนําเสนอ
ผลงานวิจัยในรูปแบบ Oral 
Presentation จํานวน 2 เรื่อง 1) 
Study of Cash-to-Cash Cycle 
Management on Profitability of 
Private Hospital in Thailand by 
Regular and Panel Data 
Regression Analysis 2) Heuristics 
for Hard Disk Drive Component's 
Yield Optimization Problem 
under Budget and Suppliers 
Rating Constraintsในงาน World 
Congress on Engineering and 
Computer Science (International 
Conference on System 
Engineering and Engineering 
Management 2010) ณ เมืองซาน 
ฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา 
วันท่ี 20-22 ตุลาคม 2553 

   22,440  

43. ผศ. จิราภา  
วรเสียงสุข         

คณะสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา 

เข้าร่วมประชุมสัมมนาในงาน The 
10th International Conference 
on Urban History ณ ประเทศ    
เบลเย่ียม วันท่ี 1-4 กันยายน 2553  

   39,000  

44. อ.พญ. มุทิตา  
พนาสถิตย์   

คณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมประชุมและนําเสนอ
ผลงานวิจัยในรูปแบบ Poster 
Presentation เรื่อง ความชุกของ
อาการจิตประสาทในผู้ป่วย Mild 
Cognitive Impairment และโรค
สมองเสื่อมอัลไซเมอร์ ในงาน 
International Psychogeriatric 
Association (IPA 2010 
International Meeting) ณ เมือง 
Santiago de Composela ประเทศ
สเปน วันท่ี 25-29 กันยายน 2553 

   20,295  
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45. น.ส. นภาพร  
พัฒนาเจริญชัย  

คณะทันตแพทยศาสตร์ เข้าร่วมประชุมและนําเสนอผลงาน
วิชาการในรูปแบบ Poster 
Presentation เรื่อง  Glycolysis 
inhibition Influences on Viability 
of Oral Cancer Cells ในงาน 
International Association for 
Dental Research (24th IADR-SEA 
Division Annual Scientific 
Meeting) ณ เมือง Taipei ประเทศ 
Taiwan วันท่ี 19-21 กันยายน 2553 

   12,700  

46. น.ส. เพาพงา 
มณฑนะพิศุทธ์ิ   

คณะทันตแพทยศาสตร์ เข้าร่วมประชุมและนําเสนอผลงาน
วิชาการในรูปแบบ Poster 
Presentation เรื่อง  คุณสมบัติการ
สร้างเส้นเลือดใหม่ของสารสกัดใบ
บัวบก ในงาน International 
Association for Dental Research 
(24th IADR-SEA Division Annual 
Scientific Meeting) ณ เมือง Taipei 
ประเทศ Taiwan วันท่ี 19-21 
กันยายน 2553 

   12,700  

47. รศ.ดร. พรชัย   
ตระกูลวรานนท์   

คณะสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา 

บรรยายพิเศษในงานสัมมนาทาง
วิชาการเร่ือง “ไทยศึกษาในจีน: 
มุมมองใหม่ทางภาษา วรรณคดี และ
วัฒนธรรม” หัวข้อ “การเมืองกับ
สังคมไทย” ระหว่างวันท่ี 24-26 
กันยายน 2553 ณ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง 
วันท่ี 24-26 กันยายน 2553 

   28,000  
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รายละเอียดการจัดสรรทุนเพ่ิมพูนความรู้ในต่างประเทศ ประจําปีงบประมาณ 2554 
 

ลําดับ ตําแหน่ง ชื่อ – สกุล หน่วยงาน วัตถุประสงค์ งบประมาณ  

1.  รศ. สุพจน์   
ชววิวรรธน์ 

คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี 

ศึกษา/ อบรมในหลักสูตร 
INCOTERMS 2010 จัดโดย สภา
หอการค้านานาชาติ ณ กรุงปารีส 
ประเทศฝร่ังเศส ระหว่างวันท่ี 31 
มกราคม-1 กุมภาพันธ์ 2554 

117,380  

2.  รศ.ดร. นคร  ภู่วโรดม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศึกษา/ อบรมในหลักสูตร Research 
Training on Photogrammetry 
Technique for Structural 
Engineering and Ground Motion 
Analysis ณ Department of Civil 
and Environmental Engineering, 
Saitama University, Saitama, 
Japan ระหว่างวันท่ี 5 มีนาคม - 22 
เมษายน 2554 เลื่อนวันเดินทาง
เนื่องจากแผ่นดินไหวในญ่ีปุ่นเป็นช่วง
เดือนกันยายน-ตุลาคม 2554 

 148,100  

3.  รศ.ดร. สัญญา  มิตรเอม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศึกษา/ อบรมในหลักสูตร Study of 
Expectation Maximization (EM) 
Algorithm and Applications ณ 
University of Southern California 
(USC) ณ Los Angeles, California, 
USA ระหว่างวันท่ี 4-29 เมษายน 
2554 

 122,000  

4.  ผศ.ดร. สุพิชชา  
รุ่งโรจน์นิมิตชัย 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศึกษา/ อบรมในหลักสูตร "การสกัด
โดยใช้คลื่นไมโครเวฟช่วย และ
หลักสูตรเคมีคํานวณโดยการใช้
โปรแกรม Spartan" ณ Center for 
Advanced Science and 
Innovation มหาวิทยาลัยโอซาก้า 
ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันท่ี 1 มีนาคม 
- 30 เมษายน 2554 เลื่อนวันเดินทาง
เนื่องจากแผ่นดินไหวในญ่ีปุ่นเป็น 1 
ตุลาคม-14 พฤศจิกายน 2554  

 124,000  

5.  อ.ดร. สุกัลยา  อุทัยดา คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 

ฝึกปฏิบัติงาน/ ดูงาน เรื่อง การศึกษา
แบคทีเรีย Staphylococcus Aureus 
โดยเทคนิคทางอณูชีววิทยา ในงาน 
A.T. Still University, Kirksville 
College of Osteopathic Medicine 
ณ เมือง Kirksville, USA  ระหว่าง
วันท่ี 1 เมษายน-15 มิถุนายน 2554 

 182,500  
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ลําดับ ตําแหน่ง ชื่อ – สกุล หน่วยงาน วัตถุประสงค์ งบประมาณ  

6.  รศ.ดร. สุกฤษ   
ตันตราวงศ์ 

คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 

ฝึกปฏิบัติงาน/ ดูงาน เรื่อง วัสดุ
อินทรีย์สําหรับการประยุกต์ใช้ทางโฟ
โตนิกและอิเล็กโทรนิก ณ Synthetic 
Nano-Function Materials Group, 
Research Institute for Ubiquitous 
Energy Devices, National 
Institute of Advanced Industrial 
Science and Technology, Kansai 
Center, Midorigaoka, Ikeda, 
Osaka , Japan ระหว่างวันท่ี 27 
มีนาคม - 22 พฤษภาคม 2554 

 131,600  

7.  ผศ.ดร. สวัสด์ิ ภาระราช คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูงานการทําวิจัยและร่วมทําวิจัยเร่ือง 
The Supply Chain Management 
for Agri-Food Products ณ Faculty 
of Industrial Technology 
Sepuluh Nopember Institute of 
Technology, Indonesia ระหว่าง
วันท่ี 1-16 พฤษภาคม 2554 

 120,000  

8.  รศ. ทัศนีย์   
เมธาพิสิฐ 

คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมประชุมและนําเสนอผลงาน
วิชาการในรูปแบบ Oral 
Presentation เรื่อง การเรียนรู้
คําศัพท์ในอันตรภาษา กรณีศึกษา
คําผิดของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย 
ในงาน Seventh International 
Conference on Practical 
Linguistics of Japanese (ICPJL7) 
ณ San Francisco State University, 
USA ระหว่างวันท่ี 5-6 มีนาคม 2554 

  40,250  

9.  ผศ.ดร. ยุกติ   
มุกดาวิจิตร 

คณะสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา 

เข้าร่วมประชุมและนําเสนอผลงาน
วิชาการในรูปแบบ Oral 
Presentation เรื่อง เพ่ือนบ้านศึกษา 
: สู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาในยุค
หลังบูรพคดีศึกษา ในงาน  Annual 
Meeting of Association for Asian 
Studies ณ Honolulu, Hawaii, USA 
ระหว่างวันท่ี 31 มีนาคม-3 เมษายน 
2554 

  82,700  
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ลําดับ ตําแหน่ง ชื่อ – สกุล หน่วยงาน วัตถุประสงค์ งบประมาณ  

10.  รศ.นพ. ภาสกร   
ศรีทิพย์สุโข 

คณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมประชุมและนําเสนอ
ผลงานวิจัยในรูปแบบ Poster 
Presentation เรื่อง Health Related 
Quality of Life of Allergic Rhinitis 
and Asthma in Thai School 
Pupils ในงาน การประชุมวิชาการ
นานาชาติ 2011 สมาคมโรคภูมิแพ้ 
หอบหืดและภูมิคุ้มกันวิทยาแห่ง
สหรัฐอเมริกา ณ San Francisco, 
USA  ระหว่างวันท่ี 18-22 มีนาคม 
2554 

  50,000  

11.  Asst.Prof
.Dr.  

Marc Van  
der Putten 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมประชุมและนําเสนอ
ผลงานวิจัยในรูปแบบ Poster 
Presentation เรื่อง 1) Team Base 
Learning 2) Health Promotion 
Education in South East Asia ใน
งาน APAIE 2011 Conference & 
Exhibition, National Taiwan 
University Sport Center ณ ไทเป 
ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันท่ี 8-11 
มีนาคม 2554 ยกเลิกทุนเนื่องจากติด
ภารกิจไม่สามารถเดินทางไปได้ 

  50,000  

12.  อ.ดร. เขียนศักด์ิ   
แสงเกลี้ยง 

คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์และการผังเมือง 

เข้าร่วมประชุมวิชาการในงาน 
Architecture Design Intervention 
International Workshop ณ 
Hiroshima, Japan ระหว่างวันท่ี 25-
31 มีนาคม 2554 

  76,210  

13.  อ.ดร. ธวิกานต์   
ตรียะประเสริฐ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

นําเสนอบทความแบบ Oral 
Presentation เรื่อง Blow-up of 
Solutions due to a Concentrated 
Nonlinear Soure on a Semi-
Infinite Interval ในงาน The Sixth 
International Conference on 
Dynamic Systems and 
Applications ณ Morehouse 
College, Atlanta, Georgia, USA 
ระหว่างวันท่ี 25-28 พฤษภาคม 2554 

  96,700 
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14.  Assoc. 
Prof. Dr. 

Sandhya 
Babel 

สถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร 

นําเสนอบทความแบบ Oral 
Presentation เรื่อง Biodegradation 
of Organics in Landfill Leachate 
by Immobilized White Rot Fungi, 
Trametes Versicolor BCC 8725 ใน
งาน The International 
Conference on Solid Waste 2011 
Moving Towards Sustainable 
Resource Management ณ Hong 
Kong SAR, China ระหว่างวันท่ี 2-6 
พฤษภาคม 2554 

  34,700  

15.  Assoc. 
Prof. Dr. 

Vladimir  
Kuprianov 

สถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร 

นําเสนอบทความแบบ Oral 
Presentation เรื่อง การศึกษาการเผา
ไหม้ของเปลือกถ่ัวลิสงในเตาเผาชนิด
ฟลูอิไดซ์เบดทรงกรวยโดยใช้ทราย
อลูมิน่าเป็นวัสดุเบด ในงาน Third 
International Conference on 
Applied Energy ณ Perugia, Italy 
ระหว่างวันท่ี 16-18 พฤษภาคม 2554 

  47,100  

16.  อ.ดร. โขมสี  แสนจิตต์ วิทยาลัยสหวิทยาการ  นําเสนอบทความแบบ Oral 
Presentation เรื่อง พิธีกรรมข้ึนท้าว
ท้ังสี่ : มุมมองจากสัญวิทยาสู่ความเชื่อ
ทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย 
ในงาน The 4th SSEASR 
Conference of South and 
Southeast Asian Association for 
the Study of Culture and 
Religion on Mountains in the 
Religions of South and 
Southeast Asia : Place, Culture, 
and Power ณ Institute of 
Language and Culture 
Studies(ILCS), Royal University of 
Bhutan, Thimphu, Kingdom of 
Bhutan ระหว่างวันท่ี 30 มิถุนายน-3 
กรกฎาคม 2554 

  55,210  
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ลําดับ ตําแหน่ง ชื่อ – สกุล หน่วยงาน วัตถุประสงค์ งบประมาณ  

17.  อ. ชัยวุฒิ บุญเอนก วิทยาลัยสหวิทยาการ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศูนย์ลําปาง 

นําเสนอบทความแบบ Oral 
Presentation เรื่อง รูปแบบและคติ
ความเชื่อ วิหารไทลื้อ : เมืองน่านและ
สิบสองปันนา ในงาน The 4th 
SSEASR Conference of South 
and Southeast Asian Association 
for the Study of Culture and 
Religion on Mountains in the 
Religions of South and 
Southeast Asia : Place, Culture, 
and Power ณ Institute of 
Language and Culture Studies, 
Royal University of Bhutan, 
Thimphu, Kingfom of Bhutan 
ระหว่างวันท่ี 30 มิถุนายน-3 
กรกฎาคม 2554 

  53,210  

18.  รศ.ดร. ไพบูลย์  
นาคมหาชลา
สินธ์ุ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ นําเสนอบทความแบบ Oral 
Presentation เรื่อง A Power 
Controller with Load Current 
Sensing for the Lundell 
Automotive Alterator ในงาน EEIC 
2011 ณ Nanchang University, 
Nanchang, China  ระหว่างวันท่ี 20-
22 มิถุนายน 2554 

  74,300  

19.  ผศ.นพ. วรรษา   
เปาอินทร์ 

คณะแพทยศาสตร์ การอบรม/ ดูงาน และนําเสนอ
บทความแบบ Oral Presentation 
เรื่อง ระบบรหัสการผ่าตัดของประเทศ
ไทย ในงาน WHO-FIC International 
Classification of Health 
Interventions 2011 Workshop 
1+Mid Year Meeting ณ University 
of Sydney, Australia ระหว่างวันท่ี 
14-18 มิถุนายน 2554 

  34,800 
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ลําดับ ตําแหน่ง ชื่อ – สกุล หน่วยงาน วัตถุประสงค์ งบประมาณ  

20.  อ.ดร. ไตรเทพ   
วิชย์โกวิทเทน 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

การอบรม/ ดูงานในหัวข้อเรื่อง การ
หมุนเวียนของฟอสฟอรัสในแหล่งน้ํา
ตื้นท่ีมีธาตุอาหารสูง ณ  University 
of Natural Resources and 
Applied Life Science, Vienna; 
Institute of Hydrobiology and 
Aquatic Ecosystem 
Management, Lunz, Vienna, 
Austria ระหว่างวันท่ี 1 พฤษภาคม-
30 มิถุนายน 2554 

  60,000  

21.  อ.ดร. อิศเรศ ธุชกัลยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ การอบรม/ ดูงานในโครงการความ
ร่วมมืองานวิจัยทางด้านเทอร์โมอะคู
สติก  ณ School of Mechanical, 
Aerospace and Civil Engineering, 
The University of Manchester, 
Manchester, UK ระหว่างวันท่ี 4-15 
เมษายน 2554 

  60,000  

22.  รศ.พลตรี
หญิง ดร. 

อ้อยทิพย์  
ณ ถลาง 

คณะสหเวชศาสตร์ เข้าร่วมประชุม/ สัมมนา ในเร่ือง 
การศึกษาลักษณะยีนของ Jk(a-b) 
Phenotype ในผู้บริจาคโลหิตคนไทย 
ในงาน 21th Regional Congress of 
the ISBT, Lisbon ณ Lisbon 
Congress Centre in Lisbon (CCL), 
Lisbon, Protugal ระหว่างวันท่ี 18-
22 มิถุนายน 2554 

  60,000  

23.  อ.ดร. พัชรี คุณค้ําช ู คณะสหเวชศาสตร์ เข้าร่วมประชุม/ สัมมนา และนําเสนอ
ผลงาน Poster Presentation ในงาน 
World Physical Therapy 
Congress 2011 ณ Amsterdam RAI 
Exhibition and Congress Centre, 
Amsterdam, Holland  ระหว่างวันท่ี 
19-24 มิถุนายน 2554 

  60,000  

24.  อ.ดร. วรรณา  
ชัยเจริญกุล  

คณะสหเวชศาสตร์ การฝึกอบรมด้านโปรตีโอมิกส์และเม
ตาบอโลมิกส์สําหรับงานวิจัยทางด้าน
มาลาเรีย"  ณ School of Tropical 
Medicine, University of  
Liverpool, Liverpool, UK ระหว่าง
วันท่ี 15 เมษายน - 31 พฤษภาคม 
2554  

  60,000  
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ลําดับ ตําแหน่ง ชื่อ – สกุล หน่วยงาน วัตถุประสงค์ งบประมาณ  

25.  อ. ปานรัตน์  
นิ่มตลุง 

คณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ 

นําเสนอบทความแบบ Oral 
Presentation เรื่อง Study of 
Domestic Violence among 
Children in Thailand for 
Prevention Guidelines ในงาน 
21st Asia-Pacific Social Work 
Conference ณ Waseda University 
Tokyo Japan ระหว่างวันท่ี 15-18 
กรกฎาคม 2554  

  60,500  

26.  ผศ.ดร. นันทวัน  
ชูอารยะประทีป 

คณะศิลปศาสตร์ นําเสนอบทความแบบ Oral 
Presentation เรื่อง Applying  
Genre Analysis to Online 
Business News: A case Study 
with www.nytimes.com ในงาน 
Harmony in Diversity: Language 
Culture Society ณ Beijing Foreign 
Studies University, Beijing, China 
ระหว่างวันท่ี 23-28 สิงหาคม 2554 

  61,350  

27.  ผศ.ดร. ดรุณวรรณ  
กําธรเกียรติ 

คณะศิลปศาสตร์ นําเสนอบทความแบบ Oral 
Presentation เรื่อง Multi-temporal 
Analysis of Shoreline Variability 
in the 2004 Indian Ocean 
Tsunami Impacted Area in Pang-
Nga Province, Thailand ในงาน 
Remote Sensing and 
Photogrammetry Society Annual 
Conference 2001 ณ 
Bournemouth University, 
Bournemouth, England ระหว่าง
วันท่ี 13-15 กันยายน 2554  

109,857  

28.  ผศ.ดร. ณัฐยา  
พรรรรัตนศิลป์ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

นําเสนอบทความแบบ Oral 
Presentation เรื่อง  Investigation 
of Ultraviolet Protection 
Properties of Cotton Fabric via 
Azoic Dyeing with Green Tea 
Extract ในงาน The International 
Conference on Textile 
Engineering and Materials (ICTEM 
2011) ณ Tian Jin Polytechnic 
University, Tianjin, China ระหว่าง
วันท่ี 23-25 กันยายน 2554 

  66,300  
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ลําดับ ตําแหน่ง ชื่อ – สกุล หน่วยงาน วัตถุประสงค์ งบประมาณ  

29.  ผศ.ดร. จาตุรงค์  
ตันติบัณฑิต 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ นําเสนอบทความแบบ Oral 
Presentation เรื่อง Perceptual 
Representation of Consonant 
Sounds in Thai ในงาน 
Interspeech (The World's Largest 
and Most Comprehensive 
Conference on Issues 
Sourrounding the Science and 
Technology of Spoken Language 
Processing (SLP) both in Humans 
and in Machines ณ Firenze Fiera 
Congress & Exhibition Center, 
Florence, Italy ระหว่างวันท่ี 27-31
สิงหาคม 2554 

127,430  

30.  ผศ.ดร. เสมอจิตร  
หอมรสสุคนธ์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ นําเสนอบทความแบบ Oral 
Presentation เรื่อง Six Sigma 
Solutions and Its Benefit Cost 
Ratio for Qualit Improvement ใน
งาน ICEMBIT 2011: International 
Conference on Economics, 
Management of Business, and 
Innovation Technology ณ 
Holiday Inn Paris, Pairs, France 
ระหว่างวันท่ี 24-26 สิงหาคม 2554  

  96,500  

31.  ผศ.ดร. บุษบา  
พฤกษาพันธ์ุ
รัตน์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ นําเสนอบทความแบบ Oral 
Presentation เรื่อง Preemptive 
Possibilistic Linear Programming: 
Application to Aggregate 
Production Planning ในงาน 
ICMCSSE 2001: International 
Conference on Mathematical, 
Computational and Statistical 
Sciences, and Engineering ณ 
Holiday Inn Paris, Pairs, France 
ระหว่างวันท่ี 24-26 สิงหาคม 2554  

138,500  
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ลําดับ ตําแหน่ง ชื่อ – สกุล หน่วยงาน วัตถุประสงค์ งบประมาณ  

32.  รศ.ดร. พงศ์ชนัน  
เหลืองไพบูลย์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ นําเสนอบทความแบบ Oral 
Presentation เรื่อง Bee Parameter 
Determination via Weighted 
Centriod Modified Simplex and 
Constrained Response Surface 
Optimisation Methods ในงาน 
ICMCSSE 2011: International 
Conference on Mathematical, 
Computational and Statistical 
Sciences, and Engineering ณ 
Holiday Inn Paris, Pairs, France 
ระหว่างวันท่ี 24-26 สิงหาคม 2554  

101,500  

33.  ผศ.ดร. ดนุพันธ์  
วิสุวรรณ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ นําเสนอบทความแบบ Oral 
Presentation เรื่อง Determination 
of the Proper Quality Costs 
Parameters via Variable Step 
Size: Steepest Descent 
Algorithmในงาน ICEMBIT 2011: 
International Conference on 
Economics, Management of 
Business, and Innovation 
Technology ณ Holiday Inn Paris, 
Pairs, France ระหว่างวันท่ี 24-26 
สิงหาคม 2554 

138,500  

34.  รศ.ดร. วิโรจน์  
บุญญภิญโญ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ นําเสนอบทความแบบ Oral 
Presentation เรื่อง Data-driven 
Stochastic Subspace 
Indentification of Flutter 
Derivatives of Bridge Decks by 
Buffeting Test ในงาน 13th 
International Conference on 
Wind Engineering ณ RAI 
International Exhibition & 
Congress Centre, Amsterdam, 
Netherlands ระหว่างวันท่ี 10-15 
กรกฎาคม 2554  

126,500  
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ลําดับ ตําแหน่ง ชื่อ – สกุล หน่วยงาน วัตถุประสงค์ งบประมาณ  

35.  ผศ.ดร. มาลินี พงศ์เสวี คณะสหเวชศาสตร์ นําเสนอบทความแบบ Oral 
Presentation เรื่อง Apoptotic 
Effect of Curcumin (in Curcuma 
Longa Linn) on Formaldehyde 
Treated Cancer Cells ในงาน 
International Conference on 
Cellular and Molecular Biology 
(ICCMB 2011) ณ NH Naarden 
Hotel, Amsterdam, Netherlands 
ระหว่างวันท่ี 13-15 กรกฎาคม 2554  

101,136  

36.  น.ส. พิมพ์วดี  
เอ้ือมธุรพจน์ 

คณะสถาปัตยกรรมและ
การผังเมือง 

นําเสนอบทความแบบ Oral 
Presentation เรื่อง Thai Concept of 
Form: Plato's Analysis through 
Mountain Religion ในงาน The 4th 
SSEASR Conference ณ Institute of 
Language and Culture Studies 
(ILSC), Royal University of Bhutan, 
Thimphu, Kingdom of Bhutan 
ระหว่างวันท่ี 30 มิถุนายน -3 
กรกฎาคม 2554  

  73,362  

37.  ผศ.ดร. สิรจิตต์  
เดชอมรชัย 

คณะศิลปศาสตร์ การอบรม/ ดูงาน เรื่อง French for 
Business and Profession ใน
หลักสูตร Diplome de Francais 
Professionnel Affaires ณ Centre 
Universitaire d'etudes francaises 
de Perpignan (CUEF-Universite 
de Perpignan), Perpignan, France 
ระหว่างวันท่ี 3-23 กรกฎาคม 2554  

  60,000  

38.  ผศ.ดร. ชนาทิพย์  
นามเปรมปรีดิ์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ การอบรม/ ดูงาน เรื่อง 
Authenticated Encryption with 
Associated Data ในงาน Advances 
in Cryptology (CRYPTO) 2011 ณ 
University of California, Santa 
Barbara, California, USA ระหว่าง
วันท่ี 14-18 สิงหาคม 2554  

  60,000  

39.  ผศ.ทพ.
ดร. 

เลิศฤทธิ์  
ศรินนภากร 

คณะทันตแพทยศาสตร์ การอบรม/ ดูงาน เรื่อง Clinical 
Concepts in Implant Dentistry ใน
งาน The 21th ITI Education week 
Bern  ณ School of Dental 
Medicine, University of Bern, 
Bern, Switzerland ระหว่างวันท่ี 15-
19 สิงหาคม 2554  

  60,000  
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ลําดับ ตําแหน่ง ชื่อ – สกุล หน่วยงาน วัตถุประสงค์ งบประมาณ  

40.  ผศ.ดร. ภานุมาศ  
ฤทธิไชย 

คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 

การเข้าร่วมประชุมวิชาการ/ สัมมนา 
และนําเสนอ Poster Presentation 
เรื่อง Growth of Dioscorea 
membranacea Pierre ex Prain & 
Burkill and Dioscorealide B 
Accummulation at Different 
Harvest Times ในงาน 
Internationnal PSE Symposium on 
Phytochemicals in Nutrition and 
Health ณ Grand Hotel Riva del 
Sole, Gioviazz (BARI), Italy ระหว่าง
วันท่ี 27-30 กันยายน 2554  

  44,451  

41.  รศ.ดร. เยาวพา  
จิระเกียรติกุล 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

การเข้าร่วมประชุมวิชาการ/ สัมมนา 
และนําเสนอ Poster Presentation 
เรื่อง Surface Sterilization and in 
vitro shoot multiplication of 
Discorea membranacea Pierre es 
Prain & Burkill ในงาน 
Internationnal PSE Symposium 
on Phytochemicals in Heath and 
Nutrition ณ Grand Hotel Riva del 
Sole, Gioviazz (BARI), Italy 
ระหว่างวันท่ี 27-30 กันยายน 2554 

  44,451  

42.  อ.ดร. อวันวี  
เพชรคงแก้ว 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

การเข้าร่วมประชุมวิชาการ/ สัมมนา 
และนําเสนอ Poster Presentation 
จํานวน 2 เรื่อง 1) Characterization 
of Probiotic Properties of 
Lactobacillus plantarum and 
Effect on the Quality of Nham, a 
Thai Fermented-Meat Sausage 
และ 2) Use of Green 
Fluorescence Protein for 
Monitoring of Lactobacillus 
plantarum BCC4352, Potential 
Probiotic Strain ในงาน 10th 
Symposium on Lactic Acid 
Bacteria 2011 ณ Hotel 
Zuiderduin, Egmond aan Zee, 
Netherlands ระหว่างวันท่ี 28 
สิงหาคม-1 กันยายน 2554  

  60,000  
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22..55    การสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการระดับนาการสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการระดับนานานาชาติ ชาติ   
ในปีงบประมาณ 2554 ฝ่ายวิจัยได้มีมาตรการสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยการสนับสนุนงบประมาณ

บางส่วนแก่คณะหรือหน่วยงานสําหรับการจัดประชุมวิชาการในระดับนานาชาติ และได้สนับสนุนงบประมาณการจัดประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติแล้ว จํานวน 2 หน่วยงาน งบประมาณ 350,000 บาท ตามรายการดังนี้ 

1) การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ “The First International Conference on International Relations and 
Human Rights (ICIRD 2011)” หัวข้อ “The Governance, Human Rights & Development: Challenges for Southeast 
Asia and Beyond” ระหว่างวันท่ี 19-20 พฤษภาคม 2554 ณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยคณะ
รัฐศาสตร์ งบประมาณท่ีสนับสนุน 300,000 บาท 

2) การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ “The 2011 IEEE International Conference on Quality and Reliability 
(ICQR)” ระหว่างวันท่ี 14-17 กันยายน 2554 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ โดยวิทยาลัยนวัตกรรม 
งบประมาณท่ีสนับสนุน 50,000 บาท 

 
22..66    การดําเนินงานด้านวารสารวิชาการ การดําเนินงานด้านวารสารวิชาการ   

ฝ่ายวิจัย ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้เป็นผู้รับผิดชอบการดําเนินงานวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัย เพ่ือ
เป็นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ/วิจัย จํานวน ท้ังสิ้น 4 ฉบับ ได้แก่ 

4.1  วารสารธรรมศาสตร์ จํานวน 2 ฉบับ 
4.1.1 วารสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 29 ฉบับท่ี 1 (มกราคม – มิถุนายน 2553) 

กองบรรณาธิการวารสารธรรมศาสตร์ ตามรายนามดังนี้  
บรรณาธิการ       :  ผศ. อดิศร  หมวกพิมาย 
กองบรรณาธิการ  :  1. ศ. ดร. สมคิด  เลิศไพฑูรย์ 

2. รศ. ดร.นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ 
3. ผศ. ดร. อภิชาต  สถิตนริามัย 
4. อาจารย์พรรณราย  โอสถาภิรัตน์  
5. นายรติ  สมันตรัฐ 
6. นายณัฐพรรษ เตชะบรรณะปัญญา 

ผู้จัดการ            :  นางสมศรี  กีรติวุฒิกุล 

 
วารสารธรรมศาสตร์ จํานวน 1 ฉบับ ประกอบด้วยบทความ จํานวน 8 เรื่อง 

1) เรื่อง “ศิลปะเพ่ือชีวิต” : การเดินทางของแนวคิดทางวรรณกรรมแบบลัทธิมาร์กซ์” 

2) เรื่อง “กุหลาบ สายประดิษฐ์กับอุดมการณ์ปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475” 

3) เร่ือง “ย้อนรอยความขัดแย้งระหว่าง พคท. ในฐานท่ีม่ันจังหวัดตาก: การเคลื่อนไหวทาง
ความคิดของ “กลุ่ม 18 คน” และบทบาทท่ีแท้จริงของเสกสรร  ประเสริฐกุล” 

4) เรื่อง “Governmentality: บทแนะนําเบื้องต้น” 

5) เรื่อง “ชาติพันธุ์วรรณาทางโบราณคดีเรื่องระบบนิเวศของภาชนะดินเผา” 

6) บทความจากเวทีสัมมนา สัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาสังคม
วิทยาและมานุษยวิทยา  คร้ังท่ี 6 (พ.ศ. 2549) จํานวน 3 เร่ือง 

‐ เรื่อง “สังคมวิทยาใน ‘กระแสสหสาขาวิชาการ’(‘Interdisciplinary Movement’)” 

‐ เรื่อง “สัญญะหรือสัญลักษณ์ และต้นทุนทางอารมณ์ท่ีขาดๆ เกินๆ” 

‐ เร่ือง “โลกตะวันตก โลกท่ีสาม และแบบว่า “ร่วมสมัย” : เกาะติดสถานการณ์ทิศทาง 
และแนวโน้มของสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา” 
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4.1.2 วารสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 30 (พ.ศ. 2554)  
กองบรรณาธิการวารสารธรรมศาสตร์ ตามรายนามดังนี้  

บรรณาธิการ        : อาจารย์ ดร.สายพิณ  ศุพุทธมงคล  
ผู้ช่วยบรรณาธิการ : นางฉันทิชา  ศรีโยธิน 
กองบรรณาธิการ   :  1. ศ.ดร. สมบัติ  จัทรวงศ์ 

2. ศ.ดร. พรชัย  ชุนหจินดา 
3. ศ.ดร. จตุรนต์  ถิระวัฒน์ 
4. ศ.ดร. ยศ  สันตสมบัติ  
5. รศ.ดร. นันทนา  รณเกียรติ 
6.  ผศ.ดร. วัชระ สินธุประมา 
7.  ผศ.ดร. อภิชาต สถิตนิรามัย 
8.  ผศ.ดร. จาตุรี  ติงศภัทิย์ 

ผู้จัดการ       :        นางสาวเฟื่องกาญจน์  สารัมภานนท์ 
ผู้ช่วยผู้จัดการ:    นายทศพร  สมใจ 

 
วารสารธรรมศาสตร์ จํานวน 1 ฉบับ ประกอบด้วยบทความ จํานวน 13 เรื่อง 

1) บทความพิเศษ เรื่อง “พัฒนาการของรัฐชาติกับความขัดแย้งภายในของชาวสยาม” 
2) บทความวิจัย จํานวน 6 เรื่อง 

‐ เรื่อง “92 ศพมีนา-พฤษภาอํามหิต: เกิดอะไร? อย่างไร? และทําไม?” 
‐ เรื่อง “จากไพร่ฟ้าสู้ความเป็นพลเมือง” 
‐ เรื่อง “รากเหง้าปัญหาเชิงโครงสร้างและความขัดแย้งทางการเมืองในสังคมไทย” 
‐ เรื่อง “อุตสาหกรรมด้านวัฒนธรรมและ “เอเชียภิวัฒน์”: เศรษฐกิจระหว่างประเทศใน

เอเชียภายใต้ “จินตนากรรม” ใหม่” 
‐ เรื่อง “มโนทัศน์ ซู่ ในจริยศาสตร์ของขงจื่อ” 
‐ เรื่อง “อัตตาณัติในความสัมพันธ์: บทวิเคราะห์ ไจ๋หว่อ ในปรัชญาขงจื่อ” 

3) Review article เรื่อง “คนกับภัยพิบัติ: งานวิจัยทางสังคมศาสตร์” 
4) บทความจากตู้หนังสือ เรื่อง “คําปาฐกถา “เรื่องการเป็นอยู่ในมลายู” และ “เรื่องมนุษย์คน

แรกของโลก”” 
5) หนังสือปริทัศน์ จํานวน 4 เรื่อง 

‐ เรื่อง “ระหว่างกระจกกับตะเกียง” 
‐ เรื่อง “ประชากรและการตั้งถ่ินฐานบนผืนแผ่นดินไทย ยุคดึกดําบรรพ์ถึงยุค

ประวัติศาสตร์: ส่วนเสี้ยวหนึ่งของประวัติศาสตร์มนุษยชาติ” 
‐ เรื่อง “แม่น้ําแห่งชีวิต: การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศและผลกระทบต่อความหลากหลาย

ทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถ่ินในแถบอนุภาคลุ่มน้ําโขง” 
‐ เรื่อง “คู่มือเข้าใจชนชั้น วรรณะ ความเหลื่อมล้ํา” 
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4.2 วารสาร Thammasat Review จํานวน 2 ฉบับ 
4.2.1 วารสาร Thammasat Review Vol.13 (2008-2009)   

กองบรรณาธิการวารสาร Thammasat Review ตามรายนามดังนี้  
บรรณาธิการ        : อาจารย์ ดร.สายพิณ  ศุพุทธมงคล  
ผู้ช่วยบรรณาธิการ : นางฉันทิชา  ศรีโยธิน 
กองบรรณาธิการ   :     1.  ศ.ดร. สมบัติ  จัทรวงศ์ 

2. ศ.ดร. พรชัย  ชุนหจินดา 
3. ศ.ดร. จตุรนต์  ถิระวัฒน์ 
4. ศ.ดร. ผาสุก  พงษ์ไพจิตร 
5. Professor Micheal  Herzfeld 
6. รศ.ดร. นันทนา  รณเกียรติ 
7. ผศ. ฉลอง  สุนทราสาณิชย์ 
8. รศ.ดร.ตรีทศ  เหล่าศิริหงส์ทอง 

ผู้จัดการ    :  นางสาวเฟื่องกาญจน์  สารัมภานนท์ 
ผู้ช่วยผู้จัดการ   :  นายทศพร  สมใจ 

 
วารสาร Thammasat Review จํานวน 1 ฉบับ ประกอบด้วยบทความ จํานวน 5 เรื่อง 
Contents 
1) “Images of Things Human: Toward an Ethic of the Making and Interpretation of 

Ethnographies, Ethnographic Film, and Documentaries” 
2) “Muslim “Others” in Buddhist Thailand” 
Panel  
1) “The Life of this World: Chaiwat Satha-Anand – Scholar, Activist, and Humanist” 

‐ On Islam and Violence in the Muslim South of Thailand 
‐ The Phronetic Political Scientist…………Raymond Scupin (Lindenwood 

University) 
‐ Machiavelli or Gandhi? Chaiwat Satha-Anand’s Doctrine of Non-Violence in a 

Comparative Perspective………….Carool Kersten (King’s College, London) 
‐ Contour, Context, and Contrast in the Life of these Worlds: A 

Rejoinder………Chaiwat Satha-Anand  
2) “Eviction of the Middle Class and the New Role of Thai Buddhism: A Study of the 

Wang Lee Community, Bangkok.” 
Book Review  “City between Worlds: My Hong Kong”  

 
4.2.2 วารสาร Thammasat Review Vol.14 (2010-2011)   

กองบรรณาธิการวารสาร Thammasat review ตามรายนามดังนี้  
 บรรณาธิการ          :    อ.ดร.สายพิณ  ศุพุทธมงคล  
ผู้ช่วยบรรณาธิการ   :   นางฉันทิชา  ศรีโยธิน 
กองบรรณาธิการ     : 1. ศ.ดร. สมบัติ  จัทรวงศ์ 

2. ศ.ดร. พรชัย  ชุนหจินดา 
3. ศ.ดร. จตุรนต์  ถิระวัฒน์ 
4. ศ.ดร. ผาสุก  พงษ์ไพจิตร 
5. Professor Micheal  Herzfeld 
6. รศ.ดร. นันทนา  รณเกียรติ 
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7. ผศ. ฉลอง  สุนทราสาณิชย์ 
8. รศ.ดร. ตรีทศ เหล่าศิริหงษ์ทอง 

ผู้จัดการ   :   นางสาวเฟื่องกาญจน์  สารัมภานนท์ 
ผู้ช่วยผู้จัดการ   :   นายทศพร  สมใจ 

 
วารสาร Thammsat Review จํานวน 1 ฉบับ ประกอบด้วยบทความ จํานวน 7 เรื่อง 
Contents  
Violence and Laughter 
1) “Are We or Are We not Amused?” 
2) “‘Excorporation’ and ‘Carnival’ in Humoristic Street Actions Staged for 

Nonviolent Struggle: The 1996-7 Student Protests and the Resistance Movement 
(Otpor), Serbia” 

3) “Halakhak: Defining the “National” in the Humor of Philippine Popular Culture” 
 “Humor and Pathos: Filipino Diaspora Drama (Carlos Bulosan’s The Romance of 
Magno Rubio and Chris D. Martinez’s Welcome to Intelstar)” 

Articles 
1) “Merchant Capital in Tokugawa Japan”  
2) “The Confucian Family as Dilemma for Justice” 
3) “Within the Palatial Compound: Actors’ Lives in the Qianlong Court” 

 
 

4.3  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
กองบรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 17 ฉบับท่ี 4, ปีที่ 18 ฉบับท่ี 1-4 และ ปีที่ 19 
ฉบับท่ี 1 
ท่ีปรึกษา : 1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 
3. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
4. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
5. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา 

บรรณาธิการ  : รองศาสตราจารย์ ดร. บุญหงษ์  จงคิด   
ผู้ช่วยบรรณาธิการ : รองศาสตราจารย์ณรงค์  บวบทอง 
กองบรรณาธิการวิชาการ : 1.   ศ.ดร. เกศรา  ณ บางช้าง 

                                                                           2.  ศ.ดร. ผดุงศักด์ิ  รัตนเดโช 
3.  ศ.ดร. จรัญ  จันทลักขณา 
4.  ศ.ดร. สมชาติ ฉันทศิริวรรณ 
5.  ศ.ดร. สิทธิชัย  ขุนทองแก้ว 
6.  ศ.ดร. สายัณห์  ทัดศรี 
7.  รศ. สมชาย  วิริยะยุทธกร 
8.  รศ.ดร. กมล  บุษบา 
9.  รศ. พินัย  ทองสวัสด์ิวงศ์ 
10.  รศ.ดร. บุรฉัตร ฉัตรวีระ 
11.  ผศ. นิภา  อัศวเพ่ิมพูนผล 
12.  ผศ. อวิรุทธ์  ศรีสุธาพรรณ 

ผู้จัดการ                  :      นางสาวเฟ่ืองกาญจน์   สารัมภานนท์ 
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กองบรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 19 ฉบับท่ี 2-3  
ท่ีปรึกษา : 1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2. รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย 
3. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย 

                                   บรรณาธิการ                    :  รองศาสตราจารย์ ดร. บุญหงษ์  จงคิด   
                                   ผู้ช่วยบรรณาธิการ             :  รองศาสตราจารย์ณรงค์  บวบทอง 
                                   กองบรรณาธิการวิชาการ     :  1.  ศ.ดร. วิฑูรย์ ไวยนันท์ 

2. ศ.ดร. เกศรา  ณ บางช้าง 
3. ศ.ดร. ผดุงศักด์ิ  รัตนเดโช 
4. ศ.ดร. จรัญ  จันทลักขณา 
5. ศ.ดร. สมชาติ ฉันทศิริวรรณ 
6. ศ.ดร. สิทธิชัย ขุนทองแก้ว 
7. ศ.ดร. สายัณห์ ทัดศรี 
8. ศ.ดร. ปราโมทย์ เดชะอําไพ 
9.  ศ.ดร. จุลละพงษ์ จุลละโพธิ 
10. ศ.ดร. ณรงค์ฤทธ์ิ สมบัติสมภพ 
11. ศ. ดร. วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล 
12. ศ.ดร. เจริญศักด์ิ  โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์ 
13. ศ. ประดิษฐ์ พงศ์ทองคํา 
14. รศ. สมชาย  วิริยะยุทธกร 
15. รศ.ดร. กมล บุษบา 
16. รศ. พินัย ทองสวัสด์ิวงศ์ 
17. รศ.ดร. บุรฉัตร ฉัตรวีระ 
18. ผศ. นิภา อัศวเพ่ิมพูนผล 
19. ผศ. อวิรุทธ์ ศรีสุธาพรรณ 

ผู้จัดการ             : นางสาวเฟื่องกาญจน์   สารัมภานนท์ 
 

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวน 8 ฉบับ ดังนี้ 
4.3.1    วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 17 ฉบับท่ี 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2552)  

จํานวน 9 เรื่อง 
1) เรื่อง “การสกัดธาตุแรเอิร์ท  โดยวิธีการสกัดแบบซินเนอร์จิสติกด้วยทีโนอีลไตรฟลูออ

โรอะซีโตน และไตรบิวทิลฟอสเฟต” 
2) เรื่อง “การวิเคราะห์หาปริมาณโลหะในแม่น้ําเจ้าพระยาบริเวณจังหวัดปทุมธานี” 
3) เรื่อง “ตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธ์สําหรับไบโอดีเซลนํ้ามันปาล์มและน้ํามันใช้แล้ว” 
4) เรื่อง “การพัฒนาวิธีประมาณค่าพารามิเตอร์ของตัวแบบอัตตสหสัมพันธ์อันดับท่ีหนึ่ง 

เม่ือข้อมูลมีค่าสูญหาย”   
5) เรื่อง “วิธีกําลังสองน้อยท่ีสุดแบบมัธยฐานเวียนเกิดปรับปรุงสําหรับประมาณ

ค่าพารามิเตอร์ของตัวแบบอัตตสหสัมพันธ์อันดับท่ีหนึ่ง เม่ือข้อมูลมีค่าผิดปกติ” 
6) เรื่อง “ความพึงพอใจต่อการให้บริการทางหลวงพิเศษ  ปี 2551” 
7) เรื่อง “ปัจจัยสําคัญสู่ความสําเร็จในการประยุกต์ใช้ระบบบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองค์กร 

(TQM) ในองค์กรท่ีได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ” 

8) เรื่อง “การใช้ลิกไนต์และเชื้อเพลิงผสมระหว่างลิกไนต์กับกะลาปาล์มในหม้อไอน้ํา” 

9) เรื่อง “การวางแผนขยายระบบส่งไฟฟ้าโดยใช้วิธีฝูงมด” 
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4.3.2  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 18 ฉบับท่ี 1 (มกราคม-มีนาคม 2553)  
จํานวน 9 เรื่อง 
1) เร่ือง “ประสิทธิภาพของเชื้อรา Trichoderma spp. ท่ีแยกได้จากใบไผ่ในการควบคุม

โรคเน่าระดับดินของคะน้าท่ีเกิดจากเชื้อรา Pythium aphanidermatum” 
2) เร่ือง “การใช้เชื้อรา Trichoderma spp. ท่ีแยกได้จากใบไผ่ในการส่งเสริมการ

เจริญเติบโตของคะน้าภายใต้สภาพโรงเรือนและแปลงปลูกพืช”   
3) เร่ือง “การขยายพันธ์ุกล้วยไม้พ้ืนเมืองและหายาก “นางอ้ัวสาคริก”โดยการเพาะเลี้ยง

เนื้อเย่ือ” 
4) เรื่อง “การดูดซับสารประกอบฟีนอลจากสารละลายโดยชีวมวลสาหร่ายผักกาด”  
5) เร่ือง “การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการจัดการพ้ืนท่ีชายฝั่งเฉพาะ: ชายฝั่งทะเล

เพชรบุรี” 
6) เรื่อง “คุณภาพเมล่อน (Rock melon) ตัดแต่งพร้อมบริโภคในภาชนะขายปลีกเพ่ือการ

ส่งออกและอาหารบนเคร่ืองบิน” 
7) เรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยน้ําว้าทอดกรอบทรงเคร่ือง” 
8) เรื่อง “การจัดสรรต้นทุนระบบส่งไฟฟ้าด้วยวิธีสืบกําลังไฟฟ้าโดยพิจารณาเกณฑ์ความ

เชื่อถือได้” 
9) เรื่อง “การทบทวนการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไบโอดีเซลสําหรับพลังงานที่ย่ังยืน” 
 

4.3.3     วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 18 ฉบับท่ี 2 (เมษายน-มิถุนายน 2553)  
จํานวน 8 เรื่อง 
1) เร่ือง “ความหลากหลายของโรติเฟอร์ในแหล่งน้ํารอบอาคาร  SME ของ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิตระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 
2551” 

2) เรื่อง “พิษเฉียบพลันของซิงค์ออกไซด์ต่อหนอนแดง” 
3) เรื่อง “ผลของการใช้วัสดุเพาะและวัสดุอาหารเสริมชนิดต่างๆ ร่วมกับกลุ่มจุลินทรีย์และ

น้ําหมักชีวภาพต่อผลผลิตเห็ดฟางท่ีเพาะในตะกร้าพลาสติก” 
4) เรื่อง “อิทธิพลของกรดไขมันอิสระ ต่อการผลิตไบโอดีเซล” 
5) เรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์เทเบิ้ลไซรัปจากกากน้ําตาลทรายขาวบริสุทธ์ิพิเศษ” 
6) เรื่อง “การรวมเคร่ืองหมาย EST-SSR และ gSSR เข้ากับแผนท่ีเครื่องหมาย  f-AFLP  

และเคร่ืองหมาย SuS ในอ้อย” 
7) เรื่อง “จําลองสถานการณ์ด้วยคอมพิวเตอร์เพ่ือการค้นหาปัจจัยแบบไม่ต่อเนื่องท่ีมี

ความสําคัญต่อสายการผลิตโดยใช้วิธีโดเมนความถี่” 
8) เรื่อง “ปัจจัยแห่งความสําเร็จหลักของการจัดการผลผลิตท่ัวท้ังองค์กร (TPM) สําหรับ

อุตสาหกรรมกระดาษและกล่องกระดาษลูกฟูก” 
 

4.3.4    วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 18 ฉบับท่ี 3 (กรกฎาคม-กันยายน 2553) 
จํานวน 8 เรื่อง 
1) เร่ือง “เทคนิคอย่างรวดเร็วและประหยัดในการหาสภาวะดูดซับโปรตีนของตัวกลาง

แลกเปลี่ยนประจุ” 
2) เร่ือง “การหาปริมาณสารกันบูดในก๋วยเต๋ียวด้วยเทคนิค Capillary Zone 

Electrophoresis” 
3) เรื่อง “การใช้เทคนิคดูเพล็กซ์พีซีอาร์ตรวจสอบแบคทีเรียแลคติกบางชนิดในโยเกิร์ต” 



รรายงานประจําปี ายงานประจําปี 22555533  --  22555544  118899  

  

 

4) เ ร่ือง  “การเ พ่ิมประสิทธิภาพของระบบบําบัดน้ํ า เสียแบบบ่อปรับเสถียรของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต” 

5) เร่ือง “ผลของการเสริมเบต้ากลูแคนในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิต สภาพมูลและค่า
โลหิตวิทยาของสุกรรุ่น” 

6) เร่ือง “การเปรียบเทียบวิธีการประมาณค่าแบบช่วง สําหรับค่าเฉล่ียประชากรของการ
แจกแจงแบบเลขชี้กําลัง” 

7) เรื่อง “การเปรียบเทียบตัวสถิติทดสอบไม่อิงพารามิเตอร์ ระหว่างประชากร 2 กลุ่ม เม่ือ
ความแปรปรวนไม่เท่ากัน” 

8) เรื่อง “การประเมินและออกแบบท่อแสงสําหรับอาคารในประเทศไทย” 
 

4.3.5   วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 18 ฉบับท่ี 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2553)     
จํานวน 9 เรื่อง 
1) เรื่อง “การสร้างแผนท่ีพันธุกรรมของปาล์มน้ํามัน” 
2) เรื่อง “ศึกษาการผลิตข้าวโพดหมักจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร” 
3) เรื่อง “สายพันธ์ุขม้ินชันผลผลิตสูง TU 04-9-1” 
4) เร่ือง “คุณภาพส่ิงแวดล้อม และแนวโน้มผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนต่อพ้ืนท่ีชายฝั่งทะเล

บริเวณปากแม่น้ําแม่กลอง” 
5) เรื่อง “ผลกระทบของความไม่สมนัยต่อพฤติกรรมการรับแรงเฉือนของดินเหนียวอ่อน

กรุงเทพ” 
6) เร่ือง “ระบบสารสนเทศสําหรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ กรณีศึกษา: บริษัท

แซมโก้ อินดัสทรีส์ จํากัด” 
7) เ ร่ือง “การศึกษาปัจจัยแห่งความสําเร็จของระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ด้วย

กระบวนการลําดับชั้นเชิงวิเคราะห์” 
8) เรื่อง “การพัฒนาฟิล์มบางโปร่งแสงนําไฟฟ้าซิงค์ออกไซด์เจือโบรอน” 
9) เรื่อง “การปรับปรุงค่าออกเทนของแก๊สโซลีนด้วยปฏิกิริยาต่อเนื่องสองขั้นตอนตอนท่ี 1 

การใช้โทลูอีน-เมทิลไซโคเฮกเซนเป็นสารต้ังต้น” 
  

4.3.6  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 19 ฉบับท่ี 1 (มกราคม-มีนาคม 2554)  
จํานวน 9 เรื่อง 
1) เรื่อง “การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของโมกและพุดด้วยอาร์เอพีดี”  
2) เรื่อง “การเปรียบเทียบสถิติทดสอบในการตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบสมการ

ถดถอยเชิงเส้นกรณีข้อมูลไม่มีการทําซํ้าระหว่างวิธีตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบ
ท่ีปรับปรุงกับวิธีของซูและยาง” 

3) เรื่อง “พิษเฉียบพลันของสังกะสีออกไซด์ต่อปลานิลแดง” 
4) เร่ือง “ปริมาณและคุณภาพของสารอินทรีย์ท่ีเกิดข้ึนในสังคมพืชป่าชายเลนท่ีมีแสมขาว

เป็นพันธ์ุไม้เด่น” 
5) เรื่อง “การผลิตน้ําสับปะรดเข้มข้นด้วยวิธีการแช่เยือกแข็งแบบกา้วหน้า” 
6) เรื่อง “การทดแทนนมผงขาดมันเนยด้วยโปรตีนถ่ัวเหลืองสกัดในไอศกรีมไขมันตํ่า” 
7) เรื่อง “กลยุทธการสยบการจราจรบริเวณสี่แยก ด้วยสันชะลอความเร็วกรณีศึกษา: 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต” 
8) เรื่อง “การออกแบบและสร้างรถพ่วงเก็บขยะโดยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ กรณีวิเคราะห์ความ

แตกหักของเสื้อลูกปืน” 
9) เรื่อง “ระบบปรับอากาศชนิดดูดซึมใช้พลังงานแสงอาทิตย์สําหรับอาคาร” 
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4.3.7  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 19 ฉบับท่ี 2 (เมษายน-มิถุนายน 2554)  
จํานวน 9 เรื่อง 
1) เร่ือง “ผลของโพแทสเซียมต่อปริมาณผลผลิต การสะสมธาตุอาหารในเนื้อเย่ือ ปริมาณ

น้ําตาล และการยอมรับของผู้บริโภคต่อมะละกอท่ีปลูกในวัสดุปลูก” 
2) เรื่อง “การตรวจสอบการปนเปื้อนแบคทีเรียในกุ้งแช่แข็งด้วยมัลติเพล็กซ์พีซีอาร์” 
3) เรื่อง “ความหลากหลายของหนอนแดงในเขตจังหวัดปทุมธานี ประเทศไทย” 
4) เรื่อง “การเปล่ียนแปลงของสารอินทรีย์และธาตุอาหารในดินตะกอนป่าชายเลนที่มีแสม

ขาวเป็นพันธ์ุไม้เด่น” 
5) เรื่อง “การพัฒนากระบวนการผลิตและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์เนื้ออบแห้งปรุงรส” 
6) เรื่อง “การผลิตน้ําตําลึงผงโดยการทําแห้งแบบเยือกแข็ง” 
7) เร่ือง “ระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมโครงการเมืองน่าอยู่ในด้านสาธารณสุข จังหวัด

นครศรีธรรมราช” 
8) เรื่อง “การพัฒนาโปรแกรมการออกแบบผ้าจก” 
9) เรื่อง “สัตว์สําเร็จความใคร่ด้วยตัวเองหรือไม่?” 
 

4.3.8  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 19 ฉบับท่ี 3 (กรกฎาคม-กันยายน 2554) 
จํานวน 9 เรื่อง 
1) เรื่อง “การคัดเลือกสาหร่ายสีเขียวแกมน้ําเงิน Oscillatoria spp. สําหรับนํามาใช้ในการ

ผลิตซี-ไฟโคไซยานิน” 
2) เรื่อง “การใช้ฝุ่นข้าวโพดเป็นสารเสริมในข้าวโพดหมัก” 
3) เรื่อง “การศึกษาความแกร่งของวิธีสเต็ปดาวน์ บูทสแตรป มิน พี สําหรับการเปรียบเทียบ

ค่าเฉลี่ยเม่ือมีทรีตเมนต์ควบคุม” 
4) เร่ือง “การใช้แบบจําลอง SWAN เพ่ือศึกษาลักษณะคลื่นในอ่าวไทยในช่วงท่ีเกิดพายุ

ไต้ฝุ่นหมุ่ยฟ้า” 
5) เรื่อง “ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการคาดการณ์ปริมาณขยะจากการขยายตัวของเมือง”  
6) เรื่อง “ผลของโครงการพัฒนาจริยธรรมสัญจรต่อคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล

ชั้นปีท่ี 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” 
7) เร่ือง “พฤติกรรมการบดอัดของทรายหล่อแบบและดินเหนียวท่ีปรับปรุงด้วยทรายหล่อ

แบบ” 

8) เรื่อง “พฤติกรรมของดินทรายที่มีขนาดคละไม่ดีเม่ือปรับปรุงด้วยซีเมนต์สําหรับงานทาง” 
9) เรื่อง “การทําความเย็นด้วยคล่ืนเสียง” 

 
4.4 วารสาร Thammasat International Journal of Science and Technology  

กองบรรณาธิการวารสาร Thammasat International Journal of Science and Technology  

                                   ท่ีปรึกษา : 1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 
3. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
4. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
5. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
6. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
7. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
8. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 
9. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 
10. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 
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11. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
12. ผู้อํานวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 

                                 บรรณาธิการ : รองศาสตราจารย์ ดร.บุญหงษ์  จงคิด 
                                 ผู้ช่วยบรรณาธิการ : รองศาสตราจารย์ณรงค์  บวบทอง 

                                 กองบรรณาธิการ : 1.  ศ.ดร. จงรักษ์  ผลประเสริฐ 
2. ศ.ดร. ปรีดา  วิบูลย์สวัสด์ิ 
3. ศ.ดร. จุลละพงษ์  จุลละโพธิ 
4. ศ.ดร. นักสิทธ์  คูวัฒนาชัย 
5. ศ.ดร. วิฑูรย์  ไวยนันท์ 
6. ศ.ดร. ปราโมทย์ เดชะอําไพ 
7. ศ. เกียรติคุณ ยงยุทธ  วัชรดุลย์ 
8. Professor Dr. I.M.  Tang 
9. Professor Robert H.B.  Exell 
10. Professor Dr. Shigeru  Hisajima 
11. Professor Dr. Sadaoki  Furui 
12. Professor Dr. Paul  Haddad 
13. Associate Professor Dr. Stanislav Makhanov 
14. รศ.ดร. พิชัย  นิมิตยงสกุล 
15. รศ.ดร. วีระพงศ์  ปรัชชญาสิทธิกุล 
16. รศ.ดร. ศุภชาติ  จงไพบูลย์พัฒนะ 
17. รศ.ดร. บุรฉัตร  ฉัตรวีระ 
18. รศ.ดร. ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา 
19. Dr. Hans Rudi Grams 
20. Mr. Paul  Neilson 

ผู้จัดการ : นางฉันทิชา  ศรีโยธิน 
 

วารสาร Thammasat International Journal of Science and Technology จํานวน 8 ฉบับ 
ดังนี้ 

4.4.1 วารสาร Thammasat International Journal of Science and Technology Vol. 14, 
No. 4, October-December 2009 จํานวน 8 เรื่อง 
1) Adjusted Confidence Intervals for a Coefficient of Variation of a Normal 

Distribution 
2) Non-Darcy Natural Convection Flow over a Vertical Wavy Surface in Porous 

Media Including the Magnetic Field Effect 
3)  Influence of Longitudinal Oscillation on Tensile Properties of Medium Carbon 

Steel Welds of Different Thickness  
4) Obstacle Avoidance Method for a Mobile Robot 
5) An Improvement of Total Flowtime and Makespan for the General Flow Shop 

Scheduling Problem Via O(n4m) Algorithm 
6) Supply Security Improvement of Long Term Electricity Expansion Planning of 

Java-Madura-Bali System in Indonesia 
7) Bioavailable Cadmium in Water, Sediment, and Fish, in a Highly Contaminated 

Area on the Thai-Myanmay Border 



119922  สํานักงานบริหารการวิจยั มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์สํานักงานบริหารการวิจยั มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

  

 

8) Effect of Monensin Supplement during Transition Phase on Rumen Fermentation 
and Microbial Efficiency 

 
4.4.2 วารสาร Thammasat International Journal of Science and Technology Vol. 15, No. 1, 

January-March 2010 จํานวน 8 เรื่อง 
1) Resistance Spot Weldability of Low Carbon and HSLA Steels 
2) Effects of Sub-Cooling on the Performance of R12 Alternatives in a Domestic 

Refrigeration System 
3) On-Line Optimal Power Flow Using Evolutionary Programming Techniques 
4) DFIG-Based Wind Farms and Their Performance with Thermal Connected Grid 
5) Comparison of MLI and Z-Source Inverter for Transformerless Operation of Single-

Phase Photovoltaic Systems  
6) Detection of Integrons from Escherichia coli Isolates Obtained from Humans and 

Animals in the Republic of Korea 
7) The Effectiveness of Health Promotion Behavior Program (HPBP) in Thai Hypertensive 

Patients 
8)  Pattern-based Extraction of Named Entities in Thai News Documents 
 

4.4.3 วารสาร Thammasat International Journal of Science and Technology Vol. 15, No. 2, 
April-June 2010 จํานวน 8 เรื่อง 
1) Effect of Production Time on Energy Use of a Tube-Ice Making Tower 
2) Study of Conversion Efficiency of Tube-type Solar Thermal Collectors 
3) Stand-alone Photovoltaic-Based Reduction of Harmonic Current Using a 12-Pulse 

AC/DC Power Conversion System with Trapezoidal Voltage Waveform 
4) HVAC’s Chilled Water Flow and Temperature Prediction for Buildings in Tropical 

Zones 
5) Stage-Warping Load Sharing Strategy for Fine Grain Applications over Grid 

Environments 
6) The Clearness Index Model for Estimation of Global Solar Radiation in Thailand  
7) Effects of Deposition Period on the Properties of FeS2 Thin Films by Chemical Bath 

Deposition Method  
8) A Customized Tabu Search for the Vehicle Routing Problem with Simultaneous Pick-

up and Delivery 
4.4.4 วารสาร Thammasat International Journal of Science and Technology Vol. 15, No. 3, 

July-September 2010  จํานวน 8 เรื่อง 
1) Process Parameter Optimization in ARC Welding of Dissimilar Metals 
2) Thermal Comfort in Enclosed Lift Lobby of a Tropical Educational Institution 
3) Development of Density and Temperature Boundary Condition Models in L-

mode Tokamak Plasmas 
4) Performance and Emission Characteristics of a Kirloskar HA394 Diesel Engine 

Operated on Mahua Oil Methyl Ester  
5) Influence of Sodium Dodecyl Sulfate on Corrosion Behavior of 304 Stainless 

Steel 
6) Impurity Transport and Helium Accumulation in ITER 
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7) An Explicit Finite Volume Element Method without an Explicit Artificial 
Diffusion Term for Convection- Diffusion Equation on Triangulkar Grids 

8) Construction and Analysis of a DNA Cassette for Use in DNA-based 
Immunization: A Potential Application for Producing Antibodies Against 

4.4.5 วารสาร Thammasat International Journal of Science and Technology Vol. 15, 
No. 4, October-December 2010  จํานวน 8 เรื่อง 
1) Chemically Syntheiszed Mesoporous Nitrogen-Doped TiO2 and its Application to 

High Efficiency Dye-Sensitized Solar Cells 
2) Morphological Inhibition of Calcium Oxalate Monohydrate by Roselle (Hibiscus 

sabdariffa L.) 
3) Demand Side Management and CO2 Mitigation in Selected GMS Countries: The 

Household Sector 
4) Quantifying the Impacts of Banning Non Motorized Vehicles from a Major 

Arterial: Socio-Economic and Safety Evidence 
5) O-Modularity and O-Distributivity in Semilattices 
6) Study of NGS Pellet Ablation Rate in ITER Based on Two Different Pellet 

Ablation Rate Models Using 1.5D BALDUR Code 
7) Postharvest Use of Hexanal Vapor and Heat Treatment on Longan Fruit Decay 

and Consumer Acceptance 
8) Statistical Analysis and Downscaling for the Minimum, Average, and Maximum 

Daily-Temperatures of the Chi and Mun River Basins 
4.4.6 วารสาร Thammasat International Journal of Science and Technology Vol. 16, 

No. 1, January-March 2011  จํานวน 8 เรื่อง 
1) Autolysis of Heterogeneous Vancomycin-Intermediate Staphylococcus Aureus 
2) Hydrogen Production with Escherichia Coli Isolated from Municipal Sewage 

Sludge 
3) 3DC-Cobotic Manipulator  
4) A Study on the Satisfaction of Substance Abusers and Their Families with a 

Substance Abuse Intervention Program 
5) Self-Consistent Simulations of Standard H-Mode ITER with the Presence of an 

Internal Transport Barrier 
6) New Models for Predicting Pedestal Temperature and Density in ELMy H-Mode 

Plasma 
7) Performance Analysis of Low-Power Tokamak Reactors Using Predictive 

Integrated Modeling Code 
8) Impacts of Coal Price on Indonesian Electricity Planning: The Oil Price 

Perspective and CO2 Emissions 
4.4.7 วารสาร Thammasat International Journal of Science and Technology Vol. 16, 

No. 2, April-June 2011  จํานวน 7 เรื่อง 
1) Radiation Effect on MHD Steady Free Convection Flow of a Gas at a Stretching 

Surface with a Uniform Free Stream with Viscous Dissipation 
2) Drying Performance, Quality Characteristics, and Financial Evaluation of Indian 

Mackerel (Rastrilliger Kangurta) Dried by a Solar Tunnel Dryer 
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3) Web Translation of English Medical OOV Terms to Chinese with Data Mining 
Approach  

4) Sodium Chloride Influence on Cement Stabilised Bricks Compressive Strength 
5) Mathematics of Call Blending in Call Centres 
6) Perceived Benefits Gained from Online Game Playing among University Students in 

Bangkok 
7) Controlled Release of Microencapsulated Indomethacin by Colophony Resin 

4.4.8 วารสาร Thammasat International Journal of Science and Technology Vol. 16, No. 3, 
July-September 2011 จํานวน 6 เรื่อง 
1) Effect of Mineral Admixtures on Curing Sensitivity of Concrete 
2) Efficiency Comparisons of Normality Test Using Statistical Packages 
3) Hybrid Factor Regression Approach to Identify Trading Styles of Thai Equity Funds 

and Their Attribution  
4) Optimization of Self Excited Induction Generator Using Constrained Particle Swarm 

Optimization 
5) Effect of Paint on Drying of Cement Paste 
6) Molecular Typing of Leptospira Clinical Isolates in Thailand Using Multiple-locus 

Variable Number of Tandem Repeat Analysis (MLVA)  
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รายงานรายงานผลการดําเนินงานปี ผลการดําเนินงานปี 22555533  ––  22555544  

การดําเนินการด้านจริยธรรมการวิจัยการดําเนินการด้านจริยธรรมการวิจัย  
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3.    การดําเนินการด้านจริยธรรมการวิจัย 
การดําเนินการด้านจริยธรรมการวิจัยในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

เป็นคณะกรรมการที่กําหนดนโยบายและกํากับดูแลคณะอนุกรรมการท่ีเกี่ยวข้องกับจริยธรรมการวิจัยด้านต่างๆ โดยการพิจารณา
ทางด้านจริยธรรมมีคณะอนุกรรมการที่ดําเนินการเกี่ยวข้องได้แก่ 1) การวิจัยในคน มีคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน    
(ชุดท่ี 1) ดําเนินการโดยคณะแพทยศาสตร์ และคณะคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน (ชุดท่ี 2) ดําเนินการโดยสํานักงาน
บริหารการวิจัย และ 2) คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการใช้สัตว์ทดลองเพ่ือการวิจัยดําเนินการโดยสํานักงาน
บริหารการวิจัย โดยผลการดําเนินการในปี 2553 และ 2554  มีดังนี้ 

 
3.1 การพิจารณาโครงร่างวิจัย จริยธรรมการวิจัยในคน มธ. (ชุดท่ี 1)  (อยู่ในความดูแลของคณะแพทยศาสตร์) 

 

ผลการดําเนินการ ปี พ.ศ. 2553 ปี พ.ศ. 2554 

เสนอเข้ารับการพิจารณา 103  โครงการ 105  โครงการ 
- อนุมัติ 103  โครงการ 96  โครงการ 
- ระหว่างดําเนินการ             -  โครงการ -  โครงการ 
- ยกเลิก -  โครงการ 9  โครงการ 

 

กราฟแสดงการพิจารณาโครงร่างวิจัย จริยธรรมการวิจัยในคน มธกราฟแสดงการพิจารณาโครงร่างวิจัย จริยธรรมการวิจัยในคน มธ. (. (ชุดท่ี ชุดท่ี 11))  ปีปี  พพ..ศศ..  22555522  ––  22555544  
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รายชื่อโครงร่างวิจัยที่ได้รับการอนุมัติจริยธรรมการวิจัยในคน มธ. (ชุดที่ 1) ประจําปี 2553 
 

ลําดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ หน่วยงาน 

1 การรักษาอาการสัมพันธ์กับภาวะหมดระดูและคุณภาพชีวิต
ในสตรีไทยอายุ 40 ปี ขึ้นไปท่ีมารับการรักษาท่ีคลินิกวัยทอง 

รศ.นพ.ปรีชา วาณิชยเศรษฐกุล คณะแพทยศาสตร์ 

2 ต้นแบบระบบการอ่านคําวินิจฉัยโรคจากผลการตรวจทาง
รังสีวิทยาเพ่ือให้รหัสกลุ่มโรคกระดูกหักแบบกึ่งอัตโนมัติ 

ผศ.นพ.วรรษา เปาอินทร์ คณะแพทยศาสตร์ 

3 ลักษณะทางคลินกิของไซนัสอักเสบในเด็กไทย  ผศ.พญ.อรพรรณ  โพชนุกูล คณะแพทยศาสตร์ 

4 ภาวะสุขภาพจิต คุณภาพชีวิต ความเหนื่อยล้าในการทํางาน
และปัจจัยเกี่ยวข้องของจิตแพทย์ในประเทศไทย 

อ.พญ.ลําพู โกศัลวิทย์ คณะแพทยศาสตร์ 

5 ผลของการให้วิตามินเอและอีขนาดสูงในทารกแรกเกิด
น้ําหนักน้อยกว่า 1500 กรัม 

อ.พญ.สุดาทิพย์ โฆสิตะมงคล คณะแพทยศาสตร์ 

6 การศึกษาผลของการให้ยา Tranexamic acid ในการลด
ปริมาณการเสียเลือดหลังการผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียม 

ผศ.นพ.ปิยะ  ปิ่นศรศักด์ิ คณะแพทยศาสตร์ 

7 สถานการณ์สุขภาพจิตของนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง 

ผศ.พญ.วินิทรา นวลละออง คณะแพทยศาสตร์ 

8 การศึกษาวิจัยในศูนย์ศึกษาวิจัยหลายแห่ง แบบสุม่โดยมีการ
เปิดเผยข้อมูลควบคุมด้วยยาท่ีมีฤทธิ์ เพ่ือเปรียบเทียบ
ประสิทธิผล ความปลอดภัย และความทนได้ต่อยาแทสโปกลู
ไทด์ [(taspoglutide (RO5073031)] เปรียบเทียบกับ
อินซูลินกลาจีน (insulin glargine) ในผู้ป่วยท่ีเป็น
โรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ท่ีไม่เคยได้รับการรักษาด้วยอินซูลิน 
ซ่ึงมีการควบคุมได้ไม่ดีพอโดยการรักษาด้วยยาเมทฟอร์มิน 
(metformin) ร่วมกับยาซัลโฟนิลยูเรีย Sulfonylurea 

ผศ.นพ.สุธน พรธิสาร คณะแพทยศาสตร์ 

9 ไข้หวัดใหญ่ระบาดใหญ่(เอ็ช1เอ็น1 2009) ในผู้ป่วยเด็ก 
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  

พญ.นฤมล บําเพ็ญเกียรติกุล คณะแพทยศาสตร์ 

10 การศึกษาความสมัพันธ์ของพันธุกรรมต่อความไวในการเกิด
โรคข้อเข่าเสื่อมในชาวไทย 

ผศ.นพ.ณัฐพล  ธรรมโชติ คณะแพทยศาสตร์ 

11 ภาวะแทรกซ้อนท่ีพบในทารกเกิดก่อนกําหนดระยะท้ายใน
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  

พญ.ปวีณา  กาละดี คณะแพทยศาสตร์ 

12 ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของภาวะเลือดออกในสมอง
ตามหลังการได้รับยาละลายลิ่มเลือดอัลทีเพลสในผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดในสมองตีบและอุดตันระยะเฉียบพลันชาวไทย 

ผศ.พญ.พรภัทร  ธรรมสโรช คณะแพทยศาสตร์ 

13 ประสิทธิภาพของการสร้างเครือข่ายและเทคโนโลยีทางไกล
ในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลัน 

ผศ.พญ.พรภัทร  ธรรมสโรช คณะแพทยศาสตร์ 
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ลําดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ หน่วยงาน 

14 การศึกษาวิจัยทางคลินิกแบบสุ่มปกปิดข้อมูลท้ังสองด้าน 
ควบคุมด้วยยาหลอกเพื่อประเมินผลของยาแทสโปกลูไทด์ 
(taspoglutide-RO5073031) ต่อผลในการเป็นโรคหัวใจ
และหลอดเลือด (cardiovascular outcomes) ในผู้เข้าร่วม
การศึกษาวิจัยท่ีเป็นโรคเบาหวานชนิดท่ี 2  ท่ีควบคุมได้ไม่ดี
พอ และมีอาการของโรคหัวใจและหลอดเลือดท่ีได้รับการ
ตรวจยืนยันแล้ว 

ผศ.นพ.สุธน พรธิสาร คณะแพทยศาสตร์ 

15 การศึกษาวิจัยแบบสุ่ม ปกปิดข้อมูลการรักษาท้ัง 2 ด้าน โดย
ใช้ยาหลอก 3 ชนิด เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิผลของยาโอตา
มิซาแบน (otamixaban) กับยาเฮพารินชนิดท่ีไม่แตกตัว
เป็นโมเลกุลเด่ียว (unfractionated heparin) + ยาเอ็พติฟิ
บาไทต์ (ในผู้ป่วยท่ีมีอาการเจ็บหน้าอกชนิดไม่คงท่ี/
กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด non-ST elevation 
และมีกําหนดเข้ารับการรักษาด้วยวิธีท่ีมีการรุกล้ําเข้า
ร่างกายตั้งแต่ในระยะแรกของโรค 

ผศ.นพ.ดิลก ภิยโยทัย คณะแพทยศาสตร์ 

16 ประสิทธิภาพของยาทา 0.1 % แทคโครไลมุส ในการรักษา
โรคกระขาว 

อ.พญ.ภาวิณี ฤกษ์นิมิตร คณะแพทยศาสตร์ 

17 ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อผลสัมฤทธิ์ในการสอบของ
นักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และนักศึกษา
แพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยา
บาล เพ่ือรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมใน
ขั้นตอนท่ีหนึ่ง 

 รศ.ปนัดดา  โรจน์พิบูลยสถิตย์ คณะแพทยศาสตร์ 

18 การติดเชื้อซิฟิลิสในระบบประสาทท่ีมาพบแพทย์ด้วยโรค
สมองขาดเลือด 

ผศ.พญ.พรภัทร  ธรรมสโรช คณะแพทยศาสตร์ 

19 การติดเชื้อHelicobacter pylori และการตกเลือดใน
ทางเดินอาหารส่วนต้นในผู้ใช้ยาต้านอักเสบชนิดไม่ใช่ส
เตียรอยด์ 

นพ.กรอง  จันทร์เปรมปรี คณะแพทยศาสตร์ 

20 การควบคุมความดันโลหิตในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองใน
ประเทศไทย 

นพ.สมบัติ มุ่งทวีพงษา คณะแพทยศาสตร์ 

21 อุบัติการณ์การความผิดปกติของการตรวจคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูกในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  

 ผศ.นท.นพ.คมสันต์ิ สุวรรณฤกษ์ คณะแพทยศาสตร์ 

22 คุณค่าทางโภชนาการของอาหารพ้ืนบ้านมอญ  อ.ดร.กัณฑวีร์ วิวัฒน์พาณิชย์ คณะแพทยศาสตร์ 

23 การศึกษาลักษณะของผู้ป่วยท่ีเข้ารับบริการท่ีห้องฉุกเฉินซํ้า
ภายในระยะเวลา 48 ชั่วโมงของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติ 

อ.นพ.อินทนนท์ อ่ิงสุวรรณ คณะแพทยศาสตร์ 
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24 ประสิทธิผลการฝังเข็มต่อค่าการนํากระแสประสาทมีเดียน
ในโรคเส้นประสาทมีเดียนถูกกดทับบริเวณข้อมือ 

อ.พญ.ชื่นชม ชื่อลือชา คณะแพทยศาสตร์ 

25 การศึกษาความสนัพันธ์ของการติดเชื้อ เฮลิโคแบคเตอร์ 
ไพโลไร และภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนบน ใน
ผู้ป่วยใช้ยาต้านการอักเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์ 

 น.พ.กรอง  จันทร์เปรมปรี คณะแพทยศาสตร์ 

26 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันโรคเบาหวานชนิดท่ี 
2 ด้วยการปรับเปลี่ยนการบริโภคอาหารของผู้ท่ีมีระดับ
น้ําตาลในเลือดสูงผิดปกติ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 น.ส. นภาพร  พิมพ์สิงห์ คณะแพทยศาสตร์ 

27 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนในรูปแบบสื่อิเล็คทรอนิกส์ออนไลน์เร่ือง การศึกษาเชิง
ปริมาณทางวิทยาการระบาด 

 อ.สุภิกา  แดงกระจ่าง คณะแพทยศาสตร์ 

28  ปัจจัยท่ีมีผลต่อการฝากครรภ์คร้ังแรกท่ีอายุครรภ์มากกว่า
12 สัปดาหื เปรียบเทียบกับอายุครรภ์ท่ีน้อยกว่าหรือเท่ากับ 
12 สัปดาห์  ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียติ จ.
ปทุมธานี 

 รศ.นพ.วิวัฒน์ พุทธวรรณไชย คณะแพทยศาสตร์ 

29  การจัดทําทะเบียนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบท่ีมีอาการ
คงท่ีแบบสังเกตุการณ์ไปข้างหน้าในระยะยาว (CLARIFY) 

ผศ.นพ.ดิลก ภิยโยทัย คณะแพทยศาสตร์ 

30 ผลลัพธ์ของการใช้ยาสลายก้อนเลือดทางหลอดเลือดดําแก่
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอุดตัน ภายใต้ระบบท่ีควบรวบ
เครือข่ายการส่งต่อผู้ป่วย 

 อ.นพ.สมบัติ  มุ่งทวีพงษา คณะแพทยศาสตร์ 

31 ประสิทธิภาพของการกําจัดเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลไร 
ด้วยสูตรยา concomitant therapy 5 วันและ 10 วัน ใน
ผู้ป่วยไทยโรค non ulcer dyspepsia  

 รศ.ดร.นพ.รัฐกร วิไลชนม์ คณะแพทยศาสตร์ 

32 การศึกษาของ therapeutic hypothermia ในผู้ป่วย 
coma หลังภาวะหัวใจหยุดเต้น 

อ.นพ.สมบัติ มุ่งทวีพงษา คณะแพทยศาสตร์ 

33 ความเป็นไปได้และความปลอดภัยของการแปรผลภาพรังสี
คอมพิวเตอร์ทางไกลร่วมกับการปรึกษาทางโทรศัพท์ใน
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพฃัน 

อ.นพ.สมบัติ มุ่งทวีพงษา คณะแพทยศาสตร์ 

34 ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการไม่ปรับการรักษาเพ่ือควบคุมระดับ
น้ําตาลในผู้ป่วยเบาหวานชนิดท่ี 2 ท่ีมีระดับน้ําตาลในเลือด
สูงกว่าเกณฑ์เป้าหมาย 

ผศ.พญ.ณัฎฐิน ี จรัสเจริญวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 

35 ผลของการพบแพทย์ทางโทรศัพท์ต่อการควบคุมระดับ
น้ําตาลและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ป่วยเบาหวานท่ี
ได้รับการรักษาด้วยอิซูลินและควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด
ได้ไม่ดี 

ผศ.พญ.ณัฎฐิน ี จรัสเจริญวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 
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36 การศึกษาความชกุของเชื้อจุลินทรีย์บนมือถือของแพทย์
ประจําบ้านและแพทย์ใช้ทุนท่ีดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์ 

พญ.อัจฉรา สัมฤทธิวณิชชา คณะแพทยศาสตร์ 

37 ระดับวิตามินดีระหว่างการตั้งครรภ์ของหญิงไทย  ผศ.พญ.ณัฏฐิณี  จรัสเจริญวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 

38 ผลของการล้างจมูกด้วยน้ําเกลือ1.25% บัฟเฟอร์และ
น้ําเกลือ 0.9% ในผู้ป่วยเด็กโรคโพรงจมูกอักเสบภูมิแพ้ 

 อ.พญ.อารยา ศัทธาพุทธ คณะแพทยศาสตร์ 

39 ผลของการใช้อาหารกระตุ้นน้ํานมในโรงพยาบาลต่อการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในยระยะแรก 

 อ.พญ.พัชราภา ทวีกุล คณะแพทยศาสตร์ 

40 การตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจผ่านทางหลอดอาหาร เพ่ือ
หาสาเหตุของโรคสมองขาดเลือดในระยะเฉียบพลัน อันอาจ
เนื่องมาจากความผิดปกติของหัวใจ การหาสาเหตุของโรค
สมองขาดเลือด อันเนื่องมาจากความผิดปกติของหัวใจ โดย
ใช้การตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจผ่านทางหลอดอาหารใน
ผู้ป่วยสมองขาดเลือดในระยะเฉียบพลัน 

นพ.ชัชวาล จตุปาริสุทธ์ิ คณะแพทยศาสตร์ 

41 ปัจจัยบ่งชี้ผลการรักษาในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบและ
อุดตันระยะเฉียบพลันชาวไทย หลังการได้รับยาละลายลิ่ม
เลือดทางหลอดเลือดดํา 

ผศ.พญ.พรภัทร  ธรรมสโรช คณะแพทยศาสตร์ 

42 การศึกษาในหลายสถาบัน โดยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบปกปิดท้ัง
สองฝ่าย ควบคุมด้วยยาหลอก การศึกษาระยะท่ี 4 เพ่ือ
ประเมินผลของยาแซกซากลิพทินต่ออุบัติการณ์การเสียชีวิต
จากโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายหรือการ
ขาดเลือดไปเลี้ยงสมองในผู้ป่วยเบาหวานชนิดท่ี 2 

ผศ.นพ.อดิศัย  บัวคําศรี คณะแพทยศาสตร์ 

43 การศึกษาวิจัยในสหสถาบัน แบบสุ่มปกปิดการรักษาท้ังสอง
ฝ่าย ควบคุมด้วยยาหลอก เพ่ือประเมินผลต่อระบบหลอด
เลือดหัวใจหลังการรักษาด้วยยาอะโลกลิพตินท่ีให้เป็นยา
เสริมร่วมกับการรักษาตามมาตรฐานในอาสาสมัครท่ีป่วย
เป็นโรคเบาหวานประเภทท่ี 2 และมีภาวะกล้ามเน้ือหัวใจ
ขาดเลือดเฉียบพลัน 

ผศ.นพ.พิสิษฐ์ หุตะยานนท์ คณะแพทยศาสตร์ 

44 การศึกษาเปรียบเทียบผลของการฉีดยา Corticosteroid 
(Triamcinolone acetonide) กับ Hyaluronic acid 
Hylan (G-F 20) เข้าข้อเข่าในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม 

ผศ.นพ.ณัฐพล  ธรรมโชติ คณะแพทยศาสตร์ 

45 การศึกษาภาวะโชนาการของนักกีฬาไทยรุ่นเยาว์ทาง
แบดมินตัน เทนนิสและวอลเล่ย์บอลชายหาด 

รศ.ดร.นุชสิริ เลิศวุฒิโสภณ คณะแพทยศาสตร์ 

46 การศึกษาหาปัจจัยเสี่ยงทางพันธุกรรมท่ีเป็นสาเหตุของการ
เกิดโรคพาร์กินสัน 
 

รศ.นพ.ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร คณะแพทยศาสตร์ 



รรายงานประจําปี ายงานประจําปี 22555533  --  22555544  220011  

  

 

ลําดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ หน่วยงาน 

47 
 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการได้รับการตอบรับการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน 
ณ ห้องฉุกเฉินใช้เวลาต้ังแต่ 30 นาทีขึ้นไปของโรงพยาบาล
ธัญบุรี ระหว่างมีนาคม 2552-เมษายน พ.ศ. 2553 

รศ.ชุมพจต์  อมาตยกุล  คณะแพทยศาสตร์ 
 

48 การศึกษาความเป็นพิษและฤทธ็ต้านพิษของผลิตภัณฑ์จาก
เบญจกูลด้วยวิธีซิสเตอร์โครมาติดเอ็กซเช้นจ์ 

รศ.ดร.ตรีทิพย์ รัตนวรชัย คณะแพทยศาสตร์ 

49 ประสิทธิภาพของวัคซีนนิวโมคอคคัสชนิดคอนจูเกตต่อ
พาหะของเชื้อนิวโมคอคคัสและระดับภูมิคุ้มกันโรคในเด็ก
เสี่ยงโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และ โรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์ (ประสิทธิภาพของวัคซีนนิวโมคอคคัสชนิดคอน
จูเกตในเด็กเสี่ยง รพ.พระมงกุฎเกล้า และ รพ.ธรรมศาสตร์) 

พญ.พรอําภา  บรรจงมณ ี คณะแพทยศาสตร์ 

50 ความรู้เรื่องโรคหืด ความร่วมมือในการรักษาระดับการ
ควบคุมอาหารและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคหอบหืด ใน
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ 

พญ.กนกพร ศรีรัตนวงศ์ คณะแพทยศาสตร์ 

51 การศึกษาเพ่ือดูผลลัพธ์เกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดเพ่ือ
ประเมินความเป็นไปได้ของยาอเลกลิทาซาร์ ในการลดความ
เสี่ยงท่ีเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยท่ีเพ่ิงมีกลุ่ม
อาการหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันและโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 

ผศ.นพ.พิสิษฐ์ หุตะยานนท์ คณะแพทยศาสตร์ 

52 ความชุกของความผิดปกติในการตรวจคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูกโดยวิธี Liquid based cervical cytology ในสตรี
ตั้งครรภ์ท่ีโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 

 พญ.ปราณี แข็งข้อ คณะแพทยศาสตร์ 

53 อาการทางประสาทจิตเวชของผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม 
(Dementia) ในผู้ป่วยไทย และปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

นพ.ธรรมนาถ  เจริญบุญ คณะแพทยศาสตร์ 

54 การประเมินพฤติกรรมและอารมณ์ของผู้ป่วยเด็กโรคธาลัสซี
เมียท่ีต้องได้รับเลือดเป็นประจํา ในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติ 

นพ.ทําเนียบ แสงคําพันธ์ุ คณะแพทยศาสตร์ 

55 ความกว้างระหว่าง spinous process ของกระดูกสันหลัง
ส่วนเอวและตําแหน่งของเส้นท่ีเชื่อมระหว่างจุดสูงสุดของ
กระดูกปีกสะโพกในร่างอาจารย์ใหญ่ 

ผศ.นพ.ขจร ลักษณ์ชยปกรณ์ คณะแพทยศาสตร์ 

56 การออกฤทธ์ิของเซลล์ต้นกําเนิดมีเซนไคม์จากสายสะดือ รก 
และเย่ือหุ้มรกในการยับย้ังการแบ่งตัวของ allogeneic T 
lymphocyte  

 ผศ.ดร. ศิริกุล  มะโนจันทร์ คณะแพทยศาสตร์ 

57 ประสิทธิภาพของการกําจัดเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลไร 
ด้วยสูตรยา high dose PPI triple therapy 7 วันและ 14 
วัน ในผู้ป่วยไทยโรค non ulcer dyspepsia  

 รศ.ดร.นพ.รัฐกร วิไลชนม์ คณะแพทยศาสตร์ 
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ลําดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ หน่วยงาน 

58 ข้อมูลจุลินทรีย์ในลําไส้ใหญ่ของผู้ป่วยมะเร็งลําไส้ใหญ่ (ชื่อ
เดิม: ข้อมูลจุลินทรีย์จากระบบทางเดินอาหารตัวบ่งชี้
สุขภาพ) 

น.ส.สุภัจรี เรืองสมวงศ์ คณะแพทยศาสตร์ 

59 โครงการลงทะเบียนผู้ป่วยท่ีได้รับการรักษาด้วยการขยาย
หลอดเลือดหัวใจโคโรนารี 

ผศ.นพ.ดิลก ภิยโยทัย คณะแพทยศาสตร์ 

60 ความเชื่อถือได้ระหว่างบุคคลและภายในบุคคลของแบบ
ประเมิน Gross Motor Function Measure (GMFM-66) 
ในเด็กสมองพิการไทย 

รศ.นพ.ภาสกร ศรีทิพย์สุโข คณะแพทยศาสตร์ 

61 ความสัมพันธ์ระหว่างการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการกับ
สถานะสุขภาพของผู้สูงอายุ 

ผศ.สวณี เต็งรังสรรค์ คณะแพทยศาสตร์ 

62 
 

ขนาดและตําแหน่งของก้อนท่ีคลําได้ในเต้านม โดยการตรวจ
ด้วยเคร่ืองเอ็กซ์เรย์และอุลตร้าซาวด์เต้านม 

อ.พญ.วรรณฤดี โลหิตวิเศษ คณะแพทยศาสตร์ 
 

63 รูปแบบระบบการส่งปรึกษาต่อของศูนย์แพทย์ปฐมภูมิ คณะ
แพทยศาสตร์ : กรณีศึกษาเพื่อการพัฒนา 

รศ.พญ.นิตยา ทนุวงษ์ คณะแพทยศาสตร์ 

64 การตรวจหัวใจด้วยคล่ืนเสียงความถี่สูง ในผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมองตีบชาวไทย 

นพ.ฐปน์วรรษ พิริยะพงศ์ คณะแพทยศาสตร์ 

65 การศึกษาความปลอดภัยของยาเม็ดจากสารสกัดตํารับเบญจ
กูลในอาสาสมัครปกติ (ชื่อเดิม :การศึกษาความเป็นพิษของ
สารสกัดตํารับยาเบญจกุล) 

คุณปุณยนุช อมรดลใจ คณะแพทยศาสตร์ 

66 การศึกษาเปรียบเทียบผลการควบคุมด้วย AbAlc ในผู้ป่วย
เบาหวานชนิดท่ี 2 ท่ีเข้าร่วมโครงการคลีนิกเบาหวานท่ี
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกับเครือข่ายพัฒนา
เวชปฎิบัติท่ีดีทางคลีนิกของผู้ป่วย 

รศ.ชุมพจต์ อมาตยกุล คณะแพทยศาสตร์ 

67 การศึกษาความปลอดภัยจากการรับประทานยาแคปซูลสาร
สกัดสมุนไพรรางจืด ในอาสาสมัครสุขภาพดี ระยะท่ี 1 ชื่อ
เดิม 2 การศึกษาความปลอดภัยจากการรับประทานยา
แคปซูลสารสกัดสมุนไพรรางจืด ในอาสาสมัครสุขภาพดี 
ระยะท่ี 1(ชื่อเดิม 1 : การประเมินความปลอดภัยของสาร
สกัดสมุนไพรรางจืด ในอาสาสมัครสุขภาพดี) 

นางอรชดา  สิทธิพรหม คณะแพทยศาสตร์ 

68 การศึกษาความแม่นยําในการวินิจฉัยชิ้นเนื้อพยาธิวิทยา
ระหว่างการผ่าตัด ประสบการณ์ 4 ปี (2549-2553) ใน
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 

อ.พญ.วันวิสาข์ หิมะคุณ คณะแพทยศาสตร์ 

69 โรคเอสเอลอีในเด็กในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระ
เกียรต์ิ 

ผศ.พญ.สุขเกษม โฆษิตเศรษฐ คณะแพทยศาสตร์ 
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ลําดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ หน่วยงาน 

70 การเปรียบเทียบระหว่างชนิดของไหมเย็บแผลและวิธีการใน
การเย็บแผลเพ่ือป้องกันการเกิดแผลเป็นของแผลผ่าตัด
บริเวณหน้าอก 

นพ.บุลวัชร์  หอมวิเศษ คณะแพทยศาสตร์ 

71 การศึกษาตัวรับไลโปโปรตีนชนิดความหนาแน่นตํ่าท่ีอยู่ใน
รูปละลายในกระแสเลือดและภาวะเครียดเค้นในกลุ่มผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน 

 รศ.ดร.เกสร  สุวรรณประเสริฐ คณะแพทยศาสตร์ 

72 การศึกษาประสิทธิผลและผลข้างเคียงของสารสกัดตํารับยา
ประสะไพลเปรียบเทียบกับ Mefenamic acid ในการลด
อาการปวดประจําเดือนชนิดปฐมภูมิ : การศึกษาทางคลินิก
ระยะท่ี 2 (การศึกษาประสิทธิผลและผลข้างเคียงของสาร
สกัดตํารับยาประสะไพลเปรียบเทียบกับ Mefenamic acid 
ในการลดอาการปวดประจําเดือน  : การศึกษาทางคลินิก 
Phase II)  

 น.ส.จันธิดา  อินเทพ คณะแพทยศาสตร์ 

73 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะเปลือกตาบนหย่อน 
(dermatochalasis) ต่อการวัดแปลผลค่าระดับความดันลูก
ตาด้วยเคร่ืองมือชนิดโกลด์แมน (Goldmann applanation 
tonometer) 

นพ.ณรงค์ ตั้งภาภรณ์ คณะแพทยศาสตร์ 

74 ปริมาณนํ้าท่ีเหมาะสมในการทํา Water drinking test ใน
ผู้ป่วยโรคต้อหินมุมเปิด 

พญ.ปรียนันท์ อารีวิจิตร คณะแพทยศาสตร์ 

75 การตรวจหา Human Papilloma Virus จากต้อเนื้อด้วยวิธี 
Real time PCR 

ผศ.นพ.วิชัย ลีละวงค์เทวัญ คณะแพทยศาสตร์ 

76 ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการรับประทานยาต้านไวรัสเอดส์
ของผู้ป่วยนอกในคลินิกยาต้านไวรัสเอดส์ โรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี 

รศ.ชุมพจต์  อมาตยกุล  คณะแพทยศาสตร์ 

77 ความปลอดภัยในการนําเกร็ดเลือดจากธนาคารเลือดท่ี
เตรียมในรูปของเจลมาทาบนผิวหนังเพ่ือรักษาแผล 

อ.นพ.ชญานิน  อ่างทอง คณะแพทยศาสตร์ 

78 การประเมินการพยากรณ์สายตาโดยใช้ Ocular Trauma 
Score เปียบเทียบกับ Classification and Regression 
Tree ในผู้ป่วยอุบัติเหตุทางตา 

พญ.ฐณิชยา  เหรียญภิญญวัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ 

79 ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม Visual 
Analogue Acale Foot and Ankle (Subjective Form) 
ฉบับภาษาไทย 

อ.นพ.ชญานิน  อ่างทอง คณะแพทยศาสตร์ 

80 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลและผลข้างเคียงของสาร
สกัดกระเจี๊ยบแดงกับ Simvastatin ในการลดระดับไขมันใน
เลือดในผู้ป่วยโรคไขมันในเลือดสูง 2(Clinical Trail Phase 
II) 

 น.ส. พรรณภัทร  อินทฤทธ์ิ  คณะแพทยศาสตร์ 



220044  สํานักงานบริหารการวิจยั มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์สํานักงานบริหารการวิจยั มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

  

 

ลําดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ หน่วยงาน 

81 การเปรียบเทียบความหนาของกระจกตาส่วนกลางโดย
เครื่อง Ultrasonic Pachymeter , Ocular Coherent 
Tomogram และ Corneal Topography   

พญ.พรรณวิภา  ผลชีวิน คณะแพทยศาสตร์ 

82 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของยา Aescin เทียบ
กับยาหลอก ( Placebo ) ในการรักษาภาวะบวมในกลุ่ม
ผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม 

 อ.นพ.วุฒิเดช  นุ่มเนตร  คณะแพทยศาสตร์ 

83 การศึกษาวิจัยระยะท่ี 4 เชิงสังเกตการณ์แบบไปข้างหน้าใน
หลายสถาบัน ระดับนานาชาติในภูมิภาคเอเชีย เพ่ือดูการ
ตอบสนองของรังไข่ต่อฮอร์โมนโกนาโทรปินท่ีผลิตจาก
ขบวนการพันธุวิศวกรรม สําหรับวิทยาการช่วยการเจริญ
พันธ์ุในสตรีท่ีมีอัตราการตอบสนองน้อย และ / หรืออยู่
ในช่วงปลายของวัยเจริญพันธ์ุ ( พาโล )  

ผศ.นพ.เจริญไชย  เจียมจรรยา คณะแพทยศาสตร์ 

84 ระบาดวิทยาของอุบัติเหตุทางตาท่ีพบในโรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 

ผศ.นพ.ศักดิ์ชัย  วงศกิตติรักษ์ คณะแพทยศาสตร์ 

85 ผลของอายุของหญิงต้ังครรภ์ต่อการไหลเวียนเลือด ของเส้น
เลือด Uterine artery ในช่วงไตรมาสท่ีสองของการตั้งครรภ์ 

ผศ.พญ. อธิตา  จันทเสนานนท์ คณะแพทยศาสตร์ 

86 การนับถือตนเองในนักศึกษาแพทย์  พญ.ติรยา  เลิศหัตถศิลป์ คณะแพทยศาสตร์ 

87 การศึกษาเปรียบเทียบค่าความดันลูกตา ระหว่างการวัดด้วย 
The iCare rebound tonometer (RBT) และ 
Goldmann applanation tonometer (GAT) ผู้ป่วยโรค
ต้อหินในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (เดิม
การศึกษาเปรียบเทียบค่าความดันลูกตา ระหว่างการวัดด้วย 
The iCare rebound tonometer (RBT) และ 
Goldmann applanation tonometer (GAT) ในผู้ป่วย
โรคต้อหินชนิดมุมเปิดโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระ
เกียรติ) 

พญ. หทัยชนก ศรีไพโรจน์  คณะแพทยศาสตร์ 

88 การศึกษาทางคลินิกระยะท่ี 1 เรื่องความปลอดภัยของสาร
สกัดสมุนไพรเด่ียวและรวมในตํารับยาเบญจโลกวิเชียร(ห้า
ราก) 

น.ส.วรัมภา  สุวรรณรัตน์ คณะแพทยศาสตร์ 

89 การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ของยาเม็ดจากการสกัดตํารับ
เบญจกูลในอาสาสมัครปกติ 

น.ส.พิรชา  จําปาเงิน คณะแพทยศาสตร์ 

90 ภาวะด้ือต่อยาแอสไพรินในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ
และอุดตัน 

ผศ.พญ.พรภัทร  ธรรมสโรช คณะแพทยศาสตร์ 

91 ลักษณะทางคลินกิและชนิดของเชื้อก่อโรค  แผลกระจกตา
ติดเชื้อ ในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ 

รศ.นพ. โกศล คําพิทักษ์ คณะแพทยศาสตร์ 
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ลําดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ หน่วยงาน 

92 การศึกษาสาเหตุ ลักษณะทางคลินิก อัตราตาย และ ปัจจัย
ท่ีมีผลต่ออัตราตายในผู้ป่วยเด็กท่ีมีอาการชักต่อเนื่องใน
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 

พญ.ธิดารัตน์  แก้วเงิน คณะแพทยศาสตร์ 

93 การศึกษาประสิทธิผลของสารสกัดกระเจี๊ยบแดงในการ
รักษาโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบชนิดไม่ซับซ้อนในสตรีวัย
ทอง 

น.ส.ธนพร อิสระทะ คณะแพทยศาสตร์ 

94 ปัจจัยทํานายพฤติกรรมการป้องกันโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ผศ.ดร.จรรยา  ภัทรอาชาชัย คณะแพทยศาสตร์ 

95 การศึกษาความปลอดภัยและผลในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันของ
การใช้ผลิตภัณฑ์เปล้าตะวันในคนปกติ 

น.ส.เรียมศิริ  นิลปัทมอมร คณะแพทยศาสตร์ 

96 การเปรียบเทียบความชุกโรคเบาหวานและพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารของชาวไทยมุสลิมและชาวไทยพุทธ อําเภอ
พระนครศรีอยุธยา 

รศ.ดร.สวนิต  อ่องรุ่งเรือง คณะแพทยศาสตร์ 

97 ความชุกของภาวะกรดไหลย้อนในหลอดอาหารในผู้ป่วยกลุ่ม
อาการหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นในโรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 

อ.นพ.ฐิติ   ศรีเจริญชัย คณะแพทยศาสตร์ 

98 ความชุกของโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบหรืออุดตัน ใน
ผู้ป่วยหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน และผู้ป่วยหลอดเลือด
สมองตีบชั่วคราว 

นพ.วีระพันธ์  มูลหมัน คณะแพทยศาสตร์ 

99 การศึกษาความจาํเป็นของการส่งตรวจเอ็กซเรย์
คอมพิวเตอร์สมองในผู้ป่วยโรคหลอดล์อดสมองตีบและอุด
ตันหลังได้รับยาละลายลิ่มเลือด 

นพ.อุเทน  บุญอรณะ คณะแพทยศาสตร์ 

100 การศึกษาความแตกต่างทางกายวิภาคของตําแหน่งจุดเกาะ
ต้นและจุดเกาะปลายของขากะบังลมโดยศึกษาถึง
ความสัมพันธ์กับกระดูกสันหลังระดับเอวและกระดูกซ่ีโครง 

ผศ.ดร.ประภาพร  สจ๊วต คณะแพทยศาสตร์ 

101 ความชุกของโรคเหาของนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาใน
เขตจังหวัดปทุมธานี 

ผศ.ดร.อารี  เทเลอร์ คณะแพทยศาสตร์ 

102 การศึกษาความชกุของโรคหลอกเลือดดําเรื้อรังในผู้ป่วยนอก
ในโรงพยาบาลในประเทศไทย 

ผศ.นพ.วีรยะ  เภาเจริญ คณะแพทยศาสตร์ 

103 การทํานายการเกิดโรคหลอดเลือดสมองซํ้าในผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมองชนิดขาดเลือดท่ีมีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ
ของหัวใจห้องบนโดยระดับไนตริออกไซด์ในพลาสมา 
ตัวรับไลโปโปรตีนชนิดความหนาแน่นตํ่าท่ีละลายในกระแส
เลือด-1 อัตราการเต้นของหัวใจห้องบน และค่าเอนโทรปี
ของตัวอย่าง 

นพ.รัฐพงศ์  สังข์หนุน คณะแพทยศาสตร์ 
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รายชื่อโครงร่างวิจัยที่ได้รับการอนุมัติจริยธรรมการวิจัยในคน มธ. (ชุดที่ 1) ประจําปี 2554 
 

ลําดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการวิจัย หน่วยงาน 

1 การตรวจวัดหาค่าความเข้มข้นของVitamin E , 
Glutathione , Lipid peroxdation ในน้ําไขข้อของ
ผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมท่ีมีความรุนแรงในระดับท่ีแตกต่าง
กัน    การประเมินระดับความเข้มข้นของสาร 
Vitamin E , Glutathione , Lipid peroxdation ใน
น้ําไขข้อของผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมท่ีมีความรุนแรงในระดับ
ท่ีแตกต่างกัน 

อ.นพ.ชญานิน  อ่างทอง คณะแพทยศาสตร์ 

2 โรคฮีนอชเชินไลน์เพอร์พิวราในเด็กในโรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 

ผศ.พญ.สุขเกษม โมษิตเศรษฐ คณะแพทยศาสตร ์

3 การบรรเทาอาการและการรักษาโรคสะเก็ดเงินท่ีหนัง
ศีรษะ 

พญ.ภาวิณี  ฤกษ์นิมิตร คณะแพทยศาสตร ์

4 การศึกษาประสิทธิผลและผลข้างเคียงของตํารับยา
สมุนไพรท่ีใช้รักษาโรคตับแข็งของหมอพ้ืนบ้านท่ีรักษา
ในโรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี  การศึกษา
ประสิทธิผลและผลข้างเคียงของยาตํารับสมุนไพรของ
หมอพ้ืนบ้านในการรักษาผู้ป่วยโรคตับแข็งโดยความ
ร่วมมือระหว่างแพทย์แผนไทยและแผนปัจจุบันใน
โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี 

น.ส.วัชราภรณ์ พัทคัน คณะแพทยศาสตร ์

5 ผลลัพธ์ของมารดาและทารกในการรักษาภาวะความ
ดันโลหิตสูงระหว่างต้ังครรภ์ชนิดรุนแรงแบบ
ประคับประคองระหว่างอายุครรภ์ 24-33 สัปดาห์ 

รศ.นพ.เด่นศักด์ิ  พงศ์โรจน์เผ่า คณะแพทยศาสตร์ 

6 การศึกษาข้อมูลระดับของค่า INR จากการรักษาด้วย
ยาต้านการแข็งตัวของเลือดวอร์ฟารินในผู้ป่วยหัว
ใจเต้นผิดจังหวะแบบหัวใจห้องบนเต้นพริ้ว หรือ
เปลี่ยนลิ้นหัวใจเทียม ณ แผนกผู้ป่วยนอก ของ
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์  

พญ.พัชรี  เถระกุล คณะแพทยศาสตร ์

7 การวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมองตีบและอุดตันและโรค
สมองขาดเลือดชั่วคราว ซ่ึงมีสาเหตุจากหัวใจโดยใช้
การตรวจหัวใจด้วยคล่ืนเสียงสะท้อนความถ่ีสูงผ่าน
หลอดอาหารในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระ
เกียรติ 

พญ.ฤดีรัตน์  วัฒนวงศ ์ คณะแพทยศาสตร์ 

8 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเกิดลิ่มเลือดอุดตัน เลือดออก
ผิดปกติ การเกิดพังผืดในไขกระดูก และการกลายเป็น
มะเร็งเม็ดเลือดขาวแบบเฉียบพลันของผู้ป่วย 
Polycythemia vera (PV) และ Essential 
thrombocythemia (ET) : การศึกษาในโรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 

พญ.ศิริวรรณ  ปาละวิสุทธ์ิ คณะแพทยศาสตร ์
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ลําดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการวิจัย หน่วยงาน 

9 ผลการรักษาของผู้ป่วยกลุ่มโรค
Myeloproproliferative disorder ในโรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 

พญ.หทัยนุช  ประพิศไพบูลย์ คณะแพทยศาสตร์ 

10 การศึกษาวิจัยทางคลินิกเพ่ือเปรียบเทียบยาแคน
กรีลอร์ (cangrelor) กับยาโคลพิโดเกรล 
(clopidogrel) ซ่ึงเป็นการดูแลรักษาแบบมาตรฐาน
สําหรับผู้เข้าร่วมการศึกษาวิจัยท่ีจําเป็นต้องได้รับการ
รักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตันผ่านสายสวน 
(Percutaneous Coronary Intervention): การ
ศึกษาวิจัยแชมเปี้ยน ฟีนิกซ์ (Champion Phoenix) 

ผศ.นพ.ดิลก  ภิยโยทัย คณะแพทยศาสตร์ 

11 การศึกษาวิจัยชนิดกลุ่มคู่ขนานแบบสุ่ม ปกปิดการ
รักษาท้ัง 2 ทาง ท่ีมียาหลอกเป็นตัวควบคุม เพ่ือ
ประเมินประโยชน์ทางคลินิกของยาโดรนีดาโรน ขนาด 
400 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง ในผู้ป่วยท่ีมีภาวะหัวใจ
ห้องบนเต้นเร็วแบบสั่นพริ้วชนิดถาวร (permanent 
atrial fibrillation) และมีปัจจัยเสี่ยงอ่ืนเพ่ิมเติม / 
การศึกษาผลการรักษาภาวะหัวใจห้องบนเต้นเร็วแบบ
สั่นพริ้วชนิดถาวรด้วยยาโดรนีดาโรนเสริมในการ
บําบัดรักษามาตรฐาน (PALLAS) 

ผศ.นพ.ดิลก  ภิยโยทัย คณะแพทยศาสตร ์

12 การประเมินผลการสัมมนากฎหมายและจริยธรรม
การแพทย์ ด้วยวิธีการสมมติบทบาทสถานการณ์จริงใน
หลายศูนย์การแพทย์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ผศ.นพ.วีรยะ เภาเจริญ คณะแพทยศาสตร ์

13 สถานะระดับวิตามินดีของมารดา โพลีมอร์ฟิซมของ
วิตามินดีไบนดิงโปรตีนยีนและความเสี่ยงต่อการเกิด
โรคเบาหวานระหว่างการตั้งครรภ์ ระดับวิตามินดี โพลี
มอร์ฟิซมของวิตามินดีไบนดิงโปรตีน และความเสี่ยง
ต่อการเกิดโรคเบาหวานระหว่างต้ังครรภ์ 

ผศ.พญ.ณัฏฐิณ ี จรัสเจริญวิทยา คณะแพทยศาสตร ์

14 การศึกษาเกี่ยวกับการรักษาแนวใหม่สําหรับโรคของ
เท้าส่วนหลังและข้อเท้าโดยใช้เกร็ดเลือดเข้มข้น 

อ.นพ.ชญานิน  อ่างทอง คณะแพทยศาสตร์ 

15 การศึกษาประสิทธิผลและผลข้างเคียงของสารสกัด
รางจืดในการลดความเป็นพิษของเกษตรกรผู้ได้รับ
สัมผัสสารกําจัดแมลงกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและคาร์
บาเมท การทดลองทางคลินิกระยะท่ี 2 : การศึกษา
ประสิทธิผลและผลข้างเคียงของสารสกัดรางจืดในการ
ลดความเป็นพิษของเกษตรกรผู้ได้รับพิษจากสารกําจัด
แมลงกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและคาร์บาเมท กลุ่มเล็ก 

น.ส.นันทกานต์  ชินอัครวัฒน์ คณะแพทยศาสตร ์

16 การทดสอบทางคลินิกของข้อมือเทียมส่วนหัวกระดูก
เอาน่าร์แบบเฉพาะบุคคล 

ผศ.นพ.ธนพงษ์  ไวทยะวิญญู คณะแพทยศาสตร์ 
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ลําดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการวิจัย หน่วยงาน 

17 การศึกษาทางคลินิกของการใช้เอ็นเพอโรเนียสลองกัส
มาเป็นเอ็นทดแทนสําหรับการบูรณสภาพของการ
บาดเจ็บของเอ็นไขว้หน้าร่วมกับการประเมินผล
ข้างเคียงต่อเท้าและข้อเท้าหลังผ่าตัด 

อ.นพ.ชญานิน  อ่างทอง คณะแพทยศาสตร์ 

18 โครงการวิจัยโรคหลอดเลือดสมองและหลอดเลือด
หัวใจแบบครบวงจร 

ผศ.นพ.สมบัติ  มุ่งทวีพงษา คณะแพทยศาสตร ์

19 โครงการย่อยท่ี 1: การพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการดูแลตนเองของกลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยโรค
เรื้อรัง เพ่ือป้องกันโรคหลอดเลือดสมองโดยใช้
กระบวนการการมีส่วนร่วมในชุมชน 

ดร.ศรีเมือง พลังฤทธ์ิ  คณะแพทยศาสตร์ 

20 โครงการย่อยท่ี 2: การศึกษาเพ่ือนําตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ
ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 

ผศ.ดร.โสภาพรรณ  เอกรัตนวงศ์  คณะแพทยศาสตร ์

21 โครงการย่อยท่ี 3: การพัฒนาการทํานายการเกิด 
Paroxysmal Atrial Fibrillation และการกลับมี
อาการโรคหลอดเลือดสมองโดยวิธีการแปลงเวฟเล็ท
เพ่ือระบบสนับสนุนการตัดสินในทางการแพทย์ 

ผศ.ดร.โสภาพรรณ  เอกรัตนวงศ์ คณะแพทยศาสตร์ 

22 โครงการย่อยท่ี 4: การศึกษาระบบแพทย์ทางไกล
สําหรับการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน 

 ผศ.ดร.โสภาพรรณ  เอกรัตนวงศ์ คณะแพทยศาสตร ์

23 โครงการย่อยท่ี 5: การลดอุณหภูมิในการรักษาภาวะ
สมองขาดเลือดแบบ MCA 

ผศ.นพ.สมบัติ  มุ่งทวีพงษา คณะแพทยศาสตร์ 

24 โครงการย่อยท่ี 6 : ภาวะด้ือต่อยาแอสไพรินในผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมองอุดตัน ชาวไทย 

ผศ.พญ.พรภัทร  ธรรมสโรช คณะแพทยศาสตร ์

25 โครงการย่อยท่ี 7 : การคัดกรองผู้ป่วย Stroke อย่าง
อัตโนมัติจากสัญญานเสียงTranscranial Doppler 
(TCD) 

 ผศ.พญ.พรภัทร  ธรรมสโรช คณะแพทยศาสตร์ 

26 โครงการย่อยท่ี 8 : การวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์ฝึกเดิน
และอุปกรณ์ช่วยยืนและเดินในผู้ป่วยอัมพาตคร่ึงซีก 

 ผศ.พญ.พรภัทร  ธรรมสโรช คณะแพทยศาสตร ์

27 โครงการย่อยท่ี 9 : การตรวจหาภาวะการทํางาน
ผิดปกติของหัวใจในช่วงไดแอสโตลีด้วยเคร่ืองตรวจ
เสียงสะท้อนความถ่ีสูงขณะกระตุ้นด้วยการออกกําลัง
กายโดยใช้จักรยานในผู้ป่วยเบาหวานเปรียบเทียบกับ
กลุ่มประชากรปกติ 

ผศ.นพ.อดิศัย  บัวคําศรี  คณะแพทยศาสตร ์

28 สาเหตุของอาการเวียนศรีษะในผู้ป่วยไทย ณ 
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 

อ.พญ.ปาริชาต  บุณะสุวรรณ คณะแพทยศาสตร ์

29 ความสําเร็จของการผ่าตัด External 
Dacryocystorhinostomy ในการรักษาภาวะท่อ
น้ําตาอุดตัน ในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฉลิมพระ
เกียรติ ปี 2548-2552 

พญ.ศรินทิพย์  พานชัยเจริญ คณะแพทยศาสตร ์
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ลําดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการวิจัย หน่วยงาน 

30 ผลของการให้สารละลายน้ําเกลือท่ีมีความเข้มข้นสูงใน
ผู้ป่วยท่ีมีภาวะสมองบวมจากโรคหลอดเลือดสมองใน
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (ชื่อเดิม:การ
ให้สารละลายน้ําเกลือท่ีมีความเข้มข้นสูงในผู้ป่วยที่มี
ภาวะสมองบวมจากโรคหลอดเลือดสมองใน
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ศูนย์รังสิต 
ปทุมธานี) 

พญ.พรสวรรค์  เข็มเงิน คณะแพทยศาสตร ์

31 การศึกษาผลการทําการสวนปัสสาวะแบบสะอาดเป็น
เวลาในผู้ป่วยท่ีมีระบบปัสสาวะผิดปกติ ในโรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 

ผศ.พญ.ภัทรานุช  นพกุลสถิตย์ คณะแพทยศาสตร์ 

32 ประสิทธิภาพการรักษาผู้ป่วยพาราฟินโนม่าของอวัยวะ
เพศชาย ในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 
(ชื่อเดิม : การศึกษาผลการดูแลรักษาผู้ป่วย 
paraffinoma ในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระ
เกียรติ) 

ผศ.พญ.ภัทรานุช  นพกุลสถิตย์ คณะแพทยศาสตร ์

33 การศึกษาแบบสุม่ท่ีมีการควบคุมแบบคู่ขนานด้วยยา
ออกฤทธ์ิ ปกปิดชื่อยาท้ังสองด้าน และทําในหลายศูนย์
ศึกษา เพ่ือประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยของ
ยาแอลซีแซท 696 (LCZ696) เม่ือเทียบกับยาอีนา
ลาพริล โดยประเมินอัตราการเจ็บป่วยและอัตราการ
เสียชีวิตในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวเร้ือรังท่ีมีสัดส่วน
ปริมาณเลือดท่ีถูกบีบออกจากหัวใจลดลง 

ผศ.นพ.ดิลก  ภิยโยทัย คณะแพทยศาสตร ์

34 การศึกษาแบบย้อนหลังถึงสาเหตุและผลการรักษา
ผู้ป่วยตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันในโรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์ 

อ.นพ.สุรชัย  อมรสวัสด์ิวัฒนา คณะแพทยศาสตร์ 

35 ผลกระทบของความสามารถในการอ่านออกเขียนได้
ต่อการประเมินพุฒิปัญญาของผู้สูงอายุโดย The 
Montreal Cognitive Assessment (MoCA) ฉบับ
ภาษาไทย 

อ.นพ.ธรรมนาถ  เจริญบุญ  คณะแพทยศาสตร์ 

36 
 

ภาวะนอนกรน ภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ และ
จมูกอักเสบจากภูมิแพ้ในเด็กวัยเรียน 

รศ.นพ.ภาสกร  ศรีทิพย์สุโข คณะแพทยศาสตร์ 
 

37 ความต้องการด้านบรรยากาศการทํางานของบุคลากร
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพ่ือ
รองรับการประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ 

รศ.ดร.นพ.สุรศักด์ิ  บูรณตรีเวทย์ คณะแพทยศาสตร์ 

38 ตัวชี้วัดสุขภาพปริกําเนิด : ปัจจัยเสี่ยงด้านมารดาและ
ทารก 

 ผศ.นพ.ชํานาญ  แท่นประเสริฐกุล คณะแพทยศาสตร ์
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ลําดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการวิจัย หน่วยงาน 

39 การจัดการเรียนรู้และประสบการณ์ (ทักษะ) ด้านสร้าง
เสริมสุขภาพของนักศึกษาแพทย์ใน 
รายวิชาชั้นคลินกิ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เดิม : การจัดการเรียนรู้
ด้านสร้างเสริมสุขภาพของนักศึกษาแพทย์ในรายวิชา
ชั้นคลินิก คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

รศ.นพ.วิวัฒน์  พุทธวรรณไชย คณะแพทยศาสตร์ 

40 การศึกษาการใช้ยา Digoxin และระดับยา Digoxin ใน
เลือดในผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลวชนิด systolic 
dysfunction  

ผศ.นพ.พิสิษฐ์  หุตยานนท์  คณะแพทยศาสตร ์

41 การศึกษา การดําเนินโรค การรักษาและผลการรักษา
ภาวะชักต่อเนื่องในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระ
เกียรติ (ชื่อเดิม : ผลการรักษาภาวะชักต่อเนื่องใน
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ) 

นพ.วีระพันธ์  มูลหมัน คณะแพทยศาสตร ์

42 ความผิดปกติท่ีตรวจพบจากการสอ่งกล้อง 
Stroboscopy ในผู้ป่วยเสียงแหบกับสาเหตุของอาการ
เสียงแหบ ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 
(ชื่อเดิม :ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยเสียงแหบกับ
ความผิดปกติท่ีตรวจพบจากการสอ่งกล้อง 
Stroboscopy ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระ
เกียรติ)  

อ.พญ.นิดา  เรืองวิทย์  คณะแพทยศาสตร ์

43 การประเมินประโยชน์ของยาโซเลโดรนิก แอซิดใน
สภาวะจริง (เอแซดยูอาร์อี) - การศึกษาเชิงสังเกต 
แบบเปิด ดําเนินไปข้างหน้า เพ่ือประเมินความร่วมมือ
ในการใช้ยา ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และความ
ทนทาน ต่อยาโซเลโดรนิก แอซิด ซ่ึงให้ปีละหนึ่งครั้ง 
ในผู้ป่วยโรคกระดูกพรุน ในสภาวะจริง 

พ.ต.ต.ผศ.นพ.ธงชัย สุนทราภา คณะแพทยศาสตร ์

44 การวางตาข่ายในการผ่าตัดไส้เลื่อนขาหนีบโดยใช้กล้อง
แบบอยู่เหนือเย่ือบุช่องท้องด้านหน้า โดยการใช้ไหมดึง
ผ่านหน้าท้องและการยึดตาข่ายโดยตัวยึดเกลียว 2 ตัว 
(ชื่อเดิม : การวางตาข่ายในการผ่าตัดไส้เลื่อนขาหนีบ
โดยใช้กล้องแบบอยู่เหนือเย่ือบุช่องท้องด้านหน้า การ
ใช้ไหมดึงผ่านหน้าท้อง) 

รศ.นพ.วีรวัฒน์  เหลืองชนะ คณะแพทยศาสตร ์

45 การเปรียบเทียบผลของยา Cefditoren  pivoxil 
ขนาด 10 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน กับยา Cefditoren 
pivoxil ขนาด 20 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน ในการรักษา
ผู้ป่วย เด็กท่ีมีอาการไซนัสอักเสบชนิดเฉียบพลัน 

รศ.พญ. อรพรรณ โพชนุกูล คณะแพทยศาสตร์ 

46 การศึกษาประสิทธิผลเบื้องต้นต่อระบบภูมิคุ้มกันของ
สารสกัดตํารับยาเบญจกูลในอาสาสมัครสุขภาพดี 

นางสาวนงนชุ  วีระวงค์ คณะแพทยศาสตร ์
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ลําดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการวิจัย หน่วยงาน 

47 อุบัติการณ์ของภาวะทุพโภชนาการในผู้ป่วยสูงอายุใน
หอผู้ป่วยอายุรกรรมของ รพ.ธรรมศาสตร์ ในปี พ.ศ. 
2553 

อ.พญ.ศานิต  วิชานศวกุล คณะแพทยศาสตร ์

48 ผลการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง(อายุมากกว่า 
70 ปี) ท่ีได้รับและไม่ได้รับยาละลายลิ่มเลือดทาง
หลอดเลือดดํา 

ผศ.พญ.พรภัทร  ธรรมสโรช คณะแพทยศาสตร์ 

49 ปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับอัตราการทําความสะอาดมือของ
บุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิม
พระเกียรติ ในปี 2554 (เดิม: ปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับอัตรา
การทําความสะอาดมือของบุคลากรสาธารณสุขใน
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในประเทศไทย ในปี 
2554) 

นพ.ธานี  เอ่ียมศรีตระกูล (เดิม:รศ.
นพ.อนุชา  อภิสารธนรักษ์ )  

คณะแพทยศาสตร์ 

50 การศึกษาวิจัยเชิงสังเกตการณ์แบบติดตามไปข้างหน้า
ในกลุ่มประชากรเฉพาะ โดยไม่มีการแทรกแซงการ
รักษา เพ่ือสํารวจความเสี่ยงในการเกิดภาวะลิ่มเลือด
อุดตันหลอดเลือดดําในผู้ป่วยท่ีไดรับยาเคมีบําบัดชนิด
ใหม่สําหรับโรคมะเร็ง 

นายแพทย์ประสิทธ์ิ มหาวงศ์ขจิต คณะแพทยศาสตร ์

51 การศึกษาประสิทธิผลของการผ่าตัดส่องกล้องในการ
รักษาผู้ป่วยติดเชื้อในชั้นเย่ือหุ้มปอด 

อ.นพ.บุลวัชร์ หอมวิเศษ คณะแพทยศาสตร์ 

52 ความถูกต้องของการวินิจฉัยแป็ปสเมียร์ท่ีผิดปกติใน
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 

รศ.นิภา  กาญจนวิโรจน์กุล คณะแพทยศาสตร์ 

53 ภาวะฉุกเฉินเนื่องจากระดับน้ําตาลสูงในเลือดในผู้ป่วย
เบาหวานท่ีเป็นผู้ใหญ่ในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิม
พระเกียรติ 5 ปี (ชื่อเดิม :การศึกษาภาวะฉุกเฉิน
เนื่องจากระดับน้ําตาลสูงในเลือดในผู้ป่วยเบาหวานท่ี
เป็นผู้ใหญ่ในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 
5 ปี) 

อ.พญ.พิมพ์ใจ  อันทานนท์ คณะแพทยศาสตร์ 

54 การศึกษาความเป็นพิษและฤทธ์ิต้านพิษของสารสะกัด
หัวข้าวเย็นด้วยวิธีโครโมโซมอะเบอเรชันแอสสเสย์ 
และซิสเตอร์โครมาติดเอ็กซเช้นจ์แอสเสย์ 

รศ.ดร.ตรีทิพย์  รัตนวรชัย คณะแพทยศาสตร์ 

55 การศึกษาวิจัยความปลอดภัยของยาบีไอ 10773 (BI 
10773) (ขนาด 10 มิลลิกรัม และ 25 มิลลิกรัม โดย
การรับประทานวันละ 1 ครั้ง) ทางด้านโรคหัวใจและ
หลอดเลือด โดยเป็นการศึกษาวิจยัระยะท่ี 3 แบบสุ่ม 
เป็นกลุ่มคู่ขนาน โดยมีการปกปิดข้อมูลท้ังสองด้าน ใน
ศูนย์ศึกษาวิจัยหลายแห่ง ในระดับนานาชาติ 
เปรียบเทียบกับการดูแลรักษาตามปกติในผู้ป่วย
โรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ท่ีมีความเส่ียงสูงข้ึนในการเป็น
โรคหัวใจและหลอดเลือด 

ผศ.นพ.ดิลก  ภิยโยทัย คณะแพทยศาสตร ์
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ลําดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการวิจัย หน่วยงาน 

56 การพัฒนาระบบคะแนนประเมินความรุนแรงและ
โอกาสเสียชีวิตในผู้ป่วยเด็กท่ีได้รับการบาดเจ็บหรือ
อุบัติเหตุและการพัฒนาฐานข้อมูลการบาดเจ็บ
ระดับชาติสําหรับเด็กไทยในระบบภาคีเครือข่าย 

อ.นพ.กัมพล  อํานวยพัฒนพล คณะแพทยศาสตร ์

57 การติดตามการรักษาผู้ป่วยท่ีมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิด
โรคหัวใจและหลอดเลือดแบบสหสถาบัน 

ผศ.นพ.พิสิษฐ์  หุตยานนท์  คณะแพทยศาสตร ์

58 โครงการทะเบียนผู้ป่วยโรคเนื้องอกสมองและไขสัน
หลัง 

อ.พญ.ผกาทิพย์  ศิลปมงคลกุล คณะแพทยศาสตร ์

59 ผลของ 2% chlorhexidine gluconate in 70% 
alcohol เปรียบเทียบกับ 10% povidone iodine 
ในการลดการปนเปื้อนของเชื้อจากการเพาะเชื้อใน
กระแสเลือด ในผู้ป่วยเด็ก  

รศ.พญ.อัจฉรา  ตั้งสถาพรพงษ์ คณะแพทยศาสตร ์

60 การศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างความทุกข์ทางจิตใจท่ี
เกิดจากโรคเบาหวานกับระดับ HbA1C ในเลือดของ
ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2   ณ คลินิกผู้ป่วยนอก 
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 

น.ส. ณัฐสิรินทร์  หงส์วิบูลย์เวทย์ 
(นศพ. ปี 6) 

คณะแพทยศาสตร ์

61 โครงการลงทะเบียนผู้ป่วยกระดูกหักสะโพกหักจากโรค
กระดูกพรุน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ผศ.พญ.ณัฏฐิณ ี จรัสเจริญวิทยา คณะแพทยศาสตร ์

62 การศึกษาลักษณะของผู้ป่วยท่ีตรวจพบความดันโลหิต
สูงท่ีเข้ารับการรักษาท่ีห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 

อ.นพ.อินทนนท์  อ่ิมสุวรรณ คณะแพทยศาสตร ์

63 การศึกษาผลของยา Aliskiren เปรียบเทียบกับ ARB 
(Angiotensin receptor Blocker) ในการลดโปรตีน
ในปัสสาวะของผู้ป่วยโรคไต จากเบาหวานชนิดท่ี 2 

พญ.แสงเดือน สําราญทรัพย์ คณะแพทยศาสตร ์

64 การเก็บรวบรวมข้อมูลความปลอดภัยของยาไรวาร็อก
ซาแบนท่ีใช้ในการป้องกันการเกิดลิ่มเลือดอุดตันใน
หลอดเลือดดําหลังได้รับการผ่าตัดกระดูกสะโพกหัก 

ผศ.นพ.บุญชนะ พงษ์เจริญ คณะแพทยศาสตร์ 

65 การพัฒนาระบบงานธุรการสถานวิทยาศาสตร์คลินิก 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

น.ส.รัตนา  เนื่องแก้ว คณะแพทยศาสตร์ 

66 สุขภาพจิตนักศึกษาแพทย์ชั้นปีท่ี 2 คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ผศ.พญ.วินิทรา  นวลละออง คณะแพทยศาสตร์ 
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ลําดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการวิจัย หน่วยงาน 

67 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
แพทย์ธรรมศาสตร์เรื่องรูปแบบการวิจัยทางวิทยาการ
ระบาด โดยระบบ e – leaning กับการบรรยาย 
(แก้ไข 2เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักศึกษาแพทย์ธรรมศาสตร์เรื่องรูปแบบการวิจัยทาง
วิทยาการระบาด โดยระบบ e – leaning กับการ
บรรยาย ) 
(ชื่อเดิม : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาแพทย์
ธรรมศาสตร์ ในหัวข้อรูปแบบการวิจัยทางวิทยาการ
ระบาด โดยระบบ e – leaning)  

ผศ.สวณี เต็งรังสรรค์ คณะแพทยศาสตร ์

68 การติดตามแบบระยะยาวของการรักษาด้วยการ
ป้องกันการเกิดลิ่มเลือด ในผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือด
เฉียบพลันในเอเชีย 

ผศ.นพ.ดิลก  ภิยโยทัย คณะแพทยศาสตร์ 

69 ประสิทธิภาพในการทํานายการเกิดภาวะครรภ์เป็นพิษ
ในกลุ่มสตรีตั้งครรภ์อายุมากกว่า 35 ปี โดนการ
ตรวจดอพเลอร์หลอดเลือดแดงยูเทอรีนและการวัด
ระดับของ fms-like tyrosine kinase(sFlt-1) ในไตร
มาสท่ีสองของการตั้งครรภ์ 

รศ.พญ.จรินทร์ทิพย์  สมประสิทธ์ิ คณะแพทยศาสตร์ 

70 การศึกษาเปรียบเทียบผลของทาม็อกซิเฟน ซิเตรท 
เทสโทสเตอโรน อันเดคาโนเอท และโฟเลท ต่อ
คุณภาพน้ําเชื้ออสุจิของคู่สมรสฝ่ายชายที่มีบุตรยาก 
และมีความผิดปกติของนํ้าเชื้ออสุจิ 

อ.นพ.อาทิตย์  บุญยรางกูร คณะแพทยศาสตร ์

71 การศึกษาประสิทธิผลในการลดการเสียเลือดหลังการ
ผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียมโดยการพันขาด้วยสําลี
หนาและผ้ายืด 

ผศ.นพ.ปิยะ  ปิ่นศรศักด์ิ คณะแพทยศาสตร ์

72 ความสัมพันธ์ของการกลายพันธ์ของยีน JAK2 กับ
ลักษณะทางคลินคิของผู้ป่วยกลุ่มโรค 
Myeloproliferative neoplasm ซ่ึงไม่พบฟิลาเดล
เฟียโครโมโซม (การกลายพันธ์ของยีน JAK2 ในกลุ่ม
โรค Myeloproliferative neoplasm ซ่ึงไม่พบฟิลา
เดลเฟียโครโมโซม ) 

รศ.พญ.นงลักษณ์ คณิตทรัพย์ คณะแพทยศาสตร์ 

73 ประสิทธิภาพการใช้ยาไมโคฟีโนเลท โมฟีทิล ในการ
รักษาผู้ป่วยโรคไตอักเสบลูปัส ในโรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 

นพ.ศุภชัย  ศิลารัตน์ คณะแพทยศาสตร ์

74 การศึกษาย้อนหลังเกี่ยวกับผลของยาไมโคฟีโนเลท
โมฟีทิลในการรักษาผู้ป่วยโรคไตชนิดเนโฟรติกท่ีดื้อต่อ
การรักษาด้วยยาสเตอรอยด์ในโรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 

พญ.กรชนก  วารีแสงทิพย์  
พญ.ศุภมาศ วิบูรณ์สุขสันต์ 

คณะแพทยศาสตร ์
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ลําดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการวิจัย หน่วยงาน 

75 ความชุกของหัวใจห้องล่างขวาล้มเหลว ในผู้ป่วยท่ีมา
ด้วยภาวะหัวใจห้องล่างซ้ายล้มเหลว 

พญ.พัชรี  คัญชา คณะแพทยศาสตร์ 

76 การศึกษาผลการรักษาระยะสั้นและระยะยาวในผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดโคโรนารีย์ผ่ายสายสวน 

พญ.เสาวลักษณ์ มีความดี คณะแพทยศาสตร ์

77 การศึกษา ไอเอ็นเอฟแอลโอดับเบิ้ลยู (การประเมิน
ประสิทธิผลและประโยชน์ของยาอินดาคาเทอรอลใน
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในสภาวะจริง) - การศึกษาเชิง
สังเกต แบบเปิด ไม่มีการสุ่ม ในศูนย์ศึกษาวิจัยหลาย
แห่ง เพ่ือประเมินประสิทธิผลของยาอินดาคาเทอรอล 
โดยอาศัยแบบสอบถามที่ผู้ป่วยเป็นผู้ตอบ ในผู้ป่วยโรค
ปอดอุดก้ันเร้ือรัง ในสภาวะจริง 

ผศ.นพ.อภิชาติ คณิตทรัพย์ คณะแพทยศาสตร ์

78 การศึกษาวิจัยขนาดใหญ่แบบไม่ปกปิดการรักษาใน
หลายสถาบัน โดยมีการสุ่มการศึกษา เพ่ือเปรียบเทียบ
ถึงความปลอดภัยและความทนทานต่อฤทธิ์ของยา 
จากการทํางานของตับ ของยาไนมิซูไลด์ 100  มิลิกรัม 
(ไนดอล™) และยาไดโคฟีแนค 50 มิลลิกรัม (โวทาเรน
™) วันละ 2 ครั้ง    

ผศ.พ.ต.ต.นพ.ธงชัย สุนทราภา คณะแพทยศาสตร ์

79 การศึกษาประสิทธิภาพและต้นทุนประสิทธิผลของการ
ทดสอบหาค่าอินเตอร์เฟียรรอนแกมมาและการ
ทดสอบด้วยสารทูเบอร์คูลินทางผิวหนังเพ่ือการวินิจฉัย
วัณโรคแฝงในผู้ป่วยเอชไอวี ในประเทศไทย 

อาจารย์ นายแพทย์ธนา ขอเจริญพร คณะแพทยศาสตร ์

80 การศึกษาความจาํเป็นของการส่งตรวจเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์สมองในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ
และอุดตันระยะเฉียบพลันหลังได้รับยาละลายลิ่มเลือด 

รศ.พญ.พรภัทร  ธรรมสโรช คณะแพทยศาสตร ์

81 การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความสําเร็จในการฟ้ืนคืนชีพ
ของผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นนอกโรงพยาบาลท่ีได้รับการ
ช่วยฟ้ืนคืนชีพในห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติ  (เดิมการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการ
ฟ้ืนคืนชีพของผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นนอกโรงพยาบาลท่ี
ได้รับการช่วยฟ้ืนคืนชีพในห้องฉุกเฉินโรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ)   

พญ.นุชจรี  สินสุขพร คณะแพทยศาสตร ์

82 ความชุกของการแพ้อาหารในเด็กไทยช่วงอายุก่อนวัย
เรียน 

น.พ.พงษ์ชัยพัฒน์  โวหาร คณะแพทยศาสตร์ 

83 ความม่ันคงทางอาหารของผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
เมืองคูคตและในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลระแหง 
จังหวัดปทุมธานี 

ผศ. สวณี เต็งรังสรรค์  คณะแพทยศาสตร ์



รรายงานประจําปี ายงานประจําปี 22555533  --  22555544  221155  

  

 

ลําดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการวิจัย หน่วยงาน 

84 การศึกษาเปรียบเทียบถึงอัตราการส่งตรวจและการ
รักษาโรคกระดูกพรุนในผู้ป่วยท่ีเข้ารับการรักษาแบบ
ผู้ป่วยในของโรงพยาบาลระหว่างกรณีกระดูกหักจาก
อุบัติเหตุรุนแรงมากกับอุบัติเหตุรุนแรงน้อย 

อ.นพ.ชญานิน  อ่างทอง คณะแพทยศาสตร์ 

85 การศึกษาการเข้าถึงยาต้านไวรัสของผู้ป่วยท่ีรับการ
รักษาท่ีคลินิกเอชไอวี โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิม
พระเกียรติระหว่างอุทกภัยปี 2554 

นพ.ธนา ขอเจริญพร คณะแพทยศาสตร ์

86 รูปแบบการให้บริการของหน่วยบริการปฐมภูมิเพ่ือการ
ดูแลผู้ป่วยเบาหวานชาวมุสลิม ในอําเภอ
พระนครศรีอยุธยา 

ผศ.ดร.จรรยา ภัทรอาชาชัย   คณะแพทยศาสตร ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



221166  สํานักงานบริหารการวิจยั มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์สํานักงานบริหารการวิจยั มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

  

 

3.2 การพิจารณาโครงร่างการวิจัย จริยธรรมการวิจัยในคน มธ. (ชุดท่ี 2) 
 

ผลการดําเนินการ ปีงบประมาณ 2553 ปีงบประมาณ 2554 

เสนอเข้ารับการพิจารณา 40  โครงการ 59  โครงการ 
- อนุมัติ 35  โครงการ 53  โครงการ 
- ระหว่างดําเนินการ - 1  โครงการ 
- ยกเลิก 4  โครงการ 5  โครงการ 

 
 
 

กราฟแสดงการพิจารณาโครงร่างกราฟแสดงการพิจารณาโครงร่างการการวิจัย จริยธรรมการวิจัยในคน มธวิจัย จริยธรรมการวิจัยในคน มธ. (. (ชุดท่ี ชุดท่ี 22))  ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ 22555522  ––  22555544  
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หน่วย : โครงการ 
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รายชื่อโครงร่างการวิจัยท่ีได้รับการอนุมัติจริยธรรมการวิจัยในคน มธ. (ชุดที่ 2) ประจําปี พ.ศ.2553 

ลําดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการวิจัย หน่วยงาน 
1. การประเมินความเสี่ยงสุขภาพของพนักงานต่อการ

ได้รับสัมผัสสารเคมีหลายชนิด : กรณีศึกษาบริษัทผลิต
ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

น.ส.ปัฐมาวดี  เอ้ือวงศ์วศิน 

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

2. ประสิทธิผลของการบริหารงานด้านความปลอดภัย 
กรณีศึกษา : บริษัทผู้ผลิตชุดสายไฟประกอบภายใน
รถยนต์ 

น.ส.พรพนา  ลบแท่น คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

3. การพัฒนาระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทย กระทรวง
สาธารณสุข 

น.ส.ธิติมา  กิ่งกระโทก คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

4. การศึกษาการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินต่อการดําเนินโครงการเอดส์ของกองทุนโลก 
จังหวัดปทุมธานี 

นางกรองทิพย์  จันทร์ลอย คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

5. การศึกษาพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและปัจจัยท่ี
เกี่ยวข้องในบุคลากรแพทย์แผนไทยประยุกต์ สถาบัน
การแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก 

น.ส.อุบลรัตน์  มโนศิลป์ 

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

6. ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้ยาสมุนไพรในโรงพยาบาลอู่
ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

น.ส.นภัสรัญชน์  ฤกษ์เรืองฤทธ์ิ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

7. ปัจจัยคัดสรรท่ีสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริหาร
กล้ามเนื้อหลังของผู้ป่วยปวดหลังส่วนล่างท่ีได้รับการ
บริการนวดแผนไทย 

น.ส.อรไท  เจริญนุช คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

8. การพัฒนาการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับตําบลบางลูกเสือ อําเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนายก 

นางนงลักษณ์  แสงสว่าง คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

9. การประเมินสถานการณ์ภายหลังการดําเนินงาน
โครงการพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี 

น.ส.อาทิตยา  เจริญสุขเกษม คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

10. ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการพฤติกรรมการป้องกันโรคติด
เชื้อของบุลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลวิเชียรบุรี 

นายธีรพันธ์  แก้วดอก คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

11. การประเมินความเสี่ยงในการเกิดโรคฟันผุในผู้ป่วยโรค
ภูมิแพ้ 

อ.ทพ.กันต์  วงศ์กําแหง คณะทันตแพทยศาสตร์ 

12. ปัจจัยท่ีมีผลในการดูแลระบบบําบัดนํ้าเสียโรงพยาบาล 
จังหวัดนนทบุรี 

นายนิสิต  อินลี คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

13. สถานการณ์การจัดการมูลฝอยติดเชื้อในศูนย์สุขภาพ
ชุมชน อําเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 

นายโสภณ  รังสีบุตร คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

14. ผลของเคซีนฟอสโฟเปปไทด์อะมอฟัสแคลเซียม
ฟอสเฟตครีม ในการป้องกันฟันผุในเด็กเล็ก 

อ.ทพญ.ธัญญา  สิทธิเสฏฐพงศ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 

15. เปรียบเทียบสมรรถภาพทางกายของเด็กนักเรียนเริ่ม
วัยรุ่นระหว่างเด็กท่ีมีดัชนีมวลกายปกติและมากเกินไป 

รศ.พิมพ์อําไพ  เวนเซล คณะสหเวชศาสตร์ 

16. การประเมินผลการเพาะเชื้อจากเลือดท่ีให้ผลลบของ
เครื่องอัตโนมัติ VersaTrek® 

อ.ดร.อเนก  ภู่ทอง คณะสหเวชศาสตร์ 
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ลําดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการวิจัย หน่วยงาน 
17. การรับรู้ทางสังคมเกี่ยวกับการตีตราทางสังคมของเด็ก

และเยาวชนกระทําผิดหลังจากได้รับการปลดปล่อย
จากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน 

นางสาวยุรนันท์  ตามกาล 

 

สถาบันทรัพยกรมนุษย์ 

18. การจัดการความเสี่ยงจากโรคท่ีมีเลือดเป็นสื่อของ
โรงพยาบาลธนบุรี 

นางสาวกาญจนา    สุวรรณสิงห์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

19. ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคปอดอุด
กั้นเร้ือรัง 

อ.บังอร  ปีประทุม คณะพยาบาลศาสตร์ 

20. ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ
และหลอดเลือดของบุคลากร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ผศ.ชิดกมล  สังข์ทอง คณะพยาบาลศาสตร์ 

21. โครงการวิจัยความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
การดําเนินงานตามพันธกิจทางสังคมขององค์การ
เภสัชกรรม ปี 2553 

รศ.วิทวัส  รุ่งเรืองผล 

 

สถาบันวิจัยและให้
คําปรึกษาแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

22. การศึกษาปัจจัยเสี่ยงท่ีสัมพันธ์กับปัญหาระบบ
กล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่างเนื่องจากการทํางานใน
กลุ่มทันตแพทย์ 

น.ส.สุภาวดี  จันทมุด คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

23. การสื่อสารผ่านเครือข่ายทางสังคมเพ่ือส่งเสริม
พฤติกรรมการตรวจมะเร็งปากมดลูกของสตรี อําเภอ
องครักษ์ จังหวัดนครนายก 

นายสมหมาย  วงษ์กวน 

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

24. ประสบการณ์การสูบบุหร่ีของหญิงวัยรุ่น : กรณีศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่ง 

ผศ.ดร.พวงผกา  คงวัฒนานนท์ คณะพยาบาลศาสตร์ 

25. การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการฟ้ืนตัวของผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมอง 

อ.ดร.ผกามาศ  พิริยะประสาธน์ คณะสหเวชศาสตร์ 

26. ผลการตอบสนองทางหลอดเลือดหัวใจต่อการทดสอบ
ทางจิตวิทยา และการออกกําลังกาย 

ผศ.กรอนงค์  ยืนยงชัยวัฒต์ คณะสหเวชศาสตร์ 

27. การศึกษาเปรียบเทียบผลของการให้เฟอรัส  
ฟูมาเรต และเฟอรัส ฟูมาเรตร่วม กับวิตามินซี ขนาด
ต่างๆ ต่อระดับฮีโมโกลบินในผู้บริจาคโลหิตหญิงท่ี
บริจาคประจํา 

นางณิชาภา  เจียมจรรยา 

 

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติ 

28. การศึกษาผลกระทบจากการสัมผัสมลพิษต่อสุขภาพ
ของประชากรในจังหวัดระยอง 

รศ.ดร.นันทวรรณ วิจิตรวาทการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

29. การศึกษาคุณสมบัติและพัฒนาวิธีการตรวจ Human 
neutrophil antigens ในประชากรไทย 

รศ.ดร.พลตรีหญิงอ้อยทิพย์    
ณ ถลาง 

คณะสหเวชศาสตร์ 

30. ระดับของ Vascular endothelial growth factor 
(VEGF) หลังการรักษาโรคปริทันต์เบื้องต้นร่วมกับ
เครื่องขัดฟันด้วยแรงดันลมในผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบ
เรื้อรัง 

อ.ทพ.ดร.ธนาศักดิ์  รักษ์มณี 

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ 

31. The Effect of State and Local Buffering 
Mechanisms on Household Food security in 
Nongloo Sub-district, Sangkla Buri, Thailand 

Ms.May Myat Cho 

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

32. ผลของน้ํามันมะพร้าวบริสุทธ์ิสกัดเย็นต่อการเจริญของ
เซลล์เหงือกในห้องปฏิบัติการ 

อ.ทพ.ดร.ธนาศักดิ์  รักษ์มณี คณะทันตแพทยศาสตร์ 
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ลําดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการวิจัย หน่วยงาน 
33. ศึกษาฟีโนทัยป์แบบดีอีลูดและความแปรผันของยีน 

RHD  ในคนไทยท่ีมีหมู่เลือดอาร์เอช (ดี) ลบ 
ผศ.ดร.มาลินี  พงศ์เสวี คณะสหเวชศาสตร์ 

34. การเปรียบเทียบแรงสะท้อนกลับจากพ้ืน,มุมของข้อ
เข่า และการหดตัวประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อข้อ
เข่าขณะว่ิงในเด็กสมองพิการชนิด Spastic displegic 
และเด็กท่ีมีพัฒนาการปกติ 

อ.ศิรินาถ  เลียบศิรินนท์ 

 

คณะสหเวชศาสตร์ 

35. Maternal Malnutrition as a Precursor of 
Stunting of Children Under Two Years of Age 
among Bhutanese Refugees in Nepal 

Ms.Khin Mar Win 

 

คณะสหเวชศาสตร์ 
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รายชื่อโครงร่างการวิจัยท่ีได้รับการอนุมัติจริยธรรมการวิจัยในคน มธ. (ชุดที่ 2)  ประจําปี พ.ศ.2554 

ลําดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการวิจัย หน่วยงาน 
1. การวิเคราะห์โปรตีนสกัดจากกล้วยท่ีเป็นสาเหตุทํา

ให้เกิดโรคภูมิแพ้ชนิดรุนแรงในผู้ป่วยโดยวิธี SDS-
PAGE และ Immunoblotting 

น.ส.เพาพงา  มณฑนะพิศุทธ์ิ คณะทันตแพทยศาสตร์ 

2. ปัจจัยท่ีมีผลต่อสภาวะสุขาภิบาลของร้านจําหน่าย
อาหาร ในเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 

นางอรศรี  ผลถาวร คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

3. ปัจจัยทํานายคุณภาพชีวิตของพนักงานรักษาความ
ปลอดภัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

อ.ดร.มัณฑนา  ดํารงศักด์ิ คณะพยาบาลศาสตร์ 

4. ผลของสารเคอร์คิวมินท่ีมีอยู่ในขม้ินชันต่อการ
เปลี่ยนแปลงโครโมโซมในเซลล์ลิมไซท์ท่ีถูกกระตุ้น
ด้วยสารฟอร์มาลดีไฮด์ 

ผศ.ดร.มาลิน ี พงศ์เสวี คณะสหเวชศาสตร์ 

5. ปัจจัยสู่ความสําเร็จในการจัดการอาชีวอนามัย 
และความปลอดภัย กรณีศึกษากิจการอาหาร
สําเร็จรูปแช่เยือกแข็ง 

น.ส.จิรฐา  คูแก้ว คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

6. พฤติกรรมสุขภาพท่ีเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอด
เลือดหัวใจของชาวไทยมุสลิมในชุมชนมีสุวรรณ3 

น.ส.จันทิรา  ทรงเต๊ะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

7. ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้บริการทันตกรรมของ
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 

น.ส.ธิดา  รัตนวิไลศักด์ิ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

8. การเปรียบเทียบผลของการบ้วนปากด้วยน้ํามัน
มะพร้าวกลั่นบริสุทธ์ิกับการใช้ไม้ขูดลิ้นในการลด
ค่าไอระเหยของสารประกอบซัลเฟอร์ 

นศ.ทพ.พีระเดช  สุวิเขียร และ  
นศ.ทพ.พัลลภ  สุวรรณอําไพ 

คณะทันตแพทยศาสตร์ 

9. โครงการจัดบริการให้คําปรึกษาผู้ป่วยโรคเร้ือรังใน
คลินิกเอกชนเขตกรุงเทพมหานคร 

รศ.ดร.นันทวรรณ  วิจิตรวาทการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

10. Case Study: Access to Health Services 
among Myanmar Migrant Women  
Domestic Workers in Bangkok 
Metropolitan 

Miss Lwin Nan Thuzar คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

11. ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการสร้างเสริมสุขภาพ
ของชมรมผู้สูงอาย จังหวัดสุพรรณบุรี 

นายรณชัย  เหล็งเอ่ียม คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

12. การขับเคล่ือนทางสังคมด้านบริการสุขภาพทาง
เพศท่ีเป็นมิตรสําหรับเยาวชน 

นางน้ําผึ้ง  ชุริกานนท์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

13. ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยกับการประสบอันตรายของ
นักศึกษาในวิทยาลัย สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา จังหวัดอ่างทอง 

น.ส.ธนิฏฐา  ทองนาค คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

14. In vitro effect of a new antibiotic 
preparation on bacterial penetration and 
disinfection in dentinal tubules 

ทันตแพทย์หญิง ปริญดา  ทัศณรงค ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 

15. ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการจ่ายค่าธรรมเนียมการเก็บ
ขนและกําจัดมูลฝอย เขตเทศบาลตําบลหมูสี 
อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

น.ส.ปัทมาพร  วัดกลาง คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
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ลําดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการวิจัย หน่วยงาน 
16. ความสัมพันธ์ระหว่าง Apgar score และอัตรา

การเกิดฟันผุและ Enamel defects ในเด็กวัย 
1.5-3 ปี 

ผศ.ทพ.ดร.ทิพวัลย์  เตชะนิธิสวัสด์ิ คณะทันตแพทยศาสตร์ 

17. สถานการณ์และผลกระทบของการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศและความร้อนท่ีมีต่อผู้ประกอบ
อาชีพในประเทศไทย 

รศ.ดร.นันทวรรณ วิจิตรวาทการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

18. ผลของการสอนทบทวนโดยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนต่อความรู้และความสามารถในการ
ปฏิบัติการพยาบาล เรื่องการทําความสะอาด
บาดแผลของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีท่ี 2 

อ.จินพิชญ์ชา  มะมม คณะพยาบาลศาสตร์ 

19. การตัดสินใจใช้ทุนและสถานท่ีปฏิบัติงานของ
บัณฑิตทันตแพทย์รุ่นแรกจากโครงการผลิตทันต
แพทย์เพ่ิมฯ และโครงการอ่ืนๆ 

นศ.ทพ.นิสรา  เกศางาม คณะทันตแพทยศาสตร์ 

20. บทบาทของเซลล์เอพิคอลแปปิลาต่อการเกิด
หลอดเลือดใหม่เม่ือเปรียบเทียบกับเซลล์จาก
เนื้อเย่ือในโพรงฟันมนุษย์ 

อ.ทพญ.วรพรรณ  ธรรมอารี คณะทันตแพทยศาสตร์ 

21. ศักยภาพของเซลล์ต้นกําเนิดจากเนื้อเย่ือโพรง
ประสาทฟันในการเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์
กระดูก 

ผศ.ทพ.ดร.เลิศฤทธิ์  ศรินนภากร คณะทันตแพทยศาสตร์ 

22. ผลของการฝึกผ่าตัดด้วยระบบจําลองเสมือนจริง
ต่อการผ่าตัดทางเอ็นโดดอนติกส์ 

รศ.ทพญ.ดร.ศิริวรรณ สืบนุการณ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 

23. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการใช้คลอเฮ็กซิ
ดีนด้วยวิธีการเช็ดต่อสภาวะ ปริทันต์ระยะเวลาสั้น
ในกลุ่มเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและ
การเรียนรู้ 

อ.ทพญ.อาวีพรรณ  โกวิทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 

24. การเปรียบเทียบผลของยาสีฟันสมุนไพรผสมคาโม
มายล์กับยาสีฟันท่ีมีท่ัวไปในท้องตลาดต่อปริมาณ
สารประกอบระเหยซัลเฟอร์ในอาสาสมัครท่ีมี
สุขภาพดี 

อ.ทพญ.ดร.กมลพรรณ ภักดี คณะทันตแพทยศาสตร์ 

25. การเปรียบเทียบผลการฟอกสีฟันท่ีเปลี่ยนสี
ภายหลังการให้ยาในคลองรากฟันท่ีมีส่วนผสมของ
ยาปฏิชีวนะ 3 ชนิด 

นศ.ทพ.ทิพานัน  ญาณิศราพันธ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 

26. การสํารวจงานดแูลรักษาสุขภาพช่องปากผ่านการ
เย่ียมบ้านของกลุ่มสหสาขาวิชาชีพในประเทศไทย 

อ.ทพญ.ดร.มัทนา  เกษตระทัต คณะทันตแพทยศาสตร์ 

27. การศึกษาความชกุและการดื้อยาของเชื้อ 
Campylobacter spp.ท่ีแยกได้จากเด็กท่ีไม่มี
อาการอุจจาระร่วงในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

น.ส.ปริชาติ  มากอ่ิม คณะสหเวชศาสตร์ 

28. ลักษณะความแปรผันของยีนอาร์เอชดีในคนไทยที่
มีหมู่เลือดอาร์เอชดีลบ 

 

นายทรงศักด์ิ  ศรีจินดา คณะสหเวชศาสตร์ 
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ลําดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการวิจัย หน่วยงาน 
29. ความสัมพันธ์ของการสัมผัสสารเคมีกับการเกิดโรค

ผิวหนังในกลุ่มแรงงานนอกระบบ กลุ่มปลูกผัก
กระเฉด ในเขตอําเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ 

น.ส.ชนม์อาภา ภคสุขไพบูลย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

30. การศึกษาวิจัยการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ ภายใต้ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง 

รศ.ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ์ สถาบันเอเชียตะวันออก
ศึกษา 

31. ผลของปริมาณการบ้วนน้ําหลังการแปรงฟันและ
ยาสีฟันท่ีมีส่วนผสมของฟลูออไรด์ท่ีความเข้มข้น
แตกต่างกันต่อปริมาณการคงอยู่ของฟลูออไรด์ใน
น้ําลาย 

นศ.ทพ.พีรญา  ปานสอน
นศ.ทพ.วนัญญา  นิยมนศ.ทพ.ดวงดาว 
เหมือนประสาท 

คณะทันตแพทยศาสตร์ 

32. การตรวจวินิจฉัย Stronglyloides stercoralis ใน
ประเทศไทยด้วยวิธี nested PCR และ DNA 
sequencing 

อ.ดร.ดุจดาว ทรงธรรมวัฒน์ คณะสหเวชศาสตร์ 

33. การเข้าถึงบริการการป้องกันและการรักษาเอชไอ
วี/เอดส์ในกลุ่มผู้ใช้สารเสพติดชนิดฉีด 

อ.ณิภัทรา  หริตวร วิทยาลัยสหวิทยาการ 
ศูนย์ลําปาง 

34. การศึกษากระบวนการเสริมพลังอํานาจของผู้ผ่าน
พ้นการถูกกระทําความรุนแรงทางเพศผ่านเทคนิค
เรื่องเล่าและการสัมภาษณ์เชิงลึก 

น.ส.วีรนุช  เภอรักษ์ คณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ 

35. ผลของการฝึกกลวิธีอภิปัญญาที่มีต่อความสามารถ
ในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจและความ
เชื่อม่ันในความสามารถของตนเองในการอ่าน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

อ.สุมิตา  สุภากรณ์ วิทยาลัยสหวิทยาการ 
ศูนย์ลําปาง 

36. โมเดลเพ่ือการพยากรณ์การเกิดความผิดปกติทาง
ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อจากการทํางานในทันต
แพทย์ 

รศ.ทพญ.ดร.ศิริวรรณ สืบนุการณ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 

37. การรั่วซึมระดับจุลภาคในการบูรณะฟันด้วนเรซิ
นคอมพอสิตชนิดมีไซลอเรนเป็นองค์ประกอบ โดย
เปรียบเทียบสารยึดติดระบบต่างๆ 

อ.ทพญ.นันทวรรณ  กระจ่างตา คณะทันตแพทยศาสตร์ 

38. ประสิทธิผลของการตรวจวัดระดับน้ําตาลในเลือด
ด้วยตนเองท่ีบ้านต่อการควบคุมระดับฮีโมโกลบิน 
เอ วัน ซี และคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเบาหวาน
ชนิดท่ี 2 ในตําบลท่ามะนาว จังหวัดลพบุรี 

อาจารย์ สิริมา  มงคลสัมฤทธิ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

39. ผลของมลพิษทางอากาศต่อผลลพัธ์การตั้งครรภ์ 
และความสูญเสียทางเศรษฐกิจท่ีเกี่ยวข้องกับ
ผลลัพธ์การตั้งครรภ์ในกรุงเทพมหานคร 

รศ.ดร.นันทวรรณ  วิจิตรวาทการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

40. A pilot study ot assess feasibility of 
research design and test adequacy of a 
research instrument to explore influences 
of MSM cyber social networks on Myanma 
MSM 

 

Mr.Khine Soe Lin คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
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ลําดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการวิจัย หน่วยงาน 
41. การศึกษาระบบการจัดการน้ําแบบบูรณาการเพื่อ

การพัฒนาอย่างย่ังยืนในระดับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

ผศ.กําพล  นันทพงษ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

42. Children,HIV/AIDS and Sexual Exploitation: 
Strengthening Systems for the right to 
Prevention,protection and response 

Dr.Stephen Jay Atwood คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

43. การพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุไทยภายใต้กรอบ
แนวคิดพฤฒพลัง 

ผศ.ดร.เกษร  สําเภาทอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

44. ผลของการใช้ท่ีรัดน่องกับการออกกําลังกาย
กล้ามเนื้อน่องต่อความรู้สึกไม่สบาย และความ
เม่ือยล้าของกล้ามเนื้อในงานท่ียืนเป็นเวลานาน 

น.ส.ปาลิตา  ดิษฐ์ศิรินศ. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

45. การศึกษาสภาพชีวิต และลักษณะการปรับตัวของ
บุคคลออทิสติกท่ีศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

น.ส.วันใหม่  วุ่นแก้ว คณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ 

46. ผลของน้ํามันมะพร้าวบริสุทธ์ิสกัดเย็นและสารโม
โนเอซิลกลีเซอรอลสังเคราะห์ จากน้ํามันมะพร้าว
ต่อคีโมแท็กติก แอ็คติวิตี้ของเซลล์เนื้อเย่ือเหงือก
ในห้องปฏิบัติการ 

อ.ทพญ.สกุลวรรณ  นพมาศสิริ คณะทันตแพทยศาสตร์ 

47. เส้นทางการประกอบอาชีพของหญิงรักหญิง น.ส.วิชชุดา  เฉลิมวงค์ คณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ 

48. การส่งเสริมความสามารถทางการคิดเชิง
วิจารณญาณในวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ : 
กรณีศึกษาในชั้นเรียนวิชาภาษาอังกฤษสําหรับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

อ.อาทิตยา  นราฐากูร สถาบันภาษา 

49. ภาวะเครียดจากงาน แรงสนับสนนุทางสังคม 
กลวิธีในการเผชิญปัญหา และภาวะเครียด
ทางด้านจิตใจในหญิงไทยท่ีทํางานขณะตั้งครรภ์ 

อ.ณัฏฐนันท์พร  สงวนกลิ่น คณะพยาบาลศาสตร์ 

50. การศึกษา anti-A และ anti-B hemolysins ในผู้
บริจาคเลือดคนไทยหมู่โอ 

รศ.ดร.พลตรีหญิง อ้อยทิพย์ ณ ถลาง คณะสหเวชศาสตร์ 

51. การศึกษาลักษณะการสนับสนุนทางสังคมที่มีต่อ
การเลี้ยงดูลูกในครอบครัวพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว 

น.ส.ชิดชนก  กอวัฒนาวรานนท์ 
 

คณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ 

52. ความชุกและปัจจัยเสี่ยงท่ีมีความสัมพันธ์กับการ
บาดเจ็บและอาการผิดปกติจากการทํางานของ
พนักงานเก็บขยะในเขตพ้ืนท่ีอําเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

น.ส.พิมพา  ปิจดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

53. ความสัมพันธ์ระหว่างระดับเอ็นไซม์โคลีนเอสเตอ
เรสในเลือดกับพฤติกรรมการใช้สารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและคาร์บาเมตของ
ชาวนาใน 
เขตพ้ืนท่ีตําบลไผ่วง อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัด
อ่างทอง 

น.ส.อรวรรณ์  นิลประดิษฐ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
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3.3 การพิจารณาโครงร่างการวิจัย จริยธรรมการวิจัยในสัตว์ มธ.  
 

ผลการดําเนินการ ปีงบประมาณ 2553 ปีงบประมาณ 2554 

เสนอเข้ารับการพิจารณา 12  โครงการ 5  โครงการ 
- อนุมัติ 12  โครงการ 5  โครงการ 
- ระหว่างดําเนินการ - - 
- ยกเลิก - - 

  

  

  

กราฟแสดงการพิจารณาโครงร่างกราฟแสดงการพิจารณาโครงร่างการการวิจัย จริยธรรมการวิจัยในสัตว์ มธวิจัย จริยธรรมการวิจัยในสัตว์ มธ. (. (ชุดท่ี ชุดท่ี 22))  ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ 22555522  ––  22555544  
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ปีงบประมาณ 2552 ปีงบประมาณ 2553 ปีงบประมาณ 2554
ปีงบประมาณ

จํานวนโครงการ

เสนอเข้ารับการพิจารณา

- อนุมัติ

- ระหว่างดําเนินการ

- ยกเลิก

หน่วย : โครงการ 



รรายงานประจําปี ายงานประจําปี 22555533  --  22555544  222255  

  

 

รายชื่อโครงร่างการวิจัยท่ีได้รับการอนุมัติจริยธรรมการวิจัยในสัตว์ ประจําปี พ.ศ.2553 

ลําดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการวิจัย หน่วยงาน 

1. อิทธิพลของวิธีการหย่านมแบบทางเลือกต่อ
พฤติกรรมและอัตราการเจริญเติบโตของลูกกระบือ
ปลัก 

รศ.ดร.พิพัฒน์  สมภาร 
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

2. การผลิตและการศึกษาคุณลักษณะของโมโน
โคลนอลแอนติบอด้ีต่อเชื้อแคมไพโรแบคเตอร์เจจูไน 

น.ส.จินตภา  เสือสวย 
 

คณะสหเวชศาสตร์ 

3. การศึกษาการตอบสนองทางภูมิคุม้กันต่อเชื้อ 
Cryptococcus neoformans และ 
Cryptococcus gattii 

อ.ดร.พรพิมล   อังคเศกวินัย 
 

คณะสหเวชศาสตร์ 

4. ผลของการเสริมสารสกัดหยาบจากแก่นตะวัน 
(Helianthus tuberosus L.) ในอาหารไก่เนื้อต่อ
สมรรถภาพการผลิต ค่าโลหิตวิทยา คุณภาพซาก 
และผลิตภัณฑ์ไก่ยอไขมันตํ่า 

อ.ดร.นิภารัตน์  ศรีธเรศ 
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

5. การศึกษาปัจจัยเสี่ยงต่อการติดพยาธิของกระบือใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 

รศ.ดร.พิพัฒน์  สมภาร 
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

6. การพัฒนาวิธีการตรวจทางวิทยาภูมิคุ้มกันท่ีง่ายและ
รวดเร็วเพ่ือตรวจหาเชื้อ Campylobacter 
jejuni,C.coli และ C.fetus 

ผศ.ดร.วรดา  สโมสรสุข 
 

คณะสหเวชศาสตร์ 

7. การศึกษาวิเคราะห์คุณสมบัติของโปรตีน 
aquaporins ในพยาธิใบไม้ตับชนิด Fasciola 
gigantica  

น.ส.อมรรัตน์  เกิดแก้ว 
  

คณะสหเวชศาสตร์ 

8. การศึกษาวิเคราะห์คุณสมบัติของโปรตีน cystatin 
ในพยาธิใบไม้ตับชนิด Fasciola gigantic 

น.ส.มยุรี  ธาราสุข 
 

คณะสหเวชศาสตร์ 

9. ผลของการเสริมกระเทียมแห้งเยือกแข็งในอาหารไก่
ไข่ต่อผลผลิต คุณภาพ และปริมาณโคเลสเตอรอล
ของไข่ 

รศ.ดร.ไพโชค  ปัญจะ 
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

10. การศึกษาคุณสมบัติในการปรับภูมิคุ้มกัน 
(immunomodulatory properties) ของโปรตีน 
Stefin-1 ของพยาธิใบไม้ตับชนิด Fasciola 
gigantica ในหนูทดลอง ท่ีติดเชื้อพยาธิในระยะ
เริ่มแรก 

Dr.Hans Rudi Grams 
 

คณะสหเวชศาสตร์ 

11. การศึกษารูปแบบการแสดงออกของ IL-25 ในการ
ติดเชื้อพยาธิ Trichinella spiralis และบทบาทของ 
IL-25 ในการควบคุมการติดเชื้อหนอนพยาธิ 
Trichinella spiralis ผ่านเซลล์ชนิด Th2/Th9 

อ.ดร.พรพิมล   อังคเศกวินัย 
 

คณะสหเวชศาสตร์ 

12. การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสารสกัดสมุนไพรปัญจขันธ์
และสารสกัดจากดอกไม้ 

ผศ.ดร.ดรุณี  ศรีชนะ 
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

 



222266  สํานักงานบริหารการวิจยั มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์สํานักงานบริหารการวิจยั มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

  

 

รายชื่อโครงร่างการวิจัยท่ีได้รับการอนุมัติจริยธรรมการวิจัยในสัตว์ ประจําปี พ.ศ.2554 

ลําดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการวิจัย หน่วยงาน 

1. การค้นหาโปรตีนท่ีเป็นแอนติเจนจากพยาธิใบไม้ตับ
ชนิด Opisthorchis viverrini โดยใช้วิธีอิมมูโนโปรติ
โอมิกส์ 

นายนันทวัฒน  โฆษา 
 

คณะสหเวชศาสตร์ 

2. ผลของการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมสารชีวภาพของถ่ัว
เหลืองหมัก เอนไซม์ และโปรไบโอติก (DS-1) เพ่ือ
เป็นวัตถุเสริมในอาหารไก่เนื้อ 

อ.ดร.นิภารัตน์  ศรีธเรศ 
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

3. ความพึงพอใจต่ออาหารของกระบือปลักสาวท่ีปล่อย
แทะเล็มหญ้ารูซ่ีและถั่วฮามาต้า 

รศ.พิพัฒน์  สมภาร 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

4. การศึกษาการตอบสนองทางภูมิคุม้กันต่อ 
pathogenic Cryptococcus spp. 

อ.ดร.พรพิมล  อังคเศกวินัย 

 

คณะสหเวชศาสตร์ 

5. การโคลนยีนและการศึกษาคุณสมบัติของโปรตีนท่ี
เป็นช่องทางผ่านของนํ้า (อะควอพอริน.OvAQPl-3) 
จากพยาธิใบไม้ตับ Opisthorchis viverrini 

อ.ดร.อมรรัตน์  เกิดแก้ว คณะสหเวชศาสตร์ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รรายงานประจําปี ายงานประจําปี 22555533  --  22555544  222277  

  

 

 

 

  

  

  

  

รายงานผลการดําเนินงานปี รายงานผลการดําเนินงานปี 22555533  ––  22555544  

การให้รางวัลด้านการวิจัยการให้รางวัลด้านการวิจัย  
 

 

 

 

 

 



222288  สํานักงานบริหารการวิจยั มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์สํานักงานบริหารการวิจยั มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

  

 

4.   การให้รางวัลด้านการวิจัย 
 

ด้วยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ และมีนโยบายในการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพท้ังในระดับชาติและระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยจึงได้
กําหนดให้มีรางวัลท่ีเกี่ยวข้องกับการวิจัยต่างๆ ขึ้น เพ่ือเป็นการเชิดชูเกียรติคุณแก่เจ้าของผลงานวิจัย ในการผลิตผลงานวิจัยท่ีมี
คุณภาพสู่วงวิชาการและสาธารณชน ตลอดจนเพ่ือเป็นขวัญและกําลังใจให้คณาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยในการสร้างสรรค์
ผลงานที่มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน โดยได้กําหนดให้มีกิจกรรมต่างๆ ขึ้นท้ังการคัดเลือกผลงานวิชาการ/วิจัย ต่างๆ เพ่ือเชิดชูเกียรติ และ
กําหนดให้มีการจัดงานวันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขึ้น โดยมีตามรายการ ดังน้ี  

 
4.1 รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น กําหนดข้ึนเพ่ือเป็นการเชิดชูเกียรติคุณแก่เจ้าของผลงานวิจัย ซ่ึงได้ผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพสู่วง

วิชาการและสาธารณชน ตลอดจนเพ่ือเป็นขวัญและกําลังใจให้คณาจารย์หรือนักวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สร้างผลงานที่มี
คุณภาพมากย่ิงข้ึน 

การพิจารณารางวัลผลงานวิจัยดีเด่นอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือกผลงานวิจัยดีเด่น โดยมีสาขาท่ีให้รางวัล
ผลงานวิจัยดีเด่น 4 สาขา ได้แก่ สาขาสังคมศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ โดยในปี 2553 แต่ละสาขาประกอบด้วยรางวัล 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น รางวัลละ 100,000 บาท และรางวัล
ผลงานวิจัยดีมาก รางวัลละ 80,000 บาท และในปี 2554 แต่ละสาขาให้ประกอบด้วยรางวัลดีเด่น 1 รางวัล ๆ ละ 100,000 บาท  

รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปี 2553 
1. สาขาสังคมศาสตร์  

   1.1 รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น   ไม่มีผู้ได้รับรางวัล  
 1.2 รางวัลผลงานวิจัยดีมาก   จํานวน 2 รางวัล 

1) ผลงานวิจัยเรื่อง “Logistics Development in the North-South Economic Corridor of the 
Greater Mekong Subregion” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.รุธิร์  พนมยงค์  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  

2) ผลงานวิจัยเรื่อง “Agricultural Productivity Growth in Traditional and Transitional Economics 
in Asia” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัจน์  รุ่งสุริยะวิบูลย์ คณะเศรษฐศาสตร์  

2. สาขามนุษยศาสตร์   
    2.1 รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น   ไม่มีผู้ได้รับรางวัล 
    2.2 รางวัลผลงานวิจัยดีมาก   ไม่มีผู้ได้รับรางวัล 
3. สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  

   3.1 รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น    ไม่มีผู้ได้รับรางวัล 
   3.2 รางวัลผลงานวิจัยดีมาก   จํานวน 2 รางวัล 

1) ผลงานวิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้ยางธรรมชาติท่ีผ่านการบ่มในการบําบัดการปนเปื้อนของปรอทน้ํา 
(Treatment of Mercury-Contaminated Water by Using Vulcanized Natural Rubber as Sorption Media)” โดย      
รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุ  ด่านวานิชกุล  คณะวิศวกรรมศาสตร์  และคณะผู้วิจัย 

 2) ผลงานวิจัยเร่ือง “การวิจัยเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องบนการประมวลภาษาธรรมชาติและการ
ประยุกต์ใช้เคร่ืองเพื่อคนพิการ (Research on Machine Learning Techniques on Natural Language Processing and 
Their Application to Assistive Technology)” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์  ธีระม่ันคง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิริน
ธร  

4. สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
   4.1 รางวัลผลงานวิจยัดีเด่น   ไม่มีผู้ได้รับรางวัล  
    4.2 รางวัลผลงานวิจัยดีมาก   จํานวน 2 รางวัล 

1) ผลงานวิจัยเรื่อง “มาตรการควบคุมการระบาดของไข้หวัดในโรงเรียนอนุบาล (Intervention with an 
Infection Control Bundle to Reduce Transmission of Influenza-Like Illnesses in a Thai Preschool)”  โดย          
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ อนุชา  อภิสารธนรักษ์  คณะแพทยศาสตร์ และคณะผู้วิจัย 



รรายงานประจําปี ายงานประจําปี 22555533  --  22555544  222299  

  

 

 2) ผลงานวิจัยเรื่อง “ผลการยับย้ังการเจริญเติบโตแบบเสริมฤทธิ์ต่อเซลล์มะเร็งตับและมะเร็งปอดของสาร
สกัด Phyllanthus emblica และ Terminalia bellerica เม่ือใช้ร่วมกับยามาตรฐาน doxorubicin และ cisplatin (Synergistic 
growth inhibitory effects of Phyllanthus emblica and Terminalia bellerica extracts with conventional cytotoxic 
agents: Doxorubicin and cisplatin against human hepatocellular carcinoma and lung caner cells)” โดย อาจารย์ 
โฆษิต  พินใหม่  คณะแพทยศาสตร์ และคณะผู้วิจัย 

รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปี 2554  
1. สาขาสังคมศาสตร์ จํานวน 1 รางวัล 

 รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น  เร่ือง “สนธิสัญญาด้านภาษีในกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจ เอเชีย แปซิฟิก และ    
นัยทางการคลังระหว่างประเทศ (Tax Treaties in Asia Pacific Economic Integration &Cross Country Fiscal Implication)” 
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เอ้ือมพร  พิชัยสนิธ คณะเศรษฐศาสตร์  

2. สาขามนุษยศาสตร์   
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น   ไม่มีผู้ได้รับรางวลั 

3. สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี จํานวน 1 รางวัล   
  รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น  เรื่อง “แนวทางการออกแบบโครงสร้างอาคารอพยพเพ่ือต้านสึนามิ (Structural 
Design Guideline for Tsunami Evacuation Shelter)” โดย  รองศาสตราจารย์ ดร. อมร  พิมานมาศ สถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร และคณะผู้วิจัย 
   4. สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จํานวน 1 รางวัล 
 รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น  เร่ือง “ประสิทธิภาพของการใช้ bundle ในการลดการติดเชื้อในกระแสเลือด 
(Effectiveness of a Catheter –Associated Bloodstream Infection Bundle in a Thai Tertiary Care Center :  A 3-year 
Study)” โดย  รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ อนุชา อภิสารธนรักษ์ คณะแพทยศาสตร์ และคณะผู้วิจัย 
 
  
  44..22  รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

     เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเห็นความสําคัญของการทําวิทยานิพนธ์และมีแรงจูงใจในการ
สร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ให้มีคุณภาพและมาตรฐานมากย่ิงข้ึนและเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่นต่อไป โดยรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น
พิจารณาจากวิทยานิพนธ์ดีเด่นของแต่ละคณะ/หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2552-2553     
ผลการพิจารณารางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น มีดังน้ี  

 
 

ประเภทรางวัล ปีการศึกษา 2552 
(รางวัล) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ปีการศึกษา 2553 (รางวัล) งบประมาณ (บาท) 
ปริญญาเอก ปริญญาโท 

รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น 5 150,000 1 1 60,000 
รางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก 2 40,000 1 7 160,000 
รางวัลชมเชย 12 120,000 3 7 100,000 

รวม 19 310,000 5 15 320,000 
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กราฟแสดงจํานวนวิทยานิพนธ์ที่ได้รับรางวัลและการจัดสรรประจําปีการศึกษา 2551-2553 

 
และในปีการศึกษา 2552 คณะกรรมการพิจารณาทุนสนับสนุนการจัดทําวิทยานิพนธ์ได้มีมติให้เปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์การพิจารณา
การคัดเลือกผลงานวิทยานิพนธ์เพ่ือเข้ารับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น โดยแบ่งการคัดเลือกออกเป็น 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขา
สังคมศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประเภทของรางวัล ได้แก่ รางวัล
วิทยานิพนธ์ดีเด่น เงินรางวัลละ 30,000 บาท  รางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก เงินรางวัลละ 20,000 บาท และรางวัลชมเชย สําหรับ
วิทยานิพนธ์เร่ืองอ่ืนๆ ท่ีผ่านการคัดเลือกจากคณะ/หน่วยงานให้เข้ารับการพิจารณาจะได้รับเงินรางวัลเรื่องละ 10,000 บาท  ซ่ึงมี   
ผู้ส่งวิทยานิพนธ์เข้ารับการพิจารณาท้ังสิ้น 19 เรื่อง แบ่งเป็น 

1. สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  จํานวน 10 เรื่อง 
2. สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  จํานวน 5 เรื่อง 
3. สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  จํานวน 4 เรื่อง 

 รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นประจําปีการศึกษา 2552 มีดังนี้ 
 
1.สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  
 1.1 รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น จํานวน 2 รางวัล  
   1) วิทยานิพนธ์  เรื่อง “กระบวนการกําหนดนโยบายท่ีดินในประเทศไทยระหว่าง พ.ศ. 2475- 2500 (The Process of 
Land Policy Formulation in Thailand between 1932 to 1957)” 
        ชื่อนักศึกษา   นายศรัญญู เทพสงเคราะห์ 
             คณะศิลปศาสตร์ 
        อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อดิศร หมวกพิมาย 
    2)วิทยานิพนธ์  เรื่อง “Constraints on Wh-Movement : A Study of Thai Learners of English” 
       ชื่อนักศึกษา               Mr. Sidney John Winward  
             สถาบันภาษา 
       อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.พรศิริ  สิงหปรีชา 
 
 1.2 รางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก จํานวน 1 รางวัล 
     1) วิทยานิพนธ์   เรื่อง“การวิเคราะห์องค์ประกอบของปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการแสดงบทบาทสุนัขเฝ้าบ้านของ
นักหนังสือพิมพ์ (The Analysis of Factor Affecting Pressmen Watchdog Role)” 
          ชื่อนักศึกษา             นายสุรชัย เลาคํา 
           คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน  
        อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ มาลี บุญศิริพันธ์ 
 

ปีการศึกษา 2551 ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553

15 19 20

246,000 310,000 320,000

วิทยานิพนธ์

งบประมาณ (บาท)



รรายงานประจําปี ายงานประจําปี 22555533  --  22555544  223311  

  

 

 1.3 รางวัลชมเชย จํานวน 7  รางวัล 

   1) วิทยานิพนธ์  เรื่อง “ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับธนาคารพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Legal Issue on Electronic 
Banking)” 
     ชื่อนักศึกษา  นายพีรภัทร ฝอยทอง 

คณะนิติศาสตร์ 
     อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร. อนันต์ จันทรโอภากร 
   2) วิทยานิพนธ์  เร่ือง “ความร่วมมือในการป้องกันปัญหายาเสพติดระหว่างองค์การภาครัฐและองค์การภาคเยาวชน 
ศึกษาเฉพาะศูนย์อํานวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชน(ศอ.ปส.ย.) (Collaboration in Drugs 
Abuse Prevention between Public Organizations and Youth Organizations : a Case Study of the Coordinating 
Center for Youth against Drugs Organization of Thailand ( CYDOY)) ” 
      ชื่อนักศึกษา  นายพรภณ พงษ์เพชร 
           คณะรัฐศาสตร์ 
          อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร. อัมพร ธํารงลักษณ์ 

3) วิทยานิพนธ์   เรื่อง “บทบาทของการหมุนเวียนทุนในระดับเศรษฐกิจชุมชนท่ีมีต่อความยากจนเรื้อรัง   โดยสัมพัทธ์
ในชุมชน : กรอบการวิเคราะห์เชิงทฤษฎีและหนึ่งกรณีศึกษาจากกองทุนหมู่บ้าน (Local physical capital mobility and 
persistency in local relative poverty : Theoretical  framework and a village fund case study) ” 

      ชื่อนักศึกษา  น.ส.สัณห์สิรี โฆษินทร์เดชา           
    คณะเศรษฐศาสตร์ 
      อาจารย์ที่ปรึกษา ศาสตราจารย์ ดร.อารยะ ปรีชาเมตตา  
   4) วิทยานิพนธ์  เร่ือง “อัตลักษณ์ การเสริมพลังอํานาจ และการกําหนดวิถีชีวิตตนเอง : การดํารงชีวิตอิสระของคน
พิการในสังคมไทย (Identity, Empowerment and Self-Determination:The Independent Living of People with 
Disabilities in Thai Society) ” 
       ชื่อนักศึกษา            นางกมลพรรณ  พันพ่ึง    

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
       อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.กิติพัฒน์  นนทปัทมะดุล 
   5) วิทยานิพนธ์   เร่ือง “การวิเคราะห์เปรียบเทียบมโนทัศน์เรื่องความยุติธรรมของจอห์น รอลส์ กับพระพุทธศาสนา   
(A Comparative Study of the Conception  of Justice in John Rowls’ work and in Buddhism)” 
       ชื่อนักศึกษา  น.ส. เกษดา ทองเทพไพโรจน์   
    คณะศิลปศาสตร์ 
       อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.วัชระ งามจิตรเจริญ 
   6) วิทยานิพนธ์  เรื่อง “การศึกษาความเชื่อม่ันบริการชําระสินค้าผ่านระบบมือถือและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัย
ความเชื่อม่ัน (Factors Affection and Diffusion of Mobile Payment Implication of Trust Theory)” 
       ชื่อนักศึกษา  น.ส. กาญจวรรณ  จารุพัฒนากุล   
    วิทยาลัยนวัตกรรม 
       อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ภูมิพร ธรรมสถิตย์เดช 
   7) วิทยานิพนธ์  เรื่อง “รูปแบบค่ายอาสาพัฒนาชนบทท่ีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความรู้ความเข้าใจและอารมณ์
ความรู้สึกต่อชนบทในเชิงบวกของนิสิตนักศึกษากรณีค่ายสร้างสุข (The Study of model for rural development volunteer 
camp to improve the Student's knowledge and perspectives regarding rural people and rural development:     
A case study of te Kamol Foundation's "Health@Camp")” 
        ชื่อนักศึกษา  น.ส. กนกวรรณ  แซ่จัง  
    สํานักบัณฑิตอาสาสมัคร 
        อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.อรศรี  งามวิทยาพงษ์ 
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2. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 2.1 รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น  จํานวน 2 รางวัล  
   1) วิทยานิพนธ์ เรื่อง “ประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานในอาคารจากการประยุกต์ใช้ผนังเอียงในเขตร้อนชื้น 
(Energy Conservation Performance in Buildings with Tilted Envelope in Hot –humid Climate)” 
       ชื่อนักศึกษา  นายอธิวัฒน์ อัศวพิทยานนท์ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  
       อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร. จตุวัฒน์ วโรดมพันธ์ 
   2) วิทยานิพนธ์ เรื่อง “ระบบการตรวจหาไขมันในช้ันประสาทตาแบบอัตโนมัติ จากภาพถ่ายประสาทตาของผู้ป่วย
โรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตา (Automatic Exudate Detection of Diabetic Retinopathy from Digital Images)” 
       ชื่อนักศึกษา  น.ส. อัครา โศภารักษ์ 

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 
        อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.บุญญฤทธิ์ อุยยานนวาระ 
 
   2.2 รางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก  ไม่มีผู้ได้รับรางวัล 
    
 2.3 รางวัลชมเชย จํานวน 3 รางวัล 
   1) วิทยานิพนธ์ เรื่อง “ผลการเติมต้นเชื้อต่อการผลิตไส้กรอกอีสาน (Effect of starter culture addition on Thai 
fermented sausage production)” 

      ชื่อนักศึกษา  น.ส. วิรามศรี    ศรีพจนารถ  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

       อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร. วันวิสาข์ สกลภาพ 
   2) วิทยานิพนธ์  เรื่อง “การศึกษาพลาสมาในเคร่ืองโทคาแมคขนาดเล็กโดยใช้แบบจําลองทางคณิตศาสตร์แบบรวม 
(Study of Plasmas in Small Tokamak Experiment using Integrated Predictive Modeling Code)” 
       ชื่อนักศึกษา  น.ส. จิราภรณ์ พรมพิงค์ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
       อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร. นพพร พูลยรัตน์  
   3) วิทยานิพนธ์  เร่ือง “ไลฟ์เช็คพอยน์แบบเทรดบนเวอร์ชวลแมชชีน(Thread-based Live Checkpointing of 
Virtual Machines)” 
      ชื่อนักศึกษา  น.ส. วศินี ศิริปุณย์  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
      อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร. กษิดิศ ชาญเชี่ยว,  

อาจารย์ ดร. กฤชชลัช  ฐิติกมล          
 
3. สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
   3.1 รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น จํานวน 1 รางวัล  
   1) วิทยานิพนธ์ เรื่อง “พรอสต้าแกลนดิน ดี2, กลูต้าไธออน และไซโตโครมพี 450 และเป้าหมายของยาต้านมาลาเรีย 
ท่ีมีประสิทธิภาพ (PROSTAGLANDIN D2 (PGD2) GLUTATHIONE (GSH) AND CYTOCHROME P450 AS POTENTIAL 
TARGETS FOR ANTIMALARIAL DRUG)”        
       ชื่อนักศึกษา  น.ส. เรวดี วิเศษพานิชกิจ 

คณะสหเวชศาสตร์ 
       อาจารย์ที่ปรึกษา ศาสตราจารย์ ดร. เกศรา ณ บางช้าง 
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   3.2 รางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก จํานวน 1 รางวัล  
   1) วิทยานิพนธ์ เรื่อง “การศึกษาชีวกลศาสตร์ด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ของรากฟันเทียมซ่ึงฝังอยู่ในกระดูกขากรรไกรบน
ท่ีมีการเสริมกระดูกร่วมด้วย (The Sability of Osseointegrated Implant Placed in Maxillary Sinus Grafted : Finite 
Element Analysis)”        
      ชื่อนักศึกษา   นายสําเริง อินกล่ํา 

คณะทันตแพทยศาสตร์   
      อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ. ดร. ศิริวรรณ  สืบนุการณ์ 
 
 3.3 รางวัลชมเชย จํานวน 2  รางวัล 
   1) วิทยานิพนธ์  เรื่อง “ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการดูแลเท้าต่อการับรู้สมรรถนะในการดูแลเท้าและพฤติกรรม 
การดูแลเท้าในผู้ป่วยเบาหวานชนิดท่ี 2 ในโรงพยาบาลชุมชน (Effects of Diabetic Foot care Promotion Program on 
Preceived Self-Efficacy for Foot Care and Foot Care  Behaviors Among Type 2 Diabetic Patients in 
Community Hospital)” 
     ชื่อนักศึกษา  น.ส.ดวงปรีดา เรืองทิพย์  

คณะพยาบาลศาสตร์   
     อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.ชดช้อย  วัฒนะ, อาจารย์ ดร. โยทะกา  ภคพงศ์ 
   2) วิทยานิพนธ์ เร่ือง “การศึกษาฤทธ์ิต้านการอักเสบและต้านการแพ้ของตํารับยาไทยชื่อประสะเปราะใหญ่       
(Anti-inflammatory and Anti-allergic Activities of Thai Traditional Medicine Preparation Called Prasaprohyai)” 
       ชื่อนักศึกษา  น.ส. ศุณิตา มากชูชิต  

คณะแพทยศาสตร์ 
       อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร. อรุณพร อิฐรัตน์ 
 
 และในปีการศึกษา 2553 ฝ่ายบริการวิชาการและวิจัยได้เปลี่ยนแปลงเกณฑ์การพิจารณา    โดยแบ่งออกเป็น 4 สาขาวิชา 
ได้แก่ สาขาสังคมศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และแบ่งออกเป็น 2 ระดับ
การศึกษา คือ ระดับปริญญาเอก และระดับปริญญาโท โดยประเภทของรางวัลยังคงเดิม ซ่ึงมีผู้ส่งวิทยานิพนธ์เข้ารับการพิจารณา
ท้ังสิ้น 20 เรื่อง แบ่งเป็น  
 

1. ระดับปรญิญาเอก จํานวน 5 เร่ือง แบ่งเป็น  
1.1 สาขาสังคมศาสตร์ จํานวน 2 เร่ือง 
1.2 สาขามนุษยศาสตร์ ไม่มีผู้สมัคร 
1.3 สาขาสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี จํานวน 2 เร่ือง  
1.4 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จํานวน 1 เร่ือง 

2. ระดับปริญญาโท จํานวน 15 เรื่อง แบ่งเป็น 
2.1 สาขาสังคมศาสตร์ จํานวน 8 เร่ือง  
2.2 สาขามนุษยศาสตร์ จํานวน  2 เร่ือง 
2.3 สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี จํานวน 4 เร่ือง 
2.4 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จํานวน 1 เร่ือง 

ผลการพิจารณารางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นประจําปีการศึกษา 2553 มีดังนี้ 
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ระดับปริญญาเอก 

1.สาขาสังคมศาสตร์  
 1.1 รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น จํานวน 1 รางวัล  
   1) วิทยานิพนธ์  เรื่อง “องค์ประกอบที่เป็นสาระสําคัญอันจะนําไปสู่ความสําเร็จของการประนอมข้อพิพาทระหว่าง
ผู้เสียหายและผู้กระทําความผิด (Success Components of Victim-Offender Mediation)” 
       ชื่อนักศึกษา  นางสาวสุภัทรา กรอุไร  
    คณะนิติศาสตร์ 
       อาจารย์ที่ปรึกษา  รองศาสตราจารย์ ดร. อุดม รัฐอมฤต 
 
 1.2 รางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก       ไม่มีผู้ได้รับรางวัล 
 
 1.3 รางวัลชมเชย จํานวน 1 รางวัล 

   1) วิทยานิพนธ์  เร่ือง “การเปลี่ยนแปลงของสภาพคล่องในทิศทางเดียวกันระหว่างหลักทรัพย์ในตลาดเกิดใหม่ 
(Commonality in Liquidity within Emerging Market)” 
       ชื่อนักศึกษา  หม่อมหลวง ดร. กุณฑลรัตน์ ทวีวงศ์  

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
       อาจารย์ที่ปรึกษา  รองศาสตราจารย์ ดร. พันทิศา ภาวบุตร 
  
2. สาขามนุษยศาสตร์ ไม่มีผู้สมัคร 
 
3. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 3.1 รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น        ไม่มีผู้ได้รับรางวัล  
   3.2 รางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก  จํานวน 1 รางวัล  
   1) วิทยานิพนธ์ เร่ือง “การวิเคราะห์การพาความร้อนแบบธรรมชาติภายในวัสดุไดอิเล็กตริกท่ีขับเคลื่อนด้วยคลื่น
ไมโครเวฟ โดยใช้ท่อนําคลื่นรูปทรงสี่เหลี่ยม (ทฤษฎีและการทดลอง) (Analysis of Microwave Driven Free Convection in 
Dielectric Materials Using a Rectangular  Waveguide (Theory and Experiment))” 

ชื่อนักศึกษา  นางวราภรณ์  กลิ่นบุญ  
    คณะวิศวกรรมศาสตร์     
       อาจารย์ที่ปรึกษา  ศาสตราจารย์ ดร. ผดุงศักด์ิ  รัตนเดโช 
 

 3.3 รางวัลชมเชย จํานวน 1 รางวัล 
1) วิทยานิพนธ์  เรื่อง “การประมาณแบบจุด สําหรับการแจกแจงอายุการใช้งานก่อนเกิดรอยร้าว (Point Estimation 

for the Crack Lifetime Distribution)” 
   ชื่อนักศึกษา  นางสาวพิชชาภัสร์  บวรรัตนเศรษฐ์  

    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
       อาจารย์ที่ปรึกษา  รองศาสตราจารย์ ดร. กมล บุษบา     

4. สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 4.1 รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น       ไม่มีผู้ได้รับรางวัล  
   4.2 รางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก       ไม่มีผู้ได้รับรางวัล 
 4.3 รางวัลชมเชย จํานวน 1  รางวัล 
   1) วิทยานิพนธ์  เ ร่ื อ ง  “ ฤ ท ธิ์ ท า ง ชี ว ภ า พ ข อ ง ส า ร ส กั ด แ ล ะ ส า ร สํ า คั ญ ข อ ง หั ว ข้ า ว เ ย็ น  (Dioscorea 
birmanica)(Biological Activities of Dioscorea birmanica Extract and Its Active Ingredients)”    
       ชื่อนักศึกษา  นางนวลจันทร์  ใจอารีย์  
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    คณะแพทยศาสตร์    
       อาจารย์ที่ปรึกษา  รองศาสตราจารย์ ดร. อรุณพร อิฐรัตน์ 
ระดับปริญญาโท 
1.สาขาสังคมศาสตร์  
 1.1 รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น จํานวน 1 รางวัล  
   1) วิทยานิพนธ์  เรื่อง “เครือข่ายนโยบายและการจัดการภัยพิบัติจากอุทกภัย กรณีศึกษาเฉพาะจังหวัดหวัด
นครราชสีมา และชัยภูมิ” 
       ชื่อนักศึกษา  นางสาวศิริรักษ์ สิงหเสม   
    คณะรัฐศาสตร์ 
        อาจารย์ที่ปรึกษา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทวิดา  กมลเวชช 
  

1.2 รางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก  จํานวน 3 รางวัล 
   1) วิทยานิพนธ์  เรื่อง “การพัฒนาระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในการวางผังอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน 
(Development of Decision Support System for Community Participatory Planning)” 
       ชื่อนักศึกษา  นายภาสุร์ นิมมล  
    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 
       อาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์ ดร. วิจิตรบุษบา  มารมย์ 
   2) วิทยานิพนธ์  เร่ือง “บทบาทของรางวัลนําจับและการลงโทษต่อการแก้ปัญหาคอร์รัปชันภายหลังกระทําความผิด : 
การทดลองทางเศรษฐศาสตร์ในห้องปฏิบัติการ (The Role of Reward and Punishment in Solving the Problem of Ex-post 
Corruption: The Conventional Lab Experiment in Economics)”  
       ชื่อนักศึกษา  นายลอยลม ประเสริฐศรี  
    คณะเศรษฐศาสตร์ 
        อาจารย์ที่ปรึกษา  รองศาสตราจารย์ ดร. ชยันต์ ตันติวัสดาการ 
   3) วิทยานิพนธ์  เร่ือง “ผู้หญิงในกระบวนการยุติธรรมในสังคมไทยรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
จนถึง พ.ศ. 2478 : ศึกษาจากคดีความและฎีกา(Women in Thai Jurisdiction from the Region of King Chulalongkorn to 
1935 A.D. Though the Study of Lawsuits and Petitions)”  
       ชื่อนักศึกษา  นางสาวภาวิณี  บุนนาค  
    คณะศิลปศาสตร์  
       อาจารย์ที่ปรึกษา  ผู้ศาสตราจารย์ อดิศร หมวกพิมาย 
     
 1.3 รางวัลชมเชย จํานวน 4 รางวัล    

   1) วิทยานิพนธ์  เรื่อง “วิเคราะห์สารเพ่ือการพัฒนาในภาพยนตร์สั้น รางวัลรัตน์ เปสตันยี (An Analysis of 
Cevelopment Message in The R.D. Pestonji Short film Award)”  
       ชื่อนักศึกษา  นางสาววนัสนันท์  แจ้งสว่าง  
    คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน  
       อาจารย์ที่ปรึกษา  รองศาสตราจารย์ จําเริญลักษณ์  ธนะวังน้อย 
   2) วิทยานิพนธ์  เร่ือง “ทุนทางสังคมกับการรองรับวิกฤตเศรษฐกิจไทย : กรณีศึกษาชุมชนบ้านสาคลี อําเภอเสนา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (Social Capital for Thailand Economic Crisis Encounter : Case Study in Bansakli 
Community, Sena District, Ayutthaya province)”  
       ชื่อนักศึกษา  นายจรินทร์  ณรงค์ฤทธ์ิ       
    คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
             อาจารย์ที่ปรึกษา  รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์ 
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   3) วิทยานิพนธ์  เรื่อง “การดําเนินคดีแพ่งท่ีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโดยองค์กรเอกชน (Environmental Civil Litigation 
by Non Government Organization)” 
       ชื่อนักศึกษา  นางปณิดา  พัฒนพงค์  
     คณะนิติศาสตร์  
       อาจารย์ที่ปรึกษา  รองศาสตราจารย์ ณรงค์ ใจหาญ 
    4) วิทยานิพนธ์  เรื่อง “ตลาดน้ํากับวิถีชุมชน กรณีศึกษา ตลาดน้ําท่าคา ตําบลท่าคา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสาคร 
(Floating Market and Community Lifestyle A Case study of Tha Kha Floating Market, Tha Kha Sub District, 
Amphawa District, Samut Songkhram Province)”  
       ชื่อนักศึกษา  นายเรวัต ฤกษ์มงคลกุล  
    สํานักบัณฑิตอาสาสมัคร 
             อาจารย์ที่ปรึกษา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นภาพร อติวานิชยพงศ์ 
      
2. สาขามนุษยศาสตร์  
 2.1 รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น  ไม่มีผู้ได้รับรางวัล 
 2.2 รางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก  จํานวน 2 รางวัล 
    1) วิทยานิพนธ์  เรื่อง “วาทกรรมเปรียบเทียบการเขียนข่าวภาษาอังกฤษของสื่อไทยและสหรัฐฯ กรณีศึกษาวาทกรรม
ข่าวการเมืองไทย (Comparative Rhetoric of News Reports in Thailand and The USA with a focus on Thai Political 
Written Discourse)” 
       ชื่อนักศึกษา  นายจิรวัฒน์ ชนะ  
    สถาบันภาษา 
       อาจารย์ที่ปรึกษา  รองศาสตราจารย์ ดร.สุพงศ์ ตั้งเคียงศิริสิน 
    2) วิทยานิพนธ์  เรื่อง “บทบาทของนิทานร้อยแก้วและร้อยกรองต่อการเรียนรู้คําศัพท์ความจํา และความเข้าใจ     
เนื้อเร่ืองในเด็กวัย 5-7 ปี (Prose and Verse in Children’s Stories: The Role of Writing Style in Vocabulary Learning of 
5-7 Year Olds)” 
       ชื่อนักศึกษา  นางสาวพิมพ์พิมล  ดวงลอย  
    คณะศิลปศาสตร์  
       อาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์ ดร.จุฑามณี อ่อนสุวรรณ 
 2.3 รางวัลชมเชย                          ไม่มีผู้ได้รับรางวัล 
 
3. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 3.1 รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น  ไม่มีผู้ได้รับรางวัล  
   3.2 รางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก   จํานวน 2 รางวัล 
   1) วิทยานิพนธ์  เรื่อง “Performance Evaluation and Improvement of the Low Extra Delay Background 
Transport Congestion Control Algorithm” 
       ชื่อนักศึกษา  Amuda James Abu  
    สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร  
             อาจารย์ที่ปรึกษา  Assistant Professor Dr. Steven Gordon 
  2) วิทยานิพนธ์  เร่ือง “ผลกระทบของอุณหภูมิผิวสัมผัสท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการสึกหรอของอิพอกซีเรซินเติมซิลิกาบด 
(Effect of Contact Surface Temperature on Wear Behavior of Epoxy Resin Filled with Silica Particles)” 
       ชื่อนักศึกษา  นายนิตกิร นรภัยพิพากษา  
    คณะวิศวกรรมศาสตร์  
       อาจารย์ทีป่รึกษา  รองศาสตราจารย์.ดร. ชาวสวน กาญจโนมัย 
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 3.3 รางวัลชมเชย  จํานวน 2 รางวัล 
   1) วิทยานิพนธ์ เร่ือง วิธีการเชิงวิเคราะห์ สําหรับตัวแบบอิทธิพลสุ่ม การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวเม่ือสุ่ม 
จากประชากรจํากัด (Analytical methods for the Random Effects One-Way ANOVA Model when Sampling from a 
Finite Population)  
       ชื่อนักศึกษา  นายธีระวัฒน์  สิมมาจันทร์ 
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
       อาจารย์ที่ปรึกษา  รองศาสตราจารย์ ดร. กมล บุษบา 
   2) วิทยานิพนธ์  เรื่อง “โปรโตคอลค้นหาเส้นทางเชิงกรีดีสําหรับการสื่อสารระหว่างยานพาหนะ(GRP:Greedy Routing 
Protocol for Inter-Vehicle Communication) ”    
         ชื่อนักศึกษา  นางสาวมัณฑนา  ธรรมรักษา 
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
         อาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์ ดร. วนิดา พฤทธิวิทยา    

4. สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 4.1 รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น    ไม่มีผู้ได้รับรางวัล  
   4.2 รางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก    ไม่มีผู้ได้รับรางวัล 
 4.3 รางวัลชมเชย จํานวน 1  รางวัล 
   1) วิทยานิพนธ์  เร่ือง“ฤทธ์ิความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งลําไส้ใหญ่และฤทธิ์ต้านการอักเสบของตํารับยาไทยชื่อ ยา
ริดสีดวงมหากาฬ (Cytotoxic Activity Against Human Colon Cancer Cells and Anti-inflammatory Effects of Thai 
Traditional Medicine called Ya-rid-si-duang-mahakan)”   
       ชื่อนักศึกษา  นางสาวสุชาดา  กิตติศรีโสภิต     
    คณะแพทยศาสตร์  
      อาจารย์ที่ปรึกษา  รองศาสตราจารย์. ดร. อรุณพร อิฐรัตน์ 
 
 

44..33  รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ  

     เพ่ือเป็นการเชิดชูเกีรติคุณนักวิจัยรุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัยท่ีได้ผลิตผลงานท่ีมีคุณภาพสู่วงวิชาการและสาธารณชน 
ตลอดจนเป็นขวัญและกําลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ โดยมีแบ่งรางวัลออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ รางวัลนักวิจัยรุ่น
ใหม่ดีเด่นระดับคณะ ประเภทอาจารย์ และรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น ประเภทนักวิจัยหรือผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องกับการวิจัย แต่ละ
ประเภทจะได้รับเงินรางวัลๆ ละ 20,000 บาท พร้อมโล่เชิดชูเกียรติ ผลการคัดเลือกนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ ประจําปี
งบประมาณ 2553 – 2554 ตามรายการดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 



223388  สํานักงานบริหารการวิจยั มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์สํานักงานบริหารการวิจยั มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

  

 

นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ ประจําปี 2553 

รายชื่อนักวิจัยรุ่นใหม่ คณะ/หน่วยงาน 
ประเภทท่ี 1 นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ ประเภทอาจารย์ 

1. อาจารย์ ดร.สถาพร  โอภาสานนท์                           คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
2. อาจารย์ชญานิษฐ์  พูลยรัตน์                                  คณะรัฐศาสตร์ 
3. อาจารย์กนกรัตน์  กิตติวิวัฒน์                                คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
4. อาจารย์ ดร.ชนาธิป  สามารถ                                คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย  อโณทัยไพบูลย             คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยรัตน์  ตัณทราวัฒน์พันธ์        คณะแพทยศาสตร์  
7. อาจารย์ ดร.พัชรี  อิศรางกูร ณ อยุธยา                      คณะสหเวชศาสตร์ 
8. อาจารย์ ดร.ภาวิณี  เอ่ียมตระกูล                             คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรชัย  พุทธกุลสมศิริ               สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 
10. อาจารย์ ดร.จารุณี  วงศ์ลิมปิยะรัตน์                  วิทยาลัยนวัตกรรม 

ประเภทท่ี 2 นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ ประเภทนักวิจัยหรือผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องกับการวิจัย 
1. นางสาวเพาพงา  มณฑนะพิศุทธ์ิ                             คณะทันตแพทยศาสตร์ 
2. ดร.พงษ์ศักดิ์  โชคทวีกาญจน์                                 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 
3. นายสิโรตม์  ภินันท์รัชต์ธร                                    สถาบันไทยคดีศึกษา 

 

นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ ประจําปี 2554 

 

ชื่อนักวิจัยรุ่นใหม่ คณะ/หน่วยงาน 
ประเภทท่ี 1 นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ ประเภทอาจารย์ 

1. อาจารย์จตุรงค์   นภาธร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
2. อาจารย์ ดร.วรรณภา  ติระสังขะ คณะรัฐศาสตร์ 
3. อาจารย์ ชานนท์  โกมลมาลย์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
4. อาจารย์ ดร.กมล  เอ่ียมพนากิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
5. อาจารย์ ดร.ปิยะ  เตชะธีราวัฒน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง เย็นฤดี  ภูมิถาวร คณะแพทยศาสตร์ 
7. อาจารย์ ดร. สุดาภรณ์  ฉุ้งลู้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 
8. อาจารย์รัชภูมิ ปัญส่งเสริม คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สสิธร  เทพตระการพร คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
10. อาจารย์ ดร.ศิวรัตน์  บุณยรัตนกลิน สภาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 
11. อาจารย์ ดร.ภัทรพงศ์  อินทรกําเนิด วิทยาลัยนวัตกรรม 

ประเภทท่ี 2 นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ ประเภทนักวิจัยหรือผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องกับการวิจัย 
1. นางสาวนภาพร  พัฒนาเจริญชัย คณะทันตแพทยศาสตร์ 
2. ดร.ภัควัฒน์  แสนเจริญ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 
3. นางสาวอําพา  แก้วกํากง สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา 

 

 

 



รรายงานประจําปี ายงานประจําปี 22555533  --  22555544  223399  

  

 

  44..44    การจัดงานวันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสการจัดงานวันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตร์  
                จากการท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีนโยบายมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย และการท่ีจะบรรลุเป้าประสงค์ดังกล่าวได้ 
มหาวิทยาลัยจะต้องมีบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ และพร้อมในการสร้างสรรค์งานวิจัยท่ีมีคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติ ซ่ึง
ในขณะนี้มหาวิทยาลัยมีบุคลากรจํานวนหนึ่งท่ีมุ่งม่ันในการผลิตผลงานวิชาการและงานวิจัยออกสู่สาธารณชนอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น
เพ่ือเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติคุณของบุคคลเหล่านี้ให้ประชาคมได้รับทราบโดยท่ัวกัน ท่านอธิการบดีในฐานะประธาน
คณะกรรมการบริการการวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และประธานคณะกรรมการอํานวยการสถาบันวิจัยและให้คําปรึกษาแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้มอบหมายให้ฝ่ายวิจัยร่วมกับสถาบันวิจัยและให้คําปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานวัน
นักวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขึ้นเป็นประจําทุกปี เพ่ือเป็นการเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยในด้าน
ต่างๆ ดังน้ี 
 

1. รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
2. ผู้ได้รับแต่งต้ังในตําแหน่งศาสตราจารย์  
3. ผู้ได้รับทุนวิจัยโครงการขนาดใหญ่ผ่านสถาบันวิจัยและให้คําปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือคณะ/

หน่วยงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
4. ผู้ท่ีมีผลงานจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
5. รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ 
6. รางวัลประกาศเกียรติคุณทางด้านการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก 

 
งานวันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปี 2553 
งานวันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปี 2553 จัดข้ึนในวันศุกร์ท่ี 26 พฤศจิกายน 2553 เวลา 17.30 น. - 

21.30 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลลูม B โรงแรมโซฟิเทลเซ็นทารา แกรนด์ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้รับรางวัลและผู้เข้าร่วมแสดงความ
ยินดีท้ังสิ้น 245 คน ท้ังนี้ ผู้สร้างชื่อเสียงทางด้านการวิจัยเพ่ือเข้ารับโล่รางวัล จํานวน 51 คน ตามรายการดังนี้ 
 

รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปี รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปี 25532553  

  
  
รางวัลผลงานวิจัยดีมาก สาขาสังคมศาสตร์ 
1.1  ผลงานวิจัยเรื่อง “Logistics Development in the North-South Economic Corridor of the Greater Mekong 
Subregion” 

คณะผู้วิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.รุธิร์  พนมยงค์ (หัวหน้าโครงการวิจัย) 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

1.2  ผลงานวิจัยเรื่อง “Agricultural Productivity Growth in Traditional and Transitional Economies in Asia” 
คณะผู้วิจัย รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภวัจน์  รุ่งสุริยะวิบูลย์  (หัวหน้าโครงการวิจัย) 

คณะเศรษฐศาสตร์ 
 
รางวัลผลงานวิจัยดีมาก สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
2.1  ผลงานวิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้ยางธรรมชาติท่ีผ่านการบ่มในการบําบัดการปนเป้ือนของปรอทในน้ํา (Treatment of 
Mercury-Contaminated Water by Using Vulcanized Natural Rubber as Sorption Media)” 

คณะผู้วิจัย     รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุ  ด่านวานิชกุล (หัวหน้าโครงการวิจัย) 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะผู้ร่วมวิจัย 

 



224400  สํานักงานบริหารการวิจยั มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์สํานักงานบริหารการวิจยั มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

  

 

2.2  ผลงานวิจัยเรื่อง “การวิจัยเทคนิคการเรียนรู้ของเคร่ืองบนการประมวลภาษาธรรมชาติและการประยุกต์ใช้เพ่ือคนพิการ 
(Research on Machine Learning Techniques on Natural Language Processing and Their Application to Assistive 
Technology)” 

คณะผู้วิจัย     รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์  ธีระม่ันคง (หัวหน้าโครงการวิจัย) 
                  สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 

 
รางวัลผลงานวิจัยดีมาก สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

3.1  ผลงานวิจัยเรื่อง “มาตรการควบคุมการระบาดของไข้หวัดในโรงเรียนอนุบาล (Intervention with an infection Control 
Bundle to Reduce Transmission of influenza –like Illness in a Thai Pre-school)” 

คณะผู้วิจัย     รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ อนุชา  อภิสารธนรักษ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย) 
 คณะแพทยศาสตร์ และคณะผู้ร่วมวิจัย 

3.2  ผลงานวิจัยเรื่อง “ผลการยับย้ังการเจริญเติบโตแบบเสริมฤทธ์ิต่อเซลล์มะเร็งตับและมะเร็งปอดของสารสกัด Phyllanthus 
emblica และ Terminalia bellerica เม่ือใช้ร่วมกับยามาตรฐาน doxorubicin และ cisplatin  (Synergistic growth inhibitory 
effects of Phyllanthus emblica and Terminalia bellerica extracts with conventional cytotoxic agents: 
doxorubicin and cisplatin against human hepatocellular carcinoma and lung cancer cells)” 

คณะผู้วิจัย    1. อาจารย์โฆษิต  พินใหม่ (หัวหน้าโครงการวิจัย) 
                  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สีวบูรณ์  สิรีรัฐวงศ์   

 คณะแพทยศาสตร์ และคณะผู้ร่วมวิจัย 
 

ผู้ได้รับแต่งต้ังในตําแหน่งศาสตราจารย์ผู้ได้รับแต่งต้ังในตําแหน่งศาสตราจารย์  

    1. ศาสตราจารย์ ดร. อํานาจ  วงศ์บัณฑิต                   คณะนิติศาสตร์ 
2. ศาสตราจารย์ ดร. ชัยวัฒน์  สถาอานันท์                  คณะรัฐศาสตร์ 
3. ศาสตราจารย์ ดร. ผดุงศักด์ิ  รัตนเดโช                    คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 

ผู้ได้รับทุนวิจัยโครงการขนาดใหญ่ผู้ได้รับทุนวิจัยโครงการขนาดใหญ่  

1.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทจิรา  เอ่ียมมยุรา  คณะนิติศาสตร์ 
2.   รองศาสตราจารย์ วิทวัส  รุ่งเรืองผล   คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
3.   รองศาสตราจารย์ พัชรา  พัชราวนิช   คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
4.   อาจารย์ปิติพีร์  รวมเมฆ    คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
5.   ศาสตราจารย์ ดร. สุรพงษ์  โสธนะเสถียร              คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 
6.   รองศาสตราจารย์ ดร. พรทิพย์  พิมลสินธ์ุ              คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 
7.   อาจารย์ ดร. พจนา  ธูปแก้ว    คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 
8.   รองศาสตราจารย์ ดร. ประภัสสร์  วังศกาญจน์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
9.   รองศาสตราจารย์ ดร. จุลศิริ  เจริญภัณฑารักษ์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤดายุทธ์  ชมภูม่ิง  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปาริชาต  ชื่นวัฒนกุล              คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
12. อาจารย์ ดร. ชุมพล  บุญมี    คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
13. รองศาสตราจารย์ ดร. ทวีป  ชัยสมภพ              สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีริศ  อัมระปาล              สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 
15. รองศาสตราจารย์ ดร. นันทวรรณ  วิจิตรวาทการ     คณะสาธารณสุขศาสตร ์
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิตติ  มงคลชัยอรัญญา  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาวิณี  เอ่ียมตระกูล  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 
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ผู้ที่มีผลงานจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรผู้ที่มีผลงานจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

1. รองศาสตราจารย์มนู  เฟ่ืองฟุ้ง        คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
อนุสิทธิบัตร ในผลงาน “หัววัดค่าความนําไฟฟ้าของเหลวโดยวิธี แวน เดอ พาว (van der pauw)” 

2. รองศาสตราจารย์มนู  เฟ่ืองฟุ้ง        คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
อนุสิทธิบัตร ในผลงาน “หัววัดระดับของเหลวท่ีอาศัยหลักการหักเหแสง” 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง อรพรรณ  โพชนุกูล        คณะแพทยศาสตร์ 
อนุสิทธิบัตร ในผลงาน “อุปกรณ์ช่วยในการพ่นยา” 

4. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ภัทรวิทย์ รกัษ์กุล      คณะแพทยศาสตร์ 
อนุสิทธิบัตร ในผลงาน “ถุงลมจํากัดทิศทางการโป่งพองสําหรับใช้กับแผ่นรองนอนเพ่ือป้องกันแผลกดทับ” 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุลจราพร สินศิริ       คณะพยาบาลศาสตร์ 
อนุสิทธิบัตร ในผลงาน “กางเกงใส่ตรวจภายในสําหรับสตรี” 

 

รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะนระดับคณะ  
1. รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ ประเภทอาจารย์ 

1.1 อาจารย์ ดร. สถาพร  โอภาสานนท์ 
นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น       คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

1.2 อาจารย์ชญานิษฐ์  พูลยรัตน์ 
นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น       คณะรัฐศาสตร์ 

1.3 อาจารย์กนกรัตน์  กิตติวิวัฒน์ 
นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น       คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

1.4 อาจารย์ ดร. ชนาธิป  สามารถ 
นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

1.5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีรชัย  อโณทัยไพบูลย์ 
นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

1.6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยรัตน์  ตัณทราวัฒน์พันธ์ 
นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น  คณะแพทยศาสตร์ 

1.7 อาจารย์ ดร. พัชรี  อิศรางกูร ณ อยุธยา 
นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น       คณะสหเวชศาสตร์ 

1.8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาวิณี  เอ่ียมตระกูล 
นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น       คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 

1.9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรชัย  พุทธกุลสมศิริ 
นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น       สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 

1.10 อาจารย์ ดร. จารุณี  วงศ์ลิมปิยะรัตน์ 
นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น       วิทยาลัยนวัตกรรม 

 
2. รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ ประเภทนักวิจัยหรือผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องกับการวิจัย 

2.1 นางสาวเพาพงา  มณฑนะพิศุทธ์ิ 
นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น   คณะทันตแพทยศาสตร์ 

2.2 ดร. พงษ์ศักดิ์  โชคทวีกาญจน ์
นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น       สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 

2.3 นายสิโรตม์  ภินันท์รัชต์ธร 
นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น       สถาบันไทยคดีศึกษา 

 



224422  สํานักงานบริหารการวิจยั มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์สํานักงานบริหารการวิจยั มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

  

 

รางวัลประรางวัลประกาศเกียรติคุณทางด้านการวิจัยจากหน่วยงานภายนอกกาศเกียรติคุณทางด้านการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก 

1. รางวัลประเภทบุคคล 
1.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง อรพรรณ  โพชนุกูล           คณะแพทยศาสตร์ 

รางวัล MSD Young Allergy and Immunology Investigator Award จากสมาคมโรคภูมิแพ้ โรคหืดและวิทยาภูมิคุมกัน
แห่งประเทศ 

1.2 ศาสตราจารย์ ดร. ผดุงศักด์ิ  รัตนเดโช                           คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
รางวัล Outstanding Reviewer for International Journal of Drying Technology จาก International Journal of 
Drying Technology, Taylor & Francis Journals 

1.3 รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภวัจน์  รุ่งสุริยะวิบูลย์               คณะเศรษฐศาสตร์ 
รางวัล TRF-CHE-Scopus Young Researcher Award: Humanities & Social Sciences Category ประเภทนักวิจัยรุ่น
ใหม่จากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) 

2. รางวัลประเภทผลงานวิจัย 

2.1 ผลงานเรื่อง “Intervention with an infection Control Bundle to Reduce Transmission of influenza –like 
Illness in a Thai Pre-school” 
รางวัล William Jarvis Award ประเภทรางวัล Best International Publication Award จาก The Society for 
Healthcare Epidemiology of America (SHEA) 
ผู้วิจัย    รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ อนุชา  อภิสารธนรักษ์          คณะแพทยศาสตร์ 

2.2 ผลงานเรื่อง “Protective Effect of Vitamin E (Alpha-Tocopherol) Against Radiocontrast Induced 
Nephropathy in Rats” 
รางวัลผลงานวิจยัดีเด่น ประเภทรางวัล Best Abstract Award สําหรับอายุรแพทย์โรคไตที่ปฏิบัติงานในสถาบันฝึกอบรม
งานประชุมใหญ่ประจําปี 2553 สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย 
ผู้วิจัย    รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ อดิศว์  ทัศณรงค์                คณะแพทยศาสตร์ 

2.3 ผลงานเรื่อง “การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยจําลองการรักษาเซลล์มะเร็งตับโดยใช้คลื่นไมโครเวฟผ่านท่อนําคลื่น” 
รางวัลบทความดีเด่น จากสมาคมวิศวกรเคร่ืองกลไทย 
ผู้วิจัย    ศาสตราจารย์ ดร. ผดุงศักด์ิ  รัตนเดโช                          คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

2.4 ผลงานเรื่อง  “อุปกรณ์ช่วยยืนและเดิน” 
รางวัลชมเชย จากการประกวด “นวัตกรรมเพ่ือผู้พิการ” ในงานถนนเทคโนโลยี 2010 จัดโดยบริษัท อสมท. จํากัด 
สถานีโทรทัศน์ ช่อง  9 
ผู้วิจัย    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บรรยงค์  รุ่งเรืองด้วยบุญ          คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

2.5 ผลงานเรื่อง  “Semi-Power Standing Wheelchair” 
รางวัลชมเชย จากการประกวด “นวัตกรรมเพ่ือผู้พิการ” ในงานถนนเทคโนโลยี 2010 จัดโดยบริษัท อสมท. จํากัด 
สถานีโทรทัศน์ ช่อง  9 
ผู้วิจัย    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บรรยงค์  รุ่งเรืองด้วยบุญ          คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

2.6 ผลงานเรื่อง  “Power added-on for manual wheelchair ” 
รางวัลชมเชย จากการประกวด “นวัตกรรมเพ่ือผู้พิการ” ในงานถนนเทคโนโลยี 2010 จัดโดยบริษัท อสมท. จํากัด 
สถานีโทรทัศน์ ช่อง  9 
ผู้วิจัย    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บรรยงค์  รุ่งเรืองด้วยบุญ          คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

2.7 ผลงานเรื่อง  “อุปกรณ์ช่วยยืนและเดินสําหรับผู้ป่วยอัมพาตคร่ึงซีก  (Lift  Walker)” 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จากการประกวด BRAND’S Gen 2009 ประเภท Innovation Inventor จากบริษัท BRAND 
ผู้วิจัย    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บรรยงค์  รุ่งเรืองด้วยบุญ             คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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2.8 ผลงานเรื่อง “การแข่งขันการจําลองสถานการณ์ "Improving Injection Molding Operations"” 
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการจําลองสถานการณ์ ครั้งท่ี 5 ARENA Simulation Contest 2010 (V) จากบริษัท เอ็ม โฟกัส 
จํากัด และ Rockwell Automation 
ผู้วิจัย    ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. วุฒิชัย  วงษ์ทัศนีย์กร                      คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

2.9 ผลงานเรื่อง  “Haptic Virtual Reality System for Clinical Skill Acquisition” 
รางวัล Best Paper Award จาก South-East Asia Association for Dental Association 
ผู้วิจัย    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร. ศิริวรรณ สืบนุการณ์   คณะทันตแพทยศาสตร์ 

2.10 ผลงานเรื่อง  “The Role of IL25 in Allergic Lung Disease” 
รางวัล Alfred G. Knudson, Jr. Outstanding Dissertation Awardประเภทผลงานวิทยานิพนธ์และวิจัยยอดเย่ียม จาก 
The University of Texas M.D. Anderson Cancer Center 
ผู้วิจัย    อาจารย์ ดร. พรพิมล  อังคเศกวินัย                                   คณะสหเวชศาสตร์     

2.11 ผลงานเรื่อง “การประยุกต์ใช้การไหลเวียนอากาศแบบยิงสู่พ้ืนในงานสถาปัตยกรรมและการปรับอากาศโดยการจําลอง
สภาพด้วยการวัดจริงและพลศาสตร์การไหล” 
รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจําปี 2552 รางวัลระดับดีเด่น (สาขาปรัชญา) จากสํานักงาคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ 
ผู้วิจัย    อาจารย์ ดร. จตุวัฒน์  วโรดมพันธ์                                    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 

2.12 ผลงานเรื่อง “การศึกษาระบบปล่องรังสีอาทิตย์และการพ่นละอองน้ําบนหลังคาด้วยการทดลองและแบบจําลองเชิงตัวเลข: 
การประยุกต์ใชในเขตร้อนชื้น” 
รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจําปี 2552 รางวัลระดับดี (สาขาปรัชญา) จากสํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ 
ผู้วิจัย    อาจารย์ ดร. สุดาภรณ์  ฉุ้งลู้                                           คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 

2.13 ผลงานเรื่อง “การจัดการการเรียกร้องสิทธิในงานก่อสร้างโดยข้อมูลสารสนเทศสําหรับผู้ว่าจ้าง” 
รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจําปี 2552 รางวัลระดับดี (สาขาเศรษฐศาสตร์) จากสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
ผู้วิจัย    อาจารย์ ดร. กองกูณฑ์  โตชัยวัฒน์                                   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 

 
งานวันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปี 2554 
ง านวั นนั ก วิ จั ย  มหา วิทย าลั ย ธ ร รมศาสต ร์  ประจํ า ปี  2 554  จั ด ข้ึ น ใน วั นศุ ก ร์ ท่ี  2 7  กรกฎาคม  2555  

เวลา 18.00 น. - 21.00 น. ณ ห้องชมชลธี หอประชุมกองทัพเรือ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ท้ังนี้ ผู้สร้าง
ชื่อเสียงทางด้านการวิจัยเพ่ือเข้ารับโล่รางวัล จํานวน 68 คน ตามรายการดังน้ี 
 
ประเภทท่ี 1 ผู้ได้รับแต่งต้ังในตําแหน่งศาสตราจารย์  จํานวน 4 ท่าน   

1. ศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ  อาภรณ์สุวรรณ 
วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ 

2. ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ สุรศักด์ิ  บูรณตรีเวทย์ 
คณะแพทยศาสตร์    

3. ศาสตราจารย์ ดร. สุรศักด์ิ  ลิขสิทธ์ิวัฒนกุล 
คณะนิติศาสตร์ 

4. ศาสตราจารย์ ดร. ประมวญ  เทพชัยศรี 
คณะสหเวชศาสตร์ 

 
 
 



224444  สํานักงานบริหารการวิจยั มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์สํานักงานบริหารการวิจยั มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

  

 

 
ประเภทท่ี 2 รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ จํานวน 3 ท่าน  

1. ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด  เลิศไพฑูรย์ 
 คณะนิติศาสตร์ 
 รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจําปี 2553   สาขานิติศาสตร์ 
 จาก สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

2. ศาสตราจารย์ ดร. อัญญา  ขันธวิทย์ 
 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
 รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจําปี 2554   สาขาเศรษฐศาสตร์ 
 จาก สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

3. ศาสตราจารย์ ดร. ผดุงศักด์ิ  รัตนเดโช 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจําปี 2554   สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย 
 จาก สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

 
ประเภทท่ี 3 รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปี 2554 จํานวน 3 ผลงาน 

1. รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น สาขาสังคมศาสตร์  
1.1 ผลงานวิจัยเร่ือง “สนธิสัญญาด้านภาษีในกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจ เอเชีย แปซิฟิก และนัยทางการคลังระหว่าง

ประเทศ (Tax Treaties in Asia Pacific Economic Integration & Cross Country Fiscal Implication)”  
คณะผู้วิจัย   รองศาสตราจารย์ ดร.เอ้ือมพร  พิชัยสนิธ  

     คณะเศรษฐศาสตร์ 
2. รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  

2.1 ผลงานวิจัยเรื่อง “แนวทางการออกแบบโครงสร้างอาคารอพยพเพ่ือต้านสึนามิ (Structural Design Guideline for 
Tsunami Evacuation Shelter)”  
คณะผู้วิจัย   รองศาสตราจารย์ ดร. อมร  พิมานมาศ 

     สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 
3. รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

3.1 ผลงานวิจัยเร่ือง “ประสิทธิภาพของการใช้ bundle ในการลดการติดเชื้อในกระแสเลือด (Effectiveness of a Catheter 
– Associated Bloodstream Infection Bundle in a Thai Tertiary Care Center :  A 3-year Study)” 
คณะผู้วิจัย 1. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ อนุชา  อภิสารธนรักษ์ 

 คณะแพทยศาสตร์ 
2. นางกนกพร  ทองภูเบศร์    

 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 
3. นางสาวชนานาถ  เยือกเย็น 

                                 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 
 
ประเภทท่ี 4 ผู้ได้รับทุนวิจัยโครงการขนาดใหญ่  ผ่านสถาบันวิจัยและให้คําปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะ/
หน่วยงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จํานวน 16 ท่าน  

1. ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด  เลิศไพฑูรย์                   คณะนิติศาสตร์ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร. พิภพ  อุดร                       คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
3. รองศาสตราจารย์ เยาวมาลย์  เมธาภิรักษ์              คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
4. รองศาสตราจารย์ ดร. รุธิร์  พนมยงค์              คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
5. รองศาสตราจารย์ วิทยา  ด่านธํารงกูล                  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
6. รองศาสตราจารย์ วิทวัส  รุ่งเรืองผล                     คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 



รรายงานประจําปี ายงานประจําปี 22555533  --  22555544  224455  

  

 

7. รองศาสตราจารย์ อัญชลี   พิพัฒนเสริญ                คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตตาภรณ์  ศรีบุญจิตต์                คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
9. อาจารย์ ประไพพิศ มุทิตาเจริญ                              คณะวารสารศาสตร์และสือ่สารมวลชน 
10. รองศาสตราจารย์ ปกรณ์  เสริมสุข                          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
11. รองศาสตราจารย์ ดร. จิรศิริพงศ์  เจริญภัณฑารักษ์      คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤดายุทธ์  ชมพูม่ิง               คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทวีศักด์ิ  กิจกาญจนารัตน ์       คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วินัย  รักสุนทร                     คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีริศ  อัมระปาล                   สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 
16. รองศาสตราจารย์ ดร. นันทวรรณ  วิจิตรวาทการ         คณะสาธารณสุขศาสตร์  

     
ประเภทท่ี 5 รางวัลประกาศเกียรติคุณทางด้านการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก 
1. รางวัลระดับนานาชาติ จํานวน 9 ผลงาน   

1) ผลงานเรื่อง “ระบบอบแห้งเชิงพาณิชย์โดยใช้ไมโครเวฟกําลังตํ่าท่ีป้อนคล่ืนสองตําแหน่งร่วมกับระบบสุญญากาศ” รางวัล
ผลงานสิ่งประดิษฐ์โลก  รางวัลเหรียญทอง (Gold Prize) จาก  “Seoul International Invention Fair (SIIF) 2011” ณ กรุง
โซล  สาธารณรัฐเกาหลี  
ผู้วิจัย    ศาสตราจารย์ ดร. ผดุงศักด์ิ  รัตนเดโช                               คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

2) ผลงานเรื่อง “เครื่องมือวัดการร่ัวไหลของไมโครเวฟแบบดิจิตอลชนิดพกพา” รางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์โลก  รางวัลเหรียญทอง 
(Gold Prize) จาก  “Seoul International Invention Fair (SIIF) 2011” ณ กรุงโซล  สาธารณรัฐเกาหลี  
ผู้วิจัย    ศาสตราจารย์ ดร. ผดุงศักด์ิ  รัตนเดโช                               คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

3) ผลงานเรื่อง “ชุดถอดประกอบอุปกรณ์ต้นกําลังสําหรับรถเข็นคนพิการ” รางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์โลก  รางวัลเหรียญทองและ
รางวัล Grand Prize จาก  “Seoul International Invention Fair (SIIF) 2011” ณ กรุงโซล  สาธารณรัฐเกาหลี  
ผู้วิจัย    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บรรยงค์  รุ่งเรืองด้วยบุญ                  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

4) ผลงานเรื่อง “Manual  Standing  Wheelchair  for  Children  with Cerebral Palsy” รางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์โลก  
รางวัลเหรียญทองแดง (Bronze Prize) จาก  “Seoul International Invention Fair (SIIF) 2011” ณ กรุงโซล  สาธารณรัฐ
เกาหลี  
ผู้วิจัย    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรยงค์  รุ่งเรืองด้วยบุญ                   คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

5) ผลงานเรื่อง “รถเข็นปรับยืนสําหรับเด็กพิการทางสมอง (Children with Cerebral palsy)” รางวัล "Best poster" จาก  การ
ประกวด Student Design Challenge: SDC ของงาน iCREATe 2011 
ผู้วิจัย    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บรรยงค์  รุ่งเรืองด้วยบุญ                  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

6) ผลงานเรื่อง “ยีน HLA-B*1502 ทํานายการเกิดผื่นแพ้ยารุนแรงจาก Carbamazepine ในผู้ป่วยไทยท่ีเป็นโรคปวดประสาท” 
รางวัล Certificate of the  Best Poster Presentation  โปสเตอร์ยอดเย่ียม จาก  4 th Association of South East 
Asian Pain Societies Congress 
ผู้วิจัย    รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ก้องเกยีรติ  กูณฑ์กันทรากร        คณะแพทยศาสตร์ 

7) ผลงานเรื่อง “ความผันแปรทางพันธุกรรมในพ้ืนท่ีและเวลาท่ีแตกต่างกันของพยาธิใบไม้ลําไส้  Echinostoma  revolutum ใน
ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว” รางวัล First Prize  Poster Presentation  Award จาก  Joint 
International Tropical Medicine Meeting 2010 
ผู้วิจัย    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยรัตน์  ตัณทราวัฒน์พันธ์                คณะแพทยศาสตร์ 

8) ผลงานเรื่อง “Customized  Three  Dimensional  Printed  Porous Polyethylene  for  Calvarial  Defect  
Reconstruction” รางวัล First Prize Award Conference Poster Competition จาก  Chiang Mai International 
Conference On Biomaterials &Applications (CMICBA 2011) 
ผู้วิจัย    รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ภัทรวิทย์  รักษ์กุล                    คณะแพทยศาสตร์ 
 



224466  สํานักงานบริหารการวิจยั มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์สํานักงานบริหารการวิจยั มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

  

 

9) ผลงานเรื่อง “Human  mesenchymal  stem  cells  isolated  from umbilical cord  and  placents  exert  
iimmuno  suppressive  activities  in through  an  IDO  dependent mechanic” รางวัล ISSCR  Travel  Award 
Notification รางวัลระดับดี จาก  International society for stem cells Research  
ผู้วิจัย    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริกุล  มะโนจันทร์                         คณะแพทยศาสตร์ 

2.  รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ  แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
2.1 รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานวิจัย จํานวน  3  ผลงาน 

1) ผลงานเรื่อง “รัฐฉาน (เมืองไต) : พลวัตของชาติพันธ์ุในบริบทประวัตศิาสตร์และสังคมการเมืองร่วมสมัย” 
รางวัลผลงานวิจยั ประจําปี 2554   
รางวัลระดับดีเด่น สาขาสังคมวิทยา 
จาก  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
ผู้วิจัย    ศาสตราจารย์ ดร. เสมอชัย  พูลสุวรรณ                   คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

2) ผลงานเรื่อง “การเติบโตผลิตภาพทางการเกษตรของประเทศเศรษฐกิจแบบด้ังเดิมและเปลี่ยนผ่านในเอเชีย” 
รางวัลผลงานวิจยั ประจําปี 2554    
รางวัลระดับดี  สาขาเศรษฐศาสตร์ 
จาก  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
ผู้วิจัย    รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภวัจน์  รุ่งสุริยะวิบูลย์           คณะเศรษฐศาสตร์ 

3) ผลงานเรื่อง “การจําลองการกระจายตัวของสนามไฟฟ้าและอุณหภูมิภายในร่างกายมนุษย์ขณะได้รับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ท่ีรั่วไหลด้วยระเบียบวิธีเชิงตัวเลข (กรณีศึกษา : ไม่มีเกราะป้องกัน และมีเกราะป้องกัน)” 
รางวัลผลงานวิจยั ประจําปี 2554   
รางวัลระดับดี   สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย 
จาก  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
ผู้วิจัย    ศาสตราจารย์ ดร. ผดุงศักด์ิ  รัตนเดโช                    คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

2.2 รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานส่ิงประดิษฐ์คิดค้น  จํานวน  2 ผลงาน 
1) ผลงานเรื่อง “ระบบอบแห้งเชิงพาณิชย์โดยใช้ไมโครเวฟกําลังตํ่าท่ีป้อนคลื่นสองตําแหน่งร่วมกับระบบสุญญากาศ” 

รางวัลผลงานสิง่ประดิษฐ์คิดค้น  ประจําปี 2554   
รางวัลระดับดี   สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย 
จาก  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
ผู้วิจัย    ศาสตราจารย์ ดร. ผดุงศักด์ิ  รัตนเดโช                    คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

2) ผลงานเรื่อง “รถเข็นปรับยืนเอนกประสงค์สําหรับเด็กพิการทางสมอง” 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ของการอบรมนักประดิษฐ์รุ่นใหม่  
จาก  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
ผู้วิจัย    ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. บรรยงค์  รุ่งเรืองด้วยบุญ      คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

2.3 รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น จํานวน  7 ผลงาน  
1) ผลงานเรื่อง “นวัตกรรมบําบัดกําจัดเฉพาะเซลล์มะเร็งด้วยสารก่ออนุมูลอิสระ PEITC (Selective Elimination  of  

Cancer  Cell  by PEITC : Biological Basic and Therapeutic  Implications)” 
    รางวัลวิทยานิพนธ์  ประจําปี  2553   
    รางวัลระดับดีเย่ียม  สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
    จาก  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
    ผู้วิจัย    อาจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร. ดุลยพร   ตราชูธรรม     คณะทันตแพทยศาสตร์ 
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2) ผลงานเรื่อง “กลวิธีแบบใหม่ท่ีมีความแม่นยําสูงในการตรวจสอบสิ่งแปลกปลอมโดยใช้ข้อมูลไฮเปอร์สเปคตรัม (สาขา
วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย)” 
รางวัลวิทยานิพนธ์  ประจําปี  2553   
รางวัลระดับดี  สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย 
จาก  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
ผู้วิจัย    ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. ทรงยศ   นาคอริยกุล                         คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

3) ผลงานเร่ือง “แนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมไทยสมัยใหม่ในบริบทอาคารประเภทรีสอร์ท (Design Guidelines 
for Modern Thai Architecture in Resort Contexts)” 
รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจําปี  2553  
รางวัลระดับดี  สาขาปรัชญา    
จาก  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
ผู้วิจัย    อาจารย์  ดร. เขียนศักด์ิ  แสงเกลี้ยง                                     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 

4) ผลงานเรื่อง “การนําเสนอผลการดําเนินงาน : ผลกระทบของงบการเงินรูปแบบใหม่ต่อวิจารณญาณของนักลงทุนในการ
ประเมินผลการดําเนินงาน” 
รางวัลวิทยานิพนธ์  ประจําปี  2553    
รางวัลระดับดี  สาขาเศรษฐศาสตร์ 
จาก  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
ผู้วิจัย    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรพรรณ  ยลระบิล                            คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

5) ผลงานเร่ือง “กรอบงานสําหรับวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบริบท ด้วยเทคนิคการผสมผสานข้อมูลจากโครงข่ายเซ็นเซอร์
ร่างกาย” 
รางวัลวิทยานิพนธ์  ประจําปี  2554 
รางวัลระดับดีเย่ียม   สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์   
จาก  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
ผู้วิจัย    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรภา  เทียมจรัส                               สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 

6) ผลงานเรื่อง “ภาพลักษณ์ของเจิ้งเหอในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของจีน” 
รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจําปี 2554 
ระดับ  รางวัลระดับดีเด่น  สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร ์   
จาก  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
ผู้วิจัย    ดร.สิทธิพล  เครือรัฐติกาล                                                  วิทยาลัยสหวิทยาการ 

7) ผลงานเร่ือง “อัลกอริธึมใหม่สําหรับการสร้างชุดคําสั่งให้ได้ผลดีท่ีสุดสําหรับเคร่ืองจักรควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์
แบบ 5 แกน” 
รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจําปี 2554    
รางวัลระดับดี   สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ 
จาก  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
ผู้วิจัย    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีรชัย  อโณทัยไพบูลย์                         คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

2.4 รางวัลจากหน่วยงานภายนอกอื่นๆ   
รางวัลประเภทบุคคล  จํานวน 1 ท่าน 
1) รองศาสตราจารย์ ดร. นันทวรรณ   วิจิตรวาทการ                                คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

รางวัล  World No Tobacco  Day Awards 2011   
โล่ประกาศเกียรติคุณ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  
จาก   WHO - World Health organization 
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รางวัลประเภทผลงาน  จํานวน 8 ผลงาน 
1) ผลงานเรื่อง “โมเดลเชิงประจักษ์ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถด้านการผลิต : การศึกษาในอุตสาหกรรมรถยนต์ 
  ของประเทศไทย"  (An empirical model of the relationship between manufacturing capabilities : 
  Evidence from the Thai automotive industry)” 
รางวัลบทความวิจัยระดับชาติ (อาจารย์และนักวิชาการ) รางวัลดี              สาขาบริหารธุรกิจ 
จาก  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) 
ผู้วิจัย    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศากุน บุญอิต                                   คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

2) ผลงานเรื่อง “การศึกษาเชิงจําลองของตัวประมาณค่าพารามิเตอร์ของการแจกแจงสเตเบิล  (A Simulation Study of 
Estimator for the Stable Index)” 
รางวัลผลงานวิจยัด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจําปี 2554 ระดับชาติ  
รางวัลดี  สาขาสถิติประยุกต์ 
จาก  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) 
ผู้วิจัย    ผู้ช่วยศาสตราจารย์  วราฤทธิ์   พานิชกิจโกศลกุล              คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

3) ผลงานเรื่อง “แก๊สโครมาโทกราฟี-แมสสเปกโทรเมทรีสําหรับการหาปริมาณยาปฏิชีวนะเบต้าแลคแทมในเนื้อเย่ือสัตว์ 
(Gas Chromatography-Mass Spectrometry for Determination of Beta-Lactam in Animal Tissue)” 
รางวัลนักเคมีรุ่นเยาว์  สนับสนนุโดย  ธนาคารกรุงเทพ Bangkok Bank Young Chemist Award 
จาก   สมาคมเคมีแห่งประเทศไทย (The  Chemical Society of Thailand (C.S.T.) ) 
ผู้วิจัย    อาจารย์  ดร. วราวุธ  ติยพงศ์พัฒนา                              คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

4) ผลงานเรื่อง “ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการทําวิจัยของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” 
รางวัลผลงานวิจยัการนําเสนอผลงานประเภทบรรยาย  รางวัลรองชมเชย 
จาก   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ผู้วิจัย    นางวรศิรียา  ขวัญดี                                                  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

5) ผลงานเรื่อง “การลดภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวในประเทศไทย” 
รางวัลผลงานวิจยัเด่น ประจําปี 2553 
จาก   สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
ผู้วิจัย     รองศาสตราจารย์  ดร. วิโรจน์   บุญญภิญโญ                   คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

6) ผลงานเรื่อง “รถเข็นปรับยืนเอนกประสงค์สําหรับเด็กพิการทางสมอง” 
รางวัลชนะเลิศสดุยอดต้นแบบนวัตกรรม ประเภท Innovation Inventor 
จาก   การประกวด BRAND’ s GEN 4 
ผู้วิจัย    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บรรยงค์  รุ่งเรืองด้วยบุญ              คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

7) ผลงานเรื่อง “Mental Health Status, including Depression and Quality of Life Among Member of an 
Elderly Club in Suburban Bangkok” 
รางวัล  GSK for Neuropsychiatry Award (GND) และได้เงินสนับสนุนนําเสนองานวิจัยในต่างประเทศ 
จาก   ชมรมจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุและประสาทจิตเวชไทย 
ผู้วิจัย    อาจารย์  แพทย์หญิง ลําพู  โกศัลวิทย์                            คณะแพทยศาสตร์ 

8) ผลงานเรื่อง “ศึกษาปัจจัยเสี่ยงท่ีทําให้เกิดอุบัติเหตุจากกรณีชนท้าย (The study of Risk Factors Inducing on Rear 
End Collision Accident)” 
รางวัลของโครงการประกวดผลงานวิจัยและวิชาการ และผลงานด้านวิศวกรรมการทางและจราจร 
ระดับ  รางวัลรองชนะเลิศ     
จาก   สภาวิศวกร 
ผู้วิจัย    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาวิณี   เอ่ียมตระกูล                  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 
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ประเภทท่ี 6 ผู้ที่มีผลงานจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร  จํานวน 3 ท่าน 
1. อาจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร. พรรณาภา   สินธุประเสริฐ  คณะทันตแพทยศาสตร์ 

สิทธิบัตร ในผลงาน “ด้านเซรามิกทางทันตกรรมท่ีมีความแข็งแรงสูง” 
2. รองศาสตราจารย์ ปราณี  นันทศรี  คณะแพทยศาสตร์ 

อนุสิทธิบัตร ในผลงาน “การผลิตวิตามินบีรวมชนิดไซรับจากรําข้าว” 
3. รองศาสตราจารย์ นรินทร์  วัฒนกุล                           คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

อนุสิทธิบัตร ในผลงาน “สวิตช์ประหยัดพลังงานด้วยวิธีหรี่แสงอัตโนมัติในหลอดฟลูออเรสเซนต์” 
 
ประเภทท่ี 7 รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ ประจําปี 2554  จํานวน 14 ท่าน 

1. รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ ประเภทอาจารย์ 
1.1 อาจารย์ จตุรงค์  นภาธร 

นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น            คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
1.2 อาจารย์ ดร. วรรณภา  ติระสังขะ 

นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น            คณะรัฐศาสตร์ 
1.3 อาจารย์ ชานนท์  โกมลมาลย์ 

นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น         คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
1.4 อาจารย์ ดร.กมล  เอ่ียมพนากิจ 

นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1.5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยะ  เตชะธีราวัฒน์ 

นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น          คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
1.6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง เย็นฤดี  ภูมิถาวร 

นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น           คณะแพทยศาสตร์ 
1.7 อาจารย์ ดร. สุดาภรณ์  ฉุ้งลู้ 

นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น          คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 
1.8 อาจารย์ รัชภูมิ ปัญส่งเสริม 

นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น          คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
1.9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สสิธร  เทพตระการพร 

นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น          คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
1.10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิวรัตน์  บุณยรัตกลิน 

นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น          สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 
1.11 อาจารย์ ดร.ภัทรพงศ์  อินทรกําเนิด 

นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น          วิทยาลัยนวัตกรรม 
 

2. รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ ประเภทนักวิจัยหรือผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องกับการวิจัย 
2.1 นางสาวนภาพร  พัฒนาเจริญชัย 

นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น          คณะทันตแพทยศาสตร์ 
2.2 ดร. ภัควัฒน์  แสนเจริญ 

นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น          สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร  
2.3 นางสาวอําพา  แก้วกํากง   

นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น                               สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา  
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55..  ด้านการจัดอบรมสัมมนาด้านการจัดอบรมสัมมนา  
 55..11      การสัมมนาการสัมมนา  
   ฝ่ายวิจัยได้ดําเนินการจัดสัมมนาด้านการวิจัยไปแล้วในปีงบประมาณ 2553 – 2554 ตามรายการดังนี้ 

          1) การจัดอบรมสัมมนา (การจัดสัมมนานักวิจัยรุ่นใหม่) ประจําปีงบประมาณ 2553 

1. การสัมมนานักวิจัยรุ่นใหม่  คร้ังท่ี 2/2552 วันศุกร์ท่ี 6 พฤศจิกายน 2552 ณ ห้องประชุมห้องแพทย์โดม 1      
อาคารคุณากรชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ เป็นการนําเสนอผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  6 โครงการ นําเสนอข้อเสนอโครงการ (รุ่นท่ี 9)  
จํานวน 12 โครงการ มีผู้เข้าร่วม 71 คน 

2. การสัมมนานักวิจัยรุ่นใหม่  คร้ังท่ี 1/2553 วันพฤหัสบดีท่ี 27 พฤษภาคม 2553 ณ ห้องประชุมโดมบริหาร 2      
เป็นการนําเสนอผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  จํานวน 7 โครงการ มีผู้เข้าร่วม 33 คน 

3. การสัมมนานักวิจัยรุ่นใหม่  ครั้งท่ี 2/2553 วันอังคารท่ี 22 มิถุนายน 2553  ณ ห้องประชุมโดมบริหาร 2           
เป็นการนําเสนอข้อเสนอโครงการ (รุ่นท่ี10) จํานวน  10 โครงการ  มีผู้เข้าร่วม 30 คน 

4. การสัมมนานักวิจัยรุ่นใหม่  คร้ังท่ี 3/2553 วันจันทร์ท่ี 9 สิงหาคม 2553 ณ ห้องประชุมสํานักงานอธิการบดี       
และวันพุธท่ี 11 สิงหาคม 2553 ณ ห้องประชุม 1สถานวิทยาศาสตร์คลินิก ชั้น 6 อาคารกิตติวัฒนา โรงพยาบาลธรรมศาสตร์    เป็น
การนําเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย (รุ่นท่ี 10)  จํานวน  12  โครงการ มีผู้เข้าร่วม 60 คน 

5. การสัมมนานักวิจัยรุ่นใหม่  คร้ังท่ี 4/2553 วันจันทร์ท่ี 13 กันยายน 2553  ณ ห้องประชุมห้องแพทย์โดม 1     
อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร์ เป็นการนําเสนอผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  จํานวน 6 โครงการ มีผู้เข้าร่วม 27 คน 

  2) การจัดอบรมสัมมนา (การจัดสัมมนานักวิจัยรุ่นใหม่) ประจําปีงบประมาณ 2554 

1. การสัมมนานักวิจัยรุ่นใหม่  คร้ังท่ี 5/2553 วันท่ี 23 ธัวาคม 2553  ณ ห้องประชุมโดมบริหาร 2 เป็นการนําเสนอ
ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  2 โครงการ นําเสนอข้อเสนอโครงการ(รุ่น11) จํานวน  3 โครงการ มีผู้เข้าร่วม 32 คน 

2. การสัมมนานักวิจัยรุ่นใหม่  คร้ังท่ี 1/2554 วันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ห้องประชุมโดมบริหาร 2 เป็นการนําเสนอ
ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  จํานวน 5 โครงการ มีผู้เข้าร่วม 31 คน 

3. การสัมมนานักวิจัยรุ่นใหม่  คร้ังท่ี 2/2554 วันท่ี 25 เมษายน 2554  ณ ห้องประชุมโดมบริหาร 2 เป็นการนําเสนอ
ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  จํานวน 10 โครงการ มีผู้เข้าร่วม 45 คน 

4. การสัมมนานักวิจัยรุ่นใหม่  คร้ังท่ี 3/2554 วันท่ี 20 กรกฎาคม 2554  ณ ห้องประชุมโดมบริหาร 1และ 2          
เป็นการนําเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย (รุ่นท่ี11) จํานวน  22 โครงการ มีผู้เข้าร่วม 59 คน 

5. การสัมมนานักวิจัยรุ่นใหม่  ครั้งท่ี 4/2554 วันท่ี 25 สิงหาคม 2554  ณ ห้องประชุมโดมบริหาร 2 เป็นการนําเสนอ
ข้อเสนอโครงการวิจัย (รุ่นท่ี11) จํานวน 6 โครงการ เป็นการนําเสนอผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  5 โครงการ มีผู้เข้าร่วม 59 คน 
 
  55..22      การอบรมความรู้ด้านการวิจัย การอบรมความรู้ด้านการวิจัย   

  1. จัดอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ “การเขียนบทความวิจัยทางสังคมศาสตร์เพ่ือลงตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ”          
วันจันทร์ท่ี 11 มกราคม 2553 ณ ห้องประชุม F 332 ตึกอเนกประสงค์ 2 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์          
เวลา     09.00-12.30 น. วิทยากร Professor Michael Herzfeld  และ อาจารย์ ดร.สายพิณ  ศุพุทธมงคล  ผู้เข้าร่วมเสวนา 
จํานวน 10 คน 

2. จัดอบรมโครงการ “เคร่ืองมือและอุปกรณ์สําหรับห้องปฏิบัติการเลี้ยงสัตว์ทดลอง” เม่ือวันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2553 โดยมี
วิทยากร จาก บริษัท N.Y.R. Limited Partnership มีผู้เข้าร่วมโครงการ 35 คน 

3. การให้ทุนสนับสนุนโครงการจัดอบรมความรู้ด้านการวิจัย สําหรับหน่วยงานท่ีมีการเรียนการสอนและการวิจัย      
จํานวน 23 โครงการ ตามรายการดังนี้ 

3.1 โครงการ “อบรมวิจัยเชิงปฏิบัติการ” จัดโดย “ศูนย์วิจัย คณะรัฐศาสตร์” วันท่ี 8 มิถุนายน 2553 งบประมาณ 
10,000 บาท จํานวนผู้เข้าร่วมอบรม 41 คน  

3.2 โครงการ “โครงการอบรมหลักการเขียนข้อเสนอการวิจัยเพ่ือของบประมาณ” จัดโดย “รองคณบดีฝ่ายวิจัย      
และวางแผน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” วันท่ี 2 กันยายน 2553 งบประมาณ 10,050 บาท จํานวนผู้เข้าร่วมอบรม 38 คน 
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3.3 โครงการ “โครงการอบรมหลักการเขียนบทความวิจัย เพ่ือการตีพิมพ์” จัดโดย “รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวางแผน 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” วันท่ี 29 มิถุนายน 2553 งบประมาณ 10,298 บาท จํานวนผู้เข้าร่วมอบรม 55 คน 

3.4 โครงการ “โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ Chromatography and Mass Spectroscopy Technics จัดโดย    
“รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวางแผน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” วันท่ี 24 กันยายน 2553 งบประมาณ 11,297 บาท จํานวน
ผู้เข้าร่วมอบรม 32 คน 

3.5 โครงการ “โครงการพัฒนากระบวนการออกแบบสู่การสร้างงานวิจัย” จัดโดย “ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ     
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง” วันท่ี 19 และ 21 พฤษภาคม 2553 งบประมาณ 17,142 บาท จํานวนผู้เข้าร่วมอบรม 
30 คน 

3.6 โครงการ “สถิติสําหรับการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์” จัดโดย “งานศูนย์วิจัย คณะศิลปศาสตร์” 
วันท่ี 19 กันยายน 2553 งบประมาณ 11,895 บาท จํานวนผู้เข้าร่วมอบรม 30 คน 

3.7 โครงการ “งานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์ : อย่างไรเรียกว่าไม่ดี” จัดโดย “ศูนย์วิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
คณะศิลปศาสตร์”วันท่ี 15 กันยายน 2553 งบประมาณ 7,272.60 บาท จํานวนผู้เข้าร่วมอบรม 30 คน 

3.8 โครงการ “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มธ. ประจําปี 2553” จัดโดย “งานวิจัย    
คณะแพทยศาสตร์”วันท่ี 5และ6 สิงหาคม 2553 งบประมาณ 19,325 บาท จํานวนผู้เข้าร่วมอบรม 50 คน 

3.9 โครงการ “การอบรมการใช้เครื่องมือพ้ืนฐานสําหรับการวิจัยทางวิทยาสาสตร์ชีวภาพ” จัดโดย “ศูนย์วิจัย      
และบริการวิชาการ คณะสหเวชศาสตร์” วันท่ี 22 และ 28 กันยายน 2553 งบประมาณ 6,331 บาท จํานวนผู้เข้าร่วมอบรม 29 คน 

3.10 โครงการ “การเขียนโครงร่างการวิจัยเพ่ือขอทุนสนับสนุนการทําวิจัย สําหรับบุคลากรสายสนับสนุน”             
จัดโดย “คณะกรรมการการวิจัยและจริยธรรมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์” วันท่ี 21 กันยายน 2553  งบประมาณ 4,080 บาท 
จํานวนผู้เข้าร่วมอบรม 24 คน 

3.11 โครงการ “การเตรียมบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ์และเผยแพร่” จัดโดย “คณะกรรมการการวิจัยและจริยธรรม      
การวิจัย คณะแพทยศาสตร์” วันท่ี 25 กันยายน 2553 งบประมาณ 4,245 บาท จํานวนผู้เข้าร่วมอบรม 30 คน 

3.12 โครงการ “การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือฟ้ืนฟูความรู้ทางสถิติสําหรับการวิจัย ครั้งท่ี 1” จัดโดย “คณะกรรมการ
การวิจัยและจริยธรรม คณะแพทยศาสตร์” วันท่ี 21 สิงหาคม 2553 งบประมาณ 7,500 บาท จํานวนผู้เข้าร่วมอบรม 36 คน 

3.13 โครงการ “โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การกําหนดทิศทางการวิจัย คณะสาธารณสุขศาสตร์” จัดโดย        
“ผศ.กําพล  นันทพงษ์  คณะสาธารณสุขศาสตร์” วันท่ี 3 มิถุนายน 2553 งบประมาณ 9,710 บาท จํานวนผู้เข้าร่วมอบรม 32 คน 

3.14 โครงการ “Statistics for Language Researchers” จัดโดย “ฝ่ายวิจัย สถาบันภาษา” วันท่ี 17 มีนาคม 2553 
งบประมาณ 10,000 บาท จํานวนผู้เข้าร่วมอบรม 30 คน 

3.15 โครงการ “Commonly Used Statistical Methods and Research Designs” จัดโดย “ฝ่ายวิจัย สถาบัน
ภาษา” วันท่ี 14 กันยายน 2553 งบประมาณ 3,352 บาท จํานวนผู้เข้าร่วมอบรม 40 คน 

3.16 โครงการ “ความรู้และเทคนิคการสร้างงานวิจัยจากงานประจํา” จัดโดย “รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย 
สํานักบัณฑิตอาสาสมัคร” วันท่ี 24 เมษายน 2553 และวันท่ี 12 พฤษภาคม 2553 งบประมาณ 17,218 บาท จํานวนผู้เข้าร่วม
อบรม 16 คน 

3.17 โครงการ “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและการเขียนงานวิจัย” จัดโดย” ฝ่ายวิจัย คณะนิติศาสตร์”          
วันท่ี 22 กันยายน 2553 งบประมาณ 10,596 บาท จํานวนผู้เข้าร่วมอบรม 40 คน 

3.18 โครงการ “การพัฒนาความรู้ในวิธีวิทยาการวิจัยทางสังคมสงเคราะห์ และสวัสดิการสังคม” จัดโดย           
“หมวดวิชาวิจัยสังคมสงเคราะห์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์” วันท่ี 16 และ 23 กันยายน 2553 งบประมาณ 10,034.50 บาท 
จํานวนผู้เข้าร่วมอบรม 30 คน 

3.19 โครงการ “การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research)” จัดโดย                  
“ผศ.ดร.ชมชื่น  สมประเสริฐ สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา” วันท่ี 30 สิงหาคม 2553 งบประมาณ 3,920 บาท จํานวนผู้เข้าร่วม
อบรม 15 คน 

3.20 โครงการ “การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ” จัดโดย “รศ.ดร.สุวรรณา  จันประเสริฐ, ผศ.ดร.ชมชื่น 
สมประเสริฐ สถาบันเชียตะวันออกศึกษา” วันท่ี 13 และ 20 กันยายน 2553 งบประมาณ 7,830 บาท จํานวนผู้เข้าร่วมอบรม 15 
คน 



รรายงานประจําปี ายงานประจําปี 22555533  --  22555544  225533  

  

 

3.21 โครงการ “เครื่องมือวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ” จัดโดย “รศ.ดร.มรรยาท  รุจิวิชชญ์, ผศ.ดร.ชมชื่น  
สมประเสริฐ  สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา” วันท่ี 15 กันยายน 2553 งบประมาณ 6,000 บาท จํานวนผู้เข้าร่วมอบรม 15 คน 

3.22 โครงการ “ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคสําคัญในกระบวนการวิจัยเชิงสํารวจ” จัดโดย               
“ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”วันท่ี 26 และ 27 กันยายน 2553  งบประมาณ 16,645 บาท 
จํานวนผู้เข้าร่วมอบรม 28 คน 

3.23 โครงการ “โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบปฏิบัติการลินุกซ์ฝังตัว” จัดโดย “ผศ.ดร.ศุภชัย  วรพจน์พิศุทธ์ิ” 
วันท่ี 14 สิงหาคม 2553 – วันท่ี 11 กันยายน 2553 (ทุกวันเสาร์) งบประมาณ 7,188 บาท จํานวนผู้เข้าร่วมอบรม 17 คน 
 
  55..33      โครงการ โครงการ TTUU  RReesseeaarrcchh  CClluubb    

1. หัวข้อ “โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ครั้งท่ี 3” วันพุธท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2553  ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย 
อาคารโดมบริหาร ชั้น 3  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เวลา 13.00-16.00 น. วิทยากร รองศาสตราจารย์ วันชัย  ดีเอกนาม
กูล และ คุณ ธีรพงศ์  พรหมวิชัย ผู้เข้าร่วมสัมมนา จํานวน 50 คน 

2. หัวข้อ “โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ คร้ังท่ี 4” วันพุธท่ี 24 มีนาคม 2553 ณ ห้องประชุมโดมบริหาร 2 อาคาร
โดมบริหาร ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เวลา 10.00-15.00 น . วิทยากร รองศาสตราจารย์ นพ.ปรีชา            
วาณิชยเศรษฐกุล ผู้เข้าร่วมสัมมนา จํานวน 33 คน  

3. หัวข้อ “โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ คร้ังท่ี 5” วันพุธท่ี 6 ตุลาคม 2553 ณ ห้องประชุมโดมบริหาร 2 อาคารโดม
บริหาร ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เวลา 13.30-16.00 น. วิทยากร รองศาสตราจารย์ นพ.ปรีชา    วาณิชยเศรษฐ
กุล ผู้เข้าร่วมสัมมนา จํานวน 50 คน  

4. หัวข้อ “โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ครั้งท่ี 6” วันอังคารท่ี 18 มกราคม 2554 ณ ห้องประชุมโดมบริหาร 1 
อาคารโดมบริหาร ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เวลา 10.00-12.00 น. วิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีป  ชัยสมภพ 
ผู้เข้าร่วมสัมมนา จํานวน 49 คน  

5. หัวข้อ “โครงการมหาวิทยาลัยวิจยัแห่งชาติ ครั้งท่ี 7” วันพุธท่ี 9 มีนาคม 2554 ณ ห้องประชุมฝึกอบรม 3 สถาบันเอเชีย
ตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีป    ชัยสมภพ และ 
รองศาสตราจารย์ ดร.วีรยา  ฉิมอ้อยผู้เข้าร่วมสัมมนา จํานวน 54 คน  

6. หัวข้อ “โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ครั้งท่ี 8” วันพฤหัสบดีท่ี 21 เมษายน 2554 ณ ห้องประชุมโดมบริหาร 2 
อาคารโดมบริหาร ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เวลา 09.30-12.00 น. วิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีป  ชัยสมภพ 
และ รองศาสตราจารย์ ดร.วีรยา  ฉิมอ้อยผู้เข้าร่วมสัมมนา จํานวน 77 คน  

7. หัวข้อ “โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ครั้งท่ี 9” วันศุกร์ท่ี 10 มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุมโดมบริหาร 2 อาคาร
โดมบริหาร ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เวลา 14.00-16.00 น. ผู้เข้าร่วมสัมมนา จํานวน 67 คน  

8. หัวข้อ “Introduction of JSPS activity in Asia and sharing information about research opportunity in 
Japan” วันพฤหัสบดีท่ี 21 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องประชุมโดมบริหาร 2 อาคารโดมบริหาร ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์
รังสิต เวลา 12.30-14.30 น. วิทยากร Dr. Wataru Takeuchi,  Assoc. Prof. Dr. Somchai Chakhatrakan, Assoc. Prof. Dr. 
Boonchai Techaumnat and Dr. Raktipong Sahamitmongkol ผู้เข้าร่วมสัมมนา จํานวน 46 คน   

9. หัวข้อ “โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ครั้งท่ี 10” วันอังคารท่ี 13 กันยายน 2554 ณ ห้องประชุมโดมบริหาร 1 
อาคารโดมบริหาร ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เวลา 13.30-16.00 น. วิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีป  ชัยสมภพ 
ผู้เข้าร่วมสัมมนา จํานวน 59 คน 
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6.   ด้านการส่งเสริมวิชาการ 
6.1 ทุนสนับสนุนการเขียนตํารา 

เป็นทุนท่ีส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ศึกษาค้นคว้าทางด้านวิชาการมากย่ิงขึ้น 
ตลอดจนนําความรู้มาสร้างผลงานทางวิชาการ โดยการเขียนตําราท่ีมีคุณภาพ ทันสมัย เหมาะสมกับสถานการณ์ สภาพแวดล้อมและ
เทคโนโลยีในปัจจุบัน อันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการสอน สร้างเสริมบรรยากาศทางวิชาการของมหาวิทยาลัยให้มีตําราท่ีดี ทันสมัย 
เพ่ือใช้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าในศาสตร์ต่างๆ  ต่อไป  ในปีงบประมาณ 2553 ฝ่ายวิจัย โดยคณะกรรมการทุนสนับสนุนการเขียนตํารา 
ได้จัดสรรทุนสนับสนุนการเขียนตํารา จํานวน 38 ทุนๆ ละ 40,000 บาท งบประมาณท้ังสิ้น 1,520,000 บาท  (หนึ่งล้านห้าแสนสอง
หม่ืนบาทถ้วน) และปีงบประมาณ 2554 จํานวน 44 ทุน ๆ ละ 60,000 บาท งบประมาณท้ังสิ้น 2,640,000 บาท (สองล้านหกแสนสี่
หม่ืนบาทถ้วน) จําแนกเป็น 
 
 

สาขาวิชา ปีงบประมาณ 2553 ปีงบประมาณ 2554 

จํานวนทุน งบประมาณ (บาท) จํานวนทุน งบประมาณ (บาท) 
1. สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 11 440,000 16 960,000 

2. สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 15 600,000 22 1,320,000 

3. สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 12 480,000 6 360,000 

รวม 38 1,520,000 44 2,640,000 

 
 
 

 
กราฟแสดงจํานวนผลงานท่ีได้รับทุนสนับสนุนการเขียนตําราและการจัดสรรประจําปีงบประมาณ 2552-2554 
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งบประมาณ (บาท)
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โครงการท่ีได้รับทุนสนับสนุนการเขียนตํารา ประจําปีงบประมาณ 2553 
ที่ คณะ/โครงการ เสนอโดย ทุนท่ีได้รับ 
 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์   

1 นโยบายสังคมเปรียบเทียบ รศ.ดร.กิติพัฒน์  นนทปัทมะดุลย์ 40,000 
 คณะศิลปศาสตร์   
2 วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ อ.ดร.เมลดา  สุดาจิตรอาภา 40,000 
3 วรรณกรรมนิราศ อ.สุภาพร  พลายเล็ก 40,000 
4 การใช้ความรู้ทางโบราณคดีในงานประวัติศาสตร์ อ.พิพัฒน์  กระแจะจันทร์ 40,000 
5 กระบวนการเป็นเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อ.ปาริชาติ อ่อนทิมวงศ์ 40,000 
6 ประวัติศาสตร์พุทธศาสนาในศรีลังกา ผศ.ดนัย  ปรีชาเพ่ิมประสิทธ์ิ 40,000 
7 การวางแผนภาษา รศ.ดร.บุญเรือง  ชื่นสุวิมล 40,000 
 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา   
8 สถิติศาสตร์เพ่ือการวิจัยทางสังคม อ.ดร.ธีระ  สินเดชารักษ์ 40,000 
 คณะศิลปกรรมศาสตร์   
9 ศิลปะการออกแบบท่ารํา (นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์) รศ.ฉันทนา  เอ่ียมสกุล 40,000 
 วิทยาลัยสหวิทยาการ   

10 การจัดการระหว่างประเทศ อ.ธีรภัท  ชัยพิพัฒน์ 40,000 
 สถาบันภาษา   

11 Pathways to Better Writing : A Focus on 
Paragraph Writing 

อ.ทัศนีย์  ทัศนิยม 40,000 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์   
12 ความปลอดภัยในอุตสาหกรรมเคมี : ประเมิน

วิเคราะห์ 
รศ.ดร.นุรักษ์  กฤษดานุรักษ์ 40,000 

13 การจัดการพลังงานในอาคารและอุตสาหกรรม ผศ.ดร.ไชยณรงค ์ จักรธรานนท์ 40,000 
14 การออกแบบระบบดิจิตอลด้วยวีเอชดีแอล รศ.ณรงค์  บวบทอง 40,000 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง   

15 การออกแบบและก่อสร้างสัณฐานพ้ืนท่ีในงานภูมิ
สถาปัตยกรรม 

อ.อาสาฬห์  สุวรรณฤทธ์ิ 40,000 

16 การออกแบบแสงสว่างในงานสถาปัตยกรรม อ.ดร.พิมลมาศ  วรรณคนาพล 40,000 
17 พ้ืนฐานสถาปัตยกรรมการออกแบบและการผลิต

ระบบดิจิทัล 
อ.กัลยา  โกวิทวิสิทธ์ิ 40,000 

18 อัลกอริท่ึมและพารามิเตอร์ในการออกแบบ
ประมวลผลสถาปัตยกรรม 

อ.สมรรถพล  ตาณพันธ์ุ 40,000 

19 อัลกอริทึมและการประมวลผลการสร้างสรรค์
สําหรับการออกแบบเชิงปฏิสัมพันธ์ 

อ.พฤฒิพร  ลพเกิด 40,000 

20 เทคนิคการออกแบบเปลือกอาคารเพ่ือการอนุรักษ์
พลังงาน 

ผศ.พรรณจิรา  ทิศาวิภาต 40,000 

21 วิพากษ์สถาปัตยกรรม (ตะวันตก) ร่วมสมัย: 
พัฒนาการทางทฤษฎีและแนวความคิด (2513-
2552) 

อ.รัชดา  คณิตพันธ์ 40,000 

22 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวางแผนและผัง
เมือง 
 

อ.พุฒพรรณี  ศีตะจิตต์ 40,000 
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ที่ คณะ/โครงการ เสนอโดย ทุนท่ีได้รับ 
23 วัสดุและเทคโนโลยีการก่อสร้างของงาน

สถาปัตยกรรมภายใน 
อ.บุษกร  รมยานนท์ 40,000 

24 การเขียนแบบก่อสร้างทางสถาปตัยกรรม: หลัก
พ้ืนฐาน ทักษะ และเทคนิคในการเขียนแบบ 

อ.นิรันดร  ทองอรุณ 40,000 

25 นวัตกรรมการจัดการตลาดอสังหาริมทรัพย์ อ.ดร.วิริทธ์ิพล  รัตนพรศิริ 40,000 
(ขอยกเลิกการรับทุน) 

26 การปรับปรุงฟ้ืนฟูเมืองและการอนุรักษ์เมือง ผศ.ดร.ยงธนิศร์  พิมลเสถียร 40,000 
 คณะแพทยศาสตร์   

27 พยาธิสรีรวิทยาความผิดปกติของเลือด อ.ดร.พรพรหม  จินตนา 40,000 
28 ชีวเคมีระดับเซลล์ ผศ.ดร.จารุณี  ควรพิบูลย์ 40,000 
29 โรคตาแห้ง ผศ.พญ.วิมลวรรณ  ตั้งปกาศิต 40,000 
30 ภาคปฏิบัติมหกายวิภาคศาสตร์ รศ.เกล็ดแก้ว  ด่านวิวัฒน์ 40,000 
 คณะทันตแพทยศาสตร์   

31 สารสนเทศทางทันตกรรม ผศ.ทพญ.ดร.ศิริวรรณ  สืบนุการณ์ 40,000 
32 ทันตกรรมรากเทียมข้ันพ้ืนฐาน ผศ.ทพ.ดร.เลิศฤทธิ์  ศรีนนภากร 40,000 
 คณะสหเวชศาสตร์   

33 กายภาพบําบัดในผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง อ.นพพล  ประโมทยกุล 40,000 
 คณะพยาบาลศาสตร์   

34 การส่งเสริมสุขภาพทางเพศวัยรุ่น ผศ.ดร.ปรีย์กมล  รัชนกุล 40,000 
35 การพยาบาลสตรีท่ีมีภาวะแทรกซ้อนจากการ

ตั้งครรภ์ 
ผศ.ปิยะพร  ศิษย์กุลอนันต์ 40,000 

36 การพยาบาลสตรีภาวะฉุกเฉินในระยะคลอด ผศ.ดร.มยุรี  นิรัตธราดร 40,000 
37 การส่งเสริมสุขภาพสตรีวัยทอง ผศ.พวงผกา  คงวัฒนานนท์ 40,000 
 คณะสาธารณสุขศาสตร์   

38 กายศาสตร์ในงานอาชีวอนามัย อ.ดร.สสิธร  เทพตระการพร 40,000 
 

โครงการท่ีได้รับทุนสนับสนุนการเขียนตํารา ประจําปีงบประมาณ 2554 
ที่ คณะ/โครงการ เสนอโดย ทุนท่ีได้รับ 
 คณะศิลปศาสตร์   

1 การวิเคราะห์ข้อความ อ.ดร.จันทิมา  อังคพณิชกิจ 60,000 
2 ภูมิศาสตร์กายภาพ: กาลอากาศและภูมิอากาศ รศ.สรรค์ใจ  กลิ่นดาว 60,000 
3 วรรณกรรมเด่นร่วมสมัยของไทย รศ.ประคอง  เจริญจิตรกรรม 60,000 
 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา   
4 ชาติพันธุ์ศึกษาในอุษาคเนย์ อ.พิเชฐ  สายพันธ์ 60,000 
5 Structuration: พัฒนาการ ข้อถกเถียง และนัยยะ

ต่อการวิจัยการย้ายถิ่น 
อ.ดร.จันทนี  เจริญศรี 60,000 

6 ครอบครัว : ความหลากหลายและมุมมองข้าม
วัฒนธรรม 

อ.ดร.ปณิธี  สุขสมบูรณ์ 60,000 

 วิทยาลัยสหวิทยาการ   
7 ทุนทางสังคม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ผศ.เพ็ญศิริ  พันพา 60,000 
8 คติชนวิทยา อ.โอฬาร  รัตนภักดี 60,000 
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ที่ คณะ/โครงการ เสนอโดย ทุนท่ีได้รับ 
9 ภาษาอังกฤษสําหรับสังคมศาสตร์ ผศ.ถิรวัฒน์  ตันทนิส 60,000 
10 เศรษฐกิจและการเมืองในภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง อ.ดร.พิทยา  สุวคนธ์ 60,000 
 วิทยาลัยนวัตกรรม   

11 การบริหารงานพิพิธภัณฑ์ อ.ดร.อภิญญา  อรุณนภาพร 60,000 
12 การเงินและการบัญชีเพ่ือการบริหารเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม 
อ.ดร.จารุณี  วงศ์ลิมปิยะรัตน์ 60,000 

 สถาบันภาษา   
13 สษ 381 ภาษาอังกฤษสําหรับนักสังคมวิทยาและ

มานุษยวิทยา 2 
อ.พัชรา  วงศ์หิรัญสมบัติ 60,000 

14 ตําราวิชา ซีอาร์ 620 ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
ขั้นสูง 

รศ.ดร.ดํารง  อัตตปรีชากุล 60,000 

15 ตําราวิชา สษ.296:ภาษาอังกฤษเพ่ือจุดประสงค์ทาง
วิชาการ 1 

ผศ.ช่อทิพ  วิริยะ 60,000 

 สํานักบัณฑิตอาสาสมัคร   
16 การวิเคราะห์วาทกรรมในงานพัฒนา อ.ดร.สามชาย  ศรีสันต์ 60,000 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
1 แคลคูลัสสําหรับวิศวกรรม ผศ.บุปผา  ไกรสัย 60,000 
2 คณิตศาสตร์ดีสครีต อ.ดร.สุพัชระ  คงนวน 60,000 
3 พีชคณิตนามธรรมเบื้องต้น ผศ.ดร.อารยา  แจ่มจันทร์ 60,000 
4 ฟิสิกส์ของแข็ง อ.ดร.สิทธิโชค  อํานวยพล 60,000 
5 ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น อ.ดร.ขจี  จันทรขจร 60,000 
6 คณิตศาสตร์สําหรับวิทยาศาสตร์ อ.ดร.ธวิกานต์  ตรียะประเสริฐ 60,000 
7 ระบบและสัญญาณ (พร้อมตัวอย่างโปรแกรม 

MATLAB) 
อ.ดร.ทิพย์สุดา  ไชยไพบูลย์วงศ์ 60,000 

8 ไวตามินในสัตว์ รศ.ดร.ไพโชค  ปัญจะ 60,000 
9 เทคโนโลยีสูญญากาศ อ.ดร.กมล  เอ่ียมพนากิจ 60,000 
10 ปฏิบัติการชีวเคมี ผศ.ดร.สมจิต  ดําริห์อนันต์ 60,000 
11 เทคโนโลยีชีวภาพของเรา รศ.ดร.ประเสริฐ  วงศ์วัฒนารัตน์ 60,000 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์   

12 เทอร์โมไดนามิกส์สําหรับวิศวกรเครื่องกล ผศ.ดร.ไชยณรงค ์ จักรธรานนท์ 60,000 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง   

13 เศรษฐศาสตร์สําหรับสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง อ.ดร.สุวดี ทองสุกปลั่ง หรรษาสุขสิน 60,000 
14 สถาปัตยกรรมโดยชาวบ้าน ผศ.ดร.ภูมิชาย  พันธุ์ไพโรจน์ 60,000 
15 หลักการออกแบบพืชพรรณในงานภูมิสถาปัตยกรรม อ.ชุมเขต  แสวงเจริญ 60,000 
16 การออกแบบพ้ืนท่ีและสภาพแวดล้อมในสํานักงาน อ.ธนากร  ตาระกา 60,000 
17 การประสานวิศวกรรมระบบในงานออกแบบ

สถาปัตยกรรม 
อ.กรกมล  ตันติวนิช 60,000 

18 หลักการวิจัยเบื้องต้นสําหรับนักพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ 

ผศ.ดร.พรพรรณ  วีระปรียางกูร 60,000 

19 นวัตกรรมการจัดการด้านท่ีอยู่อาศัยในประเทศไทย ผศ.ดร.ฉวีวรรณ  เด่นไพบูลย์ 60,000 
20 คุณค่าศลิปะ และสถาปัตยกรรมไทย 

 
อ.มล.วโรดม  ศุขสวัสดิ 60,000 
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ที่ คณะ/โครงการ เสนอโดย ทุนท่ีได้รับ 
 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร   

21 การจัดการอันตรายเน่ืองจากปัญหาเสียงดังด้วยวิธี
เชิงคํานาณ 

รศ.ดร.สืบศักด์ิ  นันทวานิช 60,000 

22 พ้ืนฐานวิศวกรรมชายฝั่ง รศ.ดร.วิญญู  รัตนปิติกรณ์ 60,000 
 คณะแพทยศาสตร์   

23 ภาวะฉุกเฉินทางโสต ศอ นาสิกวิทยา ผศ.พญ.อมรวรรณ  นิลสุวรรณ 60,000 
 คณะทันตแพทยศาสตร์   

24 ชีวกลศาสตร์ของทันตกรรมรากฟันเทียม อ.ดร.สําเริง  อินกล่ํา 60,000 
 คณะสหเวชศาสตร์   

25 พันธุศาสตร์ทางการแพทย์ ผศ.ดร.มาลินี  พงศ์เสวี 60,000 
 คณะสาธารณสุขศาสตร์   

26 หนังสือ “การสื่อสารสุขภาพ : แนวคิดและการ
ประยุกต์ใช้” 

อ.ดร.วรรณรัตน์  รัตนวรางค์ 60,000 

27 คู่มือปฏิบัติการจุลชีววิทยาสาธารณสุข ผศ.ชัยณรงค์  อภิณหพัฒน์ 60,000 
28 การติดตามประเมินผลโครงการสร้างเสริมสุขภาพ ดร.พีระพล  รัตนะ 60,000 

 
6.2 ทุนสนับสนุนการจัดทําเอกสารและส่ือการสอน 

เป็นทุนสนับสนุนการจัดทําเคร่ืองมือ หรือสื่อช่วยสอนท่ีใช้เพ่ือให้การสอนบรรลุวัตถุประสงค์ของการศึกษา หรือเป็น
ประโยชน์ต่อผู้เรียน เช่น สไลด์ประกอบเสียง เทปบันทึกเสียง วีดิทัศน์  แบบจําลองเฉพาะส่วน หุ่นจําลอง สิ่งเลียนแบบของจริง อาทิ
เช่น  เคร่ืองจักรกล คอมพิวเตอร์ช่วยสอน และส่ิงประดิษฐ์ เป็นต้น ท้ังนี้ต้องสอดคล้องกับเนื้อหาวิชาท่ีสอน ในปีงบประมาณ 2553 
โดยคณะกรรมการทุนสนับสนุนการจัดทําเอกสารและสื่อการสอน ได้จัดสรรทุนสนับสนุนการจัดทําเอกสารและสื่อการสอน โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ สิ่งประดิษฐ์/ นวัตกรรม ทุนละ 30,000 บาท สื่อมัลติวิชั่น CAI ทุนละ 20,000 บาท และสื่อมัลติสไลด์ 
โดยใช้โปรแกรม Power Point ทุนละ 10,000 บาท งบประมาณท้ังสิ้น 620,000 บาท (หกแสนสองหม่ืนบาทถ้วน) และ
ปีงบประมาณ 2554 แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ สิ่งประดิษฐ์ ทุนละ 30,000 บาท และ สื่อประสม หรือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
ทุนละ 20,000 บาท งบประมาณท้ังสิ้น 350,000 บาท (สามแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) จําแนกเป็น 
 
 

ประเภททุน ปีงบประมาณ 2553 ปีงบประมาณ 2554* 

จํานวนทุน งบประมาณ (บาท) จํานวนทุน งบประมาณ (บาท) 

ประเภทท่ี 1  6           180,000  5               150,000  

ประเภทท่ี 2  18           360,000  10               200,000  

ประเภทท่ี 3  8             80,000  0                      0    

รวม 32           620,000  15              350,000  

 
 
*หมายเหตุ:  ในปีงบประมาณ 2554 มีการปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยทุนสนับสนุนการเขียนตําราและ
การจัดทําสื่อการสอน พ.ศ. 2555 โดยไม่มีการให้ทุนประเภทท่ี 3 การจัดทําและสื่อมัลติสไลด์ โดยใช้โปรแกรม Power Point 
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กราฟแสดงจํานวนผลงานท่ีได้รับทุนสนับสนุนการจัดทําเอกสารและสื่อการสอนและการจัดสรร 
ปีงบประมาณ 2552-2554 

 

 
 

รายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนการจัดทําเอกสารและสื่อการสอน ประจําปีงบประมาณ 2553 
ที่ คณะ/โครงการ เสนอโดย ประเภทของสื่อ ทุนที่ได้รับ  
 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์    
1 ทางเลือก ทางรอด: การพึ่งตนเองใน

ประเทศไทย 
อ.สุขุมา  อรุณจิต สื่อประสม หรือ/

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
20,000 

 คณะศิลปศาสตร์    
2 โครงการสื่อการสอนวิชาการอ่านเพื่อ

วิเคราะห์ข้อมูล 
ผศ.พนาทิพย์  พินิจศักด์ิกุล สื่อมัลติสไลด์ 10,000 

3 การใช้สื่อมัลติมีเดียในการสอนวิชาความรู้
เบื้องต้นทางวรรณคดี 

ผศ.ดร.มาลินี  แก้วเนตร สื่อมัลติสไลด์ 10,000 

4 การสร้างแบบฝึกปฏิบัติการเรียนรู้ระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ด้วยโปรแกรม 
AreGIS 

รศ.สรรค์ใจ  กลิ่นดาว สื่อมัลติวิชั่น/CAI 20,000 

5 เครื่องมือวัดการซึมน้ําของดินแบบโครง
สี่เหลี่ยม 

อ.ไกรวุฒิ  เจริญศิริ สิ่งประดิษฐ์ 30,000 

6 โครงการการผลติสื่อการสอนวิชา
วิวัฒนาการสังคมและวัฒนธรรมฝรั่งเศส 

อ.วันรัก  สุวรรณวัฒนา สื่อนําเสนอด้วยภาพ
และเสียง 

10,000 

 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา    
7 วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 

 
อ.สุดแดน  วิสุทธิลักษณ์ สื่อนําเสนอด้วยภาพ

และเสียง 
10,000 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์    
8 การพัฒนาอุปกรณ์การฝึกปฏิบัติการการ

ผลิตอัตโนมัติ 
 

ผศ.สวัสด์ิ  ภาระราช สิ่งประดิษฐ์ 30,000 

ปีงบประมาณ
2552

ปีงบประมาณ
2553

ปีงบประมาณ
2554

18 32
15

320,000 
620,000 350,000 

จํานวนทุน

งบประมาณ (บาท)
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ที่ คณะ/โครงการ เสนอโดย ประเภทของสื่อ ทุนท่ีได้รับ  
9 โปรแกรมการวิเคราะห์และประมวลผล

สัญญานประเภทเสียง 
อ.ดร.ศุภวัฒน์  สุภัควงศ ์ สิ่งประดิษฐ์ 10,000 

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผัง
เมือง 

   

10 การใช้โปรแกรม Rhinoceros 3D ร่วมกับ 
Grasshopper; การสร้างแบบจาํลองทาง
สถาปัตยกรรมด้วยกระบวนการทาง
อัลกอริทึม 

อ.สมรรถพล  ตาณพันธ์ุ สื่อมัลติวิชั่น/CAI 20,000 

11 สื่อมัลติสไลด์เพ่ือประกอบการเรียนการ12
สอนวิชา การออกแบบแสงสว่าง หลักสูตร
สถาปัตยกรรมภายในมหาบัณฑิต 

อ.ดร.พิมลมาศ  วรรคณาพล สื่อมัลติสไลด์ 10,000 

12 การออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างไม้ไผ่
ไทย 

อ.ดร.สุปรีดี  ฤทธิรงค์ สิ่งประดิษฐ์ 30,000 

13 สื่อการเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีเลียนแบบ
ธรรมชาติเพ่ืองานออกแบบและ
สถาปัตยกรรม 

อ.กัลยา  โกวิทวิสิทธิ์ สื่อมัลติวิชั่น/CAI 20,000 

14 การวางแผนและการบริหารจัดการระบบ
คมนาคมขนส่ง 

อ.ภาวิณี  เอ่ียมตระกูล สื่อประสม หรือ/
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

20,000  
อนุมัติ
แบบมี
เงื่อนไข 

 คณะศิลปกรรมศาสตร์    
15 เทคนิคการใช้ร่างกายเพ่ือการแสดง อ.วัสสาวดี  วัฒนสุวรรณ สื่อประสม หรือ/

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
20,000 

 คณะแพทยศาสตร์    
16 การดูแลมารดาหลังคลอดด้วยการแพทย์

แผนไทย 
อ.จุไรรัตน์  บุญรวบ   สื่อมัลติวิชั่น/CAI 20,000 

17 เรื่องตาท่ีต้องรู้ อ.พญ.สุพินดา  ลีอมรสิริ สื่อมัลติวิชั่น/CAI 20,000 
18 ไขความลับกับสารพันธุกรรมเบื้องต้น อ.ดร.รุ่งรัตน์  จิตวโรภาส สื่อมัลติวิชั่น/CAI 20,000 
19 ชิ้นเนื้อบรรจุกล่องของสิ่งส่งตรวจทาง

พยาธิวิทยา 
ผศ.น้ําเพชร  งดงามทวีสุข สิ่งประดิษฐ์ 30,000 

20 เซลล์สืบพันธ์ุ การปฏิสนธิ และการเจริญ
ของทารกในครรภ์ 

ผศ.ศิริกุล  มะโนจันทร์ สื่อมัลติวิชั่น/CAI 20,000 

21 การรักษารอยโรคภายในเยื่อบุปากมดลูก อ.พญ.เย็นฤดี  ภูมิถาวร สื่อมัลติวิชั่น/CAI 20,000 
22 การตัดปากมดลูกเป็นรูปกรวย ผศ.นท.นพ.คมสันต์ิ  

 สุวรรณฤกษ์ 
สื่อมัลติวิชั่น/CAI 20,000 

 คณะสหเวชศาสตร์    
23 การตรวจนับเม็ดเลือดแดงแบบสมบูรณ์

และการตรวจสเมียร์เลือด 
อ.พัชรี  อิศรางกูร  ณ 
อยุธยา 

สื่อมัลติวิชั่น/CAI 20,000 

24 การตรวจวิเคราะห์น้ําอสุจิ 

 

ผศ.มาลินี  พงศ์เสวี สื่อมัลติวิชั่น/CAI 20,000 
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ที่ คณะ/โครงการ เสนอโดย ประเภทของสื่อ ทุนท่ีได้รับ  
 คณะทันตแพทยศาสตร์    

25 โครงการผลิตวิดิทัศน์เพ่ือสาธิตวิธีการ
รักษาคลองรากฟันในผู้ป่วยจริง 

อ.ทพญ.ดวงรัตน์  กรสุวรรณ
สิน 

สื่อมัลติสไลด์ 10,000 

26 โครงการจัดทําสือ่มัลติวิชั่นปฏิบัติการ
วิทยาเอ็นโดดอนต์ 

อ.ทพญ.เฉลิมขวัญ  ภู่วรว
รรณ 

สื่อมัลติวิชั่น/CAI 20,000 

27 แบบจําลองฟันสาํหรับการวัดความยาว
รากด้วย Electronic Locator 

อ.ทพญ.วรพรรณ  ตรัยไชยา
พร 

สิ่งประดิษฐ์ 30,000 

28 แบบจําลองเฉพาะส่วนของลักษณะทาง
กายวิภาคบริเวณกระดูกขากรรไกและ
ใบหน้า 

อ.สําเริง  อินกล่ํา สิ่งประดิษฐ์ 30,000 

29 ปฏิบัติการการทําฟันเทียมบางส่วนถอดได้
ชนิดอคริลิกเรซิน 

อ.ทพญ.กฤติรัตน์  เก็จรติศิริ
โรจน์ 

สื่อนําเสนอด้วยภาพ
และเสียง 

10,000 

 คณะพยาบาลศาสตร์    
30 การพยาบาลผู้ป่วยท่ีมีแผลกดทับ อ.จิณพิชญ์ชา  มะมม สื่อประสม หรือ/

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
20,000 

31 การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง อ.จิณพิชญ์ชา  มะมม สื่อมัลติวิชั่น/CAI 20,000 
 คณะสาธารณสุขศาสตร์    

32 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
เรื่อง เทคโนโลยีการบําบัดน้ําเสีย 

อ.ดร.ทิพย์สุรีย์  กรบุญรักษา สื่อมัลติวิชั่น/CAI 20,000 

 
 

รายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนการจัดทําเอกสารและสื่อการสอน ประจําปีงบประมาณ 2554 
ที่ คณะ/โครงการ เสนอโดย ประเภทของสื่อ ทุนท่ีได้รับ  
 คณะรัฐศาสตร์    
1 ทักษะการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ 

ประกอบการสอนวิชา สค.222 พ้ืนฐาน
การปฏิบัติงานสงัคมสงเคราะห์ 

อ.ณัฏฐพัชร  สโรบล สื่อประสม หรือ
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

20,000 

 คณะศิลปศาสตร์    
2 ชุดเคร่ืองมือเก็บตัวอย่างดิน อ.ไกรวุฒิ  เจริญศิริ สิ่งประดิษฐ์ 30,000 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
3 สื่อประสมเพื่อการศึกษาความสมัพันธ์ของ

โครงสร้างและหน้าท่ีอขงเอนไซม์ด้วย
ตัวเอง 

อ.ดร.กุลวดี  พรรณเชษฐ์ สื่อประสม หรือ
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

20,000 

4 การผลิตสื่อหุ่นจําลองแสดงรูปแบบการ
สร้างพันธะของสารประกอบของธาตุทราน
ซิชั่น 

ผศ.ดร.สุภกร  บุญยืน สิ่งประดิษฐ์ 30,000 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์    
5 สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการรักษาความ

ปลอดภัยบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
อ.ดร.ปิยะ  เตชะธีราวัฒน์ สื่อประสม หรือ

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
20,000 

6 ชุดเรียนรู้การเขียนโปรแกรมและ
อิเล็กทรอนิกส์ด้วยแพลตฟอร์ม Arduino 
 

ผศ.ศุภชัย  วรรพจน์พิศุทธ์ิ สิ่งประดิษฐ์ 30,000 
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ที่ คณะ/โครงการ เสนอโดย ประเภทของสื่อ ทุนท่ีได้รับ  
 คณะแพทยศาสตร์    
7 วิดิทัศน์ผู้สูงอายุไทย ผศ.ศรีเมือง  พลังฤทธิ์ สื่อประสม หรือ/

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
20,000 

8 การผลิตสิ่งส่งตรวจชนิดเนื้องอกบรรจุ
กล่อง 

ผศ.พญ.น้ําเพชร  งดงามทวี
สุข 

สิ่งประดิษฐ์ 30,000 

 คณะทันตแพทยศาสตร์    
9 แบบจําลองการบูรณะฟันด้วยวัสดุกมัลกัม อ.ทพญ.นันทวรรณ  

กระจ่างตา 
สิ่งประดิษฐ์ 30,000 

 คณะสหเวชศาสตร์    
10 การทดสอบปฏิกิริยาอัตโนมัติในเด็ก อ.ปิยาภา  แก้วอุทาน สื่อประสม หรือ/ 

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
20,000 

11 การตรวจร่างกายทางกายภาพบําบัด
บริเวณเชิงกรานและข้อต่อกระเบนเหน็บ 

อ.ดร.สันทณี  เครือขอน สื่อประสม หรือ/ 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

20,000 

12 การดึงข้อต่อกระดูกสันหลังด้วยเคร่ือง อ.ดร.สิริลักษณ์  กาญจโนมัย สื่อประสม หรือ/ 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

20,000 

 คณะพยาบาลศาสตร์    
13 การประเมินอายุครรภ์ทารกแรกเกิด อ.พัชรพร  รัตนสงคราม สื่อประสม หรือ/ 

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
20,000 

14 แนวคิดการรักษาพยาบาลเบื้องต้น : 
บทบาทพยาบาลและการบันทึกข้อมูล 

ผศ.พานทิพย์  แสงประเสริฐ สื่อประสม หรือ/ 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

20,000 

15 โครงการพัฒนาอุปกรณ์และสื่อการสอน
ประกอบการสอนเรื่อง “การพยาบาล
ผู้ป่วยท่ีได้รับสารน้ําทางหลอดเลือดดํา” 

อ.สุนทรา  เลี้ยงเชวงวงศ ์ สื่อประสม หรือ/ 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

20,000 

 
 
              66..33      รางวัลมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย หรือ รางวัลมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย หรือ TTTTFF  AAWWAARRDD  

   งานวางแผนและบริหารงานวิจัยได้รับมอบหมายให้ดําเนินการประสานงานกับมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทยในการคัดเลือก
ผลงานวิชาการดีเด่นเข้ารับรางวัลมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย หรือ TTF AWARD อันเป็นรางวัลท่ีตั้งข้ึนมาเพ่ือประกาศเกียรติคุณ
ผลงานทางวิชาการดีเด่นในสาขาวิชาต่างๆ โดยมีผลการดําเนินงานประจําปี 2553 และ 2554 ดังนี้ 

1) การดําเนินงานโครงการรางวัล TTF AWARD ประจําปี 2553 
ในปี 2553 มีผลงานได้รับรางวัล TTF AWARD จํานวนท้ังสิ้น 3 ผลงาน โดยได้จัดงานประกาศเกียรติคุณไปแล้ว เม่ือ

วันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2554 ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    ท่าพระจันทร์ ดังน้ี 
 (1) รางวัลเกียรติยศ 

(เงินรางวัลสําหรับผู้แต่ง 150,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ) 
 หนังสือเรื่อง   “ตะวันออก-ตะวันตก...ใครสร้างโลกสมัยใหม่” 

  ผู้แต่ง            ศาสตราจารย์ ดร.เอนก  เหล่าธรรมทัศน์ 
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 (2) รางวัลผลงานทางวิชาการดีเด่น 
1. ด้านสังคมศาสตร์ / มนุษยศาสตร์ 
    (เงินรางวัลสําหรับผู้แต่ง 100,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ) 

หนังสือเรื่อง “การละครตะวันตกสมัยคลาสสิก – สมัยฟ้ืนฟูศิลปวิทยา” 
ผู้แต่ง ศาสตราจารย์กุลวดี  มกราภิรมย์ 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2. ด้านวิทยาศาสตร์ 

(เงินรางวัลสําหรับผู้แต่ง 100,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ) 
หนังสือเรื่อง “การฆ่าตัวตาย การรักษาและการป้องกัน” 
ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ นพ.มาโนช  หล่อตระกูล 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล 
2) การดําเนินงานโครงการรางวัล TTF AWARD ประจําปี 2554 

ในปี 2554 มีผลงานได้รับรางวัล TTF AWARD จํานวนท้ังสิ้น 4 ผลงาน จัดงานประกาศเกียรติคุณไปแล้วเม่ือวันท่ี 4 
พฤษภาคม 2555 ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ดังน้ี 
 (1) รางวัลผลงานทางวิชาการดีเด่น 

1. ด้านสังคมศาสตร์  
(เงินรางวัลสําหรับผู้แต่ง 200,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ) 
หนังสือเรื่อง “มาตรฐานใหม่ของการจัดทําบริการสาธารณะระดับชาติในประเทศไทย” 
ผู้แต่ง ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์  บรมานันท์ 

คณะนิติศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  2. ด้านมนุษยศาสตร์  

(เงินรางวัลสําหรับผู้แต่ง 200,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ) 
หนังสือเรื่อง “ก่อร่าง  สร้างเรื่อง : เรื่องเล่า  อัตลักษณ์  และชุมชนในวรรณกรรมสตรีชายขอบ” 
ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา  ประกาศวุฒิสาร 

คณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
3. ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

(เงินรางวัลสําหรับผู้แต่ง 200,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ) 
หนังสือเรื่อง “โรคซึมเศร้าท่ีดื้อต่อการรักษา” 
ผู้แต่ง พันเอก รองศาสตราจารย์ ธวัชชัย  ลีฬหานาจ 

กองจิตเวชและประสาทวิทยา  วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 
 4. ด้านสิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  

 (เงินรางวัลสําหรับผู้แต่ง 200,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ) 
 หนังสือเรื่อง “แมลงวันหัวเขียวท่ีมีความสําคัญในราชอาณาจักรไทย” 
ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร. นพ.คม  สุคนธสรรพ์  

และ รองศาสตราจารย์ ดร.กาบแก้ว  สุคนธสรรพ์ 
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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รายงานผลการดําเนินงานปี รายงานผลการดําเนินงานปี 22555533  --22555544  

การดําเนินงานดา้นบณัฑิตการดําเนินงานดา้นบณัฑิต  



226666  สํานักงานบริหารการวิจยั มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์สํานักงานบริหารการวิจยั มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

  

 

77..  การดําเนินงานด้านบัณฑิตการดําเนินงานด้านบัณฑิต  

77..11      ทุนส่งเสริมการทําวิทยานิพนธ์ทุนส่งเสริมการทําวิทยานิพนธ์  
  การดําเนินการท่ีเกี่ยวข้องกับบัณฑิต ในความดูแลของงานวางแผนและบริหารงานวิจัย ได้แก่ การดําเนินการให้ทุน

สนับสนุนการจัดทําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซ่ึงเป็นทุนท่ีได้รับการสนับสนุนจาก 2 แหล่งทุน ได้แก่ งบประมาณ
แผ่นดินและกองทุนบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพ่ือเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา              
ของมหาวิทยาลัยได้ผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพอันจะนําไปสู่การประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมต่อไป โดยจะจัดสรรทุนละ 5,000 
บาท และในปีการศึกษา 2552-2553 มีผู้ได้รับทุน ดังน้ี 

 

สาขาวิชา 
ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 

จํานวนทุน งบประมาณ จํานวนทุน งบประมาณ 
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 286 1,430,000  302 1,510,000  
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 73 365,000  77 385,000  
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 14 70,000  27 135,000  

รวม 373 1,865,000  406 2,030,000  
 

กราฟแสดงการจัดสรรทุนส่งเสริมการทําวิทยานิพนธ์ ประจําปีการศึกษา 2551 - 2553 
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สรุปผลการจัดสรรทุนส่งเสริมการทําวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2552 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับ คณะ/หน่วยงาน 

ปีการศึกษา 2552   
 
ปริญญาเอก
โครงการปกติ 

ปริญญาโท 
โครงการปกติ 

ปริญญาโท 
โครงการพิเศษ 

รวม วงเงิน 
(บาท) 

1 คณะนิติศาสตร์ - - 103 103 515,000 
2 คณะรัฐศาสตร์ - 11 - 11 55,000 
3 คณะเศรษฐศาสตร์ - 4 - 4 20,000 
4 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - 24 26 50 250,000 
5 คณะศิลปศาสตร์ - 30 1 31 155,000 
6 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา - 2 - 2 10,000 
7 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 10 22 15 47 235,000 
8 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 10 11 24 120,000 
9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ - 7 42 49 245,000 
10 คณะพยาบาลศาสตร์ - 9 - 9 45,000 
11 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง - - 38 38 190,000 
12 คณะสหเวชศาสตร์ 4 - - 4 20,000 
13 คณะทันตแพทยศาสตร์ 1 - - 1 5,000 

รวม 18 119 236 373 1,865,000 
จํานวนเงิน 90,000 595,000 1,180,000 1,865,000 



226688  สํานักงานบริหารการวิจยั มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์สํานักงานบริหารการวิจยั มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

  

 

สรุปผลการจัดสรรทุนส่งเสริมการทําวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2553 

ลําดับ
ที่ 

คณะ/หน่วยงาน 

ปีการศึกษา 2553 

ปริญญา
เอก 

ภาคปกติ 

ปริญญาเอก 
ภาคพิเศษ 

ปริญญาโท 
ภาคปกติ 

ปริญญาโท 
ภาคพิเศษ 

รวม วงเงิน 
(บาท) 

1 คณะนิติศาสตร์ - - - 93 93 465,000 

2 คณะรัฐศาสตร์ 2 - 6 - 8 40,000 

3 คณะเศรษฐศาสตร์ - - 3 - 3 15,000 

4 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - - 18 30 48 240,000 

5 คณะศิลปศาสตร์ 2 - 34 17 53 265,000 

6 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา - - 1 - 1 5,000 

7 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 11 - 21 17 49 245,000 

8 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 18 11 29 145,000 

9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2 - 5 41 48 240,000 

10 คณะพยาบาลศาสตร์ - - 18 - 18 90,000 

11 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผัง
เมือง 

- - - 44 44 220,000 

12 คณะสหเวชศาสตร์ 8 - 1 - 9 45,000 

13 คณะพาณิชศาสตร์และการบัญชี - 1 - - 1 5,000 

14 วิทยาลัยสหวิทยาการ 1 - - - 1 5,000 

15 สํานักบัณฑิตอาสาสมัคร - - 1 - 1 5,000 

 รวม 26 1 126 253 406 2,030,000 

จํานวนเงิน 130,000 5,000 630,000 1,265,000 2,030,000 
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7.2  ทุนอุดหนุนการทําวิทยานิพนธ์ จากกองทุนนรนิติ  เศรษฐบุตร 
กองทุนนรนิติ เศรษฐบุตร ได้จัดสรรทุนอุดหนุนการทําวิทยานิพนธ์ให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะรัฐศาสตร์และ

คณะอื่นๆ เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้ทําวิทยานิพนธ์อย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐาน โดยในปีการศึกษา 2552 
ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนฯ จํานวนทุนละ 20,000 บาท โดยเป็นนักศึกษาจากคณะรัฐศาสตร์ จํานวน 3 ทุน            
และนักศึกษาจากคณะอื่นๆ จํานวน 3 ทุน  

ในปีการศึกษา 2552 มีผู้ได้รับทุนท้ังสิ้น จํานวน 4 ทุน แบ่งออกเป็น 
1. ทุนวิทยานิพนธ์ทางด้านรัฐศาสตร์  จํานวน 1 ทุน ได้แก่ 

นายธเนศ  ฤดีสุนันท์    คณะรัฐศาสตร์ 
วิทยานิพนธ์ เรื่อง “ปฏิสัมพันธ์ระหว่างชาตินิยมจีนกับญ่ีปุ่นในประเด็นสงครามจีน-ญี่ปุ่น ครั้งท่ี 2 (1937-1945) 
(Interactions between Chinese and Japanese Nationalism over Second Sino-Japanese War (1937-
1945))” 

2. ทุนวิทยานิพนธ์ประเภทท่ัวไป (สาขาอ่ืนๆ) จํานวน 3 ทุน  ได้แก่ 
1) Mr. Yoichi  Nakaguro                        สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 

วิทยานิพนธ์ เรื่อง “Image Segmentation with Active Contour Models” 
2) นางสาวธิดารัตน์ กฤดากร ณ อยุธยา  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 

วิทยานิพนธ์ เร่ือง “หลักเกณฑ์และการประเมินด้านการพัฒนาชุมชนอย่างย่ังยืนของโครงการอสังหาริมทรัพย์ใน
ประเทศไทย (Requirements and assessment system of sustainable neighborhood Development for 
real estate projects in Thailand)” 

3) นายรัฐพงษ์  เลาหเลิศวัฒนา   วิทยาลัยนวัตกรรม 
วิทยานิพนธ์ เรื่อง “การศึกษาผู้ละเมิดลิขสิทธ์ิเพลงทางอินเตอร์เน็ตกับค่ายเพลงอิสระ : กรณีศึกษาสมาชิกในเวปไซด์
ทูบีบิทกับค่ายเพลงสมอลล์รูม ( A Study of copyright of song through Internet : case study of 
www.2bbit.com and Smallroom)” 

ในปีการศึกษา 2553 กองทุนนรนิติ เศรษฐบุตรได้กําหนดให้ทุนอุดหนุนการทําวิทยานิพนธ์แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ทุนละ 15,000 บาท และหากผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหน่ึงของผลงานโดยนักศึกษาท่ีได้รับทุนแล้ว เป็นการตีพิมพ์เผยแพร่     
ในวารสารวิชาการจะได้รับเงินรางวัลสมทบเพิ่มเติมอีก    5,000 บาท ซ่ึงแบ่งรางวัลเป็นนักศึกษาจากคณะรัฐศาสตร์จํานวน 2 ทุน 
และนักศึกษาจากคณะอ่ืนๆ จํานวน 4 ทุน โดยในปีการศึกษา 2553 มีผู้ได้รับทุนอุดหนุนการทําวิทยานิพนธ์จากกองทุนนรนิติ        
เศรษฐบุตร จํานวนท้ังสิ้น 2 ทุน แบ่งออกเป็น 

1. ทุนวิทยานิพนธ์ทางด้านรัฐศาสตร์  จํานวน 2 ทุน ได้แก่ 
1) นายปฤณ  เทพนรินทร์               คณะรัฐศาสตร์ 

วิทยานิพนธ์ เร่ือง “ราชากับชาติในอุดมการณ์ราชาชาตินิยม : ท่ีสถิตย์ของอํานาจอธิปไตยในวิกฤตการเปลี่ยนผ่าน
ทางการเมือง หลัง พ.ศ. 2549” 

2) นายอุเชนทร์  เชียงเสน               คณะรัฐศาสตร์ 
วิทยานิพนธ์ เร่ือง “ประวัติศาสตร์การเมืองภาคประชาชน : ความคิดและปฏิบัติการของ "นักกิจกรรมทางการเมือง" 
ในปัจจุบัน” 

2. ทุนวิทยานิพนธ์ประเภทท่ัวไป (สาขาอ่ืนๆ) ไม่มีผู้สมัครขอรับทุน 
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88..  การนําเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติการนําเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ    
ฝ่ายวิจัยได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการนําผลงานวิจัยเข้าร่วมงาน “การนําเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ  (Thailand Research 

Expo)” จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ดังน้ี 
8.1 การนําเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2553 (Thailand Research Expo 2010) 

การนําเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2553 (Thailand Research Expo 2010) จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ เม่ือวันที่ 26 - 30 สิงหาคม 2553 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ และ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้นําเสนอผลงานวิจัยในงานดังกล่าว ตามรายการดังนี้ 

1) การนําเสนอผลงานวิจัยภาคนิทรรศการ จัดโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง จํานวน 2 บูธ ผลงานท่ี
นําเสนอมีดังน้ี 

 
ลําดับ ผลงาน ผู้นําเสนอ 

1 โครงการศึกษาวิจัย บ้านประหยัดพลังงานต้นทุนตํ่า เพ่ือการอยู่อาศัยใน
ภาวะโรคร้อน 

ผศ. เฉลิมวัฒน์ ตันตสวัสด์ิ 

2 การศึกษาวัสดุและอัตราส่วนพ้ืนท่ีช่องเปิดต่อพ้ืนท่ีผนังอาคารเพื่อลดการ
ใช้พลังงานในอาคารพักอาศัย 

น.ส.กัญญาภัค แต่พิพัฒน์พงษ์ และ  
อ.ดร. จตุวัฒน์ วโรดมพันธ์ 

3 คุณสมบัติทางกายภาพและความร้อนของก้อนอิฐดินดิบผสมกากอ้อย
เพ่ือการก่อสร้างบ้านดิน 

น.ส.จรุงศรี โชคศิริวรรณา และ  
ผศ.ดร. ภูษิต เลิศวัฒนารักษ์ 

4 การแปลงรูปวัสดุขยะขวดน้ําด่ืมพลาสติกเพ่ือใช้ในงานออกแบบ
สถาปัตยกรรมประเภทท่ีกรองแสงลานจอดรถ 

อ.กัลยา ตันติยาสวัสดิกุล 

5 การจัดการสื่อและองค์ความรู้ทางสถาปัตยกรรมเพ่ือพัฒนาการ
ท่องเท่ียว: กรณีศึกษาการท่องเท่ียวพิพิธภัณฑ์ในเกาะเมือง
พระนครศรีอยุธยา 

อ.นิรันดร ทองอรุณ 

6 Regeneration Slam Community Design and Development 
Project Under Climate Change Situation 

ผศ.ดร.ฉวีวรรณ เด่นไพบูลย์ และ  
น.ส.ฐิติยา สารฤทธิ์ 

7 Roller Shades and Automatic Lighting Control with Solar 
Radiation Control Strategies 

อ. ดร.พิมลมาศ วรรณคนาพล 

8 ประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานของหน้าต่างบนหลังคาในอาคาร
สํานักงาน 

น.ส.อัญชิสา สันติจิตโต 

 
2) การนําเสนอผลงานวิจัยภาคการประชุม จํานวน 13 ผลงาน ดังน้ี 

ลําดับ ผลงาน ผู้นําเสนอ 
1 Thai Political Slang: Formation and Attitudes towards Usage รศ.ดร.ดียู ศรีนราวัฒน์ 

คณะศิลปศาสตร์ 
2 ลักษณะภาษาคนดังและมุมมองด้านเอกลักษณ์กลุ่ม รศ.ดร.ดียู ศรีนราวัฒน์  

คณะศิลปศาสตร์ 
3 ปฏิทินจีนกับแหล่งกําเนิดของคนไทย รศ.ดร.วิไลวรรณ ขนิษฐานันท์  

คณะศิลปศาสตร์ 
4 สังคมไทยในฐานะสังคมเกษตรกรรม:  การสังเคราะห์ผ่านการจัดทํา

พจนานุกรมภาษาไทยถิ่น 4 ภาค 
รศ.ดร. ชลธิชา บํารุงรักษ์  
คณะศิลปศาสตร์ 

5 บทบาทของนักภูมิศาสตร์ท่ีมีต่อการศึกษาภัยธรรมชาติ ผศ.ดร.ดรุณวรรณ กําธรเกียรติ 
อ.ทรงชัย ทองปาน 
อ.ปาริชาติ อ่อนทิมวงศ์  
คณะศิลปศาสตร์ 
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ลําดับ ผลงาน ผู้นําเสนอ 
6 การบริโภคนิยมกับวิถีชีวิตของชุมชนมุสลิมในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ 

จังหวัดสงขลา 
อ.อรอนงค์ ทิพย์พิมล  
คณะศิลปศาสตร์ 

7 รูปแบบการสอนทักษะการเขียนภาษาอังกฤษในบริบทสังคมไทย ผศ.ดร. เสน่ห์  ทองรินทร์  
คณะศิลปศาสตร์ 

8 การบวชกับความกตัญญูในพุทธศาสนาเถรวาท ผศ. ดร.มนตรี สืบด้วง  
คณะศิลปศาสตร์ 

9 พฤติกรรมของผู้เรียนในการเรียนโดยใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์ ผศ.ดร.นันทวัน ชูอารยประทีป  
คณะศิลปศาสตร์ 

10 การเรียนรู้ภาษา ดร. ศิริรัตน์ ณ ระนอง  
คณะศิลปศาสตร์ 

11 Learners’ Awareness of their Use of Cognitive and 
Metacognitive Reading Strategies: A Study among Thai 
Undergraduate Students 

ดร.เมลดา สุดาจิตรอาภา  
คณะศิลปศาสตร์ 

12 นักศึกษาไทยกับการอ่านบนโลกไซเบอร์  ดร.ศุภวัฒน์ พุกเจริญ  
คณะศิลปศาสตร์ 

13 การใช้คลังข้อมูลภาษาในการการสอนภาษาอังกฤษ ดร.ภาสพงศ์ ศรีพิจารณ ์ 
คณะศิลปศาสตร์ 

 
8.2 การนําเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2554 (Thailand Research Expo 2011) 

การนําเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2554 (Thailand Research Expo 2011) จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติเม่ือวันท่ี 26-30 สิงหาคม 2554 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ และ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้นําเสนอผลงานวิจัยในงานดังกล่าว ตามรายการดังนี้ 

1) การนําเสนอผลงานวิจัยภาคนิทรรศการ  จัดโดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง จํานวน 2 บูธ ผลงาน
ท่ีนําเสนอมีดังน้ี 

 
2) การนําเสนอผลงานภาคการประชุม จํานวน 1 ผลงาน เร่ือง “การบูรณาการในงานพัฒนาชุมชน”                  

โดย อาจารย์ ดร. พงษ์เทพ สันติกุล คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์   
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับ ผลงาน ผู้นําเสนอ 
1 แนวทางการบริหารจัดการการก่อสร้างท่ีอยู่อาศัยสําหรับผู้มีรายได้น้อย: 

กรณีศึกษาโครงการบ้านม่ันคง 
นางสาววิลาสินี เสียงหวาน 
 

2 การศึกษาวิเคราะห์กระบวนการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยแบบต่อเติมโดยผู้อยู่
อาศัยเอง ท่ีมีผลต่อการพัฒนาเมือง: กรณีศึกษาท่ีอยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย
ในกรุงเทพฯ และเวียดนาม 

อาจารย์ ดร. วิจิตรบุษบา มารมย์ 

3 ระบบควบคุมสภาพแวดล้อมทางสถาปัตยกรรมผ่านการตอบสนองต่อ
อารมณ์ทางมนุษย์: กรณีศึกษาสถานีงานส่วนบุคคล 

นายธาริต บรรเทิงจิตร 
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การส่งเสริมบรรยากาศทางการวิจัยการส่งเสริมบรรยากาศทางการวิจัย  
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99..  การส่งเสริมบรรยากาศทางการวิจัยการส่งเสริมบรรยากาศทางการวิจัย  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีนโยบายในการส่งเสริมการสนับสนุนบรรยากาศทางการวิจัยด้วยการจัดหาระเบียบ แนวทาง 
งบประมาณ สถานท่ี วัสุดุอุปกรณ์ และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้เพ่ือการวิจัย ในโครงการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ดังน้ี 

77..11    ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ดําเนินการก่อสร้าง “อาคารศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” ขึ้นเพ่ือเป็นหน่วยงาน

กลางในการให้บริการด้านการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองทางวิทยาศาสตร์แก่ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยท่ีมีการใช้งานในปัจจุบันและ
ท่ีมีจะมีต่อไปในอนาคต ภายใต้การกํากับดูแลของ คณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ือการวิจัย ซ่ึงมหาวิทยาลัยได้
จัดหาครุภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือประจํา ณ ศูนย์สัตว์ทดลอง มาต้ังแต่ปีงบประมาณ 2553 เป็นต้นมา โดยในปีงบประมาณ 2553 
ได้รับงบประมาณเพื่อจัดซ้ือครุภัณฑ์จํานวน 4 รายการ วงเงิน 5,887,996บาท และปีงบประมาณ 2554 ได้รับงบประมาณเพื่อจัดซ้ือ
ครุภัณฑ์ท้ังสิ้น 12 รายการ วงเงิน 1,830,556 บาท แต่เนื่องจากมหาวิทยาลัยประสบอุทกภัยทําให้อาคารได้รับความเสียหายขณะนี้
อยู่ระหว่างการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารจึงยังไม่สามารถเปิดใช้ศูนย์สัตว์ทดลองได้ 

77..22    โครงการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพ่ือการวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โครงการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพ่ือการวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมีนโยบายท่ีจะพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและการพัฒนาตามโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ และเพ่ือ

เป็นการรองรับคณาจารย์และนักวิจัยท่ีมีศักยภาพการเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพสูง รวมถึงการเพิ่มคุณภาพ
และประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยให้ได้มาตรฐานสากลอย่างย่ังยืน มหาวิทยาลัยจึงได้
นโยบายในการจัดสร้างศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์เพ่ือการวิจัยข้ันสูง เพ่ือจัดหาเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ท่ีมีประสิทธิภาพในการ
วิเคราะห์ตรวจสอบในระดับละเอียดร่วมกันของหน่วยงานในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพและวัสดุศาสตร์ 
และกลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด อันจะส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าทางผลงาน
วิชาการของมหาวิทยาลัยให้มีการพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดดเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาสังคมต่อไปอย่างต่อเนื่อง    
โดยการก่อสร้างศูนย์เคร่ืองมือ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ จะใช้งบประมาณในการก่อสร้างอาคารรวมทั้งสิ้น 210 ล้านบาท โดยเป็น
งบประมาณผูกพัน 3 ปี (2555-2557) ประกอบด้วย งบประมาณแผ่นดิน 136.5 ล้านบาท และงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย 
73.5 ล้านบาท โดยในขณะนี้ได้รับงบประมาณ    ในปี 2555 จากงบประมาณแผ่นดินแล้ว จํานวน 20.475 ล้านบาท และอยู่ระหว่าง
ทําการก่อสร้าง 

77..33      โครงการศูนย์วิจัยค้นคว้าและพัฒนาโครงการศูนย์วิจัยค้นคว้าและพัฒนายายา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในฐานะสถาบันอุดมศึกษา 1 ใน 9 แห่ง ท่ีได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัยวิจัย

แห่งชาติ (National Research University) มีเป้าหมายท่ีจะขับเคลื่อนไปสู่มหาวิทยาลัยวิจัยท่ีสามารถสร้างผลงานวิจัยท่ีคุณภาพ
และตอบสนองความต้องการของประเทศในการเข้าไปสู่การเป็นผู้นําในอาเซียน โดยเฉพาะอย่างย่ิงการวิจัยและพัฒนา อาหาร และ
เคร่ืองสําอางจากพืชสมุนไพร เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและสร้างทุนปัญญา (Creative Economy) อย่างเป็นระบบและครบวงจรตั้งแต่
การศึกษาค้นคว้า (discovery) การพัฒนา (Development) และการทําให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ (commercialization) จึง
ได้มีนโยบายท่ีจัดต้ัง “ศูนย์วิจัยค้นคว้าและพัฒนายา” ขึ้นเป็นหน่วยงานภายใน เพ่ือเป็นหน่วยงานกลางในการให้บริการเครื่องมือ
และอุปกรณ์การวิจัย และเป็นศูนย์รวมของนักวิจัยท่ีจะทํางานวิจัยรวมกันในลักษณะสหวิทยา/บูรณาการ เพ่ือวิจัยค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ท่ีมีผลการวิจัยทางคลินิก หรือการทดลองในมนุษย์ รับรองคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัย รวมทั้งถ่ายทอด
ผลงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีไปสู่ภาคเอกชนเพื่อทําให้เกิดการผลิตในเชิงพาณิชย์ต่อไป 

    ศูนย์วิจัยค้นคว้าและพัฒนายาได้รับงบประมาณ จํานวน 193,155,500 บาท จากโครงการเงินกู้เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและ
โครงสร้างพ้ืนฐาน (DPL) ภายใต้แผนปฎิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ประจําปีงบประมาณ 2554  โครงการศูนย์วิจัยค้นคว้าและพัฒนา
ยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จําแนกเป็นงบดําเนินการ 5,890,000 บาท งบประมาณค่าครุภัณฑ์ 162,265,500 บาท และงบค่า
ก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคาร 25,000,000 บาท และได้ดําเนินการจัดซ้ือครุภัณฑ์จํานวน 33 รายการเรียบร้อยทุกรายการแล้ว           
อยู่ระหว่างการปรับปรุงอาคาร และการจัดต้ังเครือข่ายศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัยค้นคว้าและพัฒนายาในส่วนภูมิภาค 4 ภูมิภาค 
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คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งในกลุ่มวิจัย (Center of Excellent ) และ
ร่วมผลักดันให้การวิจัยค้นคว้าและพัฒนายาเป็นวาระแห่งชาติต่อไป 

77..44      การจัดต้ังศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการการจัดต้ังศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการ  
มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการจัดต้ังศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการขึ้น เพ่ือมุ่งเน้นการพัฒนางานวิจัยและวิชาการของ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ มีความเป็นเลิศ  และสอดรับกับนโยบายการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย จึงได้จัดทําระเบียบ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการ พ.ศ. 2554 โดยมีสาระสําคัญในการจัดต้ังศูนย์ ดังน้ี 

1. เปน็การเสริมความเข้มแข็งให้กับคณะวิจัยท่ีมีความโดดเด่นอยู่แล้วเพ่ือให้สร้างการยอมรับในระดับนานาชาติ 
2. เป็นการสนับสนุนด้านการวิจัยมีความต่อเนื่อง มากกว่าการสนับสนุนการวิจัยแบบโครงการ ซ่ึงจะทําให้การพัฒนามี

เสถียรภาพและเป็นไปอย่างย่ังยืนมากกว่า 
3. มุ่งเน้นการเพิ่มและพัฒนาบุคลากรวิจัย โดยเฉพาะอย่างย่ิง นักวิจัยระดับหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral 

Researcher) และนักศึกษาระดับปริญญาเอก เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถด้นการทําวิจัยของมหาวิทยาลัย 
4. สร้างความยอบรับในแวดวงวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยดําเนินการสร้างผลงานวิจัยท้ังในเชิงคุณภาพและ

ปริมาณ การสร้างความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ ภาคสังคม หรือภาคประชาชน และมีบทบาทในองค์กรวิชาชีพในระดับ
นานาชาติ เป็นต้น 
      มหาวิทยาลัยได้ร่างระเบียบฯ ขึ้น กําหนดให้จัดสรรงบประมาณไม่เกินศูนย์ละ 1 ล้านบาท ท้ังนี้ กําหนดแผนการให้ทุน
สนับสนุนการดําเนินการของศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการได้ให้ทุนสนับสนุนงบประมาณเพื่อการดําเนินการ ในปีงบประมาณ 
2555 เป็นปีแรก จํานวน 5 ศูนย์ฯ งบประมาณรวม 5,000,000 บาท 

77..55      การสนับสนุนการดําเนินงานของหน่วยวิจัยเฉพาะทางการสนับสนุนการดําเนินงานของหน่วยวิจัยเฉพาะทาง 
หน่วยวิจัยเฉพาะทาง หมายถึง หน่วยท่ีประกอบด้วยอาจารย์ และ/หรือนักวิจัย ท่ีมีความชํานาญในการทําวิจัย หรือ

เชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่ง ร่วมกันดําเนินการไม่น้อยกว่า 3 คนขึ้นไป มีผลงานวิจัยหรือผลงานการประดิษฐ์ หรือผลงานทางด้าน
ศิลปกรรม ในด้านท่ีหน่วยของตนเองเชี่ยวชาญ เป็นท่ียอมรับในวงวิชาการในระดับชาติ  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดต้ังหน่วยวิจัยเฉพาะทางโดยเร่ิมตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา โดยได้ประกาศจัดต้ังหน่วยวิจัย
เฉพาะทางไปแล้วจํานวน 35 หน่วย แบ่งเป็นหน่วยวิจัยท่ีมหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนงบประมาณ 26 หน่วย หน่วยท่ีจัดต้ังโดยไม่
ผูกพันงบประมาณ 9 หน่วย และได้ยุบเลิกหน่วยวิจัยเฉพาะทางไปแล้วจํานวน 7 หน่วย คงเหลือหน่วยวิจัยเฉพาะทางท่ียังดําเนินการ
ท้ังสิ้น 28 หน่วย 

โดยสรุปผลการดําเนินงานจําแนกเป็นสาขาวิชา ดังนี้ สาขาสังคมศาสตร์ จํานวน  6  หน่วย    สายวิทยาและเทคโนโลยี 
จํานวน  11 หน่วย      สายสุขศาสตร์  จํานวน 10 หน่วย ดังน้ี 

 
1. หน่วยวิจัยสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

    1.1  หน่วยวิจัยเฉพาะทางผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรม 
           ประกาศจัดต้ังวันท่ี 12 พฤษภาคม 2551 (ครั้งท่ี 1/51) 
                      หัวหน้าหน่วยคือ  ผศ.อาชัญ  นักสอน (คณะศิลปกรรมศาสตร์) 
                      สมาชิก  :   1.  อ.ศรีชนา  เจริญเนตร 
                                     2. อ.รัชภูมิ  บัญส่งเสริม 
                     วัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยวิจัย 

1) เพ่ือวิจัยและศึกษาข้อมูลเพ่ือการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
2) เพ่ือยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรมชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดลําปางและพื้นที่ใกล้เคียง 
3)   เพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาลการพึ่งตนเองของชุมชนในท้องถ่ินนโยบายการพัฒนาท่ีย่ังยืนและหนึ่งตําบล  

หนึ่งผลิตภัณฑ์ 
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1.2   หน่วยวิจัยเฉพาะทางภูมิศาสตร์วัฒนธรรมในเชิงสหวิทยาการ 
                     ประกาศจัดต้ังวันท่ี 16 มิถุนายน 2552  (ครั้งท่ี 1/2552) 
                      หัวหน้าหน่วยวิจัย อาจารย์ทรงชัย  ทองปาน   (คณะศิลปศาสตร์) 
                      สมาชิก  :  1.  อ.ชัชวาล  เทียมถนอม 
                                    2.  อ.ปาริชาติ  อ่อนทิมวงศ์ 
                                    3.  อ.จุฑามาศ  ประมูลมาก 
                                    4.  อ.สิรจิตต์  เดชอมรชัย 
                                    5.  อ.ชนยา  ด่านสวัสด์ิ 
                     วัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยวิจัย  

1) เพ่ือศึกษาวิจัยเฉพาะทางด้านภูมิศาสตร์วัฒนธรรมในลักษณะสหวิทยาการ 
2) เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมและเผยแพร่งานวิจัยทางด้านภูมิศาสตร์วัฒนธรรม 

                     ผลงานท่ีสําคัญของหน่วยวิจัย ในรอบปี 2553 - 2554 
1) การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาวัฒนธรรมในแบบเรียนภาษาฝรังเศสสําหรับชาวต่างชาติ. วารสารมนุษยศาสตร์     

ปีท่ี 18 ฉบับท่ี 1 (มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2554) 
1.3   หน่วยวิจัยเฉพาะทางสถาปัตยกรรมเพ่ือนวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

ประกาศจัดต้ังวันท่ี 16 มิถุนายน 2552 (ครั้งท่ี 1/2552) 
หัวหน้าหน่วยวิจัย    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ  วีระปรียากูล  

(คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง) 
สมาชิก :    1. อ.ดร.กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์ 

      2. อ.กีรติ  ศตะสุข 
      3. อ.อรุณ  ศิริจานุสรณ ์
     4. อ.ณัฐศกัด์ิ  สุขศรี   
      5. อ.เอกภณ  จีวะสุวรรณ 

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยวิจัย 
1) ผลิตงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมอสังหาริมทรัพย์ ท้ังทางด้าน facility   management , 

financial management, construction management, property management, market 
management ท่ีสามารถนําผลการใช้เพ่ือจัดการปัญหาสังคมหรือเป็นงานวิจัยท่ีผลิตตามความต้องการของ
สังคม 

2) สร้างเครือข่ายการวิจัยและขยายผลการวิจัยสู่ภาคประชาชนด้วยการจัดประชุม อบรมสัมมนาเพ่ือนํา
ผลการวิจัยสู่การปฏิบัติและประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาท่ีเกี่ยวข้อง 

3) สร้างความเข้มเข็งทางวิชาการ ผลักดันสังคมไทยก้าวสู่สังคมแห่งความรู้ (knowledge society) 
4) ผลิตบทความทางวิชาการ/ บทความวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ 

 ผลงานท่ีสําคัญที่ของหน่วยวิจัย ในรอบปี 2553 - 2554 
1) Educational Management in Transitionalized World of the Faculty of Architecture and 

Planning in Thammasat University. US-China Education Review Vol.7, No.8, August 
2010,pp.62-72. 

2) Educational Management in a Changing World at the Faculty of Architecture and Planning 
Thammasat University. Journal of Administration and Development Mahasarakham 
University,pp.64-78. 

3) การพัฒนาอาคารชุดพักอาศัยเขตศูนย์กลางธุรกิจกรุงเทพมหานครกับการดําเนินการศึกษาวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม.วารสารสุทธิปริทัศน์ ปีท่ี 25 ฉบับท่ี 72 ม.ค.-เม.ย.2553,น.7-32. 

4) ความสัมพันธ์ของเวลาท่ีใช้ในการเดินทางประจําวันและระดับความสนใจซ้ือบ้าน : สู่การวิเคราะห์ทําเลและ
กลุ่มเป้าหมายท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์.มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ 28(1) ม.ค.-เม.ย.54, 
น.19-31. 
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5) นวัตกรรมระบบการจัดการพลังงานทดแทน: ความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการบ้านเดี่ยว  ระดับกลางใน
เชิงนิเวศน์. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีท่ี 13 ฉบับท่ี 1 มกราคม – 
เมษายน 2554, น. 29-41. 

6) ทัศนคติของผู้ซ้ือบ้านท่ีมีต่อโครงการบ้านจัดสรร บ้านไม่จัดสรร และอาคารชุด. วารสารศรีปทุม ปริทัศน์ 
ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2554  ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 2 
กรกฎาคม – ธันวาคม 2554,น.79-87. 

1.4   หน่วยวิจัยเฉพาะทางสถาปัตยกรรมเพ่ือชีวิตและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 
 ประกาศจัดต้ังวันท่ี 16 มิถุนายน 2552 (ครั้งท่ี 1/2552) 

                      หัวหน้าหน่วยวิจัย    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เฉลิมวัฒน์  ตันตสวัสด์ิ   
                          (คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการผังเมือง) 

                      สมาชิก  :   1. อ.วิชัย  เหล่าพาณิชย์กุล 
2. อ.สุมาลี  จินดาพล 
3. นางสาวจิฐิพร  วงศ์วัชรไพบูลย์ 
4. นายเอนก  สุวรรณชัยสกุล 
5. นางสาวมณิพร  พิชัยศักด์ิ 

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยวิจัย 
1)  ดําเนินการวิจัยเพ่ือให้ได้มาถึงข้อมูล และองค์ความรู้ท่ีสามารถนําไปสร้างแนวคิดในการออกแบบ

สถาปัตยกรรมท่ีเสริมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมย่ังยืน 
2) ออกแบบสถาปัตยกรรมท่ีส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีย่ังยืน โดยใช้ผลจากการวิจัย 
3) เผยแพร่ผลงานวิจัยและการออกแบบเพ่ือให้เกิดการกระจายองค์ความรู้สู่สังคม ซ่ึงช่วยทําให้เกิดความเข้าใจ

ท่ีถูกต้องของรูปแบบสถาปัตยกรรมท่ีส่งผลต่อการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและทําให้เกิดความยั่งยืนในระบบ
สิ่งแวดล้อม 

ผลงานท่ีสําคัญของหน่วยวิจัย ในรอบปี 2553 - 2554 
1) Integrative Passive Design for Climate Change: A New Approach for Tropical House Design 

in the 21st Century. BUILT,30 September 2010,pp.39-53. 
1.5   หน่วยวิจัยนวัตกรรมการสร้างชุมชนในการพัฒนาที่ยังยืน 

ประกาศจัดต้ังวันท่ี 16 มิถุนายน  2552 (ครั้งท่ี 2/2552) 
                      หัวหน้าหน่วยวิจัย    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉวีวรรณ  เด่นไพบูลย์    
                                               (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง) 
                      สมาชิก :    1. อ.มานัส  ศรีวาณิช 
  2. นายชนะพัน  พันชนะ 
  3. นางสาวสุนิษา มีนรินทร์ 

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยวิจัย 
1) สร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ในด้านการส่ือสารและปฏิสัมพันธ์เพ่ือช่วยในการออกแบบวางแผน และการ

พัฒนาเมืองอย่างย่ังยืน 
2) เสริมสร้างการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ด้านการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ในงานวิจัยเชิงปฏิบัติการลงสู่ชุมชน

และภาคสังคมและประชาคม 
3) สนับสนุนการถ่ายทอดนวัตกรรมด้านการออกแบบ การวางผัง และการพัฒนาเมืองสมัยใหม่ด้วยการส่งเสริม

ให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยการจัดอบรมในชุมชนต่างๆโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย 
4) เป็นศูนย์กลางในการสร้างเครือข่ายประสานวิจัย ในระดับนานาชาติเพ่ือนําไปสู่การพัฒนาศึกษาในขั้นสูง 
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1.6   หน่วยวิจัยทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ประกาศจัดต้ังวันท่ี 5 กุมภาพันธ์  2553 (ครั้งท่ี 1/2553) 

                      หัวหน้าหน่วยวิจัย  อาจารย์ ดร.อนุชา  ทีรคานนท์   (สถาบันไทยคดีศึกษา) 
                      สมาชิก :    1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แอนนา  จุมพลเสถียร  

2. นายสิโรตม์  ภินันท์รัชต์ธร 
3. นายอาสา  คําภา 
4. นางสุจิตรา  ไชยจันทร์ 
5. นางสาวกาญจนา  เหล่าโชคชัยกุล 

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยวิจัย 
1) เพ่ือสํารวจแหล่งทุนทางวัฒนธรรม 
2) เพ่ือประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเท่ียว 
3) เพ่ือพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน 
4) เพ่ือนําเข้าสู่ระบบการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน 

 
2. หน่วยวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 

2.1   หน่วยวิจัยพัฒนาเครื่องมือและส่ือการสอนฟิสิกส์ 
                     ประกาศจัดต้ังวันท่ี 28 เมษายน 2549 (ครั้งท่ี 1/2549) 
                      หัวหน้าหน่วยคือ  รศ.มนู  เฟ่ืองฟุ้ง    (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
                      สมาชิก :    1. รศ.ทวี  ฉิมอ้อย 

2. อ.กัลยา  เอ้ียประเสริฐศักด์ิ 
3. นายนิเทศ  บุญกลิ่น 
4. นางสาววาสนา  เฟ่ืองฟุ้ง  
5. อ.ปกรณ์  ปรีชาบูรณะ 

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยวิจัย 
1) ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือ/อุปกรณ์การทดลองทางฟิสิกส์ท้ังระดับพ้ืนฐานและข้ันสูง เพ่ือใช้ในการเรียน

การสอน ตลอดจนสื่อการสอนในรูปแบบของโปรแกรม 
2) ออกแบบและพัฒนาเครื่อง/อุปกรณ์วิจัยทางฟิสิกส์ เพ่ือลดการนําเข้า ซ่ึงจะเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีและ

องค์ความรู้ขึ้นในหน่วยงาน 
3) ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา นักวิทยาศาสตร์ของภาควิชาฟิสิกส์ให้ทํางานวิจัยในหัวข้อท่ีสนใจ 
4) รองรับการทํางานโครงงานพิเศษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  งานค้นคว้าอิสระ และวิทยานิพนธ์ของ

นักศึกษาฟิสิกส์ระดับบัณฑิตศึกษา 
5) เผยแพร่ผลงานระดับพ้ืนฐานสู่ระดับโรงเรียนมัธยมเพ่ือช่วยพัฒนาการเรียนการสอน 
6) เผยแพร่ผลงานในลักษณะของบทความตีพิมพ์และสิ่งประดิษฐ์เพื่อขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
7) ทํางานร่วมกับหน่วยงานวิจัยโพลิเมอร์ตัวนําในการสนับสนุนด้านการออกแบบและสร้างเคร่ืองมือท่ีจําเป็น 

เป้าหมาย 
1) ออกแบบและพัฒนาในด้านอุปกรณ์การทดลองฟิสิกส์ท่ีมีความแม่นยํา อย่างน้อยปีละ 1 การทดลอง 
2) พัฒนาสื่อการเรียนการสอนฟิสิกส์ท้ังด้านซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์ 
3) วิจัยและพัฒนาเคร่ืองเคลือบฟิล์มบางด้วยวิธีสปัตเตอริงในเวลา 2 ปี 
4) วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ท่ีจะนําไปจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร อย่างน้อยปีละ 1 ผลงาน 

 
 
 
 
 



รรายงานประจําปี ายงานประจําปี 22555533  --  22555544  227799  

  

 

ผลงานท่ีสําคัญของหน่วยวิจัย ในรอบปี 2553 - 2554  
1) The Construction of Pvdf Lens-Less Line-Focus Transducer,  Laos Journal on Applied 

Science,   Vol.1 No.1 November 2006, pp.183-188. 
2) The Measurement of Elastic Modulus of Materials by Using Lens-Lessline-Focus Pvdf 

Transducer, Laos Journal on Applied Science,Vol.1 No1 November 2006, pp.189-196. 
3) The Mesurement of Elastic Constants of Solids and Liquid by Using  Line-Focus 

Transducer, Kasetsart Journal Natural Scienceง 
สิทธิบัตรการประดิษฐ์ 

1) เครื่องจ่ายน้ําแบบอัตโนมัติ เลขท่ีสิทธิบัตร 24607 ออกให้วันท่ี  20 กันยายน  2551 
2) หัววัดค่าความนําไฟฟ้าของเหลวโดยวิธี แวน เดอ พาว   ออกให้วันท่ี 19 มกราคม 2553 
3) หัววัดระดับของเหลวท่ีอาศัยหลักการหักเหแสง   ออกให้วันท่ี  9 กรกฎาคม 2553 

 
2.2 หน่วยวิจัยเพ่ือการใช้ประโยชน์จากไมโครเวฟในงานวิศวกรรม 

                     ประกาศจัดต้ังวันท่ี  28 เมษายน 2549 (ครั้งท่ี 1/2549) 
                      หัวหน้าหน่วยคือ  ศ.ดร.ผดุงศักด์ิ  รัตนเดโช  (คณะวิศวกรรมศาสตร์) 
                      สมาชิก 1. อ.ดร. วาทิต  ภักดี 

2. อ.กริช  เจียมจิโรจน์ 
3. นายวัชระ เกาะแก้ว 

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยวิจัย 
1) พัฒนานวัตกรรมท่ีมีความเกี่ยวข้องกับการใช้ไมโครเวฟในงานวิศวกรรม โดยนําองค์ความรู้ท่ีได้จากทฤษฎี

การทดลอง งานนวัตกรรมเดิมและแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ รวมท้ังแนวคิดใหม่ๆ จากกงานวิจัยในสาย
งานอื่น มาเพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมใหม่ต่อไป 

2) พัฒนาแบบจําลองทางคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิคการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 
(Finite Element, Finite Volume, Finite Different Time Domain) เพ่ือใช้ในการทํานายพฤติกรรม
ไมโครเวฟในวัสดุไดอิเล็กตริก 

3) วิเคราะห์พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนระหว่างไมโครเวฟและวัสดุไดอิเล็กตริกชนิดต่างๆ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการศึกษา
เชิงลึกและเชิงประยุกต์ในการใช้ประโยชน์จากไมโครเวฟในงานวิศวกรรมต่อไป 

4) ถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่ภาคอุตสาหกรรมท้ังในส่วนของความรู้เชิงทฤษฎี การประยุกต์ใช้พลังงานไมโครเวฟ
ในทางปฏิบัติ และการนําเทคโนโลยีไมโครเวฟมาแทนที่เทคโนโลยีเดิมเพ่ือให้เกิดความก้าวหน้าในทาง
อุตสาหกรรม 

ผลงานท่ีสําคัญของหน่วยวิจัย ในรอบปี 2553 - 2554 
1. Analysis of Energy Consumption in Microwave and Convective Drying Process of Multi-

Layer Porous Material Inside a Rectangular Wave Guide. Experimental Thermal and Fluid 
Science 35 (2011)728-737. 

2. The Method of Fundamental Solutions for Solving Free Boundary Saturated Seepage 
Problem. 

3. Numerical analysis of microwave melting of ice-saturated porous medium filled in a 
rectangular waveguide with resonator using a combined transfinite interpolation and PDE 
methods. International Journal of Heat and Mass Transfer 54 (2011) 2043-2055. 

สิทธิบัตรการประดิษฐ์ 
1. สร้างเคร่ืองอบแห้งประหยัดพลังงาน ได้รับรางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ประจําปี 2544 จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ 
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2.3 หน่วยวิจัยทางด้านคอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบและการผลิต 
                     ประกาศจัดต้ังวันท่ี 28 กรกฎาคม 2549 (ครั้งท่ี 2/2549) 
                      หัวหน้าหน่วยคือ  ผศ.ดร.อภิวัฒน์  มุตตามระ    (คณะวิศวกรรมศาสตร์) 
                      สมาชิก :    1. ดร.จิรวรรณ  คล้อยภยันต์ 
                                     2. ผศ.ดร. สวัสด์ิ  ภาระราช 

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยวิจัย 
หน่วยวิจัยเทคโนโลยีการผลิตข้ันสูง จัดต้ังข้ึนเพ่ือค้นคว้าวิจัยในงานด้านเทคโนโลยีการผลิตข้ันสูง รวมถึงการ

ให้บริการอ่ืนๆ อาทิเช่น การฝึกอบรมด้าน Advanced Manufacturing การให้บริการข้อมูล บริการปรึกษาแนะนํา โดยงานวิจัยของ
ศูนย์จะเน้นให้ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีภาคการผลิตของ
ประเทศ 

ผลงานท่ีสําคัญของหน่วยวิจัย ในรอบปี 2553 - 2554 
1. การศึกษาผลกระทบของพารามิเตอร์ในการตัดวัสดุทังสเตคาร์ไบด์ โดยการกัดกร่อนด้วยลวดไฟฟ้าด้วยวิธีทา

กูชิ, วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 1 มกราคม – มิถุนายน 2554 หน้า 20-
27. 

2. A Study of hole drilling on Stainless Steel AISI431 by EDM Using Brass Tube Electrode. 
International Transaction Journal of Engineering, Management, & Applied Sciences & 
Technologies.2(4) September 2011,pp.471-481 

3. Influence of Carbon in Iron on Characteristics of Surface Modification by EDM in Liquid 
Nitrogen, American Transactions on Engineering & Applied Sciences, September 
2011,pp.41-55. 

4. Integrating Tabu Search and MPOSH Heuristic for Solving a Multiple-Period Oil Station 
Replenishment Problem, International Transaction Journal of Engineering, Management, & 
Applied Sciences & Technologies Vol: 2 Issue: 4. September 2011,pp. 447-460. 

2.4  หน่วยวิจัยการตรวจจับลักษณะผิดปกติโดยการประมวลผลคล่ืนสัญญาณและภาพถ่าย 
                     ประกาศจัดต้ังวันท่ี 26 ตุลาคม 2549 (ครั้งท่ี 2/2549) 
                      หัวหน้าหน่วยคือ  รศ.ณรงค์  บวบทอง    (คณะวิศวกรรมศาสตร์) 
                      สมาชิก :    1. ผศ.ดร. สัญญา  มิตรเอม 
                          2. รศ.ดร. สมชาติ  โชคชัยธรรม 
                          3. ดร.ดามพ์เมษ  บุณยะเวศ 
                          4. ดร.นภดล  อุชายภิชาติ 

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยวิจัย ในรอบปี 2553 - 2554 
เพ่ือสร้างและพัฒนาอุปกรณ์หรือวิธีการที่นําเทคโนโลยีด้านการประมวลผลสัญญาณมาใช้ในการตรวจจับลักษณะ

ผิดปกติ เช่น การตรวจจับสิ่งแปลกปลอมบนพื้นผิวอุปกรณ์ต่างๆ การตรวจจับลักษณะผิดปกติของสัณญาณไฟต่างๆ เช่น สัณญาณ
จากคลื่นหัวใจ เพ่ือนําไปสู่การวินิจฉัยโรคบางชนิด การตรวจสอบการใช้งานท่ีผิดปกติซ่ึงอาจเกิดจากผู้บุกรุกในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
โดยจะก่อให้เกิดผลการดําเนินการ ดังน้ี 

1) เพ่ือเป็นการรวมกลุ่มนักวิจัย ทางด้านการประมวลผลสัญญาณและโทรคมนาคม โดยกลุ่มนักวิจัยเอง ต่างก็
มีผลงานวิจัยอยู่แล้วและได้รับทุนสนับสนุนการหลายๆ แหล่ง อาทิเช่น จากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จาก
การสื่อสารแห่งประเทศไทย และจากบริษัทเอกชนนิเด็ค (Nidec) ดังนั้นเม่ือมีการรวมกลุ่มกันจึงทําให้หน่วยวิจัยเฉพาะนี้สามารถท่ี
จะดําเนินงานไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการวิจัยในระดับมาตรฐานสากล โดยองค์ความรู้ท่ีได้จากงานวิจัยในกลุ่มจะถูกเผยแพร่ใน
วารสารวิจัยท้ังในประเทศและต่างประเทศท่ีมีคุณภาพสูง 

3) เพ่ือดําเนินการวิจัยในลักษณะสหวิทยาการ (Multi-disciplinary) เนื่องจากกลุ่มนักวิจัยของหน่วยวิจัย
เฉพาะทางน้ีประกอบด้วย นักวิจัยท่ีมีความเชี่ยวชาญแขนงต่างๆ มีประสบการณ์ในการทําวิจัยเชิงลึก เป็นท่ียอมรับท้ังในระดับสากล
และระดับชาติ มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิจัยระดับนานาชาติหลายเรื่อง จึงเป็นการยืนยันถึงศักยภาพในการทําวิจัยของกลุ่ม ดังนั้น



รรายงานประจําปี ายงานประจําปี 22555533  --  22555544  228811  

  

 

หน่วยวิจัยจึงมีเป้าหมายที่จะนําองค์ความรู้ท่ีได้จากงานวิจัยต่างๆ มาประยุกต์ให้เกิดผลงานท่ีมีประโยชน์ต่อประเทศชาติในทาง
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี อาทิเช่น เทคโนโลยีด้านการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีด้านการสื่อสารโทรคมนาคมและ
เทคโนโลยีด้านการแพทย์ เป็นต้น 

4) เพ่ือให้เกิดการผลิตบัณฑิตด้านการประมวลผลสัญญาณและด้านโทรคมนาคม ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี จนถึง
ระดับปริญญาเอก 

ผลงานท่ีสําคัญของหน่วยวิจัย ในรอบปี 2553 - 2554 
1. Development of QRS Detection using Short-time Fourier Transform based Technique. IJCA 

Special Issue on “Computer Aided Soft Computing Techniques for Imaging and Biomedical 
Applications” CASCT, 2010. 

 
2.5 หน่วยวิจัยเฉพาะทางด้านยางธรรมศาสตร์ 

                     ประกาศจัดต้ังวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2550 (ครั้งท่ี 1/50) 
                      หัวหน้าหน่วยคือ รศ.ดร.ภาณุ  ด่านวานิชกุล  (คณะวิศวกรรมศาสตร์) 
                      สมาชิก :   1.  ผศ.แคทลียา  ปัทมพรหม 
                         2.  นางดวงกมล  เดโชจรัสศรี 
                      วัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยวิจัย 

1) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยด้านยางธรรมชาติ 
2) เพ่ือให้เกิดการพัฒนาด้านงานวิจัยยางอย่างย่ังยืนของประเทศ 
3) เพ่ือรวมกลุ่มกัลยาณมิตร ผู้เชี่ยวชาญด้านยางธรรมชาติในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้

และสนับสนุนซ่ึงกันและกันเพ่ือการพัฒนางานวิจัยยางอย่างมีประสิทธิภาพ 
4) เพ่ือสร้างนักวิจัยท่ีมีความเชี่ยวชาญด้านยางธรรมชาติท้ังในระดับอุดมศึกษา และบัณฑิตศึกษา 

ผลงานท่ีสําคัญของหน่วยวิจัย ในรอบปี 2553 - 2554 
1) Compatibillity Improvement of Rice Husk and Bagasse Ashes with Natural Rubber by 

Molten-State Maleation. European Journal of Scientific Research, Volume 43, issues3, 
September 2010 pp.411-416. 

2) Effects of Epoxidized Natural Rubber on Gas Barrier and Mechanical Properties of NR/BIIR 
Composites, Journal of Elastomers and Plastics Vol.43-July 2011,pp. 341-355. 

3) Coagulation of Skim Natural Rubber Latex using Chitosan or Polyacrylamide as an 
Alternative to Sulfuric Acid,Euro Journals of Scientific Research Vol.62 No.4,2011,pp. 437-
457. 

4) การใช้หลักการคาปิลลารีในการหา DRC ของน้ํายางสด. หนังสือวิจัยยางพารา เล่มท่ี 6 ของสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัยแห่งชาติ,มิถุนายน 2554,น.261-275. 

5) การเตรียมยางสกิมโดยใช้โคโตซานและโพลิอะคริลาไมด์ประจุบวกจับหางนํ้ายาง,หนังสือวิจัยยางพารา เล่ม
ท่ี 6 ของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยแห่งชาติ,มิถุนายน 2554,น.277-295. 

2.6 หน่วยวิจัยกลศาสตร์การคํานวณ  
                     ประกาศจัดต้ัง 8 กันยายน 2552 (ครั้งท่ี 2/2551) 
                      หัวหน้าหน่วยคือ ผศ.ดร.วิโรจน์  ลิ่มตระการ  (คณะวิศวกรรมศาสตร์) 
                      สมาชิก  :   1. อ.ดร.ชาญณรงค ์ อัศวเทศานุภาพ 
               2. อ.ดร. มนต์ชัย  พฤกษ์วิไลเลิศ 
               3. ดร.ศิโรจน์ ศิริทรัพย์ 
    4. นายบรรจง  เดชาพาณิชกุล 
                          5. นางสาวสุภารัตน์  รัตนานนท์ 
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วัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยวิจัย 
1) เป็นศูนย์กลางของนักวิจัย ทางด้านเทคโนโลยีกลศาสตร์การคํานวณ ด้านการถ่ายเทความร้อนกลศาสตร์

ของแข็ง กลศาสตร์ของแข็ง  กลศาสตร์และพลศาสตร์ของไหล  รวมถึงการประยุกต์ศาสตร์ดังกล่าวไปยังสาขาอ่ืนๆอย่างบูรณาการ 
ได้แก่ เทคโนโลยีทางการแพทย์ เทคโนโลยีทางการเกษตรภายในประเทศ ทําให้เกิดงานวิจัยแบบสหวิทยาการให้กับประเทศ และเป็น
หน่วยวิจัยเฉพาะทางท่ีมีศักยภาพในการวิจัยเทียบเท่ามาตรฐานสากล นอกจากนี้หน่วยวิจัยมีเทคโนโลยีบางอย่างเป็นของตัวเองอยู่
แล้ว อาทิ เช่น โปนแกรมวิศวกรรมการคํานวณ ท่ีใช้ในการวิจัยชั้นสูง ท่ีประดิษฐ์โดยกลุ่มนักวิจัยเอง และมีอุปกรณ์วิจัยท่ีมี
คุณภาพสูงภายใต้การสนับสนุนจากสภาวิจัยแห่งชาติ ทุนสนับสนุนจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ และสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย จึงทําให้หน่วยวิจัยเฉพาะทางสามารถที่จะดําเนินงานไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) เป็นหน่วยวิจัยเฉพาะทางเชิงสหวิทยาการ (Multi-disciplinary) กลุ่มนักวิจัยประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญ
แขนงต่างๆที่มารวมตัวกันในหน่วยวิจัยเฉพาะทาง โดยส่วนใหญ่เป็นนักวิจัยรุ่นใหม่ท่ีมีประสบการณ์ในการทําวิจัยเชิงลึกและเป็นท่ี
ยอมรับในระดับสากล และมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิจัยระดับนานาชาติรวมกันมากกว่า 15 รายการ จึงเป็นการยืนยัน  ศักยภาพใน
การทําวิจัยของกลุ่ม ซ่ึงองค์ความรู้ท่ีได้จากงานวิจัยสามารถนําไปประยุกต์ได้หลากหลายแขนงทางวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
อาทิเช่น ด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานม เทคโนโลยีการทํานายอายุผลิตภัณฑ์, วิศวกรรมทางการเกษตร, 
วศิวกรรมทางการแพทย์ , วิศวกรรมอากาศยาน และเทคโนโลยีอาหาร เป็นต้น 

3) ยกระดับงานวิจัยไทย ให้เข้าสู่มาตรฐานสากล โดยองค์ความรู้ท่ีได้จากงานวิจัยภายในกลุ่มจะถูกเผยแพร่ใน
วารสารวิจัยท้ังในประเทศและต่างประเทศท่ีมีคุณภาพสูง 

4) ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านกลศาสตร์การคํานวณให้กับคนไทยทุกระดับท้ังในภาคการศึกษา (ผลิตบัณฑิตท้ังใน
ระดับปริญญาตรีจนถึงระดับปริญญาเอก) และภาคอุตสาหกรรม โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ท่ีสามารถผลิตข้ึนเองได้ในประเทศและมี
มาตรฐานของผลผลิต ในระดับสากลท่ีสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ 

5) สร้างอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพ ราคาถูก ได้ภายในประเทศไทย และเป็นผลงานท่ีสามารถย่ืนขอสิทธิบัตรได้ 
6) เนื่องจากกลุ่มนักวิจัยมีความร่วมมือและมีความสัมพันธ์กันเป็นอย่างดีอยู่แล้วกับองค์กรวิจัยท่ีมีคุณภาพสูงใน

ต่างประเทศ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์อย่างสูงในการแลกเปลี่ยนข้อมูลการวิจัย และเคร่ืองมือวิจัย และการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศไทยกับประเทศนั้นๆ ในโครงการอ่ืนๆ 

 ผลงานท่ีสําคัญของหน่วย ในรอบปี 2553 - 2554 
1) Determination of KI,KII And Trajectory of Initial Crack by Adaptive Finite Element Method 

and Photoelastic Technique. Experimental Techniques,July/August 2010. pp.27-35. 
2) A Feasibility Study on Production of Solid Fuel From Glycerol and Agricultural Wastes. 

International Transaction Journal of Engineering, Management, & Addlied Sciences & 
Technologies,pp.43-51. 

 
2.7 หน่วยวิจัยห้องปฏิบัติการส่ือสารเชิงแสงและควอนตัม    

                     ประกาศจัดต้ังวันท่ี 16 มิถุนายน 2552 (ครั้งท่ี 2/2552) 
                      หัวหน้าหน่วยวิจัย  รศ.ดร.วันชัย  ไพจิตโรจนา  (คณะวิศวกรรมศาสตร์) 
                     วัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยวิจัย 

1) เป็นศูนย์กลางของนักวิจัย ทางด้านการเข้ารหัสลับเชิงควอนตัม (Quanturm Cryptography) ด้านการ
สื่อสารเชิงแสงแบบโฟตอนเดี่ยวบนเส้นใยแก้วนําแสง รวมถึงการรักษาความปลอดภัยในการสื่อสารเครือข่าย (Network Security) 
นอกจากนั้นยังรวมไปถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับระบบการรักษาความปลอดภัยของการสื่อสารข้อมูล ทําให้เกิดงานวิจัยให้กับ
ประเทศ และเป็นหน่วยวิจัยเฉพาะทางท่ีมีศักยภาพในการวิจัยเทียบเท่ามาตรฐานสากล นอกจากนี้หน่วยวิจัยยังได้สร้างอุปกรณ์
ต้นแบบท่ีใช้ในการทําวิจัย ซ่ึงเป็นการลดต้นทุนในการทําเข้าอุปกรณ์จากต่างประเทศ และมีอุปกรณ์วิจัยท่ีมีคุณภาพสูง มีทุน
สนับสนุนจากสภาวิจัยแห่งชาติ ทุนสนับสนุนจากศูนย์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย จึงทําให้หน่วยวิจัยเฉพาะทางสามารถที่จะดําเนินงานไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) เป็นหน่วยวิจัยเฉพาะทางเชิงสหวิทยาการ (Multi-disciplinary) กลุ่มนักวิจัยประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญ
แขนงต่างๆ ท่ีมารวมตัวกันในหน่วยวิจัยเฉพาะทาง โดยส่วนใหญ่เป็นนักวิจัยรุ่นใหม่ท่ีมีประสบการณ์ในการทําวิจัยเชิงลึกและเป็นท่ี
ยอมรับในระดับสากล และมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิจัยระดับนานาชาติ จึงเป็นการยืนยันศักยภาพในการทําวิจัยของกลุ่ม ซ่ึงองค์



รรายงานประจําปี ายงานประจําปี 22555533  --  22555544  228833  

  

 

ความรู้ท่ีได้จากงานวิจัยมีความสําคัญต่อระบบการรักษาความปลอดภัยในการสื่อสารข้อมูล ท้ังในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้แก่ 
ทางการทหาร การธนาคารและหน่วยงานท่ีต้องการป้องกันข้อมูลสําคัญๆ ไม่ให้ถูกขโมย 

3) ยกระดับงานวิจัยไทย ให้เข้าสู่มาตรฐานสากล โดยองค์ความรู้จากงานวิจัยภายในกลุ่มจะถูกเผยแพร่ใน
วารสารวิจัยท้ังในระดับประเทศและต่างประเทศท่ีมีคุณภาพสูง 

4) ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเข้ารหัสเชิงควอนตัมให้กับบุคลากรในภาคการศึกษา (ผลิตบัณฑิตท้ังในระดับ
ปริญญาตรีจนถึงระดับปริญญาเอก) และภาคอุตสาหกรรม โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ท่ีสามารถผลิตข้ึนเองได้ในประเทศไทยและมี
มาตรฐานของผลผลิต ในระดับสากลท่ีสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ 

5) สร้างอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพ ราคาถูก ได้ภายในประเทศไทยและเป็นผลงานท่ีสามารถย่ืนขอจดสิทธิบัตรได้ 
6) เนื่องจาก กลุ่มนักวิจัยมีความร่วมมือและมีความสัมพันธ์กันเป็นอย่างดีอยู่แล้วกับองค์กรวิจัยท่ีมีคุณภาพสูง

ในต่างประเทศ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์อย่างสูงในการแลกเปลี่ยนข้อมูลการวิจัย และเคร่ืองมือวิจัย และการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศไทยกับประเทศนั้นๆ ในโครงการอ่ืนๆ 

2.8 หน่วยวิจัยทางด้านการวิจัยดําเนินงานและสถิติอุตสาหกรรม 
                     ประกาศจัดต้ังวันท่ี 16 มิถุนายน 2552 (ครั้งท่ี 2/2552) 
                      หัวหน้าหน่วยวิจัย     รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ชนัน  เหลืองไพบูลย์    (คณะวิศวกรรมศาสตร์) 
                      สมาชิก :  1. ผศ.ดร.บุษบา  พฤกษาพันธ์ุรัตน์ 
               2. ผศ.ดร.ดนุพันธ์ วิสุวรรณ 
               3. ผศ.ดร.เสมอจิตร  หอมรสสุคนธ์ 
                     วัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยวิจัย 

ISO-RU is able to provide a fast and efficient service to its clients. The Unit is completely 
self-financing and supports itself by providing consultancy and training. This self-supporting unit is dedicated to 
improve industrial processes via the uses of “Industrial Statistic”, “Quality Improvement Tools”, “Operational 
Excellence”  ,  “Decision Tools”, “ Learn Manufacturing”, “Road Map to Six Sigma”, and “World Class” 
Manufacturing (WCM)”, e.g. 

- Problem Solving Methods 
- Project Charter 
- Gauge R&R 
- Sigma Calculation 
- Process Mapping /Base Lining 
- Statistical Methods 
- Regression Methods 
- Analysis of Means/Variance 
- Capability Studies 
- Design of Experience (DOE) 
- Control Plans 
- Poka-Yoke 
- 5 S’s 
- Maintenance Management 
- Industrial Asset Management 
- Industrial Service 
- Procedure Documentation 
- Control Charts 
- Advanced SPC 
- Failure Modes and Effect Analysis (FMEA) 
- Measurement Systems Analysis (MSA) 
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2.9 หน่วยวิจัยความเป็นเลิศทางด้านพลังงานเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 
ประกาศจัดต้ังวันท่ี 16 มิถุนายน 2552 (ครั้งท่ี 2/2552) 

                      หัวหน้าหน่วยวิจัย     อาจารย์ ดร.หาญพล  พ่ึงรัศมี  (คณะวิศวกรรมศาสตร์) 
                      สมาชิก :   1. ผศ.ดร.ภณิดา  ซ้ายขวัญ 
               2. อ.ดร.ไพรัช  อุศุภรัตน์ 
               3. ผศ.ดร.วรณี  แพ่งจันทึก 

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยวิจัย 
1) เพ่ือพัฒนางานวิจัยพ้ืนฐานและประยุกต์ ท่ีเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่าง พลังงาน สิ่งแวดล้อม และ

เศรษฐกิจ (พลังงานเชิงนิเวศเศรษฐกิจ: ECO-Energy) 
2) ศึกษาแนวทางในการพัฒนางานวิจัย เพ่ือนําไปสู่การแก้ปัญหาพลังงานและสิ่งแวดล้อมท่ีสอดคล้องตาม

นโยบายของประเทศ 
3) เพ่ือเป็นศูนย์กลางขององค์ความรู้ในด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม พร้อมท้ังให้คําปรึกษาและเผยแพร่สู่

องค์กรท้ังภาครัฐและเอกชน 
2.10 หน่วยวิจัยพลาสมาและนิวเคลียร์ฟิวชัน 

                     ประกาศจัดต้ังวันท่ี 1 กันยายน  2553 (ครั้งท่ี 2/2553) 
                      หัวหน้าหน่วยวิจัย     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  อ่อนจันทร์  (สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร) 
                      สมาชิก :    1. อาจารย์ ดร.นพพร  พูลยรัตน์ 

2. อาจารย์ ดร.สุจินต์  สุวรรณะ 
3. ดร.รพพน  พิชา 
4. นางสาวอัมพิกา  ชุมมัธยา 

                     วัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยวิจัย 
1) เป็นศูนย์กลางของนักวิจัย ทางด้านเทคโนโลยีพลาสมาและพลังงานนิวเคลียร์ภายในประเทศ และเป็นหน่วย

วิจัยเฉพาะทางท่ีมีศักยภาพในการวิจัยเท่ียบเท่ามาตรฐานสากล นอกจากนี้หน่วยวิจัยมีความสามารถในการทําวิจัยซ่ึงเป็นท่ียอมรับใน
ประเทศและต่างประเทศ โดยมีความร่วมมือทางวิชาการกับหลายหน่วยงานในต่างประเทศ เช่น ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่าง
ประเทศ สถาบันวิจัย Commissariat a l’Energie Atomique (CEA) ประเทศฝร่ังเศส มหาวิทยาลัย Lehigh ประเทศสหรัฐอเมริกา 
และ มหาวิทยาลัย Kyoto ประเทศญี่ปุ่น โดยได้รับการสนับสนุนเงินทุนวิจัยจากหลายแหล่ง อาทิเช่น งบประมาณแผ่นดินผ่านทาง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) สภาวิจัยแห่งชาติ และ
มูลนิธิโทเรเพ่ือการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ จึงทําให้หน่วยวิจัยเฉพาะทางสามารถที่จะดําเนินงานไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) เป็นหน่วยวิจัยเฉพาะทางเชิงสหวิทยาการ (Multi-disciplinary) กลุ่มนักวิจัยประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญแขนง
ต่างๆที่มารวมตัวกันในหน่วยวิจัยเฉพาะทาง โดยส่วนใหญ่เป็นนักวิจัยรุ่นใหม่ท่ีมีประสบการณ์ในการทําวิจัยเชิงลึกและเป็นท่ียอมรับ
ในระดับสากลและมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิจัยระดับนานาชาติรวมกันมากกว่า 30 รายการ 

3) ยกระดับงานวิจัยไทย ให้เข้าสู่มาตรฐานสากล โดยองค์ความรู้ท่ีได้จากงานวิจัยภายในกลุ่มจะถูกเผยแพร่ใน
วารสารวิจัยท้ังในประเทศและต่างประเทศท่ีมีคุณภาพสูง 

4) เนื่องจาก กลุ่มนักวิจัยมีความร่วมมือและมีความสัมพันธ์กันเป็นอย่างดีอยู่แล้วกับองค์กรวิจัยท่ีมีคุณภาพสูง
ในต่างประเทศ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์อย่างสูงในการแลกเลปี่ยนข้อมูลการวิจัยและเคร่ืองมือวิจัยและการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศไทยกับประเทศนั้นๆในโครงการอ่ืนๆ 

2.11 หน่วยวิจัยระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน 
                     ประกาศจัดต้ังวันท่ี 1 กันยายน  2553 (ครั้งท่ี 2/2553) 
                      หัวหน้าหน่วยวิจัย    รองศาสตราจารย์ สุเพชร  จิรขจรกุล  (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
                      สมาชิก :   1.  นายณัฐพล  จันทร์แก้ว 
                                    2.  นายพีระวัฒน์  แกล้ววิการณ์ 
                                    3.  ดร.กาญจนา  นาคะภากร 
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                     วัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยวิจัย 
1)  เพ่ือศึกษาและวิจัย ระบบสารสนเทศเชิงพ้ืนท่ี แบบบูรณาการด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง 
2)  เพ่ือให้บริการให้คําปรึกษาและพัฒนาบุคลากร และสนับสนุนการศึกษาและวิจัยด้านระบบภูมิสารสนเทศ 
3)  เผยแพร่องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยัภูมิสารสนเทศส่าองค์กร และบุคลากรระดับท้องถ่ิน 

3 หน่วยวิจัยสาขาสุขศาสตร์ 
3.1 หน่วยวิจัยเภสัชวิทยาและพิษวิทยาของผลิตภัณฑธ์รรมชาติ 

                     ประกาศจัดต้ัง  28  เมษายน 2549 (ครั้งท่ี 1/2549) 
                      หัวหน้าหน่วยคือ  รศ.น.สพ.ดร.สีวบูรณ์  สิรีรัฐวงศ ์ (คณะแพทยศาสตร์) 
                      สมาชิก  :   1.   รศ.ดร. ศิริเพ็ญ  ต่ออุดม 
       2.   ผศ.สุภาพร  วรรณศิริ 
       3.   ผศ.ดร.พินทุสร  หาญสกุล 
       4.   อ.อัมรัตน์  ศรีสวัสด์ิ 
       5.   ผศ.อมรณัฎฐ์  ทับเปีย 
       6.   ผศ.ศุภเกต  แสนทวีสุข 
                                     7.   ผศ.พรรัตน์  ระบิลทศพร 
                                     8.   ผศ.ณัฎฐกัญญา  สุวรรณสิขิต 
                                     9.   อ.ดร.นันทิยา  สมภาร 
                                     10. อ.ดร.ปริศนา  ปิยะพันธ์ุ  
 วัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยวิจัย 

ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพ เนื่องจากเป็นประเทศท่ีมีภูมิประเทศในเขตร้อนชื้น 
ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงก่อให้เกิดทรัพยากรธรรมชาติหลากหลายชนิดท่ีทรงคุณค่า สามารถนํามาใช้เพ่ือพัฒนาประเทศให้
เจริญก้าวหน้าได้อย่างย่ังยืน สมุนไพรก็นับว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติอันหนึ่งท่ีสําคัญเนื่องจากสามารถก่อประโยชน์ให้กับประชากร
ของประเทศด้านสาธารณสุข โดยมีการสร้างองค์ความรู้การใช้สมุนไพรบําบัดและรักษาโรคจากภูมิปัญญาชาวบ้านมาเป็นระยะเวลา
ยาวนาน ด้วยเหตุผลดังกล่าวกระทรวงสาธารณสุขจึงได้กําหนดการพัฒนาและวิจัยสมุนไพรไทยในนโยบายแห่งชาติด้านยา 2536 ไว้
อย่างชัดเจน  โดยมีเนื้อหาสาระสําคัญคือ การให้การสนับสนุนวิจัยสมุนไพรต่อประชาชนเพ่ือประโยชน์ในการใช้สมุนไพรบําบัดและ
รักษาโรคได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 

ผลงานท่ีสําคัญของหน่วยวิจัย ในรอบปี 2553 - 2554 
1. Acute and Chronic oral toxicity of Standardized water extract from the fruit of Phyllanthus 

emblica Linn. International Journal of  Applied Research in Natural Products Vol.(1),pp.48-
58, March-April2010. 

2. Antitumour Effects of Phyllanthus Emblica L.: Induction of Cancer Cell Apoptosis and 
Inhibition of In Vivo Tumour Promotion and In Vitro Invasion of Human Cancer Cells. 
Phytotherapy Research phytother,RES ,2010. 

3. Anti-inflanmatory and analgesic activities of te water extract from the fruit of Phyllanthus 
emblica Linn. International Journal of Applied Research in Natural Products Vol.3(2),pp.28-
35, June-July 2010. 

3.2 หน่วยวิจัยภูมิปัญญาอาหารไทยเพื่อสุขภาพ 
ประกาศจัดต้ัง 28 กรกฎาคม 2549 (ครั้งท่ี 2/2549) 
หัวหน้าหน่วยคือ      รศ.ดร.นุชสิริ  เลิศวุฒิโสภณ    (คณะแพทยศาสตร์) 
สมาชิก  :   1. รศ.ดร. สวนิต  อ่องรุ่งเรือง 

      2. ผศ.ทิพวรรณ  หรรษคุณาชัย 
                          3. ผศ.ปราณ ี นันทศรี 
                          4. วนิดา  จันทร์ผสม  
                          5. ชิษณุชา  สัตพนพันธ์ุ 
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                          6. เฉลิม  จันทร์ผสม 
                          7. เบญจพรรณ  บุรวัฒน์ 

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยวิจัย 
สร้างงานวิจัยครอบคลุมสารในอาหารที่ให้ประโยชน์ต่อสุขภาพป้องกันโรคโดยพาดพิงถึงภูมิปัญญา วัฒนธรรม

การบริโภคของคนไทย 
ผลงานท่ีสําคัญของหน่วยวิจัย ในรอบปี 2553 - 2554 

1) ฤทธ์ิต้านออกซิเดชันและองค์ประกอบทางเคมีของข้าวเหนียวก่ําพันธุ์พ้ืนเมืองของไทย. ธรรมศาสตร์เวชสาร 
ปีท่ี 10 ฉบับที่ 2 ประจําเดือนเมษายน – มิถุนายน 2553. 

2) ฤทธ์ิต้านเอนไซม์ไทโรซิเนสของข้าวเหนียวก่ําพันธ์ุพ้ืนเมืองของไทย. ธรรมศาสตร์เวชสาร ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 1 
ประจําเดือนมกราคม-มีนาคม 2553. 

 3.3   หน่วยวิจัยโรคไตเขตร้อนในเด็ก 
                     ประกาศจัดต้ัง 26 ตุลาคม 2549 (ครั้งท่ี 3/2549) 
                      หัวหน้าหนว่ยคือ      ผศ.พญ.สุขเกษม  โฆษิตเศรษฐ   (คณะแพทยศาสตร์) 
                      สมาชิก :    1. ผศ.น.ส.พ.ดร. สวีบูรณ์  สิริรัฐวงศ์ 

2. นางสาวกาญจนา  ใจจ้อย 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยวิจัย 

โรคไตเป็นสาเหตุท่ีสําคัญของการเสียชีวิตของประชากรท่ัวโลกรวมทั้งประชากรในประเทศไทย ภาวะไตวาย
เรื้อรังท้ังในผู้ป่วยเด็กและผู้ใหญ่มีความจําเป็นท่ีจะต้องได้รับการบําบัดทดแทนไตด้วยวิธีการฟอกเลือดหรือการล้างช่องท้อง หรือการ
ปลูกถ่ายไตซ่ึงทําให้สูญเสียงบประมาณของประเทศเป็นจํานวนมาก เกิดความรู้ความเข้าใจในกลไกการเกิดโรค อันจะนํามาซ่ึงการ
พัฒนาความรู้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไตซ่ึงจะป้องกันการเกิดภาวะไตวายเรื้อรังในอนาคตหน่วยวิจัยสรีรวิทยาของโรคไต มี
นโยบายหลักในการศึกษาพยาธิสรีรวิทยาของการเกิดโรคไต โดยเฉพาะโรคไตที่พบบ่อยในประเทศไทย โดยได้วางแผนและเริ่ม
ดําเนินการวิจัยในเบื้องลึก เช่น การศึกษาหาความผิดปกติของยีนท่ีเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคไตโดยการใช้เทคนิคการหาโปรตีนใน
ปัสสาวะ (proteomic) เป็นต้น โดยมีแนวคิดหลักในการสร้างงานวิจัยแบบสหสาขาและสหสถาบัน 

ผลงานท่ีสําคัญของหน่วยวิจัย ในรอบปี 2553 - 2554 
1. Hypertension in Thai Children: a report from a hospital in suburban area. Journal Medical 

Association Thai, Volume93 suppl . 2010. 
2. Pediatric Systemic Lupus Erythematosus in Thammasat. Journal Medical Association Thai, 

Volume 93 suppl. 2010. 
 

3.4 หน่วยวิจัยการสืบสวนระบาดวิทยาในโรงพยาบาลและมาตรการป้องกัน 
ประกาศจัดต้ัง  26  ตุลาคม 2549 (ครั้งท่ี 3/2549) 
หัวหน้าหน่วยคือ  ผศ.นพ.อนุชา  อภิสารธนรักษ์   (คณะแพทยศาสตร์) 

                      สมาชิก :    1. อ.นพ.ธนา  ขอเจริญพร 
               2. นางกนกพร  ทองภูเบศร์ 
               3. น.ส.ชนานาถ  เยือกเย็น 

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยวิจัย 
1) เพ่ือพัฒนาคุณภาพของการวิจัยสืบสวนระบาดวิทยาในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ 
2) เพ่ือหามาตรการป้องกันการะบาดของโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ 
3) เพ่ือเป็นแนวทางในการทําวิจัยการสืบสวนระบาดวิทยาในโรงพยาบาล สําหรับโรงพยาบาลอ่ืนๆ ในประเทย

ไทย 
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3.5 หน่วยวิจัยเฉพาะทางการจัดการความรู้ด้านสร้างเสริมสุขภาพสําหรับการศึกษาแพทย์ 
ประกาศจัดต้ัง 19 กุมภาพันธ์ 2550 (ครั้งท่ี 1/50) 

                      หัวหน้าหน่วยคือ  ศ.นพ.สุรศักด์ิ  บูรณตรีเวทย์ (คณะแพทยศาสตร์) 
                      สมาชิก :    1. รศ.นพ. วิวัฒน์  พุทธวรรณไชย 
                2. อ.นพ.พสิษฐ์พล  วัชรวงศ์วาน 
               3. อ.พญ.นติมา  ติเยาว์ 
                     วัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยวิจัย 

1) เพ่ือศึกษาถึงเนื้อหาการสร้างเสริมสุขภาพในหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต 
2) เพ่ือจัดทําระบบฐานข้อมูลงานวิจัยสร้างเสริมสุขภาพในประเทศไทย 
3) เพ่ือจัดทําระบบการจัดการความรู้ด้านสร้างเสริมสุขภาพสําหรับการศึกษาแพทย์ 

ผลงานท่ีสําคัญของหน่วยวิจัย ในรอบปี 2553 - 2554 
1) การประเมินความเสี่ยงมะเร็งจากการสัมผัสกัมมันตรังสีจากโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์,วารสารธรรมศาสตร์

เวชสาร.เดือนเมษายน-มิถุนายน 2554 หน้า 182-194. 
2) Health risk assessment of workers exposed to metals from an aluminium production plant, 

Journal of the Thai Medical Association of Thailand., December 2010,pp.s136-s141. 

3.6 หน่วยวิจัยระบบมาตรฐานด้านสารสนเทศทางการแพทย์และสุขภาพไทย 
ประกาศจัดต้ัง 19 กุมภาพันธ์ 2550 (ครั้งท่ี 1/2550) 

                      หัวหน้าหน่วยคือ      ผศ.เรืออากาศเอก นพ.วรรษา  เปาอินทร์  (คณะแพทยศาสตร์) 
                      สมาชิก :    1. รศ.พญ.อุทัยรัศม์ิ  เชื่อมรัตนกุล 
                          2. ผศ.ทพ.ยสนันท์  จันทรเวคิน 

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยวิจัย 
เพ่ือศึกษาวิจัยระบบมาตรฐานด้านสารสนเทศทางการแพทย์และสาธารณสุขไทย ได้แก่    คําจํากัดความ

รหัสมาตรฐาน ชุดข้อมูล ระบบฐานข้อมูล กลไกการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลในระบบบริการสุขภาพของประเทศไทยและมี
เป้าหมายในการร่วมพัฒนาศักยภาพในการวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการให้บริการวิชาการภายนอก
และภายในสถาบัน 

3.7 หน่วยงานวิจัยเฉพาะทางการส่องกล้องในสตรีท่ีมีระดูผิดปกติ 
  ประกาศจัดต้ัง 19 กุมภาพันธ์ 2550 (ครั้งท่ี 1/2550) 
                      หัวหน้าหน่วยคือ ผศ.นพ.ชํานาญ  แท่นประเสริฐกุล (คณะแพทยศาสตร์) 
  สมาชิก  :   1. ผศ.นพ.สกล มูนสุข 
     2. รศ.นพ. พฤหัส ต่ออุม 
                     วัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยวิจัย 

1) เพ่ือศึกษาความชุกและอุบัติการณ์ของภาวะระดูผิดปกติชนิดต่างๆ โดยการส่องกลอ้งวินิจฉัย 
2) เพ่ือศึกษาแนวทางท่ีเหมาะสมในการตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุของภาวะระดูผิดปกติ ด้วยการส่องกล้องทางนรี

เวช 
3) เพ่ือศึกษาโรคทางนรีเวชที่เป็นสาเหตุของ ภาวะระดูผิดปกติได้ เช่น โรคเนื้องอกรังไข่ (Ovarian tumor) 

โรคเนื้อเย่ือบุโพรงมดลูกผิดท่ี (Endometriosis, endometriotic cyst) โรคเนื้องอกมดลูก (leiomyoma) 
เป็นต้น ด้วยการส่องกล้องทางนรเีวช 

4) เพ่ือศึกษาถึงประสิทธิภาพและข้อดี-ข้อเสีย ของการรักษา ภาวะระดูผิดปกติ และโรคท่ีเก่ียวข้องโดย
เปรียบเทียบการผ่าตัดโดยใช้การผ่าตัดส่องกล้องและการผ่าตัดแบบเดิม 

5) ติดตามการรักษาและการดําเนินโรคของผู้ป่วยในระยะยาว รวมถึงคุณภาพชีวิตของการผ่าตัดแบบส่องกล้อง 
ผลงานท่ีสําคัญของหน่วย ในรอบปี 2553 - 2554 

1) Transvaginal color Doppler study of uterine artery: Is there a role in chronic pelvic pain?. 
Journal of Obstetrics and Gynaecology Research, Volume36 Issue6  December 2010, 
pp.1174-1178. 
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2) A Modified Technique to Simplify TLH with New Developed Uterine Manipulator; Anurach 
Uterine Manipulator (AUM). Journal of the Medical Association of Thailand, Volume93 
suppl.7 December 2010, s154-s159. 

3.8 หน่วยวิจัยการต้ังครรภ์ที่มีภาวะเส่ียงสูง 
ประกาศจัดต้ัง 19 กุมภาพันธ์ 2550 (ครั้งท่ี 1/2550) 

                      หัวหน้าหน่วยคือ  รศ.นพ.เด่นศักด์ิ  พงศ์โรจน์เผ่า  (คณะแพทยศาสตร์) 
สมาชิก :    1. ผศ.พญ.จรินทร์ทิพย์  สมประสิทธ์ิ 

                         2. ผศ.พญ.อธิตา  จันทเสนานนท์ 
                         3. อ.พญ.ต้องตา  นันทโกมล 

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยวิจัย 
1) เพ่ือศึกษา ค้นคว้า วิจัย การตั้งครรภ์ ท่ีมีภาวะเสี่ยงสูงต่อการตายและทุพพลภาพของมารดาและทารก 
2) เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในการดูแลการต้ังครรภ์ท่ีมีภาวะเสี่ยงสูง 
3) เพ่ือสุขภาพอนามัยท่ีดีต่อสตรีตั้งครรภ์และทารก 

ผลงานท่ีสําคัญของหน่วยวิจัย ในรอบปี 2553 - 2554 
1) The value of middle cerebral artery-umbilical artery pulsatility index ratio in prediction of 

severe fetal growth restriction. Thammasat Medical Journal, Vol.10 No.3, July-September 
2010, pp.265-270. 

2) Uterine artery Doppler flow in advanced maternal age at 17-24 weeks of gestation. 
Thammasat Medical Journal, Vol.10 No.3,July-September 2010, pp.271-280. 

3.9 หน่วยวิจัยสมุนไพรเพื่อการรักษาโรคหืด 
                      ประกาศจัดต้ัง 19 กุมภาพันธ์ 2550 (ครั้งท่ี 1/2550) 
                      หัวหน้าหน่วยคือ ผศ.พญ.อรพรรณ  โพชนุกูล  (คณะแพทยศาสตร์) 
                      สมาชิก :    1. ศ.ทพ. สิทธิชัย  ขุนทองแก้ว 
              2. อ.ทพญ.วิสาขา  อุปพงศ ์
              3. น.ส.ธีรนุช  แสนสุข 
              4. น.ส.ลัดดา  มีสุข  
                                     5. น.ส.นภาพร  พัฒนาเจริญชัย 

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยวิจัย 
1) การศึกษาพฤกษเคมีของสมุนไพรท่ีมีศักยภาพในการรักษาโรคหอบหืด 
2) การตรวจสอบเอกลักษณ์ทางเคมีของสารสกัด เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการควบคุมคุณภาพของสารสกัดท่ีใช้ใน

การทดลองข้ันต่อไป 
3) การศึกษาอณูชีววิทยาและฤทธ์ิทางเภสัชวิทยาของสารสกัดสมุนไพร 
4) การเตรียมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยารักษาโรคหืด 
5) การศึกษาความปลอดภัยของยาเตรียมในสัตว์ทดลอง 
6) การศึกษาทางเภสัชจลนศาสตร์ของยาเตรียม 
7) การศึกษาทางคลินิกในผู้ป่วยโรคหืด 

ผลงานท่ีสําคัญของหน่วยวิจัย ในรอบปี 2553 - 2554 
1) ความรู้เรื่องโรคหืดของผู้ดูแล ระดับการควบคุมโรคและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเด็กโรคหืดในโรงพยาบาล

ธรรมศาสตร์. วารสารกุมารเวชศาสตร์ ปีท่ี 49 ฉบับท่ี 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2553. น.255-261. 
2) Fibroblasts and extracellular matrix differently modulate MMP activation by primary and 

metastatic head and neck cancer cells. Med Oncol, March  6 (Epub ahead of Pnut) 2011. 
3) Inhibition of arachidonic acid metabolism decreases tumor cell invasion and matrix 

metalloproteinase expression. Prostaglandins and other Lipid Mediators 93:100-108, 2010. 
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3.10 หน่วยวิจัยมะเร็งปากมดลูก 
                     ประกาศจัดต้ังวันท่ี  16 มิถุนายน 2550 (ครั้งท่ี 2/2550) 
                      หัวหน้าหน่วยวิจัย    ผศ. นาวาอากาศโท นพ. คมสันต์ิ  สุวรรณฤกษ์   (คณะแพทยศาสตร์) 
                      สมาชิก :    1. นพ. ยุทธเดช  ทวีกุล 
                         2. พญ. กิชา ไม้เรียง 
                         3. พญ.เย็นฤดี ภูมิถาวร 

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยวิจัย ในรอบปี 2553 - 2554 
1) เพ่ือศกึษาและทําการวิจัยเก่ียวกับภาวะก่อนมะเร็งและมะเร็งปากมดลูก 
2) พัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัย การรักษา ภาวะก่อนมะเร็งและมะเร็งปากมดลูก 
3) เพ่ือลดอัตราตาย ลดแทรกซ้อน และเพ่ิมคุณภาพชีวิตท่ีดีของสตรีท่ีเป็นโรคมะเร็งปากมดลูก 

 
สรุปการสนับสนุนงบประมาณของหน่วยวิจัยเฉพาะทาง ปี พ.ศ.2553 – ปี พ.ศ.2554 

ลําดับท่ี ชื่อหน่วย / ชื่อหนัวหน้าหน่วย 
เงินสนับสนุนการดําเนินงาน (บาท) 

ปี 2553 ปี 2554 
1. หน่วยวิจัยพัฒนาเคร่ืองมือและสื่อการสอนฟิสิกส์ 

หัวหน้าหน่วย : รศ.มนู  เฟ่ืองฟุ้ง 
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
- 

100,000.- 

2. หน่วยวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์จากไมโครเวฟในงานวิศวกรรม 
หัวหน้าหน่วย : ศ.ดร.ผดุงศักด์ิ  รัตนเดโช 
สังกัด : คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

200,000.- 200,000.- 

3. หน่วยวิจัยเภสัชวิทยาและพิษวิทยาของพืชสมุนไพรไทย 
หัวหน้าหน่วย : รศ.น.สพ.ดร.สีวบูรณ์  สิรีรัฐวงศ์ 
สังกัด : คณะแพทยศาสตร์ 

200,000.- 200,000.- 

4. หน่วยวิจัยด้านคอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบและการผลิต 
หัวหน้าหน่วย : ผศ.ดร.อภิวัฒน์  มุตตามระ 
สังกัด : คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 
- 

100,000.- 

5. หน่วยวิจัยภูมิปัญญาอาหารไทยเพ่ือสุขภาพ 
หัวหน้าหน่วย : รศ.ดร.นุชสิริ  เลิศวุฒิโสภณ 
สังกัด : คณะแพทยศาสตร์ 

 
- 

100,000.- 

6. หน่วยวิจัยการตรวจจับลักษณะผิดปกติโดยการประมวลผล
คลื่นสัญญาณและภาพถ่าย 
หัวหน้าหน่วย : รศ.ณรงค์  บวบทอง 
สังกัด : คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 
- 

100,000.- 

7. หน่วยวิจัยโรคไตเขตร้อนในเด็ก 
หัวหน้าหน่วย :  ผศ.พญ.สุขเกษม  โฆษิตเศรษฐ 
สังกัด : คณะแพทยศาสตร์ 

100,000.-  
- 

8. หน่วยวิจัยการสืบสวนระบาดวิทยาในโรงพยาบาลและ
มาตรการป้องกัน 
หัวหน้าหน่วย : ผศ.นพ.อนุชา  อภิสารธนรักษ์ 
สังกัด : คณะแพทยศาสตร์ 

200,000.-  
- 

9. หน่วยวิจัยเฉพาะทางด้านยางธรรมชาติ 
หัวหน้าหน่วย : รศ.ดร.ภาณุ  ด่านวานิชกุล 
สังกัด : คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

150,000.- 200,000.- 
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ลําดับท่ี ชื่อหน่วย / ชื่อหนัวหน้าหน่วย 
เงินสนับสนุนการดําเนินงาน (บาท) 

ปี 2553 ปี 2554 
10. หน่วยวิจัยทางการจัดการความรู้ด้านสร้างเสริมสุขภาพสําหรับ

การศึกษาแพทย์ 
หัวหน้าหน่วย : ศ.นพ.สุรศักด์ิ  บูรณตรีเวทย์ 
สังกัด : คณะแพทยศาสตร์ 

 
- 

 

100,000.- 

11. หน่วยวิจัยระบบมาตรฐานด้านสารสนเทศทางการแพทย์และ
สุขภาพไทย 
หัวหน้าหน่วย : ผศ.เรืออากาศเอก นพ.วรรษา เปาอินทร์ 
สังกัด : คณะแพทยศาสตร์ 

100,000.-  
- 

12. หน่วยวิจัยการต้ังครรภ์ท่ีมีภาวะเสี่ยงสูง 
หัวหน้าหน่วย : รศ.นพ.เด่นศักด์ิ  พงศ์โรจน์เผ่า 
สังกัด : คณะแพทยศาสตร์ 

 
- 

200,000.- 

13. หน่วยวิจัยเฉพาะทางสมุนไพรเพ่ือการรักษาโรคหืด 
หัวหน้าหน่วย : รศ.พญ.อรพรรณ  โพชนุกูล 
สังกัด : คณะแพทยศาสตร์ 

 
- 

150,000.- 

14. หน่วยวิจัยเฉพาะทางสถาปัตยกรรมเพ่ือนวัตกรรมการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ 
หัวหน้าหน่วย : ผศ.ดร.พรพรรณ  วีระปรียากูร 
สังกัด : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 

100,000.- 150,000.- 

15. หน่วยวิจัยเฉพาะทางสถาปัตยกรรมเพ่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ย่ังยืน 
หัวหน้าหน่วย : ผศ.เฉลิมวัฒน์  ตันตสวัสด์ิ 
สังกัด :  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 

 
- 

100,000.- 

  
รวมเป็นเงิน 

 
1,050,000.- 

 
1,700,000.- 
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1100..  ภารกิจภารกิจอื่นๆอื่นๆ  
1. การตราและปรับปรุงระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับการวิจัย 
ด้วยมหาวิทยาลัยมีนโยบายท่ีจะผลักดันให้มหาวิทยาลัยมีความโดดเด่นและเป็นเลิศทางการวิจัย ฝ่ายวิจัยจึงได้มีการ     

ตราและปรับปรุงแก้ไขระเบียบในปี 2554 เพ่ือให้มีความทันสมัย และเกิดความชัดเจนในการดําเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับการวิจัย โดยมี
ระเบียบท่ีจัดทําใหม่จํานวน 2 ฉบับ และปรับปรุงแก้ไขจากระเบียบฉบับเดิม จํานวน 2 ฉบับ ดังน้ี 

ระเบียบเดิม ระเบียบใหม่ 
1. ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการบริหาร

งานวิจัยและกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2548  
2. ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการบริหาร

งานวิจัยและกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2551 

ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานวิจัย
และกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2555 
(ประกาศใช้ ณ วันท่ี 30 มกราคม 2555) 

ไม่มี ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารกองทุน
วิจัยของคณะ พ.ศ.2555 
(ประกาศใช้ ณ วันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2555) 

ไม่มี ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยศูนย์แห่งความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ พ.ศ.2554 
(ประกาศใช้ ณ วันท่ี 26 กันยายน 2554) 

1. ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยทุน
สนับสนุนการเขียนตํารา พ.ศ. 2539 

2. ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยทุน
สนับสนุนการเขียนตํารา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 

3. ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยทุน
สนับสนุนการเขียนตํารา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 

4. ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยทุน
สนับสนุนการจัดทําเอกสารและสื่อการสอน พ.ศ. 2539 

ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วา่ด้วยทุนสนับสนุนการเขียน
ตําราและการจัดทําสื่อการสอน พ.ศ. 2555 
(ประกาศใช้ ณ วันท่ี 30 มกราคม 2555) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



รรายงานประจําปี ายงานประจําปี 22555533  --  22555544  229933  
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กราฟที่ 1 : การจัดสรรทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2552 – 2554 
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กราฟที่ 2 : เปรียบเทียบจํานวนผู้รับทุนกับจํานวนทุนทีไ่ดร้ับงบประมาณสนับสนุนการวิจัย จากทุกประเภททุน 
ํ ีจําแนกตามหน่วยงานและสาขาวิชา ปีงบประมาณ 2552 – 2554 
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กราฟที่ 3 : การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดนิ จําแนกตามหน่วยงานและสาขาวิชา ปีงบประมาณ 2552- 2554
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กราฟที่ 4 :  เปรียบเทยีบจํานวนเงินการเสนอขอทุนวิจัยกับจํานวนเงินทีไ่ดร้บัจัดสรรจําแนกตามหน่วยงาน
 ิ ป ่ ิ  ปี  จากเงินงบประมาณแผ่นดิน ปี 2552
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กราฟที่ 5 : เปรียบเทียบจํานวนทนุท่ีเสนอขอทุนวิจัยกับจํานวนทนุที่ไดร้บัจัดสรร จาํแนกตามหน่วยงาน  
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กราฟที่ 7 : เปรียบเทียบจํานวนทนุท่ีเสนอขอทุนวิจัยกับจํานวนทนุที่ไดร้บัอนุมตัิ จําแนกตามหน่วยงาน  
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กราฟที่ 9 : เปรียบเทียบจํานวนทนุท่ีเสนอขอทุนวิจัยกับจํานวนทนุที่ไดร้บัจัดสรร จาํแนกตามหน่วยงาน
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กราฟที ่11 :  เปรียบเทียบจํานวนเงินการเสนอขอทุนวิจัยกับจํานวนเงินที่ไดร้ับจัดสรร จําแนกตามหน่วยงาน 
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กราฟที ่13 :  เปรียบเทียบจํานวนเงินการเสนอขอทุนวิจัยกับจํานวนเงินที่ไดร้ับจัดสรร จําแนกตามหน่วยงาน 

หน่วย  ล้านบาทจํานวนเงิน

ุ
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กราฟที ่15 :  เปรียบเทียบจํานวนเงินการเสนอขอทุนวิจัยกับจํานวนเงินที่ไดร้ับจัดสรร จําแนกตามหน่วยงาน 

่    ้ํ ิ

ุ
จากเงินกองทุนวิจัย มธ. ปี 2554
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กราฟที่ 17 : เงินสนับสนุนทุนวิจัยท่ัวไป จากกองทุนวิจัย มธ. จําแนกตามหน่วยงานและสาขาวิชา
ปี ป
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กราฟที่ 19 : เงินสนับสนุนทุนวิจัยสถาบัน จากกองทุนวิจัย มธ. จําแนกตามหน่วยงานและสาขาวิชา
  ปีงบประมาณ 2552 2554  ปงบประมาณ 2552 - 2554

หน่วย : ลา้นบาท
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กราฟที่ 20 : เงินสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพฒันาสิ่งประดษิฐ์  จากกองทุนวิจัย มธ. จําแนกตามหน่วยงานและสาขาวิชา
ปีงบประมาณ 2552 2554ปงบประมาณ 2552 - 2554

หน่วย : ลา้นบาท
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กราฟที่ 21 : จํานวนบทความที่ไดร้ับทุนสนับสนุนการตีพมิพเ์ผยแพรบ่ทความวิจัย จําแนกตามหน่วยงานและสาขาวิชา 
ปีงบประมาณ 2552 2555ปงบประมาณ 2552 - 2555
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ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555*

หมายเหตุ * ป ี2555 เป็นจํานวนบทความท่ีเสนอขอรับทุน

กราฟที่ 22 : แสดง 8 หน่วยงาน ในอันดับต้นท่ีไดร้บัทุนสนับสนุนการตีพมิพเ์ผยแพร่บทความวิจัยอยู่ในระดับมากทีส่ดุ 
ประจําปีงบประมาณ 2552  2555      ประจาปงบประมาณ 2552 - 2555      
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หมายเหตุ : 1. * ปี 2555 เป็นจาํนวนบทความทีเ่สนอขอรับทุน
้                   2. ในปีงบประมาณ 2555 ทุนประเภทที ่1 แบ่งตามค่า Impact Factor ออกเป็น 2 ประเภท ดังน้ี

                       - ประเภทที่ 1.1 ค่า Impact Factor มากกวา่ 3 ข้ึนไป
                       - ประเภทที่ 1.2 ค่า Impact Factor มากกวา่ 0 ข้ึนไป ถึง 3
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กราฟที่ 23 : เงินจาํนวนบทความทุนตพีมิพเ์ผยแพร่บทความวิจัย จําแนกตามสาขา ปีงบประมาณ 2552 - 2555
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หมายเหตุ * ปี 2555 เป็นจํานวนบทความท่ีเสนอขอรับทุน

กราฟที่ 24 : จํานวนบทความวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการตีพมิพเ์ผยแพร่ จําแนกตามสาขาวิชาและทุนสนับสนุน 
ปีงบประมาณ 2552 - 2555
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 * ปี 2555 ป็ ํ ี่ ัหมายเหตุ * ปี 2555 เปนจานวนบทความทีเสนอขอรบทุน
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่ ่ ่กราฟที่ 25 : จํานวนผลงานที่ยื่นคําขอจดสทิธิบัตร จาํแนกตามหน่วยงาน (ข้อมูล ณ ปัจจุบัน)
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