
ข้อมูลการเสนอขอทุนอุดหนุนการวิจยัจากกองทุนสง่เสริมวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม (ววน.) ประจ าปี 2564 - ปัจจบัุน

ปี โครงการที่ส่ง สกสว.
งบประมาณที่

เสนอ (บาท)
โครงการที่ได้รบัการอนุมติั

งบประมาณที่

ได้รบั (บาท)

2564 5 โครงการวิจัย 4,520,000 5 โครงการวิจัย 4,520,000

1. กระบวนทัศน์ในการพัฒนามาตรการก ากับดูแล
ข่าวลวงบนอินเทอร์เน็ต (ศ.ดร.สราวุธ ปิติยาศักด์ิ 

ผศ.ดร.วราภรณ์ วนาพิทักษ์ และ ดร.ไพบูลย์ ช่วง
ทอง)

1,752,000 1. กระบวนทัศน์ในการพัฒนามาตรการก ากับดูแล
ข่าวลวงบนอินเทอร์เน็ต (ศ.ดร.สราวุธ ปิติยาศักด์ิ 

ผศ.ดร.วราภรณ์ วนาพิทักษ์ และ ดร.ไพบูลย์ ช่วง
ทอง)

1,752,000

2. โครงการศึกษาการน าข้อมูลขนาดใหญ่ (Big 

Data) มาใช้เพื่อป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรม (ผศ.ดร.สุพัตรา แผนวิชิต )

1,100,000 2. โครงการศึกษาการน าข้อมูลขนาดใหญ่ (Big 

Data) มาใช้เพื่อป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรม (ผศ.ดร.สุพัตรา แผนวิชิต )

1,100,000

3. การศึกษาเชิงค านวณของของไหลผ่านวัตถุ

พื้นฐานทรงกระบอกที่หมุนที่ค่าเรย์โนลด์ที่สูง 
(อาจารย์ ดร.สิทธิชัย รัชยศโยธิน)

650,000 3. การศึกษาเชิงค านวณของของไหลผ่านวัตถุ

พื้นฐานทรงกระบอกที่หมุนที่ค่าเรย์โนลด์ที่สูง 
(อาจารย์ ดร.สิทธิชัย รัชยศโยธิน)

650,000

4. การพัฒนาระบบธนาคารหน่วยกิต ของ
สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนทางไกล 

(รศ.ดร.สังวรณ์ งัดกระโทก)

870,000 4. การพัฒนาระบบธนาคารหน่วยกิต ของ
สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนทางไกล 

(รศ.ดร.สังวรณ์ งัดกระโทก)

870,000

5. การศึกษาเปรียบเทียบมาตรการทางกฎหมาย

เพื่อการส่งเสริมและก ากับดูแลการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต (อาจารย์ ดร.วลัยวรรณ มธุรสปรีชากุล และ 

ผศ.ดร.เกวลิน ต่อปัญญาชาญ)

148,000 5. การศึกษาเปรียบเทียบมาตรการทางกฎหมาย

เพื่อการส่งเสริมและก ากับดูแลการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต (อาจารย์ ดร.วลัยวรรณ มธุรสปรีชากุล และ 

ผศ.ดร.เกวลิน ต่อปัญญาชาญ)

148,000

2565 6 โครงการวิจัย 5,094,000 6 โครงการวิจัย 3,380,000

1. การยกระดับคุณลักษณะของบัณฑิตเพื่อ
รองรับการเปล่ียนแปลงในศตวรรษที่ 21 และคน

ไทย 4.0 (อ.ดร.ภูริพัฒน์ ชาญกิจ และ ผศ.ดร.สุรีย์

 เข็มทอง)

891,604 1. การยกระดับคุณลักษณะของบัณฑิตเพื่อ
รองรับการเปล่ียนแปลงในศตวรรษที่ 21 และคน

ไทย 4.0 (อ.ดร.ภูริพัฒน์ ชาญกิจ และ ผศ.ดร.สุรีย์

 เข็มทอง)

591,600

2. การควบคุมก ากับภาวะสุขภาพของตนเองด้วย

อุปกรณ์อัจฉริยะและเทคโนโลยีออนโทโลยี

ส าหรับผู้สูงวัยที่ควบคุมโรคความดันโลหิตสูงไม่ได้

ในกรุงเทพมหานคร (รศ.ดร.สุทธีพร มูลศาสตร์ 
ผศ.ดร. ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน)

965,335 2. การควบคุมก ากับภาวะสุขภาพของตนเองด้วย

อุปกรณ์อัจฉริยะและเทคโนโลยีออนโทโลยี

ส าหรับผู้สูงวัยที่ควบคุมโรคความดันโลหิตสูงไม่ได้

ในกรุงเทพมหานคร (รศ.ดร.สุทธีพร มูลศาสตร์ 
ผศ.ดร. ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน)

640,500

3. ต้นแบบกฎหมายเพื่อป้องกันและปราบปราม

อาชญากรรมแบบไร้ตัวตน 

(ผศ.ดร.สุพัตรา แผนวิชิต)

930,000 3. ต้นแบบกฎหมายเพื่อป้องกันและปราบปราม

อาชญากรรมแบบไร้ตัวตน 

(ผศ.ดร.สุพัตรา แผนวิชิต)

617,100



ปี โครงการที่ส่ง สกสว.
งบประมาณที่
เสนอ (บาท)

โครงการที่ได้รบัการอนุมติั
งบประมาณที่
ได้รบั (บาท)

4. การวิจัยฤทธ์ิต้านออกซิเดชันและคุณสมบัติเชิง
หน้าที่ของเปปไทด์จากโปรตีนพลาสมาสุกร เพื่อ
ใช้ผลิตการผลิตก้อนเลือดสุกรที่มีเปปไทด์ออก

ฤทธ์ิทางชีวภาพเพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์ 
(ผศ.ดร.ศรชัย สินสุวรรณ และ รศ.ดร. จิรวัฒน์ 

ยงสวัสดิกุล)

695,120 4. การวิจัยฤทธ์ิต้านออกซิเดชันและคุณสมบัติเชิง
หน้าที่ของเปปไทด์จากโปรตีนพลาสมาสุกร เพื่อ
ใช้ผลิตการผลิตก้อนเลือดสุกรที่มีเปปไทด์ออก

ฤทธ์ิทางชีวภาพเพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์ 
(ผศ.ดร.ศรชัย สินสุวรรณ และ รศ.ดร. จิรวัฒน์ 

ยงสวัสดิกุล)

461,200

5. การพัฒนามาตรการทางกฎหมายเพื่อส่งเสริม
การใช้ประโยชน์และการเสริมสร้างระบบนิเวศ
ทางการวิจัย และนวัตกรรมของสถานศึกษา 

(อ.ดร.วลัยวรรณ มธุรสปรีชากุล และ ผศ.ดร.เก
วลิน ต่อปัญญาชาญ)

804,975 5. การพัฒนามาตรการทางกฎหมายเพื่อส่งเสริม
การใช้ประโยชน์และการเสริมสร้างระบบนิเวศ
ทางการวิจัย และนวัตกรรมของสถานศึกษา 

(อ.ดร.วลัยวรรณ มธุรสปรีชากุล และ ผศ.ดร.เก
วลิน ต่อปัญญาชาญ)

534,200

6. การเพิ่มประสิทธิภาพการก ากับดูแลร้านอาหาร
ในแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคในยุค
ซุปเปอร์สมาร์ท 

(ผศ.ดร.เกวลิน ต่อปัญญาชาญ และ อ.ดร. 

วลัยวรรณ มธุรสปรีชากุล)

806,966 6. การเพิ่มประสิทธิภาพการก ากับดูแลร้านอาหาร
ในแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคในยุค
ซุปเปอร์สมาร์ท 

(ผศ.ดร.เกวลิน ต่อปัญญาชาญ และ อ.ดร. 

วลัยวรรณ มธุรสปรีชากุล)

535,400

2566 13 โครงการวิจัย 16,530,412 6 โครงการวิจัย + 1 แผนงาน 3,963,000

1. ความเป็นผู้แทนทางการเมือง พื้นที่ศึกษา

จังหวัดภาคใต้ (ผศ.ดร.วนัส ปิยะกุลชัยเดช รศ.
ดร.วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ รศ.ฐปนรรต 

พรหมอินทร์ และอาจารย์อาทิตย์ ทองอินทร์)

1,523,320 1. ระบบการส่ือสารเพื่อการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 

ด้วยเทคโนโลยีการเรียนรู้เชิงลึก (รศ.ดร. อารี ชีว
เกษมสุข และ อาจารย์ ดร.ศรันย์ นาคถนอม)

1,213,000

2. การยกระดับมาตรการทางกฎหมายในการ

บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในบริบทของ
มหาวิทยาลัยเพื่อการส่งเสริมการใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม (อ.ดร.วลัยวรรณ มธุรส

ปรีชากุล และผศ.ดร.เกวลิน ต่อปัญญาชาญ)

950,300 2. ประเทศไทยในความขัดแย้งระหว่าง

สหรัฐอเมริกากับจีนช่วงทศวรรษที่ 2020 (รศ.
ดร.ธโสธร ตู้ทองค า)

98,500

3. การก ากับดูแลร้านขายยาออนไลน์ในยุคหลังโค

วิด-19: บทเรียนจากต่างประเทศ (ผศ.ดร.เกวลิน 
ต่อปัญญาชาญ อ.อภิรดี สราญรมย์ และ อ.ดร.

วลัยวรรณ มธุรสปรีชากุล)

1,103,000 3. การเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ โดย

ประยุกต์ทฤษฏีแรงจูงใจเพื่อป้องกันการต้ังครรภ์
วัยรุ่น ในโรงเรียนแห่งหนึ่ง จังหวัดนนทบุรี (ผศ.

ดร.พัทยา แก้วสาร และ พ.ต.หญิง ผศ.ดร.นภา

เพ็ญ จันทขัมมา)

597,000

4. การสร้างระบบนิเวศทางกฎหมายเพื่อรองรับ

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) (ผศ.ดร.วรรณวิภา 
เมืองถ้ า และ ผศ.ดร.สุพัตรา แผนวิชิต)

1,723,800 4. การส ารวจภูมิทัศน์องค์ความรู้ด้านชายแดน

ไทยศึกษาของแวดวงวิชาการไทย (อาจารย์สุ
วิชชญา จันทรปิฎก และอาจารย์อาทิตย์ ทอง
อินทร์)

154,000



ปี โครงการที่ส่ง สกสว.
งบประมาณที่
เสนอ (บาท)

โครงการที่ได้รบัการอนุมติั
งบประมาณที่
ได้รบั (บาท)

5. การจัดท ากฎหมายเพื่อคุ้มครองและให้บริการ
ด้านสาธารณสุขระยะยาว ส าหรับผู้สูงอายุ (ผศ.
ดร.สุพัตรา แผนวิชิต และ ผศ.ดร.วรรณวิภา เมือง

ถ้ า)

1,868,800 5. ห่วงโซ่อุปทานการผลิตไก่ไข่อินทรีย์ในประเทศ
ไทย (รศ.ดร.มณฑิชา พุทซาค า ผศ.ดร.วรินธร มณี
รัตน์ ผศ.ดร.ปิลันธนา แป้นปล้ืม และ ผศ.ปิยะศิริ 

เรืองศรีมัน่)

938,000

6. ประสิทธิผลของการควบคุมก ากับภาวะสุขภาพ

ของตนเองด้วยอุปกรณ์อัจฉริยะและเทคโนโลยี
ออนโทโลยีของผู้สูงวัยที่ควบคุมโรคความดันโลหิต
สูงไม่ได้ในในกรุงเทพมหานคร (รศ.ดร.สุทธีพร มูล

ศาสตร์ และ ผศ.ดร.ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน)

841,500 6. ประสิทธิผลของการควบคุมก ากับภาวะสุขภาพ

ของตนเองด้วยอุปกรณ์อัจฉริยะและเทคโนโลยี
ออนโทโลยีของผู้สูงวัยที่ควบคุมโรคความดันโลหิต
สูงไม่ได้ในในกรุงเทพมหานคร (รศ.ดร.สุทธีพร มูล

ศาสตร์ และ ผศ.ดร.ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน)

774,000

7. การจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการในกลุ่ม
ผู้สูงอายุเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ย่ังยืนในเขต

ภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย: พื้นที่น าร่อง
อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี (รศ.ดร.อารยา 
ประเสริฐชัย ผศ.ดร.กุลธิดา บรรจงศิริ อาจารย์ 

ดร.ปธานิน แสงอรุณ อาจารย์อนัญญา ประดิษฐ

ปรีชา อาจารย์ ดร.วรวิช นาคแป้น สพ.ญ. มยุ

รินทร์ เหล่ารุจิสวัสด์ิ และ อาจารย์ศรุดา จิรัฐ

กุลธนา)

2,801,080 7. แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหาร
จัดการแผนงานและโครงการด้านวิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)

188,500

8. ห่วงโซ่อุปทานการผลิตไก่ไข่อินทรีย์ในประเทศ
ไทย (รศ.ดร.มณฑิชา พุทซาค า ผศ.ดร.วรินธร มณี

รัตน์ ผศ.ดร.ปิลันธนา แป้นปล้ืม และ ผศ. ปิยะศิริ

 เรืองศรีมัน่)

2,840,100

9. การส ารวจภูมิทัศน์องค์ความรู้ด้านชายแดน
ไทยศึกษาของแวดวงวิชาการไทย (อ.สุวิชชญา 
จันทรปิฎก และ อ.อาทิตย์ ทองอินทร์)

706,600

10. ประเทศไทยในความขัดแย้งระหว่าง
สหรัฐอเมริกากับจีนช่วงทศวรรษที่ 2020 (รศ.

ดร.ธโสธร ตู้ทองค า)

100,580

11. การเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ โดย
ประยุกต์ทฤษฏีแรงจูงใจเพื่อป้องกันการต้ังครรภ์

วัยรุ่น ในโรงเรียนแห่งหนึ่ง จังหวัดนนทบุรี (ผศ.

ดร.พัทยา แก้วสาร และ พ.ต.หญิง ผศ.ดร.นภา
เพ็ญ จันทขัมมา)

166,900



ปี โครงการที่ส่ง สกสว.
งบประมาณที่
เสนอ (บาท)

โครงการที่ได้รบัการอนุมติั
งบประมาณที่
ได้รบั (บาท)

12. ระบบการส่ือสารเพื่อการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 
ด้วยเทคโนโลยีการเรียนรู้เชิงลึก (รศ.ดร. อารี ชีว
เกษมสุข และ อาจารย์ ดร.ศรันย์ นาคถนอม)

1,211,832

13. การผลิตโปรตีนจิ้งหรีดไอโซเลตจากผงจิ้งหรีด

ส าหรับการใช้เป็นส่วนผสมอาหาร (ผศ.ดร.ศรชัย 
สินสุวรรณ)

692,600

2567


