
มหาวิทยาลัยพะเยา 1

หัวหน้าโครงการ สังกัด  งบประมาณ Platform ผลการประเมิน

1 ผศ.ดร. บุญฤทธ์ิ สินค้างาม คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ

10,600,000         Platform 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ท้า

ทายของสังคม

4 ดาว

1.1 การพัฒนารูปแบบกระบวนการและการส่งเสริมการผลิตข้าวมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง

เพ่ือเป็นอาหารและยาในจังหวัดพะเยา

ผศ.ดร. บุญฤทธ์ิ สินค้างาม คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ

2,500,000            

1.2 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการบริโภคจากกระบวนการผลิตข้าวมูลค่าทาง

เศรษฐกิจสูงเพ่ือเป็นอาหารและยาในจังหวัดพะเยา

ดร. พนิตนาฎ อูพุ่ฒินันท์ คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ

2,400,000            

1.3 พัฒนาปัจจัยการผลิตเพ่ือส่งเสริมระบบการผลิตข้าวมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงในพ้ืนท่ี

จังหวัดพะเยา

นางวิพรพรรณ์ เน่ืองเม็ก คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ

2,500,000            

1.4 การพัฒนากลุ่มเกษตรกรผลิตข้าวมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงจังหวัดพะเยาและเพ่ิมมูลค่า

ข้าว ด้วยเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว

ผศ.ดร. วาสนา พิทักษ์พล คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ

1,200,000             

1.5 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางด้านการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ ดร วารัชต์ มัธยมบุรุษ คณะวิทยาการจัดการและ

สารสนเทศศาสตร์

2,000,000            

2 ผศ.ดร. พยุงศักด์ิ อินต๊ะวิชา คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ

1,500,000           Platform 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ท้า

ทายของสังคม

4 ดาว

2.1 การพัฒนาโมเดลการจัดการแม่โคและลูกโคเน้ืออย่างมีประสิทธิภาพ ผศ.ดร. พยุงศักด์ิ อนิต๊ะวิชา คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ

500,000               

2.2 การพัฒนาชุดความรู้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโคขุนและส่งเสริมเกษตรกรให้เป็น

สมาร์ทฟาร์มเมอร์

ดร.สุรีย์พร แสงวงศ์ คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ

500,000               

2.3 ระบบสหกรณ์ส าหรับฟาร์มโคเน้ือ (ระบบการจัดการสมาชิกและหุ้นของสหกรณ์โคเน้ือ

 และระบบลงทะเบียนรับโคเข้าขุนและส่งออกโคเข้าเชือด)

ดร. ภูวิศสรณ์ ภูมิสรณคมณ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร

500,000               

3 นายสมชาติ ธนะ คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ

7,900,000           Platform 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ท้า

ทายของสังคม

4 ดาว

3.1 การสร้างคุณค่าด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุเหลือใช้จากล้ินจ่ีเพ่ือการ

พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากท่ีย่ังยืนของจังหวัดพะเยา

นางสาวรวิสรา ร่ืนไวย์ คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ

3,500,000            

3.2 การผลิตล้ินจ่ีคุณภาพสูงในจังหวัดพะเยา เพ่ือเตรียมความพร้อมพัฒนาเข้าสู่ระบบ

เกษตรอนิทรีย์

นางวิพรพรรณ์ เน่ืองเม็ก คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ

2,400,000            

3.3 การพัฒนาการตลาดตลอดห่วงโซ่อุปทานล้ินจ่ีคุณภาพจังหวัดพะเยา นายสมชาติ ธนะ คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ

2,000,000            

แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยพะเยา

P7  โจทย์ท้าทายด้านทรัพยากร ส่ิงแวดล้อมและการเกษตร

O2.7 ใช้ความรู้ การวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือจัดการกับปัญหา

ท้าทายเร่งด่วนส าคัญของประเทศในด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืน

KR2.7.4 : ผลิตภาพภาคการเกษตรเพ่ิมด้วยการใช้ระบบเกษตร

อัจฉริยะ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและโอกาสทางการตลาด

แผนงานวิจัย

การพัฒนาระบบการผลิตข้าวมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงแบบครบวงจรเพ่ือการพ่ึงพา ตนเอง

อย่างย่ังยืนของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจังหวัดพะเยา

P7  โจทย์ท้าทายด้านทรัพยากร ส่ิงแวดล้อมและการเกษตร

O2.7 ใช้ความรู้ การวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือจัดการกับปัญหา

ท้าทายเร่งด่วนส าคัญของประเทศในด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืน

KR2.7.4 : ผลิตภาพภาคการเกษตรเพ่ิมด้วยการใช้ระบบเกษตร

อัจฉริยะ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและโอกาสทางการตลาด

การเพ่ิมศักยภาพการผลิตโคเน้ือคุณภาพของเกษตรกรในเขตภาคเหนือเพ่ือตอบสนอง

ต่อตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ

P7  โจทย์ท้าทายด้านทรัพยากร ส่ิงแวดล้อมและการเกษตร

O2.7 ใช้ความรู้ การวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือจัดการกับปัญหา

ท้าทายเร่งด่วนส าคัญของประเทศในด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืน

KR2.7.4 : ผลิตภาพภาคการเกษตรเพ่ิมด้วยการใช้ระบบเกษตร

อัจฉริยะ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและโอกาสทางการตลาด

การพัฒนาขบวนการผลิตล้ินจ่ีคุณภาพของจังหวัดพะเยาอย่างย่ังยืนตลอดห่วงโซ่อุปทาน



มหาวิทยาลัยพะเยา 2

หัวหน้าโครงการ สังกัด  งบประมาณ Platform ผลการประเมินแผนงานวิจัย

4 นางสุภัค มหัทธนพรรค คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ

5,350,000           Platform 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ท้า

ทายของสังคม

4 ดาว

4.1 การใช้จุลินทรีย์ท่ีมีประโยชน์ในการพัฒนากล้วยเป็นผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว ดร. พนิตนาฎ อูพุ่ฒินันท์ คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ

500,000               

4.2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์บะหม่ีสดปราศจากกลูเตนจากแป้งกล้วยหอม ดร. สกุลคุณ มากคุณ คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ

500,000               

4.3 การใช้เคร่ืองหมายดีเอ็นเอเพ่ือระบุต าแหน่งยีนต้านทานโรคตายพราย (Panama 

disease) ในกล้วยหอม (Musa acuminata)

นางสาวสุภาพร ภัสสร คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ

500,000               

4.4 การแยกและเพาะเล้ียงโปรโตพลาสต์จากเน้ือเย่ือกล้วยเพ่ือการปรับปรุงพันธ์ุ นางสาวสุมนา เหลืองฐิติ

กาญจนา

คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ

500,000               

4.5 การขยายพันธ์ุกล้วยหอมทองส่งออกจังหวัดพะเยาโดยการเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือระบบไบ

โอรีแอคเตอร์และการคัดเลือกสายต้นโดยเทคนิคดีเอ็นเอเคร่ืองหมาย

นางสุภัค มหัทธนพรรค คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ

1,850,000            

4.6 การพัฒนาการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุเหลือใช้จากกล้วยหอมเพ่ือการจัดการ

ส่ิงแวดล้อม

นางสาวบุหรัน พันธ์ุสวรรค์ วิทยาลัยพลังงานและส่ิงแวดล้อม 500,000               

4.7 การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์เพ่ือควบคุม Fusarium oxysporum เช้ือราก่อโรคตาย

พรายในกล้วยหอม

ดร. ศิริลักษณ์ สันพา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 500,000               

4.8 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตกล้วยหอมส่งออกและการท่องเท่ียวเชิงเกษตร

จังหวัดพะเยา

ดร. ฤทัยภัทร พิมลศรี คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ

500,000               

การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตกล้วยหอมส่งออกและการท่องเท่ียวเชิงเกษตร

จังหวัดพะเยา

P7  โจทย์ท้าทายด้านทรัพยากร ส่ิงแวดล้อมและการเกษตร

O2.7 ใช้ความรู้ การวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือจัดการกับปัญหา

ท้าทายเร่งด่วนส าคัญของประเทศในด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืน

KR2.7.4 : ผลิตภาพภาคการเกษตรเพ่ิมด้วยการใช้ระบบเกษตร

อัจฉริยะ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและโอกาสทางการตลาด



มหาวิทยาลัยพะเยา 3

หัวหน้าโครงการ สังกัด  งบประมาณ Platform ผลการประเมินแผนงานวิจัย

5 ผศ.ดร สิทธิศักด์ิ ป่ินมงคลกุล คณะวิทยาศาสตร์ 24,780,000         Platform 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ท้า

ทายของสังคม

4 ดาว

5.1 การบริหารจัดการการเล้ียงสัตว์น้ า จากการบริหารจัดการน้ าลุ่มน้ าองิ นายเกรียงไกร สีตะพันธ์ุ คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ

2,200,000            

5.2 การพัฒนาระบบติดตามและประเมินคุณภาพน้ ากว๊านพะเยาและลุ่มน้ าองิแบบแผนท่ี

ออนไลน์ด้วยข้อมูลดาวเทียม

นายนิติ เอี่ยมช่ืน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร

2,500,000            

5.3 การส ารวจและพัฒนาฐานข้อมูลเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือการคาดการณ์การใช้ท่ีดินและผลกระทบ

ท่ีเกิดข้ึน เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพ้ืนท่ีแบบมีส่วนรวมในการจัดการลุ่มน้ ากว๊าน

พะเยาและลุ่มน้ าองิ

นายนิติ เอี่ยมช่ืน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร

2,500,000            

5.4 การจัดท าแผนอนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าต้นน้ า ลุ่มน้ าองิ โดยใช้ข้อมูลระยะไกลร่วมกับข้อมูล

บริการของระบบนิเวศ

ผศ.ดร สิทธิศักด์ิ ป่ินมงคลกุล คณะวิทยาศาสตร์ 2,900,000            

5.5 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศและการใช้ท่ีดินต่อดินถล่มและประปริมาณ

ตะกอนในลุ่มน้ าองิตอนบน

ผศ.ดร. สุริยาวุธ ประอา้ย คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3,380,000            

5.6 การพัฒนาศูนย์ข้อมูลภูมิอากาศลุ่มน้ าองิอัจฉริยะเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรน้ า และ

รับมือกับภัยพิบัติระยะท่ี 2

ผศ.ดร. สิทธิชัย พิมลศรี วิทยาลัยพลังงานและส่ิงแวดล้อม 2,400,000            

5.7 เทคโนโลยีการบ าบัดน้ าเสียท่ีเหมาะสมส าหรับจัดการคุณภาพน้ ากว๊าน พะเยาและลุ่ม

น้ าองิ

นางสุชัญญา ทองเครือ วิทยาลัยพลังงานและส่ิงแวดล้อม 2,500,000            

5.8 การประเมินองค์ประกอบของสมดุลน้ า (water balance) สมดุลพลังงาน (energy 

balance) และสมดุลคาร์บอน (carbon balance) ในระบบนิเวศป่าต้นน้ าลุ่มน้ าองิตอนบน

 ระยะท่ี 2

ดร. มนตรี แสนวังสี วิทยาลัยพลังงานและส่ิงแวดล้อม 1,900,000            

5.9 การพัฒนากฎหมายบริหารทรัพยากรน้ ากว๊านพะเยาและลุ่มน้ าสาขา นายวิทูรย์ ตลุดก า คณะนิติศาสตร์ 2,500,000            

5.10 การพัฒนาระบบและกลไกในการจัดการด้านการท่องเท่ียวจากการบริหารจัดการน้ า

เพ่ือเสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชน

ดร. วารัชต์ มัธยมบุรุษ คณะวิทยาการจัดการและ

สารสนเทศศาสตร์

2,000,000            

การประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพ่ือการบริหารจัดการน้ ากว๊านพะเยาและลุ่มน้ าอิงเชิงบูรณา

การภายใต้การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อความม่ันคงของทรัพยากรน้ าและชุมชน : 

P7  โจทย์ท้าทายด้านทรัพยากร ส่ิงแวดล้อมและการเกษตร

O2.7 ใช้ความรู้ การวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือจัดการกับปัญหา

ท้าทายเร่งด่วนส าคัญของประเทศในด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืน

KR2.7.4 : ผลิตภาพภาคการเกษตรเพ่ิมด้วยการใช้ระบบเกษตร

อัจฉริยะ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและโอกาสทางการตลาด



มหาวิทยาลัยพะเยา 4

หัวหน้าโครงการ สังกัด  งบประมาณ Platform ผลการประเมินแผนงานวิจัย

6 ผศ.ดร.อนุสรณ์ บุญปก วิทยาลัยพลังงานและส่ิงแวดล้อม 8,720,000           Platform 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ท้า

ทายของสังคม

4 ดาว

6.1 ระบบการจัดการพลังงานในบ้านอัจฉริยะ ผศ.ดร นพรัตน์ เกตุขาว คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1,300,000             

6.2 พัฒนาเครือข่ายข้อมูลคุณภาพอากาศส าหรับเมืองสีเขียวอัจฉริยะ: โครงการน าร่องใน

พ้ืนท่ีจังหวัดพะเยา.

ดร. ธีรชัย อ านวยล้อเจริญ วิทยาลัยพลังงานและส่ิงแวดล้อม 700,000               

6.3 การพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าพ้ืนท่ีเส่ียงปัญหาหมอกควันภาคเหนือตอนบน: กรณี

น าร่องพ้ืนท่ีจังหวัดพะเยา

ดร. สิทธิชัย พิมลศรี วิทยาลัยพลังงานและส่ิงแวดล้อม 1,400,000             

6.4 การจัดการคุณภาพน้ ากว๊านพะเยาอย่างย่ังยืน ภายใต้แนวคิด Smart Green City ดร. ศักด์ิสิทธ์ิ อิ่มแมน วิทยาลัยพลังงานและส่ิงแวดล้อม 2,100,000             

6.5 การประเมินก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง เทศบาลเมืองพะเยา มุ่งสู่การเป็นพะเยา

สมาร์ตซิต้ี

นายสุรัตน์ เศษโพธ์ิ วิทยาลัยพลังงานและส่ิงแวดล้อม 320,000               

6.6 แนวทางจัดการมูลฝอยชุมชนส าหรับเมืองอัจฉริยะสีเขียว: กรณีศึกษาเทศบาลเมือง

พะเยา

ผศ.ดร. เนทิยา กรีธาชาติ วิทยาลัยพลังงานและส่ิงแวดล้อม 2,000,000            

6.7 การพัฒนาบัญชีการปล่อยมลพิษอากาศจากการเผาชีวมวลในท่ีโล่งความละเอยีดสูง

เพ่ือการจัดการคุณภาพอากาศภาคเหนือประเทศไทย

ดร. ปฏิพัทธ์ วงค์เรือง คณะแพทยศาสตร์ 500,000               

6.8 การรับรู้ความเส่ียงต่อสุขภาพ พฤติกรรมการป้องกัน และสมรรถภาพปอดจากการ

สัมผัสหมอกควันการเผาในท่ีโล่ง ของเกษตรกรจังหวัดพะเยา

นางสาวสายฝน ผุดผ่อง คณะแพทยศาสตร์ 400,000               

7 ดร.เอกสิทธ์ิ วงศ์ราษฎร์ คณะวิทยาศาสตร์ 1,800,000           Platform 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ท้า

ทายของสังคม

4 ดาว

7.1 ระบบสมาร์ทเซ็นเซอร์การเกษตรด้านปศุสัตว์เพ่ือยกระดับความสามารถการแข่งขัน

ของภาคการผลิตทางการเกษตรในจังหวัดพะเยา

นายดวิษ แสนโภชน์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร

300,000               

7.2 หัวตรวจจับก๊าซท่ีมีฐานเป็นทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้าส าหรับการประยุกต์ใช้ทาง

การเกษตรในจังหวัดพะเยา

ดร.เอกสิทธ์ิ วงศ์ราษฎร์ คณะวิทยาศาสตร์ 300,000               

7.3 การพัฒนาสภาพไว ความเจาะจง และเสถียรภาพ ของก๊าซเซนเซอร์ด้วยการออกแบบ

ลายวงจรอเิล็กโทรดบนแผ่นรองรับเซนเซอร์

นายนิยม โฮ่งสิทธ์ิ คณะวิทยาศาสตร์ 300,000               

7.4 เซ็นเซอร์ตรวจจับแก๊สชีวภาพจากแผ่นกราฟีนชนิด Fe/Co–NG นางสาวณัชชา อนิทร์จันทร์ คณะวิทยาศาสตร์ 300,000               

7.5 คุณสมบัติไฟฟ้าเชิงกล ไพอโิซอเิล็กทริกเซนเซอร์ การเจือธาตุกลุ่มแรเอร์ิท ภาคการ

ผลิตทางการเกษตร

ผศ.ดร. อนุรักษ์ ประสาทเขตร์

การ

คณะวิทยาศาสตร์ 300,000               

7.6 สมบัติการรับรู้ก๊าซของสารนิกเกิลเฟอร์ไรต์เจือด้วยโลหะหลังทรานสิชันท่ีเตรียมโดย

กระบวนการสลายตัวทางความร้อน เพ่ือประยุกต์ใช้ในภาคการผลิตทางการเกษตร

ของจังหวัดพะเยา.

ผศ.ดร. อารักษ์ กล่ินบ ารุง คณะวิทยาศาสตร์ 300,000               

เมืองพะเยามุ่งสู่ “เมืองอัจฉริยะสีเขียว” เพ่ือการขับเคล่ือนนโยบายและ การจัดการ

ส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน

P7  โจทย์ท้าทายด้านทรัพยากร ส่ิงแวดล้อมและการเกษตร

O2.7 ใช้ความรู้ การวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือจัดการกับปัญหา

ท้าทายเร่งด่วนส าคัญของประเทศในด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืน

KR2.7.2 : ลดปริมาณขยะท่ีเข้าสู่กระบวนการก าจัด ลดขยะ

ครัวเรือนลงร้อยละ 10 ต่อปี และลดขยะอุตสาหกรรมร้อยละ 

10 ต่อปี เทียบกับปีฐาน

KR2.7.3 : ลดจ านวนวันท่ีมีปริมาณ PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน 

(50ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ในพ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียงสูง

 (เช่น กทม., เชียงใหม่ ฯลฯ) ด้วยความรู้ การวิจัยและนวัตกรรม

นวัตกรรมเซนเซอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะส้าหรับเทคโนโลยีการ เช่ือมต่อ

ของสรรพส่ิง (IoT) เพ่ือยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตทางการเกษตร

P7  โจทย์ท้าทายด้านทรัพยากร ส่ิงแวดล้อมและการเกษตร

O2.7 ใช้ความรู้ การวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือจัดการกับปัญหา

ท้าทายเร่งด่วนส าคัญของประเทศในด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืน

KR2.7.4 : ผลิตภาพภาคการเกษตรเพ่ิมด้วยการใช้ระบบเกษตร

อัจฉริยะ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและโอกาสทางการตลาด



มหาวิทยาลัยพะเยา 5

หัวหน้าโครงการ สังกัด  งบประมาณ Platform ผลการประเมินแผนงานวิจัย

8 ผศ.ดร.ชณิตา ประดิษฐ์

สถาพร

คณะพยาบาลศาสตร์ 3,430,000           Platform 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ท้า

ทายของสังคม

4 ดาว

8.1 รูปแบบการฝึกและอุปกรณ์การฝึกเพ่ือป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ ดร. สุดารัตน์ สังฆะมณี คณะสหเวชศาสตร์ 2,300,000            

8.2 2. แอพพลิเคช่ันเกมส่งเสริมสุขภาพจิตและความจ าส าหรับผู้สูงอายุ ดร. มารุต แก้ววงศ์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 670,000               

8.3 3. การเพ่ิมคุณค่าและด ารงไว้ซ่ึงศักด์ิศรีของผู้สูงอายุ จังหวัดพะเยา ดร. น้ าฝน กันมา วิทยาลัยการศึกษา 460,000               

9 ดร. สุกัญญา สืบแสน คณะวิทยาศาสตร์              1,300,000 Platform 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ท้า

ทายของสังคม

3 ดาว

9.1 การใช้ซังข้าวโพดและเปลือกทุเรียนผลิตอาหารไก่ไข่และไก่เน้ือ ดร. สุกัญญา สืบแสน คณะวิทยาศาสตร์                 300,000

9.2 การประยุกต์ใช้พลาสมาพลังงานต่ าเพ่ือผลิตอาหารโคนมจากวัสดุเหลือใช้ทาง

การเกษตร

ดร. กันตา แสงวิจิตร หน่วยเทคโนโลยีชีวภาพ                 400,000

9.3 การเพ่ิมประสิทธิภาพแบคทีเรียย่อยเซลลูโลสเพ่ือพัฒนาสูตรอาหารโคนมและแพะ

จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

นางสาวชนันภรณ์ ทองโรจน์ หน่วยเทคโนโลยีชีวภาพ                 300,000

9.4 การคัดกรองฤทธ์ิต้านอักเสบและต้านแบคทีเรียของพืชกินได้ในจังหวัดพะเยาประเทศ

ไทย และการพัฒนาผลิตภัณฑ์เจลส าหรับเต้านมอักเสบในโคนม

ผศ.ดร.ภญ. พัชรวรรณ ตันอ

มาตยรัตน์

คณะเภสัชศาสตร์                 300,000

10 ดร. วาจารี วีระ คณะวิทยาศาสตร์                900,000 Platform 1 การพัฒนาก าลังคนและสถาบันความรู้ 3 ดาว

10.1 การพัฒนาตัวควบคุมย้อนกลับใหม่ส าหรับระบบโครงข่ายประสาทท่ีมีตัวหน่วงแปรผัน

ตามเวลาและการประยุกต์

ดร. ธีรพงษ์ หล้าอนิเช้ือ คณะวิทยาศาสตร์                 300,000

10.2 การสร้างตัวควบคุมใหม่ส าหรับการท างานพร้อมกันของโครงข่ายประสาทท่ีซับซ้อนท่ี

มีตัวหน่วงด้วยตัวเช่ือมต่อแบบผสมและการประยุกต์

ดร. วาจารี วีระ คณะวิทยาศาสตร์                 300,000

10.3 การสร้างเง่ือนไขเพียงพอและการวิเคราะห์เสถียรภาพของระบบโครงข่าย ผศ. ดร. ศุภชัย เจริญสิน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์                 300,000

11 รศ.ดร. ธนกฤต เทียนหวาน คณะวิทยาศาสตร์              1,500,000 Platform 1 การพัฒนาก าลังคนและสถาบันความรู้ 3 ดาว

11.1 การวิเคราะห์การลู่เข้าของกระบวนการท าซ้ าส าหรับแก้ไขปัญหาแบบแยกส่วนใน

รูปแบบต่างๆ และการประยุกต์

ดร. เอื้อมพร วิทยารัฐ คณะวิทยาศาสตร์                 300,000

11.2 วิธีการข้างหน้า-ข้างหลังแบบปรับปรุงส าหรับแก้ปัญหาการกู้คืนสัญญาณและภาพ ผศ.ดร. วัชรภรณ์ ช่อล าเจียก คณะวิทยาศาสตร์                 300,000

11.3 ข้ันตอนวิธีจุดตรึงท่ีรวดเร็วส าหรับปัญหาการกู้คืนสัญญาณและภาพ ผศ.ดร. ด ารงศักด์ิ แย้มบาง

หวาย

คณะวิทยาศาสตร์                 300,000

11.4 วิธีการประมาณค่าส าหรับการแก้ปัญหาความเป็นไปได้แบบแยกส่วนและการประยุกต์ รศ.ดร. ประสิทธ์ิ ช่อล าเจียก คณะวิทยาศาสตร์                 300,000

11.5 การค านวณเชิงตัวเลขจุดตรึงส าหรับการส่งไม่ขยายและการส่งไม่ขยายแบบ G ผ่าน

กระบวนการท าซ้ าแบบใหม่

รศ.ดร. ธนกฤต เทียนหวาน คณะวิทยาศาสตร์                 300,000

O2.7 ใช้ความรู้ การวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือจัดการกับปัญหา

ท้าทายเร่งด่วนส าคัญของประเทศในด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืน

P7  โจทย์ท้าทายด้านทรัพยากร ส่ิงแวดล้อมและการเกษตร

KR2.7.4 : ผลิตภาพภาคการเกษตรเพ่ิมด้วยการใช้ระบบเกษตร

อัจฉริยะ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและโอกาสทางการตลาด

P5  ส่งเสริมการวิจัยข้ันแนวหน้าและการวิจัยพ้ืนฐานท่ีประเทศ

ไทยมีศักยภาพ

O1.5b พัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ท่ีจ าเป็นในการสร้างโอกาสให้คนไทยเป็นเจ้าของ

เทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีตอบสนองความท้าทายในอนาคต

ของประเทศ

KR1.5b.3 : ผลงานวิจัยท่ีเป็นการค้นพบส่ิงใหม่ (New 

Discovery) การท าส าเร็จเป็นคร้ังแรกในโลก (First in Class) 

หรือการสร้างส่ิงท่ีดีท่ีสุดในโลก (Best in Class) อย่างน้อย 3 

เร่ือง

การพัฒนาจุลินทรีย์ด้วยพลาสมาเทคโนโลยีเพ่ือการผลิตอาหารสัตว์จากวัสดุเหลือใช้ทาง

การเกษตรตามฤดูกาล

ข้ันตอนวิธีจุดตรึงท่ีรวดเร็วส าหรับปัญหาไม่เชิงเส้น และปัญหาการกู้คนืสัญญาณและภาพ

รูปแบบการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมเพ่ือด ารงไว้ซ่ึงคุณค่าและศักด์ิศรีผู้สูงอายุ

P8  สังคมสูงวัย

O2.8 พัฒนาคนในทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี สามารถ

ด ารงชีวิตได้ด้วยตนเองอย่างมีคุณค่า และสร้างกลไกท่ีเอื้อต่อ

การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข พร้อมรับสังคมสูงวัย

P5  ส่งเสริมการวิจัยข้ันแนวหน้าและการวิจัยพ้ืนฐานท่ีประเทศ

ไทยมีศักยภาพ

O1.5b พัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ท่ีจ าเป็นในการสร้างโอกาสให้คนไทยเป็นเจ้าของ

เทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีตอบสนองความท้าทายในอนาคต

ของประเทศ

การสร้างเงือ่นไขเพียงพอและการสร้างตัวควบคุมใหม่ส าหรับการท าให้มีเสถยีรภาพใน

ระบบโครงข่ายประสาทในการประยุกต์ใช้ของระบบเซลล์เอนโดธีเลียลในการตอบสนอง



มหาวิทยาลัยพะเยา 6

หัวหน้าโครงการ สังกัด  งบประมาณ Platform ผลการประเมินแผนงานวิจัย

12 ผศ. ดร. กมลรัตน์ แนมมณี คณะวิทยาศาสตร์                 981,000 Platform 1 การพัฒนาก าลังคนและสถาบันความรู้ 3 ดาว

12.1 การพัฒนาเซนเซอร์ตรวจวัดค่าความจุไฟฟ้าแบบไม่สัมผัสท่ีมีความไวสูงส าหรับ

ตรวจวัดอนุภาคขนาดไมโครในอุปกรณ์ชิปของไหลจุลภาค

ดร. สมฤทธ์ิ อุน่อา้ย คณะวิทยาศาสตร์                 300,000

12.2 แบบจ าลองอนุภาคขับเคล่ือนตัวเองโดยมีการเจริญเติบโตส าหรับประชากรแบคทีเรีย ผศ.ดร. ไวพจน์ งามสอาด คณะวิทยาศาสตร์                 200,000

12.3 ทฤษฎีบทจุดตรึงส าหรับการส่งไม่เชิงเส้น ผศ. ดร. กมลรัตน์ แนมมณี คณะวิทยาศาสตร์                  160,000

12.4 การประมาณค่าข้อมูลสูญหายโดยอสมการไฮเพอร์เซอร์เคิลจากข้อมูลท่ีมีค่า

คลาดเคล่ือนและถูกวัดโดยฟังก์ชันสูญเสียสัมบูรณ์

ผศ.ดร. กรรณิการ์ ข าพ่ึงสน คณะวิทยาศาสตร์                  140,000

12.5 การออกแบบและพัฒนานวัตกรรมเอนไซม์โดยอาศัยการจ าลองแบบและการท านาย

สมบัติทางควอนตัม

ผศ.ดร. จิตระยุทธ์ จิตออ่นน้อม คณะวิทยาศาสตร์                  181,000

13 รองศาสตราจารย์ ดร. สุภกร

 พงศบางโพธ์ิ

คณะวิทยาศาสตร์             2,044,000 Platform 4 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา

เชิงพ้ืนท่ีและลดความเหล่ือมล้ า

3 ดาว

13.1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักแผ่นปรุงรสจากฟักทองและเผือกผสมพืชสมุนไพร นายคุณากร ขัติศรี คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ

                300,000

13.2 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม กรณีศึกษา พ้ืนท่ีรอบ

มหาวิทยาลัยพะเยา

นายสัณห์ชัย หยีวิยม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร

                400,000

13.3 การประเมินศักยภาพพ้ืนท่ีสีเขียวภายใต้แนวคิดชุมชนคาร์บอนต่ าอย่างย่ังยืนในพ้ืนท่ี

มหาวิทยาลัยพะเยา

นางสาวพิมพ์ศิริ สุวรรณพัฒน์ คณะพลังงานและส่ิงแวดล้อม                 300,000

13.4 การสร้างแผนท่ีและการประเมินศักยภาพคุณค่าทรัพยากรนิเวศทางวัฒนธรรมของ

ชุมชนรอบมหาวิทยาลัย

นายวุฒิชัย ไชยรินค า กองบริหารงานวิจัย                 500,000

13.5 การสืบสานวัฒนธรรมการจัดต ารับอาหารของชุมชนรอบมหาวิทยาลัยพะเยา นายวิทวัส สัจจาพงศ์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์                 300,000

13.6 กฎชุมชนเพ่ือการอนุรักษ์และพัฒนาพ้ืนท่ีนิเวศวัฒนธรรมชุมชนรอบมหาวิทยาลัยพะเยา นายสุวิทย์ ปัญญาวงศ์ คณะนิติศาสตร์                 200,000

13.7 ธุรกิจวัฒนธรรม : รูปแบบการจัดการธุรกิจชุมชนภายใต้ความหลากหลายผลิตภัณฑ์

และหน่ึงตราสินค้า

นางจารุวรรณ โปษยานนท์ คณะวิทยาการจัดการและ

สารสนเทศศาสตร์

                 150,000

13.8 พ้ืนท่ีเล่นสาธารณะในชุมชนเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการของเด็กอย่างย่ังยืน นางสาวสาวิตรี นุกูล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ

ศิลปกรรมศาสตร์

                600,000

13.9 การจ าแนกพืชพรรณในชุมชนพ้ืนถ่ินพะเยาเพ่ือแนวทางการใช้ประโยชน์ในงานภูมิ

สถาปัตยกรรมและการดูแลรักษาภูมิทัศน์วัฒนธรรม

นางสาวอาริสรา นุกูล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ

ศิลปกรรมศาสตร์

                450,000

P13  นวัตกรรมส าหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม

O4.13 เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถ่ินในการพัฒนา 

การพ่ึงตนและการจัดการตนเองบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง

KR4.13.2 : จ านวน Smart Community / ชุมชนนวัตกรรม มี

ความสามารถในการพ่ึงพาพัฒนาตนเองและจัดการตนเอง

เพ่ิมข้ึน 3,000 ชุมชน ภายใน 3 ปี (ปีละ 1,000 ชุมชน)

P5  ส่งเสริมการวิจัยข้ันแนวหน้าและการวิจัยพ้ืนฐานท่ีประเทศ

ไทยมีศักยภาพ

O1.5b พัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ท่ีจ าเป็นในการสร้างโอกาสให้คนไทยเป็นเจ้าของ

เทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีตอบสนองความท้าทายในอนาคต

ของประเทศ

KR1.5b.2 : จ านวนบทความวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (Top-tier Journals) 

อย่างน้อย 50 ฉบับ

KR1.5b.3 : ผลงานวิจัยท่ีเป็นการค้นพบส่ิงใหม่ (New 

การวิจัยหาค่าเหมาะสมทางคณิตศาสตร์และการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์.

ประยุกต์

“คน: พ้ืนท่ี: ความเช่ือ” การจัดการและพัฒนาพ้ืนนิเวศทางวัฒนธรรมของชุมชนรอบ

มหาวิทยาลัยพะเยา”
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หัวหน้าโครงการ สังกัด  งบประมาณ Platform ผลการประเมินแผนงานวิจัย

14 นางวิพรพรรณ์ เน่ืองเม็ก คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ

           14,703,000 Platform 1 การพัฒนาก าลังคนและสถาบันความรู้ 3 ดาว

14.1 การปลูกรักษา การแปรรูปและการใช้ประโยชน์จากมะเก๋ียงพืชในโครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา ปีท่ี 4

นางวาสนา พิทักษ์พล คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ

              1,450,000

14.2 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้ประโยชน์ และการอนุรักษ์ของเห็ดสกุล

 Russula ในพ้ืนท่ีป่ามหาวิทยาลัยพะเยาอย่างย่ังยืน

ดร. ภาวินี จันทร์วิจิตร คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ

              1,230,000

14.3 การศึกษาชีววิทยา การขยายพันธ์ุ และการปรับตัวต่อพืชอาศัยของเอื้องจ๋ิวไผ่ในพ้ืนท่ี

มหาวิทยาลัยพะเยา

นางสาวกนกอร ศรีม่วง คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ

                620,000

14.4 ความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศบนบกในพ้ืนท่ีปกปักทรัพยากร

มหาวิทยาลัยพะเยา

นางวิพรพรรณ์ เน่ืองเม็ก คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ

                526,000

14.5 ความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศทางน้ าในพ้ืนท่ีอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

มหาวิทยาลัยพะเยา

นางสาวดุจฤดี ปานพรหมมินทร์ คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ

              1,000,000

14.6 ความหลากหลายและนิเวศวิทยาของห่ิงห้อย (Coleoptera: Lampyridae) ในพ้ืนท่ี

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา

นางวิพรพรรณ์ เน่ืองเม็ก คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ

                788,000

14.7 การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและการพัฒนาการใช้ประโยชน์ของ

ผลิตภัณฑ์จากผ้ึงพ้ืนถ่ินในพ้ืนท่ีอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา โดย

กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน

ดร. ทิพย์วรรณ สรรพสัตย์ คณะวิทยาศาสตร์               5,000,000

14.8 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม�กรณีศึกษา พ้ืนท่ี

โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา

นายสัณห์ชัย หยีวิยม คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ

                 316,000

14.9 ถอดบทเรียนและพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้เร่ืองความม่ันคงทางอาหารใน

ชุมชนภายใต้ความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

นางชณิตา ประดิษฐ์สถาพร คณะพยาบาลศาสตร์                  281,000

14.11 ภูมิปัญญาพืชผักพ้ืนบ้าน ในการสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในภาคเหนือของ

ประเทศไทย

นางวิมลมาศ จันทร์เช้ือ คณะพยาบาลศาสตร์                 305,000

14.12 การพัฒนากระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจในการสร้างจิตส านึกของชุมชนในการ

ใช้สมุนไพรพ้ืนบ้านอย่างย่ังยืน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : อ าเภอเมือง จังหวัด

อาจารย์ ทัพพ์ขวัญ ศรีรัตยา

วงค์

คณะพยาบาลศาสตร์                 300,000

P5  ส่งเสริมการวิจัยข้ันแนวหน้าและการวิจัยพ้ืนฐานท่ีประเทศ

ไทยมีศักยภาพ

O1.5a พัฒนาระบบนิเวศการวิจัยพ้ืนฐานและการวิจัยข้ันแนว

หน้าให้เกิดข้ึน

KR1.5a.1 : กรอบการวิจัย กระบวนการให้ทุน การติดตามและ

ประเมินผลการวิจัยพ้ืนฐานและการวิจัยข้ันแนวหน้า

KR1.5a.2 : โครงสร้างพ้ืนฐานการวิจัยพ้ืนฐานและการวิจัยข้ัน

แนวหน้า เช่น ห้องสมุดและแหล่งค้นคว้าห้องปฏิบัติการกลาง 

(central facility) การจัดท าวารสารวิชาการ การประชุมวิชาการ

 องค์กรวิชาการเฉพาะทางและองค์กรให้ทุนท่ีเช่ียวชาญในการ

ให้ทุนวิจัยพ้ืนฐานและการวิจัยข้ันแนวหน้า

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา
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หัวหน้าโครงการ สังกัด  งบประมาณ Platform ผลการประเมินแผนงานวิจัย

14.13 การพัฒนาส่ือการเรียนรู้มัลติมีเดียเพ่ือสร้างความตระหนักในการอนุรักษพันธ์ุข?าวพ้ืน

เมือง จังหวัดพะเยา โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา

นางสาววิลาวัลย์ สมยาโรน วิทยาลัยการศึกษา                 200,000

14.14 การพัฒนาหลักสูตรท้องถ่ินเพ่ืออนุรักษ์พันธ์ุข้าวพ้ืนเมือง ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง 

จังหวัดพะเยา

นางสาวน้ าฝน กันมา วิทยาลัยการศึกษา                  190,000

14.15 รูปแบบการจัดการองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาความตระหนักต่อการอนุรักษ์พฤกษศาสตร์

พ้ืนบ้านของชุมชนรอบกว๊านพะเยา

ดร. ล าไย สีหามาตย์ วิทยาลัยการศึกษา                 300,000

14.16 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พ้ืนท่ีปกปักทรัพยากรมหาวิทยาลัยพะเยา: 

นิเวศวิทยาและการใช้ประโยชน์จากเห็ดเผาะระยะท่ี 3

นางวิพรพรรณ์ เน่ืองเม็ก คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ

              1,267,000

14.17 การตอบสนองของต้นไม้ในป่าเต็งรังจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในอุทยาน

การเรียนรู้การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและส่ิงแวดล้อมเพ่ือการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา

นางสาวพิมพ์ศิริ สุวรรณพัฒน์ คณะพลังงานและส่ิงแวดล้อม                 930,000

15 ดร. ฉัตรมงคล สุวรรณภูมิ คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ

             1,200,000 Platform 1 การพัฒนาก าลังคนและสถาบันความรู้ 3 ดาว

15.1 การประเมินความหลากหลายชนิดของปลาและสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกในโรงเรียน

ต ารวจตระเวนชายแดนเบ็ตต้ีดูเมน จังหวัดพะเยา โดยใช้ดีเอ็นเอบาร์โค๊ดและพันธุ

ศาสตร์เซลล์

ดร. ฉัตรมงคล สุวรรณภูมิ คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ

                600,000

15.2 การศึกษาคุณสมบัติการเป็นสารต้านอนุมูลอสิระและการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร

อบแห้งของชนชาติพันธ์ุในชุมชนพ้ืนท่ีสูง

ดร. สกุลคุณ มากคุณ คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ

                300,000

15.3 การเพาะเล้ียงพืชสมุนไพรพ้ืนเมืองหายาก เพ่ือการอนุรักษ์และขยายพันธ์ุในพ้ืนท่ี

โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนเบ็ตต้ีดูเมน จังหวัดพะเยา

นางสาวสุมนา เหลืองฐิติ

กาญจนา

คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ

                300,000

ห้องเรียนธรรมชาติสู่การเรียนรู้และใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน (กรณีศึกษาโรงเรียนต ารวจ

ตระเวนชายแดนเบ็ตต้ีดูเมน จังหวัดพะเยา)(ระยะท่ี 1)

P3  ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพ่ืออนาคต

KR1.3.2 : ระบบการเรียนรู้และเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู้

ตลอดชีวิตท่ีเข้าถึงได้ส าหรับทุกคน
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16 ดร. กัลยา จ าปาทอง คณะวิทยาศาสตร์              1,560,000 Platform 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ท้า

ทายของสังคม

3 ดาว

16.1 การพัฒนากระบวนการย้อมสีธรรมชาติจากแก่นไม้ฝางส าหรับอุตสาหกรรมครอบครัว . ดร. กัลยา จ าปาทอง คณะวิทยาศาสตร์                 280,000

16.2 การศึกษาฤทธ์ิต้านออกซิเดชัน และฤทธ์ิทางชีวภาพของสารประกอบฟีนอลิกจากแก่น

ไม้ฝาง เพ่ือผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอาง และความงาม

ดร. ชัยพัฒน์ ลาพินี คณะวิทยาศาสตร์                 290,000

16.3 การพัฒนาสมุนไพรฝางเพ่ือผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอาง และความงาม. ผศ.ดร. วิศณุสรรค์ ชาติอารยะ

วดี

คณะวิทยาศาสตร์                  270,000

16.4 การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูไม้ฝางในธรรมชาติโดยกระบวนการเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือเพ่ือสร้าง

สารส าคัญ และพัฒนาวัสดุเพาะกล้าในธรรมชาติ จังหวัดพะเยา.

ผศ.ดร สิทธิศักด์ิ ป่ินมงคลกุล คณะวิทยาศาสตร์                  720,000

17 ดร. จักรินทร์ ศรีวิไล คณะเภสัชศาสตร์              1,100,000 Platform 1 การพัฒนาก าลังคนและสถาบันความรู้ 3 ดาว

17.1 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สองคุณสมบัติจากสารสกัดเทียนบ้านส าหรับกระตุ้นการ

เจริญของผมและยับย้ังรังแค

ดร. จักรินทร์ ศรีวิไล คณะเภสัชศาสตร์                 400,000

17.2 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพสารสกัดจากเทียนบ้านส าหรับฤทธ์ิกระตุ้น

การเจริญของผมและยับย้ังรังแค

รศ.ดร. นันทกา โกรานา คณะเภสัชศาสตร์                 400,000

17.3 การศึกษาเมทาบอโลมิกบนพ้ืนฐานแมสสเปกโตรสโคปี ของพืชสกุลเทียนส าหรับฤทธ์ิ

ต้านเอนไซม์ไฟว์แอลฟารีดักเทสและต้านเช้ือราก่อรังแค มาลาเซสเซีย เฟอร์เฟอร์

ดร. สนธยา สุขย่ิง คณะเภสัชศาสตร์                 300,000

18 นายวุฒิชัย ไชยรินค า คณะพยาบาลศาสตร์             2,044,000 Platform 4 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา

เชิงพ้ืนท่ีและลดความเหล่ือมล้ า

3 ดาว

18.1 โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านการแพทย์พ้ืนบ้านชาติพันธ์ุไทล้ือ ดร. มารุต แก้ววงศ์ คณะพยาบาลศาสตร์                 400,000

18.2 การสืบสานวัฒนธรรมการจัดต ารับอาหารของชาวไทล้ือในจังหวัดพะเยา นายวิทวัส สัจจาพงศ์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์                 350,000

18.3 แนวทางการจัดการผลกระทบเศรษฐกิจวัฒนธรรมไทล้ือ กรณีศึกษาการเปิดด่าน

การค้าชายแดนบ้านฮวก อ าเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

นางจารุวรรณ โปษยานนท์ คณะวิทยาการจัดการและ

สารสนเทศศาสตร์

                500,000

18.4 การศึกษารูปแบบศิลปะการแสดงกลองไทล้ือ นายรัตนะ ตาแปง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ

ศิลปกรรมศาสตร์

                 194,000

18.5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเค้ียวข้าวแรมฟืนอัดแท่ง นายคุณากร ขัติศรี คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ

                300,000

18.6 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ินชาติพันธ์ุไตล้ือ เพ่ือ

น ามาสร้างหลักสูตรท้องถ่ินเพ่ือใช้ในโรงเรียนพ้ืนท่ีอ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา

ดร. ณัฐวุฒิ สัพโส วิทยาลัยการศึกษา                 300,000

"ไทล้ือศึกษา" ความเช่ือมโยงชาติพันธ์ุไต เพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมของชาติพันธ์ุ

ไตในอาเซียน

P13  นวัตกรรมส าหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม

O4.13 เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถ่ินในการพัฒนา 

การพ่ึงตนและการจัดการตนเองบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง

KR4.13.2 : จ านวน Smart Community / ชุมชนนวัตกรรม มี

ความสามารถในการพ่ึงพาพัฒนาตนเองและจัดการตนเอง

เพ่ิมข้ึน 3,000 ชุมชน ภายใน 3 ปี (ปีละ 1,000 ชุมชน)

KR4.13.3 : มูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนฐานทุน ทรัพยากร 

วัฒนธรรมในพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 ต่อปี

P7  โจทย์ท้าทายด้านทรัพยากร ส่ิงแวดล้อมและการเกษตร

O2.7 ใช้ความรู้ การวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือจัดการกับปัญหา

ท้าทายเร่งด่วนส าคัญของประเทศในด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืน

KR2.7.4 : ผลิตภาพภาคการเกษตรเพ่ิมด้วยการใช้ระบบเกษตร

อัจฉริยะ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและโอกาสทางการตลาด

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสมุนไพรไทย: เทียนบ้านส าหรับผลิตภัณฑ์ควบคุมการเจริญ

P6  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการวิจัยท่ีส าคัญ

O1.6 โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการวิจัยในสเกลใหญ่ท่ีจ าเป็นต่อ

การพัฒนาอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และความม่ันคงของประเทศ

KR1.6.2 : จ านวนผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ท่ีถูก

น าไปใช้สร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ อย่างน้อย 10 เร่ือง

การอนุรักษ์พันธุกรรมและการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากแก่นไม้ฝาง โดยพัฒนา

กระบวนการย้อมสีธรรมชาติ และฤทธ์ิทางชีวภาพ เพ่ือผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอาง และความ
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19 ดร. สุทธินันท์ ศรีรัตยาวงค์  คณะวิศวกรรมศาสตร์                900,000 Platform 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ท้า

ทายของสังคม

3 ดาว

19.1 พัฒนาและสร้างเตาเผาอฐิมอญต้นแบบ เพ่ือลดปัญหาหมอกควันและมลพิษในชุมชน ดร. สุทธินันท์ ศรีรัตยาวงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์                 400,000

19.2 การพัฒนาคอนเวอร์เตอร์ชนิดเพ่ิมแรงดันประสิทธิภาพสูงท่ีมีอัตราการขยายแรงดัน

ค่าสูงส าหรับระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีเช่ือมโยงเข้ากับกริดของการไฟฟ้า

ดร. ด ารงค์ อมรเดชาพล คณะวิศวกรรมศาสตร์                 500,000

20 นางสาวขวัญฤดี มหิงษา หน่วยธาลัสซีเมีย                900,000 Platform 1 การพัฒนาก าลังคนและสถาบันความรู้ 2 ดาว

20.1 การตรวจวินิจฉัยก่อนคลอดแบบไม่รุกล้ าโดยใช้ตัวอย่างดีเอ็นเอของฟีตัสจากปัสสาวะ

ของมารดาท่ีเส่ียงมีบุตรเป็นเบตา-ธาลัสซีเมีย/ฮโีมโกลบิน อี

นางวรรณวิภา แสงศรีจันทร์ หน่วยธาลัสซีเมีย                 300,000

20.2 การพัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัยก่อนคลอดแบบไม่รุกล้ าของอัลฟา-ธาลัสซีเมีย 1 (SEA 

deletion) โดยใช้ cell free fetal DNA ในพลาสมาของแม่ด้วยวิธี droplet digital 

polymerase chain reaction (ddPCR).

นางสาวขวัญฤดี มหิงษา หน่วยธาลัสซีเมีย                 300,000

20.3 การพัฒนาวิธีการสกัด cell free DNA จากพลาสมาและปัสสาวะส าหรับการตรวจ

วินิจฉัยก่อนคลอดแบบไม่รุกล้ า

นางสาวอรุณี ปิงยศ หน่วยธาลัสซีเมีย                 300,000

การพัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัยก่อนคลอดแบบไม่รุกล้ าส าหรับการป้องกันและควบคุม

โรคธาลัสซีเมีย

P5  ส่งเสริมการวิจัยข้ันแนวหน้าและการวิจัยพ้ืนฐานท่ีประเทศ

ไทยมีศักยภาพ

O1.5b พัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ท่ีจ าเป็นในการสร้างโอกาสให้คนไทยเป็นเจ้าของ

เทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีตอบสนองความท้าทายในอนาคต

ของประเทศ

KR1.5b.2 : จ านวนบทความวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (Top-tier Journals) 

อย่างน้อย 50 ฉบับ

ศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนเพ่ือความเข้มแข็งและม่ันคงท่ีย่ังยืนใน

ล้านนาตะวันออก

P7  โจทย์ท้าทายด้านทรัพยากร ส่ิงแวดล้อมและการเกษตร

O2.7 ใช้ความรู้ การวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือจัดการกับปัญหา

ท้าทายเร่งด่วนส าคัญของประเทศในด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืน

KR2.7.3 : ลดจ านวนวันท่ีมีปริมาณ PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน 

(50ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ในพ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียงสูง (เช่น

 กทม., เชียงใหม่ ฯลฯ) ด้วยความรู้ การวิจัยและนวัตกรรม
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21 ดร. ธนวุฒิ พรหมบัญชาชัย คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์                820,000 Platform 1 การพัฒนาก าลังคนและสถาบันความรู้ 2 ดาว

21.1 การศึกษาสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพจากแอคติโนมัยสีทท่ีแยกได้จากวนอุทยานร่องค า

หลวง จังหวัดพะเยาต่อการยับย้ังการเจริญของแบคทีเรียและเช้ือราก่อโรคพืช

ดร. ธนวุฒิ พรหมบัญชาชัย คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์                 250,000

21.2 ผลการต้านเช้ือแบคทีเรียของสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพจากแอคติโนมัยสีทท่ีแยกได้จาก

ดินและพืชในบริเวณวนอุทยานแห่งชาติร่องค าหลวง จังหวัดพะเยา

ดร. ปิยะวรรณ เอมอิ่มอนันต์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์                 300,000

21.3 การศึกษาฤทธ์ิต้าน Acanthamoeba spp. ของสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพจากแอคติโน

มัยสีทท่ีแยกได้จากวนอุทยานร่องค าหลวง จังหวัดพะเยา

ดร. อรอ าไพ จ่าภา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์                  270,000

22 ผศ.ดร. สิทธิศักด์ิ ป่ินมงคล

กุล

ศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง           50,200,000 Platform 1 การพัฒนาก าลังคนและสถาบันความรู้ 2 ดาว

22.1 การพัฒนาระบบมาตรฐาน ศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยพะเยา ส าหรับงาน

ทดสอบฤทธ์ิ และความเป็นพิษของผลิตภัณฑ์อาหารและสมุนไพร

ผศ.ดร. สิทธิศักด์ิ ป่ินมงคลกุล ศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง             38,000,000

22.2 การพัฒนาระบบเล้ียงปลาม้าลายและปลาซิวใบไผ่ ส าหรับการบริการงานด้าน อาหาร

 สมุนไพร และส่ิงแวดล้อม

ดร. เกรียงไกร สีตะพันธ์ุ คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ

            12,000,000

23 ดร. ล าไย สีหามาตย์ วิทยาลัยการศึกษา                900,000 Platform 1 การพัฒนาก าลังคนและสถาบันความรู้ 2 ดาว

23.1 หลักสูตรพัฒนาพฤติกรรมการรู้คิดเท่าทันส่ือเพ่ือลดความเส่ียงทางด้านอาชญากรรม

ทางเทคโนโลยีและส่ือออนไลน์.

ดร. ล าไย สีหามาตย์ วิทยาลัยการศึกษา                 300,000

23.2 เสริมสร้างความตระหนักรู้ต่อหน้าท่ีพลเมืองในศตวรรษท่ี 21 ของเยาวชนไทยด้วย

กระบวนการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษา

ดร. สุพรทิพย์ ธนภัทรโชติวัต วิทยาลัยการศึกษา                 300,000

23.4 หลักสูตรส่งเสริมความตระหนักต่อส่ิงแวดล้อมด้วยการรู้คิดเชิงวิจารณญาณใน

ศตวรรษท่ี 21

ดร. รุ่งทิวา กองสอน วิทยาลัยการศึกษา                 300,000

รูปแบบการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมการรู้คดิส าหรับเยาวชนไทย ในศตวรรษท่ี 21

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและบุคลากรการวิจัยเพ่ือสร้างมาตรฐานการวิจัยด้าน

สัตว์ทดลองในการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ สมุนไพร ใน

ศักยภาพของสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพจากแอคติโนมัยสีทท่ีแยกได้จากดินและพืชใน

บริเวณวนอุทยานแห่งชาติร่องค าหลวง จังหวัดพะเยา

P4  ส่งเสริมปัญญาประดิษฐเ์ป็นฐานขับเคล่ือนประเทศใน

อนาคต

O1.4 พัฒนาก าลังคนท่ีสามารถท างานโดยใช้เทคโนโลยี

ปัญญาประดิษฐแ์ละส่งเสริมการใช้ปัญญาประดิษฐเ์พ่ือเป็นฐาน

ในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

KR1.4.1 : เด็กและเยาวชนมีความเข้าใจและทักษะพ้ืนฐานด้าน 

AI 200,000 คน

P5  ส่งเสริมการวิจัยข้ันแนวหน้าและการวิจัยพ้ืนฐานท่ีประเทศ

ไทยมีศักยภาพ

O1.5b พัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ท่ีจ าเป็นในการสร้างโอกาสให้คนไทยเป็นเจ้าของ

เทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีตอบสนองความท้าทายในอนาคต

ของประเทศ

KR1.5b.2 : จ านวนบทความวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (Top-tier Journals) 

อย่างน้อย 50 ฉบับ

P6  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการวิจัยท่ีส าคัญ

O1.6 โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการวิจัยในสเกลใหญ่ท่ีจ าเป็นต่อ

การพัฒนาอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และความม่ันคงของประเทศ

KR1.6.4 : เกิดเทคโนโลยีต้นแบบและขีดความสามารถในการ

ประยุกต์ใช้โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม รวมท้ังความสามารถในการบ ารุงรักษาระบบ อย่าง

น้อย 5 ต้นแบบ
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24 นางจารุวรรณ โปษยานนท์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ

ศิลปกรรมศาสตร์

            3,975,000 Platform 4 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา

เชิงพ้ืนท่ีและลดความเหล่ือมล้ า

2 ดาว

24.1 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลกระทบด้านภาวะโลกร้อนกับการเปล่ียนแปลงวิถี

การด าเนินชีวิตของชุมชนเมืองโบราณ

นายสุรัตน์ เศษโพธ์ิ คณะพลังงานและส่ิงแวดล้อม                 300,000

24.2 แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงรูปลักษณ์อาคารเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายการ

อนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าพะเยา พ้ืนท่ีศึกษาเวียงพะเยา เวียงท่าวังทอง และเวียง

จองทอง อ.เมือง จ.พะเยา

นายเกียรติศักด์ิ ใสสอาด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ

ศิลปกรรมศาสตร์

                992,000

24.3 วิจัยและพัฒนาการน าองค์ความรู้ทุนวัฒนธรรมท้องถ่ินมาใช้ประโยชน์เพ่ือการพัฒนา

เวียงโบราณ กรณีศึกษาพ้ืนท่ีเวียงลอ อ.จุน จ.พะเยา

นางจารุวรรณ โปษยานนท์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ

ศิลปกรรมศาสตร์

                800,000

24.4 การสันนิษฐานรูปแบบสถาปัตยกรรมและการส่ือความหมาย กลุ่มโบราณสถานวัดป่า

แดงดอนไชยบุญนาค กับกลุ่มโบราณสถานวัดติโลกอารามและโบราณสถานบ้านร่อง

ไฮ เพ่ือส่งเสริมการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดพะเยา

นายวรินทร์ รวมส าราญ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ

ศิลปกรรมศาสตร์

                933,000

24.5 เร่ือง “ความสัมพันธ์ของเวียงลอกับรัฐข้างเคียงจากจารึก การวางผังเมือง และ

รูปแบบสถาปัตยกรรมท่ีปรากฏ ในช่วงเวลาต้ังแต่อดีตจนถึงยุคฟ้ืนฟูล้านนา”

นายสุธี เมฆบุญส่งลาภ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ

ศิลปกรรมศาสตร์

                650,000

24.6 การศึกษาสถาปัตยกรรมบ้านไม้แบบตะวันตกเพ่ือสนับสนุนการท่องเท่ียวกว๊านพะเยา นายอัศนัย เล่งอี้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ

ศิลปกรรมศาสตร์

                300,000

25 ผศ. ดร. ชณิตา ประดิษฐ์

สถาพร

คณะพยาบาลศาสตร์              4,310,000 Platform 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ท้า

ทายของสังคม

2 ดาว

25.1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์โจ๊กข้าวก่ าก่ึงส าเร็จรูปเสริมแคลเซียมเพ่ือสุขภาพส าหรับ

ผู้สูงอายุ : ปีท่ี 1

นายไผ่แดง ขวัญใจ คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ

              1,300,000

25.2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมพ้ืนบ้านล้านนาจากข้าวก่ าพะเยา เพ่ือสุขภาพส าหรับ

ผู้สูงอายุ: ปีท่ี 1

ดร. สุวลี ฟองอนิทร์ คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ

                 720,000

25.3 การพัฒนาเจลโภชนาการเพ่ือสุขภาพจากข้าวก่ าพะเยาส าหรับผู้สูงอายุ ระยะท่ี 1 ผศ.ดร. หทัยทิพย์ นิมิตรเกียรติ

ไกล

คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ

                520,000

25.4 การพัฒนากรรมวิธีการผลิตข้าวก่ าลดเบาหวาน นางชณิตา ประดิษฐ์สถาพร คณะพยาบาลศาสตร์               1,050,000

25.5 การศึกษาช่องทางการตลาดผู้สูงอายุในเขตภาคเหนือตอนบน 2 เพ่ือใช้เป็นข้อมูล

ตัดสินใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ.

นางสาววรัญญา ไชยทารินทร์ คณะสหเวชศาสตร์                  720,000

P8  สังคมสูงวัย

O2.8 พัฒนาคนในทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี สามารถ

ด ารงชีวิตได้ด้วยตนเองอย่างมีคุณค่า และสร้างกลไกท่ีเอื้อต่อ

การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข พร้อมรับสังคมสูงวัย

KR2.8.1 : ร้อยละ 80 ของประชากรท่ีมีอายุเกิน 60 ปี มี

สุขภาพดีและพ่ึงพาตนเองได้ และลดอุบัติการณ์การเกิดโรคไม่

ติดต่อเร้ือรัง (NCDs) และโรคท่ีเกิดในผู้สูงอายุ เช่น อัลไซม์

เมอร์และพาร์กินสัน

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพจากข้าวก่ าส าหรับผู้สูงอายุ

วิจัยเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีเวียงโบราณจังหวัดพะเยา

P13  นวัตกรรมส าหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม

O4.13 เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถ่ินในการพัฒนา 

การพ่ึงตนและการจัดการตนเองบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง

KR4.13.3 : มูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนฐานทุน ทรัพยากร 

วัฒนธรรมในพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 ต่อปี
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หัวหน้าโครงการ สังกัด  งบประมาณ Platform ผลการประเมินแผนงานวิจัย

26 นางสาวกัญญาณัฐ สุนทร

ประสิทธ์ิ

คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ

             2,100,000 Platform 3 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถการแข่งขัน

2 ดาว

26.1 ผลของเบตา-กลูแคนในเห็ดนางฟ้า (Pleurotus osteratus) ท่ีเสริมในอาหารปลานิล ต่อ

การเจริญเติบโต การตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน และการต้านทานต่อเช้ือแบคทีเรียก่อ

โรคปลานิล (Oreochromis niloticus Linn.)

นางสาวกรทิพย์ กันนิการ์ คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ

                300,000

26.2 การพัฒนาเทคนิคทางด้านอณูพันธุศาสตร์ในการตรวจสอบสายพันธ์ุปลานิล บริเวณ

บ้านต  า จังหวัดพะเยา

นายฉัตรมงคล สุวรรณภูมิ คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ

                300,000

26.3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กุนเชียงปลานิลไขมันต่ า ดร. สกุลคุณ มากคุณ คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ

                300,000

26.4 การพัฒนาโปรเจสเตอโรนผงส าหรับปลานิลเพศเมีย นายเกรียงไกร สีตะพันธ์ุ กองบริหารงานวิจัย                 300,000

26.5 ศักยภาพของพ้ืนท่ีเล้ียงปลานิลบริเวณบ้านต  า จังหวัดพะเยา นางสาวกัญญาณัฐ สุนทร

ประสิทธ์ิ

คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ

                300,000

26.6 การมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมของ ผู้เล้ียงสัตว์น้ าบ้านต  า

 จังหวัดพะเยา

นางสาวกัญญาณัฐ สุนทร

ประสิทธ์ิ

คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ

                300,000

26.7 ประสิทธิภาพของการเสริมกากเมล็ดงาม้อนในอาหารต่ออัตราการเจริญเติบโต การ

ตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน ชนิดและปริมาณกรดไขมันในปลานิล

นางสาวดุจฤดี ปานพรหมมินทร์ คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ

                300,000

27 ผศ.ดร. สุภัค มหัทธนพรรค ศูนย์เคร่ืองมือกลาง           52,000,000 Platform 1 การพัฒนาก าลังคนและสถาบันความรู้ 2 ดาว

27.1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือนวัตกรรมงานวิจัยและการตรวจสอบรองรับ

มาตรฐานสินค้าเกษตร

ผศ.ดร. สุภัค มหัทธนพรรค ศูนย์เคร่ืองมือกลาง             50,500,000

27.2 โครงการพัฒนาความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยพะเยา นางคุรุวัลย์ กล่ินบ ารุง ศูนย์เคร่ืองมือกลาง                 700,000

27.3 พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการในมหาวิทยาลัยพะเยาสู่ระดับมาตรฐานสากลตาม ISO 

17025

นางสาวสุปรีดา หอมกล่ิน ศูนย์เคร่ืองมือกลาง                 800,000

P10  ยกระดับการแข่งขันและและวางรากฐานทางเศรษฐกิจ

O3.10b ต่อยอดอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และวางรากฐานการ

พัฒนาเศรษฐกิจภายใต้แนวคิด BCG

KR3.10b.1 : สร้างมูลค่าเพ่ิมจากงานวิจัยและพัฒนาใน

อุตสาหกรรมเป้าหมายบนฐานเศรษฐกิจ BCG (เกษตรและ

อาหาร การแพทย์สุขภาพ การท่องเท่ียวและเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ พลังงานและวัสดุชีวภาพ) ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10 ของ

 GDP

โครงการพัฒนาศูนย์เคร่ืองมือกลางเพ่ือนวัตกรรมงานวิจัยและการตรวจสอบและรับรอง

มาตรฐานสินค้าเกษตรในเขตลานนาตะวันออก

P6  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการวิจัยท่ีส าคัญ

O1.6 โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการวิจัยในสเกลใหญ่ท่ีจ าเป็นต่อ

การพัฒนาอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และความม่ันคงของประเทศ

KR1.6.4 : เกิดเทคโนโลยีต้นแบบและขีดความสามารถในการ

ประยุกต์ใช้โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม รวมท้ังความสามารถในการบ ารุงรักษาระบบ อย่าง

น้อย 5 ต้นแบบ

การพัฒนาและบริหารจัดการประมงเชิงบูรณาการ เพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน กลุ่มผู้

เล้ียงปลานิลบ้านต  า จังหวัดพะเยา (ระยะท่ี 1)
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หัวหน้าโครงการ สังกัด  งบประมาณ Platform ผลการประเมินแผนงานวิจัย

28 ดร. ปาจรีย์ มาน้อย คณะสหเวชศาสตร์              1,800,000 Platform 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ท้า

ทายของสังคม

2 ดาว

28.1 ผลกระทบของโรคไตเร้ือรังต่อสมรรถภาพปอด หัวใจและหลอดเลือด และคุณภาพชีวิต

ในผู้ป่วยสูงอายุไทย

ดร. ธิชานนท์ พรหมศรีสุข คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์                 300,000

28.2 ภาวะเปราะบางและสมรรถภาพทางกายในผู้สูงอายุโรคไตเร้ือรัง ดร. ปาจรีย์ มาน้อย คณะสหเวชศาสตร์                 300,000

28.3 การพัฒนาการทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเน้ือขารูปแบบใหม่ท่ีมีความท้าทายเชิงชี

วกลศาสตร์ในรูปแบบของสมการท านายส าหรับผู้สูงอายุในชุมชน

นางสาวปาจรีย์ มาน้อย คณะสหเวชศาสตร์                 300,000

28.4 การพัฒนาวิธีการประเมินสมรรถภาพปอดและหัวใจท่ีสามารถท านายความสามารถ

ในการทรงตัวในผู้สูงอายุ

นางสาวศิรินทิพย์ ค าฟู คณะสหเวชศาสตร์                 300,000

28.5 ผลของการออกก าลังกายต่อการลดความเส่ียงในการหกล้มและคุณภาพชีวิตใน

ผู้สูงอายุโรคเบาหวาน ชนิดท่ี 2

นางสาวศิรินทิพย์ ค าฟู คณะสหเวชศาสตร์                 300,000

28.6 ผลของการเดินหลังม้ืออาหารต่อการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือด ปัจจัยเส่ียงต่อการ

เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด และสมรรถภาพทางกายในผู้สูงอายุท่ีเป็นโรคเบาหวาน

ชนิดท่ี 2

นางสาวอรุณรัตน์ ศรีทะวงษ์ คณะสหเวช                 300,000

29 นางสาวสุภาพร ข าจันทร์ คณะสหเวชศาสตร์              1,200,000 Platform 1 การพัฒนาก าลังคนและสถาบันความรู้ 2 ดาว

29.1 ฤทธ์ิของสารสกัดหยาบพืชสมุนไพรท้องถ่ินห้อมต่อการต้านกระบวนการอักเสบของ

เซลล์เม็ดเลือดขาว peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) ท่ีถูกกระตุ้นใน

หลอดทดลอง

นางสาวสุภาพร ข าจันทร์ คณะสหเวชศาสตร์                 400,000

29.2 การศึกษาฤทธ์ิของสารสกัดหยาบจากใบป่าช้าหมอง (Vernonia amygdalina Del.) ต่อ

ภาวะกล้ามเน้ือหัวใจขาดเลือดในเซลล์กล้ามเน้ือหัวใจและเอนโดธีเรียลเซลล์ท่ี

เหน่ียวน าให้เกิดภาวะน้ าตาลสูง

ดร. เอกพจน์ พรมพันธ์ คณะสหเวชศาสตร์                 400,000

29.3 การศึกษาฤทธ์ิของสารสกัดหยาบจากต้นห้อมต่อเซลล์หัวใจ (H9c2) เน่ืองจากภาวะ

ขาดเลือดและกระบวนการรีโมเดลล่ิงในเซลล์ Fibroblasts ท่ีแยกจากหัวใจหนูแรท

ดร. เอกพจน์ พรมพันธ์ คณะสหเวชศาสตร์                 400,000

โครงการการเสริมสร้างสุขภาวะทางกายและคุณภาพชีวิตในผู้สูงอายุ

P8  สังคมสูงวัย

O2.8 พัฒนาคนในทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี สามารถ

ด ารงชีวิตได้ด้วยตนเองอย่างมีคุณค่า และสร้างกลไกท่ีเอื้อต่อ

การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข พร้อมรับสังคมสูงวัย

KR2.8.1 : ร้อยละ 80 ของประชากรท่ีมีอายุเกิน 60 ปี มี

สุขภาพดีและพ่ึงพาตนเองได้ และลดอุบัติการณ์การเกิดโรคไม่

ติดต่อเร้ือรัง (NCDs) และโรคท่ีเกิดในผู้สูงอายุ เช่น อัลไซม์

เมอร์และพาร์กินสัน

KR2.8.2 : มีผลงานวิจัยเชิงบูรณาการท่ีสะท้อนคุณค่าผู้สูงอายุ

เพ่ือดึงศักยภาพและเสริมพลัง และการจัดการความรู้เชิงระบบ

เพ่ือพัฒนาระบบสวัสดิการสังคม ระบบการออม และระบบ

บริการสุขภาพ (การบริการสังคม การประกันสังคม การหาเงิน

เล้ียงชีพในระยะสูงวัย การช่วยเหลือทางสังคม และการ

ส่งเสริมหุ้นส่วนทางสังคม) ในภาพรวมของประเทศและระดับ

พ้ืนท่ี

P6  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการวิจัยท่ีส าคัญ

O1.6 โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการวิจัยในสเกลใหญ่ท่ีจ าเป็นต่อ

การพัฒนาอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และความม่ันคงของประเทศ

KR1.6.1 : จ านวนบทความวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (Top-tier Journals) 

อย่างน้อย 20 ฉบับ

การพิสูจน์สรรพคุณทางยาของพืชสมุนไพรภูมิปัญญาท้องถิน่ภาคเหนือ: เพ่ือการต่อยอด
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หัวหน้าโครงการ สังกัด  งบประมาณ Platform ผลการประเมินแผนงานวิจัย

30 นางวิพรพรรณ์ เน่ืองเม็ก คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ

          40,000,000 Platform 1 การพัฒนาก าลังคนและสถาบันความรู้ 1 ดาว

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีมหาวิทยาลัยพะเยา

นางวิพรพรรณ์ เน่ืองเม็ก คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ

            40,000,000 P6  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการวิจัยท่ีส าคัญ

O1.6 โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการวิจัยในสเกลใหญ่ท่ีจ าเป็นต่อ

การพัฒนาอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และความม่ันคงของประเทศ

KR1.6.1 : จ านวนบทความวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (Top-tier Journals) 

อย่างน้อย 20 ฉบับ

31 ผศ.ดร. สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล อุทยานวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา

          20,000,000 Platform 1 การพัฒนาก าลังคนและสถาบันความรู้ 1 ดาว

ศูนย์บริหารจัดการนวัตกรรมเพ่ือส่งเสริมวิสาหกิจเทคโนโลยีเร่ิมต้นและวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อมด้านเกษตรและอาหารภาคเหนือ อุทยานวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา

ผศ.ดร. สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล อุทยานวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา

            20,000,000 P6  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการวิจัยท่ีส าคัญ

O1.6 โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการวิจัยในสเกลใหญ่ท่ีจ าเป็นต่อ

การพัฒนาอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และความม่ันคงของประเทศ

KR1.6.1 : จ านวนบทความวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (Top-tier Journals) 

อย่างน้อย 20 ฉบับ

32 ดร. คมศักด์ิ พินธะ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์           30,000,000 Platform 1 การพัฒนาก าลังคนและสถาบันความรู้ 1 ดาว

การยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการ สู่การพัฒนานวัตกรรมพืชน้ ามัน สารสกัด

สมุนไพรเพ่ือสุขภาพ โภชนาการและความงามด้วยเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ดร. คมศักด์ิ พินธะ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์             30,000,000 P6  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการวิจัยท่ีส าคัญ

O1.6 โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการวิจัยในสเกลใหญ่ท่ีจ าเป็นต่อ

การพัฒนาอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และความม่ันคงของประเทศ

KR1.6.1 : จ านวนบทความวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (Top-tier Journals) 

อย่างน้อย 20 ฉบับ

         301,673,000 บาท

พัฒนาศูนย์ประสานงานและศูนย์ฝึกอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก

พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการจัดการนวัตกรรมและบุคลากรด้านทรัพย์สินทาง

ปัญญาเพ่ือส่งเสริมวิสาหกิจเทคโนโลยีเร่ิมต้นและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้าน

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและบุคลากรการวิจัยสู่นวัตกรรมสินค้าเกษตรอินทรีย์ 

จ านวน 32 แผนงาน งบประมาณท้ังส้ิน


