
โครงการวจิัยงบประมาณแผ่นดนิ 2562 1

กลุม่ท่ี

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

การศึกษาระบบและกลไกในการพัฒนา จังหวดัพะเยา มติขิองธุรกจิและชุมชน อย่างย่ังยืน (Study of systems and mechanisms

 for the sustainable development of business and community dimensions in Phayao Province)

ดร.วารัชต ์มัธยมบุรุษ

การพัฒนาและประยุกตใ์ชพ้ชืสมุนไพรในภาคเหนอืตอนบนสูผ่ลติภัณฑเ์พือ่สุขภาพและความงาม (Development and 

Application of Medicinal Plants in Upper Northern Thailand for Health and Beauty Products)

ดร.คมศักดิ ์พนิธะ

การควบคุมแมลงศัตรูผลผลติของขา้วและธัญพชื (Controls of insect pests of rice and grain) ผศ.ดร.นุจิรา ทาตัน

ชือ่แผนบูรณาการ Program Based ผู้รับผิดชอบ

โครงการอนุรักษพ์ันธุกรรมพชื อันเนอืงมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มหาวทิยาลัย

พะเยา (Plant Genetic Conservation Project under the Royal Initiative of Her Royal Highness Princess Maha Chakri 

Sirindhorn at University of Phayao)

ดร.วพิรพรรณ์ เนือ่งเม็ก

การจัดการเมอืงและสิง่แวดลอ้มชุมชนเพือ่ความเป็นเมอืงนา่อยู่ (Urban and Community Environmental Management for 

Healthy City)

นางสาวบุญศิริ สุขพร้อมสรรพ์

การพัฒนาและบริหารจัดการประมงเชงิบูรณาการ เพือ่ความเขม้แข็งของชุมชน ระยะที ่1 (Developments and integrated 

fishery managements for community empowerment  (Phase 1))

ดร.กรทพิย์   กันนกิาร์

การใชเ้ทคโนโลยีในการพัฒนาผลติภัณฑอ์าหารเพือ่ความมัน่คงทางอาหารและการพัฒนาคุณภาพชวีติอย่างย่ังยืน (Application

 of Technology in Developing Food Products for Food Security and Sustainable Life Improvement)

นายคุณากร ขัตศิรี

 การสร้างสรรคน์วตักรรมการเรียนการสอน เพือ่พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สูก่ารเปลีย่นแปลงทางการศึกษายุคไทยแลนด ์4.0 

(A creating innovation in teaching to develop the learning potential of the changes of education in Thailand 4.0)

ดร.นันทมิา นาคาพงศ์

เทคโนโลยีและการจัดการกา๊ซเรือนกระจกเพือ่การพัฒนาทีย่ั่งยืน (Greenhouse gas mitigation technology and management 

for sustainable development)

ดร.อนุสรณ์ บุญปก

วจิัยคณิตศาสตร์และการประยุกตใ์ชส้ าหรับการหาผลเฉลย (Research on Mathematics and Its Applications for Finding 

Solutions)

ดร.ธีรพงษ ์หลา้อินเชื้อ

นวตักรรมการจัดการพลังงานเพือ่ขับเคลือ่นประเทศภายใตไ้ทยแลนด ์4.0 (Energy Management Innovation towards Thailand

 4.0)

ผศ.ดร.วชัระ วงคป์ัญโญ

การจัดการสารเคมตีกคา้งจากเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเพือ่คุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกับสิง่แวดลอ้ม

(Management of chemical residues from agriculture and industry for green quality of life)

ผศ.ดร.บุหรัน พันธุส์วรรค์
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ผศ.ดร. สัณหวชั ไชยวงศ์

ดร.ยุพารัตน ์โพธิเศษนวตักรรมและเทคโนโลยีการผลติลิ้นจี่คุณภาพ การเพิม่มูลคา่และการใชป้ระโยชนล์ิ้นจี่ (Innovation and technology to produce

 premium lychees, value added and utilization of lychees)

การประเมนิผลกระทบทางดา้นสิง่แวดลอ้มทีม่ผีลตอ่สุขภาพของประชาชนทีอ่าศัยในพื้นทีป่นเปือ้น (Assessment of Health 

Impacts of Human Exposure to Environment to Polluted Area)

การพัฒนา ประสทิธิภาพการผลติสัตวเ์ศรษฐกจิในพื้นทีภ่าคเหนอือย่างย่ังยืน (Sustainable development on efficiency 

performance of economic animals in Northern Thailand)

ดร.พันธภรณ์ สุภัคกาญจนก์ุล

การใชอ้งคค์วามรู้ทางจุลชวีวทิยาและวทิยาศาสตร์การแพทย์เพือ่ความเป็นเลศิทางวชิาการและพัฒนาคุณภาพชวีติของชุมชน 

(Implementation of the Knowledges of Microbiology and Medical Science for Frontier Research and Quality of Community 

Life)

ดร.ธนวฒุ ิพรหมบัญชาชัย

การพัฒนาการตรวจวนิจิฉัยทางหอ้งปฏบิัตกิารทางการแพทย์เพือ่ควบคุมและปอ้งกันโรคธาลัสซเีมยี (Diagnostic development 

in medical laboratory for prevention and control thalassemia)

ผศ.ดร.สทิธิชัย ปัญญาใส

นวตักรรมส าหรับวสัดุขัน้สูง (Innovation for Advanced Materials) ผศ.ดร.ณัชชา อินทร์จันทร์

การพัฒนาคุณภาพบริการสุขภาพเพือ่รองรับสังคมสูงอายุ (Development quality of health services for the elderly) ผศ.ดร.ปะราล ีโอภาสนันท์
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OTP รหัสโครงการ
ประเภท

โครงการ
ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ สงักัด กลุ่ม Program based

E67E91D30273 R011 เดี่ยว การพัฒนาผลติภณัฑแ์ครกเกอร์จากขา้วก่ าพะเยา : อทิธผิลของปริมาณขา้วก่ า 

(ขา้วเหนยีวด า) และสภาวะการเก็บรักษา ตอ่คณุภาพทางเคมกีายภาพ สารโภชน

เภสัช และอายุการเก็บรักษา

นางวันวสิาข ์ดอกค า คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ

การใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาผลติภณัฑอ์าหารเพื่อความมั่นคง

ทางอาหารและการพัฒนาคณุภาพชีวติอย่างย่ังยืน (Application 

of Technology in Developing Food Products for Food Security 

and Sustainable Life Improvement)

D42FE3A4F350 R015 เดี่ยว ปจัจัยที่มผีลตอ่คณุภาพแปง้จากเมล็ดขนุนที่ผ่านกระบวนการท าแหง้เพื่อพัฒนา

ผลติภณัฑม์าการอง

ดร.คณุากร ขัตศิรี คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ

การใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาผลติภณัฑอ์าหารเพื่อความมั่นคง

ทางอาหารและการพัฒนาคณุภาพชีวติอย่างย่ังยืน (Application 

of Technology in Developing Food Products for Food Security 

and Sustainable Life Improvement)

4B858351B62F R016 เดี่ยว การพัฒนาผลติภณัฑผ์งปรุงรสอาหารจากสาหร่ายน้ าจดื (เตาน้ า) ส าหรับผู้สูงอายุ ดร.คณุากร ขัตศิรี คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ

การใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาผลติภณัฑอ์าหารเพื่อความมั่นคง

ทางอาหารและการพัฒนาคณุภาพชีวติอย่างย่ังยืน (Application 

of Technology in Developing Food Products for Food Security 

and Sustainable Life Improvement)
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OTP รหัสโครงการ
ประเภท

โครงการ
ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ สงักัด กลุ่ม Program based

89CC7D4F4C7C R017 เดี่ยว การศกึษาองคป์ระกอบทางเคมแีละคณุคา่ทางโภชนาการของขา้วพันธุพ์ื้นเมอืง 3

 สายพันธุ ์ในอ าเภอแมจ่ริม จังหวัดนา่น ที่ผ่านการดัดแปรเพื่อพัฒนาผลติภณัฑ์

ขนมชัน้

ดร.คณุากร ขัตศิรี คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ

การใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาผลติภณัฑอ์าหารเพื่อความมั่นคง

ทางอาหารและการพัฒนาคณุภาพชีวติอย่างย่ังยืน (Application 

of Technology in Developing Food Products for Food Security 

and Sustainable Life Improvement)

294035B553D7 R019 เดี่ยว การพัฒนาผลติภณัฑข์า้วเกรียบเพื่อสุขภาพจากถั่วเนา่ ดร.ธนกิานต ์สันตส์วัสดิ์ คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ

การใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาผลติภณัฑอ์าหารเพื่อความมั่นคง

ทางอาหารและการพัฒนาคณุภาพชีวติอย่างย่ังยืน (Application 

of Technology in Developing Food Products for Food Security 

and Sustainable Life Improvement)

0F759C2307F9 R029 เดี่ยว การพัฒนากระบวนการผลติขนมจนีในพื้นที่จังหวัดพะเยาดว้ยเทคโนโลยีเฮอร์เดลิ 

เพื่อยกระดับดา้นความปลอดภยัอาหารสู่มาตรฐานอาหารสากล

ผศ.ดร.หทยัทพิย์ นมิติร

เกยีรตไิกล

คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ

การใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาผลติภณัฑอ์าหารเพื่อความมั่นคง

ทางอาหารและการพัฒนาคณุภาพชีวติอย่างย่ังยืน (Application 

of Technology in Developing Food Products for Food Security 

and Sustainable Life Improvement)
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OTP รหัสโครงการ
ประเภท

โครงการ
ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ สงักัด กลุ่ม Program based

36F581A74A32 R030 เดี่ยว การพัฒนาหญา้หวานผงเพื่อเปน็สารใหค้วามหวานตามธรรมชาตโิดยวธิกีารท า

แหง้แบบตา่งๆ

นายชินกฤต ศรีนวล คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ

การใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาผลติภณัฑอ์าหารเพื่อความมั่นคง

ทางอาหารและการพัฒนาคณุภาพชีวติอย่างย่ังยืน (Application 

of Technology in Developing Food Products for Food Security 

and Sustainable Life Improvement)

9916DEE9E1BA R041 เดี่ยว การพัฒนาผลติภณัฑไ์สก้รอกอมิลัชันจากปลาชะโดเพื่อเพิ่มมลูคา่เพิ่มทาง

เศรษฐกจิของชุมชนในจังหวัดพะเยา

ดร.สกุลคณุ มากคณุ คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ

การใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาผลติภณัฑอ์าหารเพื่อความมั่นคง

ทางอาหารและการพัฒนาคณุภาพชีวติอย่างย่ังยืน (Application 

of Technology in Developing Food Products for Food Security 

and Sustainable Life Improvement)
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OTP รหัสโครงการ
ประเภท

โครงการ
ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ สงักัด กลุ่ม Program based

FCE0D560E3D9 RS62001 เดี่ยว ฤทธิยั์บย้ัง กลไกการออกฤทธิ ์และการเสริมฤทธิข์องเทอร์นาทนิที่แยกไดจ้าก

ดอกอัญชันตอ่เอนไซมม์อลเทส ซเูครส และอะไมเลสจากตับออ่น

ดร.เสริม สุรพนิจิ คณะสหเวชศาสตร์ โครงการอนุรักษพ์ันธุกรรมพชื อันเนอืงมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มหาวทิยาลัย

พะเยา (Plant Genetic Conservation Project under the Royal 

Initiative of Her Royal Highness Princess Maha Chakri 

Sirindhorn at University of Phayao)

45EBB1BE4127 RS62002 เดี่ยว การคน้พบตัวยับย้ัง 5-ไลพ็อกซจิเีนสชนดิโอลโิกสทลิบนีอยดจ์ากพชืสกุลยางที่

กระจายพันธุอ์ยู่ในปา่ยางนาโดยรอบมหาวทิยาลัยพะเยา

ดร.เสริม สุรพนิจิ คณะสหเวชศาสตร์ โครงการอนุรักษพ์ันธุกรรมพชื อันเนอืงมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มหาวทิยาลัย

พะเยา (Plant Genetic Conservation Project under the Royal 

Initiative of Her Royal Highness Princess Maha Chakri 

Sirindhorn at University of Phayao)

AB810428D255 RS62003 เดี่ยว การพัฒนารูปแบบการมสีว่นร่วมของชุมชนในการสร้างจติส านกึของเยาวชนใน

การอนุรักษก์ารใช้สมนุไพรพื้นบา้นอย่างย่ังยืน โครงการอนุรักษพ์ันธุกรรมพชือัน

เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : 

อ าเภอเมอืงพะเยา จังหวัดพะเยา

นางทพัพข์วัญ ศรีรัตยาวงค์ คณะพยาบาลศาสตร์ โครงการอนุรักษพ์ันธุกรรมพชื อันเนอืงมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มหาวทิยาลัย

พะเยา (Plant Genetic Conservation Project under the Royal 

Initiative of Her Royal Highness Princess Maha Chakri 

Sirindhorn at University of Phayao)
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OTP รหัสโครงการ
ประเภท

โครงการ
ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ สงักัด กลุ่ม Program based

156BF36235AC RS62004 เดี่ยว ผลของตรีผลาตอ่ความผิดปกตทิางเมแทบอลซิมึ ภาวะอักเสบและภาวะเครียด

ออกซเิดชันในหนูที่ไดรั้บอาหารไขมนัสูง

ดร.ณรงคศ์ักดิ์ มั่นคง คณะแพทยศาสตร์ โครงการอนุรักษพ์ันธุกรรมพชื อันเนอืงมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มหาวทิยาลัย

พะเยา (Plant Genetic Conservation Project under the Royal 

Initiative of Her Royal Highness Princess Maha Chakri 

Sirindhorn at University of Phayao)

8DDEA73106DD RS62005 เดี่ยว ฤทธิต์า้นจุลชีพและอนุมลูอสิระของสารสทีี่ผลติโดยแอคตโินมยัสที ดร.ศริิกาญจน ์ สันพา คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์ โครงการอนุรักษพ์ันธุกรรมพชื อันเนอืงมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มหาวทิยาลัย

พะเยา (Plant Genetic Conservation Project under the Royal 

Initiative of Her Royal Highness Princess Maha Chakri 

Sirindhorn at University of Phayao)

0902EA4C8115 RS62006 แผน การพัฒนาและใช้ประโยชนเ์ชิงสุขภาพจากตน้สารภ ีเพื่อสนองโครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพชือันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี มหาวทิยาลัยพะเยา ปทีี่ 1

นายคมศักดิ์ พนิธะ คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์ โครงการอนุรักษพ์ันธุกรรมพชื อันเนอืงมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มหาวทิยาลัย

พะเยา (Plant Genetic Conservation Project under the Royal 

Initiative of Her Royal Highness Princess Maha Chakri 

Sirindhorn at University of Phayao)
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OTP รหัสโครงการ
ประเภท

โครงการ
ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ สงักัด กลุ่ม Program based

RS62006.1 ย่อย ผลของสารเคมแีละสารควบคมุการเจริญเตบิโตของพชืตอ่การเพิ่มเปอร์เซน็ตก์าร

งอกของเมล็ดสารภแีละการออกรากของกิ่งช าสารภี

ดร.วาสนา  พทิกัษพ์ล คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการอนุรักษพ์ันธุกรรมพชื อันเนอืงมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มหาวทิยาลัย

พะเยา (Plant Genetic Conservation Project under the Royal 

Initiative of Her Royal Highness Princess Maha Chakri 

Sirindhorn at University of Phayao)

RS62006.2 ย่อย  ฤทธิช์ะลอความแกแ่ละเพิ่มความกระจา่งใสแกผิ่วหนังของสารสกัดผล ใบและ

ดอกสารภี

ดร.พยุงศักดิ์ ตันตไิพบลูย์

วงศ์

คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์ โครงการอนุรักษพ์ันธุกรรมพชื อันเนอืงมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มหาวทิยาลัย

พะเยา (Plant Genetic Conservation Project under the Royal 

Initiative of Her Royal Highness Princess Maha Chakri 

Sirindhorn at University of Phayao)
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OTP รหัสโครงการ
ประเภท

โครงการ
ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ สงักัด กลุ่ม Program based

RS62006.3 ย่อย ฤทธิต์า้นอนุมลูอสิระและตา้นการอักเสบภายในเซลลข์องสารสกัดจากใบ ผล 

และดอกสารภี

นายคมศักดิ์ พนิธะ คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์ โครงการอนุรักษพ์ันธุกรรมพชื อันเนอืงมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มหาวทิยาลัย

พะเยา (Plant Genetic Conservation Project under the Royal 

Initiative of Her Royal Highness Princess Maha Chakri 

Sirindhorn at University of Phayao)

CC35BCAF8A1D RS62007 เดี่ยว การประเมนิความหลากหลายชนดิของสัตวส์ะเทนิน้ าสะเทนิบกในอ าเภอภซูาง 

จังหวัดพะยา ประเทศไทย โดยใช้ดเีอ็นเอบาร์โคด๊

ดร.ฉัตรมงคล สุวรรณภมูิ คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการอนุรักษพ์ันธุกรรมพชื อันเนอืงมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มหาวทิยาลัย

พะเยา (Plant Genetic Conservation Project under the Royal 

Initiative of Her Royal Highness Princess Maha Chakri 

Sirindhorn at University of Phayao)

1AEEADC12044 RS62008 แผน โครงการอนุรักษพ์ันธุกรรมพชือันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่ปกปกัทรัพยากรภลูังกา: การส ารวจ

และการประเมนิคา่ทางโภชนาการของแหลง่วัตถุดบิอาหารโปรตนี เพื่อความ

มั่นคงทางอาหารและการพัฒนาคณุภาพชีวติอย่างย่ังยืนของกลุ่มชาตพิันธุใ์น

ชุมชนพื้นที่สูงชุมชนภลูังกา จังหวัดพะเยา

นายเกรียงไกร  สตีะพันธุ์ คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการอนุรักษพ์ันธุกรรมพชื อันเนอืงมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มหาวทิยาลัย

พะเยา (Plant Genetic Conservation Project under the Royal 

Initiative of Her Royal Highness Princess Maha Chakri 

Sirindhorn at University of Phayao)
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OTP รหัสโครงการ
ประเภท

โครงการ
ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ สงักัด กลุ่ม Program based

RS62008.1 ย่อย อาหารธรรมชาตใินระบบทางเดนิอาหาร และพันธุศาสตร์เซลลข์องปลาน้ าหมกึ 

ในชุมชนพื้นที่สูงชุมชนภลูังกา จังหวัดพะเยา

นายอฐิสะราม แสนสุภา คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการอนุรักษพ์ันธุกรรมพชื อันเนอืงมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มหาวทิยาลัย

พะเยา (Plant Genetic Conservation Project under the Royal 

Initiative of Her Royal Highness Princess Maha Chakri 

Sirindhorn at University of Phayao)

RS62008.2 ย่อย ความหลากชนดิของแมลงน้ ากนิได ้เพื่อความมั่นคงทางอาหารโปรตนีของชุมชน

พื้นที่สูงชุมชนภลูังกา จังหวัดพะเยา

นายเกรียงไกร  สตีะพันธุ์ คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการอนุรักษพ์ันธุกรรมพชื อันเนอืงมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มหาวทิยาลัย

พะเยา (Plant Genetic Conservation Project under the Royal 

Initiative of Her Royal Highness Princess Maha Chakri 

Sirindhorn at University of Phayao)

RS62008.3 ย่อย การจัดจ าแนกชนดิของอาหารโปรตนีจากสัตวส์ะเทนิน้ าสะเทนิบกทอ้งถิ่น โดยวธิ ี

Bar-HRM เพื่อความมั่นคงทางอาหารและการพัฒนาคณุภาพชีวติอย่างย่ังยืนของ

กลุ่มชาตพิันธุใ์นชุมชนพื้นที่สูงชุมชนภลูังกา จังหวัดพะเยา

ดร.ฉัตรมงคล สุวรรณภมูิ คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการอนุรักษพ์ันธุกรรมพชื อันเนอืงมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มหาวทิยาลัย

พะเยา (Plant Genetic Conservation Project under the Royal 

Initiative of Her Royal Highness Princess Maha Chakri 

Sirindhorn at University of Phayao)
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OTP รหัสโครงการ
ประเภท

โครงการ
ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ สงักัด กลุ่ม Program based

RS62008.4 ย่อย การประเมนิคณุคา่ทางโภชนาการดา้นวติามนิและแร่ธาตุของสัตวน์้ าและสัตว์

สะเทนิน้ าสะเทนิบกที่เปน็แหลง่อาหารของกลุ่มชาตพิันธุท์ี่พบในชุมชนพื้นที่สูงภู

ลังกา จังหวัดพะเยา

ดร.สกุลคณุ มากคณุ คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการอนุรักษพ์ันธุกรรมพชื อันเนอืงมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มหาวทิยาลัย

พะเยา (Plant Genetic Conservation Project under the Royal 

Initiative of Her Royal Highness Princess Maha Chakri 

Sirindhorn at University of Phayao)

C2B3DC78A5F5 RS62009 แผน โครงการอนุรักษพ์ันธุกรรมพชือันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่ปกปกัทรัพยากรมหาวทิยาลัยพะเยา: 

นเิวศวทิยาและการใช้ประโยชนจ์ากเหด็เผาะระยะที่ 3

ดร.วพิรพรรณ์ เนื่องเมก็ คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการอนุรักษพ์ันธุกรรมพชื อันเนอืงมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มหาวทิยาลัย

พะเยา (Plant Genetic Conservation Project under the Royal 

Initiative of Her Royal Highness Princess Maha Chakri 

Sirindhorn at University of Phayao)

RS62009.1 ย่อย การตอบสนองดา้นการเตบิโตของกลา้ไมต้ระกูลยางตอ่การปลูกเชื้อเหด็เผาะใน

เรือนเพาะช า

ดร.วพิรพรรณ์ เนื่องเมก็ คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการอนุรักษพ์ันธุกรรมพชื อันเนอืงมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มหาวทิยาลัย

พะเยา (Plant Genetic Conservation Project under the Royal 

Initiative of Her Royal Highness Princess Maha Chakri 

Sirindhorn at University of Phayao)
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OTP รหัสโครงการ
ประเภท

โครงการ
ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ สงักัด กลุ่ม Program based

RS62009.2 ย่อย การหาปริมาณสารแอนโทไซยานนิและไตรเทอร์พนีในเหด็เผาะพื้นที่มหาวทิยาลัย

พะเยา

ผศ.ดร.บหุรัน พันธุส์วรรค์ วทิยาลัยพลังงานและ

สิ่งแวดลอ้ม

โครงการอนุรักษพ์ันธุกรรมพชื อันเนอืงมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มหาวทิยาลัย

พะเยา (Plant Genetic Conservation Project under the Royal 

Initiative of Her Royal Highness Princess Maha Chakri 

Sirindhorn at University of Phayao)

RS62009.3 ย่อย การแปรรูปและการประเมนิอายุการเก็บรักษาเหด็เผาะบรรจุถุงเพาช์เพื่อการ

ถนอมอาหารและเพิ่มมลูคา่เพิ่มทางเศรษฐกจิของชุมชนบริเวณมหาวทิยาลัยพะเยา

ดร.สกุลคณุ มากคณุ คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการอนุรักษพ์ันธุกรรมพชื อันเนอืงมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มหาวทิยาลัย

พะเยา (Plant Genetic Conservation Project under the Royal 

Initiative of Her Royal Highness Princess Maha Chakri 

Sirindhorn at University of Phayao)

EC20117CD4C9 RS620010 แผน ฐานขอ้มลูความหลากหลายทางชีวภาพปา่แมต่  าเพื่อการวางแผนการใช้ประโยชน์

และความคงอยู่ของความหลากหลายทางชีวภาพ จังหวัดพะเยา

ผศ.ดร.สทิธศิักดิ์ ปิ่นมงคล

กุล

คณะวทิยาศาสตร์ โครงการอนุรักษพ์ันธุกรรมพชื อันเนอืงมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มหาวทิยาลัย

พะเยา (Plant Genetic Conservation Project under the Royal 

Initiative of Her Royal Highness Princess Maha Chakri 

Sirindhorn at University of Phayao)

RS620010.1 ย่อย ความหลากหลายทางชีวภาพของพชืและการใช้ประโยชน ์ปา่แมต่  า จังหวัดพะเยา ผศ.ดร.สทิธศิักดิ์ ปิ่นมงคล

กุล

คณะวทิยาศาสตร์ โครงการอนุรักษพ์ันธุกรรมพชื อันเนอืงมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มหาวทิยาลัย

พะเยา (Plant Genetic Conservation Project under the Royal 

Initiative of Her Royal Highness Princess Maha Chakri 

Sirindhorn at University of Phayao)
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OTP รหัสโครงการ
ประเภท

โครงการ
ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ สงักัด กลุ่ม Program based

RS620010.2 ย่อย  ความหลากหลายของแมลงหนอนปลอกน้ าในปา่แมต่  า จังหวัดพะเยา นายอาทติย์ นันทขวา้ง คณะวทิยาศาสตร์ โครงการอนุรักษพ์ันธุกรรมพชื อันเนอืงมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มหาวทิยาลัย

พะเยา (Plant Genetic Conservation Project under the Royal 

Initiative of Her Royal Highness Princess Maha Chakri 

Sirindhorn at University of Phayao)

RS620010.3 ย่อย ความหลากชนดิและพันธุศาสตร์เซลลข์องปลาและสัตวส์ะเทนิน้ าสะเทนิบก ปา่

แมต่  า จังหวัดพะเยา

นายเกรียงไกร  สตีะพันธุ์ คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการอนุรักษพ์ันธุกรรมพชื อันเนอืงมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มหาวทิยาลัย

พะเยา (Plant Genetic Conservation Project under the Royal 

Initiative of Her Royal Highness Princess Maha Chakri 

Sirindhorn at University of Phayao)

RS620010.4 ย่อย ความหลากหลายทางชนดิพันธุแ์ละการใช้ประโยชนข์องเหด็ในปา่แมต่  า จังหวัด

พะเยา

ดร.อรัณย์ภคั พทิกัษพ์งษ์ คณะแพทยศาสตร์ โครงการอนุรักษพ์ันธุกรรมพชื อันเนอืงมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มหาวทิยาลัย

พะเยา (Plant Genetic Conservation Project under the Royal 

Initiative of Her Royal Highness Princess Maha Chakri 

Sirindhorn at University of Phayao)
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OTP รหัสโครงการ
ประเภท

โครงการ
ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ สงักัด กลุ่ม Program based

5C2A8D77D96D RS620011 แผน การอนุรักษพ์ันธุกรรมและการพัฒนาการใช้ประโยชนจ์ากแกน่ไมฝ้าง โดยพัฒนา

กระบวนการย้อมสธีรรมชาต ิและฤทธิท์างชีวภาพ เพื่อสุขภาพและความงาม

ดร.กัลยา จ าปาทอง คณะวทิยาศาสตร์ โครงการอนุรักษพ์ันธุกรรมพชื อันเนอืงมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มหาวทิยาลัย

พะเยา (Plant Genetic Conservation Project under the Royal 

Initiative of Her Royal Highness Princess Maha Chakri 

Sirindhorn at University of Phayao)

RS620011.1 ย่อย การพัฒนากระบวนการย้อมสธีรรมชาตจิากแกน่ไมฝ้าง ในพื้นที่อนุรักษ์

พันธุกรรมพชื จังหวัดพะเยา

ดร.กัลยา จ าปาทอง คณะวทิยาศาสตร์ โครงการอนุรักษพ์ันธุกรรมพชื อันเนอืงมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มหาวทิยาลัย

พะเยา (Plant Genetic Conservation Project under the Royal 

Initiative of Her Royal Highness Princess Maha Chakri 

Sirindhorn at University of Phayao)

RS620011.2 ย่อย การศกึษาฤทธิต์า้นอนุมลูอสิระ สมบตักิารตา้นแบคทเีรีย จุลนิทรีย์ และเชื้อรา

ของสารประกอบฟนีอลกิจากแกน่ไมฝ้าง เพื่อประยุกตใ์ช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ

ดร.ชัยพัฒน ์ลาพนิี คณะวทิยาศาสตร์ โครงการอนุรักษพ์ันธุกรรมพชื อันเนอืงมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มหาวทิยาลัย

พะเยา (Plant Genetic Conservation Project under the Royal 

Initiative of Her Royal Highness Princess Maha Chakri 

Sirindhorn at University of Phayao)

RS620011.3 ย่อย การศกึษาระบบนเิวศของตน้ฝางและวัสดุการเพาะกลา้ไมเ้พื่อฟื้นฟูปา่และการใช้

ประโยชน์

ผศ.ดร.สทิธศิักดิ์ ปิ่นมงคล

กุล

คณะวทิยาศาสตร์ โครงการอนุรักษพ์ันธุกรรมพชื อันเนอืงมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มหาวทิยาลัย

พะเยา (Plant Genetic Conservation Project under the Royal 

Initiative of Her Royal Highness Princess Maha Chakri 

Sirindhorn at University of Phayao)
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OTP รหัสโครงการ
ประเภท

โครงการ
ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ สงักัด กลุ่ม Program based

RS620011.4 ย่อย การอนุรักษ ์และขยายพันธุไ์มฝ้าง ( Caesalpinia sappan Linn. ) ดว้ยเทคนคิการ

เพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือ

ผศ.ดร.ภพเกา้ พุทธรักษ์ คณะวทิยาศาสตร์ โครงการอนุรักษพ์ันธุกรรมพชื อันเนอืงมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มหาวทิยาลัย

พะเยา (Plant Genetic Conservation Project under the Royal 

Initiative of Her Royal Highness Princess Maha Chakri 

Sirindhorn at University of Phayao)

RS620011.5 ย่อย การศกึษาความคงตัวของสขีองสารสกัดฝางเพื่อเคร่ืองส าอางส าหรับการตกแตง่ ผศ.ดร.วศิณุสรรค ์ชาติ

อารยะวดี

คณะวทิยาศาสตร์ โครงการอนุรักษพ์ันธุกรรมพชื อันเนอืงมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มหาวทิยาลัย

พะเยา (Plant Genetic Conservation Project under the Royal 

Initiative of Her Royal Highness Princess Maha Chakri 

Sirindhorn at University of Phayao)

C6AF7046C0C3 RS620012 เดี่ยว การพัฒนาระบบสง่เสริมการเรียนรู้พชืสมนุไพร กรณีศกึษา พื้นที่มหาวทิยาลัย

พะเยา อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา

นายวรกฤต แสนโภชน์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร

โครงการอนุรักษพ์ันธุกรรมพชื อันเนอืงมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มหาวทิยาลัย

พะเยา (Plant Genetic Conservation Project under the Royal 

Initiative of Her Royal Highness Princess Maha Chakri 

Sirindhorn at University of Phayao)

4B17D12D3BE6 RS620013 เดี่ยว การพัฒนาพจนานุกรมขอ้มลูความหลากหลายของกลว้ยไม ้และจัดท าแผนที่ดว้ย

ดาวเทยีมในมหาวทิยาลัยพะเยา โครงการอนุรักษพ์ันธุกรรมพชือันเนื่องมาจาก

พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ผศ.ดร.รังสรรค ์เกตุออ๊ต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร

โครงการอนุรักษพ์ันธุกรรมพชื อันเนอืงมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มหาวทิยาลัย

พะเยา (Plant Genetic Conservation Project under the Royal 

Initiative of Her Royal Highness Princess Maha Chakri 

Sirindhorn at University of Phayao)
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OTP รหัสโครงการ
ประเภท

โครงการ
ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ สงักัด กลุ่ม Program based

1535E934E264 RS620014 เดี่ยว การศกึษาเพื่อพัฒนาระบบฐานขอ้มลูและแอพลเิคชั่นเพื่ออนุรักษเ์มล็ดพันธุข์า้ว

คณุภาพดใีนพื้นที่จังหวัดพะเยา โครงการอนุรักษพ์ันธุกรรมพชือันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวทิยาลัย

พะเยา

ผศ.ดร.ฐิตรัิตน ์เชี่ยวสุวรรณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร

โครงการอนุรักษพ์ันธุกรรมพชื อันเนอืงมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มหาวทิยาลัย

พะเยา (Plant Genetic Conservation Project under the Royal 

Initiative of Her Royal Highness Princess Maha Chakri 

Sirindhorn at University of Phayao)
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OTP รหัสโครงการ
ประเภท

โครงการ
ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ สงักัด กลุ่ม Program based

DB2446951BDF R088 เดี่ยว การวเิคราะหค์วามผิดปกตใินระดับโมเลกุล ขอ้มลูทางโลหติวทิยาและปริมาณ

ฮีโมโกลบนิเอท ูในกลุ่มตัวอย่างที่มชีนดิฮีโมโกลบนิเปน็ EA และมปีริมาณ Hb E 

มากกวา่ปกต ิและกลุ่มตัวอย่างที่มชีนดิฮีโมโกลบนิเปน็ EE หรือ EF ที่มปีริมาณ Hb

 F ระหวา่งร้อยละ 5-15

ผศ.ดร.สทิธชิัย ปญัญาใส คณะสหเวชศาสตร์ การพัฒนาการตรวจวนิจิฉัยทางหอ้งปฏบิตักิารทางการแพทย์

เพื่อควบคมุและปอ้งกันโรคธาลัสซเีมยี (Diagnostic development 

in medical laboratory for prevention and control thalassemia)

CD5A15B3513F R089 เดี่ยว สถานการณ์การตรวจคดักรองธาลัสซเีมยี และการพัฒนาประสทิธภิาพการ

ตรวจคดักรองธาลัสซเีมยีในจังหวัดพะเยา

ผศ.ดร.สทิธชิัย ปญัญาใส คณะสหเวชศาสตร์ การพัฒนาการตรวจวนิจิฉัยทางหอ้งปฏบิตักิารทางการแพทย์

เพื่อควบคมุและปอ้งกันโรคธาลัสซเีมยี (Diagnostic development 

in medical laboratory for prevention and control thalassemia)

807BE23D04E1 R091 เดี่ยว การพัฒนาเทคนคิ Real-time PCR ร่วมกับ SYTO9 High Resolution Melting 

Analysis ส าหรับตรวจหาชนดิของการกลายพันธุข์องยีน β0-thalassemia และ 

β+-thalassemia ที่พบในคนไทยที่มรีะดับฮีโมโกลบนิ  A2 >= 3.5%

ดร.สุรดา เศรษฐการ คณะสหเวชศาสตร์ การพัฒนาการตรวจวนิจิฉัยทางหอ้งปฏบิตักิารทางการแพทย์

เพื่อควบคมุและปอ้งกันโรคธาลัสซเีมยี (Diagnostic development 

in medical laboratory for prevention and control thalassemia)
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OTP รหัสโครงการ
ประเภท

โครงการ
ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ สงักัด กลุ่ม Program based

R146 เดี่ยว แนวทางการออกแบบปรับปรุงหอ้งเรียนระดับประถมศกึษา ในโรงเรียนสังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐานจังหวัดพะเยา ตามแนวคดิแอคทฟี

เลร์ินนิ่ง ไทยแลนด ์4.0

นางนลิุบล ปรุะพรหม คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์

และศลิปกรรมศาสตร์

การเรียนการสอน การสร้างสรรคน์วัตกรรมการเรียนการสอน 

เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงทางการศกึษา

ยุคไทยแลนด ์4.0 

(A creating innovation in teaching to develop the learning 

potential of the changes of education in Thailand 4.0)

0876830327F2 R147 เดี่ยว การใช้แนวคดิพหภุาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษ

ของผู้เรียนใน 8 กลุ่มอาชีพเสรีอาเซยีน

ผศ.ดร.สุกัญญา เกาะวิ

วัฒนากุล

คณะศลิปศาสตร์ การเรียนการสอน การสร้างสรรคน์วัตกรรมการเรียนการสอน 

เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงทางการศกึษา

ยุคไทยแลนด ์4.0 

(A creating innovation in teaching to develop the learning 

potential of the changes of education in Thailand 4.0)

 8851897ED490 R149 เดี่ยว การพัฒนาการเรียนรู้ระบบพนิอนิในภาษาจนีส าหรับผู้เรียนชาวไทยผ่านแอป

พลเิคชัน

ดร.สุนทรี  ศรีวันทนยีกุล คณะศลิปศาสตร์ การเรียนการสอน การสร้างสรรคน์วัตกรรมการเรียนการสอน 

เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงทางการศกึษา

ยุคไทยแลนด ์4.0 

(A creating innovation in teaching to develop the learning 

potential of the changes of education in Thailand 4.0)

 B3FFA3CE3528 R151 เดี่ยว การใช้เอ็มเลร์ินนิ่งในการพัฒนากจิกรรมการฟังและออกเสยีงค าศัพทภ์าษาจนี

เพื่อธุรกจิการทอ่งเที่ยว ดว้ยระบบแอนดรอยดแ์อพพลเิคชัน

นายภทัรพงศ ์พื้นงาม คณะศลิปศาสตร์ การเรียนการสอน การสร้างสรรคน์วัตกรรมการเรียนการสอน 

เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงทางการศกึษา

ยุคไทยแลนด ์4.0 

(A creating innovation in teaching to develop the learning 

potential of the changes of education in Thailand 4.0)

 DE822BE38007 R152 เดี่ยว การพัฒนาทกัษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการทอ่งเที่ยวส าหรับอาสาสมคัร

ผู้สูงอายุที่ปฏบิตัหินา้ที่ดูแลนักทอ่งเที่ยวในแหลง่ทอ่งเที่ยวทอ้งถิ่นของกลุ่มจังหวัด

ภาคเหนอืตอนบน 2

ผศ.ดร.คมกฤช ตาชม คณะศลิปศาสตร์ การเรียนการสอน การสร้างสรรคน์วัตกรรมการเรียนการสอน 

เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงทางการศกึษา

ยุคไทยแลนด ์4.0 

(A creating innovation in teaching to develop the learning 

potential of the changes of education in Thailand 4.0)
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OTP รหัสโครงการ
ประเภท

โครงการ
ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ สงักัด กลุ่ม Program based

2D72C1AA8C95 R150 เดี่ยว รูปแบบการพัฒนาครูตามแนวคดิชุมชนแหง่การเรียนรู้วชิาชีพครู (Professional 

Learning Community---PLC) เพื่อสร้างนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงทาง

การศกึษา

ดร.ดารินทร อนิทบัทมิ คณะศลิปศาสตร์ การเรียนการสอน การสร้างสรรคน์วัตกรรมการเรียนการสอน 

เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงทางการศกึษา

ยุคไทยแลนด ์4.0 

(A creating innovation in teaching to develop the learning 

potential of the changes of education in Thailand 4.0)

 54023525FBCC R153 เดี่ยว รูปแบบการพัฒนาทกัษะทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

โดยใช้เทคนคิการเรียนรู้แบบร่วมมอื 

ส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศกึษาในโรงเรียนขนาดเล็ก 

ดร.นันทมิา  นาคาพงศ์ วทิยาลัยการศกึษา การเรียนการสอน การสร้างสรรคน์วัตกรรมการเรียนการสอน 

เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงทางการศกึษา

ยุคไทยแลนด ์4.0 

(A creating innovation in teaching to develop the learning 

potential of the changes of education in Thailand 4.0)
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OTP รหัสโครงการ
ประเภท

โครงการ
ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ สงักัด กลุ่ม Program based

 8851BEBC6325 R051 เดี่ยว การยับย้ังการพัฒนาของระบบสบืพันธุใ์นมอดแปง้ (Tribolium castaneum) โดย

ทรีฮาเลสอนิฮิบเิตอร์

ผศ.ดร.นุจริา ทาตัน คณะวทิยาศาสตร์ การควบคมุแมลงศัตรูผลผลติของขา้วและธัญพชื (Controls of 

insect pests of rice and grain)

52BE37534231 R052 เดี่ยว ผลของสภาวะเครียดที่เกดิจากอุณหภมูติอ่รูปแบบการแสดงออกของ heat shock 

protein genes ในดว้งถั่วเขยีว Callosobruchus maculatus

ดร.จตุพร ตั้งจติรวทิยากูล คณะวทิยาศาสตร์ การควบคมุแมลงศัตรูผลผลติของขา้วและธัญพชื (Controls of 

insect pests of rice and grain)

F80FDCFD3AA8 R054 เดี่ยว การคดัเลอืกสายพันธุข์า้วก่ าลูกผสมไมไ่วตอ่ช่วงแสง ตา้นทานตอ่เพลี้ยกระโดดสี

น้ าตาลและยับย้ังการเจริญของเซลลม์ะเร็ง

นางสุกัญญา  สบืแสน คณะวทิยาศาสตร์ การควบคมุแมลงศัตรูผลผลติของขา้วและธัญพชื (Controls of 

insect pests of rice and grain)

10B83677DE01 R032 ชุด การพัฒนาระบบตดิตามและประเมนิคณุภาพน้ ากวา๊นพะเยาโดยใช้ภาพขอ้มลู

ดาวเทยีม

นายนติ ิเอี่ยมชื่น คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร

การจัดการเมอืงและสิ่งแวดลอ้มชุมชน ( Urban and Community 

Environmental Management)

R032.1 ย่อย การใช้ขอ้มลูดาวเทยีมหลายช่วงเวลาเพื่อตรวจสอบและตดิตามคณุภาพน้ าใน

กวา๊นพะเยา

นายนติ ิเอี่ยมชื่น คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร

การจัดการเมอืงและสิ่งแวดลอ้มชุมชน ( Urban and Community 

Environmental Management)

R032.2 ย่อย การพัฒนาระบบแสดงผลขอ้มลูแผนที่ผ่านเครือขา่ยเพื่อการบริหารจัดการดา้น

คณุภาพน้ ากวา๊นพะเยา

ดร.สวรินทร์ ฤกษอ์ยู่สุข คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร

การจัดการเมอืงและสิ่งแวดลอ้มชุมชน ( Urban and Community 

Environmental Management)

R032.3 ย่อย การส ารวจคณุภาพน้ าเพื่อการพัฒนาแบบจ าลองการคาดการณ์คณุภาพน้ าใน

กวา๊นพะเยา

ผศ.ดร.กัญญาณัฐ สุนทร

ประสทิธิ์

คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ

การจัดการเมอืงและสิ่งแวดลอ้มชุมชน ( Urban and Community 

Environmental Management)

B9E9D92F2C21 R036 เดี่ยว การพัฒนาเมอืงพะเยาตามแนวคดิการเตบิโตอย่างชาญฉลาด นางสาวบญุศริิ สุข

พร้อมสรรพ์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร

การจัดการเมอืงและสิ่งแวดลอ้มชุมชน ( Urban and Community 

Environmental Management)

9672B58627A1 R038 เดี่ยว ประสทิธภิาพการเขา้ถงึบนโครงขา่ยสัญจรในแนวทางมหาวทิยาลัยสเีขยีว 

มหาวทิยาลัยพะเยา

ผศ.ดร.นครินทร์ ชัยแกว้ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร

การจัดการเมอืงและสิ่งแวดลอ้มชุมชน ( Urban and Community 

Environmental Management)

0716F89699A4 R040 เดี่ยว การเลอืกพื้นที่ฝังกลบขยะส าหรับเมอืงพะเยาโดยใช้วธิกีารทางระบบสารสนเทศ

ภมูศิาสตร์และการตัดสนิใจแบบมสีว่นร่วม

ดร.วภิพ แพงวังทอง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร

การจัดการเมอืงและสิ่งแวดลอ้มชุมชน ( Urban and Community 

Environmental Management)
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โครงการ
ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ สงักัด กลุ่ม Program based

 2BF7FF7923AC R061 เดี่ยว แนวทางการลดคา่ไฟฟา้ดว้ยอัตราตามช่วงเวลาของการใช้ส าหรับบา้นและกจิการ

ขนาดเล็ก

นายนพรัตน ์เกตุขาว คณะวศิวกรรมศาสตร์ นวัตกรรมการจัดการพลังงานเพื่อขับเคลื่อนประเทศภายใตไ้ทย

แลนด ์4.0 (Energy Management Innovation towards Thailand 

4.0)

35CE5965A647 R062 เดี่ยว การเพิ่มประสทิธภิาพการถา่ยเทความร้อนของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน

แบบทอ่ 2 ชัน้ ที่มผิีวเปน็เกลยีวและแบบผิวเปน็วงแหวน

นายนพรัตน ์เกตุขาว คณะวศิวกรรมศาสตร์ นวัตกรรมการจัดการพลังงานเพื่อขับเคลื่อนประเทศภายใตไ้ทย

แลนด ์4.0 (Energy Management Innovation towards Thailand 

4.0)

8C1FA9CA062B R064 เดี่ยว การพัฒนาระบบเซลลเ์ชื้อเพลงิจุลนิทรีย์เพื่อผลติพลังงานไฟฟา้ร่วมกับการบ าบดั

น้ าเสยี

ดร.ฝนทพิย์ จนิันทยุา คณะวศิวกรรมศาสตร์ นวัตกรรมการจัดการพลังงานเพื่อขับเคลื่อนประเทศภายใตไ้ทย

แลนด ์4.0 (Energy Management Innovation towards Thailand 

4.0)

0DD59EC5DCC7 R068 เดี่ยว การสกัดน้ ามนัจากสาหร่ายขนาดใหญแ่ละผลติไบโอดเีซลดว้ยการท าปฏกิริิยาท

รานสเ์อสเทอริฟเิคชันโดยใช้ตัวเร่งดนิสอพอง      

ผศ.ดร.วัชระ วงคป์ญัโญ วทิยาลัยพลังงานและ

สิ่งแวดลอ้ม

นวัตกรรมการจัดการพลังงานเพื่อขับเคลื่อนประเทศภายใตไ้ทย

แลนด ์4.0 (Energy Management Innovation towards Thailand 

4.0)

7D87B1C98555 R069 เดี่ยว นวัตกรรมการสื่อสารผ่านสายไฟฟา้ของระบบบริหารจัดการพลังงานในบา้นเพื่อ

รองรับสมาร์ตกริดเทคโนโลยีในประเทศไทย

ผศ.ดร.วัชระ วงคป์ญัโญ วทิยาลัยพลังงานและ

สิ่งแวดลอ้ม

นวัตกรรมการจัดการพลังงานเพื่อขับเคลื่อนประเทศภายใตไ้ทย

แลนด ์4.0 (Energy Management Innovation towards Thailand 

4.0)

90F92A324A30 R070 เดี่ยว การสร้างแบบจ าลองการจัดการแบตเตอร่ีที่เหมาะสมตอ่การจ าหนา่ยไฟฟา้ปลกี

ส าหรับสมาร์ตกริดเทคโนโลยี

ผศ.ดร.วัชระ วงคป์ญัโญ วทิยาลัยพลังงานและ

สิ่งแวดลอ้ม

นวัตกรรมการจัดการพลังงานเพื่อขับเคลื่อนประเทศภายใตไ้ทย

แลนด ์4.0 (Energy Management Innovation towards Thailand 

4.0)

A58DFD18F5A7 R072 เดี่ยว การสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ส าหรับระบบการจัดการพลังงานทางไฟฟา้

ในโหมดแยกตัวเปน็อสิระ

ดร.บญุวัฒน ์วจิารณ์พล วทิยาลัยพลังงานและ

สิ่งแวดลอ้ม

นวัตกรรมการจัดการพลังงานเพื่อขับเคลื่อนประเทศภายใตไ้ทย

แลนด ์4.0 (Energy Management Innovation towards Thailand 

4.0)

E334D9879CE1 R065 เดี่ยว การพัฒนาคอนเวอร์เตอร์ชนดิเพิ่มแรงดันประสทิธภิาพสูงที่มอัีตราการขยาย

แรงดันคา่สูงส าหรับระบบไฟฟา้พลังงานแสงอาทติย์ที่เชื่อมโยงเขา้กับกริดของการ

ไฟฟา้

ดร.ด ารงค ์อมรเดชาพล คณะวศิวกรรมศาสตร์ นวัตกรรมการจัดการพลังงานเพื่อขับเคลื่อนประเทศภายใตไ้ทย

แลนด ์4.0 (Energy Management Innovation towards Thailand 

4.0)
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โครงการ
ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ สงักัด กลุ่ม Program based

BA1AC7966705 R049 เดี่ยว ความเปน็พษิตอ่สารพันธุกรรมของสารก าจัดศัตรูพชืตกคา้งในดนิ ผศ.ดร.เนรัฐชลา สุวรรณ

คนธ์

คณะวทิยาศาสตร์ การจัดการสารเคมตีกคา้งจากเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

เพื่อคณุภาพชีวติที่เปน็มติรกับสิ่งแวดลอ้ม

(Management of chemical residues from agriculture and 

industry for green quality of life)

B73F0777D3B7 R058 เดี่ยว การลดปริมาณการตกคา้งของสารเคมกี าจัดศัตรูพชืกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและ

คาร์บาเมตในผักและผลไมด้ว้ยวธิทีางกายภาพ

ดร.สุลาวัลย์ ยศธนู คณะวทิยาศาสตร์ การจัดการสารเคมตีกคา้งจากเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

เพื่อคณุภาพชีวติที่เปน็มติรกับสิ่งแวดลอ้ม

(Management of chemical residues from agriculture and 

industry for green quality of life)

04B19B613988 R076 เดี่ยว การบ าบดัน้ ามนัและไขมนัในน้ าเสยีจากการผลติปลาสม้ดว้ยแบคทเีรียตรึงเซลล์

บนกากกาแฟ

ดร.สุชัญญา ทองเครือ วทิยาลัยพลังงานและ

สิ่งแวดลอ้ม

การจัดการสารเคมตีกคา้งจากเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

เพื่อคณุภาพชีวติที่เปน็มติรกับสิ่งแวดลอ้ม

(Management of chemical residues from agriculture and 

industry for green quality of life)

4B984728B9B7 R079 เดี่ยว การลดปริมาณการปนเปื้อนของสารเคมกี าจัดศัตรูพชืในพื้นที่ตน้น้ าดว้ยสาหร่าย

น้ าจดื

ผศ.ดร.บหุรัน พันธุส์วรรค์ วทิยาลัยพลังงานและ

สิ่งแวดลอ้ม

การจัดการสารเคมตีกคา้งจากเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

เพื่อคณุภาพชีวติที่เปน็มติรกับสิ่งแวดลอ้ม

(Management of chemical residues from agriculture and 

industry for green quality of life)

8D0BA943C96B R080 ชุด ปญัหามลพษิทางอากาศและภาวะสุขภาพของเด็กในจังหวัดพะเยา นางสาวณิชาภา พาราศลิป์ คณะสหเวชศาสตร์ การประเมนิผลกระทบทางดา้นสิ่งแวดลอ้มที่มผีลตอ่สุขภาพของ

ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ปนเปื้อน (Assessment of Health 

Impacts of Human Exposure to Environment to Polluted Area)
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ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ สงักัด กลุ่ม Program based

R080.1 ย่อย การประเมนิพื้นที่เสี่ยงภยัจากปญัหามลภาวะอากาศในจังหวัดพะเยาโดยใช้

แบบจ าลองมลภาวะอากาศ

ดร.ธรีชัย อ านวยลอ้เจริญ วทิยาลัยพลังงานและ

สิ่งแวดลอ้ม

การประเมนิผลกระทบทางดา้นสิ่งแวดลอ้มที่มผีลตอ่สุขภาพของ

ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ปนเปื้อน (Assessment of Health 

Impacts of Human Exposure to Environment to Polluted Area)

R080.2 ย่อย การทดสอบสมรรถภาพปอดของเด็กในพื้นที่เสี่ยงภยัจากมลภาวะทางอากาศใน

จังหวัดพะเยา

นางสาวณิชาภา พาราศลิป์ คณะสหเวชศาสตร์ การประเมนิผลกระทบทางดา้นสิ่งแวดลอ้มที่มผีลตอ่สุขภาพของ

ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ปนเปื้อน (Assessment of Health 

Impacts of Human Exposure to Environment to Polluted Area)

 53DE2CD6BB53 R097.1 เดี่ยว ปริมาณสารหนูในปสัสาวะ เลอืด ผม และเล็บ ของผู้บริโภคน้ าบาดาลในพื้นที่

ปนเปื้อนฟลูออไรด์

ดร.บญุลอื ฉมิบา้นไร่ คณะแพทยศาสตร์ การประเมนิผลกระทบทางดา้นสิ่งแวดลอ้มที่มผีลตอ่สุขภาพของ

ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ปนเปื้อน (Assessment of Health 

Impacts of Human Exposure to Environment to Polluted Area)

 122AA514A3AF R097.2 เดี่ยว ความเสี่ยงและผลกระทบดา้นสุขภาพจาการไดรั้บสารหนูและฟลูออไรดข์อง

ผู้บริโภคน้ าบาดาลในพื้นที่ปนเปื้อนฟลูออไรด์

ดร.อักษรากร ค ามาสุข คณะสหเวชศาสตร์ การประเมนิผลกระทบทางดา้นสิ่งแวดลอ้มที่มผีลตอ่สุขภาพของ

ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ปนเปื้อน (Assessment of Health 

Impacts of Human Exposure to Environment to Polluted Area)

 9ACFC55E8D74 R097.3 เดี่ยว ปริมาณสารหนูในน้ าบาดาลในพื้นที่ปนเปื้อนฟลูออไรด์ ผศ.ดร.สัณหวัช ไชยวงศ์ คณะแพทยศาสตร์ การประเมนิผลกระทบทางดา้นสิ่งแวดลอ้มที่มผีลตอ่สุขภาพของ

ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ปนเปื้อน (Assessment of Health 

Impacts of Human Exposure to Environment to Polluted Area)
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OTP รหัสโครงการ
ประเภท

โครงการ
ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ สงักัด กลุ่ม Program based

C51075EED84D R033 เดี่ยว แบบจ าลองระบบตรวจวัดคณุภาพอากาศภายในอาคารดว้ยเทคโนโลยี

อนิเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

ดร.สุรางคนา ระวังยศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร

การสง่เสริมเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพชีวติที่เปน็

มติรกับสิ่งแวดลอ้ม (Promoting of agricultural and industry for 

quality of life and environmental freindly)

2887F6C97459 R037 เดี่ยว การท าขอ้มลูจากเซนเซอร์ของหุน่ยนตใ์หเ้ปน็ภาษาธรรมชาติ นายธนู กังวานใจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร

การสง่เสริมเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพชีวติที่เปน็

มติรกับสิ่งแวดลอ้ม (Promoting of agricultural and industry for 

quality of life and environmental freindly)

895F284D6595 R099 เดี่ยว ผลของโปรแกรมการสง่เสริมพฤตกิรรมการใช้อุปกรณ์ปอ้งกันเสยีง และการ

สัมผัสเสยีงกับการสูญเสยีสมรรถภาพการไดยิ้น ในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพท าครก

หนิ ในจังหวัดพะเยา

ดร.อรัณย์ภคั พทิกัษพ์งษ์ คณะแพทยศาสตร์ การสง่เสริมเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพชีวติที่เปน็

มติรกับสิ่งแวดลอ้ม (Promoting of agricultural and industry for 

quality of life and environmental freindly)

D44DD87A0DF0 R100 เดี่ยว พฤตกิรรมและปจัจัยเสี่ยงที่มผีลกระทบตอ่การมองเหน็ การหายใจ การไดยิ้น 

ของกลุ่มผู้เจยีระไนพลอย ในจังหวัดพะเยา

ดร.อรัณย์ภคั พทิกัษพ์งษ์ คณะแพทยศาสตร์ การสง่เสริมเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพชีวติที่เปน็

มติรกับสิ่งแวดลอ้ม (Promoting of agricultural and industry for 

quality of life and environmental freindly)

F2BE58EA6861 R108 เดี่ยว การประเมนิความเสี่ยงทางสุขภาพจากการบริโภคสารบอแรกซ ์ที่ปนเปื้อนใน

ลูกชิ้นและผลติภณัฑจ์ากเนื้อสัตวจ์ากตลาดสดในจังหวัดพะเยา

ดร.สมคดิ จูหวา้ คณะแพทยศาสตร์ การสง่เสริมเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพชีวติที่เปน็

มติรกับสิ่งแวดลอ้ม (Promoting of agricultural and industry for 

quality of life and environmental freindly)

A56278667BC5 R027 เดี่ยว ผลของสูตรอาหารและเมล็ดธัญพชืตอ่การเจริญของเสน้ใย การสร้างดอกเหด็ 

และการผลติสารส าคญัทางยาของเหด็ถั่งเช่าสทีอง

ดร.วพิรพรรณ์ เนื่องเมก็ คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ

การพัฒนาและประยุกตใ์ช้พชืสมนุไพรในภาคเหนอืตอนบนสู่

ผลติภณัฑเ์พื่อสุขภาพและความงาม (Development and 

Application of Medicinal Plants in Upper Northern Thailand for 

Health and Beauty Products)
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OTP รหัสโครงการ
ประเภท

โครงการ
ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ สงักัด กลุ่ม Program based

556B947FC210 R078 เดี่ยว ฤทธิต์า้นอนุมลูอสิระ ปริมาณสารฟนีอลกิ และคณุคา่ทางอาหารของเกาลัดไทย ผศ.ดร.บหุรัน พันธุส์วรรค์ วทิยาลัยพลังงานและ

สิ่งแวดลอ้ม

การพัฒนาและประยุกตใ์ช้พชืสมนุไพรในภาคเหนอืตอนบนสู่

ผลติภณัฑเ์พื่อสุขภาพและความงาม (Development and 

Application of Medicinal Plants in Upper Northern Thailand for 

Health and Beauty Products)

FA27782C9994 R085 เดี่ยว ฤทธิต์า้นมะเร็งและกลไกยับย้ังการเกดิมะเร็งของน้ ามนัยูคาลปิตัสในเซลลม์ะเร็ง

ชนดิเพาะเลี้ยง

นางอรพนิท ์อนิศวร คณะสหเวชศาสตร์ การพัฒนาและประยุกตใ์ช้พชืสมนุไพรในภาคเหนอืตอนบนสู่

ผลติภณัฑเ์พื่อสุขภาพและความงาม (Development and 

Application of Medicinal Plants in Upper Northern Thailand for 

Health and Beauty Products)

E1B1BC7407D1 R086 เดี่ยว ผลของรางจดืตอ่ภาวะเครียดออกซเิดชันและสารชีวเคมใีนเลอืดในเกษตรกรที่

ไดรั้บสัมผัสสารก าจัดศัตรูพชื  อ าเภอแมใ่จ จังหวัดพะเยา

นางสาวเบญจลักษณ์  ทอง

ช่วย

คณะสหเวชศาสตร์ การพัฒนาและประยุกตใ์ช้พชืสมนุไพรในภาคเหนอืตอนบนสู่

ผลติภณัฑเ์พื่อสุขภาพและความงาม (Development and 

Application of Medicinal Plants in Upper Northern Thailand for 

Health and Beauty Products)

4B57A429C64A R090 เดี่ยว ฤทธิต์า้นเชื้อจุลชีพของสารสกัดหยาบจากใบปา่ช้าหมอง

		

นายเกษม สมทะนะ คณะสหเวชศาสตร์ การพัฒนาและประยุกตใ์ช้พชืสมนุไพรในภาคเหนอืตอนบนสู่

ผลติภณัฑเ์พื่อสุขภาพและความงาม (Development and 

Application of Medicinal Plants in Upper Northern Thailand for 

Health and Beauty Products)
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OTP รหัสโครงการ
ประเภท

โครงการ
ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ สงักัด กลุ่ม Program based

2BBDFD277D05 R094 เดี่ยว  การจ าแนกและวเิคราะหท์างโครมาโทกราฟขีองสารตา้นอนุมลูอสิระจากสะคา้น ดร.ดาวยศ ดาวเรือง คณะสหเวชศาสตร์ การพัฒนาและประยุกตใ์ช้พชืสมนุไพรในภาคเหนอืตอนบนสู่

ผลติภณัฑเ์พื่อสุขภาพและความงาม (Development and 

Application of Medicinal Plants in Upper Northern Thailand for 

Health and Beauty Products)

4931A60CC441 R095 ชุด ความหลากหลายทางพันธุกรรมของพชืตระกูล Zanthoxylum spp. ในภาคเหนอื 

ประเทศไทย และฤทธิต์า้นการอักเสบของน้ ามนัหอมระเหยจากใบและผล

ดร.พัชรวรรณ ตันอมาตย

รัตน์

คณะเภสัชศาสตร์ การพัฒนาและประยุกตใ์ช้พชืสมนุไพรในภาคเหนอืตอนบนสู่

ผลติภณัฑเ์พื่อสุขภาพและความงาม (Development and 

Application of Medicinal Plants in Upper Northern Thailand for 

Health and Beauty Products)

R095.1 ย่อย การพัฒนาเคร่ืองหมายโมเลกุลส าหรับการจ าแนกพชืตระกูล Zanthoxylum spp. นางสุกัญญา  สบืแสน คณะวทิยาศาสตร์ การพัฒนาและประยุกตใ์ช้พชืสมนุไพรในภาคเหนอืตอนบนสู่

ผลติภณัฑเ์พื่อสุขภาพและความงาม (Development and 

Application of Medicinal Plants in Upper Northern Thailand for 

Health and Beauty Products)

R095.2 ย่อย การคดักรองฤทธิต์า้นอักเสบในอนิเตอร์ลวิคนิ-1 และอนิเตอร์ลวิคนิ-6 ของ

น้ ามนัหอมระเหยของใบและผลจากพชืสกุล Zanthoxylum ในภาคเหนอื 

องคป์ระกอบและสารส าคญัของน้ ามนัหอมระเหยที่มฤีทธิต์า้นอักเสบ

ดร.พัชรวรรณ ตันอมาตย

รัตน์

คณะเภสัชศาสตร์ การพัฒนาและประยุกตใ์ช้พชืสมนุไพรในภาคเหนอืตอนบนสู่

ผลติภณัฑเ์พื่อสุขภาพและความงาม (Development and 

Application of Medicinal Plants in Upper Northern Thailand for 

Health and Beauty Products)
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OTP รหัสโครงการ
ประเภท

โครงการ
ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ สงักัด กลุ่ม Program based

E7C3B5C02073 R096 เดี่ยว การพัฒนาเคอร์ควิมนิไมเซลลจ์ากไฮโดรโฟบกิไคโตแซนเพื่อใช้ในการรักษามะเร็ง นางสาวศุภางค ์คนดี คณะเภสัชศาสตร์ การพัฒนาและประยุกตใ์ช้พชืสมนุไพรในภาคเหนอืตอนบนสู่

ผลติภณัฑเ์พื่อสุขภาพและความงาม (Development and 

Application of Medicinal Plants in Upper Northern Thailand for 

Health and Beauty Products)

1367A0E839B6 R103 เดี่ยว ผลของเนเฟอรีนและยาโรสุวาสแตตนิตอ่โรคตับคั่งไขมนัที่ไมไ่ดเ้กดิจาก

แอลกอฮอลใ์นหนูที่เหนี่ยวน าดว้ยอาหารไขมนัสูง

ดร.ณรงคศ์ักดิ์ มั่นคง คณะแพทยศาสตร์ การพัฒนาและประยุกตใ์ช้พชืสมนุไพรในภาคเหนอืตอนบนสู่

ผลติภณัฑเ์พื่อสุขภาพและความงาม (Development and 

Application of Medicinal Plants in Upper Northern Thailand for 

Health and Beauty Products)

BE8BD6ECF943 R113 เดี่ยว ศักยภาพในการตา้นเบาหวานของสารสกัดผลกาแฟดบิ ผศ.ดร.อัจฉราภรณ์ ดวงใจ คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์ การพัฒนาและประยุกตใ์ช้พชืสมนุไพรในภาคเหนอืตอนบนสู่

ผลติภณัฑเ์พื่อสุขภาพและความงาม (Development and 

Application of Medicinal Plants in Upper Northern Thailand for 

Health and Beauty Products)

AE1988C58234 R114 เดี่ยว ฤทธิป์อ้งกันของสารสกัดผลหมอ่นสมีว่งตอ่ภาวะไตเปน็พษิในหนูที่ไดรั้บยาไซโปร

ฟลอกซาซนิ

นางสาวศศวิมิล  พรมสาร คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์ การพัฒนาและประยุกตใ์ช้พชืสมนุไพรในภาคเหนอืตอนบนสู่

ผลติภณัฑเ์พื่อสุขภาพและความงาม (Development and 

Application of Medicinal Plants in Upper Northern Thailand for 

Health and Beauty Products)

674D18E0BE4F R115 เดี่ยว การศกึษาฤทธิช์ะลอวัย ตา้นอนุมลูอสิระ และยับย้ังเอนไซมไ์ทโรซเินสของสาร

สกัดสมนุไพรพื้นบา้นในจังหวัดพะเยา

ดร.กนกกาญจน ์พรหมนอ้ย คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์ การพัฒนาและประยุกตใ์ช้พชืสมนุไพรในภาคเหนอืตอนบนสู่

ผลติภณัฑเ์พื่อสุขภาพและความงาม (Development and 

Application of Medicinal Plants in Upper Northern Thailand for 

Health and Beauty Products)

17C8EFAF70D3 R117 เดี่ยว ศักยภาพของสารสกัดไมยราบในการพัฒนาเปน็สารกันเสยีในเคร่ืองส าอาง ดร.อัจฉริยา ยศบญุเรือง คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์ การพัฒนาและประยุกตใ์ช้พชืสมนุไพรในภาคเหนอืตอนบนสู่

ผลติภณัฑเ์พื่อสุขภาพและความงาม (Development and 

Application of Medicinal Plants in Upper Northern Thailand for 

Health and Beauty Products)
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OTP รหัสโครงการ
ประเภท

โครงการ
ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ สงักัด กลุ่ม Program based

3B19E8A1347C R118 เดี่ยว องคป์ระกอบทางเคมแีละฤทธิต์า้นอนุมลูอสิระของไผ่จดื นางสาวรุ่งทพิย์ ทองบญุโท คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์ การพัฒนาและประยุกตใ์ช้พชืสมนุไพรในภาคเหนอืตอนบนสู่

ผลติภณัฑเ์พื่อสุขภาพและความงาม (Development and 

Application of Medicinal Plants in Upper Northern Thailand for 

Health and Beauty Products)

CA7D248DD9CD R119 เดี่ยว การประยุกตใ์ช้ผลติภณัฑช์าใบงามอ้นตอ่การยับย้ังการรุกรานของเซลลม์ะเร็ง

เตา้นมมนุษย์

นายคมศักดิ์ พนิธะ คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์ การพัฒนาและประยุกตใ์ช้พชืสมนุไพรในภาคเหนอืตอนบนสู่

ผลติภณัฑเ์พื่อสุขภาพและความงาม (Development and 

Application of Medicinal Plants in Upper Northern Thailand for 

Health and Beauty Products)

5D5BBD3E62BF R120 เดี่ยว การประยุกตใ์ช้ประโยชนด์า้นสุขภาพและชะลอวัยของวัสดุเหลอืทิ้งสว่นของใบ ล า

ตน้ และรากของงามอ้น ดว้ยการวเิคราะหป์ริมาณกรดโรสมารินกิและฤทธิท์าง

ชีวภาพ

นางสาวอรดา ชุมภคู า คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์ การพัฒนาและประยุกตใ์ช้พชืสมนุไพรในภาคเหนอืตอนบนสู่

ผลติภณัฑเ์พื่อสุขภาพและความงาม (Development and 

Application of Medicinal Plants in Upper Northern Thailand for 

Health and Beauty Products)

859C08CF065B R121 เดี่ยว กลไกระดับโมเลกุลของสารสกัดโปรแอนโธไซยานดินิจากผลติภณัฑข์า้วแดงตรา

ดอกค าใตต้อ่การปอ้งกันเซลลเ์ย่ือบผิุวปอดอักเสบจากอนุภาคฝุ่นขนาดเล็กที่เกดิ

จากควันไฟปา่จังหวัดพะเยา

ดร.พยุงศักดิ์ ตันตไิพบลูย์

วงศ์

คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์ การพัฒนาและประยุกตใ์ช้พชืสมนุไพรในภาคเหนอืตอนบนสู่

ผลติภณัฑเ์พื่อสุขภาพและความงาม (Development and 

Application of Medicinal Plants in Upper Northern Thailand for 

Health and Beauty Products)

D0A56C298CB7 R122 เดี่ยว ประสทิธภิาพของของน้ ามนังามอ้นและสารสกัดจากงามอ้นที่อุดมดว้ยกรดโรสมา

รินกิตอ่การลดภาวะเครียดออกซเิดชัน การยับย้ังการกอ่กลายพันธุแ์ละปฏกิริิยา

ไกลเคชัน

ดร.วชิราภรณ์ ทพิย์สุวรรณ คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์ การพัฒนาและประยุกตใ์ช้พชืสมนุไพรในภาคเหนอืตอนบนสู่

ผลติภณัฑเ์พื่อสุขภาพและความงาม (Development and 

Application of Medicinal Plants in Upper Northern Thailand for 

Health and Beauty Products)
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OTP รหัสโครงการ
ประเภท

โครงการ
ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ สงักัด กลุ่ม Program based

19E174C1796E R127 เดี่ยว ฤทธิข์องสารสกัดไพลตอ่การตา้นการอักเสบของระบบประสาทในแบบจ าลอง

ภาวะซมึเศร้าที่ถูกเหนี่ยวน าดว้ยสารไลโพโพลแีซคคาไรด์

นางสาวรัชนพีร กงซยุ คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์ การพัฒนาและประยุกตใ์ช้พชืสมนุไพรในภาคเหนอืตอนบนสู่

ผลติภณัฑเ์พื่อสุขภาพและความงาม (Development and 

Application of Medicinal Plants in Upper Northern Thailand for 

Health and Beauty Products)

A0C505801B50 R129 เดี่ยว ผลของเนเฟอรีนในการปอ้งกันความบกพร่องทางความจ าในหนูอว้นที่มภีาวะ

น้ าตาลในเลอืดสูง

ดร.กนกทพิย์ เพชรรัตน์ คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์ การพัฒนาและประยุกตใ์ช้พชืสมนุไพรในภาคเหนอืตอนบนสู่

ผลติภณัฑเ์พื่อสุขภาพและความงาม (Development and 

Application of Medicinal Plants in Upper Northern Thailand for 

Health and Beauty Products)

AF84F9ABDE5C R130 เดี่ยว ผลของเนเฟอรีนและโรซวุาสแตตนิตอ่ความอว้นและการดื้อตอ่อนิซลูนิของ

เนื้อเย่ือไขมนัชนดิขาวในหนูที่ไดรั้บอาหารไขมนัสูง

ดร.อ านาจ ออ่นสอาด คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์ การพัฒนาและประยุกตใ์ช้พชืสมนุไพรในภาคเหนอืตอนบนสู่

ผลติภณัฑเ์พื่อสุขภาพและความงาม (Development and 

Application of Medicinal Plants in Upper Northern Thailand for 

Health and Beauty Products)

DC825435721A R131 เดี่ยว การศกึษาฤทธิข์องสมนุไพรพื้นบา้นที่มผีลกับการยับย้ังการท างานของเอนไซมท์ี่

เกี่ยวขอ้งกับโรคไมต่ดิตอ่เร้ืองรังบางชนดิ

นายณัฐพล  ทศันสุวรรณ คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์ การพัฒนาและประยุกตใ์ช้พชืสมนุไพรในภาคเหนอืตอนบนสู่

ผลติภณัฑเ์พื่อสุขภาพและความงาม (Development and 

Application of Medicinal Plants in Upper Northern Thailand for 

Health and Beauty Products)

40F06CCD1079 R123 เดี่ยว การพัฒนาสูตรผลติภณัฑส์เปรย์น้ าแร่นาโนจากน้ าตก/บอ่ซบัน้ าอุ่นภซูาง ดร.สุรีวัลย์ บ ารุงไทย คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์ การพัฒนาและประยุกตใ์ช้พชืสมนุไพรในภาคเหนอืตอนบนสู่

ผลติภณัฑเ์พื่อสุขภาพและความงาม (Development and 

Application of Medicinal Plants in Upper Northern Thailand for 

Health and Beauty Products)
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OTP รหัสโครงการ
ประเภท

โครงการ
ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ สงักัด กลุ่ม Program based

 ED98DA09A996 R042 ชุด การพัฒนาพชืแกน่ตะวัน (Helianthus tuberosus L.)  เปน็ผลติภณัฑเ์พื่อความงาม

จากธรรมชาติ

ผศ.ดร.สทิธศิักดิ์ ปิ่นมงคล

กุล

คณะวทิยาศาสตร์ การพัฒนาและประยุกตใ์ช้พชืสมนุไพรในภาคเหนอืตอนบนสู่

ผลติภณัฑเ์พื่อสุขภาพและความงาม (Development and 

Application of Medicinal Plants in Upper Northern Thailand for 

Health and Beauty Products)

R042.1 ย่อย การศกึษาศักยภาพภาพพื้นที่เกษตรอนิทรีย์จังหวัดพะเยาตอ่ปริมาณและคณุภาพ

ของผลผลติแกน่ตะวัน

ผศ.ดร.สทิธศิักดิ์ ปิ่นมงคล

กุล

คณะวทิยาศาสตร์ การพัฒนาและประยุกตใ์ช้พชืสมนุไพรในภาคเหนอืตอนบนสู่

ผลติภณัฑเ์พื่อสุขภาพและความงาม (Development and 

Application of Medicinal Plants in Upper Northern Thailand for 

Health and Beauty Products)

R042.2 ย่อย การศกึษาสารสกัดแกน่ตะวันเบื้องตน้เพื่อตั้งสูตรเคร่ืองส าอางส าหรับผิวหนัง ดร.กัลยา จ าปาทอง คณะวทิยาศาสตร์ การพัฒนาและประยุกตใ์ช้พชืสมนุไพรในภาคเหนอืตอนบนสู่

ผลติภณัฑเ์พื่อสุขภาพและความงาม (Development and 

Application of Medicinal Plants in Upper Northern Thailand for 

Health and Beauty Products)

R042.3 ย่อย การศกึษาฤทธิต์า้นออกซเิดชันและฤทธิท์างชีวภาพของสารประกอบฟนีอลกิจาก

แกน่ตะวันในจังหวัดพะเยา

ดร.ชัยพัฒน ์ลาพนิี คณะวทิยาศาสตร์ การพัฒนาและประยุกตใ์ช้พชืสมนุไพรในภาคเหนอืตอนบนสู่

ผลติภณัฑเ์พื่อสุขภาพและความงาม (Development and 

Application of Medicinal Plants in Upper Northern Thailand for 

Health and Beauty Products)
45753BBBB23D R066 เดี่ยว การจัดการการเผาในที่โลง่เพื่อแกป้ญัหาหมอกควันในจังหวัดพะเยา: มาตรการ

ลดปญัหาหมอกควันดว้ยการเผาแบบมกีารควบคมุที่เหมาะสม

ดร.สทิธชิัย พมิลศรี วทิยาลัยพลังงานและ

สิ่งแวดลอ้ม

เทคโนโลยีและการจัดการกา๊ซเรือนกระจกเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน

 (Greenhouse gas mitigation technology and management for 

sustainable development)

 FE0C11B19C5E R067 เดี่ยว  การประยุกตใ์ช้แบบจ าลองมลภาวะอากาศในการประเมนิแหลง่ก าเนดิของโอโซน

ผิวพื้นในพื้นที่ภาคเหนอืตอนบนของประเทศไทย ในช่วงการเผาไหมช้ีวมวลสูง

ดร.ธรีชัย อ านวยลอ้เจริญ วทิยาลัยพลังงานและ

สิ่งแวดลอ้ม

เทคโนโลยีและการจัดการกา๊ซเรือนกระจกเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน

 (Greenhouse gas mitigation technology and management for 

sustainable development)

 8FE4921A413C R074 เดี่ยว เทคโนโลยีการดักจับกา๊ซคาร์บอนไดออกไซดด์ว้ยกระบวนการดูดซบัดว้ยถา่นกัม

มนัต์

ผศ.ดร.อนุสรณ์ บญุปก วทิยาลัยพลังงานและ

สิ่งแวดลอ้ม

เทคโนโลยีและการจัดการกา๊ซเรือนกระจกเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน

 (Greenhouse gas mitigation technology and management for 

sustainable development)
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OTP รหัสโครงการ
ประเภท

โครงการ
ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ สงักัด กลุ่ม Program based

 6D88B7330C39 R083 เดี่ยว การผลติโมโนโคลนอลแอนตบิอดตีอ่เชื้อสเตรปโตคอคคสั ซอูสิ ซโีรไทป ์2 เพื่อ

ประยุกตใ์ช้งานดา้นการตรวจวนิจิฉัย

ดร.กรุง ผิวพรรณ์ คณะสหเวชศาสตร์ การใช้องคค์วามรู้ทางจุลชีววทิยาและวทิยาศาสตร์การแพทย์

เพื่อความเปน็เลศิทางวชิาการและพัฒนาคณุภาพชีวติของชุมชน 

(Implementation of the Knowledges of Microbiology and 

Medical Science for Frontier Research and Quality of 

Community Life)

41552F2224B3 R087 เดี่ยว การประยุกตใ์ช้แอนไครินที่มคีวามสามารถในการจับสูงตอ่โปรตนีแคบซดิเพื่อ

ยับย้ังการเพิ่มจ านวนของไวรัสเอชไอว-ี1

ดร.สมโภช เสาร์อนิ คณะสหเวชศาสตร์ การใช้องคค์วามรู้ทางจุลชีววทิยาและวทิยาศาสตร์การแพทย์

เพื่อความเปน็เลศิทางวชิาการและพัฒนาคณุภาพชีวติของชุมชน 

(Implementation of the Knowledges of Microbiology and 

Medical Science for Frontier Research and Quality of 

Community Life)

 9D14D86570A0 R092 เดี่ยว การพัฒนาเทคนคิปฏกิริิยาลูกโซโ่พลเิมอเรสเพื่อจ าแนกชนดิยุงกน้ปลอ่งกลุ่ม

ซบัซอ้น Anopheles barbirostris ในประเทศไทย

ดร.สทิธพิร สุวรรณมติร คณะสหเวชศาสตร์ การใช้องคค์วามรู้ทางจุลชีววทิยาและวทิยาศาสตร์การแพทย์

เพื่อความเปน็เลศิทางวชิาการและพัฒนาคณุภาพชีวติของชุมชน 

(Implementation of the Knowledges of Microbiology and 

Medical Science for Frontier Research and Quality of 

Community Life)

8B92C87BB833 R116 เดี่ยว การส ารวจความชุก และคณุลักษณะทางอณูชีวโมเลกุล ของเชื้อคริพโตสปอ

ริเดยีม ในแหลง่น้ าจังหวัดพะเยา ประเทศไทย

นายธัชพล เมธารัชกุล คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์ การใช้องคค์วามรู้ทางจุลชีววทิยาและวทิยาศาสตร์การแพทย์

เพื่อความเปน็เลศิทางวชิาการและพัฒนาคณุภาพชีวติของชุมชน 

(Implementation of the Knowledges of Microbiology and 

Medical Science for Frontier Research and Quality of 

Community Life)

 01A91EB92B66 R124 เดี่ยว การศกึษาอุบตักิารณ์ของคลอเลราทอกซนิฟาจ และเชื้ออหวิาตท์ี่พบในแหลง่น้ า

ธรรมชาต ิและการจัดเรียงตัวทางพันธุกรรมของคลอเลราทอกซนิฟาจในยีโน

มของเชื้ออหวิาต ์เพื่อประเมนิความเสี่ยงในการกอ่โรคอหวิาต์

นางสาวนศิรา บญุเกดิ คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์ การใช้องคค์วามรู้ทางจุลชีววทิยาและวทิยาศาสตร์การแพทย์

เพื่อความเปน็เลศิทางวชิาการและพัฒนาคณุภาพชีวติของชุมชน 

(Implementation of the Knowledges of Microbiology and 

Medical Science for Frontier Research and Quality of 

Community Life)
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OTP รหัสโครงการ
ประเภท

โครงการ
ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ สงักัด กลุ่ม Program based

4BAF1F2682AF R125 เดี่ยว การศกึษาการเกดิโรค Trypanosomiasis evansi ในสัตวเ์ศรษฐกจิที่เลี้ยงในจังหวัด

พะเยา

ดร.อรอ าไพ จา่ภา คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์ การใช้องคค์วามรู้ทางจุลชีววทิยาและวทิยาศาสตร์การแพทย์

เพื่อความเปน็เลศิทางวชิาการและพัฒนาคณุภาพชีวติของชุมชน 

(Implementation of the Knowledges of Microbiology and 

Medical Science for Frontier Research and Quality of 

Community Life)

E7623146DADF R126 เดี่ยว การคดัแยกแบคทเีรียสกุล Methylobactrium ที่มคีวามสามารถในการสร้าง

สารประกอบช่วยสง่เสริมการเจริญของพชืจากใบของพชืสมนุไพรธรรมชาตบิาง

ชนดิ

ดร.ธนวุฒ ิพรหมบญัชาชัย คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์ การใช้องคค์วามรู้ทางจุลชีววทิยาและวทิยาศาสตร์การแพทย์

เพื่อความเปน็เลศิทางวชิาการและพัฒนาคณุภาพชีวติของชุมชน 

(Implementation of the Knowledges of Microbiology and 

Medical Science for Frontier Research and Quality of 

Community Life)

E098FBAD5587 R128 เดี่ยว ความชุกและการดื้อตอ่ยาปฏชิีวนะของเชื้อ Vibrio parahaemolyticus และ V. 

cholerae ในอาหารทะเลจากตลาดสดและซปุเปอร์มาเกตในจังหวัดพะเยา

ดร.อชิรญา ศริิภาพ คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์ การใช้องคค์วามรู้ทางจุลชีววทิยาและวทิยาศาสตร์การแพทย์

เพื่อความเปน็เลศิทางวชิาการและพัฒนาคณุภาพชีวติของชุมชน 

(Implementation of the Knowledges of Microbiology and 

Medical Science for Frontier Research and Quality of 

Community Life)

8FC5605F77AD R132 เดี่ยว ประสทิธผิลของการรับประทานวติามนิดเีสริมตอ่การควบคมุระดับน้ าตาลและ

ภาวะเครียดออกซเิดชันในผู้ปว่ยโรคเบาหวานชนดิที่ 2

ดร.สุรศักดิ์ ใจเขยีนดี คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์ การใช้องคค์วามรู้ทางจุลชีววทิยาและวทิยาศาสตร์การแพทย์

เพื่อความเปน็เลศิทางวชิาการและพัฒนาคณุภาพชีวติของชุมชน 

(Implementation of the Knowledges of Microbiology and 

Medical Science for Frontier Research and Quality of 

Community Life)

 53AD63EA49EF R111 เดี่ยว การประมาณอายุจากกระดูกสันหลังระดับกระเบนเหน็บในประชากรไทย ดร.ภวูดล ดว้งโต คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์ การใช้องคค์วามรู้ทางจุลชีววทิยาและวทิยาศาสตร์การแพทย์

เพื่อความเปน็เลศิทางวชิาการและพัฒนาคณุภาพชีวติของชุมชน 

(Implementation of the Knowledges of Microbiology and 

Medical Science for Frontier Research and Quality of 

Community Life)

840A0321549F R043 เดี่ยว วธิกีารประมาณคา่ส าหรับปญัหาความเปน็ไปไดแ้บบแยกสว่นและปญัหาจุดตรึง

ของการสง่หลายคา่และการประยุกต์

ดร.วัชรภรณ์ ช่อล าเจยีก คณะวทิยาศาสตร์ วจิัยคณิตศาสตร์และการประยุกตใ์ช้ส าหรับการหาผลเฉลย 

(Research on Mathematics and Its Applications for Finding 

Solutions)
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โครงการ
ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ สงักัด กลุ่ม Program based

 FB4DAAA5B61B R044 เดี่ยว การหาคา่พารามเิตอร์จากแบบจ าลองพลังงานมดืแบบฮอโลกราฟกิ ดร.ศุภกร จันเลน คณะวทิยาศาสตร์ วจิัยคณิตศาสตร์และการประยุกตใ์ช้ส าหรับการหาผลเฉลย 

(Research on Mathematics and Its Applications for Finding 

Solutions)

 4474F658D7D2 R045 เดี่ยว การประยุกตอ์สการไฮเพอร์เซอร์เคลิกับปญัหาการเรียนรู้จากขอ้มลูตัวอย่าง n ชุด ผศ.ดร.กรรณิการ์ ข าพึ่งสน คณะวทิยาศาสตร์ วจิัยคณิตศาสตร์และการประยุกตใ์ช้ส าหรับการหาผลเฉลย 

(Research on Mathematics and Its Applications for Finding 

Solutions)

 BA908D9CAF20 R047 เดี่ยว การพัฒนาของตัวควบคมุแบบผสมใหมส่ าหรับการท ามคีวามเสถยีรภาพของ

โครงขา่ยประสาทเทยีมที่ซบัซอ้นดว้ยตัวควบคูแ่ละตัวหนว่งแปรผันตามเวลาแบบ

ผสม

ดร.วาจารี วรีะ คณะวทิยาศาสตร์ วจิัยคณิตศาสตร์และการประยุกตใ์ช้ส าหรับการหาผลเฉลย 

(Research on Mathematics and Its Applications for Finding 

Solutions)

 F2A4CF7B1FF6 R048 เดี่ยว โครงสร้างไฮเพอร์แขนงใหม:่ พชีคณิตยูพไีฮเพอร์ ผศ.ดร.อัยเรศ เอี่ยมพันธ์ คณะวทิยาศาสตร์ วจิัยคณิตศาสตร์และการประยุกตใ์ช้ส าหรับการหาผลเฉลย 

(Research on Mathematics and Its Applications for Finding 

Solutions)

 AE65AB8A7D20 R053 เดี่ยว การออกแบบและพัฒนาคณุสมบตัติัวเร่งปฏกิริิยาเมทลัโลซนีเพื่อใช้

สังเคราะหบ์ล็อคโคพอลเิมอร์ของพอลเิอสเตอร์ โดยอาศัยวธิกีารจ าลองแบบทาง

คอมพวิเตอร์

ผศ.ดร.จติระยุทธ ์จติออ่น

นอ้ม

คณะวทิยาศาสตร์ วจิัยคณิตศาสตร์และการประยุกตใ์ช้ส าหรับการหาผลเฉลย 

(Research on Mathematics and Its Applications for Finding 

Solutions)

 2964F0983232 R057 เดี่ยว การพัฒนาของตัวสังเกตแบบเต็มก าลังส าหรับระบบสลับตัวแปรมากที่ซบัซอ้นที่มี

ตัวหนว่งแปรผันตามเวลาและมกีารเชื่อมโยงระหวา่งตัวแปร

ดร.ธรีพงษ ์หลา้อนิเชื้อ คณะวทิยาศาสตร์ วจิัยคณิตศาสตร์และการประยุกตใ์ช้ส าหรับการหาผลเฉลย 

(Research on Mathematics and Its Applications for Finding 

Solutions)

4489A2C16184 R004 เดี่ยว การตอบสนองทางสรีรวทิยาและชีวเคมขีองลูกปลาบกึตอ่การเปลี่ยนแปลง 

อุณหภมูขิองน้ าแบบฉับพลัน

ดร.ไพบลูย์ ปะนาเส คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ

การพัฒนาและบริหารจัดการประมงเชิงบรูณาการ เพื่อความ

เขม้แข็งของชุมชน ระยะที่ 1 (Developments and integrated 

fishery managements for community empowerment  (Phase 1))

DAAE965EAF7C R005 เดี่ยว ผลของการเสริมน้ ามนังามอ้นในอาหารตอ่อัตราการเจริญเตบิโต ปริมาณกรด

ไขมนัในเนื้อปลา และระดับการแสดงออกของยีน fatty acid delta-6 desaturase 

ในปลานลิ

ผศ.ดร.ดุจฤด ีปานพรหมมิ

นทร์

คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ

การพัฒนาและบริหารจัดการประมงเชิงบรูณาการ เพื่อความ

เขม้แข็งของชุมชน ระยะที่ 1 (Developments and integrated 

fishery managements for community empowerment  (Phase 1))
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34409F9F7218 R006 เดี่ยว การศกึษาระดับน้ าที่เหมาะสมเพื่อลดความเสยีหายของสัตวน์้ าจากสภาวะการ

เปลี่ยนแปลงอากาศแบบสุดขัว้ในกวา๊นพะเยา

ดร.ไพบลูย์ ปะนาเส คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ

การพัฒนาและบริหารจัดการประมงเชิงบรูณาการ เพื่อความ

เขม้แข็งของชุมชน ระยะที่ 1 (Developments and integrated 

fishery managements for community empowerment  (Phase 1))

86C38ADD566D R007 เดี่ยว การบริหารจัดการทรัพยากรประมงในอา่งเก็บน้ าแมต่  าเพื่อการอนุรักษแ์ละการ

ใช้ประโยชนจ์ากแหลง่น้ าอย่างย่ังยืน

ผศ.ดร.กัญญาณัฐ สุนทร

ประสทิธิ์

คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ

การพัฒนาและบริหารจัดการประมงเชิงบรูณาการ เพื่อความ

เขม้แข็งของชุมชน ระยะที่ 1 (Developments and integrated 

fishery managements for community empowerment  (Phase 1))

5B3C92A9F792 R012 เดี่ยว ผลของการเสริมยีสต ์Saccharomyces cerevisiae รูปแบบตา่งๆ ตอ่ การ

เจริญเตบิโต การตอบสนองทางภมูคิุม้กัน และการตา้นทานตอ่เชื้อแบคทเีรียกอ่

โรคในปลานลิ (Oreochromis niloticus Linn.)

ดร.กรทพิย์   กันนกิาร์ คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ

การพัฒนาและบริหารจัดการประมงเชิงบรูณาการ เพื่อความ

เขม้แข็งของชุมชน ระยะที่ 1 (Developments and integrated 

fishery managements for community empowerment  (Phase 1))

239977B56C18 R013 เดี่ยว การเสริม Prebiotic ในอาหารเพื่อเพิ่มประสทิธภิาพของโปรไบโอตกิ (Probiotics) 

ตอ่การเจริญเตบิโต การตอบสนองทางภมูคิุม้กัน และความตา้นทานโรคของปลา

นลิ (Oreochromis niloticus Linn.)

ดร.กรทพิย์   กันนกิาร์ คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ

การพัฒนาและบริหารจัดการประมงเชิงบรูณาการ เพื่อความ

เขม้แข็งของชุมชน ระยะที่ 1 (Developments and integrated 

fishery managements for community empowerment  (Phase 1))

7DD57D4F7A0D R014 เดี่ยว ผลของภาวะเครียดจากอุณหภมูติอ่ระดับการแสดงออกของยีนกลุ่ม antioxidant 

enzymes ในปลานลิและปลาตะเพยีนขาว

ผศ.ดร.ดุจฤด ีปานพรหมมิ

นทร์

คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ

การพัฒนาและบริหารจัดการประมงเชิงบรูณาการ เพื่อความ

เขม้แข็งของชุมชน ระยะที่ 1 (Developments and integrated 

fishery managements for community empowerment  (Phase 1))

ED59F5CE0A79 R018 เดี่ยว คณุก าลังกนิอะไรอยู่? วธิทีางพันธุศาสตร์โมเลกุลใหมใ่นการตรวจสอบความ

ถูกตอ้งของผลติภณัฑท์ี่ท ามาจากปลา ในจังหวัดพะเยา

ดร.ฉัตรมงคล สุวรรณภมูิ คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ

การพัฒนาและบริหารจัดการประมงเชิงบรูณาการ เพื่อความ

เขม้แข็งของชุมชน ระยะที่ 1 (Developments and integrated 

fishery managements for community empowerment  (Phase 1))

10E7A88FB99B R020 เดี่ยว การพัฒนาวธิกีารจัดจ าแนกและตรวจสอบการปลอมปนสาหร่ายสเีขยีวแกมน้ า

เงนิที่สามารถสร้างสารพษิในกวา๊นพะเยา จังหวัดพะเยา

ดร.ฉัตรมงคล สุวรรณภมูิ คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ

การพัฒนาและบริหารจัดการประมงเชิงบรูณาการ เพื่อความ

เขม้แข็งของชุมชน ระยะที่ 1 (Developments and integrated 

fishery managements for community empowerment  (Phase 1))
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EA51DE81BA1B R031 เดี่ยว ผลของอนุภาคโปรเจนเตอโรนตอ่การพัฒนารังไขป่ลานลิ นายเกรียงไกร  สตีะพันธุ์ คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ

การพัฒนาและบริหารจัดการประมงเชิงบรูณาการ เพื่อความ

เขม้แข็งของชุมชน ระยะที่ 1 (Developments and integrated 

fishery managements for community empowerment  (Phase 1))

412B6211CE41 R008 เดี่ยว ระบบฐานขอ้มลูเว็บไซตเ์พื่อแสดงผลและประเมนิคณุภาพระบบนเิวศของแหลง่

น้ าที่ส าคญัในจังหวัดพะเยา

ผศ.ดร.กัญญาณัฐ สุนทร

ประสทิธิ์

คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ

การพัฒนาและบริหารจัดการประมงเชิงบรูณาการ เพื่อความ

เขม้แข็งของชุมชน ระยะที่ 1 (Developments and integrated 

fishery managements for community empowerment  (Phase 1))
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C1B57A80EEAC R081 เดี่ยว การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจประเมนิการแกวง่ของจุดศูนย์กลางมวลของล าตัวขณะ

ทรงตัวในผู้สูงอายุในชุมชน

นายวรีะศักดิ์ ตะ๊ปญัญา คณะสหเวชศาสตร์ การพัฒนาคณุภาพบริการสุขภาพเพื่อรองรับสังคมสูงอายุ 

(Development quality of health services for the elderly)

79DC22335E39 R082 เดี่ยว การพัฒนาสมการท านายความแข็งแรงของกลา้มเนื้อขอ้เทา้ที่ใช้ควบคมุการทรง

ตัวในผู้สูงอายุ

นายวรีะศักดิ์ ตะ๊ปญัญา คณะสหเวชศาสตร์ การพัฒนาคณุภาพบริการสุขภาพเพื่อรองรับสังคมสูงอายุ 

(Development quality of health services for the elderly)

 E42C391EB6C9 R084 เดี่ยว ความเที่ยงและความเชื่อมั่นของการทดสอบการยกขาสูงสลับกัน 2 นาท ีส าหรับ

ประเมนิความทนทานของหวัใจและระบบหายใจในผู้สูงอายุ

นางสาวอรุณรัตน ์ศรีทะวงษ์ คณะสหเวชศาสตร์ การพัฒนาคณุภาพบริการสุขภาพเพื่อรองรับสังคมสูงอายุ 

(Development quality of health services for the elderly)

DF086021928F R093 เดี่ยว ภาวะเปราะบางและระดับสารบง่ชี้ทางชีวภาพในผู้ปว่ยโรคเบาหวานชนดิที่ 2 นางสาวปาจรีย์ มานอ้ย คณะสหเวชศาสตร์ การพัฒนาคณุภาพบริการสุขภาพเพื่อรองรับสังคมสูงอายุ 

(Development quality of health services for the elderly)

6C0CACDFEF83 R101 เดี่ยว ความแตกฉานดา้นสุขภาพของผู้สูงอายุในกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหติสูง ชนบท

ภาคเหนอื

ดร.เกษแกว้ เสยีงเพราะ คณะแพทยศาสตร์ การพัฒนาคณุภาพบริการสุขภาพเพื่อรองรับสังคมสูงอายุ 

(Development quality of health services for the elderly)

 1F07B9034F4E R102 เดี่ยว พฤตกิรรมการดูแลตนเองและคณุภาพชีวติของผู้สูงอายุ กลุ่มชนชาตพิันธุท์ี่อยู่ใน

เขตชนบทภาคเหนอื ประเทศไทย

ดร.เกษแกว้ เสยีงเพราะ คณะแพทยศาสตร์ การพัฒนาคณุภาพบริการสุขภาพเพื่อรองรับสังคมสูงอายุ 

(Development quality of health services for the elderly)

B1D51798B819 R109 เดี่ยว ประสทิธผิลของสวนชุมชนเกี่ยวกับคณุภาพชีวติของผู้สูงอายุ ในจังหวัดพะเยา 

ประเทศไทย

นายพทิกัษพ์งศ ์ปนัตะ๊ คณะพยาบาลศาสตร์ การพัฒนาคณุภาพบริการสุขภาพเพื่อรองรับสังคมสูงอายุ 

(Development quality of health services for the elderly)

2C5F31541DEC R110 เดี่ยว การพัฒนาระบบการดูแลอย่างตอ่เนื่อง: กรณีศกึษาผู้สูงอายุที่มภีาวะกระดูก

สะโพกหกั

ผศ.ดร.ปะราล ีโอภาสนันท์ คณะพยาบาลศาสตร์ การพัฒนาคณุภาพบริการสุขภาพเพื่อรองรับสังคมสูงอายุ 

(Development quality of health services for the elderly)

2239FC8D98BB R141 เดี่ยว ปจัจัยเชิงสาเหตุที่มอีทิธพิลและแนวทางการเสริมสร้างการท างานอย่างมคีวามสุข

  ของผู้สูงอายุในสังคมชนบทไทย ภายใตบ้ริบทไทยแลนด ์4.0

นายสาธติ เชื้ออยู่นาน คณะวทิยาการจัดการและ

สารสนเทศศาสตร์

การพัฒนาคณุภาพบริการสุขภาพเพื่อรองรับสังคมสูงอายุ 

(Development quality of health services for the elderly)
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OTP รหัสโครงการ
ประเภท

โครงการ
ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ สงักัด กลุ่ม Program based

655FEF45CA71 R001 ชุด การบริหารจัดการเชิงพื้นที่เพื่อสง่เสริม "ลิ้นจี่คณุภาพแมใ่จ" สู่ความย่ังยืน นายสมชาต ิธนะ คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ

นวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลติลิ้นจี่คณุภาพ การเพิ่มมลูคา่

และการใช้ประโยชนล์ิ้นจี่ (Innovation and technology to 

produce premium lychees, value added and utilization of 

lychees)

R001.1 ย่อย การพัฒนาแอพพลเิคชั่นระบบการตรวจสอบย้อนกลับและการซื้อขายลิ้นจี่

ออนไลน์

ดร.สุรีย์พร แสงวงศ์ คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ

นวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลติลิ้นจี่คณุภาพ การเพิ่มมลูคา่

และการใช้ประโยชนล์ิ้นจี่ (Innovation and technology to 

produce premium lychees, value added and utilization of 

lychees)

R001.2 ย่อย ผลของการหอ่ผลกอ่นการเก็บเกี่ยว และการใช้สารปอ้งกันการเกดิสนี้ าตาลหลัง

การเก็บเกี่ยวเพื่อรักษาคณุภาพและการยืดอายุการเก็บรักษาลิ้นจี่พันธุฮ์งฮวย

ดร.วาสนา  พทิกัษพ์ล คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ

นวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลติลิ้นจี่คณุภาพ การเพิ่มมลูคา่

และการใช้ประโยชนล์ิ้นจี่ (Innovation and technology to 

produce premium lychees, value added and utilization of 

lychees)

R001.3 ย่อย การศกึษาหว่งโซอุ่ปทานของลิ้นจี่แมใ่จ สู่การพัฒนาลิ้นจี่คณุภาพ นายสมชาต ิธนะ คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ

นวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลติลิ้นจี่คณุภาพ การเพิ่มมลูคา่

และการใช้ประโยชนล์ิ้นจี่ (Innovation and technology to 

produce premium lychees, value added and utilization of 

lychees)

R001.4 ย่อย ศักยภาพของพื้นที่และประสทิธภิาพในการจัดการที่มผีลตอ่ปจัจัยสิ่งแวดลอ้มทาง

กายภาพในการผลติลิ้นจี่แมใ่จ สู่การพัฒนาลิ้นจี่คณุภาพอย่างย่ังยืน

ดร.ตฤณ เสรเมธากุล คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ

นวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลติลิ้นจี่คณุภาพ การเพิ่มมลูคา่

และการใช้ประโยชนล์ิ้นจี่ (Innovation and technology to 

produce premium lychees, value added and utilization of 

lychees)

 C77E25A6F47F R002 ชุด การเพิ่มมลูคา่และใช้ประโยชน ์(เนื้อลิ้นจี*่/เปลอืกลิ้นจี่**/เมล็ดลิ้นจี*่**) โดยการ

พัฒนากระบวนการผลติและการพัฒนาผลติภณัฑใ์หม่

นางสาวยุพารัตน ์โพธเิศษ คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ

นวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลติลิ้นจี่คณุภาพ การเพิ่มมลูคา่

และการใช้ประโยชนล์ิ้นจี่ (Innovation and technology to 

produce premium lychees, value added and utilization of 

lychees)

R002.1 ย่อย การพัฒนาการผลติไวนล์ิ้นจี่เสริมแอนโทรไซยานนิจากเปลอืกลิ้นจี่เพื่อการเพิ่ม

มลูคา่

ดร.สุภาพร   ภสัสร คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ

นวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลติลิ้นจี่คณุภาพ การเพิ่มมลูคา่

และการใช้ประโยชนล์ิ้นจี่ (Innovation and technology to 

produce premium lychees, value added and utilization of 

lychees)
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OTP รหัสโครงการ
ประเภท

โครงการ
ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ สงักัด กลุ่ม Program based

R002.2 ย่อย การพัฒนาและปรับปรุงคณุภาพลิ้นจี่แช่แข็งดว้ยวธิกีารเตรียมขัน้ตน้ร่วมกับการ

ดงึน้ าออกบางสว่นกอ่นการแช่เยือกแข็ง

นายชินกฤต ศรีนวล คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ

นวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลติลิ้นจี่คณุภาพ การเพิ่มมลูคา่

และการใช้ประโยชนล์ิ้นจี่ (Innovation and technology to 

produce premium lychees, value added and utilization of 

lychees)

R002.3 ย่อย การพัฒนาการท าแหง้เปลอืกลิ้นจี่โดยการประยุกตใ์ช้เทคโนโลยีไมโครเวฟเพื่อคง

รักษาสแีละสารพฤษเคมบีางประการ

นางสาวยุพารัตน ์โพธเิศษ คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ

นวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลติลิ้นจี่คณุภาพ การเพิ่มมลูคา่

และการใช้ประโยชนล์ิ้นจี่ (Innovation and technology to 

produce premium lychees, value added and utilization of 

lychees)

R002.4 ย่อย การเพิ่มมลูคา่เมล็ดลิ้นจี่ในรูปผลติภณัฑส์ุขภาพส าหรับลดภาวะกระดูกพรุน นางสาวสุดารัตน ์สังฆะมณี คณะสหเวชศาสตร์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลติลิ้นจี่คณุภาพ การเพิ่มมลูคา่

และการใช้ประโยชนล์ิ้นจี่ (Innovation and technology to 

produce premium lychees, value added and utilization of 

lychees)

R002.5 ย่อย การสกัดสารแอนโทไซยานนิจากเปลอืกลิ้นจี่และการวเิคราะหฤ์ทธิก์ารเปน็สาร

ตา้นอนุมลูอสิระ

ดร.อังคนา วชิิต คณะเภสัชศาสตร์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลติลิ้นจี่คณุภาพ การเพิ่มมลูคา่

และการใช้ประโยชนล์ิ้นจี่ (Innovation and technology to 

produce premium lychees, value added and utilization of 

lychees)

CDD747F56B38 R028 เดี่ยว การผลติโอลโิกนอลผงจากเมล็ดลิ้นจี่เพื่อเปน็สว่นประกอบอาหารส าหรับ

ผลติภณัฑอ์าหารเสริมเพื่อสุขภาพ

นางสาวยุพารัตน ์โพธเิศษ คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ

นวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลติลิ้นจี่คณุภาพ การเพิ่มมลูคา่

และการใช้ประโยชนล์ิ้นจี่ (Innovation and technology to 

produce premium lychees, value added and utilization of 

lychees)
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OTP รหัสโครงการ
ประเภท

โครงการ
ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ สงักัด กลุ่ม Program based

 BF2FDE8BCE6D R046 เดี่ยว การสร้างหวัตรวจจับสารชีวภาพที่มฐีานเปน็ทรานซสิเตอร์สนามไฟฟา้ส าหรับ 

การวนิจิฉัยทางการแพทย์

ดร.เอกสทิธิ ์วงศร์าษฎร์ คณะวทิยาศาสตร์ นวัตกรรมส าหรับวัสดุขัน้สูง (Innovation for Advanced Materials)

04979CDB1AE3 R050 เดี่ยว ฟลิม์เบลนดท์ี่สามารถย่อยสลายไดท้างชีวภาพของพอล(ิแอล-แลกไทด์) และพอลิ

(บวิทลินี อะดเิพท-โค-เทอเรฟทาเรท) ที่มสีารสกัด L-quebrachitol จากซรัีมน้ า

ยางพารา ส าหรับใช้เปน็บรรจุภณัฑ์

ดร.บณุฑริกา เทพสุคนธ์ คณะวทิยาศาสตร์ นวัตกรรมส าหรับวัสดุขัน้สูง (Innovation for Advanced Materials)

 2E31619DBB99 R056 เดี่ยว การศกึษาทางทฤษฎแีละการสังเคราะหส์าร 3,4-ไดไฮโดรไพริมดิโินน/ไธไอน และ

อนุพันธ ์โดยใช้รังสไีมโครเวฟและตัวเร่งปฏกิริิยาโบรอนไนไตรดท์ี่ปรับปรุงพื้นผิว

ดว้ยไอออนเหล็ก

ผศ.ดร.ณัชชา อนิทร์จันทร์ คณะวทิยาศาสตร์ นวัตกรรมส าหรับวัสดุขัน้สูง (Innovation for Advanced Materials)

 3E7587F3A8E9 R059 เดี่ยว การประยุกตใ์ช้เสน้ใยมะพร้าวมาเปน็วัสดุประสานส าหรับการออกแบบพอรัส

แอสฟัลตเ์พื่อการรักษาสมดุลสิ่งแวดลอ้มอย่างย่ังยืน

ผศ.ดร.ธนกร ชมภรัูตน์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ นวัตกรรมส าหรับวัสดุขัน้สูง (Innovation for Advanced Materials)

45FDA1C1B235 R063 เดี่ยว อทิธพิลของชุดแรงวัฏจักรบนผิวสัมผัสระหวา่งดนิทรายและโครงสร้าง ดร.สุริยาวุธ ประอา้ย คณะวศิวกรรมศาสตร์ นวัตกรรมส าหรับวัสดุขัน้สูง (Innovation for Advanced Materials)
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ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ สงักัด กลุ่ม Program based

5EA92496C10B R039 เดี่ยว การสง่เสริมนวัตกรรมการออกแบบเพื่อเพิ่มขดีความสามารถในการแขง่ขันใหก้ับ

ผลติภณัฑว์สิาหกจิชุมชนรอบกวา๊นพะเยา

นายวสิูตร  แกน่เมอืง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร

การศกึษาระบบและกลไกในการพัฒนา จังหวัดพะเยา มติขิอง

ธุรกจิและชุมชน อย่างย่ังยืน (Study of systems and 

mechanisms for the sustainable development of business and 

community dimensions in Phayao Province)

70ADB6E2EE79 R098 เดี่ยว การศกึษาทกัษะการสื่อสารเพื่อสง่เสริมพฤตกิรรมสุขภาพดา้นสูบบหุร่ีและสุรา 

ส าหรับอาสาสมคัรสาธารณสุข

นางสาวรัตนาวด ีแกว้เทพ คณะแพทยศาสตร์ การศกึษาระบบและกลไกในการพัฒนา จังหวัดพะเยา มติขิอง

ธุรกจิและชุมชน อย่างย่ังยืน (Study of systems and 

mechanisms for the sustainable development of business and 

community dimensions in Phayao Province)

56AD1002C4FF R104 เดี่ยว การพัฒนารูปแบบการปอ้งกันและควบคมุโรคไขเ้ลอืดออกดว้ยการจัดการที่ตัว

ผู้ปว่ยในชุมชน อ าเภอแมใ่จ จังหวัดพะเยา

ดร.บญุลอื ฉมิบา้นไร่ คณะแพทยศาสตร์ การศกึษาระบบและกลไกในการพัฒนา จังหวัดพะเยา มติขิอง

ธุรกจิและชุมชน อย่างย่ังยืน (Study of systems and 

mechanisms for the sustainable development of business and 

community dimensions in Phayao Province)

C99B95F4175F R105 เดี่ยว การพัฒนารูปแบบการดูแลรักษาวัณโรคดว้ยวธิผีสมผสานระหวา่งDOTSและการ

ดูแลโดยใช้ผู้ปว่ยและครอบครัวเปน็ศูนย์กลาง โรงพยาบาลแมใ่จ จังหวัดพะเยา

ดร.บญุลอื ฉมิบา้นไร่ คณะแพทยศาสตร์ การศกึษาระบบและกลไกในการพัฒนา จังหวัดพะเยา มติขิอง

ธุรกจิและชุมชน อย่างย่ังยืน (Study of systems and 

mechanisms for the sustainable development of business and 

community dimensions in Phayao Province)

DD65B8967F68 R106 เดี่ยว การศกึษาพัฒนาแนวทางดา้นการยศาสตร์ในเกษตรกรสวนลิ้นจี่ ฤดูกาลเก็บเกี่ยว

 ดว้ยกระบวนการวจิัยแบบมสีว่นร่วม จังหวัดพะเยา

นายประกาศติ ทอนช่วย คณะแพทยศาสตร์ การศกึษาระบบและกลไกในการพัฒนา จังหวัดพะเยา มติขิอง

ธุรกจิและชุมชน อย่างย่ังยืน (Study of systems and 

mechanisms for the sustainable development of business and 

community dimensions in Phayao Province)

8C76A0ABD08B R107 เดี่ยว การเสริมสร้างความปลอดภยัและอาชีวอนามยัในชุมชนเกษตรกรรม พื้นที่ตน้น้ า 

จังหวัดพะเยา

ดร.น้ าเงนิ จันทรมณี คณะแพทยศาสตร์ การศกึษาระบบและกลไกในการพัฒนา จังหวัดพะเยา มติขิอง

ธุรกจิและชุมชน อย่างย่ังยืน (Study of systems and 

mechanisms for the sustainable development of business and 

community dimensions in Phayao Province)
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โครงการ
ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ สงักัด กลุ่ม Program based

A351E2237C4B R112 เดี่ยว การใหค้ าปรึกษาดา้นโภชนาการเพื่อการจัดการภาวะไขมนัในเลอืดผิดปกต ิดว้ย

การปรับเปลี่ยนวถิทีางการด าเนนิชีวติ

นางสาวชมนาด  สงิหห์นัต์ คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์ การศกึษาระบบและกลไกในการพัฒนา จังหวัดพะเยา มติขิอง

ธุรกจิและชุมชน อย่างย่ังยืน (Study of systems and 

mechanisms for the sustainable development of business and 

community dimensions in Phayao Province)

43B51AA30791 R133 ชุด การพัฒนาเสน้ทางการทอ่งเที่ยวเชิงเกษตร บนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ 

ในจังหวัดพะเยา

ดร.วารัชต ์มธัยมบรุุษ คณะวทิยาการจัดการและ

สารสนเทศศาสตร์

การศกึษาระบบและกลไกในการพัฒนา จังหวัดพะเยา มติขิอง

ธุรกจิและชุมชน อย่างย่ังยืน (Study of systems and 

mechanisms for the sustainable development of business and 

community dimensions in Phayao Province)

R133.1 ย่อย การจัดท าฐานขอ้มลูความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนเิวศเกษตร จังหวัดพะเยา ผศ.ดร.สทิธศิักดิ์ ปิ่นมงคล

กุล

คณะวทิยาศาสตร์ การศกึษาระบบและกลไกในการพัฒนา จังหวัดพะเยา มติขิอง

ธุรกจิและชุมชน อย่างย่ังยืน (Study of systems and 

mechanisms for the sustainable development of business and 

community dimensions in Phayao Province)

R133.2 ย่อย การศกึษาศักยภาพของเสน้ทางเชิงเกษตร บนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ

ในจังหวัดพะเยา

ดร.วารัชต ์มธัยมบรุุษ คณะวทิยาการจัดการและ

สารสนเทศศาสตร์

การศกึษาระบบและกลไกในการพัฒนา จังหวัดพะเยา มติขิอง

ธุรกจิและชุมชน อย่างย่ังยืน (Study of systems and 

mechanisms for the sustainable development of business and 

community dimensions in Phayao Province)

B6C885AF64A6 R134 เดี่ยว ความเต็มใจจา่ยและปจัจัยที่มผีลตอ่การตัดสนิใจซื้อเนื้อไกท่ี่ไมใ่ช้ยาปฏชิีวนะ นายพันชิด ปณิฑะดษิ คณะวทิยาการจัดการและ

สารสนเทศศาสตร์

การศกึษาระบบและกลไกในการพัฒนา จังหวัดพะเยา มติขิอง

ธุรกจิและชุมชน อย่างย่ังยืน (Study of systems and 

mechanisms for the sustainable development of business and 

community dimensions in Phayao Province)

D6E3472DE17B R136 เดี่ยว การพัฒนาทกัษะทางการเงนิส าหรับการบริหารหนี้สนิ: สมาชิกกองทนุหมูบ่า้น 

จังหวัดพะเยา

ดร.กานตพ์ชิชา กองคนขวา คณะวทิยาการจัดการและ

สารสนเทศศาสตร์

การศกึษาระบบและกลไกในการพัฒนา จังหวัดพะเยา มติขิอง

ธุรกจิและชุมชน อย่างย่ังยืน (Study of systems and 

mechanisms for the sustainable development of business and 

community dimensions in Phayao Province)
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OTP รหัสโครงการ
ประเภท

โครงการ
ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ สงักัด กลุ่ม Program based

382F3BC5D975 R137 เดี่ยว การพัฒนาระบบการจัดท าบญัชีแบบมสีว่นร่วมของกองทนุหมูบ่า้นในเขตอ าเภอ

ดอกค าใต ้จังหวัดพะเยา

นางอังคณา ปานเทอืก คณะวทิยาการจัดการและ

สารสนเทศศาสตร์

การศกึษาระบบและกลไกในการพัฒนา จังหวัดพะเยา มติขิอง

ธุรกจิและชุมชน อย่างย่ังยืน (Study of systems and 

mechanisms for the sustainable development of business and 

community dimensions in Phayao Province)

1531F46ACF95 R139 เดี่ยว การประเมนิประสทิธภิาพธุรกจิที่พักบริเวณกวา๊นพะเยา นางสาววรัญญา ไชยทาริ

นทร์

คณะวทิยาการจัดการและ

สารสนเทศศาสตร์

การศกึษาระบบและกลไกในการพัฒนา จังหวัดพะเยา มติขิอง

ธุรกจิและชุมชน อย่างย่ังยืน (Study of systems and 

mechanisms for the sustainable development of business and 

community dimensions in Phayao Province)

2D069F927015 R140 เดี่ยว การวจิัยเชิงปฏบิตักิารแบบมสีว่นร่วมเพื่อพัฒนากระบวนการบริหารตน้ทนุ

ส าหรับลดตน้ทนุการประกอบอาชีพในกลุ่มเกษตรชาวสวนยาง จังหวัดพะเยา

นางขวัญฤทยั เต็มสวัสดิ์ คณะวทิยาการจัดการและ

สารสนเทศศาสตร์

การศกึษาระบบและกลไกในการพัฒนา จังหวัดพะเยา มติขิอง

ธุรกจิและชุมชน อย่างย่ังยืน (Study of systems and 

mechanisms for the sustainable development of business and 

community dimensions in Phayao Province)

26A3FAFC9489 R142 เดี่ยว แนวทางการเพิ่มประสทิธภิาพการใช้น้ าในกวา๊นพะเยาโดยใช้การวางแผนแบบ

เสน้ตรง

ดร.ปยิะพงษ ์แสงแกว้ คณะวทิยาการจัดการและ

สารสนเทศศาสตร์

การศกึษาระบบและกลไกในการพัฒนา จังหวัดพะเยา มติขิอง

ธุรกจิและชุมชน อย่างย่ังยืน (Study of systems and 

mechanisms for the sustainable development of business and 

community dimensions in Phayao Province)

C6193ACD9DEC R144 เดี่ยว การพัฒนารูปแบบเกมสต์อ่ประกอบ (Assembling Interlocking Puzzle Game) 

ส าหรับกลุ่มผู้ประกอบการในจังหวัดพะเยา

ดร.ธงไทย วงศว์ชิัย คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์

และศลิปกรรมศาสตร์

การศกึษาระบบและกลไกในการพัฒนา จังหวัดพะเยา มติขิอง

ธุรกจิและชุมชน อย่างย่ังยืน (Study of systems and 

mechanisms for the sustainable development of business and 

community dimensions in Phayao Province)
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OTP รหัสโครงการ
ประเภท

โครงการ
ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ สงักัด กลุ่ม Program based

FA461CB59A92 R145 เดี่ยว การออกแบบแผนภมูภิาพบนฉลากยาเพื่อใหง้า่ยตอ่ความเขา้ใจส าหรับผู้ปว่ย

สูงอายุ

ดร.ศุลพีร ค าชมภู คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์

และศลิปกรรมศาสตร์

การศกึษาระบบและกลไกในการพัฒนา จังหวัดพะเยา มติขิอง

ธุรกจิและชุมชน อย่างย่ังยืน (Study of systems and 

mechanisms for the sustainable development of business and 

community dimensions in Phayao Province)

EF1C92BE029E R148 เดี่ยว การศกึษาอัตลักษณ์ชาวไทยเชื้อสายจนีผ่านวัฒนธรรมจนีในศาสนสถานจนี

จังหวัดพะเยา

ดร.สุภทัรา โยธนิศริิกุล คณะศลิปศาสตร์ การศกึษาระบบและกลไกในการพัฒนา จังหวัดพะเยา มติขิอง

ธุรกจิและชุมชน อย่างย่ังยืน (Study of systems and 

mechanisms for the sustainable development of business and 

community dimensions in Phayao Province)

7E089518A17E R154 เดี่ยว การคน้หาและกอ่ตั้งแหลง่ทอ่งเที่ยวชุมชนในเชิงเกษตรกรรม นางสุกมล มุง่พัฒนสุนทร คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ การศกึษาระบบและกลไกในการพัฒนา จังหวัดพะเยา มติขิอง

ธุรกจิและชุมชน อย่างย่ังยืน (Study of systems and 

mechanisms for the sustainable development ot business and 

community bdimensions in Phayao Provine)

 4CDF4829E5E4 R003 ชุด การเพิ่มประสทิธภิาพการผลติกระบอืเพื่อใช้ประโยชนท์างการคา้และการอนุรักษ์

พันธุกรรมกระบอืในเขตภาคเหนอืตอนบน 2 (ระยะที่ 2)

ดร.พันธภรณ์ สุภคักาญจน์

กุล

คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ

การพัฒนา ประสทิธภิาพการผลติสัตวเ์ศรษฐกจิในพื้นที่

ภาคเหนอือย่างย่ังยืน (Sustainable development on efficiency 

performance of economic animals in Northern Thailand)

R003.1 ย่อย การพัฒนาแอพพลเิคชั่นส าหรับการใหค้ าปรึกษาและเฝ้าระวังการระบาดของโรค

ในกระบอื

ดร.สุรีย์พร แสงวงศ์ คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ

การพัฒนา ประสทิธภิาพการผลติสัตวเ์ศรษฐกจิในพื้นที่

ภาคเหนอือย่างย่ังยืน (Sustainable development on efficiency 

performance of economic animals in Northern Thailand)

R003.2 ย่อย กลยุทธก์ารเพิ่มประชากรกระบอืพันธุด์ใีหเ้กษตรกรดว้ยเทคนคิก าหนดเวลาผสม

เทยีม

ดร.พยุงศักดิ์ อนิตะ๊วชิา คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ

การพัฒนา ประสทิธภิาพการผลติสัตวเ์ศรษฐกจิในพื้นที่

ภาคเหนอือย่างย่ังยืน (Sustainable development on efficiency 

performance of economic animals in Northern Thailand)
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OTP รหัสโครงการ
ประเภท

โครงการ
ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ สงักัด กลุ่ม Program based

R003.3 ย่อย การส ารวจและจัดท าขอ้มลูความหลากหลายทางลักษณะปรากฏของกระบอืปลัก

ในพื้นที่ภาคเหนอืตอนบน

นายศักดิ์ชัย เครือสาร คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ

การพัฒนา ประสทิธภิาพการผลติสัตวเ์ศรษฐกจิในพื้นที่

ภาคเหนอือย่างย่ังยืน (Sustainable development on efficiency 

performance of economic animals in Northern Thailand)

R003.4 ย่อย การศกึษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของกระบอืพื้นเมอืงในเขตภาคเหนอื

ของประเทศไทยโดยใช้เคร่ืองหมายโมเลกุลดเีอ็นเอ (ระยะที่ 2)

ดร.พันธภรณ์ สุภคักาญจน์

กุล

คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ

การพัฒนา ประสทิธภิาพการผลติสัตวเ์ศรษฐกจิในพื้นที่

ภาคเหนอือย่างย่ังยืน (Sustainable development on efficiency 

performance of economic animals in Northern Thailand)

R003.5 ย่อย การพัฒนากลุ่มผู้เลี้ยงกระบอืแมใ่จ เพื่อสร้างเปน็ เกษตรกรปราดเปร่ือง นายสมชาต ิธนะ คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ

การพัฒนา ประสทิธภิาพการผลติสัตวเ์ศรษฐกจิในพื้นที่

ภาคเหนอือย่างย่ังยืน (Sustainable development on efficiency 

performance of economic animals in Northern Thailand)

DFA0064EF4BE R010 เดี่ยว การปรับปรุงคณุภาพเนื้ัอไกไ่ขป่ลดระวางโดยการฉดีแคลเซยีมคลอไรด์ ดร.ธนาพร บญุมี คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ

การพัฒนา ประสทิธภิาพการผลติสัตวเ์ศรษฐกจิในพื้นที่

ภาคเหนอือย่างย่ังยืน (Sustainable development on efficiency 

performance of economic animals in Northern Thailand)

1534622F062C R021 เดี่ยว การพัฒนาอาหารผสมครบสว่นจากเศษเหลอืกลว้ยส าหรับผลติแพะเนื้อ นายกฤตนน โชตพิรม คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ

การพัฒนา ประสทิธภิาพการผลติสัตวเ์ศรษฐกจิในพื้นที่

ภาคเหนอือย่างย่ังยืน (Sustainable development on efficiency 

performance of economic animals in Northern Thailand)

BAC74B559993 R024 เดี่ยว การศกึษาหว่งโซอุ่ปทานส าหรับการเลี้ยงโคนมโดยชุมชนเปน็ฐานเพื่อการพัฒนา 

อย่างย่ังยืน : กรณีศกึษาสหกรณ์โคนมจังหวัดเชียงราย จ ากัด จังหวัดเชียงราย

นายสมชาต ิธนะ คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ

การพัฒนา ประสทิธภิาพการผลติสัตวเ์ศรษฐกจิในพื้นที่

ภาคเหนอือย่างย่ังยืน (Sustainable development on efficiency 

performance of economic animals in Northern Thailand)

F53B273CCB87 R055 เดี่ยว กจิกรรมการหาเกสรของชันโรงไทยที่มขีนาดล าตัวแตกตา่งกัน ดร.ทพิย์วรรณ  สรรพสัตย์ คณะวทิยาศาสตร์ การพัฒนา ประสทิธภิาพการผลติสัตวเ์ศรษฐกจิในพื้นที่

ภาคเหนอือย่างย่ังยืน (Sustainable development on efficiency 

performance of economic animals in Northern Thailand)
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OTP รหัสโครงการ
ประเภท

โครงการ
ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ สงักัด กลุ่ม Program based
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OTP รหัสโครงการ
ประเภท

โครงการ
ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ สงักัด กลุ่ม Program based

R143 เดี่ยว จติรกรรมชาดกนอกนบิาตและนทิานพื้นบา้นในลา้นนา : การวจิัยเพื่อหาประเด็น

ใหมท่างประวัตศิาสตร์ศลิปะ

ดร.ชาญคณิต อาวรณ์ คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์

และศลิปกรรมศาสตร์

อื่น ๆ


