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ลาดับ

ชื่ อเรื่ องงานวิจัย

1

โครงการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ
เพื่อนาไปสู่ การถอนสภาพ
นิคมสร้างตนเอง
โครงการสื่ อสารและสร้าง
เครื อข่ายชุมชนพึ่งตนเอง
พื้นที่ใกล้แนวสายส่ งไฟฟ้า
อย่างยัง่ ยืน ระยะที่ 3 (พ.ศ.
2558)
โครงการศึกษาวิจยั ที่อยูอ่ าศัย
ประเภทเช่า สาหรับผูม้ ีรายได้
น้อย
A Study on Low Income
Rental Housing

2

3

หัวหน้ าโครงการวิจัยและคณะวิจัย
ผศ.ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา*
ผศ.ดร.พรพรรณ วีระปรี ยากูร

แหล่ งทุนสนับสนุนและปี
ทีร่ ับทุน
กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ

วันลงนามใน
สั ญญา
30 เม.ย. 58

ผศ.ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา*
ผศ.ดร.สามชาย ศรี สันต์

การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย

ผศ.ดร. ประชา คุณธรรมดี*
ผศ.ดร.พรพรรณ วีระปรี ยากูร
ผศ.ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา
ดาเนินงานในนามสถาบันวิจยั และ
ให้คาปรึ กษาแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การเคหะแห่งชาติ
ปี งบประมาณ 2558

1

จานวนเงิน (บาท)

สถานภาพงาน

9,978,100.00

กาลังดาเนินการ

26 มี.ค.58

6,617,600.00

กาลังดาเนินการ

21 ก.ย. 2558

3,850,000.00

เสร็ จเรี ยบร้อย
(เสร็ จเดือน ก.ค.
2559)

ลาดับ

ชื่ อเรื่ องงานวิจัย
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การศึกษาอัตราภาษีที่แท้จริง

หัวหน้ าโครงการวิจัยและคณะวิจัย

ผศ.ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา*
ของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ผศ.ดร.พรพรรณ วีระปรี ยากูร
และแนวทางการปรับโครงสร้าง นายเศรษฐภูมิ บัวทอง

แหล่ งทุนสนับสนุนและปี
ทีร่ ับทุน
สานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจยั

ภาษีเพื่อสร้างความเป็นธรรมใน
สังคม : กรณีศึกษา
กรุงเทพมหานคร
A study on effective tax
rate and guidelines for
restructuring land value
tax of structure based on
equity approach : A case
study in Bangkok
Metropolitan
Administration

2

วันลงนามใน
สั ญญา
15 ก.ย. 58

จานวนเงิน (บาท)
852,390.00

สถานภาพงาน
กาลังดาเนินการ

ลาดับ

ชื่ อเรื่ องงานวิจัย

5

โครงการศึกษาเพื่อจัดทา
กรอบความคิด "โครงการ
พัฒนาพื้นที่วดั ให้เป็ นศูนย์
การเรี ยนรู ้สุขภาวะของเมือง
เพื่อพลิกฟื้ นสัปปายะและการ
เป็ นศูนย์รวมจิตวิญญาณ
ให้กบั วัดทัว่ ประเทศ"
โครงการสารวจความพึง
พอใจและความเชื่อมัน่ ของ
ผูร้ ับบริ การต่อ
การดาเนินงานของสถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน ประจาปี
2558

6

หัวหน้ าโครงการวิจัยและคณะวิจัย

แหล่ งทุนสนับสนุนและปี
ทีร่ ับทุน

วันลงนามใน
สั ญญา

รศ.ดร.อรศรี งามวิทยาพงศ์*

สถาบันอาศรมศิลป์

9 เม.ย 2558

845,680.00

เสร็ จเรี ยบร้อย
(เสร็ จ ธ.ค.58)

ผศ.ดร.พรพรรณ วีระปรี ยากูร*
ผศ.ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา (ที่
ปรึ กษา)
ดาเนินงานในนามวิทยาลัยพัฒน
ศาสตร์
ป๋ วย อึ๊งภากรณ์

สถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน (องค์การมหาชน)
ปี งบประมาณ 2558

9 มิ.ย. 2558

600,000.00

เสร็ จเรี ยบร้อย
(เสร็ จ พ.ค.59)

3

จานวนเงิน (บาท)

สถานภาพงาน

ลาดับ
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8

9

ชื่ อเรื่ องงานวิจัย

หัวหน้ าโครงการวิจัยและคณะวิจัย

ความเป็ นไปได้ทางการตลาด ผศ.ดร.พรพรรณ วีระปรี ยากูร*
สาหรับการพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์ประเภทบ้าน
ป้ องกันตนจากการก่อการร้าย
รศ.ดร.อรศรี งามวิทยาพงศ์*
โครงการศึกษา กระบวนการ
เรี ยนรู ้ของบุคคลและองค์กร
ในโครงการอาสาสมัครนัก
กฎหมายสิ ทธิมนุษยชน ปี
2549-2557
การเข้าร่ วมความเคลื่อนไหว
ทางการเมืองของผูน้ าแรงงาน รศดร.นภาพร อติวานิชยพงศ์*

แหล่ งทุนสนับสนุนและปี
ทีร่ ับทุน

สานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจยั
โครงการพัฒนานักวิจยั
และงานวิจยั เพื่อ
อุตสาหกรรม
มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อ
สังคม

วันลงนามใน
สั ญญา

16 ก.พ. 2558

จานวนเงิน (บาท)

สถานภาพงาน

300,000.00

กาลังดาเนินการ

286,000.00

ดาเนินการเสร็ จ
สิ้ น ก.ค. 2558
ส่ งเล่มงานวิจยั ต่อ
อนุวจิ ยั แล้ว
เสร็ จเรี ยบร้อย

มูลนิธิฟรี ดริ ช เอแบร์ท

6 เม.ย 58

200,000.00

ส่ งเล่มงานวิจยั ต่อ
อนุวจิ ยั แล้ว
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ลาดับ

ชื่ อเรื่ องงานวิจัย

หัวหน้ าโครงการวิจัยและคณะวิจัย

แหล่ งทุนสนับสนุนและปี
ทีร่ ับทุน

วันลงนามใน
สั ญญา

จานวนเงิน (บาท)

สถานภาพงาน
(ธันวาคม 2558)

10

11

สถานการณ์ปัญหาและข้อ
ขัดแย้งเรื่ องการใช้ประโยชน์
ที่ดินบริ เวณชลประทานทุ่ง
รังสิ ต จากคลอง 1 ถึงคลอง
12 จังหวัดปุทมธานี
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อ
การดาเนินการที่เป็ นเลิศ:
ปั จจัยแห่งความสาเร็ จและ
ความล้มเหลว สาหรับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Education Criteria for
Performance Excellence:
Key Success and Failure
Factors for Thammasat
University

อ.กิตติกาญจน์ หาญกุล*

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปี การศึกษา 2558

23 มิ.ย. 2558

200,000.00

กาลังดาเนินการ
(ขอขยาย
ระยะเวลา)

ผศ.ดร.พรพรรณ วีระปรี ยากูร*

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปี การศึกษา 2559

5

23 พ.ย 2558
ปี งบประมาณ
2559

95,000.00

กาลังดาเนินการ
ของปี งบประมาณ
2559

ลาดับ

ชื่ อเรื่ องงานวิจัย

12

โครงการ “แนวทางจัดการ
เรี ยนรู ้เพื่อส่ งเสริ มจริ ยธรรม
เพื่อการอยูร่ ่ วมกันในสังคม
พหุวฒั นธรรม”
จากปลาแม่น้ าสู่ ปลากระชัง:
การเปลี่ยนแปลงสังคมชนบท
และการกาหนดพื้นที่การใช้
แม่น้ าในลุ่มน้ าโขง

13

หัวหน้ าโครงการวิจัยและคณะวิจัย

แหล่ งทุนสนับสนุนและปี
ทีร่ ับทุน

วันลงนามใน
สั ญญา

รศ.ดร.นภาพร อติวานิชยพงศ์*
อ.ดร.สร้อยมาศ
อ.กิตติกาญจน์ หาญกุล

สานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจยั

1 ก.ย.2558

1,200,100.00

กาลังดาเนินการ

อ.ดร. สร้อยมาศ รุ่ งมณี *

GIAR Research Program
on Water, Land and
Ecosystems

23 มิ.ย. 2558

400,000.00

กาลังดาเนินการ

From Wild Capture Fish to
Fish Cage: Agrarian
Transformation and the
Reconfiguration of River
Space in the Mekong Basin
หมายเหตุ
* หมายถึง หัวหน้าโครงการวิจยั
6

จานวนเงิน (บาท)

สถานภาพงาน

สรุปการดาเนินงานสร้ างสรรค์ /สิ่ งประดิษฐ์ /นวัตกรรม ประจาปี 2558
วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึง๊ ภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ลาดับ
1

ชื่ อเรื่ องงานวิจัย
โครงการ Move World
Together

หัวหน้ าโครงการวิจัยและคณะวิจัย
ผศ.ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา*
อ.กิตติกาญจน์ หาญกุล

แหล่ งทุนสนับสนุนและปี
ทีร่ ับทุน
การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย

7

วันลงนามใน
สั ญญา
13 มี.ค. 2558

จานวนเงิน (บาท)
11,464,200.00

สถานภาพงาน
กาลังดาเนินการ

