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RD62001 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปจากล้ินจ่ีเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีย่ังยืนของ 

ชุมชน

ดร.รวิสรา ร่ืนไวย์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

RD62002 การผลิตล้ินจ่ีคุณภาพในจังหวัดพะเยาด้วยมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี ดร.วิพรพรรณ์ เน่ืองเม็ก คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

RD62003 การศึกษาเพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการโลจิสติกส์เพ่ือลดต้นทุนการกระจายสินค้า

ล้ินจ่ีอ าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

ผศ.ดร.ฐิติรัตน์ เช่ียวสุวรรณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

RD62004 การส ารวจและพัฒนาฐานข้อมูลเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือสร้างกลไกในการการจัดการลุ่มน้ า

กว๊านพะเยาและลุ่มน้ าองิอย่างมีส่วนร่วม

ดร.นิติ เอี่ยมช่ืน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

RD62005 การพัฒนาการท่องเท่ียวศูนย์เรียนรู้จากการบริหารจัดการน้ า สินค้าท้องถ่ิน และ

ผลิตภัณฑ์ signature

ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

RD62006 การส ารวจและจัดท าแผนฟ้ืนฟู อนุรักษ์ป่าต้นน้ า ทรัพยากรน้ ากว๊านพะเยาและลุ่ม

น้ าองิ

ผศ.ดร.สิทธิศักด์ิ ป่ินมงคลกุล คณะวิทยาศาสตร์

RD62007 การประเมินปริมาณน้ าต้นทุนในจังหวัดพะเยา ผศ.ดร.สุริยาวุธ ประอา้ย คณะวิศวกรรมศาสตร์

RD62008 การประเมินองค์ประกอบของสมดุลน้ า (water balance) สมดุลพลังงาน (energy 

balance) และสมดุลคาร์บอน (carbon balance) ในระบบนิเวศป่าต้นน้ าลุ่มน้ าองิ

ตอนบน

ดร.มนตรี แสนวังสี วิทยาลัยพลังงานและส่ิงแวดล้อม

RD62009 การจัดการคุณภาพน้ ากว๊านพะเยาและลุ่มน้ าองิเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน ดร.สุชัญญา ทองเครือ วิทยาลัยพลังงานและส่ิงแวดล้อม

RD62010 การพัฒนาศูนย์ข้อมูลภูมิอากาศลุ่มน้ าองิอัจฉริยะเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 

และรับมือกับภัยพิบัติ

ผศ.ดร.สิทธิชัย พิมลศรี วิทยาลัยพลังงานและส่ิงแวดล้อม

RD62011 การจัดท าแผนบริหารสมดุลน้ า โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

RD62012 การตอบสนองทางสรีรวิทยาและชีวเคมีของลูกปลาบึกต่อการเปล่ียนแปลง 

อุณหภูมิของน้ าแบบฉับพลัน

ดร.ไพบูลย์ ปะนาเส คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยพะเยา
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RD62013 การศึกษาระดับน้ าท่ีเหมาะสมเพ่ือลดความเสียหายของสัตว์น้ าจากสภาวะการ

เปล่ียนแปลงอากาศแบบสุดข้ัวในกว๊านพะเยา

ดร.ไพบูลย์ ปะนาเส คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

RD62014 ผลของการเสริมยีสต์ (Saccharomyces cerevisiae) รูปแบบต่างๆ ต่อการ

เจริญเติบโต การตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน และการต้านทานต่อเช้ือแบคทีเรียก่อโรค

ปลานิล (Oreochromis niloticus Linn.)

ดร.กรทิพย์   กันนิการ์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

RD62015 การเสริมพรีไบโอติกในอาหารปลาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของโปรไบโอติก ต่อการ

เจริญเติบโต การตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน และความต้านทานโรคของปลานิล 

(Oreochromis niloticus Linn.)

ดร.กรทิพย์   กันนิการ์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

RD62016 ปัจจัยท่ีมีผลต่อคุณภาพแป้งจากเมล็ดขนุนท่ีผ่านกระบวนการท าแห้งเพ่ือพัฒนา

ผลิตภัณฑ์มาการอง

ดร.คุณากร ขัติศรี คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

RD62017 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสอาหารจากสาหร่ายน้ าจืด (เตาน้ า) ส าหรับผู้สูงอายุ ดร.คุณากร ขัติศรี คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

RD62018 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและคุณค่าทางโภชนาการของข้าวพันธ์ุพ้ืนเมือง 3 

สายพันธ์ุ ในอ าเภอแม่จริม จังหวัดน่าน ท่ีผ่านการดัดแปรเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนม

ช้ัน.

ดร.คุณากร ขัติศรี คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

RD62019 คุณก าลังกินอะไรอยู่? วิธีทางพันธุศาสตร์โมเลกุลใหม่ในการตรวจสอบความ

ถูกต้องของผลิตภัณฑ์ท่ีท ามาจากปลา ในจังหวัดพะเยา

ดร.ฉัตรมงคล สุวรรณภูมิ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

RD62020 การพัฒนาวิธีการจัดจ าแนกและตรวจสอบการปลอมปนสาหร่ายสีเขียวแกมน้ าเงิน

ท่ีสามารถสร้างสารพิษในกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา

ดร.ฉัตรมงคล สุวรรณภูมิ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

RD62021 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบเพ่ือสุขภาพจากถ่ัวเน่า ดร.ธนิกานต์ สันต์สวัสด์ิ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

RD62022 ผลของสูตรอาหารต่อการเจริญของเส้นใย การเกิดดอก และการผลิตสารออกฤทธ์ิ

ทางชีวภาพของเห็ดถ่ังเช่าสีทอง (Cordyceps militaris)

ดร.วิพรพรรณ์ เน่ืองเม็ก คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
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RD62023 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้กรอกอมัิลชันจากปลาชะโดเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ

ของชุมชนในจังหวัดพะเยา

ดร.สกุลคุณ มากคุณ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

RD62024 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แครกเกอร์จากข้าวก่ าพะเยา : ผลของปริมาณข้าวก่ า และ

สภาวะการเก็บรักษา ต่อคุณภาพทางเคมีกายภาพ สารโภชนเภสัช และอายุการเก็บ

รักษา

ดร.สุวลี ฟองอนิทร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

RD62025 การพัฒนาหญ้าหวานผงเพ่ือเป็นสารให้ความหวานตามธรรมชาติโดยวิธีการท าแห้ง

แบบต่างๆ

นางสาวยุพารัตน์ โพธิเศษ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

RD62026 การผลิตโอลิโกนอลผงจากเมล็ดล้ินจ่ีส าหรับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพ่ือสุขภาพ นางสาวยุพารัตน์ โพธิเศษ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

RD62027 ผลของอนุภาคโปรเจนเตอโรนต่อการพัฒนารังไข่ปลานิล นายเกรียงไกร  สีตะพันธ์ุ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

RD62028 การบริหารจัดการเชิงพ้ืนท่ี เพ่ือส่งเสริม “ล้ินจ่ีคุณภาพแม่ใจ” สู่ความย่ังยืน นายสมชาติ ธนะ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

RD62029 การศึกษาห่วงโซ่อุปทานส าหรับการเล้ียงโคนมโดยชุมชนเป็นฐานเพ่ือการพัฒนา 

อย่างย่ังยืน : กรณีศึกษาสหกรณ์โคนมจังหวัดเชียงราย จ ากัด จังหวัดเชียงราย

นายสมชาติ ธนะ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

RD62030 การบริหารจัดการทรัพยากรประมงในอา่งเก็บน้ าแม่ต  าเพ่ือการอนุรักษ์และการใช้

ประโยชน์จากแหล่งน้ าอย่างย่ังยืน

ผศ.ดร.กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธ์ิ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

RD62031 ระบบฐานข้อมูลเว็บไซต์เพ่ือแสดงผลและประเมินคุณภาพระบบนิเวศของแหล่งน้ าท่ี

ส าคัญในจังหวัดพะเยา

ผศ.ดร.กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธ์ิ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

RD62032 ผลของภาวะเครียดจากอุณหภูมิต่อระดับการแสดงออกของยีนกลุ่มเอนไซม์ต้าน

อนุมูลอสิระในปลานิลและปลาตะเพียนขาว

ผศ.ดร.ดุจฤดี ปานพรหมมินทร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

RD62033 ผลของการเสริมน้ ามันงาม้อนในอาหารต่ออัตราการเจริญเติบโต ปริมาณกรดไขมัน

ในเน้ือปลา และระดับการแสดงออกของยีน fatty acid delta-6 desaturase ในปลา

นิล

ผศ.ดร.ดุจฤดี ปานพรหมมินทร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ



4

เลขท่ีสัญญา ช่ือโครงการ NRMS หัวหน้าโครงการ สังกัด

RD62034 การพัฒนากระบวนการผลิตขนมจีนในพ้ืนท่ีจังหวัดพะเยาด้วยเทคโนโลยีเฮอร์เดิล 

เพ่ือยกระดับด้านความปลอดภัยอาหารสู่มาตรฐานอาหารสากล

ผศ.ดร.หทัยทิพย์ นิมิตรเกียรติไกล คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

RD62035 การเพ่ิมมูลค่าและใช้ประโยชน์เน้ือล้ินจ่ี เปลือกล้ินจ่ี เมล็ดล้ินจ่ีโดยการพัฒนา

กระบวนการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

นางสาวยุพารัตน์ โพธิเศษ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

RD62036 ฤทธ์ิต้านอนุมูลอสิระ ปริมาณสารฟีนอลิก และคุณค่าทางอาหารของเกาลัดเมือง ผศ.ดร.บุหรัน พันธ์ุสวรรค์ วิทยาลัยพลังงานและส่ิงแวดล้อม

RD62037 กิจกรรมการหาเกสรของชันโรงไทยท่ีมีขนาดล าตัวแตกต่างกัน ดร.ทิพย์วรรณ  สรรพสัตย์ คณะวิทยาศาสตร์

RD62038 การพัฒนาของตัวสังเกตแบบเต็มก าลังส าหรับระบบสลับตัวแปรมากท่ีซับซ้อนท่ีมี

ตัวหน่วงแปรผันตามเวลาและมีการเช่ือมโยงระหว่างตัวแปร

ดร.ธีรพงษ์ หล้าอนิเช้ือ คณะวิทยาศาสตร์

RD62039 วิธีการประมาณค่าส าหรับปัญหาความเป็นไปได้แบบแยกส่วนและปัญหาจุดตรึง

ของการส่งหลายค่าและการประยุกต์

ดร.วัชรภรณ์ ช่อล าเจียก คณะวิทยาศาสตร์

RD62040 การพัฒนาของตัวควบคุมแบบผสมใหม่ส าหรับการท ามีความเสถียรภาพของ

โครงข่ายประสาทเทียมท่ีซับซ้อนด้วยตัวควบคู่และตัวหน่วงแปรผันตามเวลาแบบ

ผสม

ดร.วาจารี วีระ คณะวิทยาศาสตร์

RD62041 การหาค่าพารามิเตอร์จากแบบจ าลองพลังงานมืดแบบฮอโลกราฟิก ดร.ศุภกร จันเลน คณะวิทยาศาสตร์

RD62042 การประยุกต์อสการไฮเพอร์เซอร์เคิลกับปัญหาการเรียนรู้จากข้อมูล ตัวอย่าง n ชุด ผศ.ดร.กรรณิการ์ ข าพ่ึงสน คณะวิทยาศาสตร์

RD62043 การออกแบบและพัฒนาคุณสมบัติตัวเร่งปฏิกิริยาเมทัลโลซีนเพ่ือใช้สังเคราะห์

บล็อคโคพอลิเมอร์ของพอลิเอสเตอร์ โดยอาศัยวิธีการจ าลองแบบทางคอมพิวเตอร์

ผศ.ดร.จิตระยุทธ์ จิตออ่นน้อม คณะวิทยาศาสตร์

RD62044 การพัฒนาพืชแก่นตะวัน (Helianthus tuberosus L.) เป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือความงาม

จากธรรมชาติ

ผศ.ดร.สิทธิศักด์ิ ป่ินมงคลกุล คณะวิทยาศาสตร์
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RD62045 โครงสร้างไฮเพอร์แขนงใหม่: พีชคณิตยูพีไฮเพอร์ ผศ.ดร.อัยเรศ เอี่ยมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์

RD62046 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของพืชตระกูล Zanthoxylum spp. ในภาคเหนือ 

ประเทศไทย และฤทธ์ิต้านการอักเสบของน้ ามันหอมระเหยจากใบและผล

ดร.พัชรวรรณ ตันอมาตยรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์

RD62047 การพัฒนาไมเซลล์จากไฮโดรโฟบิกไคโตแซนเพ่ือใช้ในการน าส่งยารักษามะเร็ง นางสาวศุภางค์ คนดี คณะเภสัชศาสตร์

RD62048 ความแตกฉานด้านสุขภาพของผู้สูงอายุในกลุ่มเส่ียงโรคความดันโลหิตสูง ชนบท

ภาคเหนือ

ดร.เกษแก้ว เสียงเพราะ คณะแพทยศาสตร์

RD62049 พฤติกรรมการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุกลุ่มชนชาติพันธ์ุท่ีอยู่ในเขต

ชนบทภาคเหนือ ประเทศไทย

ดร.เกษแก้ว เสียงเพราะ คณะแพทยศาสตร์

RD62050 ผลของเนเฟอรีนและยาโรสุวาสแตตินต่อโรคตับค่ังไขมันท่ีไม่ได้เกิดจากแอลกอฮอล์

ในหนูท่ีเหน่ียวน าด้วยอาหารไขมันสูง

ดร.ณรงค์ศักด์ิ ม่ันคง คณะแพทยศาสตร์

RD62051 ประสิทธิผลของสวนชุมชนเก่ียวกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ในจังหวัดพะเยา 

ประเทศไทย

นายพิทักษ์พงศ์ ปันต๊ะ คณะพยาบาลศาสตร์

RD62052 การพัฒนาระบบการดูแลอย่างต่อเน่ือง: กรณีศึกษาผู้สูงอายุท่ีมีภาวะกระดูกสะโพก

หัก

ผศ.ดร.ปะราลี โอภาสนันท์ คณะพยาบาลศาสตร์

RD62053 การศึกษาฤทธ์ิต้านอนุมูลอสิระและฤทธ์ิยับย้ังการท างานของเอนไซม์ไทโรซิเนส 

คอลลาจิเนสและเมทริกซ์เมทาโลโปรตีเนสของสารสกัดสมุนไพรพ้ืนบ้านในจังหวัด

พะเยา

ดร.กนกกาญจน์ พรหมน้อย คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

RD62054 ผลของเนเฟอรีนในการป้องกันความบกพร่องทางความจ าในหนูอว้นท่ีมีภาวะน้ าตาล

ในเลือดสูง

ดร.กนกทิพย์ เพชรรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

RD62055 กลไกระดับโมเลกุลของสารสกัดโปรแอนโธไซยานิดินจากผลิตภัณฑ์ข้าวแดงตรา

ดอกค าใต้ต่อการป้องกันเซลล์เย่ือบุผิวปอดอักเสบจากอนุภาคฝุ่นขนาดเล็กท่ีเกิด

จากควันไฟป่า

ดร.พยุงศักด์ิ ตันติไพบูลย์วงศ์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
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RD62056 ประสิทธิภาพของของน้ ามันงาม้อนและสารสกัดจากงาม้อนท่ีอุดมด้วยกรดโรสมา

รินิกต่อการลดภาวะเครียดออกซิเดชัน การยับย้ังการก่อกลายพันธ์ุและปฏิกิริยา

ไกลเคชัน

ดร.วชิราภรณ์ ทิพย์สุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

RD62057 การทดสอบคุณสมบัติของน้ าแร่จากน้ าตก/บ่อซับน้ าอุน่ภูซาง: ผลิตภัณฑ์น้ าแร่ ดร.สุรีวัลย์ บ ารุงไทย คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

RD62058 องค์ประกอบทางเคมีและฤทธ์ิทางชีวภาพของสารสกัดไมยราบในการประยุกต์ใช้ใน

เคร่ืองส าอาง

ดร.อัจฉริยา ยศบุญเรือง คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

RD62059 ผลของเนเฟอรีนและโรซุวาสแตตินต่อความอว้นและการด้ือต่ออนิซูลินของเน้ือเย่ือ

ไขมันชนิดขาวในหนูท่ีได้รับอาหารไขมันสูง

ดร.อ านาจ ออ่นสอาด คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

RD62060 ฤทธ์ิของสารสกัดไพลต่อการต้านการอักเสบของระบบประสาทในแบบจ าลองภาวะ

ซึมเศร้าท่ีถูกเหน่ียวน าด้วยสารไลโพโพลีแซคคาไรด์

นางสาวรัชนีพร กงซุย คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

RD62061 องค์ประกอบทางเคมีและฤทธ์ิต้านอนุมูลอสิระของไผ่จืด นางสาวรุ่งทิพย์ ทองบุญโท คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

RD62062 การประยุกต์ใช้ประโยชน์ด้านสุขภาพและบ ารุงผิวจากวัสดุเหลือท้ิงส่วนของใบ

งาม้อน ด้วยการวิเคราะห์ปริมาณกรดโรสมารินิกและฤทธ์ิทางชีวภาพ

นางสาวอรดา ชุมภูค า คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

RD62063 การประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ชาใบงาม้อนต่อการป้องกันการรุกรานของเซลล์มะเร็ง

มนุษย์

นายคมศักด์ิ พินธะ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

RD62064 การศึกษาฤทธ์ิของสมุนไพรพ้ืนบ้านท่ีมีผลกับการยับย้ังการท างานของเอนไซม์ท่ี

เก่ียวข้องกับโรคความดันโลหิตสูงและภาวะน้ าตาลในเลือดสูง

นายณัฐพล  ทัศนสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

RD62065 ศักยภาพในการต้านเบาหวานของสารสกัดผลกาแฟดิบ . ผศ.ดร.อัจฉราภรณ์ ดวงใจ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

RD62066 การจ าแนกและวิเคราะห์ทางโครมาโทกราฟีของสารต้านอนุมูลอสิระจากสะค้าน ดร.ดาวยศ ดาวเรือง คณะสหเวชศาสตร์

RD62067 ความเท่ียงและความเช่ือม่ันของการทดสอบการยกขาสูงสลับกัน 2 นาที ส าหรับ

ประเมินความทนทานของหัวใจและระบบหายใจในผู้สูงอายุท่ีเป็นโรคเบาหวานชนิดท่ี

 2

นางสาวอรุณรัตน์ ศรีทะวงษ์ คณะสหเวชศาสตร์
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RD62068 ฤทธ์ิต้านมะเร็งและกลไกยับย้ังการเกิดมะเร็งของน้ ามันยูคาลิปตัสในเซลล์มะเร็งชนิด

เพาะเล้ียง

นางอรพินท์ อนิศวร คณะสหเวชศาสตร์

RD62069 ฤทธ์ิต้านเช้ือจุลชีพของสารสกัดหยาบจากใบป่าช้าหมอง นายเกษม สมทะนะ คณะสหเวชศาสตร์

RD62070 ภาวะเปราะบางและระดับสารบ่งช้ีทางชีวภาพในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 นางสาวปาจรีย์ มาน้อย คณะสหเวชศาสตร์

RD62071 การพัฒนาสมการท านายความแข็งแรงของกล้ามเน้ือข้อเท้าท่ีใช้ควบคุมการทรงตัว

ในผู้สูงอายุ

นางสาวสินธุพร มหารัญ คณะสหเวชศาสตร์

RD62072 การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจประเมินการแกว่งของจุดศูนย์กลางมวลของล าตัวขณะทรง

ตัวในผู้สูงอายุในชุมชน

ผศ.ศิรินทิพย์ ค าฟู คณะสหเวชศาสตร์


