
 

  
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

เรื่อง  ผลการจัดสรรเงินอุดหนนุจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
เพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ  2565 

---------------------------------------------------- 

ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) ได้แจ้งผลการพิจารณา
จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ  2565 ในวงเงินงบประมาณรวม 83,300,000  บาท  (แปดสิบสามล้านสามแสนบาทถ้วน)  โดยให้
มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดท าข้อมูลของโครงการในระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS)  
เพื่อเสนอ สกสว. จัดท าค ารับรองการปฏิบัติการตามเงื่อนไขของการอนุมัติงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมต่อไป 

บัดนี้ ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม จึงขอแจ้งผลการจัดสรรเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ  
2565 ให้กับโครงการวิจัยที่ ได้รับการพิจารณาสนับสนุนการวิจัย   จ านวน  64  โครงการ  งบประมาณรวม   
83,300,000  บาท  (แปดสิบสามล้านสามแสนบาทถ้วน)  ดังปรากฎในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  โดยโครงการวิจัย
ที่ได้รับการจัดสรร  ขอให้หน่วยงานต้นสังกัดแจ้งผู้รับทุนด าเนินการ  ดังนี้ 

ข้อ 1  ปรับปรุงข้อมูลของโครงการที่ได้รับทุนในระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) 
โดยเฉพาะในส่วนแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายงวด ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ปรากฎ  ใน “คู่มือการจัดท า
งบประมาณสนับสนุนการวิจัยแบบ Fundamental Fund พ.ศ.2565” ก าหนด โดยน าส่งข้อมูลให้แล้วเสร็จภายใน
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ส าหรับข้อมูลด้านผลลัพธ์ของการวิจัยอนุญาตให้ปรับปรุงแก้ไขได้เฉพาะการเพิ่มเติมผลลัพธ์
เท่านั้น 

ข้อ 2  ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย และส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเกิด
ประโยชน์สูงสุดจากการใช้งบประมาณ 

ข้อ 3  ผลการพิจารณาจัดสรรทุนแล้วให้ถือเป็นที่สุด 

ทั้งนี้ การจัดท าสัญญารับทุน และการเบิกจ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัยจะด าเนินการจัดท าตามข้อก าหนด
และเงื่อนไขของการอนุมัติงบประมาณ ที่ปรากฏในค ารับรองการปฏิบัติการตามเงื่อนไขของการอนุมัติงบประมาณด้าน
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2565  
 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  22  กันยายน  พ.ศ. 2564 

 
(ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิง ศิริวรรณ  สืบนุการณ์) 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี



 

 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศ หน้า 1 จาก 8 
 

รายชื่อโครงการที่ได้รับจดัสรรเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
เพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ  2565 

    

ที่ โครงการ หัวหน้าโครงการวิจัย วงเงินสนับสนุน  
(บาท) 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

1 การเตรียมวัสดุโคออร์ดิเนชันพอลิเมอร์ดัดแปลง
ที่มีรูพรุนเพื่อดักจับคาร์บอนไดออกไซด์และ
เปลี่ยนเปน็พลังงานสะอาด 

ผศ.ดร.กิตติพงศ์ ไชยนอก 396,300 

2 สารสกัดจากพชืต่อความเปน็พษิและต้านการ
แพร่กระจายของเซลล์มะเร็งชนดิลุกลามที่
จ าเพาะต่อผูป้่วยโรคมะเร็งในภาคเหนือของ
ประเทศไทย 

อ.ดร.เกวลิน อินทนนท ์ 157,200 

3 การพัฒนาต้นแบบกระบวนการผลิตชีวมวล 
Aurantiochytrium ในถังปฏิกรณ์ชีวภาพ เพื่อ
ใช้เป็นอาหารเสริมของปลาเศรษฐกิจน้ าจืด 

รศ.ดร.สุเปญญา จิตตพันธ ์ 416,200 

4 การวิจัยและพฒันาองค์ความรู้ใหม่ส าหรับการ
ใช้เทคโนโลยีความดนัสูงเพื่อเพิม่ขีด
ความสามารถเชิงการแข่งขันของอุตสาหกรรม
อาหารของประเทศไทยในยุคเศรษฐกิจ
ฐานความรู้ 

รศ.ดร.ประภาศรี เทพรักษา 5,769,400 

5 การดัดแปรแป้งมันส าปะหลัง เพื่อใช้ในการ
ปรับปรุงสมบัติการตา้นแบคทีเรีย และสมบัติ
เชิงกลของยางธรรมชาติต่อก่ิงกับพอลิอะคริลา
ไมด ์

รศ.ดร.สอาด ริยะจันทร์ 396,300 

6 การวิจัยและพฒันานวัตกรรมเพื่อจัดการความ
เสี่ยงส าหรับการผลิตพชือาหารในสภาวะวิกฤต 

รศ.ดร.ดุสิต อธินุวัฒน ์ 4,240,900 

7 การสังเคราะห์อนุภาคนาโนของโลหะ จากสาร
สกัดเพกา ในประเทศไทย เพื่อการประยุกต์ใช้
ด้านสิง่แวดล้อม 

ผศ.ดร. สุภกร บุญยืน 406,300 
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ที่ โครงการ หัวหน้าโครงการวิจัย วงเงินสนับสนุน  
(บาท) 

8 การเปลี่ยนรูปสารก าจัดเชื้อราคาร์เบนดาซิมใน
น้ าและในผลผลิตทางการเกษตรจากการบ าบัด
ด้วยไทเทเนียมไดออกไซด์โฟโตคะตะไลสิส 

รศ.ดร.ภารดี ช่วยบ ารุง 490,800 

9 การพัฒนาสารลดแรงตึงผิวฐานชีวภาพจาก
น้ ามันปาล์มส าหรับการกู้น้ ามนัในอุตสาหกรรม
โอเลโอเคมี 

ผศ.ดร.สุวดี ก้องพารากุล 264,200 

10 การพัฒนารากฐานเชิงดิจทิัลด้วยเทคนิคการหา
ค่าเหมาะที่สุดและระเบียบวิธีเชงิตัวเลข
สมัยใหม่ 

ผศ.ดร.วุฒิพล สนิธุนาวารัตน์ 330,300 

11 โครงการจัดตั้งศูนย์กลางการวิจยัทางดา้น
สารพิษจากราและสารพิษอุบัติใหม่จากราแห่ง
ประเทศไทย (ระยะที่ 1) 

ผศ.ดร.อวันวี เพชรคงแก้ว 10,845,200 

12 การสังเคราะห์แกรฟีนโฟมจากแก๊สอะเซทิลีน
โดยวิธีการเคลือบผิวดว้ยไอเคมีเพื่อใช้เป็น
ขั้วไฟฟ้าประสิทธิภาพสงูในแบตเตอรี่ 

ผศ.ดร.อรรฆวัชร รวมไมตรี 568,100 

13 การพัฒนาตัวเก็บประจยุิ่งยวดทีม่ีประสิทธิภาพ
สูงและราคาถูกจากมันส าปะหลงัและทะลาย
ปาล์ม 

รศ.ดร.พีระศักดิ์ เภาประเสริฐ 396,300 

14 นวัตกรรมของวัสดุเชิงประกอบไฮโดรเจล
ชีวภาพที่เตรียมจากไคโตซานเพือ่ประยุกต์ใช้
เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ 

รศ.ดร.ศรุต อ ามาตย์โยธนิ 396,300 

15 สารทุติยภูมิและความเปน็พิษตอ่เซลล์มะเร็ง
ของผลมะดัน 

ดร.จีราพัสฐ์ สีแจ่ม 396,300 

16 ผ้าอ้อมรับรู้ความชืน้ไร้แบตเตอรี่ด้วยสิ่งทอ
อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับผู้ป่วยติดเตียง 

ผศ.ดร.อดิศักดิ์ ร่มพุฒตาล 396,300 

17 ผลกระทบของกิจกรรมทางอุตสาหกรรมต่อ
อุณหภูมิพื้นผิวและความรนุแรงปรากฏการณ์
เกาะความร้อนพื้นผิวเมือง: กรณีศึกษาใน
จังหวัดระยอง ประเทศไทย 

อ.ดร.แสงดาว วงค์สาย 396,300 
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ที่ โครงการ หัวหน้าโครงการวิจัย วงเงินสนับสนุน  
(บาท) 

18 การวิเคราะห์ปริมาณอะคริลาไมด์ในอาหารด้วย
วิธีแก๊สโครมาโทกราฟีแบบใหม ่

ผศ.ดร.วราวุธ ติยพงศ์พัฒนา 396,300 

19 การพัฒนาตัวตรวจวัดเอทิลนีฮอร์โมนพืชด้วย
ความต้านทานเชิงเคมีของสารก่ึงตัวน าโลหะ
ออกไซด์ 

อ.ดร.เรวัตร ใจสุทธิ 396,300 

20 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากราแมลงอันดับ 
Hypocreales 

อ.ดร.จิราพร อรุณพานิชเลิศ 264,200 

21 เครื่องวัดกระแสสปินบริสทุธิ์ที่เกิดจากความ
ร้อนส าหรับอุปกรณ์สปนิทรอนคิ 

อ.ดร.ปรเมศวร์ วงศ์จอม 330,300 

22 สารโคออร์ดิเนชันพอลิเมอร์ที่สร้างจากลิแกนด์
ผสมชนิด N- และ O-ดอร์เนอร์ ส าหรับการ
ประยุกต์ใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาและเซ็นเซอร์เชิง
แสง 

ผศ.ดร.นันทวัฒน์ วรรณฤทธิ ์ 307,200 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

23 โปรแกรมการวิจัยขั้นแนวหนา้ดา้นวิศวกรรม
การแพทย์ระดับ World Class 

ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช 5,647,700 

24 เมืองปัญญาประดษิฐ์ในเครือข่ายมหาวิทยาลัย
วิจัย 

อ.ดร.วิรัช ศรเลิศล้ าวาณิช 5,568,500 

25 การออกแบบและพัฒนาแคปซลูขนย้ายผู้ป่วย
ติดเชื้อ covid-19 แบบมีความดันลบ โดยวิธี
ผสมผสานการออกแบบทางกลและเทคนิคเชิง
อนุภาคด้วยวิธี Lattice Boltzmann 

ผศ.ดร.บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ 1,115,300 

26 การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ป้องกันภาวะ
หยุดหายใจขณะหลับแบบใหม่ชนิดดึง
ขากรรไกรล่าง 

ผศ.ดร.บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ 1,089,300 

27 การพัฒนาวัสดุคอมโพสิตที่มีสมบัติฆ่าเชื้อรา
และแบคทีเรียส าหรับบรรจุภัณฑ์สินคา้ส่งออก
ทางการเกษตร 

รศ.ดร.มาลี สันติคุณาภรณ ์ 396,300 
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ที่ โครงการ หัวหน้าโครงการวิจัย วงเงินสนับสนุน  
(บาท) 

คณะแพทยศาสตร์ 

28 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับยาจาก
สมุนไพรและยาไทยในการรักษาโรคเร้ือรังและ
โรคร้ายแรง 

รศ.ดร.อรุณพร อิฐรัตน์ 7,530,300 

29 ศูนย์ความเปน็เลิศนานาชาติด้านโรคระบบ
ทางเดินอาหาร 

ศ.ดร.รัฐกร วิไลชนม ์ 7,530,300 

30 ผลของน้ าตาลความเข้มข้นสูงตอ่ความสามารถ
ในการอยู่รอดและศักยภาพในการเจริญพัฒนา
เป็นเซลล์กระดูกของเซลล์ต้นก าเนิดมีเซนไคม์
มนุษย ์

รศ.ดร. ศิริกุล มะโนจนัทร ์ 568,100 

31 ผลของเซลล์ต้นก าเนิดชนิดมีเซนไคม์ต่อการ
ยับยั้งการเจริญเติบโตและการเคลื่อนที่ และ
การกระตุ้นให้เกิดการตายแบบอะพอพโทซิส
ของเซลล์มะเร็งท่อน้ าด ี

รศ.ดร.ชัยรัตน์ ตัณทราวัฒน์พันธ์ 453,200 

32 การพัฒนาการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อพยาธิ
ใบไม้ตับ Opisthorchis viverrini ในซีรัมและ
ปัสสาวะด้วยโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อ 
cysteine proteases 

ผศ.ดร.พงศกร มาตย์วิเศษ 411,500 

33 การศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบของโปรตีน 
cystatin จากพยาธิใบไม้ตบั Fasciola 
gigantica ในเซลล์แมคโครฟาจและหนูเมาส์ที่
เหนี่ยวน าให้เกิดล าไส้อักเสบ 

ดร.นายสัตวแพทย์ ปธานนิ 
จันทร์ตรี 

412,900 

34 การประเมินประสิทธิภาพการลดการอักเสบ 
การลดความดนัเลือดแดง การตา้นมะเร็ง และ
ผลต่อการเปลี่ยนแปลงไมโครไบโอม ของสาร
สกัดจากมะพูด ในหลอดทดลองและ
สัตว์ทดลอง 

ผศ.ดร.พงศกร มาตย์วิเศษ 1,317,800 
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35 การศึกษาผลของสารแอนโดรกราโฟไลด์ต่อการ
เพิ่มปริมาณและการคงคุณสมบตัิของเซลล์ต้น
ก าเนิดเม็ดเลือดในกระบวนการเพาะเลี้ยง
ภายนอกร่างกาย 

ผศ.ดร.ดวงรัตน์ ตันติกัลยาภรณ ์ 396,300 

คณะสหเวชศาสตร์ 

36 การพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารงาน
เครื่องมือและวัสดุทางห้องปฎิบตัิการทางการ
แพทย์แบบครบวงจร 

รศ.สมชาติ แตรตุลาการ 986,200 

37 การประเมินศักยภาพของโปรตนีเซอรีนโปรติ
เอสอินฮิบิเตอร์จากพยาธิ Opisthorchis 
viverrini ในการปรับเปลี่ยนภูมคิุ้มกันของโฮสต์ 

Associate Professor Dr.  
Hans Rudi Grams 

568,100 

38 การพัฒนาต้นแบบเพื่อตรวจวินจิฉัยโรคติดเชื้อ
พยาธิใบไม้ตับคนชนิด opisthorchiasis ด้วย
เปปไทดท์ี่จ าเพาะจากโปรตนีรอฟฟิลิน 

ผศ.ดร.อมรรัตน์ เกิดแก้ว เคร็นซ์ 411,500 

39 การเพิ่มประสิทธิภาพและความคงทนของเปป
ไทด์ต้านจุลชีพชนิดใหม่ด้วยระบบน าสง่ยาและ
การปรับปรุงทางเคม ี

รศ.ดร.รัชนีวรรณ อุ่นแพทย์ 568,100 

40 ผลของการควบคุมการท างานของไซโตไคน์ IL-
25 ต่อการเปลี่ยนแปลงทางฟโีนไทป์และทราน
สคริปโตมิกส์ของ T helper cells ในโมเดล
โรคคริปโตคอกโคสิส 

รศ.ดร. พรพิมล อังคเศกวินัย 792,600 

41 การอธิบายลักษณะของโมเลกุลลูกผสม 
glycophorins ให้ผลบวกกับแอนติเจน Mia ใน
ผู้บริจาคเลือดคนไทย 

ศ.พิเศษ พลตรีหญิง ดร. 
อ้อยทิพย์ ณ ถลาง 

409,600 

42 การสร้างไวรสัเอนเทอร์โร เอ71 ชนิดผา่เหล่าที่
มีความบกพร่องของยีนที่เก่ียวข้องกับพยาธิ
ก าเนิดในเซลลป์ระสาทส าหรับพัฒนาเป็นวัคซนี
ชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ 

ผศ.ดร. จีระพงษ์  
ทะนงศักดิ์ศรีกุล 

755,000 
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(บาท) 

43 การพัฒนาเปปไทด์สงัเคราะห์เพื่อป้องกันการเกิด
โรคกลุ่มสมองเสื่อม 

รศ.ดร.ธีรกุล อาภรณ์สุวรรณ 453,200 

44 การศึกษาการติดเชื้อปรสิตของหอยคันลิมเนีย
โดยวิธีทางอณูชีววทิยา ในพื้นทีอ่ าเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา 

อ.ดร.วรรษิกา ผดุงศิลป ์ 396,300 

45 ผลของเนระพูสี (Tacca chantrieri) ต่อการเพิ่ม
จ านวนของเชื้อไวรัสเฮอร์ปีส์ซิมเพล็กซ์ ทัยป์ 2 
และการใช้วิธี proteomics ในการวิเคราะห์หา
โปรตีนเปา้หมายที่เก่ียวข้องกับฤทธิ์ต้านไวรัส
เฮอร์ปีส์ซิมเพล็กซ์ ทัยป์ 2 ของ Tacca 
chantrieri 

รศ.ดร.กษมา สุภนรานนท ์ 453,200 

46 การพัฒนาโมเดลเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยงแบบ 3 มิติ
เพื่อทดสอบความเป็นพษิของสารพันธุกรรมจาก
การสัมผัสสารอนุภาคนาโน 

ผศ.ดร นริสา เก่งตรง บดีรัฐ 416,200 

47 นวัตกรรมการป้องกันการบุกรุกของเชื้อมาลาเรีย ผศ.ดร.จิราภรณ์ คุ้ยทรัพย์ 568,100 

48 การพัฒนาสารบ่งชีท้างชีวภาพของโรคตับแทรก
ซ้อนเร้ือรังในผู้ติดเชื้อไวรัสเอชไอวีชาวไทย 

ผศ.ดร.จรีภรณ์ เอกวัฒน์ชัย 568,100 

49 การศึกษาความชุกของโรคติดเชือ้ปรสิตในระบบ
ทางเดินอาหารของโคเนื้อและโคนม ในอ าเภอ
ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

ผศ.ดร.อมรรัตน์ เกิดแก้ว 
เคร็นซ์ 

463,100 

คณะทันตแพทยศาสตร์ 

50 การพัฒนาวัสดนุาโนเพื่อดูดซับบิสฟอสโฟเนต
และน าส่งยาสูน่วัตกรรมการป้องกันกระดูก
ขากรรไกรตายที่สัมพันธ์กับบสิพอสโฟเนต 

รศ.ทพ.ดร.วีรชัย สิงหถนัดกิจ 1,030,500 

51 การพัฒนาเรซินมอดิฟายด์กลาสส์ไอโอโนเมอร์
ซีเมนต์ที่มีองค์ประกอบของพอลิอะคริลิกที่มีการ
เติมหมู่เมทาคริเลต แก้วชีวภาพและแก้วพรีรีแอ
คเตดทรงกลมส าหรับการปกป้องผิวรากฟันใน
ผู้ป่วยสงูอายุที่มีความเสี่ยงต่อการผุรากฟัน 

ผศ.ทพ.ดร.ปิยะพงษ์  
พรรณพิสุทธิ ์

264,200 
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คณะพยาบาลศาสตร์ 

52 การศึกษาประสทิธิผลของอุปกรณ์บีบไล่สาย
ระบายแบบอัตโนมัติต่อการป้องกันการอุดตัน
ของสายระบายทรวงอกในผูป้่วยที่ได้รับการ
ผ่าตัดหัวใจและทรวงอก 

ผศ.ดร.บวรลักษณ์ ทองทว ี 965,800 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 

53 แนวทางการบูรณาการด้านการวางแผนเมือง
เพื่อความสอดคล้องด้านการใชป้ระโยชน์ที่ดนิ
และความปลอดภัยทางถนนอยา่งองค์รวม 

รศ.ดร.ภาวิณี เอ่ียมตระกูล 2,878,800 

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริินธร 

54 กระบวนการรีไซเคิลทางเคมีของพลาสติก
ชีวภาพ เพื่อการใช้ประโยชน์ตามแนวทาง
เศรษฐกิจหมุนเวียน 

รศ.ดร.ปกรณ์ โอภาประกาสิต 753,000 

คณะสาธารณสุขศาสตร ์

55 การพัฒนาชุดทดสอบแบบรวดเร็วเพื่อตรวจหา
แอนติเจนส าหรับการวนิิจฉัยระยะต้นของโรค
เลปโตสไปโรสิสและโรคสครับไทฟัส 

รศ.ดร.อุไรวรรณ โฆษิตานนท์ 521,900 

56 การติดเชื้อเด็งกี่ที่รุนแรงในผู้ใหญ่ : ตัวชี้วัดการ
ท านาย, การสร้างระบบคะแนนท านายอย่าง
ง่ายและความเที่ยงตรงของระบบคะแนน
ท านาย 

อ.ดร.สุรางค์รัตน์ พ้องพาน 1,882,600 

คณะเภสัชศาสตร์ 

57 การพัฒนานาโนอิมัลชันหยอดตาที่บรรจุเควอร์
เซตินส าหรับการชะลอความเสือ่มของแก้วตาใน
ภาวะต้อกระจก 

รศ.ดร.รัฐพล อาษาสุจริต 396,300 

58 การพัฒนาอนุพันธฟ์ลาโวนอยดธ์รรมชาติเพื่อ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันโรคมะเร็ง 

ผศ.ดร.ศรีวรรณ ธีระมั่นคง 396,300 
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วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ ์

59 การวิจัยโรคมะเร็งท่อน้ าดโีดยการประยุกต์ใช้ชีววิทยา
ระบบและการบูรณาการเทคโนโลยีทาง ‘โอมิกส์’ 

ศ.ดร.เกศรา ณ บางช้าง 3,765,100 

60 การพัฒนาการสืบพันธุ์ของแม่พนัธุ์ปูทะเลโดยการใช้
เทคโนโลยชีีวภาพและการประยุกต์ใช้สารสกัดไคโตชาน
จากเปลือกปูทะเล 

ผศ. ดร. นภมณี คอน
ทอง 

472,300 

61 การสังเคราะห์ผงแกรฟีนจากน้ าตาลเพื่อใช้เป็นขั้วไฟฟ้าใน
แบตเตอรี ่

ดร.ปิยะพร สุรินทร์เลิศ 568,100 

62 การคัดแยกเปปไทด์ที่มีศักยภาพในการต้านโปรตนีที่
เก่ียวข้องกับการหลบหลีกภูมิคุ้มกันของไวรัสโคโรนากลุ่ม
อาการโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง 2 (ซาร์โควี 2) 

อ.ดร.เทวา พนักศรี 568,100 

สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา 

63 การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ภายใตโ้ครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลติภัณฑ์ (OTOP) 

นายวทญัญู ใจบริสุทธิ ์ 330,300 

64 ความร่วมมือด้านการพฒันาเมืองอัจฉริยะระหว่างประเทศ
ไทยและเกาหลีใต้: กรณีศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก 

นางสาวนิรินธร มีทรัพย์
นิคม 

302,900 

งบประมาณรวม 83,300,000 

(แปดสิบสามล้านสามแสนบาทถ้วน) 

 
------------------------------------------------------------------- 


