


เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานการวิจัย กลุ่มเร่ือง สร้างสรรค์วิชาการงานศิลป์     1/๑ 

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 
เรื่อง ผลการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ  

ประจำปีงบประมาณ 2563 
แผนงานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสรรพศาสตร์ 

กลุ่มเรื่อง สร้างสรรค์วิชาการงานศิลป์ 
-------------------------------------------------- 

ลำดับที่ ชื่อแผนงาน/โครงการ ชื่อหน่วยงาน 
1.  พระพุทธปฏิมาศิลาทรายสกุลช่างพะเยากับการสร้างสรรค์สื่อ

เสมือนจริง 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

2.  เทคนิคการออกแบบลายแบบพร่าเลือนในงานไหมมัดหมี่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
3.  นวัตกรรมและสร้างสรรค์การแสดงละครร้องไทยร่วมสมัย เพ่ือ

เตรียมความรู้สู่สังคมผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

4.  วรรณกรรมดนตรีเชมเบอร์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
5.  การสร้างสรรค์งานจิตรกรรมฝาผนัง อัตลักษณ์ลายคำน้ำแต้มทาง

ธรรมเนียมประเพณีล้านนาสู่งานศิลปกรรมร่วมสมัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 

ราชวิทยาลัย 
6.  สำเนียงเสียงสยามบทประพันธ์เพลงชุด สำเนียงพ้ืนบ้านไทย

สำหรับวงเครื่องสาย ชุดที่ 1 (ปีที่ 1) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

7.  ศิลปะการแสดงทางทัศนศิลป์ : ทัศนธาตุกับความเคลื่อนไหว  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
8.  การวิจัยต่อยอดพัฒนาหุ่นกระบอกไทยเพ่ือศิลปะการแสดงร่วม

สมัย เรื่อง รามายณะ ตอน ตามกวาง 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

 ตุ๊กกะตุ่น ไทย ซูวิเนียร์ 
9.  บทประพันธ์เพลง คอนแชร์โตสำหรับ พิณ และวงซิมโฟนีออร์

เคสตรา 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

10.  ล้านนาสวีท มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
11.  โครงการประพันธ์ดนตรีเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง

ประเทศในเชิงลึกจากการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมผ่านเครื่อง
ดนตรีพื้นบ้านกับวงออร์เคสตร้า 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

12.  ชุดบทเพลงสายน้ำแห่งชีวิต : บทเพลงร่วมสมัยสำหรับเปียโนทรี
โอ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์แม่น้ำโขง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

13.  ผญาอีสาน: การตีความในบริบทร่วมสมัยสู่การสร้างสรรค์ดนตรี
พ้ืนเมืองและศิลปะสื่อผสม 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

14.  การเดินทางเมื่อวันเพ็ญเดือนสาม : ศิลปะแห่งการร่วมสร้างสรรค์
และปฏิสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ในชุมชนเครื่องปั้นดินเผา บ้านทุ่งหลวง 
ตำบลทุ่งหลวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
 



เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานการวิจัย กลุ่มเร่ือง เศรษฐกิจพอเพียง      1/๑ 

เรื่อง ผลการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

ด้านการพัฒนาสุขภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
แผนงานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสรรพศาสตร์  

กลุ่มเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง 
-------------------------------------------------- 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ ชื่อหน่วยงาน 
1. การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นกับการยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกร ภายใต้ความ
ร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย ในเขตภาคเหนือ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ 

2. รูปแบบการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกร
ต่างวัยในจังหวัดยะลา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

3. ศึกษาแนวทางการเผยแพร่และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในเอเชียใต้ : กรณีศึกษาประเทศศรีลังกาและภูฏาน 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

4. การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการเปลี่ยนแปลงการดํารง
ชีพจากวิถีเศรษฐกิจแบบพ่ึงตลาดสู่วิถีเศรษฐกิจแบบพ่ึงตนเองของ
ชาวไร่อ้อยและไร่มันสําปะหลังอําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 

5. การนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงวิถีอิสลามเพ่ือสร้างอาชีพทางการเกษตร
แก่ผู้เรียนในสถาบันปอเนาะ 

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 

6. รูปแบบการสร้างความตระหนักการวางแผนการเงิน การออม และการ
พัฒนาสัมมาชีพ สำหรับเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อยก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดนครพนม 

มหาวิทยาลัยนครพนม 

7. บทบาทของพระสงฆ์ต่อการสร้างชุมชนเข้มแข็งบนฐานเศรษฐกิจ
พอเพียง : กรณีพลิกนาร้างเป็นนารักษ์ในชุมชนนาหมอศรี อ.นาทวี จ.
สงขลา 

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 

8. การศึกษากระบวนการพัฒนาเครือข่ายผู้เลี้ยงผึ้งโพรงป่าเพ่ือการ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามแนวพระราชปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง พ้ืนที่อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย 

9. การพัฒนากลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวเชิงอายุวัฒนะตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองรองใน
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม 

10. การพัฒนากระบวนการเผยแพร่แนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระสงฆ์ในจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม และ
สมุทรสาคร 

วิทยาลัยสงฆ์วัดพระรูป 

11. การพัฒนาชุดนวัตกรรมคณิตศาสตร์การเงินตามศาสตร์พระราชา 
สําหรับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียน 

มหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุตรดิตถ์  

12. รูปแบบการพัฒนาวัดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษา
วัดโป่งคํา ตําบลดู่พงษ์ อําเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 

 



 

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานการวิจัย กลุ่มเร่ือง มนุษยศาสตร์      1/๑ 

เรื่อง ผลการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

ด้านการพัฒนาสุขภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
แผนงานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสรรพศาสตร์  

กลุ่มเรื่อง มนุษยศาสตร์ 
-------------------------------------------------- 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ ชื่อหน่วยงาน 
1. การศึกษาวิเคราะห์ดีเอ็นเอจากโครงกระดูกมนุษย์โบราณ

จากแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

2. เมืองญี่ปุ่นในประเทศไทย ต้นทุนทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่น
ในไทย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

3. การเข้าถึงความสุข : วิธีการเชงิบูรณาการระหว่างสมาธิ
เชิงพุทธและหลักสูตรฝึกอบรมด้วยการตอบสนองทาง
ชีวภาพเพ่ือความก้าวหน้าในกรรมฐานของผู้ปฏิบัติธรรม 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

4. นิตเนม : วัตรและทัศน์แห่งสิกข์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
5. การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ภาษิตพ้ืนบ้าน

ภาษาถ่ินโคราช 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

6. ตำนานประจำถิ่นในชุมชนชายแดนไทย-ลาว: ภูมิปัญญา 
ความเชื่อเกี่ยวกับคนดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 

7. การศึกษากลวิธีทางภาษาที่โน้มน้าวให้ประชาชนในพื้นที่
ล้านนาตะวันออกเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภค
แอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลของไทย 

มหาวิทยาลัยมหากุฎราชวิทยาลัย 

 



 

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานการวิจัย กลุ่มเร่ือง จิตพฤติกรรมเยาวชนไทย     1/๑ 

เรื่อง ผลการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

ด้านการพัฒนาสุขภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
แผนงานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสรรพศาสตร์  

กลุ่มเรื่อง จิตพฤติกรรมเยาวชนและสังคมไทย 
-------------------------------------------------- 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ ชื่อหน่วยงาน 
1. ผลของโปรแกรมกลุ่มบําบัดแบบการยอมรับและมุ่งม่ันตั้งใจที่มี

ต่อการรับรู้ว่าตนเองถูกตีตราและความยืดหยุ่นทางจิตใจของ
เยาวชนที่ติดยาเสพติด 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2. รูปแบบการพัฒนาตนเพ่ือเสริมสร้างให้เยาวชนมีการดำรงชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

3. ปัจจัยเชิงเหตุทางจิตลักษณะและสถานการณ์ของพฤติกรรม
การดํารงชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเยาวชนไทย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

4. การพัฒนาโปรแกรมความเป็นจริงเสมือนสำหรับการเพ่ิมหน้าที่
การบริหารจัดการสมองในผู้สูงอายุ 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

5. การศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมการเป็นพลเมืองดิจิทัลของ
เยาวชนไทยในกรุงเทพมหานคร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 



เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานการวิจัย กลุ่มเร่ือง ผลกระทบการใช้แร่ใยหินและศึกษาวัสดุทดแทน  1/๑ 

เรื่อง ผลการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

ด้านการพัฒนาสุขภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
แผนงานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสรรพศาสตร์  

กลุ่มเรื่อง ผลกระทบการใช้แร่ใยหินและศึกษาวัสดุทดแทน 
-------------------------------------------------- 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ ชื่อหน่วยงาน 
1. การพัฒนาผ้าคลัทช์และผ้าเบรกรถยนต์ปราศจากแร่ใยหินชนิด

พอลิเบนซอกซาซีน คอมพอสิทที่เสริมแรงด้วยเส้นใยเซลลูโลส 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2. การพัฒนาสูตรผสมเพ่ือผลิตเส้นใยจากเถ้าลอยสำหรับ
ผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ที่ได้มาตรฐาน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

3. การศึกษาและผลิตวัสดุทดแทนจากการใช้เส้นใยโพลีไวนิล
แอลกอฮอล์ร่วมกับวัสดุเหลือทิ้งจากโรงงานปาล์มน้ำมันเพ่ือ
ผลิตเป็นแผ่นยางปูพื้น 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

4. ซีเมนต์เส้นใยผลตาลและเส้นใยมะพร้าวเพ่ือลดปริมาณความ
รอ้นเข้าสู่อาคาร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย 

5. การพัฒนากระเบื้องยางปูพ้ืนลดแรงกระแทก สำหรับใช้งานใน
บ้านพักผู้สูงอายุ และทดแทนกระเบื้องยางปูพ้ืนที่มีส่วนผสม
ของแร่ใยหิน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย 

6. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ก่อสร้างปราศจากแร่ใยหินโดยใช้วัสดุ
ทดแทนจากธรรมชาติ 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

7. กระเบื้องยางแผ่นเรียบจากวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ทดแทนแร่ใยหิน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี 

 



เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานการวิจัย กลุ่มเร่ือง กำลังคนในศตวรรษที่ ๒๑ 1/๑ 

เรื่อง ผลการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

ด้านการพัฒนาสุขภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
แผนงานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสรรพศาสตร์  

กลุ่มเรื่อง กำลังคนในศตวรรษที่ 21 
ลำดับที่ ชื่อโครงการ ชื่อหน่วยงาน 

1. การพัฒนากำลังคนในกระบวนการผลิตวัสดุคอมโพสิตที่มีน้ำหนัก
เบาเพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี 

2. การศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันและพัฒนาผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม
พลาสติกขนาดเล็กและกลางสำหรับการรองรับยุคเทคโนโลยีเปลี่ยน
โลก 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี 

3. นวัตกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาจีนเชิงบูรณาการเพ่ือเตรียมความ
พร้อมกำลังคนในศตวรรษที่ 21 รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษจังหวัดเชียงราย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

4. การยกระดับฝีมือแรงงานภาคป่าไม้ครบวงจร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
5. การศึกษาคุณภาพชีวิตแรงงานไทยในภาคบริการในประเทศญี่ปุ่นยุค

สังคมสูงวัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

6. การพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ระบบทางเดินหายใจ เพ่ือ
เสริมสร้างทักษะสำหรับแพทย์ในศตวรรษที่ 21 

มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

7. การพัฒนาชุดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมเชิง
พาณิชย์สู่ประเทศไทย 4.0 

สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

8. การเพ่ิมทักษะทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  
และนักเรียน อาชีวศึกษา โดยใช้สื่อการเรียนรู้แสดงผลเสมือนจริง
แบบเคลื่อนที่ได้เพ่ือรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก : การศึกษาเชิงพฤติกรรมและคลื่นไฟฟ้าสมอง
สัมพันธ์กับเหตุการณ์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

9. การพัฒนากำลังคนด้านอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับงาน
อุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีสุรนารี 

10. กระบวนการการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานเพ่ือพัฒนา
สมรรถนะนักสาธารณสุขที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

11. การพัฒนาความสำเร็จการประกอบอาชีพบนฐานภูมิปัญญาดั้งเดิม
ของชุมชนในเขตกรุงเทพมหานครเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

12. การวางแผนและพัฒนาการผลิตกำลงัคนอาชีวศึกษาของ
อุตสาหกรรมหลัก 

สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

13. นวัตกรรมการจัดอาชีวศึกษาตามแนวคิดเทคโนโลยีการอาชีวศึกษา
ฐานสมรรถนะ เพ่ือตอบสนองอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

14. การขับเคลื่อนสถานประกอบการเพ่ือการเปลี่ยนแปลงสู่ความ
รับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงานของธุรกิจในสามจังหวัดชายแดนใต้ 

มหาวิทยาลัย 
นราธิวาสราชนครินทร์ 

 



 

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานการวิจัย กลุ่มเร่ือง ประชาคมอาเซียน ๑/๑ 

เรื่อง ผลการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

ด้านการพัฒนาสุขภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
แผนงานเชื่อมไทยเชื่อมโลก 
กลุ่มเรื่อง ประชาคมอาเซียน 

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

ลำดับ
ที ่

ชื่อโครงการ ชื่อหน่วยงาน 

1. การขยายอิทธิพลของทุนนิยมจีนและผลกระทบต่อไทยและอาเซียน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2. การส่งเสริม พัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของแรงงานข้ามชาติกัมพูชา 

ลาว และเมียนมาร์ ในประเทศไทยผ่านการสื่อสารสุขภาพดิจิทัล 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

3. การขับเคลื่อนนโยบายความร่วมมือด้านการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน : 
กรณีศึกษาโครงการโรงเรียนคู่พัฒนาไทย - อินโดนีเซีย 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

4. ปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงานผู้เชี่ยวชาญทักษะทางด้านกีฬาในประเทศ
ไทยภายใต้บริบทอาเซียน 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

5. การบริหารจัดการแรงงานย้ายถิ่นทักษะต่ำของกลุ่มประเทศอาเซียนและคู่
เจรจา กรณีศึกษา : ประเทศสิงคโปร์ ไต้หวัน และเกาหลีใต้ 

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 

6. การศึกษาเปรียบเทียบบทบาทหน้าที่ในการนำเสนอข่าวสารเพื่อสร้างสังคม
พหุวัฒนธรรมของสื่อรัฐบาล  สื่อเอกชน และสื่ออิสระ ในประเทศสิงคโปร์ 
มาเลเซีย อินโดนีเซีย และไทย 

มหาวิทยาลัยพายัพ 

7. นโยบายการย้ายถิ่นเข้าและการเคลื่อนย้ายแรงงานสำหรับชาวต่างชาติ
ระดับทักษะของประชาคมอาเซียนบวกหก : กรณีศึกษาประเทศญี่ปุ่น 
เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

8. การบริหารจัดการกลุ่มชาติพันธุ์ในสังคมพหุวัฒนธรรมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนืออินเดียและเมียนมาเพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างการ
อยู่ร่วมกันอย่างสันติของสังคมไทย 

สถาบันวิจัยภาษาและ
วัฒนธรรมเอเชีย 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
 



 

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานการวิจัย กลุ่มเร่ือง การแพทย์และสาธารณสุข 1/๑ 

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 
เรื่อง ผลการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ  

ประจำปีงบประมาณ 2563 
แผนงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความม่ันคง 

กลุ่มเรื่อง การแพทย์และสาธารณสุข  
-------------------------------------------------- 

ลำดับที่ ชื่อแผนงาน/โครงการ ชื่อหน่วยงาน 
๑.  การพัฒนาวิธีรักษาโรคมะเร็งแบบแม่นยำโดยการวิเคราะห์

จีโนมและการใช้ที-เซลล์ของผู้ป่วยที่นำมากระตุ้นและ
เพาะเลี้ยง 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

๒.  การพัฒนาชุดทดสอบดีเอ็นเอแบบแถบเพ่ือใช้ในการตรวจหา
เชื้อเล็บโตสไปร่า 

มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

๓.  การออกแบบสร้างระบบกำจัดวงจรชีวิตยุงในแหล่งน้ำชุมชน
ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนารี 

๔.  อัตราการดื้อยาและการพัฒนาตัวติดตามเพ่ือเฝ้าระวังการดื้อ
ยากลุ่มเบนซิมิดาโซลในหนอนพยาธิที่ติดต่อผ่านดินใน
ประเทศไทย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

๕.  โครงการพัฒนาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพสำหรับทำนายภาวะการ
ติดยาและการตอบสนองต่อการบำบัด 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

๖.  การตรวจจีโนไทป์หมู่เลือดเพ่ิมเติมจากการวิเคราะห์ด้วยวิธี 
high resolution melting ในผู้ป่วยโรคเลือดเรื้อรังที่ต้อง
รักษาด้วยการให้เลือด 

มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ 

๗.  การศึกษาทางคลินิกในระยะที่ 2(a) ของสารสกัดจากเหง้าโกฐ
เขมาซึ่งเตรียมในรูปแบบยาแคปซูลมาตรฐานเพ่ือประเมิน
ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย ฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันของ
ร่างกาย และเภสัชจลนศาสตร์ เมื่อใช้ร่วมกับยามาตรฐานใน
การรักษามะเร็งท่อน้ำดีระยะสุดท้าย 

มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ 

๘.  การพัฒนาชุดตรวจเลือดอย่างง่ายควบคู่กับการอ่านและแปล
ผลผ่านโทรศัพท์มือถือสำหรับประเมินภาวะสุขภาพเบื้องต้น 

มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 

๙.  กล้องสเตริโอกราฟฟิกเอนโดสโคป แบบสามมิติพร้อมระบบ
จำแนกภาพอัตโนมัติสำหรับการตรวจมะเร็งปากมดลูกระยะ
เริ่มต้น 

สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง 
๑๐.  มัม บัดดี้: หุ่นยนต์โต้ตอบอัตโนมัติปัญญาประดิษฐ์สำหรับการ

ดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

 



เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานการวิจัย กลุ่มเร่ือง ศูนย์กลางทางการแพทย์ ๑/๑ 

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 
เรื่อง ผลการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ  

ประจำปีงบประมาณ 2563 
แผนงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความม่ันคง 

กลุ่มเรื่อง ศูนย์กลางทางการแพทย์  
-------------------------------------------------- 

ลำดับที่ ชื่อแผนงาน/โครงการ ชื่อหน่วยงาน 
๑.  การพัฒนาแพลตฟอร์มเชื่อมโยงฐานข้อมูลกลางสำหรับ

ผู้ป่วยคดีและศพ กรณีศึกษากลุ่มงานนิติเวช โรงพยาบาล
สรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี 

๒.  ระบบผู้เชี่ยวชาญสำหรับพัฒนาศักยภาพภาคธุรกิจสู่การ
ท่องเที่ยวเชิงการแพทย์: กรณีศึกษานักท่องเที่ยวชาวจีน
คุณภาพสูงในจังหวัดภูเก็ต 

มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตภูเก็ต 

๓.  การบริการการแพทย์ฉุกเฉิน: การสื่อสารอย่างเข้าถึงใจใน
รูปแบบแอนิเมชั่นสำหรับนักเวชกิจฉุกเฉินในบริบท
ภาษาอังกฤษในฐานะภาษากลาง 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

๔.  นวัตกรรมเชิงระบบเพ่ือพัฒนาศักยภาพสถาน
ประกอบการธุรกิจสปาเพ่ือสุขภาพในเขตพัฒนาการ
ท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันออกเพ่ือเตรียมเข้าสู่การเป็น
ศูนย์กลางส่งเสริมสุขภาพแห่งเอเชีย 

วิทยาลัยดุสิตธานี 

 


