
 

ประกาศมหาวทิยาลยัพะเยา 

เรื่อง รายชื่อผูท้ี่ได้รับการสนับสนุนโครงการจัดตัง้หนว่ยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ (UoE)  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการจัดตั้งหน่วยวิจัยเพื่อความ

เป็นเลิศ (UoE) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นั้น 

บัดนี ้มหาวิทยาลัยพะเยา ได้พิจารณาข้อเสนอโครงการ เป็นที่เรียบร้อยแลว้ จงึขอประกาศ

รายชื่อผู้ได้รับการสนับสนุนโครงการจัดตั้งหน่วยความเป็นเลิศ (UoE) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายละเอียดดังนี ้

 

โครงการจัดตั้งหน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ (UoE) ระดับ Premier League 

ที่ 
โครงการจัดตัง้หน่วยวิจัยเพื่อความ

เป็นเลิศ ดา้น 
หัวหน้าโครงการ หน่วยงาน งบประมาณ 

1 การวิจัยผลลัพธ์และบูรณาการทาง

คลินิก (Clinical Outcomes Research 

and Integration) 

รศ.ดร.สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณะเภสัชศาสตร์ 650,000  

2 มลพิษในบรรยากาศและการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ 

(Atmospheric Pollution and Climate 

Change: APCC)  

ผศ.ดร.สิทธิชัย พิมลศรี คณะพลังงานและ

สิ่งแวดล้อม 

650,000  

3 การศกึษาเชิงอณูชีวพยาธิวทยาของ

ความผิดปรกติของฮีโมโกลบิน โรคเอ

สแอลอีและโรคไม่ติดตอ่เรือ้รังในเขต

พืน้ที่จังหวัดพะเยา 

ผศ.ดร.เสริม สุรพินิจ คณะสหเวชศาสตร์ 650,000  

โครงการ... 
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ที่ 
โครงการจัดตั้งหน่วยวิจัย 

เพื่อความเป็นเลิศ ด้าน 
หัวหน้าโครงการ หน่วยงาน งบประมาณ 

4 สารสนเทศเชิงประยุกต์เพื่อการ

สร้างสรรค์สิ่งใหม่ 

ดร.ปรัชญา นวนแก้ว คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

650,000  

5 การวิจัยบริหารจัดการน้ า รศ.ดร.สิทธิศักดิ ์ 

ปิ่นมงคลกุล 

คณะวทิยาศาสตร์ 650,000  

6 หนว่ยความเป็นเลิศทางการวิเคราะห์

ข้อมูล 

ผศ.ดร.วัชรภรณ ์ 

ช่อล าเจียก 

คณะวทิยาศาสตร์ 650,000  

7 นวัตกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการ

จัดการงานก่อสร้างสมัยใหม่ 

รศ.ดร.ณัฐพงศ์  

ด ารงวิริยะนุภาพ 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ 650,000  

โครงการจัดตั้งหน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ (UoE) ระดับ Division 1 

1 สมรรถภาพทางกายและการออก

ก าลังกาย (Physical fitness and 

exercise)  

ดร. ปาจรีย์ มาน้อย คณะ สหเวชศาสตร์ 400,000  

2 การผลิตและการแปรรูปปศุสัตว์ ผศ.ดร.พยุงศักดิ ์อินต๊ะวิชา คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

300,000  

3 เทคโนโลยีสารสนเทศการวเิคราะห์

ข้อมูลขัน้สูง 

ผศ.ดร.สาคร เมฆรักษาวนิช คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

300,000  

4 ผลติภัณฑล์ดเบาหวาน ผศ.ดร.ชณิตา ประดิษฐ์

สถาพร 

คณะพยาบาลศาสตร์ 400,000  

5 สิ่งแวดล้อมทางบรรยากาศ ผศ.ดร.ธีรชัย อ านวยล้อ

เจริญ 

คณะพลังงาน 

และสิ่งแวดล้อม 

400,000  

6 การส่งเสริมสุขภาพ และคุณภาพชีวติ ผศ.ดร.เกษแก้ว เสียงเพราะ คณะแพทยศาสตร์ 300,000  

7 ยาสมุนไพร นางสาวมาลีรักษ์ อัตต์สนิ

ทอง 

คณะเภสัชศาสตร์ 300,000  

 

โครงการ... 
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ที่ 
โครงการจัดตั้งหน่วยวิจัย 

เพื่อความเป็นเลิศ ด้าน 
หัวหน้าโครงการ หน่วยงาน งบประมาณ 

8 เภสัชพันธุศาสตร์ เภสัชจลนศาสตร์ 

และเภสัชบ าบัด 

ดร.ภก.นิวฒัน์ ศักดิ์สิทธิ์ คณะเภสัชศาสตร์ 300,000  

9 การจัดการนวัตกรรมสาธารณะ ผศ.ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ คณะรัฐศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

400,000  

10 นวัตกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม ดร.นริมล พรมนลิ คณะวิทยาการจัดการ 

และสารสนเทศศาสตร ์

350,000  

11 การซ่อมแซมภาพและสัญญาณเชิง

ดิจทิัล 

ผศ.ดร.ด ารงศักดิ์ แย้มบาง

หวาย 

คณะวทิยาศาสตร์ 350,000  

12 นาโนคอลลอยด์ฉลาด (Smart 

Nanocolloids) เพื่อการพัฒนา

เศรษฐกิจฐานรากของชุมชนจากฐาน

ชีวภาพ 

รศ.ดร.วิศณุสรรค์ ชาติ

อารยะวดี 

คณะวทิยาศาสตร์ 300,000  

13 งาม้อนเพื่อสุขภาพ โภชนาการและ

ความงาม 

ผศ.ดร.พยุงศักดิ ์ตันติ

ไพบูลย์วงศ์ 

คณะวทิยาศาสตร์

การแพทย์ 

400,000  

14 การวิจัยและพัฒนาสมุนไพรเพื่อการ

รักษาและป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 

ดร.อาทิตย์ ทิมอว่ม คณะวทิยาศาสตร์

การแพทย์ 

350,000  

15 ประสาทวิทยาศาสตร์ปริวรรต ดร.รัชนีพร กงซุย คณะวทิยาศาสตร์

การแพทย์ 

350,000  

16 Molecular Genetic of Bacterial 

Pathogen 

ผศ.ดร.กฤษชัย พูลเจรญิ คณะวทิยาศาสตร์

การแพทย์ 

350,000  

17 การดูแลสุขภาพปอด หัวใจและหลด

เลือด 

ผศ.ดร.ณภัทร  ศรรีักษา คณะวทิยาศาสตร์

การแพทย์ 

300,000  

18 การวิจัยในพืชและสัตว์น้ า ดร.ลออรัตน์ พัวพิทยาเลิศ คณะวทิยาศาสตร์

การแพทย์ 

300,000  

19 อุทกศาสตร ์เทคโนโลยีธรณีและภูมิ

สารสนเทศระยะไกล 

ผศ.ดร.สุริยวุธ ประอ้าย คณะวศิวกรรมศาสตร์ 350,000  

 

โครงการ... 
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ที่ 
โครงการจัดตั้งหน่วยวิจัย 

เพื่อความเป็นเลิศ ด้าน 
หัวหน้าโครงการ หน่วยงาน งบประมาณ 

20 ภาษาอังกฤษ ผศ.ดร.สุกัญญา เกาะวิ

วัฒนากุล 

คณะศิลปศาสตร์ 400,000  

21 ภาษาศาสตร์ ดร.ศริะวัสฐ์ กาวิละนันท์ คณะศิลปศาสตร์ 250,000  

22 การออกแบบพืน้ที่เพื่อ New S Curve 

และ New Normal 

รศ.จันทนี เพชรานนท์ คณะสภาปัตยกรรม

ศาสตร์และศลิปกรรม

ศาสตร์ 

250,000  

23 โรคติดเชือ้ ผศ.ดร.อักษรากร ค ามาสุข คณะสหเวชศาสตร์ 350,000  

24 สุขภาวะและนวัตกรรมสุขภาพ ผศ.ดร.อรุณีย์ พรหมศรี คณะสหเวชศาสตร์ 300,000  

25 การเรียนรูต้ลอดชีวติและพัฒนา

ทักษะเพื่ออนาคต 

ดร.ล าไย สีหามาตย์ วิทยาลัยการศกึษา 250,000  

โครงการจัดตั้งหน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ (UoE) ระดับ Division 2 

1 การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของ

นักเรียนศูนย์การเรียนรู้อินทรีอาสา 

(บ้านหว้ยปุ้ม) ตามโครงการ

พระราชด าริในสมเด็จพระกนิษฐาธิ

ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ผศ.ดร.จติติมา กาวีระ คณะ ศลิปศาสตร์ 250,000  

2 การพัฒนานวัตกรรมเชิงพืน้ที่ ผศ.ดร.นครินทร์ ชัยแก้ว คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

250,000  

3 การวิจัยด้านเภสัชวิทยาและการ

พัฒนาวัคซีนโดยใช้แบบจ าลอง

สัตว์ทดลอง 

ดร.ภญ.คณาทิพย์ สิงหส์าย คณะเภสัชศาสตร์ 250,000  

 

 

โครงการ... 
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ที่ 
โครงการจัดตั้งหน่วยวิจัย 

เพื่อความเป็นเลิศ ด้าน 
หัวหน้าโครงการ หน่วยงาน งบประมาณ 

4 ผลลัพธ์ทางสุขภาพและความ

ปลอดภัยทางยาในผูสู้งอายุ 

ดร.ภญ.ปาจรยี์ มงคล คณะเภสัชศาสตร์ 250,000  

5 การประยุกต์ใช้พลาสมาเทคโนโลยี

เพื่อการเกษตร 

ผศ.ดร.สุกัญญา สืบแสน คณะวทิยาศาสตร์ 250,000  

6 เคมีผลิตภัณฑธ์รรมชาติเพื่อการ

พัฒนาอย่างยั่งยืน 

ผศ.ดร.สาโรจน์ จนีประชา คณะวทิยาศาสตร์ 200,000  

7 การใชป้ระโยชน์จากความ

หลากหลายทางชีวภาพและ

นิเวศวิทยาประยุกต์ 

ดร.อาทิตย์ นันทขว้าง คณะวทิยาศาสตร์ 200,000  

8 ชีววิทยาศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์ ผศ.ดร.ศุภชัย เจริญสิน คณะวทิยาศาสตร์

การแพทย์ 

250,000  

9 การวิจัยเพื่อพัฒนาสมุนไพรล้านนา

ต้านโรคกระดูกพรุน 

ดร.กนกกาจน ์พรหมน้อย คณะวทิยาศาสตร์

การแพทย์ 

250,000  

10 การวิจัยเชิงบรูณาวิทยาศาสตร์

การแพทย์ 

ผศ.ดร.นภาพันธ์ กังวาล คณะวทิยาศาสตร์

การแพทย์ 

250,000  

11 การวิจัยในมนุษย์ นายณฐกร ค าแก้ว คณะวทิยาศาสตร์

การแพทย์ 

200,000  

12 การจัดการภัยพิบัติเพื่อการพัฒนาที่

ยั่งยืน 

รศ.ดร.ธนกร ชมภูรัตน์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ 200,000  

13 วิศวศึกษาโดยมีชุมชนเป็นฐาน ผศ.ดร.ธนาทิพย์ จันทร์คง คณะวศิวกรรมศาสตร์ 200,000  

14 การส่งเสริมการรูเ้รื่องวิทยาศาสตร์

และความรับผดิชอบต่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อม ด้วยแนวคิดวิทยาศาสตร ์

เทคโนโลยี และสังคม 

ดร.รุง่ทิวา กองสอน วิทยาลัยการศกึษา 250,000  

 

ทั้งนี ้.... 
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ทั้งนี้  ขอให้ผู้รับทุนโครงการจัดตั้งหน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ (UoE) ยืนยันการรับ

ทุนอดุหนุนโครงการ ภายในวันที่ 25 พฤศจกิายน 2563 และด าเนนิการตามแผนงาน ถือปฏิบัติตามสัญญา

ทุนอุดหนุนโครงการโดยเคร่งครัด ด้วยความรับผดิชอบ เอาใจใส่และเกิดผลดีตอ่มหาวิทยาลัย 

ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563  

 

 

 

            (รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ  ถาน้อย) 

                                            รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม  ปฏิบัติการแทน 

                                              อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 


