ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการวิจัยประเภททุนวิจัยพัฒนาศักยภาพผลงานวิจัย (Fast Track)
ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 3/2563
-----------------------------------------ตามที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย
ประเภททุนวิจัยพัฒนาศักยภาพผลงานวิจัย (Fast Track) จากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2563 นั้น
บัดนี้ มหาวิท ยาลัยธรรมศาสตร์ โดย คณะอนุ กรรมการพิจารณาทุ นวิจัยและส่งเสริม การวิจัยได้ พิจารณา
โครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุนวิจัยพัฒนาศักยภาพผลงานวิจัย (Fast Track) เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอ
ประกาศรายชื่ อ โครงการวิ จั ย ที่ ไ ด้ รั บ การพิ จ ารณาทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย ประเภททุ น วิ จั ย พั ฒ นาศั ก ยภาพผลงานวิ จั ย
(Fast Track) ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 3/2563 จานวน 8 โครงการ งบประมาณรวม 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน)
ดังปรากฏในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ และขอให้หน่วยงานต้นสังกัดแจ้งหัวหน้าโครงการวิจัยดาเนินการ ดังนี้
1. โครงการที่ได้รับจัดสรร
1.1 หัวหน้าโครงการวิจัยจัดทาข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบู รณ์ จานวน 2 ชุด พร้อมลงนามกากับ ในเอกสาร
ทุกหน้า สาหรับใช้เป็นเอกสารแนบท้ายสัญญารับทุน
1.2 หั ว หน้ า โครงการวิ จั ย ต้ อ งเปิ ด บั ญ ชี เงิ น ฝากในนามหั ว หน้ า โครงการวิ จั ย กั บ ธนาคารพาณิ ช ย์ ใดก็ ได้ ที่ มี
เลขบั ญ ชี 10 หลั ก ตามที่ ก องคลั ง มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ก าห นด โดยก าหนดให้ หั วห น้ า โครงการวิ จั ย
เป็นผู้มีอานาจเบิกจ่ายเพื่อรับโอนเงินสนับสนุนการวิจัย
2. โครงการที่ได้รับจัดสรรแบบมีเงื่อนไข
2.1 หัวหน้าโครงการวิจัยปรับแก้ข้อเสนอโครงการวิจัย จานวน 1 ชุด ตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการ
พิจารณาทุนวิจัยและส่งเสริมการวิจัย และส่งกลับมายังฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เพื่อนาเสนอต่อคณะอนุกรรมการฯ พิจารณา
เห็นชอบก่อนเข้าสู่กระบวนการจัดทาสัญญารับทุน
3. ผลการพิจารณาจัดสรรทุนแล้วให้ถือเป็นที่สุด
ทั้งนี้ การจัดทาสัญ ญารับทุน การเบิกจ่ายงบประมาณ และการดาเนินการโครงการวิจัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานวิจัยและกองทุนวิจัย พ.ศ. 2561 และประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัยประเภททุนวิจัยพัฒนาศักยภาพผลงานวิจัย (Fast Track) พ.ศ. 2563

ประกาศ ณ วันที่

30 มิถุนายน พ.ศ. 2563

(ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิง ศิริวรรณ สืบนุการณ์)
รองอธิการบดีฝา่ ยวิจัยและนวัตกรรม
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี

-2เอกสารแนบท้ายประกาศ
ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการวิจัยประเภททุนวิจัยพัฒนาศักยภาพผลงานวิจัย (Fast Track)
ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 3/2563
1.โครงการวิจัยที่ได้รับจัดสรร
รายละเอียดโครงการ

วงเงินที่จัดสรร

คณะแพทยศาสตร์

250,000

1. “กลไกการออกฤทธิ์ของสารสกัดใบสะระแหน่ด้วยน้าต่อการควบคุม
กระบวนการเมตาบอลิสมของน้าตาลและไขมันในตับหนูอ้วนที่เหนี่ยวนาด้วย
อาหารไขมันสูง”
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.จริญญาพร เนาวบุตร

250,000

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

500,000

2.

3.

“แลบออนอะชิพแบบใหม่ร่วมกับระบบโฟลเบสคัลเลอริเมทรีมุ่งสู่เคมี
วิเคราะห์สีเขียวเพื่อหาปริมาณชินนาริซีน ฟอสเฟตและแอลกอฮอล์”
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.นภาพร ยังวิเศษ
“Semanthai Blank: คลังข้อมูลภาษาไทยและตัวชี้วัดประสิทธิภาพในการ
ระบุบทบาทของกริยาในความหมายของข้อความโดยอัตโนมัติ”
หัวหน้าโครงการ : อ.ดร.ศรัณย์ กุลยานนท์

250,000

250,000

คณะทันตแพทยศาสตร์

250,000

4. “ผลการหยุดยาอเลนโดรเนตต่อกิจกรรมของเซลล์สร้างกระดูก”
หัวหน้าโครงการ รศ.ทพญ.ดร. สมหญิง พัฒน์ธีรพงศ์

250,000

-32.โครงการที่ได้รับจัดสรรแบบมีเงื่อนไข
คณะแพทยศาสตร์

500,000

1.

“การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลและความปลอดภัยของตารับยาหอม
วโกฐร่วมกับยาปฏิชีวนะลีโวฟลอกซาซิน (levofloxacin) และยาปฏิชีวนะ
ลีโวฟลอกซาซิน (levofloxacin) ชนิดเดียวต่อการป้องกันการติดเชื้อในผู้ป่วย
ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันที่ได้รับการรักษาด้วยวิธีลดอุณหภูมิแกนกลาง
ของร่างกายให้ต่าลงสู่อุณหภูมิเป้าหมาย (Targeted temperature
management)
หัวหน้าโครงการ : รศ.นพ.สมบัติ มุ่งทวีพงษา

250,000

2.

“ฤทธิ์ต่อการสร้างไขมันของสารสกัดเหมือดโลดด้วยเอทานอลในเซลล์ไขมัน
ชนิดสามทีสามแอลวัน”
หัวหน้าโครงการ : ผศ.อุรารัตน์ แน่นหนา

250,000

คณะทันตแพทยศาสตร์

250,000

3. “ความคงทนของกาลังแรงยึดเฉือนระหว่างเซอร์โคเนียและเรซินคอมโพสิต
เมื่อใช้สารยึดติดแบบยูนิเวอร์ซอล”

250,000

หัวหน้าโครงการ : ผศ.ทพ.อวิรุทธ์ คล้ายศิริ
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

250,000

4. “ความรู้ความเข้าใจต่อโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการเข้าถึง
บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขของแรงงานนอกระบบ (กลุ่มทาอาชีพ
อิสระ)
หัวหน้าโครงการ : อ.ดร.เสาวธาร โพธิ์กลัด

250,000

รวม 8 โครงการ

วงเงินรวมทั้งสิ้น

2,000,000

