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กระทรวงศึกษาธิการ
ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยพะเยา

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
/งบรายจ่าย/รายการ (ช่ือโครงการ)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์
แผนงาน : แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 37,637,600          
ผลผลิต/โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม 23,230,200          

กิจกรรม : สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมด้านสังคมในประเด็นส าคัญตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ การจัดการและถ่ายทอดองค์ความรู้
งบรายจ่าย...
1.การศึกษาเพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการโลจิสติกส์เพ่ือลดต้นทุนการกระจายสินค้า
ล้ินจ่ีอ าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

1,295,000           

2.การผลิตล้ินจ่ีคุณภาพในจังหวัดพะเยาด้วยมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี 2,230,200           
3.การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพจากน้ าส้มสายชูหมักล้ินจ่ี 700,000              
4.การส ารวจและจัดท าแผนฟ้ืนฟู อนุรักษ์ป่าต้นน้ า ทรัพยากรน้ ากว๊านพะเยาและลุ่มน้ า
อิง

2,275,000           

5..การประเมินองค์ประกอบของสมดุลน้ า (water balance) สมดุลพลังงาน (energy 
balance) และสมดุลคาร์บอน (carbon balance) ในระบบนิเวศป่าต้นน้ าลุ่มน้ าอิง
ตอนบน

2,100,000           

6.การจัดการคุณภาพน้ ากว๊านพะเยาและลุ่มน้ าอิงเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน 1,750,000           
7.การพัฒนาศูนย์ข้อมูลภูมิอากาศลุ่มน้ าอิงอัจฉริยะเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรน้ า และ
รับมือกับภัยพิบัติ

2,520,000           

8.การส ารวจและพัฒนาฐานข้อมูลเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือสร้างกลไกในการการจัดการลุ่มน้ ากว๊าน
พะเยาและลุ่มน้ าอิงอย่างมีส่วนร่วม

4,200,000           

9.การพัฒนาการท่องเท่ียวศูนย์เรียนรู้จากการบริหารจัดการน้ า สินค้าท้องถ่ิน และ
ผลิตภัณฑ์ signature

1,750,000           

10.การประเมินปริมาณน้ าต้นทุนในจังหวัดพะเยา 2,310,000           
10.การจัดท าแผนบริหารสมดุลน้ า โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 2,100,000           

โครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยพะเยา ท่ีต้องเตรียมข้อมูลช้ีแจงกรรมมาธิการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
/งบรายจ่าย/รายการ (ช่ือโครงการ)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์
แผนงาน : แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
ผลผลิต/โครงการ :โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการสร้างองค์ความรู้พ้ืนฐานของ
ประเทศ

14,407,400           

กิจกรรม : สนับสุนนการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ 12,286,400           
งบรายจ่าย...
1.ผลของภาวะเครียดจากอุณหภูมิต่อระดับการแสดงออกของยีนกลุ่มเอนไซม์ต้านอนุมูล
อิสระในปลานิลและปลาตะเพียนขาว

196000

2.การบริหารจัดการทรัพยากรประมงในอ่างเก็บน้ าแม่ต  าเพ่ือการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์จากแหล่งน้ าอย่างย่ังยืน

210,000              

3.ผลของสูตรอาหารต่อการเจริญของเส้นใย การเกิดดอก และการผลิตสารออกฤทธ์ิทาง
ชีวภาพของเห็ดถ่ังเช่าสีทอง (Cordyceps militaris)

210,000              

4.การพัฒนาไมเซลล์จากไฮโดรโฟบิกไคโตแซนเพ่ือใช้ในการน าส่งยารักษามะเร็ง 210,000              
5.ผลของเนเฟอรีนและยาโรสุวาสแตตินต่อโรคตับค่ังไขมันท่ีไม่ได้เกิดจากแอลกอฮอล์ใน
หนูท่ีเหน่ียวน าด้วยอาหารไขมันสูง

210,000              

6.ศักยภาพในการต้านเบาหวานของสารสกัดผลกาแฟดิบ 210,000              
7.ฤทธ์ิของสารสกัดผลหม่อนสีม่วงต่อภาวะไตเป็นพิษในหนูท่ีได้รับยาไซโปรฟลอกซาซิน 210,000              

8.การศึกษาฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระและฤทธ์ิยับย้ังการท างานของเอนไซม์ไทโรซิเนส 
คอลลาจิเนสและเมทริกซ์เมทาโลโปรตีเนสของสารสกัดสมุนไพรพ้ืนบ้านในจังหวัดพะเยา

210,000              

9.องค์ประกอบทางเคมีและฤทธ์ิทางชีวภาพของสารสกัดไมยราบในการประยุกต์ใช้ใน
เคร่ืองส าอาง

210,000              

10.องค์ประกอบทางเคมีและฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระของไผ่จืด 175,000              
11.กลไกระดับโมเลกุลของสารสกัดโปรแอนโธไซยานิดินจากผลิตภัณฑ์ข้าวแดงตราดอก
ค าใต้ต่อการป้องกันเซลล์เย่ือบุผิวปอดอักเสบจากอนุภาคฝุ่นขนาดเล็กท่ีเกิดจากควันไฟ
ป่า

210,000              

12.ประสิทธิภาพของของน้ ามันงาม้อนและสารสกัดจากงาม้อนท่ีอุดมด้วยกรดโรสมา
รินิกต่อการลดภาวะเครียดออกซิเดชัน การยับย้ังการก่อกลายพันธ์ุและปฏิกิริยาไกลเคชัน

189,000              

13.ผลของเนเฟอรีนในการป้องกันความบกพร่องทางความจ าในหนูอ้วนท่ีมีภาวะน้ าตาล
ในเลือดสูง

210,000              

14.การศึกษาฤทธ์ิของสมุนไพรพ้ืนบ้านท่ีมีผลกับการยับย้ังการท างานของเอนไซม์ท่ี
เก่ียวข้องกับโรคความดันโลหิตสูงและภาวะน้ าตาลในเลือดสูง

199,200              
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
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15.การทดสอบคุณสมบัติของน้ าแร่จากน้ าตก/บ่อซับน้ าอุ่นภูซาง: ผลิตภัณฑ์น้ าแร่ 210,000              
16.ฤทธ์ิต้านมะเร็งและกลไกยับย้ังการเกิดมะเร็งของน้ ามันยูคาลิปตัสในเซลล์มะเร็งชนิด
เพาะเล้ียง

210,000              

17.ฤทธ์ิต้านเช้ือจุลชีพของสารสกัดหยาบจากใบป่าช้าหมอง 179,900              
18.การจ าแนกและวิเคราะห์ทางโครมาโทกราฟีของสารต้านอนุมูลอิสระจากสะค้าน 168,000              

19.ฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระ ปริมาณสารฟีนอลิก และคุณค่าทางอาหารของเกาลัดเมือง 210,000              

20.ความหลากหลายทางพันธุกรรมของพืชตระกูล Zanthoxylum spp. ในภาคเหนือ 
ประเทศไทย และฤทธ์ิต้านการอักเสบของน้ ามันหอมระเหยจากใบและผล

385,000              

21.การประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ชาใบงาม้อนต่อการป้องกันการรุกรานของเซลล์มะเร็งมนุษย์ 210,000              

22.ผลของเนเฟอรีนและโรซุวาสแตตินต่อความอ้วนและการด้ือต่ออินซูลินของเน้ือเย่ือ
ไขมันชนิดขาวในหนูท่ีได้รับอาหารไขมันสูง

210,000              

23.การประยุกต์ใช้ประโยชน์ด้านสุขภาพและบ ารุงผิวจากวัสดุเหลือท้ิงส่วนของใบ
งาม้อน ด้วยการวิเคราะห์ปริมาณกรดโรสมารินิกและฤทธ์ิทางชีวภาพ

210,000              

24.ฤทธ์ิของสารสกัดไพลต่อการต้านการอักเสบของระบบประสาทในแบบจ าลองภาวะ
ซึมเศร้าท่ีถูกเหน่ียวน าด้วยสารไลโพโพลีแซคคาไรด์

210,000              

25.การพัฒนาพืชแก่นตะวัน (Helianthus tuberosus L.) เป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือความ
งามจากธรรมชาติ

630,000              

26.การพัฒนาผลิตภัณฑ์แครกเกอร์จากข้าวก่ าพะเยา : ผลของปริมาณข้าวก่ า และ
สภาวะการเก็บรักษา ต่อคุณภาพทางเคมีกายภาพ สารโภชนเภสัช และอายุการเก็บรักษา

210,000              

27.ปัจจัยท่ีมีผลต่อคุณภาพแป้งจากเมล็ดขนุนท่ีผ่านกระบวนการท าแห้งเพ่ือพัฒนา
ผลิตภัณฑ์มาการอง

210,000              

28.การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสอาหารจากสาหร่ายน้ าจืด (เตาน้ า) ส าหรับผู้สูงอายุ 210,000              

29.การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและคุณค่าทางโภชนาการของข้าวพันธ์ุพ้ืนเมือง 3 
สายพันธ์ุ ในอ าเภอแม่จริม จังหวัดน่าน ท่ีผ่านการดัดแปรเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมช้ัน.

210,000              

30.การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบเพ่ือสุขภาพจากถ่ัวเน่า 147,000              
31.การพัฒนากระบวนการผลิตขนมจีนในพ้ืนท่ีจังหวัดพะเยาด้วยเทคโนโลยีเฮอร์เดิล 
เพ่ือยกระดับด้านความปลอดภัยอาหารสู่มาตรฐานอาหารสากล

210,000              
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32.การพัฒนาหญ้าหวานผงเพ่ือเป็นสารให้ความหวานตามธรรมชาติโดยวิธีการท าแห้ง
แบบต่างๆ

210,000              

33.การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้กรอกอิมัลชันจากปลาชะโดเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชนในจังหวัดพะเยา

210,000              

34.การตอบสนองทางสรีรวิทยาและชีวเคมีของลูกปลาบึกต่อการเปล่ียนแปลง อุณหภูมิ
ของน้ าแบบฉับพลัน

210,000              

35.ผลของการเสริมน้ ามันงาม้อนในอาหารต่ออัตราการเจริญเติบโต ปริมาณกรดไขมันใน
เน้ือปลา และระดับการแสดงออกของยีน fatty acid delta-6 desaturase ในปลานิล

203,000              

36.การศึกษาระดับน้ าท่ีเหมาะสมเพ่ือลดความเสียหายของสัตว์น้ าจากสภาวะการ
เปล่ียนแปลงอากาศแบบสุดข้ัวในกว๊านพะเยา

182,000              

37.ระบบฐานข้อมูลเว็บไซต์เพ่ือแสดงผลและประเมินคุณภาพระบบนิเวศของแหล่งน้ าท่ี
ส าคัญในจังหวัดพะเยา

210,000              

38.ผลของการเสริมยีสต์ (Saccharomyces cerevisiae) รูปแบบต่างๆ ต่อการ
เจริญเติบโต การตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน และการต้านทานต่อเช้ือแบคทีเรียก่อโรคปลา
นิล (Oreochromis niloticus Linn.)

202,300              

39.การเสริมพรีไบโอติกในอาหารปลาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของโปรไบโอติก ต่อการ
เจริญเติบโต การตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน และความต้านทานโรคของปลานิล 
(Oreochromis niloticus Linn.)

203,000              

40.ผลของอนุภาคโปรเจนเตอโรนต่อการพัฒนารังไข่ปลานิล 210,000              
41.คุณก าลังกินอะไรอยู่? วิธีทางพันธุศาสตร์โมเลกุลใหม่ในการตรวจสอบความถูกต้อง
ของผลิตภัณฑ์ท่ีท ามาจากปลา ในจังหวัดพะเยา

209,300              

42.การพัฒนาวิธีการจัดจ าแนกและตรวจสอบการปลอมปนสาหร่ายสีเขียวแกมน้ าเงินท่ี
สามารถสร้างสารพิษในกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา

210,000              

43.วิธีการประมาณค่าส าหรับปัญหาความเป็นไปได้แบบแยกส่วนและปัญหาจุดตรึงของ
การส่งหลายค่าและการประยุกต์

100,800              

44.การหาค่าพารามิเตอร์จากแบบจ าลองพลังงานมืดแบบฮอโลกราฟิก 175,000              
45.โครงสร้างไฮเพอร์แขนงใหม่: พีชคณิตยูพีไฮเพอร์ 112,000              
46.การออกแบบและพัฒนาคุณสมบัติตัวเร่งปฏิกิริยาเมทัลโลซีนเพ่ือใช้สังเคราะห์บล็อค
โคพอลิเมอร์ของพอลิเอสเตอร์ โดยอาศัยวิธีการจ าลองแบบทางคอมพิวเตอร์

107,800              

47.การพัฒนาของตัวสังเกตแบบเต็มก าลังส าหรับระบบสลับตัวแปรมากท่ีซับซ้อนท่ีมีตัว
หน่วงแปรผันตามเวลาและมีการเช่ือมโยงระหว่างตัวแปร

123,200              

48.การประยุกต์อสการไฮเพอร์เซอร์เคิลกับปัญหาการเรียนรู้จากข้อมูล ตัวอย่าง n ชุด 119,000              
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49.การพัฒนาของตัวควบคุมแบบผสมใหม่ส าหรับการท ามีความเสถียรภาพของ
โครงข่ายประสาทเทียมท่ีซับซ้อนด้วยตัวควบคู่และตัวหน่วงแปรผันตามเวลาแบบผสม

210,000              

50.การบริหารจัดการเชิงพ้ืนท่ี เพ่ือส่งเสริม “ล้ินจ่ีคุณภาพแม่ใจ” สู่ความย่ังยืน 630,000              
51.การผลิตโอลิโกนอลผงจากเมล็ดล้ินจ่ีส าหรับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพ่ือสุขภาพ 210,000              
52.การศึกษาห่วงโซ่อุปทานส าหรับการเล้ียงโคนมโดยชุมชนเป็นฐานเพ่ือการพัฒนา 
อย่างย่ังยืน : กรณีศึกษาสหกรณ์โคนมจังหวัดเชียงราย จ ากัด จังหวัดเชียงราย

210,000              

53.กิจกรรมการหาเกสรของชันโรงไทยท่ีมีขนาดล าตัวแตกต่างกัน 140,000              
54.ความแตกฉานด้านสุขภาพของผู้สูงอายุในกลุ่มเส่ียงโรคความดันโลหิตสูง ชนบท
ภาคเหนือ

270,000              

55.พฤติกรรมการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุกลุ่มชนชาติพันธ์ุท่ีอยู่ในเขต
ชนบทภาคเหนือ ประเทศไทย

270,000              

56.ประสิทธิผลของสวนชุมชนเก่ียวกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ในจังหวัดพะเยา 
ประเทศไทย

189,900              

57.ความเท่ียงและความเช่ือม่ันของการทดสอบการยกขาสูงสลับกัน 2 นาที ส าหรับ
ประเมินความทนทานของหัวใจและระบบหายใจในผู้สูงอายุท่ีเป็นโรคเบาหวานชนิดท่ี 2

270,000              
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ยุทธศาสตร์
แผนงาน : แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
ผลผลิต/โครงการ :โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการสร้างองค์ความรู้พ้ืนฐานของ
ประเทศ
กิจกรรม : สนับสุนนการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาศักยภาพการ
ท างานของหน่วยงาน

2,121,000             

งบรายจ่าย...
1.การเพ่ิมมูลค่าและใช้ประโยชน์เน้ือล้ินจ่ี เปลือกล้ินจ่ี เมล็ดล้ินจ่ีโดยการพัฒนา
กระบวนการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

1,050,000           

2.การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจประเมินการแกว่งของจุดศูนย์กลางมวลของล าตัวขณะทรงตัว
ในผู้สูงอายุในชุมชน

270,000              

3.การพัฒนาสมการท านายความแข็งแรงของกล้ามเน้ือข้อเท้าท่ีใช้ควบคุมการทรงตัวใน
ผู้สูงอายุ

270,000              

4.ภาวะเปราะบางและระดับสารบ่งช้ีทางชีวภาพในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 270,000              
5.การพัฒนาระบบการดูแลอย่างต่อเน่ือง: กรณีศึกษาผู้สูงอายุท่ีมีภาวะกระดูกสะโพกหัก 261,000              

โครงการวิจัยอาจมีการเปล่ียนแปลงตามกรรมมาธิการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี

ข้อมูล ณ วันท่ี 21 มิถุยายน 2561 กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยพะเยา


