
ล ำดับ เวลำ เลขท่ีสัญญำ ช่ือโครงกำร หัวหน้ำโครงกำร สังกัด ห้อง

1 09.30-09.50 น. RD61020 การพัฒนาผลิตภัณฑ์มะเขือม่วงกรอบจากมะเขือม่วงเซนไดท่ีไม่ผ่านเกณฑ์

มาตรฐานส่งออก

ดร.ธนิกานต์ สันต์สวัสด์ิ คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ

ห้องประชุม 1

2 09.50-10.10 น. RD61002 การประยุกต์ใช้เช้ือบาซิลลัสเพ่ือควบคุมเช้ือราสาเหตุโรคแอนแทรคโนส ของ

เมลอน

ผศ.ดร.สุภัค มหัทธนพรรค คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ

ห้องประชุม 1

3 10.10-10.30 น. RD61003 การจัดการทรัพยากรประมงในพ้ืนท่ีชุ่มน้้าหนองเล็งทรายเพ่ือให้เกิดการใช้ 

ประโยชน์เชิงอนุรักษ์อย่างย่ังยืน

ผศ.ดร.กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธ์ิ คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ

ห้องประชุม 1

4 10.30-10.50 น. RD61004 ผลของธาตุอาหารต่อการผลิตต้นพันธ์ุสตรอเบอร่ีด้วยเทคนิคการเพาะเล้ียง

เน้ือเย่ือพืชและการปรับสภาพหลังการย้ายปลูก

ดร.สุกัลยา ภู่ทอง คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ

ห้องประชุม 1

5 10.50-11.10 น. RD61005 การพัฒนากระบวนผลิตและการศึกษาอายุการเก็บรักษาท่ีเหมาะสมกา

ละแมดอกซ้อ

ดร.ยุพารัตน์ โพธิเศษ คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ

ห้องประชุม 1

6 11.10-11.30 น. RD61006 ไฟโตเคมิคอลผงจากส่วนเหลือท้ิงของมะเขือม่วงเซนได ดร.ยุพารัตน์ โพธิเศษ คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ

ห้องประชุม 1

7 11.30-11.50 น. RD61007 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าบ๊วยดอง ดร.ยุพารัตน์ โพธิเศษ คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ

ห้องประชุม 1

8 13.00-13.20 น. RD61008 ผลของแสงแอลอดีี ต่อปริมาณสารพฤกษเคมีและฤทธ์ิการต้านอนุมูลอสิระ

ของ ต้นออ่นข้าวก้่า

ผศ.ดร.หทัยทิพย์ นิมิตรเกียรติไกล คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ

ห้องประชุม 1

9 13.20-13.40 น. RD61009 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตกระบือเพ่ือใช้ประโยชน์ทางการค้าและการ

อนุรักษ์พันธุกรรมกระบือในเขตภาคเหนือตอนบน 2

ดร.สุรีย์พร แสงวงศ์ คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ

ห้องประชุม 1

10 13.40-14.00 น. RD61010 การผลิตแคโรทีนอยด์จากยีสต์ Rhodotorula mucilaginosa โดยใช้น้้าท้ิง

อุตสาหกรรมผลิตปลาส้มเป็นแหล่งสารอาหาร

ดร.สุภาพร ภัสสร คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ

ห้องประชุม 1

11 14.00-14.20 น. RD61011 การจัดการผักตบชวาแบบบูรณาการ เพ่ือการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างย่ังยืน

ระยะท่ี 5; การใช้ประโยชน์จากผักตบชวา

ดร.วิพรพรรณ์ เน่ืองเม็ก คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ

ห้องประชุม 1

ตำรำงกำรน ำเสนอรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำรวิจัยกลุ่มวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  กลุ่ม 1

วันพุธท่ี 25 กรกฏำคม 2561

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน และรับประทำนอำหำรว่ำง

09.00 - 09.30 น. กล่ำวต้อนรับ และช้ีแจงวัตถุประสงค์ของกำรจัดงำน                                    โดย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วิบูลย์  วัฒนำธร รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัยและประกันคุณภำพ

12.00-13.00 น. เชิญร่วมรับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ห้องอำหำร



ล ำดับ เวลำ เลขท่ีสัญญำ ช่ือโครงกำร หัวหน้ำโครงกำร สังกัด ห้อง

12 14.20-14.40 น. RD61012 การใช้เช้ือราเอนโดไฟท์เพ่ือเพ่ิมความทนทานต่อความเครียดของข้าวขาวดอก

มะลิ 105 และบรรเทาผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ดร.วิพรพรรณ์ เน่ืองเม็ก คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ

ห้องประชุม 1

13 14.40-15.00 น. RD61040 ออกแบบและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนท่ีนาข้าวเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ การไหลซึม

ผ่าน น้้า อากาศ และธาตุอาหารลงสู่ช้ันดิน

ผศ.ดร.สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ วิทยาลัยพลังงานและส่ิงแวดล้อม ห้องประชุม 1

14 15.00-15.20 น. RD61014 ผลผลิตและคุณค่าทางโภชนาการของผักกาดหอมท่ีปลูกด้วยสารละลาย

อนิทรีย์ส้าหรับปลูกพืชด้วยระบบไฮโดรโพนิกส์

ดร.บุญร่วม คิดค้า คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ

ห้องประชุม 1

15 15.20-15.40 น. RD61015 การระบุชนิดปลาและความถูกต้องในการติดฉลากในผลิตภัณฑ์ปลาแล่เยือก

แข็งโดยใช้ดีเอ็นเอบาร์โค้ด

ผศ.ดร.ดุจฤดี ปานพรหมมินทร์ คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ

ห้องประชุม 1

16 15.40-16.00 น. RD61016 การใช้ประโยชน์จากมะขามป้อมในอาหารปลานิลต่อการเจริญเติบโต การ

ตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน และการต้านทานต่อเช้ือก่อโรค

ดร.กรทิพย์ กันนิการ์ คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ

ห้องประชุม 1

17 16.00-16.20 น. RD61042 การผลิตอาหารผสมส้าเร็จครบส่วนต้นทุนต้่าเพ่ือเพ่ิมคุณภาพเน้ือโคให้เป็น

อาหารท่ีมีประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้บริโภค

ผศ.ดร.บุหรัน พันธ์ุสวรรค์ วิทยาลัยพลังงานและส่ิงแวดล้อม ห้องประชุม 1

18 16.20-16.40 น. RD61023 การประยุกต์ใช้สารสกัดจากข้ึนฉ่าย (Apium graveolens L.) เพ่ือเพ่ิมการ 

เจริญเติบโตและกระตุ้นภูมิคุ้มกันในปลากาด้า [Morulius chrysophekadion 

(Bleeker, 1850)]

ดร.ไพบูลย์ ปะนาเส คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ

ห้องประชุม 1

19 16.40-17.00 น. RD61019 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวพองอัดแท่งผสมผลไม้และธัญพืชรสน้้าผ้ึง ดร.คุณากร ขัติศรี คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ

ห้องประชุม 1



1 09.00-09.20 น. RD61001 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พ้ืนท่ีปกปักทรัพยากรภูลังกา: การส้ารวจ

และการประเมินค่าทางโภชนาการของแหล่งวัตถุดิบอาหารโปรตีนจากปลา

และสัตว์สะเทินน้้าสะเทินบกท้องถ่ิน เพ่ือความม่ันคงทางอาหารและการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างย่ังยืนของกลุ่มชาติพันธ์ุในชุมชนพ้ืนท่ีสูงชุมชนภูลังกา

 จังหวัดพะเยา

ดร.เกรียงไกร สีตะพันธ์ุ คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ

ห้องประชุม 1

2 09.20-09.40 น. RD61013 การปลูกรักษา การแปรรูปและการใช้ประโยชน์จากมะเก๋ียงพืชในโครงการ

อนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ

 สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา ปีท่ี 3

ผศ.ดร.วาสนา พิทักษ์พล คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ

ห้องประชุม 1

3 09.40-10.00 น. RD61017 โครงสร้างทางพันธุกรรมและนิเวศวิทยาของเต่าบก Indotestudo spp. เพ่ือ

การอนุรักษ์อย่างย่ังยืน ในเขตมหาวิทยาลัยพะเยา

ดร.ฉัตรมงคล สุวรรณภูมิ คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ

ห้องประชุม 1

4 10.00-10.20 น. RD61018 นิเวศวิทยาและความหลากหลายทางพันธุกรรมของเต่าปูลู (Platysternon 

megacephalum Gray, 1831) ในเขตอ้าเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

ดร.ฉัตรมงคล สุวรรณภูมิ คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ

ห้องประชุม 1

5 10.20-10.40 น. RD61021 การศึกษาความหลากชนิดของเช้ือราไมคอไรซาในกล้วยไม้ดินบางชนิดในเขต

มหาวิทยาลัยพะเยา

ดร.กนกอร ศรีม่วง คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ

ห้องประชุม 1

6 10.40-11.00 น. RD61022 การเจริญเติบโต การปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิน้้าแบบฉับพลัน และ

การต้านทานโรค Aeromonas hydrophila ของปลาเทพา, Pangasius 

sanitwongsei Smith, 1931 จ้านวน 3 สายพันธ์ุเพ่ือการอนุรักษ์และส่งเสริม

การเพาะล้ียงเชิงพาณิชย์

ดร.ไพบูลย์ ปะนาเส คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ

ห้องประชุม 1

7 11.00-11.20 น. RD61045 การบ้าบัดฮอร์โมน 17alpha-methyltestosterone ในน้้าจากกิจกรรมการแปลง

เพศปลาด้วยกระบวนการ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ร่วมกับแสงอุลตราไวโอเลต

ดร.สุปรีดา หอมกล่ิน วิทยาลัยพลังงานและส่ิงแวดล้อม ห้องประชุม 1

วันพฤหัสบดีท่ี 26 กรกฏำคม 2561

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน และรับประทำนอำหำรว่ำง

ตำรำงกำรน ำเสนอรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำรวิจัยกลุ่มวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  กลุ่ม 1



ล ำดับ เวลำ เลขท่ีสัญญำ ช่ือโครงกำร หัวหน้ำโครงกำร สังกัด ห้อง

8 11.20-11.40 น. UoE60002 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตโคขาวล้านนา ด้วยอาหารหมักจากวัสดุทาง

การเกษตร เพ่ือผลิตเน้ือโคนุ่มคุณภาพสุ่ตลาดระดับกลางของประเทศไทย (ปีท่ี

 2)

ดร.ขรรค์ชัย   ด้ันเมฆ คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ

9 11.40-12.00 น. UoE60004 แนวทางการจัดการทรัพยากรประมงปลาในกว๊านพะเยา (ปีท่ี 2) ผศ.ดร.กัญญาณัฐ   สุนทรประสิทธ์ิ คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ

12.00-13.00 น. เชิญร่วมรับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ห้องอำหำร


