
 
 
 

 
 

ประกาศสำนักงานการวิจัยแห่งชาต ิ
เรื่อง ผลการพิจารณาข้อเสนอแผนงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (Re-submit 2563) 

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

 
ตามที่ มหาวิทยาลัย ๒๖ แห่ง จัดส่งข้อเสนอแผนงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๓    

(Re-submit 2563) เพื่อให้หน่วยงานบริหารจัดการโปรแกรม (Program Management Unit : PMU) ทั้ง ๗ แห่ง 
พิจารณาสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับแผนงานวิจัยที่สอดคล้องกับแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  พ.ศ. 
๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ นั้น 

ในการนี้ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ หน่วยงานบริหารจัดการโปรแกรม (Program 
Management Unit : PMU) ทั้ ง ๖ แห่ง ดำเนินการพิจารณาข้อเสนอแผนงานวิจัยที่ สอดคล้องกับแผน 
ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสมควรได้รับการสนับสนุนการวิจัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมี
รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย 
 

 ประกาศ ณ วันที่   ๒๙   พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 

(ศาสตราจารยส์ิริฤกษ์ ทรงศิวิไล) 
 เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

      ทำหน้าที่ ผูอ้ำนวยการสำนักงานการวิจัยแหง่ชาติ 
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โครงการ Re-submit ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ทีผ่่านการพิจารณา 
ใน Platform 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายสังคม 

โดย ส านกังานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
 

ล ำดับ มหำวิทยำลัย ชื่อโครงกำร 

P7 โจทย์ทา้ทายด้านทรัพยากร สิง่แวดล้อม และการเกษตร 

1.  มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ไมโครพลำสติก ขยะพลำสติกและผลกระทบต่อระบบนิเวศในกลุ่มป่ำบกที่
ส ำคัญของประเทศไทย 

2.  มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ กำรพัฒนำนวัตกรรมส ำหรับกำรฟื้นฟูคุณภำพน  ำและบ ำบัดสำรตกค้ำงใน
พื นที่เพำะเลี ยงสัตว์น  ำ 

3.  มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ กำรสังเครำะห์อนุภำคนำโนของซิงค์ออกไซด์ไร้มลพิษเพื่องำนเกษตรสีเขียว 

4.  มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ กำรใช้แมลงวันลำยเป็นแหล่งโปรตีนและกำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 

5.  มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ กำรพัฒนำสำหร่ำยสไปรูลิน่ำเพื่อเพิ่มมูลค่ำเป็นชีวผลิตภัณฑ์ตำมกรอบ
แนวคิดแบบครบวงจร: ไฟโคไซยำนินและเซลล์ที่เหลือทิ ง 

6.  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี กำรพัฒนำสมบัติทำงวิศวกรรมและทำงชีวภำพของวัสดุซีเมนต์และวัสดุจีโอพอ
ลิเมอร์เพื่อใช้เป็นวัสดุทำงชีวภำพ 

7.  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี กำรเพิ่มมูลค่ำของวัสดุเหลือทิ งจำกภำคกำรเกษตร เพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์อำหำร 

8.  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ก ำจัดแก๊ซฟอร์มำลดีไฮด์เพื่อประยุกต์ใช้ในโรงงำน
อุตสำหกรรม 

9.  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี กำรพัฒนำศักยภำพกำรผลิตพลังงำนจำกธุรกิจเหมืองบ่อขยะ 

10.  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี เทคโนโลยีสิง่แวดล้อมและกำรจดักำร 

11.  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ กำรพัฒนำวัสดุก่อสร้ำงที่มีคุณสมบตัิพิเศษเพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงแหง่
อนำคต 

12.  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี นวัตกรรมกำรผลิต 2,3-บิวเทนไดออล จำกขยะทำงกำรเกษตรและ
อุตสำหกรรมกำรเกษตรเพื่อเป็นเชื อเพลงิชีวภำพทำงเลือกใหม ่

13.  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ต้นแบบยกระดับอุตสำหกรรมกำรผลิตยำงแท่งในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

14.  มหำวิทยำลัยบูรพำ กำรพัฒนำกำรออกแบบโครงสร้ำงดินที่มีประสิทธิภำพในป้องกันน  ำทะเล
รุกล  ำบริเวณพื นที่ชำยฝัง่ทะเล 

15.  มหำวิทยำลัยมหิดล กำรผลิตผลติภัณฑ์ที่มีมูลคำ่จำกเหง้ำมันส ำปะหลงั 

16.  มหำวิทยำลัยมหิดล กำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตพลังงำนทดแทน พลำสติกชีวภำพ  และปุ๋ย
อัดเม็ดจำกน  ำกำกส่ำร่วมกับกำกยีสต์ 
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ล ำดับ มหำวิทยำลัย ชื่อโครงกำร 

17.  มหำวิทยำลัยมหิดล กำรพัฒนำเทคโนโลยีภูมิสำรสนเทศเพื่อใช้ติดตำมตรวจสอบคุณภำพน  ำทะเล
ชำยฝั่งส ำหรับพื นที่โครงกำรระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก (อีอีซี) 

18.  มหำวิทยำลัยมหิดล ระบบกำรจัดกำรทรัพยำกรน  ำและประมำณกำรผลผลิตแบบแม่นย ำส ำหรับ   
กำรปลูกอ้อย 

19.  สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำร
ลำดกระบัง 

แผนบูรณำกำรกำรพัฒนำเคร่ืองผลิตรีดิวซ์กรำฟีนออกไซด์และกำรประยกุต์
รีดิวซ์กรำฟีนออกไซด์ด้ำนกำรเกษตรและอุตสำหกรรม 

P8 สังคมสูงวยั 

20.  มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สิ่งทอช่วยในกำรทรงตัวส ำหรับผู้สูงวัยที่มีอำกำรอ่อน
แรงของกล้ำมเนื อ และเด็กที่มีพัฒนำกำรทำงกำรเคลื่อนไหวล่ำช้ำ 

21.  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ ระบบกำรจัดกำรข้อมูลและกำรเชื่อมต่ออุปกรณ์ด้วยเทคโนโลยี IOT เพื่อ
บริกำรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข 

22.  มหำวิทยำลัยนรำธิวำสรำชนครินทร์ กำรพัฒนำแอพพลิเคชั่นเพื่อกำรเรียนรู้บนระบบปฏิบัติกำรแอนดรอยด์ : 
กรณีศึกษำ ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขในบริบทสำมจังหวัดชำยแดนใต้  
เพื่อกำรป้องกันภำวะสมองเสื่อมของผู้สูงอำยโุดยใช้หลกัมิติจิตวญิญำณตำม
วิถีมุสลิม 

23.  มหำวิทยำลัยมหิดล หุ่นยนต์ทำงกำรแพทย์เพื่อกำรพัฒนำโรงพยำบำลและเพิ่มพูนคุณภำพชีวิต
ผู้สูงอำยุผ่ำน ระบบหุ่นยนต์เคลื่อนที่ล ำเลียงยำและเวชภัณฑ์และหุ่นยนต์
ตรวจวินิจฉัยกำรรับรู้ควำมรู้สึกปลำยประสำทในผู้ป่วยโรคเบำหวำน โดย
กำรต่อยอดผลิตภัณฑ์ระดับควำมพร้อมเทคโนโลยรีะดับ 5 และกำรร่วมทุน
กับผู้ประกอบกำร 

24.  มหำวิทยำลัยมหิดล นวัตกรรมทำงทันตกรรมเพื่อผู้สูงอำยุ 

25.  มหำวิทยำลัยมหิดล กำรศึกษำพยำธิก ำเนิดและปัจจัยพยำกรณ์ของกำรเสื่อมสลำยของเซลล์
ประสำท ควำมบกพร่องด้ำนกำรรู้คิดและอำกำรทำงจิตที่พบในผู้ที่ใช้สำรเสพ
ติดเมทแอมเฟตำมีน 

26.  มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ นวัตกรรมอัจฉริยะเพื่อสุขภำพ ควำมปลอดภัยส ำหรับผู้สูงอำยุและผู้พิกำร 

27.  มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำรลดต้นทุนในกำรตรวจมวลกระดูกเพื่อกำรป้องกันและรักษำโรคกระดูก
พรุน ในผู้สูงอำยุโดยใช้ภำพรังสีแพโนรำมิกทำงทันตกรรม 

28.  มหำวิทยำลัยศิลปำกร กำรวิจัยและนวัตกรรมกำรน ำส่งยำส ำหรับรักษำโรคในช่องปำกผู้สูงอำยุ 

29.  สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำร
ลำดกระบัง 

ระบบอัจฉริยะเพื่อดูแล ฟื้นฟู และพัฒนำสุขภำพผู้สูงอำยุ 
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ล ำดับ มหำวิทยำลัย ชื่อโครงกำร 

P9 สังคมคุณภาพและความม่ันคง 

30.  จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั นวัตกรรมไหมไทยสมบัติพิเศษ (ไหมไทย 4.0) 

31.  จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั CURE Robotics: ระบบหุ่นยนต์กำยภำพบ ำบัดเพื่อกำรฟื้นฟูสมรรถนะ
ผู้ป่วย โรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพำต ปีที่ 3 

32.  มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ กำรพัฒนำเทคนิคกำรพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลเพื่อสนับสนุนกระบวนกำร
สืบสวนสอบสวน 

33.  มหำวิทยำลัยขอนแก่น ระบบเฝ้ำระวัง พยำกรณ์ และผลิตภัณฑ์ลดเชื อในดินเพื่อป้องกันกำรติด
เชื อ และกำรบ ำบัดเสริมโรคเมลิออยด์ 

34.  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี กำรใช้เกมเทคโนโลยีควำมเป็นจริงเสมือนเพื่อกำรกำยภำพบ ำบัดในเด็ก
พิกำรซีพ ี

35.  มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ แผนบูรณำกำรวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกำรพัฒนำสังคมที่ยั่งยืนด้ำน
ทรัพยำกรมนุษย์ 

36.  มหำวิทยำลัยมหิดล กำรพัฒนำรูปแบบในกำรส่งเสริมสุขภำวะทำงจิตใจและป้องกันปัญหำ
สุขภำพจิต ในเด็กและวัยรุ่น 

37.  มหำวิทยำลัยมหิดล กำรใช้เมทฟอร์มินและกำรให้สุขศึกษำด้ำนอำหำรและกำรปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมร่วมกับสื่อทำงอินเทอร์เน็ตในกำรรักษำภำวะก่อนเบำหวำน 

38.  มหำวิทยำลัยมหิดล อัตรำกำรเกิดโรคเบำหวำนและโรคไตเรื อรัง ปัจจัยกำรพยำกรณ์โรคและ
ปัจจัยทำงพันธุกรรมที่สัมพันธ์ต่อกำรเกิดโรคเบำหวำนและโรคไตเรื อรังในผู้
ที่มีภำวะ prediabetes 

39.  มหำวิทยำลัยมหิดล ระบบประเมินกำรฟื้นฟูและติดตำมควำมก้ำวหน้ำจำกภำพวิดีโอส ำหรับ
ผู้ป่วยที่มีปัญหำด้ำนกำรกลืน 

40.  มหำวิทยำลัยมหิดล กำรประเมินประสิทธิผลและควำมคุ้มทุนทำงเศรษศำสตร์ของกำรตรวจ
คลื่นไฟฟ้ำสมองแบบต่อเน่ืองผ่ำนระบบสำรสนเทศอินเตอร์เน็ตในผู้ป่วย
ภำวะวิกฤตด้วยกำรศึกษำแบบสุ่มเชิงกลุ่มและมีกลุ่มควบคุมในโรงพยำบำล
ศูนย์ของประเทศไทย 

41.  มหำวิทยำลัยมหิดล กำรบูรณำกำรรูปแบบกำรดูแลสุขภำพภำพและสวัสดิกำรส ำหรับหญิง
ตั งครรภ์ในเรือนจ ำ 

42.  มหำวิทยำลัยมหิดล กำรศึกษำระยะยำวถึงอิทธิพลของปัจจัยเสี่ยงต่อกำรเกิดโรคหัวใจหลอดเลือด
และเมแทบอลิซึมในพนักงำนกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย (โครงกำร
ย่อยภำยใต้แผนกำรส ำรวจสุขภำพประชำชนไทยและพัฒนำระบบเพื่อกำรใช้
ประโยชน์เชิงนวัตกรรมและนโยบำย) 

43.  มหำวิทยำลัยมหิดล กำรพัฒนำกรอบสถำปัตยกรรมองค์กรระดับรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ 

44.  มหำวิทยำลัยมหิดล กำรพัฒนำกำรฝึกของรยำงค์ส่วนบนในเด็กสมองพิกำรโดยใช้เคร่ืองจับ
สัญญำณกำรเคลื่อนไหวและกำรออกแบบเกมให้เหมำะกับกำรฝึกของ
รยำงค์ส่วนบนในเด็กสมองพิกำร 



๔ 
 

ล ำดับ มหำวิทยำลัย ชื่อโครงกำร 

45.  มหำวิทยำลัยรำชภฏัหมู่บ้ำนจอมบงึ รูปแบบกำรสร้ำงควำมตระหนักเพื่อพิทักษ์สิทธิเด็กจำกควำมรุนแรงตำม
กรอบควำมตกลงอำเซียน 

46.  มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วมเชิงวิพำกษ์เพื่อกำรป้องกันระดับปฐม
ภูมิและทุติยภูมิด้ำนวัฒนธรรมและพฤติกรรมเพื่อลดปัญหำและลด
ผลกระทบจำกกำรท้องไม่พร้อมในวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง 

47.  มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำรพัฒนำและกำรศึกษำสำรออกฤทธิ์ทำงชีวภำพอนุพันธ์ไนโตรเจนเฮเทอโรไซ
คลิกเพื่อใช้ทำงยำ 

48.  มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ กำรเพิ่มควำมส ำเร็จในกำรพิสูจน์หลักฐำนและลดกำรสูญเสียจำกคดีควำม
ม่ันคงจังหวัดชำยแดนใต้ 

49.  มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ กำรแก้ปัญหำและพัฒนำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ และสร้ำงนวัตกรรมในกำร
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมที่น ำไปสู่กำรสร้ำงควำมเข้ำใจ แนวทำงสันติ
สุขกำรแสวงหำทำงออกจำกควำมขัดแย้ง และควำมม่ันคง อย่ำงยั่งยืน 

50.  มหำวิทยำลัยสวนดุสติ กำรอนุรักษ์ภูมิปัญญำเพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งอย่ำงยั่งยืนในธุรกิจนวดไทย 

 


