
โครงการประชุมวิชาการ “ธรรมศาสตรวิจัย”และ  

“งานวันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร” 

ในวันศุกรท่ี ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  เวลา ๘.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. 

ณ หอประชุมกองทัพเรือ  บางกอกใหญ  กรุงเทพมหานคร 
 

หลักการและเหตุผล 

ดวยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมีนโยบายในการสงเสริมและพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัย

ใหมุงสูการเปนมหาวิทยาลัยวิจัย (Research University) ดวยการสงเสริมและสนับสนุนให

คณาจารยและนักวิจัยผลิตผลงานวิจัย งานสรางสรรค และนวัตกรรมอยางตอเน่ือง  

เพ่ือเปนการสงเสริมใหเกิดกิจกรรมทางการวิจัย การแลกเปลี่ยนเรียนรูทางดานการวิจัยอันจะ

สนับสนุนใหเกิดการผลิตผลงานวิจัยและการดิษฐคิดคนสิ่งใหมๆ ฝายวิจัยจึงไดกําหนดจัดการ

ประชุมทางวิชาการ “ธรรมศาสตรวิจัย” และงานวันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประจําป 

๒๕๕๔ ข้ึน เพ่ือเปนเวทีในการเผยแพรผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ อันจะนําไปสูการกระตุนใหเกิด

การพัฒนางานวิจัยที่เขมแข็ง ย่ังยืน และตอบสนองความตองการและแกไขปญหาของประเทศได

อยางแทจริง อีกท้ังยังเปนการยกยองเชิดชูเกียรติคุณของบุคลากรท่ีไดมุงม่ันในการผลิตผลงาน

ทางวิชาการและงานวิจัยออกสูสาธารณะชนอยางเปนรูปธรรมและเปนท่ียอมรับในวงวิชาการอีก

ดวย  
 

วัตถุประสงค 

๑. เพ่ือเปนการสงเสริมใหเกิดกิจกรรมทางการวิจัยอันจะสนับสนุนใหเกิดการผลิตผลงานวิจัย

และการประดิษฐคิดคนสิ่งใหมๆ รวมทั้งเปนการสงเสริมใหเกิดการพัฒนาผลงานวิจัยของ

ประชาคมธรรมศาสตร โดยการจัดเวทีในการนําเสนอผลงานวิจัย 

๒. เพ่ือสรางบรรยากาศทางวิชาการและเปนโอกาสอันดีท่ีนักวิชาการจากคณาจารยและ

นักวิจัยจากคณะตางๆ ไดมีการแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณทางดานการวิจัย อันจะกอใหเกิด

การรวมกลุมกันเพ่ือดําเนินการวิจัยเพ่ือใหไดงานวิจัยที่มีคุณคาตามความตองการและสามารถ

แกไขปญหาของประเทศได 

๓. เพ่ือเปนการยกยอง เชิดชูเกียรติ รวมท้ังเปนขวัญและกําลังใจใหแกอาจารยและนักวิจัย

ผูสรางช่ือเสียงใหแกมหาวิทยาลัย และประชาสัมพันธใหประชาคมธรรมศาสตรไดรับทราบและ

ชื่นชมในผลงานของนักวิจัยท่ีไดรับรางวัล 
 

รูปแบบการจัดงาน 

การประชุมวิชาการ “ธรรมศาสตรวิจัย” เปนการประชุมทางวิชาการเพ่ือนําเสนอ

ผลการวิจัยใน ๓ รูปแบบ ไดแก การอภิปรายทางวิชาการ  การนําเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย 

และการเสนอผลงานวิจัยในภาคนิทรรศการ  

งานวันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประจําป ๒๕๕๔  เปนการจัดงานเลี้ยงในรูปแบบ

ค็อกเทล เพ่ือแสดงเชิดชูเกียรติแกบุคลากรผูสรางช่ือเสียงทางการวิจัยใหกับมหาวิทยาลัย  
 

ผูเขารวมงาน  

ประมาณ ๒๐๐-๓๐๐ คน 
 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 

สํานักงานบริหารการวิจัย  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

โทร.๐ ๒๕๖๔ ๔๔๔๐ ตอ ๑๘๑๖-๗  โทรสาร ๐ ๒๕๖๔ ๓๑๕๑ 

 

 

เวลา กําหนดการ 

๐๘.๐๐–๑๗.๐๐ น. การประชุมวิชาการ “ธรรมศาสตรวิจัย” 

๐๘.๐๐–๐๘.๔๕ น. ลงทะเบียนรับเอกสาร ณ หองประชุมโพธิ์สามตน 

๐๘.๔๕–๐๙.๐๐ น. กลาวรายงาน และวัตถุประสงคการจัดงาน 

โดย รศ. พรชัย  ตระกูลวรานนท  รองอธิการบดีฝายบริหาร 

ศูนยลําปาง 

พิธีเปด  โดย   ศ.ดร. สมคิด  เลิศไพฑูรย   

                  อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

๐๙.๐๐–๐๙.๓๐ น. แนะนําทุนวิจัย รางวัลและกิจกรรมสงเสริมการวิจัย ของ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

โดย   ศ.ดร. ผดุงศักดิ์  รัตนเดโช   

        ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการและวิจัย 

๐๙.๓๐-๑๐.๔๕ น. อภิปรายทางวิชาการ เร่ือง “ทิศทางงานวิจัย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในเวทีนานาชาติ” 

ผูดําเนินรายการ  ผศ. ดร. นพพร ลีปรีชานนท 

ผูทรงคุณวุฒิ      ๑. ศ. ทพ.ดร. สิทธิชัย  ขุนทองแกว 

๒. ศ. ดร. สมนึก  ตั้งเติมสิริกุล 

๓. ศ. ดร. ธเนศ  อาภรณสุวรรณ 

๔. รศ. ดร. ภาณุพงศ  นิธิประภา 

๑๐.๔๕–๑๑.๐๐ น. พักรับประทานอาหารวาง 

๑๑.๐๐–๑๒.๐๐ น. ชมนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย 

๑๒.๐๐–๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอรุณอมรินทร ชั้น ๑ 

๑๓.๐๐–๑๗.๐๐ น. นําเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentations) 

ณ หองประชุมวิชัยประสิทธ์ิ ๑ , ๒ และ ๓ 

๑๗.๐๐ น. พิธีปดการประชุมวิชาการ “ธรรมศาสตรวิจัย” 

(แจกของรางวัลแกผูเขารวมงานและผูนําเสนอผลงานวิจัย) 
  

๑๗.๓๐-๒๑.๐๐ น. งานวันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประจําป ๒๕๕๔ 

(งานเล้ียงค็อกเทล) ณ หองชมชลธี 

๑๗.๓๐–๑๘.๒๕ น. ลงทะเบียน 

๑๘.๒๕–๑๘.๓๐ น. พิธีกรในงานกลาวตอนรับผูเขารวมงาน 

๑๘.๓๐-๑๘.๔๕ น. กลาวรายงานวัตถุประสงคการดําเนินงานจัดงานวันนักวิจัย 

ประจําป ๒๕๕๔ 

โดย  รศ.พรชัย  ตระกูลวรานนท  

       รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยลําปาง 

๑๘.๔๕-๑๙.๐๐ น. กลาวแนะนําสถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหง  มธ. 

โดย รศ. ดร. อุรุยา วีสกุล 

     ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหง มธ. 

๑๙.๐๐–๑๙.๑๕ น. พิธีเปด    โดย   ศ. ดร. สมคิด  เลิศไพฑูรย   

                   อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

๑๙.๑๕–๒๑.๐๐ น. - มอบโลรางวัล และรวมแสดงความยินดีกับผูสรางชื่อเสียง

ทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

การนําเสนอภาคบรรยาย (Oral Presentations) 

๑. หองประชุมวิชัยประสิทธ์ิ ๑  

เวลา ผลงานวิจัย – ผูนําเสนอ 

สาขาสังคมศาสตร  ๑๑ ผลงาน 

๑๓.๐๐– ๑๓.๒๐น. ผลงานวิจัยดีเดนสาขาสังคมศาสตร ประจําป ๒๕๕๔ 

สนธิสัญญาดานภาษีในกลุมความรวมมือทางเศรษฐกิจ 

เอเชีย แปซิฟก และนัยทางการคลังระหวางประเทศ 

รศ.ดร.เอื้อมพร  พิชัยสนิธ  คณะเศรษฐศาสตร 

๑๓.๒๐–๑๓.๔๐ น. ทองเที่ยวเชิงสรางสรรค: เคร่ืองมือสําคัญนําไปสูชุมชน

ย่ังยืน 

อ.สุดแดน  วิสุทธิลักษณ  คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

๑๓.๔๐–๑๔.๐๐ น. การสํารวจวรรณกรรมเร่ืองความขัดแยงทางชาติพันธุใน

ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก 

อาจารย ชญานิษฐ พูลยรัตน  คณะรัฐศาสตร  

๑๔.๐๐ – ๑๔.๒๐ น. การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเพื่อแกปญหาของประเทศ 

อ. ดร. วรรณภา  ติระสังขะ  คณะรัฐศาสตร  

๑๔.๒๐–๑๔.๔๐ น. การบริหารหนังสือพิมพ “ลานนาโพสต”: ขอเสนอตอการ

ปฏิรูปหนังสือพิมพทองถ่ิน 

ผศ. รุจน  โกมลบุตร คณะวารสารศาสตรและส่ือสารมวลชน 

๑๔.๔๐–๑๕.๐๐ น. ธุรกิจไทยกับการใชความรูบริหารการปฏิบัติการ 

ผศ.ดร.ศจี  ศิริไกร  คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 

๑๕.๐๐–๑๕.๒๐ น. การสรางตราสินคา “มรดกโลก” และผลตอการรับรูและ

พฤติกรรมของนักทองเท่ียว กรณีศึกษาแหลงมรดกโลกใน

ประเทศเวียดนาม  

อ.ดร. เกรียงไกร  วัฒนาสวัสด์ิ และคณะ วิทยาลัยนวัตกรรม 

๑๕.๒๐ – ๑๕.๔๐ น. ประเภทของนวัตกรรม และผลิตภาพ: กรณีศึกษาภาคการ

ผลิตในประเทศไทย 

อ.ดร.ประวิทย  เขมะสุนันท  วิทยาลัยนวัตกรรม 

๑๕.๔๐ – ๑๖.๐๐ น. Ampawa Floating Market: Is It a Sustainable 

Tourism Development? 

อ. ดร.สุพัชรจิต  จิตประไพ  วิทยาลัยนวัตกรรม 

๑๖.๐๐–๑๖.๒๐ น. The perception of Thai Practitioners towards 

risks in real estate development projects. 

อ.ดร. สุกุลพัฒน  คุมไพศาล  

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง 

๑๖.๒๐–๑๖.๔๐ น. แรงงานนอกระบบ: พรอมหรือยังกับการเปนสังคมสูงอายุ 

ผศ. ดร.ธีระ  สินเดชารักษ   

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
 

หมายเหตุ   ๑. อาหารวางเสริฟในหองประชุม เวลา ๑๕.๐๐ น. 

๒. นําเสนอผลงาน ๑๕ นาที แสดงความคิดเห็น ๕ นาที 



๒. หองประชุมวิชัยประสิทธ์ิ ๒   

เวลา ผลงานวิจัย – ผูนําเสนอ 

สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ  ๔  ผลงาน 

๑๓.๐๐–๑๓.๒๐ น. ผลงานวิจัยดีเดน สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ ประจําป ๒๕๕๔ 

ประสิทธิภาพของการใช bundle ในการลดการติดเช้ือใน

กระแสเลือด 

รศ.นพ. อนุชา อภิสารธนรักษ คณะแพทยศาสตร 

๑๓.๒๐–๑๓.๔๐ น. 0.025% capsaicin gel for the treatment of 

painful diabetic neuropathy: a randomized, 

double blind, cross-over, controlled trial 

รศ.นพ.  กองเกียรติ  กูณฑกัณทรากร คณะแพทยศาสตร 

๑๓.๔๐–๑๔.๐๐ น. Bone substitute for implant dentistry 

ผศ.ทพ.ดร. เลิศฤทธ์ิ  ศรินนภากร คณะทันตแพทยศาสตร 

๑๔.๐๐–๑๔.๒๐ น. ผลของไพล (Zingiber Cassumunar) ตอการยับยั้งการ

สราง cyclooxygenase -2 และ prostaglandin E2 ใน

เซลลเนื้อเยื่อในฟนมนุษยท่ีถูกกระตุนดวย 

lipopolysaccharide 

อ.ทพญ. วิสาขา  อุปพงศ คณะทันตแพทยศาสตร 

สาขาสังคมศาสตร  ๔  ผลงาน 

๑๔.๒๐–๑๔.๔๐ น. ทัศนคติดานสังคมและวัฒนธรรมของชาวกัมพูชาใน

ประเทศไทยท่ีมีตอความสัมพันธไทย-กัมพูชา 

นางสาวอําพา  แกวกํากง  สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา 

๑๔.๔๐–๑๕.๐๐ น. ความสัมพันธเชิงเครือญาติสองฝงโขง: กรณีตัวอยาง

ชุมชนมุกดาหารสะหดินนะเขตกับขอเสนอแนะในการ

ปรับปรุงความสัมพันธระหวางไทย-ลาว 

นายวทัญู  ใจบริสุทธิ์  สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา 

๑๕.๐๐–๑๕.๒๐ น. พลวัตความเปนประชาธิปไตยในเกาหลีใต : สองทศวรรษ

ภายหลังการชุมนุมใหญใน ค.ศ.๑๙๘๗ 

ดร.วิเชียร  อินทะสี  สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา 

๑๕.๒๐–๑๕.๔๐ น. เพชรสีเลือด: ปญหาสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธ

ทางการทูตระหวางไตหวันกับไลบีเรีย ชวง ค.ศ.๑๙๘๙ ถึง 

ค.ศ.๒๐๐๓ 

อ.สิทธิพล  เครือรัฐติกาล  วิทยาลัยสหวิทยาการ 

สาขามนุษยศาสตร  ๓  ผลงาน 

๑๕.๔๐–๑๖.๐๐ น. Detecting Thainess: Primordialism and 

constructivism in the Thai expat crime novel 

Dr. Thomas Hoy  คณะศิลปศาสตร  

๑๖.๐๐–๑๖.๒๐ น. การเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมและคติความเช่ือการเล้ียง

ผีปูแสะและยาแสะ อารักษเมืองเชียงใหม 

นายอาสา  คําภา  สถาบันไทยคดีศึกษา 

๑๖.๒๐–๑๖.๔๐ น. ภูมินามของหมูบานในจังหวัดลําปาง 

อาจารยโอฬาร  รัตนภักดี  วิทยาลัยสหวิทยาการ 

๓. หองประชุมวิชัยประสิทธิ์ ๓  

เวลา ผลงานวิจัย – ผูนําเสนอ 

สาขาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี  ๘  ผลงาน 

๑๓.๐๐–๑๓.๒๐ น. ผลงานวิจัยดีเดน สาขาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี ประจําป ๒๕๕๔ 

แนวทางการออกแบบโครงสรางอาคารอพยพเพื่อตานสึนามิ 

รศ.ดร. อมร  พิมานมาศ  สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 

๑๓.๒๐–๑๓.๔๐ น. การศึกษาระบบโมเลกุลเพื่อการใชงานเชิงแสงดวยระเบียบ

วิธีเคมีควอนตัม 

ผศ.ดร.ยุทธนา  ตันติรุงโรจนชัย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

๑๓.๔๐–๑๔.๐๐ น. ผลของโพแทสเซียมตอปริมาณผลผลิต การสะสมธาตุ

อาหารในเนื้อเย่ือ ปริมาณน้ําตาล และการยอมรับของ

ผูบริโภคตอมะละกอที่ปลูกในวัสดุปลูก 

รศ.ดร.นฤมล  วชิรปทมา  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

๑๔.๐๐–๑๔.๒๐ น. การพัฒนาระบบฟลูอิไดเบทเพื่อใชในการรีไซเคลิลคารบอน

ไฟเบอรคอมโพสิท 

อ.กริช  เจียมจิโรจน  คณะวิศวกรรมศาสตร 

๑๔.๒๐–๑๔.๔๐ น. ระเบียบวิธีการวิเคราะหและออกแบบกระบวนการกอสราง 

ผศ.ดร.จิรวัฒน  ดําริอนันต  คณะวิศวกรรมศาสตร 

๑๔.๔๐–๑๕.๐๐ น. การพัฒนาวัสดุดูดซับจากเศษถานหิน 

ผศ.ดร. สุพิชชา  รุงโรจนนิมิตชัย  คณะวิศวกรรมศาสตร 

๑๕.๐๐–๑๕.๒๐ น. การปองกันการเกิดสนิมของโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก 

และโครงสรางเหล็กในประเทศไทย 

ดร.ภัควัฒน  แสนเจริญ  สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 

๑๕.๒๐–๑๕.๔๐ น. Non-Separable Three-Dimensional IIR Notch Filter 

Design Using Outer Product Expansion 

รศ.ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 

สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ  ๓  ผลงาน 

๑๕.๔๐–๑๖.๐๐ น. Balance and mobility dysfunction and fall risk in 

older people with mild-moderate Alzheimer’s 

disease 

ผศ.ดร.ไพลวรรณ  สัทธานนท  คณะสหเวชศาสตร 

๑๖.๐๐–๑๖.๒๐ น. การปรับปรุงรูปแบบการคัดแยกมูลฝอยในสถาบันการศึกษา: 

โครงการนํารอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

อ.นิรวรรณ แสนโพธ์ิ  คณะสาธารณสุขศาสตร  

๑๖.๒๐–๑๖.๔๐ น. การใชละครประยุกตเพื่อการสรางเสริมสุขภาพ : กรณีศึกษา

การใหความรูเร่ืองการจัดการขยะ 

อ.ดร.วรรณรัตน รัตนวรางค  คณะสาธารณสุขศาสตร   
 

 

หมายเหตุ  ๑. อาหารวางเสริฟในหองประชุม เวลา ๑๕.๐๐ น. 

  ๒. นําเสนอผลงาน ๑๕ นาที แสดงความคิดเห็น ๕ นาที 

 

ฝายวิจัย 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 

ขอเชิญ เขารวมการประชุมวิชาการ “ธรรมศาสตรวิจัย” 

และ “งานวันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในวนัศุกรที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

เวลา ๘.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. 

ณ หอประชุมกองทัพเรือ  กรุงเทพมหานคร


