
 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง รายชื่อผูท้ี่ได้รับการสนับสนุนทุน Fundamental Fund (FF65) 

ประเภท“ทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัย” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 ตามที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ประกาศเปิดรับคำของบประมาณสนับสนุนทุน Fundamental Fund (FF65) 

ประเภท “ทุนพัฒนาศกัยภาพนักวิจัย” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อสนับสนุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัย นั้น 

 บัดนี้ได้ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้พิจารณาข้อเสนอโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อ 

ผูท้ี่ได้รับทุนโครงการวิจัย “ทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัย” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายละเอยีดดังนี้ 

 

ลำดับ โครงการ หัวหน้าโครงการ คณะ งบประมาณ 

1 การพฒันาวิธีการในการตรวจสอบ

ชนิดที่มคีวามคลุมเครือของสัตว์

สะเทินน้ำสะเทินบกโดยเทคนิค high 

resolution melting (HRM) 

ผศ.ดร.ฉัตรมงคล  

สุวรรณภูมิ 

คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

200,000 

2 การประยกุต์ใช้สารสกัดจาก

พญาสัตบรรณ (Alstonia scholaris) 

เพื่อเพิ่มการเจรญิเติบโต ค่าชีวเคมี

และอิเล็กโทรไลต์ในซึรั่มของปลาช่อน 

รศ.ดร.ไพบูลย์ ปะนาเส คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

200,000 

3 การผลิตปลาป่นจากปลาต่างถิ่น (ปลา

ซัคเกอร์) เพื่อเลี้ยงกบนาโดยการผสม

สารสกัดจากพืชน้ำนมราชสีห์ 

รศ.ดร.ไพบูลย์ ปะนาเส คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

200,000 

4 การตรวจสอบย้อนกลับชนิดและความ

ถูกต้องในการตดิฉลากในผลิตภัณฑ์

ประมงดว้ยเทคนิคดีเอ็นเอบาร์โค้ด 

ผศ.ดร.ดุจฤดี  

ปานพรหมมินทร์ 

คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

200,000 

5 ดีเอ็นเอบาร์โค้ดเพื่อการศึกษาความ

หลากหลายของชนิดสัตว์น้ำไม่มี

กระดูกสันหลังขนาดใหญ่ในกว๊าน

พะเยา จังหวัดพะเยา 

ผศ.ดร.ดุจฤดี  

ปานพรหมมินทร์ 

คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

200,000 

 ลำดบั… 
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ลำดับ โครงการ หัวหน้าโครงการ คณะ งบประมาณ 

6 ไมโครพลาสติกในทางเดินอาหารของ

ปลาในกว๊านพะเยา ภาคเหนอืของ

ประเทศไทย 

ผศ.ดร.เกรียงไกร  

สตีะพันธุ์ 

คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

200,000 

7 การพัฒนาออกซิเจนเม็ดเพื่อใช้สำหรับ

ขนส่งปลาสวยงามระยะไกล 

ผศ.ดร.เกรียงไกร  

สีตะพันธุ์ 

คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

200,000 

8 การพัฒนาผลติภัณฑ์ไซรัปข้าวโดยใช้

จุลินทรีย์จากลูกแป้ง 

ผศ.ดร.ตระกูล พรหมจักร คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

200,000 

9 การทำการหนืของแคบหมูด้วยเทคนิค

อินฟราเรดสเปกโทรสโคพี 

ผศ.ดร.ตระกูล พรหมจักร คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

200,000 

10 การพัฒนาระบบติดตามและประเมิน

คุณภาพน้ำกว๊านพะเยาแบบแผนที่

ออนไลน์ด้วยข้อมูลดาวเทียม 

ผศ.ดร.กัญญาณัฐ  

สุนทรประสิทธิ์ 

คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

180,000 

11 ศักยภาพของพื้นที่เลีย้งปลานิลบริเวณ

บ้านต๊ำ จังหวัดพะเยา 

ผศ.ดร.กัญญาณัฐ  

สุนทรประสิทธิ์ 

คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

200,000 

12 ผลของแสง UV-C และ LED ต่อ

ปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพบาง

ประการและการยืดอายุหลังการเก็บ

เกีย่วของกระเจี๊ยบเขียว 

ผศ.ดร.หทัยทิพย์  

นิมิตรเกียรตไิกล 

คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

200,000 

13 การพัฒนาสูตรอาหารปลานิลจากการ

เสริมกลูแคนในเห็ดฟ้า (Pleurotus 

osteratus) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

อาหารต่อการเจรญิเติบโต การ

ตอบสนองทางภูมคิุ้มกัน และการ

ต้านทานต่อเชื้อแบคทีเรยีก่อโรคปลา

นลิ (Oreochromis niloticus Linn.) 

ดร.กรทิพย์ กันนิการ์ คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

200,000 

14 การประยุกต์ใช้สารสกัดจากพืชตระกูล

ขิงในอาหารปลานิลต่อการ

เจริญเติบโต การตอบสนองทาง

ภูมคิุ้มกัน และการต้านทานต่อเชื้อ

แบคทีเรียก่อโรค 

ดร.กรทิพย์ กันนิการ์ คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

200,000 

 ลำดบั… 
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ลำดับ โครงการ หัวหน้าโครงการ คณะ งบประมาณ 

15 ผลของวิธีการเตรยีมขั้นต้นต่อคุณภาพ

และซอร์ปชันไอโซเทอร์มการดูดซับน้ำ

ของมะเขือม่วงทอดกรอบ 

ดร.สุวลี ฟองอินทร์ คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

200,000 

16 ผลของคลื่นเสียงความถี่สูงต่อ

สารพฤกษเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพ

ของผงมะม่วงผสมเปลือกที่ผ่านการทำ

แหง้แบบแช่เยือกแข็ง 

ดร.สุวลี ฟองอินทร์ คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

200,000 

17 คุณสมบัตกิารต้านอนุมูลอิสระ 

องคป์ระกอบทางเคมี และคุณภาพ

ทางจุลนิทรีย์ของผลิตภณัฑ์น้ำปู 

ดร.ธนิกานต์ สันต์สวัสดิ์ คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

120,000 

18 การพัฒนาเทคนิคการผลิตหัวเชื้อเห็ด

หล่ม 

ดร.ภาวินี จันทร์วิจติร คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

120,000 

19 อิทธิพลของแสง LED ต่อการ

เจริญเตบิโตของต้นปวยเล้งที่ปลูกใน

ระบบกึ่งปิด 

ดร.ภาวิน ีจันทร์วิจติร คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

120,000 

20 การพัฒนาสูตรอาหารเพิ่มสมรรถภาพ

การผลิตแพะเนือ้ด้วยหญ้าหวาน 

ดร.กนกอร ศรีม่วง คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

120,000 

21 การพัฒนาฟิล์มบริโภคได้จากกาก

ข้าวโพดที่เหลอืใช้จากกระบวนการ

ผลติน้ำนมข้าวโพด 

ดร.กนกอร ศรีม่วง คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

120,000 

22 การพัฒนาสารเชิงซ้อนของพอลิฟี

นอล-โปรตนีเพื่อเพิ่มมูลค่าของเศษ

เหลือทิง้สับปะรดและกากถั่วเหลือง

หมัก 

ดร.รวิสรา รื่นไวย์ คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

200,000 

23 การใชเ้ทคนิควิธีการทางพื้นผวิ

ตอบสนองสำหรับหาสภาวะที่

เหมาะสมในการพัฒนากระบวนการ

ผลติน้ำลูกหว้าเข้มข้น 

ดร.ไผ่แดง ขวัญใจ คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

110,000 

24 การพัฒนาการทำแหง้กระเจี๊ยบเขียว

อินทรีย์เพื่อลดเวลาการทำแหง้และคง

รักษาคุณสมบัติทางเคมี-กายภาพ 

ดร.ยุพารัตน์ โพธิเศษ คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

200,000 

 ลำดบั… 
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ลำดับ โครงการ หัวหน้าโครงการ คณะ งบประมาณ 

คุณสมบัติออกฤทธิ์เชิงชีวภาพบาง

ประการ 

25 การผลิตเอนไซม์อินูลิเนสจากราที่แยก

จากเศษเหลอืกระเทียมใน

อุตสาหกรรมการแปรรูปกระเทียม 

ผศ.ดร.สุภาพร ภัสสร คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

200,000 

26 การเพิ่มปริมาณแอนโทไซยานนิในข้าว

เหนียวดำดว้ยการฉายรังสีแกมมา 

ดร.สุมนา  

เหลืองฐิติกาญจนา 

คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

200,000 

27 การพัฒนาผลติภัณฑ์ต้นแบบน้ำลาย

เทียมผสมสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ

จากหญ้าแฝกเพื่อต่อต้านการเจรญิ

ของ Candida albicans ในช่องปาก 

ดร.พนิตนาฎ อู่พุฒินันท์ คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

200,000 

28 การใชป้ระโยชน์จากผลิตภัณฑ์หมัก

จากสับปะรดเหลือทิ้งเพื่อผลิตซอส

หมักนุ่ม 

นางสาวเนวิชญานิ์  

วุฒินธิิศานันท์ 

คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

110,000 

29 การประยุกต์ใช้หลักการออสโมซิ

ลในการเก็บรักษาผลลิ้นจ่ีสดทั้งเปลือก 

ผศ.น.สพ.สมชาติ ธนะ คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

100,000 

30 การประยุกต์ใช้ NoSQL เทคนิคในเว็บ

แอพพลิเคชั่นการสำรวจทรัพยากร

ท้องถิ่น 

ผศ.ดร.บวรศักดิ์  

ศรสีังสิทธิสันติ 

คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

100,000 

31 ผังเมืองแม่กาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยนื ดร.บุญศิร ิสุขพร้อมสรรพ์ คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

150,000 

32 วิธีการเรียนรูข้องเครื่องจักรแบบองค์

รวมสำหรับการรูจ้ำกิจกรรมทาง

กายภาพของมนุษย์จากตัววัดความเร่ง

เชงิเส้นและตัววัดความเร็วเชิงมุมที่ตดิ

บนร่างกาย 

ผศ.ดร.สาคร  

เมฆรักษาวนิช 

คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการ

สือ่สาร 

200,000 

33 ระบบวิเคราะห์ความคุ้มค่าการปลูก

พืชเศรษฐกิจเชิงสรา้งสรรค์ตามความ

ต้องการของตลาด 

ดร.จริาพร ไชยวงศ์สาย คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

200,000 

 ลำดบั… 
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ลำดับ โครงการ หัวหน้าโครงการ คณะ งบประมาณ 

34 โครงการวิจัยเพื่อหาปัจจัยฮิวริสตคิใน

การออกแบบส่วนต่อประสานระบบ

การจัดการสำหรับสำนักคุมประพฤติ 

จังหวัดพะเยา 

ผศ.ดวิษ แสนโภชน์ คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

120,000 

35 การจำแนกและการแบ่งส่วนไขมัน

แทรกในเนื้อวัวด้วยเทคนิคการเรียนรู้

ของเครื่อง 

ผศ.ดร.สุรางคนา ระวังยศ คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

180,000 

36 การลดความซับซ้อนทางการคำนวณ

ของขัน้ตอนวิธีทำฉันทามติแบบพรูฟ

ออฟเวิรค์ของบล็อกเชน 

นายเกียรติกุล  

สุขสมสถาน 

คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

120,000 

37 การพัฒนาผลติภัณฑ์หนิสลัก โดยใช้

เทคนิคแสกน 3 มิติจากลวดลายสลัก

หนิทรายของสกุลช่างพะเยาโบราณ 

นายจิรวัฒน์ สุขแก้ว คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการ

สือ่สาร 

100,000 

38 การพัฒนาเทคโนโลยีโรงอบแหง้

พลังงานแสงอาทิตย์อัจฉริยะที่

เหมาะสมสำหรับการผลติผลิตภัณฑ์

จักสานผักตบชวา 

ผศ.ดร.อนุสรณ์ บุญปก คณะพลังงานและ

สิ่งแวดล้อม 

120,000 

39 การสังเคราะห์ถ่านกัมมันต์จากขยะ

ขวดพลาสติกด้วยพลังงานไมโครเวฟ 

ผศ.ดร.อนุสรณ์ บุญปก คณะพลังงานและ

สิง่แวดล้อม 

200,000 

40 การตกค้างของสารเคมีกำจัดศัตรูพชื 

คุณภาพน้ำ และความหลากหลายของ

สาหร่ายในแหล่งนำ้บริเวณสวนลิ้นจ่ี 

ดร.กฤตชญา อสิกุล คณะพลังงานและ

สิ่งแวดล้อม 

200,000 

41 การแพร่กระจายไมโครพลาสติกและ

ความสัมพันธ์กับการปนเปื้อนสารโพลี

ไซคลิกอโลมาติกไฮโดรคาร์บอน ใน

กว๊านพะเยา แหล่งน้ำผวิดิน และระบบ

ผลติน้ำประปา อำเภอเมอืง จังหวัด

พะเยา 

ดร.สุขุมา ชิตาภรณ์พันธุ์ คณะพลังงานและ

สิ่งแวดล้อม 

200,000 

 ลำดบั… 
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ลำดับ โครงการ หัวหน้าโครงการ คณะ งบประมาณ 

42 การเพิ่มมูลค่าผลติภัณฑ์พลอยได้จาก

เทคโนโลยีการจัดการของเสียด้วยการ

ผลติโพลีไฮดรอกซีแอลคาโนเอทจาก

ไขมันเศษอาหารโดยกระบวนการแบบ

แอนอกซิก-แอโรบิก เพื่อการ

ประยุกต์ใช้สำหรับอุตสาหกรรมวัสดุ

ทางชีวภาพ 

ดร.ศตวรรษ ทนารัตน์ คณะพลังงานและ

สิ่งแวดล้อม 

200,000 

43 การใชป้ระโยชน์จากหญ้าเนเปียร์เพื่อ

ผลติเป็นพลังงานทดแทนสำหรับการ

ขับเคลื่อนศักยภาพการผลิตของ

ภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน 

ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ อิ่มแมน คณะพลงังานและ

สิ่งแวดล้อม 

350,000 

44 การวิเคราะห์ลักษณะการไหลของน้ำ

ในระบบบึงประดิษฐ์แบบลอยน้ำ 

ดร.โสมนัส สมประเสริฐ คณะพลังงานและ

สิ่งแวดล้อม 

120,000 

45 การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางเคมี

และชีวภาพของปุ๋ยหมักมูลไส้เดือน

จากวัสดุเหลือใช้ของข้าวโพด และ

ประสิทธิภาพของปุ๋ยหมักมูลไส้เดือน

ต่อการให้ผลผลติของกุยช่าย 

ดร.สุปรีดา หอมกลิ่น คณะพลังงานและ

สิ่งแวดล้อม 

200,000 

46 การตดิตามชีพลักษณ์ในนาข้าวโดยใช้

ภาพถ่ายดิจติอลเพื่อประเมินการ

ตอบสนองการใช้นำ้ของตน้ข้าวนอก

เขตชลประทาน 

นางสาวพิมพ์ศิริ  

สุวรรณพัฒน์ 

คณะพลังงานและ

สิง่แวดล้อม 

110,000 

47 แนวคิดใหม่ของเซตวิภัชนัยค่าแลตทิซ

ในพีชคณิตยูพี 

รศ.ดร.อัยเรศ เอี่ยมพันธ์ คณะวทิยาศาสตร์ 90,000 

48 การศกึษาองค์ประกอบทางเคมีและ

ฤทธิ์ทางชีวภาพจากลำต้นของกำลัง

หนุมาน 

รศ.ดร.รัชนาพร โชคชัยสิริ คณะวทิยาศาสตร์ 250,000 

49 การทำให้มเีสถียรภาพของระบบ

โครงข่ายประสาทแบบเป็นกลางที่มตีัว

หน่วงแปรผันตามเวลาแบบช่วงเพื่อ

การประยุกต์ใช้ในข้อมูลเชงิตัวเลข  

ผศ.ดร.วาจารี วีระ คณะวทิยาศาสตร์ 200,000 

 ลำดบั… 
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และการประมาณค่าเซตสำหรับ

โครงข่ายพันธุกรรมกับตัวหน่วงที่

ขึน้กับเวลาและฟังก์ชันการรบกวน 

50 ฤทธิ์ตา้นการอักเสบและแบคทีเรียของ

สารประกอบจากก๋าวเครอืและแก้วมอืไว 

รศ.ดร.สาโรจน์ จนีประชา คณะวทิยาศาสตร์ 250,000 

51 หัวตรวจจับก๊าซแอมโมเนียจำเพาะสูง

ที่มฐีานเป็นสารผสมของสารกึ่งตัวนำ 

ซิงก์ออกไซด์/พอลิอนลิิน/รีดิวซ์กราฟีน

ออกไซด์/แบเรียมไททาเนต บนแผ่น

รองรบัยืดหยุ่นสำหรบัการจัดการ

ฟาร์มโคขุนในจังหวัดพะเยา 

ผศ.ดร.เอกสิทธิ์  

วงศ์ราษฎร์ 

คณะวทิยาศาสตร์ 200,000 

52 ผลของสารชีวภัณฑ์ต่อความผันแปร

ของฮีโมไซต์ในด้วงหนอนนก โดยใช้สี

ย้อมจากมะม่วงหาวมะนาวโห่ 

ผศ.ดร.เนรัฐชลา  

สุวรรณคนธ์ 

คณะวทิยาศาสตร์ 120,000 

53 การพัฒนาวิธีการตรวจก่อนคลอด

แบบไม่รุกล้ำของกลุ่มอาการดาวน์ด้วย

วิธี droplet digital PCR 

ผศ.ดร.เนรัฐชลา  

สุวรรณคนธ์ 

คณะวทิยาศาสตร์ 120,000 

54 ชีวภูมิศาสตร์และความหลากหลายผึ้ง

โพรงไทยบนพืน้ฐานเครื่องหมายการ

วัดสัณฐานปีกและเครื่องหมายทางชีว

โมเลกุล ยีนไมไตรคอนเดรียลดีเอ็นเอ

และไมโครแซทไลท์ 

ผศ.ดร.ทิพย์วรรณ  

สรรพสัตย์ 

คณะวทิยาศาสตร์ 200,000 

55 การออกแบบโครงสร้างผลึก

สารประกอบแลนทาไนด์โคออร์ดิเนชัน

พอลิเมอร์ของลิแกนด์ 2,5-ไพริดนีได

คาร์บอกซิเลต 

ผศ.ดร.บัลวี ยศนอ้ย คณะวทิยาศาสตร์ 200,000 

56 การปรับปรุงคุณสมบัติของผา้ฝ้าย

ย้อมสีธรรมชาติดว้ยอนุภาคนาโนซิ

งค์ออกไซด์ที่เตรยีมด้วยกระบวนการสี

เขียว 

 ดร.เริงฤทัย ศิริรักษ์ คณะวทิยาศาสตร์ 200,000 

 ลำดบั… 
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57 รงคเลขแบบลิสต์กับการให้สีโททอล

แบบเนเบอร์ซัมดิสทิงกวิชิงของกราฟ

เชงิระนาบซึ่งทุก ๆ 5 วัฎจักรไม่ประชิด

กับ 3 วัฏจักรและ 4 วัฏจักรในเวลา

เดียวกัน 

ดร.พัชรพรรณ จำนงนจิ คณะวทิยาศาสตร์ 180,000 

58 การเรียนรูค้่าของฟังก์ชันจากข้อมูลที่มี

ค่าคลาดเคลื่อนในปริภูมิฮาร์ดดี 

ผศ.ดร.กรรณิการ์  

ขำพึ่งสน 

คณะวทิยาศาสตร์ 180,000 

59 การประมาณค่าจุดตรึงสำหรับการส่ง

แบบผลรวมไม่ขยายเชิงกำกับ 

ผศ.ดร.กมลรัตน์ แนมมณี คณะวทิยาศาสตร์ 180,000 

60 สัณฐานวิทยาและโครงสร้างละเอียด

ของต่อมไฮโปฟารงิค์และต่อมภายใน

ฟันกรามของชันโรงไทย 

ผศ.ดร.ทิพย์วรรณ  

สรรพสัตย์ 

คณะวทิยาศาสตร์ 100,000 

61 การประยุกต์แบบใหม่สำหรับทฤษฎี

การเข้ารหัสผ่านลำดับเพลล์ 

นางสาวนิโลบล คำยันต์ คณะวทิยาศาสตร์ 100,000 

62 กระบวนการทำซ้ำจุดตรึงสำหรับ 

การส่งไม่ขยายในปริภูมฮิิลเบิร์ต 

และการประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ 

ดร.ธนพงษ์ พรมใหม่ คณะวทิยาศาสตร์ 106,000 

63 การออกแบบตัวควบคุมแบบ

รับประกันต้นทุนใหม่สำหรับ 

ระบบโครงข่ายประสาทไม่เชิงเส้น 

ที่มตีัวหน่วงผันตามเวลาและการ

ประยุกต ์

ดร.ธีรพงษ์ หล้าอินเชื้อ คณะวทิยาศาสตร์ 200,000 

64 การพัฒนาแก้วกลุ่มอัลคาไลน์บอเรต 

ที่มคี่าผลผลติทางเเสงเด่นจากเศษแก้ว 

รศ.ดร.อนุรักษ์  

ประสาทเขตร์การ 

คณะวทิยาศาสตร์ 200,000 

65 การพัฒนาแก้วฟอสเฟสที่เจอืด้วย

ซีเรยีมไอออนสำหรับประยุกต์ใช้เป็น

วัสดุตรวจวัดรังสีเอ็กซ์ 

รศ.ดร.อนุรักษ์  

ประสาทเขตร์การ 

คณะวทิยาศาสตร์ 200,000 

66 การลดจำนวนมอดแป้งในธัญพืชโดย

ใช้รังสยีูวีซีในการยับยั้งกระบวนการเม

แทบอลิซึม 

รศ.ดร.จตุพร  

ตั้งจติรวิทยากูล 

คณะวทิยาศาสตร์ 200,000 

 ลำดบั… 
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67 การรบกวนการทำงานของเอนไซม์ที่

เกี่ยวข้องกับการเมแทบอลิซึมของ

คารโ์บไฮเดรตในมอดแป้งโดยใช้น้ำยาง

จากหม่อนและปอกระสา 

รศ.ดร.นุจริา ทาตัน คณะวทิยาศาสตร์ 200,000 

68 วัสดุแกรฟีนสะอาดต้านเชื้อจุลชีพใน

ยุคชีวติวิถีใหม่ 

รศ.ดร.วิศณุสรรค์ ชาติ

อารยะวดี 

คณะวทิยาศาสตร์ 100,000 

69 การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาทางแสง

สังกะสอีอกไซด์/เฟอร์ไรต์เตรียมโดย

กระบวนการสลายตัวทางความร้อน

สำหรับการประยุกต์ใช้งานด้านการ

บำบัดน้ำเสีย 

ผศ.ดร.อารักษ์ กลิ่นบำรุง คณะวทิยาศาสตร์ 200,000 

70 ระบบนำทางอัตโนมัตใินสิ่งแวดล้อมที่

แปรผันดว้ยการเรียนรู้แบบเสริมแรง

สำหรับหุ่นยนต์บริการในโรงพยาบาล 

ผศ.ดร.ไวพจน์ งามสอาด คณะวิทยาศาสตร์ 200,000 

71 การปรับปรุงความหนาแน่นประจุ

ไฟฟ้าพื้นผิวบนเซ็นเซอร์ก๊าซชนิด

ความจุไฟฟ้าของโครงสร้างนาโนซิงก์

ออกไซด์ สำหรับการใช้งานเป็น

เซ็นเซอร์ก๊าซที่มคีวามไวสูงและมี

ความเฉพาะเจาะจง 

ดร.นิยม โฮ่งสทิธิ์ คณะวทิยาศาสตร์ 180,000 

72 การกู้คืนและการซ่อมแซมภาพทาง

การแพทย์โดยใช้อลักอริทึมที่มี

ประสิทธิภาพบนพืน้ฐานเทคนิคที่ทันสมัย

ของการหาค่าเหมาะสมและจุดตรึง 

รศ.ดร.วัชรภรณ์ ช่อ

ลำเจยีก 

คณะวทิยาศาสตร์ 300,000 

73 การใชว้ิธีทางอณูชีวโมเลกุลตรวจหา

และจำแนกเชือ้ ทริปปาโนโซมา อีแวน

ซาย ในโคเนื้อและแมลงพาหะ จาก

อำเภอดอกคำใต้ จังหวดัพะเยา 

ดร.ประลองยุทธ  

ศรปีาลวิทย์ 

คณะวทิยาศาสตร์ 200,000 

74 การสงัเคราะห์วัสดุผสมไทเทเนียมได

ออกไซด์ร่วมกับดินสำหรับการ

สลายตัวเชงิแสงของสยี้อมอินทรีย์ 

ดร.จักรีสิทธิ์ จนิดาวงศ์ คณะวทิยาศาสตร์ 120,000 

 ลำดบั… 
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75 การสังเคราะห์สาร 3,4-ไดไฮโดรไพริ

มิดโินนและอนุพันธ์แบบเคมีสะอาด 

โดยใช้แคลเซียมออกไซด์ที่เตรยีมได้

จากเปลือกหอยตลับเป็นตัวเร่ง

ปฏิกิรยิา และการศกึษาความเป็นพิษ

ต่อเซลล์มะเร็งปอดและฤทธิ์ต้านจุล

ชีพ 

ดร.สรชัย คำแสน คณะวทิยาศาสตร์ 180,000 

76 การใชป้ระโยชน์จากความหลากหลาย

ทางชีวภาพเพื่อการอนุรักษ์ระบบนิเวศ

อย่างยั่งยนืในพืน้ที่ชุ่มน้ำหนองเล็ง

ทราย จังหวัดพะเยา 

ดร.อาทิตย์ นันทขว้าง คณะวทิยาศาสตร์ 150,000 

77 อนุกรมวิธานและการพิสูจน์เอกลักษณ์

ของพชืวงศ์ผักปลาบ(Commelinaceae) 

ในประเทศไทยโดยอาศัยลักษณะทาง

สัณฐานวิทยาและกายวิภาคศาสตร์

เพื่อการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ 

ผศ.ดร.บุญช่วง บุญสุข คณะวทิยาศาสตร์ 100,000 

78 การออกแบบโครงสร้างลอ้ตุนพลังงาน

แบบโครงสรา้งหลายช้ันเพื่อเพิ่ม

ความสามารถในการกักเก็บพลังงาน

ให้แก่ระบบพลังงานสำรอง 

ผศ.ดร.สุธรรม อรุณ คณะวศิวกรรมศาสตร์ 117,000 

79 แบบจำลองโครงขอ้แข็งคอนกรีตเสริม

เหล็กที่วางบนฐานรากสำหรับการ

ประยุกต์กับการวิเคราะห์โครงสรา้ง

อาคารรูปแบบเก่า 

ดร.วรเทพ แซ่ล่อง คณะวศิวกรรมศาสตร์ 120,000 

80 การพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียและผลิต

ไฟฟ้าร่วมโดยเซลล์เชือ้เพลิงจุลินทรีย์

เพื่อประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูป

ข้าว 

ดร.ฝนทิพย์ จินันทุยา คณะวศิวกรรมศาสตร์ 180,000 

81 การหาจุดสั่งซือ้สินค้าตามรูปแบบ

กระจายตัวภายใต้ความตอ้งการและ

เวลานำที่ไม่แน่นอน 

ผศ.ดร.อภศิักดิ์ 

วิทยาประภากร 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ 100,000 

 ลำดบั… 
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ลำดับ โครงการ หัวหน้าโครงการ คณะ งบประมาณ 

82 การศกึษารูปแบบการขับขี่บนถนน

ระหว่างเมอืงโดยใช้ขอ้มูลรถติดตาม

ด้วยสัญญาณจพีีเอส 

ดร.ณพล ศรีศักดา คณะวศิวกรรมศาสตร์ 100,000 

83 การพัฒนาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำ

ขนาดเล็กสำหรับพื้นที่อุทกภัยด้วยวิธี

ไฟไนต์เอลิเมนต์ 

ดร.เกรียงศักดิ์  

ไกรกิจราษฏร์ 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ 100,000 

84 การพัฒนาวัสดุควบคุมกำลังต่ำจาก

วัสดุเหลอืใช้ในงานอุตสาหกรรมและรี

ไซเคิลคอนกรีตเพือ่นำไปใช้ประโยชน์

ในงานวิศวกรรมผิวทาง 

รศ.ดร.ธนกร ชมภูรัตน์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ 200,000 

85 การพัฒนาคอนเวอร์เตอร์ชนิดเพิ่ม

แรงดันประสิทธิภาพสูง สำหรับระบบ

ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่เชื่อมโยง

เข้ากับระบบจำหน่ายของการไฟฟ้า 

ผศ.ดร.ดำรงค์  

อมรเดชาพล 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ 200,000 

86 การพัฒนากรรมวิธีไมโครโพลิชช่ิง

อัตโนมัติเพื่อปรับปรุงความเรียบผวิ

ของแสตนเลสสตีล เกรด 316L เพื่อ

การผลิตกายอุปกรณ์ทางการแพทย์ 

ผศ.ดร.พจนศักดิ์ พจนา คณะวศิวกรรมศาสตร์ 200,000 

87 พฤติกรรมเชิงกลของดนิเหนียวอ่อน

กรุงเทพผสมปูนซีเมนต์และเถ้าลอย 

นายธนกฤต เทพอุโมงค์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ 110,000 

88 การลดน้ำหนักของวัสดุใน

อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ดว้ยวิธี 

topology optimization 

ผศ.ดร.ปุริมพัฒน์  

สัทธรรมนุวงศ์ 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ 100,000 

89 การเปลี่ยนแปลงของกระดูกเบ้าฟัน

บริเวณฟันตัดล่างภายหลังการปรับ

ระดับและเรียงฟันในการรักษาทางทัน

ตกรรมจัดฟันโดยไม่ถอนฟัน 

นายพรพัฒน์ ธีรโสภณ คณะทันตแพทยศาสตร์ 120,000 

90 ผลของการเล่นเกมซีพีอาร์ต่อการคง

ความรูแ้ละทักษะในการช่วยฟืน้คืนชีพ 

นางพรสวรรค์ คดิค้า คณะพยาบาลศาสตร์ 120,000 

91 การยับยั้งเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วย

สารสกัดรำข้าวแดง 

ดร.รัษฎา ประภาสะวัต คณะแพทยศาสตร์ 200,000 

 ลำดบั… 
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ลำดับ โครงการ หัวหน้าโครงการ คณะ งบประมาณ 

92 การศกึษาฤทธิ์ในการตา้นมะเร็งเต้านม

ชนิด MCF-7 cells ของสารสกัดจาก

ส่วนใบ ดอก และฝักของต้นคูนและ

การพัฒนาสารสกัดส่วนที่มีฤทธิ์ต้าน

มะเร็งดีที่สุดให้อยู่ในรูปแบบไมโคร

อิมัลชันชนิดทา 

ผศ.ดร.สุภาวดี บุญทา คณะเภสัชศาสตร์ 200,000 

93 การพัฒนาทรานสเฟอร์โซมบรรจุสาร

สกัดกระเทียมสำหรับการป้องกันการ

ตายของเซลล์ประสาทในการตา้น

โรคอัลไซเมอร์ 

ดร.พิมพ์ชนก จรุงจติร คณะเภสัชศาสตร์ 200,000 

94 การพัฒนาระบบกระจายตัวก่อฟิล์มที่

มีสารสกัดเปลือกมังคุดและไฟโปรอิน 

ดร.พิมพ์ชนก จรุงจติร คณะเภสัชศาสตร์ 164,000 

95 ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสและต้าน

อนุมูลอิระของอนุพันธ์ 1,2,3-ไตรเอ

โซลที่ได้จากปฏิกิรยิาเคมีคลิ๊ก 

ผศ.ดร.มาลีรักษ์  

อัตตส์ินทอง 

คณะเภสัชศาสตร์ 200,000 

96 ฤทธิ์ต้านเซลล์ประสาทอักเสบของสาร

สกัดใบข่อยในเซลล์ประสาทเพาะเลีย้ง

ชนิด SK-N-SH human neuroblastoma 

ดร.คณาทิพย์ สิงห์สาย คณะเภสัชศาสตร์ 200,000 

97 การพัฒนาผลติภัณฑ์สองคุณสมบัติ

จากสารสกัดเทียนบ้านสำหรับกระตุน้

การเจรญิของผมและยับยั้งรังแคใน

รูปแบบสเปรย์ 

ดร.จักรินทร์ ศรวีิไล คณะเภสัชศาสตร์ 200,000 

98 ผลลัพธ์ทางคลินกิ ผลกระทบ

เศรษฐศาสตร์ และแนวโน้มการสั่งใช้

ยารักษาโรคหัวใจล้มเหลวในผู้สูงอายุ

ในประเทศไทย 

ดร.ยุทธนา วงศาลาภ คณะเภสัชศาสตร์ 200,000 

99 ความเฉือ่ยทางคลินกิในการรักษาโรค

ความดันโลหิตสูง และโรคไขมันใน

เลือดสูง: ความชุก ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 

และผลลัพธ์ทางคลินกิ 

นางสาวพิรณี แก้วบุตร คณะเภสัชศาสตร์ 63,000 

 ลำดบั… 
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ลำดับ โครงการ หัวหน้าโครงการ คณะ งบประมาณ 

100 การทดสอบประสิทธิภาพในหลอด

ทดลองของไมโครอิมัลชันประจุบวกใน

การเป็นสารเสริมฤทธิ์ของวัคซีนชนิด

ซับยูนิตเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อเซเนกา

เอ ไวรัส โดยใช้เซลล์เดนดริตริกซ์ของ

สุกร 

ดร.ภูวชิ ไชยคำวัง คณะเภสัชศาสตร์ 120,000 

101 มูลค่ายาเหลือใช ้และการใช้ยา

สมุนไพร ของผูป้่วยโรคไม่ติดต่อเรือ้รัง

ในชุมชน จังหวัดพะเยา 

นางสาวชนัดดา วุฒิกุล คณะเภสัชศาสตร์ 60,000 

102 ชีวปริมาณออกฤทธิ์และการนำไปใช้

ทางชีวภาพของสารสกัดใบกาแฟ และ

พัฒนาผลติภัณฑ์ 

รศ.ดร.อัจฉราภรณ์ ดวงใจ คณะวทิยาศาสตร์

การแพทย์ 

250,000 

103 ผลของยา Azithromycin ต่อการ

กระตุน้ในเซลล์แมคโครเฟจผ่านวิถี 

cGAS-STING 

ดร.อาทิตย์ ทิมอ่วม คณะวทิยาศาสตร์

การแพทย์ 

200,000 

104 การศกึษาผลของมะเขือม่วงต่อภาวะ

ลำไส้อักเสบที่ส่งผลการดูดซึมน้ำตาล

กลูโคสศึกษาโดยการเลีย้งเซลล์

เพาะเลี้ยงลำไส้ของมนุษย์ร่วมกับเซลล์

มาโครฟาจ 

ผศ.ดร.อัจฉราภรณฺ์  

อ่อนตะวงศ์ 

คณะวทิยาศาสตร์

การแพทย์ 

200,000 

105 ผลของสารสกัดดอกบัวหลวงต่อการ

สังเคราะหค์อลลาเจนในเซลล์สร้าง

เส้นใยผวิหนัง และการยับยั้งเชือ้ 

Propionibacterium acnes 

ผศ.ดร.ศุภชัย เจริญสิน คณะวทิยาศาสตร์

การแพทย์ 

200,000 

106 ฤทธิ์ของอนุภาคไขมันแข็งขนาดนาโน

เมตรที่กักเก็บน้ำมันรำข้าวกับเคอร์คิว

มินต่อความบกพร่องในการเรียนรู้และ

ความจำอันเนื่องมาจากการอักเสบใน

แบบจำลองหนูอัลไซเมอร์ที่ถูกกระตุน้

ด้วยอะไมลอยด์ เบต้า 

ดร.ศรนิธร ธรรมยศ คณะวทิยาศาสตร์

การแพทย์ 

200,000 

 ลำดบั… 
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ลำดับ โครงการ หัวหน้าโครงการ คณะ งบประมาณ 

107 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อตา้น

ภาวะกระดูกพรุนจากสารบริสุทธิ์จาก

เปลือกต้นสะทางเล็ก 

ผศ.ดร.กนกกาญจน์ 

พรหมนอ้ย 

คณะวทิยาศาสตร์

การแพทย์ 

200,000 

108 ผลของสารสกัดเมล็ดกระถินต่อภาวะ

เบาหวานขึ้นจอประสาทตาในหนู

ทดลองที่เป็นเบาหวาน 

ดร.ลออรัตน์ พัวพิทยาเลิศ คณะวทิยาศาสตร์

การแพทย์ 

200,000 

109 การตา้นการอักเสบและการสมานแผล

ของนำ้ผึ้งโพรงไทย 

ผศ.ดร.อัจฉริยา  

ยศบุญเรอืง 

คณะวทิยาศาสตร์

การแพทย์ 

200,000 

110 การเฝา้ระวังและรูปแบบการดื้อยา

ต้านจุลชีพของเชือ้ Escherichia coli ที่

แยกได้จากแมลงวันบ้านบริเวณตลาด

สดในเขตอำเมอืงจังหวัดพะเยา 

ดร.กฤษณะ คู่เทียม คณะวทิยาศาสตร์

การแพทย์ 

200,000 

111 ผลของเปปไทด์ต้านจุลชีพแลคโตเฟ

อริน ไคเมอราต่อเชื้อ Staphylococcus 

aureus ที่เจริญอยู่ในรูปไบโอฟิล์ม 

ดร.เอกลักษณ์ พุกนุ่น คณะวทิยาศาสตร์

การแพทย์ 

200,000 

112 อาหารพืน้บ้านที่มีรสขมป้องกันภาวะ

ทุพโภชนาการในผูสู้งอายุโดยไม่

ก่อใหเ้กิดโรคไม่ตดิต่อเรือ้รัง 

ดร.วิทวัส สัจจาพงศ์ คณะวทิยาศาสตร์

การแพทย์ 

200,000 

113 ฤทธิ์ต้านเชื้อราของสารสกัดจากพืชที่

กินได้และการประยุกต์ใช้เป็นสาร

เคลือบผวิสำหรับผลไม้เพื่อยืดอายุการ

เก็บรักษาหลังการเก็บเกี่ยว 

ผศ.ดร.ศริิลักษณ์ สันพา คณะวทิยาศาสตร์

การแพทย์ 

200,000 

114 การศกึษาผลของสารสกัดมะเขือม่วง

ต่อการเรียนรู้จดจำในหนูเพศผู้ที่ถูก

เหนี่ยวนำให้ชราภาพด้วย ดี-กาแลค

โทส 

ผศ.ดร.วัชราภรณ์ ปรีดา

ภริมย์ 

คณะวทิยาศาสตร์

การแพทย์ 

200,000 

115 การพัฒนาและศกึษาอนุภาคลูกผสม

ระดับไมครอนระหว่าง PLA/MnCO3 

เพื่อใช้เป็นระบบนำส่งสารออกฤทธิ์

ทางชีวภาพ 

ดร.นิจตยิา สุวรรณสม คณะวทิยาศาสตร์

การแพทย์ 

200,000 

 ลำดบั… 
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ลำดับ โครงการ หัวหน้าโครงการ คณะ งบประมาณ 

116 ประสิทธิภาพของส่วนที่เป็นน้ำจาก

พลูคาวหมักต่อการอักเสบของลำไส้

และการทำหน้าที่กีดขวางของลำไส้ใน

แบบจำลองหนูลำไส้อักเสบเรือ้รัง 

ผศ.ดร.นภาพันธ์ กังวาล คณะวทิยาศาสตร์

การแพทย์ 

200,000 

117 คุณลักษณะทางสัณฐานวิทยาและ

พันธุกรรมของพยาธิใบไม้เลือดที่พบใน

หอยลิมเนียในจังหวัดพะเยา 

ผศ.ดร.อรอำไพ จ่าภา คณะวทิยาศาสตร์

การแพทย์ 

200,000 

118 ฤทธิ์ป้องกันการตายของเซลล์ประสาท

ของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจาก

กระชายต่อหนูที่ถูกชักนำให้เกิดอาการ

ของโรคพาร์กินสัน 

ผศ.ดร.สิทธิศักดิ์ ทองรอง คณะวทิยาศาสตร์

การแพทย์ 

200,000 

119 จากหนองเล็งทรายสู่กว๊านพะเยา: 

ความเช่ือมโยงด้านความหลากหลาย

ของสาหร่ายกลุ่มเดมิดส์และคุณภาพ

น้ำ 

ผศ.ดร.เนติ เงินแพทย์ คณะวทิยาศาสตร์

การแพทย์ 

200,000 

120 ฤทธิ์ป้องกันระบบประสาทของสาร

สกัดบริสุทธิ์จากเหง้ากระชายต้าน

โรคอัลไซเมอร์ในหนูแรท 

ผศ.ดร.รัชนีพร กงซุย คณะวทิยาศาสตร์

การแพทย์ 

200,000 

121 ฤทธิ์ของสารสกัดรำข้าวสีแดงในการ

ต้านความดันเลือดสูง ภาวะเครียด

ออกซิเดชั่น และความผิดปกติของ

หลอดเลือดในหนูความดันเลือดสูงที่มี

ภาวะพร่องไนตรกิออกไซด์ 

ดร.ณฐกร คำแก้ว คณะวทิยาศาสตร์

การแพทย์ 

200,000 

122 การศกึษาคุณสมบัติทางชีวภาพของ

ผลติภัณฑ์จากชันโรง 

ผศ.ดร.ศริิกาญจน์ สันพา คณะวิทยาศาสตร์

การแพทย์ 

200,000 

123 การส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมใน

ผูป้่วยโรคเบาหวานด้วยนวัตกรรม

พืน้บ้าน 

ดร.พัชรยีา อัมพุธ คณะสหเวชศาสตร์ 200,000 

124 การพัฒนาชุดตรวจจโีนไทป์ของหมู่

เลือดจากตัวอย่างเลือดรวมด้วย

เทคนิคมัลตเิพล็กซ์พีซีอาร ์

ดร.พิไลพร จงรวมกลาง คณะสหเวชศาสตร์ 220,000 

 ลำดับ… 
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ลำดับ โครงการ หัวหน้าโครงการ คณะ งบประมาณ 

125 ผลของการรักษาด้วยแผ่นประคบร้อน

ที่มสี่วนผสมแป้งมันสำปะหลังในผูท้ี่มี

อาการปวดกล้ามเนื้อบ่า 

ผศ.อรุณรัตน์ ศรทีะวงษ์ คณะสหเวชศาสตร์ 120,000 

126 การพัฒนาค่าตัดแบ่งที่เหมาะสมของ

แบบทดสอบกลัวการล้ม (ฉบับ

ภาษาไทย) เพือ่ทำความเสี่ยงต่อการ

ล้มในผู้สูงอายุในชุมชน 

ผศ.อรุณรัตน์ ศรทีะวงษ์ คณะสหเวชศาสตร์ 200,000 

127 ฤทธิ์ของสารสกัดเชยีงดาต่อการเกิด 

epithelial mesenchymal transition ใน

เซลล์ไตเพาะเลี้ยงที่กระตุ้นด้วยน้ำตาล

กลูโคส 

ดร.ดาวยศ ดาวเรอืง คณะสหเวชศาสตร์ 200,000 

128 การตา้นเชือ้แบคทีเรยีของสารออก

ฤทธิ์ทางชีวภาพจากแอคติโนมัยสีทที่

แยกได้จากดิน 

ดร.ปิยะวรรณ  

เอมอิ่มอนันต์ 

คณะสหเวชศาสตร์ 200,000 

129 บทบาทของยีน arfgapA ในการสร้าง

รูปร่างและการตอบสนองต่อ

ความเครียดของเชือ้ Talaromyces 

marneffei 

ผศ.ดร.อักษรากร  

คำมาสุข 

คณะสหเวชศาสตร์ 200,000 

130 การพัฒนาซอฟท์แวร์วิเคราะห์การ

เคลื่อนไหวของมนุษย์บนพืน้ฐานของ

กล้องวัดความลึกราคาประหยัด

สำหรับกายภาพบำบัด 

ผศ.ดร.อรุณีย์ พรหมศรี คณะสหเวชศาสตร์ 200,000 

131 ความเสี่ยงทางเมทาบอลิสมในกลุ่ม

อาสาสมัครชาวม้ง ที่อาศัยอยู่ ณ 

อำเภอปง จังหวัดพะเยา ประเทศไทย 

นายเดช ดอกพวง คณะสหเวชศาสตร์ 180,000 

132 การพัฒนา Graphene-based 

electrochemical genosensor ร่วมกับ 

Loop-mediated isothermal amplification 

เพื่อตรวจหาเชือ้ Streptococcus suis ใน

เนื้อสุกรดิบ ณ จุดทดสอบอย่างจำเพาะ

รวดเร็ว 

ดร.เอกพจน์ พรมพันธ์ คณะสหเวชศาสตร์ 200,000 

 ลำดบั… 
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ลำดับ โครงการ หัวหน้าโครงการ คณะ งบประมาณ 

133 การพัฒนาแผ่นประคบร้อนสมุนไพรไทย

ที่มเีมล็ดลิน้จี่เป็นส่วนประกอบต่ออาการ

ปวด ความเร็วในการเดิน การทรงตัว ใน

ผูสู้งอายุที่มภีาวะข้อเข่าเสื่อม 

ดร.สุดารัตน์ สังฆะมณี คณะสหเวชศาสตร์ 200,000 

134 การวิเคราะห์ความผิดปกติของ

ยีนอัลฟาโกลบิน ในผู้ป่วยโรค

ฮีโมโกลบินเอช และโรคอีเอบาร์ทที่ยัง

ไม่ทราบความผดิปกติในระดับโมเลกุล 

ผศ.ดร.สิทธิชัย ปัญญาใส คณะสหเวชศาสตร์ 200,000 

135 การประยุกต์ใช้ออีีสกอร์เพื่อคัดกรอง

โรคโฮโมไซกัสฮีโมโกลบินอี โฮโมไซกัส

บีตาธาลัสซีเมยี และบีตาธาลัสซีเมยี

ร่วมกับฮีโมโกลบินอี ในผูป้่วยเด็กอายุ

น้อยกว่า 2 ขวบ ที่มีภาวะโลหติจาง 

ผศ.ดร.สิทธิชัย ปัญญาใส คณะสหเวชศาสตร์ 200,000 

136 ผลของโปรตีนในซีรัมเอกโซโซมชนิด

ใหม่ต่อการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะ

ของเซลล์โมโนไซต์ในการติดเชือ้ของ

ผูป้่วยวัณโรค 

ดร.สุภาพร ขำจันทร์ คณะสหเวชศาสตร์ 200,000 

137 การเปลี่ยนแปลงของยีน BCL11A, 

HBS1L-MYB intergenic region และ 

Beta-globin gene cluster ที่สัมพันธ์

กับการแสดงออกของฮีโมโกลบินเอฟ

ในผู้ป่วยบีตา้ศูนย์ธาลัสซีเมียร่วมกับ

ฮีโมโกลบินอทีี่มรีะดับฮีโมโกลบินเอฟ

ต่ำ 

ดร.สุรดา เศรษฐการ คณะสหเวชศาสตร์ 200,000 

138 กลไกต้านอนุมลูอิสระของสารสกัดผล

มะเม่าในเซลล์เม็ดเลือดขาวของหนู

ชนดิเพาะเลี้ยงที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิด

ภาวะเครียดออกซิเดชันด้วยไฮโดรเจน

เปอร์ออกไซด ์

 

ดร.อรพินท์ อินศวร คณะสหเวชศาสตร์ 200,000 

 ลำดบั… 
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ลำดับ โครงการ หัวหน้าโครงการ คณะ งบประมาณ 

139 ผลของการออกกำลังกายเพื่อเพิ่ม

ความแข็งแรงและการทรงตัวที่บ้านต่อ

การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด 

ประสิทธิภาพการทำงานของหัวใจ 

การทรงตัว และคุณภาพชีวิตใน

ผูสู้งอายุโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2 ที่มี

ความเสี่ยงต่อการหกล้ม 

ผศ.ศิรินทิพย์ คำฟู คณะสหเวชศาสตร์ 200,000 

140 ประสิทธิผลของการเสริมสร้างความ

รอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรม

สุขภาพในผูสู้งอายุกลุ่มติดสังคมที่มี

ความเสีย่งเป็นกลุ่มที่มภีาวะพึ่งพงิ ใน

พืน้ที่ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัด

พะเยา 

ผศ.ดร.สมคิด จูหวา้ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 180,000 

141 พฤติกรรมการสูบบุหรี่ไฟฟ้าที่ส่งผล

กระทบต่อสุขภาพของนิสิตปริญญาตรี

ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง 

ผศ.ดร.อนุกูล มะโนทน คณะสาธารณสุขศาสตร์ 120,000 

142 การวิจัยบูรณาการเทคโนโลยีการ

ป้องกันมลพิษอากาศและการส่งเสริม

สุขภาพสำหรบัการป้องกันสุขภาพจาก 

PM2.5 ช่วงที่มกีารเผาในที่โล่ง 

ดร.ปฏิพัทธ์ วงค์เรอืง คณะสาธารณสุขศาสตร์ 200,000 

143 การประเมินการเปลี่ยนแปลงระดับ 

PM2.5 ที่มาจากการเผาในที่โล่งกับ

ความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยในกลุ่มโรค

ระบบทางเดินหายใจของประชาชนใน

พืน้ที่ภาคเหนือประเทศไทย 

ดร.ปฏิพัทธ์ วงค์เรอืง คณะสาธารณสุขศาสตร์ 200,000 

144 การประเมนิความยั่งยืนความรอบรู้

ทางสิ่งแวดล้อมของแรงงานนอกระบบ

ภาคเกษตรกรรมในอำเภอภูซาง 

จังหวัดพะเยา 

ผศ.ดร.อรณัย์ภัค  

พิทักษ์พงษ ์

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 120,000 

 ลำดบั… 
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ลำดับ โครงการ หัวหน้าโครงการ คณะ งบประมาณ 

145 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งชี้ชีวภาพ

ของภาวะการอักเสบของปอดและความ

ผดิปกติของระบบทางเดินหายใจจาก

การสัมผัสหมอกควัน จังหวัดพะเยา 

และโครงการภาวะเครียดออกซิเดชัน

และสมรรถภาพปอดของผูส้ัมผัสฝุ่น

ละอองและฝุ่นซิลกิา ในผูป้ระกอบอาชีพ

ทำครกหิน จังหวัดพะเยา 

ผศ.ดร.เสกสรรค์ ทองติ๊บ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 200,000 

146 การศกึษาผลของการใชศ้าสตร์

การแพทย์แผนไทยในโครงการดูแล

ผูสู้งอายุที่มภีาวะสมองเสื่อมในตำบล

แม่กา อำเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 

นายพงศธร ศลิาเงิน คณะสาธารณสุขศาสตร์ 100,000 

147 การพัฒนาใช้ประโยชน์ตะกอนน้ำเสีย

จากระบบตะกอนเร่งของชุมชนมาผลติ

ก๊าซชีวภาพ 

นางสาวปิยะวดี ศรวีิชัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ 180,000 

148 การศกึษาเพื่อจัดตั้งศูนย์ดูแลสุขภาพ

ชาวญี่ปุ่นภาคเหนือตอนบนของ

ประเทศไทย: กรณีศกึษาโรงพยาบาล

เชยีงใหม่ฮอสพิทอล 

นางสาวณภัทร แสนโภชน์ คณะศิลปศาสตร์ 100,000 

149 นวัตกรรมหลักสูตรกิจกรรมการเรียนรู้

ละครสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการ

ตระหนักรู้ในตนเองของเยาวชนต่อ

พฤติกรรมการกลั่นแกล้งในสถานศึกษา

ทีม่ีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ 

นายลิขิต ใจดี คณะสถาปัตยกรรม

ศาสตร์และศิลปกรรม

ศาสตร์ 

80,000 

150 ตำนานลวดลายผา้ปักชาวเมี่ยนบ้าน

ปางค่า(อำเภอปง จังหวัดพะเยา): การ

จัดเก็บข้อมูลลวดลายผา้ปักและการ

ตีความผ่านบริบททางวัฒนธรรม เรื่อง

เล่า ความเชื่อ และการส่งผ่านความรู้

งานปักผ้าในกลุ่มผู้หญิงชาวเมี่ยน 

นางสาวพัชราภรณ์  

ลอืราช 

คณะสถาปัตยกรรม

ศาสตร์และศลิปกรรม

ศาสตร์ 

80,000 

 ลำดบั… 
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ลำดับ โครงการ หัวหน้าโครงการ คณะ งบประมาณ 

151 การส่งเสริมสะเต็มศกึษาด้วยการ

เรียนรู้บนฐานการออกแบบ 

ผศ.ดร.ลือชา ลดาชาติ วิทยาลัยการศกึษา 180,000 

152 การพัฒนาภาวะผูน้ำยุคดิจิทัลเพื่อการ

บริหารสถานศกึษาในยุคการ

เปลี่ยนแปลงที่พลิกผันของผูบ้ริหาร

สถานศกึษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาภาคเหนอื

ตอนบนของประเทศไทย 

นายวัชระ จตุพร วิทยาลัยการศกึษา 120,000 

153 การพัฒนาแบบจำลองการออกแบบ

การเรียนแบบผสมผสานโดยใช้กลวิธี

การกำกับตนเองในการเรียนร่วมกับ

กระบวนการคิดวิเคราะห์ สำหรับนิสิต

นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑติ 

ผศ.ดร.วิลาวัลย์  

สมยาโรน 

วิทยาลัยการศกึษา 100,000 

 

ทั้งนี้ ขอให้ผู้รับทุนยืนยันการรับทุนโครงการวิจัย “ทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัย” ยืนยันการรับทุนอุดหนุน

โครงการ ภายในวันที่ 29 กันยายน 2564 และดำเนินการตามแผนงาน ถือปฏิบัติตามสัญญาทุนอุดหนุนโครงการ

โดยเคร่งครัดด้วยความรับผดิชอบ เอาใจใส่และเกิดผลดีต่อมหาวิทยาลัย 

 

ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน 2564  

 

 

 

 

(ศาสตราจารย์ ดร. เสมอ ถาน้อย) 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ปฏิบัติการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 


