
 

 

 
ประกาศหน	วยบริหารและจัดการทุนด�านการพัฒนากําลังคน และทุนด�านการพัฒนา

สถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร�างนวัตกรรม (บพค.) 
ที่ 1/2562 

เร่ือง การประกาศผล Re-submit 2563 รอบที่ 1 
 
 

ตามท่ี สํานักงานคณะกรรมการส�งเสริมวิทยาศาสตร� วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได!ประกาศให!
มหาวิทยาลัย 26 แห�ง จัดส�งข!อเสนอแผนงานวิจัยประจําป*งบประมาณ พ.ศ. 2563 (Re-submit 2563) เพ่ือให!
หน�วยบริหารและจัดการทุน (Program Management Unit: PMU) ท่ีเก่ียวข!องท้ัง 7 แห�ง พิจารณาสนับสนุน
ทุนวิจัยสําหรับแผนงานวิจัยท่ีสอดคล!องกับแผนด!านวิทยาศาสตร� วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2565 นั้น 

ในการนี้  หน�วยบริหารและจัดการทุนด!านการพัฒนากําลังคน และทุนด!านการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร!างนวัตกรรม (บพค.) ได!พิจารณาข!อเสนอแผนงานวิจัยท่ีสอดคล!องกับ
วัตถุประสงค�และเปJาหมายของแพลตฟอร�ม 1 การพัฒนากําลังคนและสถาบันความรู!  ในเบ้ืองต!นมีโครงการท่ี
ผ�านการพิจารณารอบท่ี 1 เพ่ือเข!าสู�กระบวนการพัฒนาข!อเสนอโครงการวิจัย จํานวน 55 โครงการ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท!ายประกาศ 

 
ประกาศ ณ วันท่ี 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
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เอกสารแนบท!ายประกาศ บพค. ที่ 1/2562 เรือ่งประกาศผล Re-submit 2563  รอบที่ 1 ลงวนัที่ 29 พฤศจกิายน 2562 หน�า 2 จาก 7 

เอกสารแนบท�ายประกาศ 
 

ประกาศหน	วยบริหารและจัดการทุนด�านการพัฒนากําลังคน และทุนด�านการพัฒนา 
สถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร�างนวัตกรรม (บพค.) 

ท่ี 1/2562 
เรื่อง การประกาศผล Re-submit 2563 รอบท่ี 1 

ลงวันท่ี 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
 
 

ลําดับที ่ ชื่อแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย/โครงการย	อย ชื่อหน	วยงานต�นสังกัด 

1 บูรณาการสํารวจข!อมูลเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรที่ยั่งยืนและการ
ปJองกันภัยพิบัติอันเกิดเนื่องจากธรรมชาติและกิจกรรมของมนุษย� 

จุฬาลงกรณ�มหาวทิยาลัย 

2 แผนงานบูรณาการงานวิจัยเทคโนโลยีวัสดุ จุฬาลงกรณ�มหาวทิยาลัย 

3 การศึกษาแมลงกลุ�มสําคัญในเขตรักษาพันธุ�สัตว�ปXาห!วยขาแข!งเพื่อการอนุรักษ�
ความหลากหลาย 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร� 

4 การศึกษาระบบรอยเลื่อนมีพลังในภาคใต!ของประเทศไทยเพื่อลดผลกระทบ
จากแผ�นดินไหว 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร� 

5 นิ เวศวิทยาของสัตว�ปXาสําคัญ (key stone and umbrella species)  ใน
อุทยานแห�งชาติเขาใหญ� เพื่อการอนุรักษ� นันทนาการ และความเป`นเลิศทาง
วิชาการ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร� 

6 วิทยาการข!อมูลด!านการท�องเที่ยวของประเทศไทย มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร� 

7 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อสารในอนาคต มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร� 

8 พันธุศาสตร�และการปรับปรุงพันธุ�ถ่ัวเขียวเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล!อม 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร� 

9 การพัฒนาเทคโนโลยีพลาสมาเย็นที่บรรยากาศปกติและอุปกรณ�นาโน
อิเล็กทรอนิกส�เพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร� 

10 การออกแบบและพัฒนานาโนพอร� เพื่อการพัฒนาเคร่ืองตรวจมะเร็ง 
ปากมดลูกชนิดนาโนพอร�เซนเซอร� 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร� 

11 Artisang: ผลิตภัณฑ�อาหารทดแทนเลือดเพื่อการเพาะเลี้ยงยุงในงานวิจัยทาง
วิทยาศาสตร�และในการควบคุมด!วยเทคนิคการทําหมันยุง 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร� 

12 วิจัยพื้นฐานเพื่อสร!าง/สะสมองค�ความรู!ทางด!านวิชาการเชิงลึกที่มีศักยภาพ
ตามสาขาการวิจัย โดยเน!นด!านวิศวกรรม 
 การเตรียมถ�านกัมมันต� Superhydrophobic เพ่ือใช!แยกนํ้ามันในข้ันตอนเดียว   
 ฟjล�มออกฤทธ์ิทางชีวภาพและย�อยสลายทางชีวภาพชนิดใหม�ท่ีประกอบด!วย

อนุภาคนาโนซิเวอร�สังเคราะห�จากสารสกัดกากกาแฟด!วยวิธีท่ีเป̀นมิตรต�อ
สิ่งแวดล!อม 

 การศึกษาช้ันเกลือหินระดับตื้นด!วยการประยุกต�ใช!การสํารวจคลื่นสั่นสะเทือน
แบบหักเห และวัดค�าสภาพต!านทานไฟฟJาแบบ 2 มิติ พ้ืนท่ีอําเภอบรบือ 
จังหวัดมหาสารคาม 

มหาวิทยาลยัขอนแก�น 
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ลําดับที ่ ชื่อแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย/โครงการย	อย ชื่อหน	วยงานต�นสังกัด 

13 พื้นฐานเพื่อสร!าง/สะสมองค�ความรู!ทางด!านวิชาการเชิงลึกที่มีศักยภาพตามสาขา
การวิจัย โดยเน!นด!านวิทยาศาสตร�ชีวภาพ  
 โครงการอนุรักษ�พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี - มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
 โครงการพัฒนาการใช!ประโยชน�จากพืชอนุรักษ�ยางนาแบบบูรณาการ ภายใต! 

อพ.สธ. - มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
 การศึกษาศักยภาพของสารออกซีเรสเวอราทรอลและสารอนุพันธ�ต�อ กลไกการ

เก็บกลับกลูโคสในเซลล�กล!ามเน้ือหนูแรท และศึกษาการกระตุ!น AMPK ด!วย
แบบจําลองจากโปรแกรมคอมพิวเตอร� 

 การทดสอบการซึมผ�านเยื่อก้ันชีวภาพสังเคราะห�ท่ีจําลองจากผิวหนังของ 
เมลาโทนินและเมลาโทนินในตํารับเพ่ือการนําส�งเฉพาะท่ีสู�ผิวหนัง 

 การพัฒนาผลิตภัณฑ�เพ่ือความงามจากสารท่ีสกัดได!จากไข�ไก�  (ต�อเน่ืองป*ท่ี 2) 
 การสกัดและวิเคราะห�ปริมาณเมลาโทนิน และทริปโตเฟนในพืชอาหารและ

สมุนไพรไทย 
 ฤทธ์ิและกลไกการออกฤทธ์ิท่ีเก่ียวข!องกับการลดระดับกลูโคสในเลือดในเซลล�

เพาะเลี้ยงกล!ามเน้ือและเซลล�ไขมัน ของสารสกัดจากตํารับยาในตํารา
แพทยศาสตรสงเคราะห� 

 การพัฒนาตํารับยารักษาโรคแผลร!อนในในช�องปากจากผักคราดหัวแหวน 
 การพัฒนาแปJงข!าวเหนียวเป̀นสารช�วยทางยาแบบตอกโดยตรงด!วยเครื่องบด

แบบลูกบอล 
 การศึกษาเพ่ือการประยุกต�ใช!สารออกฤทธ์ิจากทรัพยากรทางชีวภาพ ใน 

เชิงพาณิชย� ป*ท่ี 3 
 แนวทางในการพัฒนาศักยภาพด!านการผลิตมะเขือเทศผลสดปลอดภัย 

เชิงอุตสาหกรรม 
 การเพ่ิมศักยภาพการผลิตดอกบัวหลวงเป̀นไม!ตัดดอกเพ่ือการค!า 
 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารปรับปรุงดินเพ่ือลดการสูญเสียธาตุไนโตรเจนจาก

ดินนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสัตว�ด!วยเศษเหลือจากการเกษตรและโรงงาน

อุตสาหกรรมเกษตร 
 แมลงศัตรูและการปJองกันกําจัดเพ่ือเพ่ิมผลผลิตของพืชสกุลมะเขือ Solanum 

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 การจัดการธาตุอาหารพืชเพ่ือเพ่ิมคุณภาพผลผลิตกาแฟโรบัสตาท่ีปลูกบนดินท่ี

ค�อนข!างเป̀นด�าง 
 การศึกษาคุณสมบัติของขุยไส!เดือนดินและเมือกไส!เดือนดินในสายพันธุ�ท่ี

แตกต�างกัน เพ่ือการใช!ประโยชน�ในการพัฒนานวัตกรรมและการต�อยอดเป̀น
ผลิตภัณฑ�ท่ีปลอดภัยต�อการเกษตรและสิ่งแวดล!อม 

 การประยุกต�ใช!แบบจําลองการเจริญเติบโตของพืชเพ่ือประเมินการแสดงออก
ของมันสําปะหลังในระยะปลูกท่ีแตกต�างกัน 

 การจัดการวัชพืชในพันธุ�อ!อยตอท่ีต�างกัน เขตอาศัยนํ้าฝน ภาคะวันออกเฉียงเหนือ 

มหาวิทยาลยัขอนแก�น 
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ลําดับที ่ ชื่อแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย/โครงการย	อย ชื่อหน	วยงานต�นสังกัด 

13 พื้นฐานเพื่อสร!าง/สะสมองค�ความรู!ทางด!านวิชาการเชิงลึกที่มีศักยภาพตามสาขา
การวิจัย โดยเน!นด!านวิทยาศาสตร�ชีวภาพ (ต�อ) 
 ความเป̀นไปได!ในการขยายพันธุ�เพ่ือการค!าของพรรณไม!เฉพาะถ่ินในสกุล 

‘Phanera’ ท่ีมีศักยภาพสู�ไม!ประดับเชิงพาณิชย� 
 การพัฒนาการตรวจวินิจฉัยและการรักษามะเร็งท�อนํ้าดีโดยโมเลกุลเปJาหมาย

แบบองค�รวม 
 การพัฒนาเครื่องมือคัดกรองภาวะกระดูกสันหลังค�อมโดยใช!ระยะจากท!ายทอย

ถึงพ้ืนเตียงในท�านอนหงาย 
 แถบตรวจ neutrophil gelatinase-associated lipocalin (NGAL) สําหรับ

ผู!ปXวยโรคไตโดยใช!แอปตาเมอร� 
 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีนท่ีเก่ียวข!องกับการตอบสนองและการ

เกิดพิษของยา 6-mercaptopurine ในผู!ปXวยเด็กโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว 
ลิมโฟบลาสชนิดเฉียบพลัน ชาวไทย 

 บทบาทของไวรัสก�อมะเร็งต�อการเปลี่ยนแปลงทาง epigenetics, proteomics, 
การหลบหลีกระบบภูมิคุ!มกันท่ีส�งผลต�อการเกิดมะเร็ง และการหาเปJาหมายใหม�
ในการรักษาโรคมะเร็ง 

 การกําหนดเปJาหมายท่ีเซลล�มะเร็งท�อนํ้าดีท่ีคล!ายกับเซลล�ต!นกําเนิด เพ่ือ
พัฒนาการรักษาสําหรับผู!ปXวยโรคมะเร็งท�อนํ้าดี 

 การ บํ า บัดทาง เภสั ช วิทยา โดยมี เปJ าหมาย ท่ี วิ ถี สัญญาณก� อมะ เร็ ง :  
กลยุทธ�การรักษาท่ีมีคุณค�าสําหรับมะเร็งท�อนํ้าดี 

 การพัฒนาชุดตรวจทางชีวภาพเพ่ือใช!ในการพยากรณ�การตอบสนองต�อการ
รักษาด!วยยาเคมีบําบัดในผู!ปXวยมะเร็งท�อนํ้าดี 

 การศึกษาการใช!ประโยชน� และการพัฒนาผลิตภัณฑ�ปลาร!าโดยใช!เทคโนโลยี 
โอมิกส�และการวิเคราะห�ข!อมูลทางคอมพิวเตอร�ข้ันสูง  

 กลไกการหลบหลีกภูมิคุ!มกันของพยาธิใบไม!ตับ Opisthorchis viverrini 
 ภูมิคุ!มกันวิทยาต�อการติดเช้ือพยาธิใบไม!ตับในสัตว�ทดลองท่ีไวและไม�ไวต�อการ

ติดเช้ือ 
 การศึกษาการใช!ฮอร�โมนพืชท่ีผลิตจากจุลินทรีย�ในการส�งเสริมการเจริญเติบโต

ของแก�นตะวัน 
 ต!นแบบเปปไทด�สังเคราะห�ต!านมะเรง็จากสารสกัดเมด็เลอืดขาวของจระเข!สยาม

ในระดับหลอดทดลองและสัตว�ทดลอง 
 วัสดุนาโนและนาโนคอมโพสิทอัจฉริยะสําหรับการประยุกต�ใช!ด!านการแพทย�

และสาธารณสุข 
 สารต!านมะเร็งท่ีมีฤทธ์ิยับยั้งเอนไซม�ฮิสโทนดีอะเซทิลเลสจากพืชสมุนไพร 
 การใช!วัคซีนนาโนเพ่ือเพ่ิมการปJองกันโรคสเตรปโตคอคโคซิสในปลานิลเลี้ยง 

มหาวิทยาลยัขอนแก�น 

14 โครงการการออกแบบหลักสูตรและฝwกอบรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของ
บุคลากรด!านวิจัยนโยบายวิทยาศาสตร� เทคโนโลยี นวัตกรรม 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล!าธนบุรี 

15 การพัฒนาฐานข!อมูลดิจิทัลสําหรับการประเมินทางวิศวกรรมและติดตามสภาพ
เจดีย�ของไทยในเขตอุทยานประวัติศาสตร� 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล!าธนบุรี 
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16 โปรแกรมวิจัยการนําเซลล�ต!นกําเนิดร�างกายไปทดสอบประสิทธิภาพ มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
สุรนารี 

17 เทคโนโลยีทางการแพทย�เพื่อวินิจฉัยและรักษาโรคทั่วไปและโรคอุบัติใหม�ที่มี
ผลกระทบต�อสังคม 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร� 

18 การพัฒนาศูนย�วิจัยทางคลินิก คณะแพทยศาสตร� มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลยับูรพา 
19 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรภูมิภาคตะวันออกของประเทศไทย ด!วย

การวิจัยข้ันแนวหน!า 
 ออกแบบการสังเคราะห�ท่ีเป̀นมิตรต�อสิ่งแวดล!อมและการศึกษาฤทธ์ิทางชีวภาพ

ของสารอนุพันธ� N-เฮทเทอโรไซคลิกกลุ�มใหม� 
 ชุดทดลองสเปกโตรมิเตอร�ขนาดเล็กท่ีมีความแม�นยําสูงด!วยวิธีการการแทรกสอด

ในพิสัยสนามใกล! 
 การพัฒนาองค�ความรู!แบบบูรณาการด!านวิทยาศาสตร�ทางทะเลเพ่ือการบริหาร

จัดการทรัพยากรปลาทูอย�างยั่งยืน: กรณีศึกษาพ้ืนท่ีบริเวณชายฝxyงทะเล จังหวัดตราด 
 ฤท ธ์ิ ต! า นก า ร อั ก เ สบของส า รอ นุ พัน ธ� สั ง เ ค ร า ะห�  14-deoxy-11,12-

didehydroandrographolide จากสมุนไพรฟJาทะลายโจร 
 การประเมินศักยภาพของระบบนิเวศทางทะเล เพ่ือรองรับการพัฒนาแหล�ง

ทรัพยากรหอยลาย บริเวณอ�าวตราด จังหวัดตราด 

มหาวิทยาลยับูรพา 

20 การวิจัยและพัฒนาข้ันกลางน้ําและปลายน้ําของพลาสติกชีวภาพประสิทธิภาพ
สูงชนิดพอลิแลคไทด�-บล็อก-พอลิเอทธิลีนไกลคอล-บล็อก-พอลิแลคไทด� 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

21 การพัฒนาชุดหนังสือภาพเพื่อการเรียนรู!สําหรับผู!เรียนที่พิการทางการได!ยิน มหาวิทยาลยัมหิดล 
22 วัสดุนาโนชีวภาพแบบผสมผสานที่ออกแบบอย�างมีหลักการเพื่อยกระดับสุขภาพ 

และความเป`นอยู�ที่ดี 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

23 นิเวศวิทยาและประชากรช!างปXา (Elephas maximus) ในเขตรักษาพันธุ�สัตว�ปXา
ภูหลวงและเขตรักษาพันธุ�สัตว�ปXาภูเขียว 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

24 การจัดการพื้นที่ปนเป{|อนแคดเมียมและสังกะสีโดยใช!พืช เพื่อเกษตรกรรม
ปลอดภัยและยั่งยืนในพื้นที่ลุ�มน้ําแม�ตาว จังหวัดตาก 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

25 การกระตุ!นสมองด!วยไฟฟJากระแสตรงผ�านกะโหลกศีรษะในการฟ{|นฟูผู!ปXวยทาง
ระบบประสาท 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

26 โครงการวิจัยโรคนิ่วไตแบบบูรณาการ มหาวิทยาลยัมหิดล 

27 การพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพชุดตรวจวินิจฉัยโรคไข!เลือดออกแบบ
รวดเร็วชนิดใหม� ที่มีความไวสูง และจําแนกซีโรทัยป}ของไวรัสเด็งก่ีได!ทันที เพื่อ
การเฝJาระวังและควบคุมการระบาดของโรค 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

28 การพัฒนาสมองเทียม (ส�วนเปลือกสมองควบคุมการเคลื่อนไหว) สําหรับผู!ปXวย
โรคหลอดเลือดสมอง 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

29 พยาธิสรีรวิทยาและการรักษาทางเลือกใหม�ในโรคธาลัสซีเมีย มหาวิทยาลยัมหิดล 

30 การรีโปรแกรมของเซลล�ไฟโบรบลาสต�โดยตรงให!เป`นอินดิวซ�นิวรอนสเต็มเซลล�
ในสุกร การประยุกต�ใช!เพื่อศึกษาพยาธิกําเนิดระดับเซลล�ของเชื้อไวรัส การ
ทดสอบยา และการปลูกถ�ายเซลล� 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
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31 การศึกษาผลกระทบของ uremic toxin ต�อการสร!างเม็ดเลือดแดง เพื่ออธิบาย
การเกิดภาวะซีดในผู!ปXวยโรคไตเร้ือรัง 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

32 การพัฒนาวิธีการรักษาผู!ติดเชื้อเอชไอวีด!วยการปลูกถ�ายเซลล�ต!นกําเนิดที ่
ตัดแต�งยีโนมให!ดื้อต�อการติดเชื้อจากผู!ติดเชื้อเอง 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

33 การพัฒนาระบบ Indoor Personal Tracking ที่สามารถตรวจจับตําแหน�งและ
ระบุตัวบุคคลในอาคารอุตสาหกรรมค!าปลีก 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

34 การวิจัยและพัฒนาโพลิเมอร�เพื่อใช!เป`นยาสําหรับการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรค มหาวิทยาลยัมหิดล 

35 ระบบบริหารจัดการธนาคารชีวภาพสําหรับโรคมะเร็งแบบบูรณาการ เพื่อการ
พัฒนาอย�างยั่งยืนของการแพทย�แม�นยําในโรคมะเร็งของประเทศไทย 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

36 นวัตกรรมระบบนําส�งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพยาและผลิตภัณฑ�สุขภาพ มหาวิทยาลยัมหิดล 

37 รกหมู: กระบวนทัศน�ใหม�ในการเพิ่มมูลค�าของเกษตรกรรมสมัยใหม� มหาวิทยาลยัมหิดล 

38 บทบาทของโพรไบโอติกส� พรีไบโอติกส�และซินไบโอติกส�จากกลุ�มจุลินทรีย�ที่มี
ประโยชน�ในการกระตุ!นสุขภาพและปJองกันโรค 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

39 การจัดการปxญหาอาชีวอนามัยในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พื้นที่ชายแดนไทย 
ลาว พม�า สํานักวิชาวิทยาศาสตร�สุขภาพ 

มหาวิทยาลยัแม�ฟJาหลวง 

40 การบู รณาการความหลากหลายทางชี วภาพ และการบ ริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล!อม 
 ความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคน สัตว�มีกระดูกสันหลังและราในทะเล 

โดยมหาวิทยาลัยรามคําแหง สนองพระราชดําริ โครงการอนุรักษ�พันธุกรรมพืช
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี

 โครงการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพและนิเวศวิทยาของไลเคนเพ่ือการใช!
ประโยชน�อย�างยั่งยืน และการอนุรักษ�ภายใต!การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

 ราทะเลท่ีมีไขมันสูงจากแนวปะการังในน�านนํ้าไทยและศักยภาพการเป̀นวัตถุดิบ
ในการผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพ 

 การส�งเสริมความยั่งยืนของการประมงขนาดเล็กในอ�าวไทยโดยใช!การจัดการ
ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝxyง 

มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

41 วิถีชีวิต สถาปxตยกรรม และสภาพแวดล!อมในบริบทแห�งการเปลี่ยนแปลงสังคม
วัฒนธรรมท!องถ่ินภาคใต!กับการพัฒนา 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ� 

42 การค!นหาพืชสําหรับเป`นยาต!านมาลาเรียตัวใหม� มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ� 

43 ฤทธิ์การต!านเชื้อก�อโรคของโปรตีนจากกุ!ง เพื่อใช!ในการพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุ!ง
ที่ยั่งยืน 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

44 เทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรมจากสุกร: สัตว�เศรษฐกิจ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

45 เทคโนโลยีชีวภาพ สัตว�น้ําเศรษฐกิจ พันธุกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� 

46 การยกระดับมาตรฐานการวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�และ
มหาวิทยาลัยเครือข�ายในภาคใต! อย�างครบวงจร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� 
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47 ดีเอ็นเอบาร�โค!ดพืชและการตรวจหาชีวโมเลกุล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� 

48 การมีส�วนร�วมในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 

49 การวิจัยเพื่อความเป`นเลิศทางวิชาการด!านธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล�าง : เพื่อส�งเสริมนโยบายการควบคุมและ
ปJองกันธาลัสซีเมียของประเทศไทย 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

50 สารสกัดสมุนไพรไทยพื้นบ!านและสารจากผลิตภัณฑ�ธรรมชาติกับการประยุกต�ใช!
รักษาธาลัสซีเมีย 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

51 การศึกษากระบวนการเผาผลาญพลังงานของพยาธิใบไม!ตับ มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

52 การวิจัยและพัฒนาแนวหน!าด!านเทคโนโลยีดาวเทียมขนาดเล็ก เทคโนโลยี 
จี เอ็นเอสเอส การรับรู!ระยะไกลและการวิ เคราะห�ข!อมูลเพื่อการศึกษา 
ชั้นบรรยากาศ ภัยพิบัติและภาคอุตสาหกรรมอนาคต 

สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกล!าเจ!าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

53 การสร!างแผ�นนําแสงด!วยวัสดุนาโนที่เตรียมจากวัสดุเหลือทิ้งเพื่อการประยุกต�ใช!
งานทางด!านการเกษตร 

สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกล!าเจ!าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

54 การพัฒนาสร!างอุปกรณ�อิเล็กทรอนิกส�จากสารก่ึงตัวนําอินทรีย�บนฐานรองรับ
แบบโค!งงอได!เพื่อประยุกต�ใช!ในการตรวจวัดทางแสง 

สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกล!าเจ!าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

55 การอนุรักษ� การขยายพันธุ� และการปรับปรุงพันธุ�กล!วยไม!ม!าวิ่ง  
(Doritis pulcherrima Lindl.) เพื่อประโยชน�เชิงพาณิชย� 

สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกล!าเจ!าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

 
 


