






เอกสารแนบประกาศ

หน้าที� 1 จาก 2

ลําดับที่ โครงการวิจัย (ไทย) ผูวิจัย ที่ปรึกษาโครงการ
งบประมาณ

จัดสรร

คาตอบแทน

ที่ปรึกษาโครงการ

ผลการพิจารณาความเกี่ยวของดาน

จริยธรรมการวิจัย และความ

ปลอดภัยทางชีวภาพ

คณะวิทยาการเรียนรูและศึกษาศาสตร จํานวน  2  โครงการ 285,000       40,000             

1 วิเคราะหแบบเรียนวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน

ของไทย ในระหวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) - 12 (พ.ศ.

2560-2564)

อาจารย ปริญญา มงคลพาณิชย ผูชวยศาสตราจารย ดร. วิศรุต พึ่งสุนทร 140,000        20,000               -

2 ศิลปสองทางสรางชาต:ิ วิถีการเรียนรูความเปนไทยใน

ละครหลวงวิจิตรวาทการ

อาจารย ดร. กิตติ คงตุก อาจารย ดร. อดิศร จันทรสุข 145,000        20,000               -

สถาบันภาษา จํานวน  1  โครงการ 185,000       20,000             

3 การสํารวจการบูรณาการการสอนโดยใชพหุวิธีของผูสอน

ในชั้นเรียนภาษาอังกฤษที่เปนภาษาตางประเทศใน

ศตวรรษที่ 21 ระดับมหาวิทยาลัยของประเทศไทย : 

การรับรูและการปฏิบัติ

อาจารย เกรียงไกร  สกุลประเสริฐศรี รองศาสตราจารย ดร. สุพงศ  ตั้งเคียงศิริสิน 185,000        20,000               ไดรับการรับรอง

ดานจริยธรรมการวิจัยในคน

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน  3  โครงการ 588,000       60,000             

4 องคประกอบทางเคมีและฤทธิ์ตานโรคอัลไซเมอรจากผัก

โขมหิน Boerhavia erecta L.

อาจารย ดร. จีราพัสฐ สีแจม รองศาสตราจารย ดร. จิรดา สิงขรรัตน 195,000        20,000               -

5 ผลของการปรับแตงซีเรียตอประสิทธิภาพในการเรง

ปฏิกิริยาเปลี่ยนน้ําเปนแกสของตัวเรงปฏิกิริยา 

1%CO/CeO2

อาจารย ดร. พรรณิภา เทพามาตย ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุภกร บุญยืน 193,000        20,000               -

6 การปลูกแกรฟนบนเหล็กสเตนเลสดวยวิธีการเคลือบผิว

ดวยไอเคมีโดยใชแกสอะเซทิลีนเปนแหลงคารบอน

อาจารย ดร. อรรฆวัชร รวมไมตรี ผูชวยศาสตราจารย ดร. กิตติพงศ ไชยนอก 200,000        20,000               -

คณะสาธารณสุขศาสตร จํานวน  4  โครงการ 727,730       80,000             

7 การปนเปอนสารตกคางผลิตภัณฑเภสัชกรรมในน้ําทิ้งจาก

ระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน

อาจารย ดร. น้ําฝน เอกตาแสง ศาสตราจารย ดร. จงรักษ ผลประเสริฐ 200,000        20,000               -

8 การบําบัดน้ําเสียสังเคราะหที่ปนเปอนสีและโลหะหนัก

ดวยกระบวนการดูดซับของถานกัมมันตจากมูลชาง

อาจารย ดร. ญาณสินี สุมา อาจารย ดร. น้ําฝน เอกตาแสง 180,000        20,000               -

9 ศักยภาพในการรีไซเคิลและการนํากลับธาตุอาหาร

ฟอสฟอรัสจากของเสียชุมชนเมือง ในจังหวัดปทุมธานี

อาจารย ดร. บุษราคัม ฐิตานุวัฒน อาจารย ดร. น้ําฝน เอกตาแสง 180,000        20,000               -

10 การประเมินการไหลของไนโตรเจนและฟอสฟอรัสลงสู

แหลงน้ําจากการใชประโยชนที่ดินในลุมน้ํา กรณีศึกษา

แมน้ํานครนายก

อาจารย ดร. มนพร วงศสุนทรชัย อาจารย ดร. น้ําฝน เอกตาแสง 167,730        20,000               -

วิทยาลัยแพทยศาสตรนานาชาติจุฬาภรณ จํานวน  1  โครงการ 200,000       20,000             

11 การหาภาวะที่เหมาะสมในการเลี้ยงสาหรายสไปรูลินา

แบบออรแกนิก

อาจารย ดร. อาภรณ บัวหลวง ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุเปญญา  จิตตพันธ 200,000        20,000               -

1,985,730     220,000            

ลําดับที่ โครงการวิจัย (ไทย) ผูวิจัย ที่ปรึกษาโครงการ
งบประมาณ

จัดสรร

คาตอบแทน

ที่ปรึกษาโครงการ

ผลการพิจารณาความเกี่ยวของดาน

จริยธรรมการวิจัย และความ

ปลอดภัยทางชีวภาพ

คณะวิทยาการเรียนรูและศึกษาศาสตร จํานวน  11  โครงการ 2,035,000     220,000            

1 การสงเสริมสุขภาพและสุขภาวะของนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิต ในประเทศไทย

อาจารย พลพิพัฒน สุขพัฒนธี ผูชวยศาสตราจารย ดร. จิราภรณ กรรมบุตร 165,000        20,000               ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

2 การจัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรในพิพิธภัณฑ

วิทยาศาสตรของประเทศไทย

อาจารย ดร. ชลิดา จูงพันธ ผูชวยศาสตราจารย ดร. สิทธิชัย วิชัยดิษฐ 195,000        20,000               ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

3 การออกแบบกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตรเชิง

บูรณาการ: สเปกตรัมของแสงและการ ประยุกตใช

อาจารย ดร. ธนิตา ศิริรัตน ผูชวยศาสตราจารย ดร. สิทธิชัย วิชัยดิษฐ 200,000        20,000               ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

4 บทบาทของการบานที่ตองทํารวมกับครอบครัว ในการ

สงเสริมระบบนิเวศการเรียนรูของโรงเรียน: การศึกษา

โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

อาจารย ศราวุธ จอมนํา ผูชวยศาสตราจารย ดร. ธิดา ทับพันธุ 200,000        20,000               ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

5 การติดตามกระบวนสรางทักษะการคิดเชิงออกแบบใน

โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

อาจารย ดร. สิทธิโชค ทับทอง ผูชวยศาสตราจารย นพ. ธนา นิลชัยโกวิทย 200,000        20,000               ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

6 การดเกมสําหรับการเรียนรูขั้นตอนการเตรียมสารละลาย

ในน้ําจากตัวถูกละลายบริสุทธิ์ ที่ความเขมขนในหนวย

รอยละ

อาจารย ดร. อมรรัตน สายทองดี รองศาสตราจารย ดร. ปกรณ  โอภาประกาสิต 200,000        20,000               ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

7 พื้นที่ที่มีความหมาย: วิถีชีวิตของนักศึกษาที่เกี่ยวของกับ

พื้นที่ทางกายภาพภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนย

รังสิต

ดร. ศรัณวิชญ พรหมสาขา ณ สกลนคร รองศาสตราจารย ดร. ภาวิณี เอี่ยมตระกูล 200,000        20,000               ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

ผลการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัย

จากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประจําปงบประมาณ  2561

          ทุนสนับสนุนงานวิจัย สําหรับนักวิจัยรุนใหม

                        งบประมาณไมเกิน 200,000 บาท ไดรับการสนับสนุนทุนวิจัย จํานวน 36 โครงการ งบประมาณรวม 7,296,930 บาท 

          (เจ็ดลานสองแสนเกาหมื่นหกพันเการอยสามสิบบาทถวน)

1. อนุมัติและดําเนินการได จํานวน 11 โครงการ

2. อนุมัติโดยมีเงื่อนไข จํานวน 25 โครงการ

รวม      11      โครงการ



เอกสารแนบประกาศ

หน้าที� 2 จาก 2

ลําดับที่ โครงการวิจัย (ไทย) ผูวิจัย ที่ปรึกษาโครงการ
งบประมาณ

จัดสรร

คาตอบแทน

ที่ปรึกษาโครงการ

ผลการพิจารณาความเกี่ยวของดาน

จริยธรรมการวิจัย และความ

ปลอดภัยทางชีวภาพ

8 อัตลักษณความเปนครู: บทบาทของอารมณในการทํางาน อาจารย ดร. ฝน นิลเขต ผูชวยศาสตราจารย ดร. สิทธิชัย วิชัยดิษฐ 170,000        20,000               ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

9 การออกแบบชุดทดลองมัลติฟงกชัน เรื่อง ทัศนศาสตร 

และการประยุกตใชกับการเรียนการสอนแบบบูรณาการณ

อิสรพงษ เชื้อสันเทียะ ดร.เบญจมาภรณ (ซีบังเกิด) ตั้งนรวิชญ 200,000        20,000               ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

10 การใชหลักพุทธธรรมพัฒนานวัตกรรมประชาธิปไตยใน

หองเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อาจารย ดร. เกียรติศักดิ์ แสงอรุณ ศาสตราจารย ดร. วัชระ งามจิตรเจริญ 105,000        20,000               ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

11 การศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูบนฐาน

ทฤษฏีการเรียนรูเชิงประสบการณของนักเรียน ครู และ

ผูปกครอง : กรณีศึกษาโครงการครอบครัวสาธิต โรงเรียน

สาธิตแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร คณะวิทยาการเรียนรู

และศึกษาศาสตร

อาจารย นิธิ จันทรธนู รองศาสตราจารย ดร. อนุชาติ พวงสําลี 200,000        20,000               ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

สถาบันไทยคดีศึกษา จํานวน  1  โครงการ 180,000       20,000             

12 ความสัมพันธระหวางขาราชการการเมืองทองถิ่นกับ

ขาราชการประจาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น : 

กรณีศึกษาเพื่อสรางตัวแบบความสัมพันธที่เหมาะสมตอ

การบริหารจัดการทองถิ่นไทย

นายสุทธิเกียรติ อังกาบูรณะ รองศาสตราจารย ดร. ศุภสวัสดิ์ ชัชวาล 180,000        20,000               ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน  1  โครงการ 200,000       20,000             

13 การพัฒนาชีวภัณฑจากเชื้อราสาเหตุโรคแมลงเพื่อควบคุม

แมลงวันผลไม

ผูชวยศาสตราจารย ดร. จุรีมาศ วังคีรี รองศาสตราจารย ดร. เยาวพา จิระเกียรติกุล 200,000        20,000               ตองผานการรับรองดาน

จรรยาบรรณการวิจัยในสัตว

และความปลอดภัยทางชีวภาพ

วิทยาลัยโลกคดีศึกษา จํานวน  1  โครงการ 180,000       20,000             

14 ปจจัยที่เปนตัวกําหนดนวัตกรรมที่ไมหวังผลกําไร อาจารย ดิเพนดรา  เคซี รองศาสตราจารย ดร. นันทวรรณ  วิจิตรวาทการ 180,000        20,000               ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

คณะพยาบาลศาสตร จํานวน  2  โครงการ 300,000       40,000             

15 ประสบการณของครอบครัวที่ผูปวยเด็กไดรับการดูแล

แบบประคับประคองในหอผูปวยวิกฤต: การศึกษา

ปรากฏการณวิทยา

อาจารย หทัยชนก นิติกุล ผูชวยศาสตราจารย ดร. เยาวรัตน มัชฌิม 100,000        20,000               ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

16 ผลของโปรแกรมการปรับความคิดและพฤติกรรมดวย

ระบบอินเทอรเน็ตตอภาวะซึมเศราของนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนปลาย

อาจารย พิสิฐ รุงโรจนวัฒนศิริ รองศาสตราจารย ดร. นิตยา  ตากวิริยะนันท 200,000        20,000               ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

คณะสหเวชศาสตร จํานวน  2  โครงการ 341,200       40,000             

17 ศึกษาการวิเคราะหคิเนติคระหวางมือทั้งสองขางในขณะ

ดันพื้นรูปแบบที่แตกตางกันในผูชายสุขภาพดี

อาจารย ณัฐพล  ผิวขํา รองศาสตราจารย สมชาติ  แตรตุลาการ 141,200        20,000               ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

18 การเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของความแข็งแรง

กลามเนื้อหายใจและความมั่นคงของแกนกลางรางกาย

ภายหลังการวิ่งในระยะสั้น 

กลางและไกล

อาจารย สุภัทรา  ศิลปบรรเลง รองศาสตราจารย ดร. อภิลักษณ  เทียนทอง 200,000        20,000               ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

คณะสาธารณสุขศาสตร จํานวน  2  โครงการ 360,000       40,000             

19 ผลกระทบของยาตานไวรัสตอการเจริญเติบโตและภาวะ

โภชนาการของเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี ในประเทศไทย

อาจารย ดร. นนทธิยา  หอมขํา ผูชวยศาสตราจารย ดร. สิริมา มงคลสัมฤทธิ์ 180,000        20,000               ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

20 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตสําเร็จรูปเพื่อออกแบบบาน

และสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูสูงอายุ ดวยการวัด

สัดสวนรางกายของผูสูงอายุ

อาจารย ดร.ธีรพันธ แกวดอก รองศาสตราจารย ดร. สสิธร เทพตระการพร 180,000        20,000               ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

วิทยาลัยแพทยศาสตรนานาชาติจุฬาภรณ จํานวน  4  โครงการ 795,000       80,000             

21 บทบาทหนาที่ของฟอสโฟไลเปสเอสอง กลุมสองเอ 

(PLA2G2A) ในเซลลมะเร็งปากมดลูก

ผูชวยศาสตราจารย ดร. นิภาพร เงินยวง รองศาสตราจารย นท. นพ. คมสันต  สุวรรณฤกษ 200,000        20,000               ตองผานการรับรองดาน

ความปลอดภัยทางชีวภาพ

22 การทดสอบฤทธิ์ของ Damnacanthal ในการตาน

โรคเบาหวานผานเอนไซม tyrosine kinase (c-Abl) ใน

เซลลตับออนชนิดเบตา

อาจารย ดร. รุงรวี มงคลรบ รองศาสตราจารย ดร. รัฐพล อาษาสุจริต 200,000        20,000               ตองผานการรับรองดาน

ความปลอดภัยทางชีวภาพ

23 การศึกษาโปรตีนจาก epithelium lining cells ในทอ

ทางเดินอสุจิ ของกุงกามกรามในระหวางที่อสุจิ

เจริญเติบโตเพื่อเพิ่มศักยภาพการขยายพันธุกุงกามกราม

อาจารย ดร. ปยะพร  สุรินทรเลิศ ผูชวยศาสตราจารย ดร. นภมณี  คอนทอง 195,000        20,000               ตองผานการรับรองดาน

จรรยาบรรณการวิจัยในสัตว

และความปลอดภัยทางชีวภาพ

24 เมแทบอลิซึมของ atractylodin และ β eudesmol โดย

เอนไซม   ไซโตโครม พี450 2D6 และชนิด *2 และ *10

อาจารย ดร. ดาวิด  ไมเคิล  เคร็นซ ศาสตราจารย ดร. เกศรา  ณ บางชาง 200,000        20,000               ตองผานการรับรองดาน

ความปลอดภัยทางชีวภาพ

สํานักงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีชั้นสูง จํานวน  1  โครงการ 200,000       20,000             

25 การสกัดแยกโปรตีนและทดสอบฤทธิ์ปกปองเซลลตับของ

สมุนไพรพุทธรักษา

ดร. วรัญญา  วรดุลยพินิจ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภกญ. ศรีวรรณ ธีระมั่นคง 200,000        20,000               ตองผานการรับรองดาน

ความปลอดภัยทางชีวภาพ

4,591,200     500,000            รวม      25      โครงการ
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