โครงการ “การรายงานความกาวหนาโครงการที่ไดรับจัดสรรเงินอุดหนุนการทํากิจกรรมสงเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาวิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ประจําปงบประมาณ 2564”
หนวยงาน กองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
-----------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) ไดจัดสรรเงินจากกองทุน
สงเสริมวิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม ในรูปแบบของเงินอุดหนุนการทํากิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ประจําปงบประมาณ 2564 และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดจัดสรรเงิน
อุ ด หนุ น การทํ า กิ จ กรรมส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร วิ จั ย และนวั ต กรรม (ววน.) ประจํ า ป
งบประมาณ 2564 ใหกับโครงการวิจัยที่ไดรับการพิจารณาสนับสนุนการวิจัย จํานวน 20 โครงการ งบประมาณรวม
100,000,000 บาท (หนึ่งรอยลานบาทถวน) ไปเรียบรอยแลว นั้น
บัดนี้ โครงการวิจัยที่ไดรับการพิจารณาสนับสนุ นการวิจัยดังกลาว ไดดําเนินโครงการมาเปนระยะเวลา
หนึ่ ง แล ว เพื่ อ เป น การติ ด ตามและประเมิ น ความก า วหน าของโครงการ จึ ง กํ า หนดจั ด โครงการ “การรายงาน
ความกาวหนาโครงการที่ไดรับจัดสรรเงินอุดหนุนการทํากิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร วิจัย
และนวั ต กรรม (ววน.) ประจํ า ป ง บประมาณ 2564” ขึ้ น เพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น โครงการได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิทธิผล บรรลุตามวัตถุประสงคของแตละโครงการที่ไดกําหนดไว อีกทั้งเปนชองทางในการรับฟง แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะตาง ๆ จากผูทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก เพื่อนํามาวางแผน
พัฒนา ปรับปรุงและประยุกตใชตอไป
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อเปนการติดตามและประเมินความกาวหนาของโครงการวิจัยที่ไดรับการพิจารณาสนับสนุนการวิจัย
(ววน. ประจําปงบประมาณ 2564)
2.2 เพื่อเปนเวทีการรับฟงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะตาง ๆ เพื่อนํามา
วางแผน พัฒนา ปรับปรุงและประยุกตใชตอไป
2.3 เพื่อสรางเครือขายความรวมมือดานการวิจัยทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย
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3. วันที่จัด และลักษณะการจัดโครงการ
วันศุกรที่ 25 กุมภาพันธ 2565 เวลา 8.30 – 12.05 น. ออนไลน ผานระบบ Microsoft Teams
รูปแบบ การรายงานความกาวหนาโครงการที่ไดรับจัดสรรเงินอุดหนุนการทํากิจกรรมสงเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาวิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ประจําปงบประมาณ 2564 จํานวน 20 โครงการ ๆ ละ 10 นาที
(รายงานความกาวหนา 5 นาที และอภิปราย/วิพากษวิจารณ/แสดงความคิดเห็น/เสนอแนะ 5 นาที)
4. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานวางแผนและบริหารงานวิจัย
กองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
5. ผูเขารวมโครงการ
5.1 ผูบริหารของฝายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
5.2 หัวหนาโครงการวิจัยหรือผูแทนของโครงการที่ไดรับจัดสรรเงินอุดหนุน ววน. ประจําปงบประมาณ
2564 จํานวน 20 โครงการ
5.3 ผูทรงคุณวุฒิภายในและภายนอก อภิปราย/วิพากษวิจารณโครงการ ดังนี้
1. คุณสุนันทา สมพงษ
ที่ปรึกษาการวิจัย สํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.)
2. ศาสตราจารย ดร ชูกิจ ลิมปจํานงค
ผูอํานวยการสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3. รองศาสตราจารย ดร. คมกฤต เล็กสกุล
ผูอํานวยการกลุมภารกิจการพัฒนา ววน. ดานกําลังคนและสถาบันความรู (O-Brain)
4. ศาสตราจารย ดร. เกศรา ณ บางชาง
ผูอํานวยการแผนงานวิจัยฯ ทางการแพทยและชีววิทยาศาสตรการแพทย มธ.
5. ศาสตราจารย ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
ผูอํานวยการแผนงานวิจัยฯ ทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและวิศวกรรม มธ.
6. ศาสตราจารย ดร. ศากุน บุญอิต
ผูอํานวยการแผนงานวิจัยฯ ทางเศรษฐกิจสรางสรรค ธุรกิจ และสตารทอัพ มธ.
6. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
เปนการติดตามและประเมินความกาวหนาของโครงการวิจัยที่ไดรับการพิจารณาสนับสนุนการวิจัย (ววน.
ประจําปงบประมาณ 2564) และเวทีการรับฟง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะตาง ๆ
เพื่อนํามาวางแผน พัฒนา ปรับปรุงและประยุกตใชตอไป
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กําหนดการ
โครงการ การรายงานความกาวหนาโครงการที่ไดรับจัดสรรเงินอุดหนุนการทํากิจกรรมสงเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาวิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ประจําปงบประมาณ 2564
วันศุกรที่ 25 กุมภาพันธ 2565 เวลา 8.30 น. – 12.05 น.
ในรูปแบบออนไลนผานระบบ Microsoft Teams
เวลา
กลาวตอนรับและความเปนมาของการรายงานความกาวหนาโครงการ ววน.
8.30 น. – 8.35 น.
ประจําปงบประมาณ 2564 (ภาพรวม)
โดย รองอธิการบดีฝายวิจัยและนวัตกรรม มธ.
8.35 น. – 8.40 น.

แนะนําผูอภิปราย/ผูวิพากษวิจารณ/ผูใหความคิดเห็น/เสนอแนะ จาก
1. คุณสุนันทา สมพงษ
ที่ปรึกษาการวิจัย สํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.).
2. ศาสตราจารย ดร. ชูกิจ ลิมปจํานงค
ผูอํานวยการสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3. รองศาสตราจารย ดร. คมกฤต เล็กสกุล
ผูอํานวยการกลุมภารกิจการพัฒนา ววน. ดานกําลังคนและสถาบันความรู (O-Brain)
4. ศาสตราจารย ดร. เกศรา ณ บางชาง
ผูอํานวยการแผนงานวิจัยฯ ทางการแพทยและชีววิทยาศาสตรการแพทย มธ.
5. ศาสตราจารย ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
ผูอํานวยการแผนงานวิจัยฯ ทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและวิศวกรรม มธ.
6. ศาสตราจารย ดร. ศากุน บุญอิต
ผูอํานวยการแผนงานวิจัยฯ ทางเศรษฐกิจสรางสรรค ธุรกิจ และสตารทอัพ มธ.

8.40 น. – 12.00 น.

ดําเนินการรายงานความกาวหนาโครงการ ววน. ประจําปงบประมาณ 2564
- โครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 1 โครงการ 10 นาที
- โครงการที่อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 19 โครงการ ๆ ละ 10 นาที
(นําเสนอผลงาน/รายงานความกาวหนา 5 นาที และอภิปรายและใหขอเสนอแนะโดย
ผูทรงคุณวุฒิ 5 นาที ลําดับการรายงานตามเอกสารแนบ 1)

12.00 น. – 12.05 น.

กลาวสรุป/ปดการรายงานความกาวหนาโครงการ ววน. ประจําปงบประมาณ 2564
*******************************************************

หมายเหตุ

1. กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
2. จัดในรูปแบบออนไลนผานระบบ Microsoft Teams
QR Code MST

เอกสารแนบ 1
ตารางลำดับการรายงานความกาวหนาโครงการที่ไดรับจัดสรรเงินอุดหนุนการทำกิจกรรมสงเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาวิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ประจำปงบประมาณ 2564
วันศุกรที่ 25 กุมภาพันธ 2565 เวลา 8.30 น. – 12.05 น.
ในรูปแบบออนไลนผานระบบ Microsoft Teams
1. โครงการที่ดำเนินการแลวเสร็จ จำนวน 1 โครงการ (นำเสนอ 5 นาที ใหขอเสนอแนะโดยผูทรงคุณวุฒิ 5 นาที)
ลำดับ
เวลา
รหัส
ชื่อโครงการวิจัย
หัวหนาโครงการ
คณะ/หนวยงาน
ที่
โครงการ
1 8.40 น. – 8.50 น.
TUFF08
โปรแกรมการวิจัยขั้นแนวหนาดาน ศ.ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
คณะวิศวกรรมศาสตร
/2564
วิศวกรรมการแพทยระดับ World
Class
2. โครงการที่อยูระหวางดำเนินการ จำนวน 19 โครงการ (นำเสนอ 5 นาที ใหขอเสนอแนะโดยผูทรงคุณวุฒิ 5 นาที)
ลำดับ
เวลา
รหัส
โครงการ
ที่
สายสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
1
8.50 น. - 9.00 น.
TUFF01/
2564
สายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2
9.00 น. – 9.10 น.
TUFF02/
2564

3

9.10 น. – 9.20 น.

TUFF03/
2564

4

9.20 น. – 9.30 น.

TUFF04/
2564

ชื่อโครงการวิจัย

หัวหนาโครงการ

คณะ/หนวยงาน

วัตถุกับชีวิต

อ. มงคล สุวรรณชาตรี

คณะวิทยาการเรียนรูและ
ศึกษาศาสตร

การเตรียมวัสดุโคออรดิเนชันพอลิ
เมอรดัดแปลงที่มีรูพรุนเพื่อดักจับ
คารบอนไดออกไซดและเปลี่ยนเปน
พลังงานสะอาด
การพัฒนาตนแบบกระบวนการ
ผลิตชีวมวล Aurantiochytrium
ในถังปฏิกรณชีวภาพ เพื่อใชเปน
อาหารเสริมของปลาเศรษฐกิจน้ำ
จืด
อนุภาคนาโนของเหล็กเพื่อการ
พัฒนาเปนตัวเรงปฏิกิริยาไบโอ
ดีเซล

รศ.ดร. กิตติพงศ ไชยนอก

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

รศ.ดร. สุเปญญา
จิตตพันธ

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

รศ.ดร. สุภกร บุญยืน

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

1

เอกสารแนบ 1
ลำดับ
ที่
5

เวลา
9.30 น. – 9.40 น.

6

9.40 น. – 9.50 น.

7

9.50 น. – 10.00 น.

TUFF07/
2564

8

10.00 น. – 10.10 น.

TUFF09/
2564

สายวิทยาศาสตรสุขภาพ
9
10.10 น. – 10.20 น.

รหัส
โครงการ
TUFF05/
2564
TUFF06/
2564

TUFF10/
2564

10

10.20 น. – 10.30 น.

TUFF11/
2564

11

10.30 น. – 10.40 น.

12

10.40 น. – 10.50 น.

TUFF12/
2564
TUFF13/
2564

13

10.50 น. – 11.00 น.

TUFF14/
2564

ชื่อโครงการวิจัย

หัวหนาโครงการ

คณะ/หนวยงาน

การดัดแปรโมเลกุลยางธรรมชาติ
วองไวตอสิ่งแวดลอม
สารสกัดจากพืชตอความเปนพิษ
และตานการแพรกระจายของ
เซลลมะเร็งชนิดรุกลามที่จำเพาะ
ตอผูปวยโรคมะเร็งในภาคเหนือ
ของประเทศไทย
การสังเคราะหเสนใยนาโนรวมกับ
โลหะทรานซิชันดวยกระบวนการ
ปนเสนใยไฟฟาสถิต
เมืองปญญาประดิษฐในเครือขาย
มหาวิทยาลัยวิจัย

รศ.ดร. สอาด ริยะจันทร

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

ผลของฟวโคแซนทินตอการแบงตัว
และการเจริญพัฒนาเปนเซลล
กระดูกของเซลลตนกำเนิดมีเซน
ไคมมนุษย
การพัฒนาระบบสารสนเทศการ
บริหารงานเครื่องมือและวัสดุทาง
หองปฎิบัติการทางการแพทยแบบ
ครบวงจร
ปจจัยดานพันธุกรรมตอการเกิดโรค
ขอเสื่อม
การพัฒนาตนแบบเพื่อตรวจ
วินิจฉัยโรคติดเชื้อพยาธิใบไมตับคน
ชนิด opisthorchiasis ดวยเปป
ไทดที่จำเพาะจากโปรตีนรอฟฟลิน
การประเมินศักยภาพของโปรตีน
เซอรีนโปรติเอสอินฮิบิเตอรจาก
พยาธิ Opisthorchis viverrini
ในการปรับเปลี่ยนภูมิคุมกันของ
โฮสต

ศ.ดร. ศิริกุล มะโนจันทร

คณะแพทยศาสตร

รศ. สมชาติ แตรตุลาการ

คณะสหเวชศาสตร

ศ.พิเศษ พลตรีหญิง ดร.
ออยทิพย ณ ถลาง
รศ.ดร. อมรรัตน เกิดแกว
เคร็นซ

คณะสหเวชศาสตร

รศ.ดร. Hans Rudi
Grams

คณะสหเวชศาสตร

ผศ.ดร. เกวลิน อินทนนท

รศ.ดร. มาลี สันติคุณา
ภรณ

คณะวิศวกรรมศาสตร

อ.ดร. วิรัช ศรเลิศล้ำ
วาณิช

คณะวิศวกรรมศาสตร

คณะสหเวชศาสตร

2

เอกสารแนบ 1
ลำดับ
เวลา
ที่
14 11.00 น. – 11.10 น.

รหัส
โครงการ
TUFF15/
2564

15

11.10 น. – 11.20 น.

TUFF16/
2564

16

11.20 น. – 11.30 น.

TUFF17/
2564

17

11.30 น. – 11.40 น.

TUFF18/
2564

18

11.40 น. – 11.50 น.

TUFF19/
2564

19

11.50 น. – 12.00 น.

TUFF20/
2564

ชื่อโครงการวิจัย
การเพิ่มประสิทธิภาพและความ
คงทนของเปปไทดตานจุลชีพชนิด
ใหมดวยระบบนำสงยาและการ
ปรับปรุงทางเคมี
การสำรวจโรคติดเชื้อปรสิตที่ติดตอ
ทางอาหารในชุมชนตลาดไท
ประเทศไทย
การประเมินการปลอยกาซเรือน
กระจกจากภาคการขนสงของ
ประเทศไทยเพื่อการลดผลกระทบ
ของการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
การพัฒนาชุดทดสอบแบบรวดเร็ว
เพื่อตรวจหาแอนติเจนสำหรับการ
วินิจฉัยระยะตนของโรคเลปโตสไป
โรสิสและโรคสครับไทฟส
โรคเลปโตสไปโรซิสที่มีอาการ
รุนแรง: ปจจัยทำนาย, เกณฑการ
ทำนายทางคลินิกและความ
เที่ยงตรงของเกณฑการทำนายทาง
คลินิก
การวิจัยโรคมะเร็งทอน้ำดีโดยการ
ประยุกตใชชีววิทยาระบบและ
การบูรณาการเทคโนโลยีทาง 'โอ
มิกส'

หัวหนาโครงการ

คณะ/หนวยงาน

รศ.ดร. รัชนีวรรณ
อุนแพทย

คณะสหเวชศาสตร

อ.ดร. วรรษิกา ผดุงศิลป

คณะสหเวชศาสตร

ผศ.ดร. พรรณทิสชา
ธนตระกลศรี

คณะสาธารณสุขศาสตร

ศ.ดร. อุไรวรรณ โฆษิตา
นนท

คณะสาธารณสุขศาสตร

อ.ดร. สุรางครัตน พอง
พาน

คณะสาธารณสุขศาสตร

ศ.ดร. เกศรา ณ บางชาง

วิทยาลัยแพทยศาสตร
นานาชาติจุฬาภรณ

QR Code MST
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