คู่ฉบับ
ประกาศสานักงานการวิจัยแห่งชาติ
เรื่อง ผลการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔
โปรแกรมที่ ๙ สังคมคุณภาพและความมั่นคง
-------------------------------------ตามที่ สานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรม
การผลิตและบริการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โปรแกรมที่ ๙ สังคมคุณภาพและความมั่นคง นั้น
ในการนี้ วช. ได้ดาเนินการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมการผลิต
และบริการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โปรแกรมที่ ๙ สังคมคุณภาพและความมั่นคง เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีข้อเสนอ
การวิจัยที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาและสอดคล้องกับเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สาคัญ (Objective and Key Result)
โดยการใช้ความรู้การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อยกระดับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตบนฐานนวัตกรรมและ
ยกระดับการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทย รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย
ประกาศ ณ วันที่

เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสาววิภารัตน์ ดีอ่อง)
ผู้อานวยการสานักงานการวิจัยแห่งชาติ

๑/๔

แอกสารแนบท้ายประกาศสานักงานการวิจัยแห่งชาติ
เรื่อง ผลการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ
โปรแกรม ๙ สังคมคุณภาพและความมั่นคง
-------------------------------------ลำดับ แผนงำน
หัวหน้ำแผนงำน
หน่วยงำน
1
การพัฒนาผลิตภัณฑ์สเปรย์ถนอมดวงตาที่มี รศ.ดร.วรรธิดา ชัยญาณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ส่วนผสมจากสารสกัดใบบัวบกและสารสกัด
ธรรมชาติ
2
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนในจังหวัด
ผศ.ดร.ปิยวรรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
พิษณุโลกด้วยนวัตกรรมกล้วยบนฐานการ
ศุภวิทิตพัฒนา
สงคราม
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
3
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมองุ่นชนิดไม่เติม ดร.ยุพารัตน์ โพธิเศษ
มหาวิทยาลัยพะเยา
น้าตาลและไขมันต่้าและการพัฒนาผลิตภัณฑ์
กรวยไอศกรีมปราศจากกลูเตนเสริมเส้นใย
อาหารจากกากองุ่น
4
แผ่นแปะเรดิชนาโนไฟเบอร์ลดเลือนฝ้า
ผศ.ดร.สุพัตรา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วงศ์แสนใหม่
5
การพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารจากส้ม ผศ.ดร.สุภาวดี ศรีแย้ม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
สีทองน่านเพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ชุมชนและ
มงคลล้านนา น่าน
ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดน่าน
6
การพัฒนาผลิตภัณฑ์แชมพูพืนสูตรอ่อนโยน นายฤทธิพันธุ์ รุ่งเรือง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ต่อหนังศีรษะจากธรรมชาติและประยุกต์ใช้
กับสารสกัดประค้าดีควาย
7
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชะลอผมขาวและเพิ่ม
รศ.ดร.ภญ.ธนภร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การงอกของผมที่มีส่วนผสมของสารสกัดจาก อ้านวยกิจ
สมุนไพร
8
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขิงผงส้าเร็จรูปที่มี
ศ.ดร.ศิริธร ศิริอมรพรรณ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปริมาณน้าตาลต่้าและมีสารออกฤทธิ์ทาง
ชีวภาพสูง
9
สมบัติทางกายภาพ เคมี และสมบัติเชิงหน้าที่ รศ.สุกัญญา กล่อมจอหอ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ของมิโซะและการพัฒนาผลิตภัณฑ์
นครราชสีมา
อาหารจากมิโซะร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์
10 นวัตกรรมการผลิตกล้วยตากปริมาณน้าตาล ผศ.ดร.อรรณพ ทัศนอุดม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
ต่้าด้วยเทคโนโลยีอัลตราโซนิกและ
มงคลล้านนา พิษณุโลก
สนามไฟฟ้าแบบพัลส์
11 การใช้สาหร่ายพวงองุ่นเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ ดร.รชนิภาส สุแก้ว
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ลูกอมเคียวนุ่มเสริมสุขภาพ
สมัครธ้ารงไทย
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ลำดับ แผนงำน
12 ออริซิล นาโนไฮบริด: นวัตกรรมการปรับปรุง
คุณสมบัติทางเคมีกายภาพและเภสัชวิทยา
ของส่วนผสมน้ามันหอมระเหย ออริกาโน
และโหระพา ด้วยเทคโนโลยี Nano
structured Lipid Carriers (NLC) เพื่อ
ทดแทนยาปฏิชีวนะในการผลิตสัตว์ปีกเนือ
13 รถเข็นปรับยืนกึ่งอัตโนมัติ เพื่อคุณภาพชีวิตที่
ดีขึน
14 การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ามันหอมระเหยผสม
ต่อการตอบสนองทางสรีรวิทยาของ
ความเครียด
15 วิจัยและพัฒนาชุดทดสอบหมู่เลือดระบบ Rh
หลายชนิดพร้อมกันแบบง่ายและต้นทุนต่้า
เชิงพาณิชย์
16 นวัตกรรมไฮโดรเจลเพื่อการทดแทนการ
อาบน้าส้าหรับผู้ป่วยติดเตียงสูงวัย
17 การใช้เม็ดจีโอพอลิเมอร์ร่วมกับปูนทนไฟ
ส้าหรับก่อผนังเตาหลอม
18 ออกแบบสร้างเครื่องและผลิตอนุภาคผง
โลหะไทเทเนียม/แพลทินั่มส้าหรับขึนรูป
ชินส่วนในอุตสาหกรรมเป้าหมายด้วย
กระบวนการผลิตแบบเติมเนือวัสดุ
19 โดรนอัจฉริยะเพื่อใช้ในการเกษตร 4.0
20
21
22
23
24

การพัฒนาพอลิเมอร์อิเล็กโทรไลต์แบบเจล
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการเก็บกู้
เลขหมายทะเบียน
การปรับปรุงโครงสร้างของเครื่องบินทะเล
สองที่นั่งเพื่อการรับรองมาตรฐานความ
สมควรเดินอากาศ
การพัฒนาขันก้าวหน้าของต้นแบบเชิง
พาณิชย์ของเตียงบ้านผ่อนแรงโดยไม่ใช้ไฟฟ้า
ส้าหรับผู้ป่วยติดเตียง
การพัฒนาโอลิโอเคมีภัณฑ์มูลค่าสูงจาก
น้ามันปาล์มส้าหรับการใช้งานทางด้านการ
หล่อลื่น
การศึกษาการระบายความร้อนและควบคุม
อุณหภูมิของแบตเตอรี่เพื่อความปลอดภัยใน
ยานยนต์แบบไฮบริดและยานยนต์ไฟฟ้า

หัวหน้ำแผนงำน
ดร.ธีรพงศ์ ยะทา

หน่วยงำน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.บรรยงค์
รุ่งเรืองด้วยบุญ
รศ.ดร.สมฤดี สายหยุดทอง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รศ.ดร.วนิดา
หลายวัฒนไพศาล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.ธีรพงศ์ ยะทา

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ผศ.ดร. ภัทร์ สุขแสน

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผศ.ดร.สุรัตน์ วรรณศรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน

ผศ.ดร.อรพดี จูฉิม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ

รศ.ดร.สินชัย ชินวรรัตน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ

ดร.อัมราพร
บุญประทะทอง

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ

ดร.พรประภา
พิทักษ์จักรพิภพ

ส้านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ดร.สหรัฐ
ฉันทานุมัติอาภรณ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ
๓/๔

ลำดับ แผนงำน
25 การพัฒนากระบวนการแยกองค์ประกอบ
ลิกนินจากผลพลอยได้จากปาล์มน้ามัน โดย
ใช้กระบวนการ hydro/solvothermal เพื่อ
แปลงให้เป็นสารเพิ่มคุณภาพใน
น้ามันหล่อลื่นชีวภาพที่ตอบสนองความ
ต้องการของภาคอุตสาหกรรม
26 ระบบปัญญาประดิษฐ์คัดกรองโรคโดยใช้
ข้อมูลทางการแพทย์ขนาดใหญ่
27 การวิจัยและพัฒนารถขนส่งอัตโนมัติที่มี
ระบบน้าทางอัจฉริยะวิ่งภายในและภายนอก
โรงงาน
28 การพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้เชิงลึกเพื่อ
การค้านวณแบบเมฆหมอกและเอดจ์อินเทลิ
เจนท์ ส้าหรับการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม
4.0
29 โครงการตรวจสอบรถหายกับศูนย์
ปราบปรามโจรกรรมรถยนต์
30 การสร้างรอยบกพร่องมาตรฐานต้นแบบ
ส้าหรับงานตรวจสอบวิธีกระแสไหลวนเพื่อ
พัฒนาช่างทดสอบโดยไม่ท้าลายทักษะสูงใน
งานซ่อมบ้ารุงอากาศยาน

หัวหน้ำแผนงำน
ดร.มาริษา ไร่ทะ

หน่วยงำน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี

รศ.นพ.เชิดชัย
นพมณีจ้ารัสเลิศ
รศ.ดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย

มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.ดร.ศิริเดช บุญแสง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รศ.ดร.มงคล
เอกปัญญาพงศ์
ผศ.ดร.ฤทธิชัย เภาเนียม

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลกรุงเทพ
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