
 
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง รายชื่อผูท้ี่ได้รับทุนโครงการวิจัย “ทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัย” 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 ตามที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย “ทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัย” 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อสนับสนุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัย นั้น 

 บัดนี้ได้ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้พิจารณาข้อเสนอโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อ 

ผูท้ี่ได้รับทุนโครงการวิจัย “ทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัย” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายละเอียดดังนี ้
 

นักวิจัยรุ่นใหม่ 

ลำดับ โครงการ หัวหน้าโครงการ สงักัด  งบอนุมัติ  

1 นวัตกรรมการผลติไซเดอร์ลิน้จี่

ชนิดมแีก๊สโดยใช้หัวเชื้อยีสต์ 

Non-Saccharomyces 

อาจารย์เนวิชญานิ์ วุฒินธิิศานันท์ คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

140,000 

2 ระบบแนะนำเพลงสำหรับการให้

แรงจูงใจในการวิ่งอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

อาจารย์ณัฐพล หาญสมุทร คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

133,400 

3 การพัฒนาแอปพลิเคชันแนะนำ

เส้นทางการท่องเที่ยวเสมือนจริง 

เชงิประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

รอบกว๊านพะเยา (ภาษาไทย/

ภาษาฝร่ังเศส) 

ดร.เกวรินทร์ จันทร์ดำ คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

110,000 

4 การวางนัยทั่วไปอย่างมี

ประสิทธิภาพสำหรับการรักษา

ความเป็นส่วนตัวของขอ้มูลแบบ

พลวัต 

อาจารย์ต่อศักดิ์ สุนทรพันธุ์ คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

110,000 

5 ความสัมพันธ์ทางการเมืองกับ

การตัดสินใจของผู้บริหาร และ

การจัดการกำไร 

อาจารย์กนต์ณัฐ ปู่เกตุแก้ว คณะบริหารธุรกิจและ

นิเทศศาสตร์ 

50,000 

ลำดับ… 
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ลำดับ โครงการ หัวหน้าโครงการ สงักัด  งบอนุมัติ  

6 ความรอบรู้ด้านอนามัย

สิ่งแวดล้อมของผู้ปกครองและ

พฤติกรรมการป้องกันฝุ่นละออง

ขนาดไม่เกิน2.5 ไมครอน 

(PM2.5) ให้แก่เด็กวัยก่อนเรยีน 

จังหวัดพะเยา 

อาจารย์เกศนิี  อิ่มแมน คณะพยาบาลศาสตร์ 130,000 

7 การพัฒนารูปแบบการสร้าง

เสริมภาวะโภชนาการและ

กิจกรรมทางกายในเด็กวัยก่อน

เรียนตามภูมปิัญญาไทลือ้โดย

การมสี่วนร่วมของครอบครัวและ

ชุมชน 

อาจารย์ณัฐนรี อนุกูลวรรธกะ คณะพยาบาลศาสตร์ 140,000 

8 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการ

เปลี่ยนของเสียเป็นพลังงานใน

การผลิตก๊าซไฮโดรเจนชีวภาพ 

ด้วยกระบวนการหมักย่อยร่วม

แบบไม่ใช้อากาศสองขัน้ตอน

ระหว่างขยะเศษอาหารกับน้ำเสีย

ชุมชน 

ดร.ศตวรรษ ทนารัตน์ คณะพลังงานและ

สิ่งแวดล้อม 

150,000 

9 เปรียบเทียบผลของการใชย้า 3 

สูตรระงับการปวดระหว่างการ

สลายนิ่วด้วยคลื่นกระแทก (A 

double-blind Randomized 

Control trial) 

นายแพทย์กฤติน นาราเวชสกุล คณะแพทยศาสตร์ 128,000 

10 การศกึษาเปรียบเทียบผลของ

การส่งเสริมการฟืน้ตัวหลังผ่าตัด 

(ERAS) ต่อการใชย้ากลุ่มอนุพันธ์

ของฝ่ิน (Opioids) ในการผ่าตัด

ทำคลอด 

พญ.ลภัสกรณ์  ยะปะนัน คณะแพทยศาสตร์ 100,000 

โครงการ… ลำดับ… 
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ลำดับ โครงการ หัวหน้าโครงการ สงักัด  งบอนุมัติ  

11 การทดสอบฤทธิ์สารสกัดจากรำ

ข้าวสีแดงในการชักนำการตาย

ของเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่ 

ดร.รัษฎา ประภาสะวัต คณะแพทยศาสตร์ 140,000 

12 ฤทธิ์ต้านการอักเสบของสารสกัด

รำข้าวสีแดงของหนูอ้วน 

อาจารย์นาฏนดิา จันทราช คณะแพทยศาสตร์ 150,000 

13 การพัฒนาระบบถุงแบบยืดหยุ่น

บรรจุสารสกัดเปลือกมังคุด

สำหรับต้านเชื้อแบคทีเรยีทาง

ผวิหนัง 

ดร.ภญ.พิมพ์ชนก จรุงจิตร คณะเภสัชศาสตร์ 130,000 

14 การศกึษาฤทธิ์ของสารสกัดจาก

ใบดีปลากั้งในการตา้นมะเร็งเต้า

นมขนดิ MCF-7 cell และการ

พัฒนาสารสกัดให้อยู่ในรูปแบบ

ยาเม็ด 

ผศ.ดร.สุภาวดี บุญทา คณะเภสัชศาสตร์ 149,000 

15 ความสัมพันธ์ของปัจจัยทาง

พันธุกรรมต่อการตอบสนองของ

การรักษาโดยใช้ยาในผูป้่วยภาวะ

สมองเสื่อมชาวไทย 

อาจารย์นิวัฒน์ ศักดิ์สิทธิ์ คณะเภสัชศาสตร์ 150,000 

16 การพัฒนาไมโครอิมัลชันประจุ

บวกเป็นสารเสริมฤทธิ์ในวัคซีน

ชนิดซับยูนิตเพื่อป้องกันโรคติด

เชื้อไวรัสเซเนกา เอ 

ดร.ภูวชิ ไชยคำวัง คณะเภสัชศาสตร์ 150,000 

17 การวิเคราะห์เชิงพลวัตของ

จักรวาลอันเนือ่งมาจากผลของ

พลังงานมดืแบบโฮโลกราฟิกคู่

ควบเชงิอนุพันธ์ขั้นไม่ต่ำสุดกับ

ความโน้มถ่วง 

อาจารย์ชลธิชา กฤษณ์เพ็ชร์ คณะวทิยาศาสตร์ 100,000 

ลำดับ… 
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ลำดับ โครงการ หัวหน้าโครงการ สงักัด  งบอนุมัติ  

18 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 

metabolomics เพื่อควบคุม

คุณภาพวัตถุดิบของสุดยอด

สมุนไพรนำ้หมักพลูคาว 

ผศ.ดร.สิริวัฒน์  บุญชัยศรี คณะวทิยาศาสตร์ 150,000 

19 สารโครงข่ายโลหะอินทรีย์ไฮโดร

เจลเพื่อใช้เป็นสารนำส่งนาโน

คอมโพสิททางชีวภาพสำหรับ

ระบบนำส่งยาแบบมุ่งเป้า 

ดร.ผกาสุคนธ์ เมฆรัตนชัย คณะวทิยาศาสตร์ 150,000 

20 ผลของการฝึกการหายใจร่วมกับ

ท่าฤาษีดัดตนต่อประสิทธิภาพ

การทำงานของหัวใจร่วมปอด 

และสมรรถภาพร่างกาย ใน

ผูป้่วยสูงอายุด้วยโรคเบาหวาน

ชนิดที่ 2 

ดร.ธิชานนท์ พรหมศรสีุข คณะวทิยาศาสตร์

การแพทย์ 

135,000 

21 การประยุกต์ใช้พาหนะระดับนา

โนจากเปลือกหุม้ไวรัสกุ้งขนส่งค

ริสเปอร์/แคส9 เพื่อกระตุ้นระบบ

ภูมคิุ้มกันและการยับยั้งการติด

เชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาวในกุ้งขาว

แปซิฟิก 

ดร.อานนท์ พัดเกิด คณะวทิยาศาสตร์

การแพทย์ 

150,000 

22 ผลของสารสกัดมะเขือม่วงต่อ

การทำงานในหลอดเลือดแดง

ของหนูขาว 

ดร.ศริินารถ เพ็งเนตร คณะวทิยาศาสตร์

การแพทย์ 

150,000 

23 การพัฒนาพลาสโมนิค

ไบโอเซนเซอร์ชนิดอนุภาคนาโน

ทองคำเพื่อประยุกต์ใช้ทาง

การแพทย์ 

ผศ.ดร.พจนศักดิ์ พจนา คณะวศิวกรรมศาสตร์ 140,000 

ลำดับ… 
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ลำดับ โครงการ หัวหน้าโครงการ สงักัด  งบอนุมัติ  

24 การศกึษาการเปลี่ยนแปลงใน

ระดับยีนของแกมมาโกลบินโปร

โมเตอร์ในผูป้่วยบีตา้ศูนย์ธาลัสซี

เมียร่วมกับฮีโมโกลบินอทีี่มรีะดับ

ฮีโมโกลบินเอฟต่ำ 

ดร.สุรดา เศรษฐการ คณะสหเวชศาสตร์ 150,000 

25 การพัฒนาระบบเหนี่ยวนำด้วย

ยาดอกซีไซคลีนเพื่อการผลิต

โปรตนี neutrophil gelatinase-

associated lipocalin เพื่อหวังผล

ประยุกต์ใช้ในการผลติน้ำยา

ตรวจวินิจฉัยทางคลินกิ 

ดร.สมโภช เสาร์อิน คณะสหเวชศาสตร์ 150,000 

26 การออกแบบสภาพแวดล้อมการ

เรียนรู้โดยใช้วดิีโอเป็นฐานโดยใช้

กระแสงานรว่มกับ การเสริมต่อ

การเรียนรู้เพื่อส่งเสริม

ความสามารถในการผลิตวิดีโอ

การสอนด้วยตนเอง สำหรับนิสติ

นักศึกษาครู 

ดร.นรนิธน์ นนทมาลย์ วิทยาลัยการศกึษา 120,000 

27 การพัฒนาหลักสูตรฐาน

สมรรถนะตามทฤษฎีการเรียนรู้

เชงิประสบการณ์ เพื่อเสริมสร้าง

สมรรถนะครูนักพัฒนาหลักสูตร

ท้องถิ่น 

ผศ.ดร.วไิลภรณ ์ฤทธิคุปต์ วิทยาลัยการศกึษา 130,000 

 

 

 

 

 

 

 

นักวิจัยทั่วไป… 
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นักวิจัยทั่วไป 

ลำดับ โครงการ หัวหน้าโครงการ สังกัด  งบอนุมัติ  

1 ผลของสารเคลือบผิวอัลจิเนต

ร่วมกับแคลเซียมคลอไรด์ต่อการ

รักษาคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยว

และยืดอายุการเก็บรักษาสตรอ

เบอร์รี่  

 ผศ.ดร.วาสนา พิทักษ์พล  คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาต ิ 

      140,000  

2 ผลของการเสริมกากเมล็ด

งาม้อนในอาหารต่ออัตราการ

เจริญเติบโต การตอบสนองทาง

ภูมคิุ้มกัน ชนิดและปริมาณกรด

ไขมันในปลานิล  

 ผศ.ดร.ดุจฤดี ปานพรหมมินทร์  คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ  

      140,000  

3 คุณค่าทางโภชนาการ สารต้าน

อนุมูลอิสระ และคุณสมบัติใน

การเป็นสารพรีไบโอติกของเห็ด 

เผาะที่ผ่านการปรุงอาหารโดยวิธี

ต่าง ๆ  

 ดร.สุวลี ฟองอนิทร์  คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาต ิ 

      140,000  

4 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวเหนียวหอม

สีดาที่มโีภชนาการสูง โดยใช้

วิธีการผสมกลับร่วมกับการใช้

เครื่องหมายดีเอ็นเอช่วยในการ

คัดเลือก (ปีที่ 2): การศกึษาพันธุ์

และการคัดเลือกสายพันธุ์

บริสุทธิ์ของข้าวเหนียวหอมสีดา

ที่พัฒนาพันธุ์มาจากข้าวไรซ์

เบอร์รี่  

 ผศ.ดร.ไวพจน์ กันจู  คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาต ิ 

      140,000  

5 การเพิ่มประสทิธิภาพการเลีย้ง

กบนาด้วยหนอนแมลงวันลาย  

 ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินคา้งาม  คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาต ิ 

      150,000  

ลำดับ… 
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ลำดับ โครงการ หัวหน้าโครงการ สังกัด  งบอนุมัติ  

6 การผลิตเกสรเทียมจากโปรตนีที่

ได้จากการหมักวัสดุเหลือทิ้งทาง

การเกษตรและอุตสาหกรรม 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

ผึ้งโพรงไทย  

 ดร.ขรรค์ชัย ดั้นเมฆ  คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาต ิ 

      130,000  

7 การผลิตขิงปลอดโรคโดยการ

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  

 ดร.กนกอร ศรมี่วง  คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาต ิ 

      150,000  

8 การศกึษาปัจจัยที่มคีวามสัมพันธ์

กับการเกิดโรคมะเร็งปอดและ

ประเมินพื้นที่เสี่ยง กรณีศกึษา 

ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัด

พะเยา  

 ผศ.ดร.ไพศาล จีฟู้  คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการ

สื่อสาร  

      110,000  

9 ขอ้เสนอทางกฎหมายเพื่อแก้ไข

ปัญหามลพิษทางอากาศจากการ

เผาในที่โล่ง  

 ผศ.วีระยุทธ หอมช่ืน  คณะนติิศาสตร์        130,000  

10 รูปแบบเส้นทางการท่องเที่ยวใน

จังหวัดพะเยาบนแนวคิดการ

ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  

 ดร.พัจน์พิตตา ศรีสมพงษ์  คณะบริหารธุรกิจและ

นิเทศศาสตร์  

      110,000  

11 ผลของสารสกัดเยื่อหุ้มเมล็ดฟัก

ข้าวต่อปลาม้าลายที่ถูกเหนี่ยวนำ

ให้มอีาการคล้ายพาร์กินสันด้วย 

MPTP   

 ดร.ภญ.คณาทิพย์ สิงห์สาย  คณะเภสัชศาสตร์        150,000  

12 เภสัชจลนศาสตร์ประชากรของ

ยาไรวาร็อกซาแบนในผู้ป่วยไทย

ที่มภีาวะหัวใจเต้นผดิจังหวะชนิด

ไม่มีความผดิปกติของลิน้หัวใจ  

 อาจารย์นภเกตน์ สิงห์คำ  คณะเภสัชศาสตร์        104,000  

13 การเลือกทำลายเซลล์มะเร็งโดย

ใช้ยาต้านมะเร็งในอนุภาคขนาด

นาโน  

 ผศ.ดร.อัจฉรา ปัญโญศักดิ์  คณะเภสัชศาสตร์        150,000  

ลำดับ… 
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ลำดับ โครงการ หัวหน้าโครงการ สังกัด  งบอนุมัติ  

14 พอลิเอสเทอร์ที่มีการปลดปล่อย

สารเซซามินจากเทคนิคอิเล็คโต

รสปินนิ่งสำหรับการประยุกต์ใช้

กับความผิดปกติของกระดูก  

 ดร.บุณฑริกา เทพสุคนธ์  คณะวทิยาศาสตร์        120,000  

15 ฤทธิ์การรักษาบาดแผลของ

ซัลเฟตกาแลคแตนและสาร

ปรับเปลี่ยนโครงสรา้งของ

ซัลเฟตกาแลคแตนจากสาหร่าย

ผมนางในหนูแรท  

 ดร.กมลวรรณ จงสมชัย  คณะวทิยาศาสตร์

การแพทย์  

      150,000  

16  ประสิทธิภาพของแคทีชินในการ

ป้องกันความเสียหายของไมโต

คอนเดรียไตจากสารบิสฟีนอล

เอ: การศกึษาในไมโตคอนเดรีย

ไตที่แยกได้จากหนูวิสตาร์  

 ดร.อนงค์ภรณ์ ขอบรูป  คณะวทิยาศาสตร์

การแพทย์  

      150,000  

17 ผลของฝุ่นละอองขนาด 10 

ไมครอนต่อการทางานของเซลล์

โทรโฟบลาสผ่านทางการ

แสดงออกของโมโครอาร์เอ็นเอ

ในช่วงแรกของการตั้งครรภ์  

 ผศ.ดร.วิทยา ชัยวังเย็น  คณะวทิยาศาสตร์

การแพทย์  

      140,000  

18 การปนเปือ้นและการดื้อยาต้าน

จุลชีพ Staphylococcus aureus 

สายพันธุ์ก่อโรคอาหารเป็นพิษ

บนหนา้จอโทรศัพท์มือถือของ

ผูป้ระกอบการร้านอาหาร   

 ดร.อชิรญา  ศริิภาพ  คณะวทิยาศาสตร์

การแพทย์  

      150,000  

19 การพัฒนาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

พลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็ก

ด้วยเทคโนโลยีเทอร์โมอะคูสติก

สำหรับเมอืงสีเขียวอัจฉริยะ  

 ผศ.ดร.วสันต์ คำสนาม  คณะวศิวกรรมศาสตร์        120,000  

ลำดับ… 
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ลำดับ โครงการ หัวหน้าโครงการ สังกัด  งบอนุมัติ  

20 การพัฒนาทักษะการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว

สำหรับอาสาสมัครผู้สูงอายุที่

ปฏิบัติหนา้ที่บริการนักท่องเที่ยว

ในแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่นของ

กลุ่มจังหวัดภาคเหนอืตอนบน 2  

 ผศ.ดร.คมกฤช ตาชม  คณะศิลปศาสตร์        130,000  

21 คำเรยีกชื่อพืชแบบภาษาถิ่น

ล้านนาไทยรอบกว๊านพะเยาา: 

การศกึษาเชิงภาษาศาสตร์

พฤกษศาสตร์ชาติพันธุ์  

 อาจารย์สมหมาย รอดแป้น  คณะศิลปศาสตร์        100,000  

22 ช่างและเครือข่ายทางสังคมกับ

การอุปถัมภ์งานพุทธศิลป์ใน

ล้านนา  

 ผศ.ดร.ชาญคณิต อาวรณ์  คณะสถาปัตยกรรม

ศาสตร์และศลิปกรรม

ศาสตร์  

      130,000  

23 โครงการสร้างสรรค์

เครื่องประดับร่วมสมัยจากวัสดุ

ท้องถิ่นพะเยาร่วมกับกลุ่ม

เจียระไนพลอยบ้านแม่นาเรือ  

 อาจารย์พัชราภรณ์ ลือราช  คณะสถาปัตยกรรม

ศาสตร์และศลิปกรรม

ศาสตร์  

      130,000  

24 แม่ท่าฟอ้นล้านนา   อาจารย์รัตนะ ตาแปง  คณะสถาปัตยกรรม

ศาสตร์และศลิปกรรม

ศาสตร์  

      130,000  

25 องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์

ทางชีวภาพของสารสกัดผล 

มะเม่า  

 ดร.อรพินท์ อินศวร  คณะสหเวชศาสตร์        150,000  

26 ประสิทธิภาพการตรวจ

ฮีโมโกลบินคอนสแตนท์สปริง

และฮีโมโกลบินปากเซ ใน

ตัวอย่างที่มแีละไม่มีความ

ผดิปกติของฮีโมโกลบิน ด้วย

เทคนิคแคปปิลลารี่ อิเล็คโตร

โฟเรซิส 

 ผศ.ดร.สิทธิชัย ปัญญาใส  คณะสหเวชศาสตร์        150,000  

ลำดับ… 
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ลำดับ โครงการ หัวหน้าโครงการ สังกัด  งบอนุมัติ  

27 การรวบรวมและวิเคราะห์เชิง

ระบบสำหรับตัวบ่งชีชี้วภาพชนิด

ใหม่ในซีรัม/พลาสมา หรอื

ปัสสาวะ ในการวินจิฉัยการติด

เชื้อวัณโรคอย่าง แม่นยำ 

จำเพาะ และรวดเร็ว  

 ดร.ทนพญ.สุภาพร ขำจันทร์   คณะสหเวชศาสตร์        150,000  

28 ปัจจัยที่มผีลต่อการตัดสินใจต่อ

ทางเลือกประเทศไทยเป็นบ้าน

หลังที ่2  

 ดร.ชมพูนุช จิตตถิาวร   วิทยาลัยการจัดการ        130,000  

29 การประเมนิความต้องการ

จำเป็นในการส่งเสริมสมรรถนะ

นิสตินักศึกษาครูตามมาตรฐาน

วิชาชีพครู  

 ดร.นรศิรา เสือคลา้ย   วิทยาลัยการศกึษา        120,000  

 

ทั้ งนี้  ขอให้ผู้ รับทุนยืนยันการรับทุนโครงการวิจัย  “ทุนพัฒ นาศักยภาพนักวิ จัย”ภายในวันที่   

25 พฤศจิกายน 2563 และดำเนินการตามแผนงาน ถือปฏิบัติตามสัญญาทุนอุดหนุนโครงการโดยเคร่งครัด  

ด้วยความรับผดิชอบ เอาใจใส่และเกิดผลดีต่อมหาวิทยาลัย 
 

ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 

 

 

 

 

 

 (รองศาสตราจารย์ ดร. เสมอ ถาน้อย) 

 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ปฏิบัติการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
 

 


