
ก ำหนดกำรโครงกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ และประเมินผลโครงกำรวิจัย  

และโครงกำร 1 Faculty 1 Signature 

ระหว่ำงวันที่ ๑๙-๒๐ มิถุนำยน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมคุ้มภูค ำ จังหวัดเชียงใหม่   
 

วันพุธที่ ๑๙ มิถุนำยน ๒๕๖๒ 

๐๖.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. คณะนักวิจัยเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่ 

๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. ลงทะเบียนรับเอกสารพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ทิศทางและเป้าหมายการวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา  

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา 

๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. น าเสนอโครงการวิจัยพัฒนาหนว่ยความเป็นเลิศ 

(Unit of Excellence) (Oral Presentation) 

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. น าเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย กลุ่มที่ ๑ – ๔  

และโครงการ 1 Faculty 1 Signature กลุ่มที่ ๕ 

๑๕.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

๑๕.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. น าเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย กลุ่มที่ ๖ – ๙  

และโครงการ 1 Faculty 1 Signature กลุ่มที่ ๑๐ 

๑๘.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น และกิจกรรมสัมพันธ์ 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มิถุนำยน ๒๕๖๒ 

๐๘.๔๕ - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน พรอ้มรับอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. แนวทางการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา 

- กรอบการวิจัย โครงการวิจัยงบประมาณแผน่ดิน ประจ าปี ๒๕๖๔  

- กรอบงบประมาณ โครงการวิจัยพัฒนาหน่วยความเป็นเลิศ  

(Unit of Excellence) ประจ าปี ๒๕๖๓ 

- กรอบการวิจัยงบประมาณอื่น ๆ  

- น าเสนอผลการประเมินโครงการวจิัยในภาพรวม 

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา 

*** นักวิจัยรับผลประเมินรายโครงการ 

๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ออกเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวัน  

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. เดินทางกลับมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 

 



ตารางน าเสนอโครงการรายงานความก้าวหน้า และประเมินผลโครงการวิจัย  

และโครงการ 1 Faculty 1 Signature 

 (กลุ่มที่ 1 ) 

กลุ่มที ่
กลุ่มบูรณาการ รหัส เวลา เลขที่

สัญญา 

ชื่อโครงการ ชื่อ-สกุล คณะ/สังกัด 

กลุ่มที ่

1 

การใชเ้ทคโนโลยีและ

นวัตกรรม เพื่อ

พัฒนาคุณภาพ

ผลผลิต เพิ่มมูลค่า

และการใช้ประโยชน์

พืชเศรษฐกิจส าหรับ

ชุมชนพืน้ที่จังหวัด

พะเยา 

P001 13.00-13.10 น. RD62025 การผลิตโอลิโกนอลผงจากเมล็ดลิน้จี่

ส าหรับผลิตภัณฑอ์าหารเสริมเพื่อสุขภาพ 

ดร.ยุพารัตน์ โพธิเศษ คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

P002 13.10-13.20 น. RD62026 การเพิ่มมูลค่าและใช้ประโยชน์เนื้อลิ้นจี่ 

เปลือกลิน้จี่ เมล็ดลิ้นจ่ีโดยการพัฒนา

กระบวนการผลติและการพัฒนาผลติภัณฑ์

ใหม่ 

ดร.ยุพารัตน์ โพธิเศษ คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

P003 13.20-13.30 น. RD62028 การบริหารจัดการเชงิพื้นที่เพื่อสง่เสริม 

ลิน้จี่คุณภาพแมใ่จ สู่ความยั่งยืน 

นายสมชาติ ธนะ คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

การผลิตลิ้นจี่

คุณภาพเพื่อการ

พึ่งพาตนเองอย่าง

ยั่งยืนของเกษตรกร

จังหวัดพะเยา 

P004 13.30-13.40 น. RD62001 การพัฒนาผลติภัณฑ์เกษตรแปรรูปจาก

ลิน้จี่เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนของ

ชุมชน 

ดร.รวิสรา รื่นไวย์ คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

P005 13.40-13.50 น. RD62002 การผลิตลิ้นจี่คุณภาพในจังหวัดพะเยาด้วย

มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี 

ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

P006 13.50-14.00 น. RD62003 การศกึษาเพื่อพัฒนาระบบบริหาร

จัดการโลจิสตกิส์เพื่อลดต้นทุนการ

กระจายสินค้าลิน้จี่อ าเภอแม่ใจ จังหวัด

พะเยา 

ผศ.ดร.ฐิติรัตน์  

เชี่ยวสุวรรณ 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสาร 



กลุ่มที ่
กลุ่มบูรณาการ รหัส เวลา เลขที่

สัญญา 

ชื่อโครงการ ชื่อ-สกุล คณะ/สังกัด 

การพัฒนา

ประสิทธิภาพการ

ผลติสัตว์เศรษฐกิจใน

พืน้ที่ภาคเหนืออย่าง

ยั่งยืน 

P007 14.00-14.10 น. RD62029 การศกึษาหว่งโซ่อุปทานส าหรับการเลี้ยง

โคนมโดยชุมชนเป็นฐานเพื่อการพัฒนา 

อย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาสหกรณ์โคนม

จังหวัดเชยีงราย จ ากัด จังหวัดเชียงราย 

นายสมชาติ ธนะ คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

P008 14.10-14.20 น. RD62036 กิจกรรมการหาเกสรของชันโรงไทยที่มี

ขนาดล าตัวแตกต่างกัน 

ดร.ทิพย์วรรณ สรรพสัตย์ คณะวทิยาศาสตร์ 

 



ตารางน าเสนอโครงการรายงานความก้าวหน้า และประเมินผลโครงการวิจัย  

และโครงการ 1 Faculty 1 Signature 

 (กลุ่มที่ 2 ) 

กลุ่มที ่
กลุ่ม 

บูรณาการ 
รหัส เวลา 

เลขที่

สัญญา 
ชื่อโครงการ ชื่อ-สกุล คณะ/สังกัด 

กล ุ่มที่ 2 

การใช้

เท คโ นโลย ีใน

การพัฒน า

ผลติภัณ ฑ์

อาห ารเพื่อ

ความมั่นค ง

ท างอาหาร

และการพั ฒน า

คุณภาพ ชีวติ

อย่างยั่งยืน 

P009 13.00-13.10 น. RD62034 ผลของก ารเสริมน ้ ามัน งาม้ อนในอาห ารตอ่ อัตรา

การเจรญิเ ติบโ ต ปริม าณก รดไขมันใ นเนื อป ลา 

และร ะดับ การแส ดงออกขอ งยีน fatty acid 

delta-6 desaturase ในป ลานลิ 

ผศ.ดร.ดุ จฤดี  

ป านพรหม มินท ร์ 

คณะเกษ ตรศาสตร์แล ะ

ท รัพยากรธ รรมชาติ 

P010 13.10-13.20 น. RD62035 การพัฒน ากระบวนก า รผลิ ตขนมจีนในพื นที่

จังหวัดพ ะเย าด้วยเ ท คโ นโลย ีเฮอร์เดิล เพื่อ

ยก ระดับ ด้านคว ามปลอด ภั ยอาหารสู่มา ตรฐา น

อาห ารสากล 

ผศ.ดร. หทัย ท ิพย์  

นิมิตรเก ียรตไิก ล 

คณะเกษ ตรศาสตร์แล ะ

ท รัพยากรธ รรมชาติ 

P011 13.20-13.30 น. RD62020 การพัฒน าผลติ ภัณฑ์ข้ าวเก รียบเ พื่อสุขภาพจ าก

ถั่ว เน่า 

ดร.ธนิกานต ์สั นต์สวัสดิ์ คณะเกษ ตรศาสตร์แล ะ

ท รัพยากรธ รรมชาติ 

P012 13.30-13.40 น. RD62022 การพัฒน าผลติ ภัณฑ์ไส้กร อกอิมัลชันจ ากป ลา

ชะโด เพื่อเพิ่มมูลค่ าเพิ่มทา ง เศรษฐ กิจของชุมชน

ในจังหวัดพ ะเย า 

ดร.สกุล คุณ ม ากค ุณ คณะเกษ ตรศาสตร์แล ะ

ท รัพยากรธ รรมชาติ 

P013 13.40-13.50 น. RD62023 การพัฒน าผลติ ภัณฑ์ แครกเ กอร์จากข้า วก ่้ า

พะเยา : ผลของป ริม าณข้ า วก ่้า แล ะสภ าวะก าร

เก ็บ รักษ า ตอ่คุณภ าพท างเ คมีกายภาพ  สา ร

โภชนเภสั ช แล ะอ ายุก ารเก ็ บ รักษ า 

ดร.สุวลี ฟองอินท ร์ คณะเกษ ตรศาสตร์แล ะ

ท รัพยากรธ รรมชาติ 

P014 13.50-14.00 น. RD62024 การพัฒน าหญ้าหวา นผงเพื่ อเป ็นสารให้ควา ม

หวานต ามธรรม ช าติโดยว ิธีการท้าแห้ งแบ บ ต่างๆ 

ดร.ยุพ ารัตน์   

โพ ธิเศษ 

คณะเกษ ตรศาสตร์แล ะ

ท รัพยากรธ รรมชาติ 



กลุ่มที ่
กลุ่ม 

บูรณาการ 
รหัส เวลา 

เลขที่

สัญญา 
ชื่อโครงการ ชื่อ-สกุล คณะ/สังกัด 

P015 14.00-14.10 น . RD62016 การพัฒน าผลติ ภัณฑ์ ผงป รุ งรสอาหาร จาก

สาหร่ ายน ้า จดื (เ ตา น ้า)  ส้ า หรับผูสู้งอ ายุ 

ดร.คุณากร ขัติศรี คณะเกษ ตรศาสตร์แล ะ

ท รัพยากรธ รรมชาติ 

P016 14.10-14.20 น. RD62017 การศกึษ าองค์ปร ะกอบ ท าง เคมีและคุณค่ าท าง

โภชนาก ารขอ งขา้วพันธ ุ์พ ืนเ มอืง  3 สายพันธ ุ์ ใน

อ้าเภอแ ม่จริม  จั งหวัดน่ าน ท ี่ผ่านกา รดัดแปร

เพื่อพัฒนา ผลติภัณ ฑข์นม ชั น 

ดร.คุณากร ขัติศรี คณะเกษ ตรศาสตร์แล ะ

ท รัพยากรธ รรมชาติ 

P017 14.20-14.30 น. RD62015 ป ัจจัยท ี่มผีลตอ่คุณ ภาพ แป้งจากเ มล็ดข นุนที่

ผา่นกร ะบ วนก ารท้ าแห้งเพ ื่อพัฒนาผลิตภั ณฑ์

มาการอ ง 

ดร.คุณากร ขัติศรี คณะเกษ ตรศาสตร์แล ะ

ท รัพยากรธ รรมชาติ 

 



ตารางน าเสนอโครงการรายงานความก้าวหน้า และประเมินผลโครงการวิจัย  

และโครงการ 1 Faculty 1 Signature 

 (กลุ่มที่ 3 ) 

กลุ่ม

ที่ 

กลุ่ม 

บูรณาการ 
รหัส เวลา 

เลขที่

สัญญา 
ชื่อโครงการ ชื่อ-สกุล คณะ/สังกัด 

กล ุ่มที่ 

3 

การพัฒน าแล ะบ ริหา ร

จัดการประ มงเชิ ง

บ ูรณาการ เพื่อความ

เข้มแข็งขอ งชุ มชน  

ระยะที่ 1 

P018 13.00-13.10 น. RD62012 การตอบสนองท างสรรีวิทย าและ ชีวเคมี

ของลูกป ลาบึกต่อการเปลี่ย นแปลง 

อุณหภูมิข องน ้ าแบบ ฉับ พลัน 

ดร.ไพ บ ูลย์ ป ะนาเส คณะเกษ ตรศาสตร์แล ะ

ท รัพยากรธ รรมชาติ 

P019 13.10-13.20 น. RD62027 ผลของอ นุภาคโ ป รเจ นเตอโ รนตอ่การ

พัฒนารั งไข่ปลานิล 

ดร. เก รียงไกร สีตะพั นธุ์ คณะเกษ ตรศาสตร์แล ะ

ท รัพยากรธ รรมชาติ 

P020 13.20-13.30 น. RD62033 ผลของ ภาว ะเครียดจ ากอุณ หภูมิต่อ

ระดับ การแส ดงออกขอ งยีน กล ุ่มเอนไซ ม์

ต้านอนุ มูลอิสร ะในป ลานลิแ ละปลา

ตะเพียนขาว 

ผศ.ดร.ดุ จฤดี ป า น

พรหมมนิทร์ 

คณะเกษ ตรศาสตร์แล ะ

ท รัพยากรธ รรมชาติ 

P021 13.40-13.50 น. RD62013 ผลของก ารเสริมยีสต์  (Saccharomyces 

cerevisiae) รูปแบ บ ต่างๆ ต่ อการ

เจริญเติบโ ต การตอบส น อง ท าง

ภูมคิุ้มกัน และก ารต้ านทาน ต่อเชื อ

แบคท ีเรยีก ่อโรคป ลานลิ (Oreochromis 

niloticus Linn.) 

ดร.กรท ิพย์ กันนกิาร์ คณะเกษ ตรศาสตร์แล ะ

ท รัพยากรธ รรมชาติ 



กลุ่ม

ที่ 

กลุ่ม 

บูรณาการ 
รหัส เวลา 

เลขที่

สัญญา 
ชื่อโครงการ ชื่อ-สกุล คณะ/สังกัด 

P022 14.00-14.10 น . RD62014 การเสริมพรไีบ โอติกใ นอาห ารปล าเพื่อ

เพิ่มประสิทธ ิภาพขอ งโป รไบ โอติก ต่อ

การเจรญิเ ติบโ ต กา รตอบส นองทาง

ภูมคิุ้มกัน และคว ามต้ านทา นโรคของ

ป ลานลิ (Oreochromis niloticus Linn.) 

ดร.กรท ิพย์ กันนกิาร์ คณะเกษ ตรศาสตร์แล ะ

ท รัพยากรธ รรมชาติ 

P023 14.10-14.20 น. RD62018 คุณก ้าลังกินอ ะไรอย ู่? วิธีท างพันธุ

ศาสตร์โมเลก ุลใ ห ม่ในการต รวจสอบ

ความถูก ต้องขอ งผลิ ตภัณฑ์ ท ี่ท้ามาจ าก

ป ลา ในจัง หวัดพะเย า 

ผศ.ดร.ฉัต รมงคล  

สุวรรณภูมิ 

คณะเกษ ตรศาสตร์แล ะ

ท รัพยากรธ รรมชาติ 

P024 14.20-14.30 น. RD62019 การพัฒน าวิธีการจัด จ้าแ น กและ

ตรวจสอบก ารปล อมปนส า หรา่ยสีเขียว

แกมน ้าเงิ นที่สาม ารถสร้ างส ารพิษใ น

กว ๊านพะเยา จัง หวัดพะเย า 

ผศ.ดร.ฉัต รมงคล  

สุวรรณภูมิ 

คณะเกษ ตรศาสตร์แล ะ

ท รัพยากรธ รรมชาติ 

P025 14.30-14.40 น. RD62030 การศกึษ าร ะดับ น ้าท ี่เหม า ะ สมเพื่อลด

ความเสียหาย ของสัตว์น ้ าจ ากส ภาว ะการ

เป ลี่ยนแปลงอากา ศแบบ สุด ขั วในก ว๊าน

พะเยา 

ผศ.ดร.กัญญ าณัฐ 

สุนท รประสิทธ ิ์ 

คณะเกษ ตรศาสตร์แล ะ

ท รัพยากรธ รรมชาติ 



กลุ่ม

ที่ 

กลุ่ม 

บูรณาการ 
รหัส เวลา 

เลขที่

สัญญา 
ชื่อโครงการ ชื่อ-สกุล คณะ/สังกัด 

P026 14.40-14.50 น. RD62031 การบริหารจัดก า รทรัพ ยาก รประมงใน

อ่างเก็บ น ้าแ ม่ต ้ าเพื่อการอนุ รักษ ์และการ

ใช้ประโย ชน์จ ากแห ล่งน ้ าอย่ างยั่งยืน 

ผศ.ดร.กัญญ าณัฐ  

สุนท รประสิทธ ิ์ 

คณะเกษ ตรศาสตร์แล ะ

ท รัพยากรธ รรมชาติ 

P027 14.50-15.00 น. RD62032 ระบ บ ฐานขอ้มู ลเว็บ ไซ ต์เพื่อแสดงผล และ

ป ระเมินคุณภ าพร ะบ บ นิเวศ ของแหล่ งน ้า

ท ี่ส้าคัญใ นจังหวัดพ ะเย า 

ผศ.ดร.กัญญ าณัฐ 

สุนท รประสิทธ ิ์ 

คณะเกษ ตรศาสตร์แล ะ

ท รัพยากรธ รรมชาติ 

 



ตารางน าเสนอโครงการรายงานความก้าวหน้า และประเมินผลโครงการวิจัย  

และโครงการ 1 Faculty 1 Signature 

 (กลุ่มที่ 4 ) 

 

กลุ่มที ่
กลุ่ม 

บูรณาการ 
รหัส เวลา 

เลขที่

สัญญา 
ชื่อโครงการ ชื่อ-สกุล คณะ/สังกัด 

กล ุ่มที่ 4 

การบริการจัดก ารน ้ า

กว ๊านพะเยา และลุ่ มน ้า

อิงเชงิบูรณ าการ เพื่อ

รองรับการเป ลี่ยนแปลง

สภาพภู มิอาก าศอย่ าง

ยั่งยืน 

P028 13.00-13.10 น. RD62005 การพัฒน าการท่องเที่ยว ศูน ย์เรียนรู้จากก าร

บ ริหารจัดก ารน ้ า สินค้ าท ้อ งถิ่น แล ะ

ผลติภัณ ฑ ์signature 

ดร.วารั ชต์ มัธย มบุรุษ คณะวทิ ยาการ จัดการ

และส ารสนเท ศศ าสตร์ 

P029 13.10-13.20 น. RD62006 การส้ารว จแล ะจัดท้า แผนฟื้ นฟู อนุรักษ ์ป่าต้น

น ้า ท รัพยากร น ้ากว ๊ านพะเย าและ ลุ่มน ้ าอิง 

ผศ.ดร.สิทธ ิศักด ิ์  ปิ่นมงคล กุล ศูนย์วิจัยสัตว ์ทดลอง 

P030 13.20-13.30 น. RD62007 การประเมนิปริ มาณ น ้าต้นทุ นในจังหวัดพ ะเย า ดร.สุริยาวุธ  ปร ะอ้าย คณะวศิวกรร มศาสตร์ 

P031 13.30-13.40 น. RD62008 การประเมนิอ งค์ประกอบ ข องสมดุลน ้ า (water 

balance) สมดุลพลั งงา น (energy balance) 

และสมดุลค าร์บอน  (carbon balance) ในร ะบ บ

นิเวศป่าต้นน ้ าลุ่มน ้ าอิง ตอน บ น 

ดร.มนตรี แสนวั งสี คณะพลังง าน และ

สิ่งแวดล้อม 

P032 13.40-13.50 น. RD62009 การจัดการคุ ณภ าพน ้ากว ๊ า นพะเยาแล ะลุ่ม น ้า

อิงเพื่อการพัฒ นาอย่ างยั่งยื น 

ดร.สุชัญญ า ทองเครือ คณะพลังง าน และ

สิ่งแวดล้อม 

P033 13.50-14.00 น. RD62010 การพัฒน าศูนย์ขอ้ มูลภูมิอ า กาศลุม่น ้ าอิง

อัจฉริยะเพื่อบริห ารจัดก าร ท รัพยากรน ้า และ

รับมือกับ ภัยพิบัติ 

ผศ.ดร.สิทธ ิชัย  พิมลศ รี คณะพลังง าน และ

สิ่งแวดล้อม 



กลุ่มที ่
กลุ่ม 

บูรณาการ 
รหัส เวลา 

เลขที่

สัญญา 
ชื่อโครงการ ชื่อ-สกุล คณะ/สังกัด 

P034 14.00-14.10 น . RD62011 การจัดท้า แผนบริ หารส มดุล น ้า โดย

กระบวนก ารมสี่ว นรว่มขอ ง ชุมช น 

ดร.ฉัตรท ิพย์ ชัยฉ กรรจ์ คณะรัฐศ าสตร์ และ

สังคมศ าสตร์ 

P035 14.10-14.20 น. RD62004 การส้ารว จแล ะพัฒน าฐานข้ อมูลเชงิพ ืนที่เพื่อ

สร้างกลไ กใ นการกา รจัดกา รลุ่มน ้ากว ๊ าน

พะเยาแล ะลุ่มน ้ าอิงอย่ างมีส ่วนรว่ม 

นายนิติ เอี่ยม ชื่น คณะเทค โนโ ลยี

สารสนเท ศแล ะกา ร

สื่อสาร 

ศกึษ าด้านวิ ศวกรรม 

ระบ บ หลุมฝั งกลบ ขยะ

เพื่อผลิตไฟฟ ้าจ ากก ๊าซ

ชีวภาพ ขนาด  1 MW ต.

แมก่า จ.พะเย า 

P036 14.20-14.30 น. RD61093 ศกึษ าด้านวิ ศวกรรม ระบ บ หลุมฝั งกลบ ขยะ

เพื่อผลิตไฟฟ ้าจ ากก ๊าซ ชีว ภ าพขนาด  1 MW ต.

แมก่า  

จ.พะเย า 

ผศ.ดร. ป ุริมพัฒน์   

สัท ธรรมนุวงศ์ 

คณะวศิวกรร มศาสตร์ 

 



ตารางน าเสนอโครงการรายงานความก้าวหน้า และประเมินผลโครงการวิจัย  

และโครงการ 1 Faculty 1 Signature 

 (กลุ่มที่ 5 ) 

กลุ่มที ่
กลุ่ม 

บูรณาการ 
รหัส เวลา 

เลขที่

สัญญา 
ชื่อโครงการ ชื่อ-สกุล คณะ/สังกัด 

กลุ่มที่ 

5 

1 Faculty  

1 Signature 

(กลุ่มที่ 1) 

P037 13.00-13.10 น. RM 62001 1 Faculty 1 Signature 

คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

ผศ.ดร.ฉัตรมงคล  สุวรรณภูมิ คณะเกษตรศาสตร์

และ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

P038 13.10-13.20 น. RM 62002 1 Faculty 1 Signature  

คณะทันตแพทยศาสตร์ 

ทันตแพทย์อุทัยวรรณ  กาญจนกามล คณะทันต

แพทยศาสตร์ 

P039 13.20-13.30 น. RM 62003 1 Faculty 1 Signature  

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 

ดร.นติ ิ เอี่ยมช่ืน คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

P040 13.30-13.40 น. RM 62004 1 Faculty 1 Signature  

คณะนติิศาสตร์ 

ผศ.กาญจนุรัตน์   

ไมรินทร์ 

คณะนติิศาสตร์ 

P041 13.40-13.50 น. RM 62005 1 Faculty 1 Signature  

คณะพยาบาลศาสตร์ 

อาจารย์วิมลมาศ  จันทร์เชื้อ คณะพยาบาล

ศาสตร์ 

P042 13.50-14.00 น. RM 62006 1 Faculty 1 Signature  

คณะแพทยศาสตร์ 

ดร.บุญลือ  ฉิมบ้านไร่ คณะแพทยศาสตร์ 

P043 14.00-14.10 น. RM 62007 1 Faculty 1 Signature  

คณะเภสัชศาสตร์ 

ดร.อดิณัฐ  อ านวยพรเลิศ คณะเภสัชศาสตร์ 

P044 14.10-14.20 น. RM 62008 1 Faculty 1 Signature คณะ

รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

อาจารย์ณวิญ  เสริฐผล คณะรัฐศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

P045 14.30-14.40 น. RM 62009 1 Faculty 1 Signature คณะ

วิทยาการจัดการและ

สารสนเทศศาสตร์ 

ดร.วารัชญ์  มัธยมบุรุษ คณะวทิยาการ

จัดการและ

สารสนเทศศาสตร์ 

 



ตารางน าเสนอโครงการรายงานความก้าวหน้า และประเมินผลโครงการวิจัย  

และโครงการ 1 Faculty 1 Signature 

 (กลุ่มที่ 6 ) 

กลุ่มที ่
กลุ่มบูรณา

การ 
รหัส เวลา 

เลขที่

สัญญา 
ชื่อโครงการ ชื่อ-สกุล คณะ/สังกัด 

กล ุ่มที่ 

6 

การพัฒน าแล ะ

ป ระยุก ต์ใชพ้ืช

สมุนไพ รใน

ภาคเหนือ

ตอนบนสู่

ผลติภัณ ฑเ์พื่อ

สุขภาพแ ละ

ความง าม 

(กล ุ่มที่ 1) 

P046 15.30-15.40 น. RD62021 ผลของสูต รอา หาร ต่อการเ จรญิของเส้นใย 

การเกิดดอก  แล ะการ ผลติ สารออกฤ ท ธิ์

ท างชีว ภาพขอ งเห็ดถั่งเ ช่าสี ท อง 

(Cordyceps militaris) 

ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก คณะเกษ ตรศาสตร์แล ะ

ท รัพยากรธ รรมชาติ 

P047 15.40-15.50 น. RD62043 การพัฒน าพืชแก่น ตะวัน  (Helianthus 

tuberosus L.) เป ็นผลิตภั ณ ฑเ์พื่อความ

งามจ ากธ รรม ชา ติ 

ผศ.ดร.สิทธ ิศักด ิ์  ปิ่นมงคล กุล ศูนย์วิจัยสัตว ์ทดลอง 

P048 15.50-16.00 น. RD62045 ฤท ธิ์ต้านอนุมูลอสิร ะ ปริม า ณสารฟีนอลิก 

และคุณค่ าท างอ าห ารขอ งเ กาลัดเมือง 

ผศ.ดร.บุห รัน พันธ ุ์สวร รค์ คณะพลังง าน และ

สิ่งแวดล้อม 

P049 16.00-16.10 น. RD62046 ความหล ากหล ายท างพันธุ กรรมของพื ช

ตระกูล  Zanthoxylum spp. ในภาคเหนอื 

ป ระเท ศไท ย และฤท ธิ์ต้านก ารอักเ สบ ของ

น ้ามัน หอมร ะเหยจ ากใ บ และผล 

ดร.พัชรวร รณ ตั นอมา ตยรั ตน์ คณะเภสั ชศาส ตร์ 

P050 16.10-16.20 น. RD62047 การพัฒน าไมเ ซ ลล์จากไ ฮโ ดรโฟ บ ิกไ ค

โตแซ นเพื่อใชใ้นก ารน้ าส่งย ารักษ าม ะเร็ง 

นางส าวศุภ างค์  คนดี คณะเภสั ชศาส ตร์ 

P051 16.20-16.30 น. RD62050 ผลของเนเฟ อรี นแล ะยาโรสุ วาสแตติ นต่อ

โรค ตับค ั่งไขมันที่ไ ม่ได้เกิดจาก

แอลกอฮ อล์ในหนูที่เหนี่ยวน้ าด้วยอาห าร

ไขมันสูง 

ดร.ณรงคศ์ักดิ์  มั่นค ง คณะแพท ยศ าสตร์ 



กลุ่มที ่
กลุ่มบูรณา

การ 
รหัส เวลา 

เลขที่

สัญญา 
ชื่อโครงการ ชื่อ-สกุล คณะ/สังกัด 

P052 16.30-16.40 น. RD62053 การศกึษ าฤท ธิ์ต้านอ นุมูลอิ สระแล ะฤท ธิ์

ยับ ยั งการท้างานของเอ นไซ ม์ไทโ รซิเนส 

คอลลาจเินส และเมท ริกซ ์เม ท าโล โป ร

ตีเนสของส ารสกัด สมุนไพ ร พื นบ้านใน

จังหวัดพ ะเย า / การพั ฒนา และ

ป ระยุก ต์ใชพ้ืชส มุนไพรใ นภ าคเหนือ

ตอนบนสู่ผลติ ภัณฑ์เพื่อสุ ข ภาพแล ะควา ม

งาม 

ดร.กนก กาญจน์ พ รหมน้ อย คณะวทิ ยาศ าสตร์

การแพทย ์ 

P053 16.40-16.50 น. RD62054 ผลของเนเฟ อรี นในก ารป้อง กันค วาม

บ กพ ร่องท างควา มจ้ าในหนู อ้วนที่มภีาว ะ

น ้าตา ลใ นเลือดสูง 

ดร.กนก ท ิพย์ เพชรรัตน์ คณะวทิ ยาศ าสตร์

การแพทย ์ 

P054 16.50-17.00 น . RD62055 กล ไก ระดับ โมเ ลก ุลของสาร สก ัดโ ป ร

แอนโธ ไซ ยานดิินจาก ผลติภั ณฑข์้าว แดง

ตราดอก ค้าใต้ ต่อการป ้อ งกันเซ ลล์เยื่อบุ

ผวิป อดอัก เสบ จากอนุ ภาค ฝุน่ขน าดเล็ก ท ี่

เก ิดจากค วันไ ฟป ่า 

ดร.พยุงศักดิ์ ตั นติไพบ ูลย์วง ศ์ คณะวทิ ยาศ าสตร์

การแพทย ์ 

P055 17.00-17.10 น. RD62056 ป ระสิทธ ิภาพขอ งของน ้ ามัน งาม้อน และ

สารสก ัดจ ากงา ม้อนท ี่อุดม ด้วยก รดโรสมา

รินิกต่อการลด ภาว ะเครียด ออกซ ิเดชัน 

การยับ ยั งการก่อกลายพันธ ุ์ และป ฏิกิรยิา

ไก ลเค ชัน 

ดร.วชริ าภรณ์  ทิพย์สุวรรณ คณะวทิ ยาศ าสตร์

การแพทย ์ 

P056 17.10-17.20 น. RD62057 การทดส อบ คุณสมบ ัติของ น ้ าแรจ่ าก

น ้าตก/บ ่อซับ น ้าอุ่น ภูซาง : ผ ลิตภัณฑน์ ้ าแร่ 

ดร.สุรีวัลย์ บ ้ารุ งไท ย คณะวทิ ยาศ าสตร์

การแพทย ์ 

 



ตารางน าเสนอโครงการรายงานความก้าวหน้า และประเมินผลโครงการวิจัย  

และโครงการ 1 Faculty 1 Signature 

 (กลุ่มที่ 7 ) 

 

กลุ่มที ่ กลุ่มบูรณาการ รหัส เวลา 
เลขที่

สัญญา 
ชื่อโครงการ ชื่อ-สกุล คณะ/สังกัด 

กลุ่มที่ 

7 

การพัฒนาและ

ประยุกต์ใชพ้ืช

สมุนไพรในภาคเหนอื

ตอนบนสู่ผลติภัณฑ์

เพื่อสุขภาพและ 

ความงาม  

(กลุ่มที่ 2) 

P057 15.30-15.40 น. RD62058 องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพ

ของสารสกัดไมยราบในการประยุกต์ใชใ้น

เครื่องส าอาง 

ดร.อัจฉริยา ยศบุญเรอืง คณะวทิยาศาสตร์

การแพทย์ 

P058 15.40-15.50 น. RD62059 ผลของเนเฟอรีนและโรซุวาสแตตนิต่อ

ความอว้นและการดื้อตอ่อินซูลินของ

เนือ้เยื่อไขมันชนิดขาวในหนูที่ได้รับอาหาร

ไขมันสูง 

ดร.อ านาจ อ่อนสอาด คณะวทิยาศาสตร์

การแพทย์ 

P059 15.50-16.00 น. RD62060 ฤทธิ์ของสารสกัดไพลต่อการตา้นการ

อักเสบของระบบประสาทในแบบจ าลอง

ภาวะซึมเศรา้ที่ถูกเหนี่ยวน าด้วยสารไลโพ

โพลีแซคคาไรด์ 

ดร.รัชนีพร กงซุย คณะวทิยาศาสตร์

การแพทย์ 

P060 16.00-16.10 น. RD62061 องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ต้านอนุมูล

อิสระของไผจ่ดื 

นางสาวรุ่งทิพย์ ทองบุญโท คณะวทิยาศาสตร์

การแพทย์ 

P061 16.10-16.20 น. RD62062 การประยุกต์ใช้ประโยชน์ด้านสุขภาพและ

บ ารุงผิวจากวัสดุเหลือทิง้ส่วนของใบ

งาม้อน ด้วยการวิเคราะหป์ริมาณกรดโร

สมารินิกและฤทธิ์ทางชีวภาพ 

นางสาวอรดา ชุมภูค า คณะวทิยาศาสตร์

การแพทย์ 



กลุ่มที ่ กลุ่มบูรณาการ รหัส เวลา 
เลขที่

สัญญา 
ชื่อโครงการ ชื่อ-สกุล คณะ/สังกัด 

P062 16.20-16.30 น. RD62063 การประยุกต์ใช้ผลติภัณฑช์าใบงาม้อนต่อ

การป้องกันการรุกรานของเซลล์มะเร็ง

มนุษย์ 

ดร.คมศักดิ์ พนิธะ คณะวทิยาศาสตร์

การแพทย์ 

P063 16.30-16.40 น. RD62064 การศกึษาฤทธิ์ของสมุนไพรพืน้บ้านที่มผีล

กับการยับยั้งการท างานของเอนไซม์ที่

เกี่ยวข้องกับโรคความดันโลหติสูงและภาวะ

น้ าตาลในเลือดสูง 

นายณัฐพล ทัศนสุวรรณ คณะวทิยาศาสตร์

การแพทย์ 

P064 16.40-16.50 น. RD62065 ศักยภาพในการต้านเบาหวานของสารสกัด

ผลกาแฟดิบ 

ผศ.ดร.อัจฉราภรณ์ ดวงใจ คณะวทิยาศาสตร์

การแพทย์ 

P065 16.50-17.00 น. RD62066 การจ าแนกและวิเคราะหท์างโครมาโทก

ราฟีของสารต้านอนุมูลอิสระจากสะค้าน 

ดร.ดาวยศ ดาวเรือง คณะสหเวชศาสตร์ 

P066 17.00-17.10 น. RD62070 ฤทธิ์ต้านมะเร็งและกลไกยับยั้งการเกิด

มะเร็งของน้ ามันยูคาลิปตัสในเซลล์มะเร็ง

ชนิดเพาะเลี้ยง 

นางอรพินท์ อนิศวร คณะสหเวชศาสตร์ 

P067 17.10-17.20 น. RD62071 ฤทธิ์ต้านเชื้อจุลชีพของสารสกัดหยาบจาก

ใบป่าช้าหมอง 

นายเกษม สมทะนะ คณะสหเวชศาสตร์ 

 



 

 

ตารางน าเสนอโครงการรายงานความก้าวหน้า และประเมินผลโครงการวิจัย  

และโครงการ 1 Faculty 1 Signature 

 (กลุ่มที่ 8 ) 

 

กลุ่ม

ที่ 
กลุ่มบูรณาการ รหัส เวลา 

เลขที่

สัญญา 
ชื่อโครงการ ชื่อ-สกุล คณะ/สังกัด 

กลุ่ม

ที่ 8 

การพัฒนาคุณภาพ

บริการสุขภาพเพื่อ

รองรับสังคม

สูงอายุ 

P068 15.30-15.40 น. RD62048 ความแตกฉานด้านสุขภาพของผู้สูงอายุในกลุ่มเสี่ยง

โรคความดันโลหิตสูง ชนบทภาคเหนือ 

ผศ.ดร.เกษแก้ว เสียง

เพราะ 

คณะแพทยศาสตร์ 

P069 15.40-15.50 น. RD62049 พฤติกรรมการดูแลตนเองและคุณภาพชวีิตของ

ผูสู้งอายุ กลุ่มชนชาติพันธุ์ที่อยู่ในเขตชนบท

ภาคเหนือ ประเทศไทย 

ผศ.ดร.เกษแก้ว เสียง

เพราะ 

คณะแพทยศาสตร์ 

P070 15.50-16.00 น. RD62051 ประสิทธิผลของสวนชุมชนเกี่ยวกับคุณภาพชวีิตของ

ผูสู้งอายุ ในจังหวัดพะเยา ประเทศไทย 

นายพิทักษ์พงศ์ ปันต๊ะ คณะพยาบาล

ศาสตร์ 

P071 16.00-16.10 น. RD62052 การพัฒนาระบบการดูแลอย่างตอ่เนื่อง: กรณีศึกษา

ผูสู้งอายุที่มภีาวะกระดูกสะโพกหัก 

ผศ.ดร.ปะราลี  

โอภาสนันท์ 

คณะพยาบาล

ศาสตร์ 

P072 16.10-16.20 น. RD62067 ภาวะเปราะบางและระดับสารบ่งช้ีทางชีวภาพใน

ผูป้่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 

นางสาวปาจรยี์ มาน้อย คณะสหเวชศาสตร์ 

P073 16.20-16.30 น. RD62068 การพัฒนาสมการท านายความแข็งแรงของ

กล้ามเนือ้ข้อเท้าที่ใชค้วบคุมการทรงตัวในผูสู้งอายุ 

นางสาวสินธุพร มหารัญ คณะสหเวชศาสตร์ 



 

 

กลุ่ม

ที่ 
กลุ่มบูรณาการ รหัส เวลา 

เลขที่

สัญญา 
ชื่อโครงการ ชื่อ-สกุล คณะ/สังกัด 

P074 16.30-16.40 น. RD62069 ความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นของการทดสอบการ

ยกขาสูงสลับกัน 2 นาที ส าหรับประเมินความ

ทนทานของหัวใจและระบบหายใจในผูสู้งอายุที่เป็น

โรคเบาหวานชนิดที่ 2 

นางสาวอรุณรัตน์  

ศรทีะวงษ์ 

คณะสหเวชศาสตร์ 

P075 16.40-16.50 น. RD62072 การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจประเมินการแกว่งของจุด

ศูนย์กลางมวลของล าตัวขณะทรงตัวในผูสู้งอายุใน

ชุมชน 

นางสาวศิรินทิพย์ ค าฟู คณะสหเวชศาสตร์ 

 



ตารางน าเสนอโครงการรายงานความก้าวหน้า และประเมินผลโครงการวิจัย  

และโครงการ 1 Faculty 1 Signature 

 (กลุ่มที่ 9) 

กลุ่มที ่
กลุ่มบูรณา

การ 
รหัส เวลา 

เลขที่

สัญญา 
ชื่อโครงการ ชื่อ-สกุล คณะ/สังกัด 

กลุ่มที่ 

9 

วิจัย

คณิตศาสตร์

และการ

ประยุกต์ใช้

ส าหรับการ

หาผลเฉลย 

P076 15.30-15.40 น. RD62037 การพัฒนาของตัวสังเกตแบบเต็มก าลังส าหรับระบบสลับ

ตัวแปรมากที่ซับซ้อนที่มตีัวหนว่งแปรผันตามเวลาและมี

การเชื่อมโยงระหว่างตัวแปร 

ดร.ธีรพงษ์ หล้าอินเชื้อ คณะ

วิทยาศาสตร์ 

P077 15.40-15.50 น. RD62038 วิธีการประมาณค่าส าหรับปัญหาความเป็นไปได้แบบแยก

ส่วนและปัญหาจุดตรึงของการส่งหลายค่าและการ

ประยุกต์ 

ผศ.ดร.วัชรภรณ ์ช่อล าเจียก คณะ

วิทยาศาสตร์ 

P078 15.50-16.00 น. RD62039 การพัฒนาของตัวควบคุมแบบผสมใหม่ส าหรับการท ามี

ความเสถียรภาพของโครงข่ายประสาทเทียมที่ซับซ้อน

ด้วยตัวควบคู่และตัวหน่วงแปรผันตามเวลาแบบผสม 

ดร.วาจารี วีระ คณะ

วิทยาศาสตร์ 

P079 16.00-16.10 น. RD62040 การหาค่าพารามิเตอรจ์ากแบบจ าลองพลังงานมดืแบบ

ฮอโลกราฟิก 

ดร.ศุภกร จันเลน คณะ

วิทยาศาสตร์ 

P080 16.10-16.20 น. RD62041 การประยุกต์อสการไฮเพอร์เซอร์เคิลกับปัญหาการเรียนรู้

จากข้อมูลตัวอย่าง n ชุด 

ผศ.ดร.กรรณิการ์ ข าพึ่งสน คณะ

วิทยาศาสตร์ 

P081 16.20-16.30 น. RD62042 การออกแบบและพัฒนาคุณสมบัติตัวเร่งปฏิกิรยิาเมทัล

โลซีนเพื่อใช้สังเคราะหบ์ล็อคโคพอลิเมอร์ของพอลิเอ

สเตอร์ โดยอาศัยวิธีการจ าลองแบบทางคอมพิวเตอร์ 

ผศ.ดร.จติระยุทธ์ จติอ่อนน้อม คณะ

วิทยาศาสตร์ 

P082 16.30-16.40 น. RD62044 โครงสรา้งไฮเพอร์แขนงใหม่: พีชคณิตยูพีไฮเพอร์ ผศ.ดร.อัยเรศ เอี่ยมพันธ์ คณะ

วิทยาศาสตร์ 

 



ตารางน าเสนอโครงการรายงานความก้าวหน้า และประเมินผลโครงการวิจัย  

และโครงการ 1 Faculty 1 Signature 

 (กลุ่มที่ 10 ) 

กลุ่มที ่
กลุ่ม 

บูรณาการ 
รหัส เวลา เลขที่สัญญา ชื่อโครงการ ชื่อ-สกุล คณะ/สังกัด 

กลุ่มที่ 

10 

1 Faculty  

1 Signature 

(กลุ่มที่ 2) 

P083 15.30-15.40 น. RM 62010 1 Faculty 1 Signature  

คณะวทิยาศาสตร์ 

ดร.นยิม  โฮ่งสิทธิ์ คณะวทิยาศาสตร์ 

P084 15.40-15.50 น. RM 62011 1 Faculty 1 Signature  

คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์ 

ดร.เนติ  เงนิแพทย์ คณะวทิยาศาสตร์

การแพทย์ 

P085 15.50-16.00 น. RM 62012 1 Faculty 1 Signature  

คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

ดร.ธนาทิพย์ จันทร์คง คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ 

P086 16.00-16.10 น. RM 62013 1 Faculty 1 Signature คณะศลิปศาสตร์ ดร.ดารินทร  อินทับทิม คณะศิลปศาสตร์ 

P087 16.10-16.20 น. RM 62014 1 Faculty 1 Signature  

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ 

อาจารย์ปรียาชนก  เกษสุวรรณ คณะสถาปัตยกรรม

ศาสตร์ฯ 

P088 16.20-16.30 น. RM 62015 1 Faculty 1 Signature  

คณะสหเวชศาสตร์ 

ดร.เสริม สุรพินิจ คณะสหเวชศาสตร์ 

P089 16.30-16.40 น. RM 62016 1 Faculty 1 Signature  

วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ 

ดร.ประภาศรี พรหมประกาย วิทยาลัยการจัดการ 

กรุงเทพฯ 

P090 16.40-16.50 น. RM 62017 1 Faculty 1 Signature  

วิทยาลัยการศกึษา 

อาจารย์วัชระ จตุพร วิทยาลัยการศกึษา 

P091 16.50-17.00 น. RM 62018 1 Faculty 1 Signature  

คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

ผศ.ดร.อนุสรณ์ บุญปก คณะพลังงานและ

สิ่งแวดล้อม 

 


