ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง รายชื่อผูท้ ี่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยมูลฐาน Fundamental Fund (FF66)
ตามที่มหาวิท ยาลัย พะเยา ได้ป ระกาศเปิดรับ คำของบประมาณสนับ สนุ นทุน วิจัย มูลฐาน
Fundamental Fund (FF66) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นั้น
บัดนี้ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้พิจารณาข้อเสนอโครงการ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศ
รายชื่อผู้ไ ด้รับ การสนับ สนุน ทุน วิจัย มูล ฐาน Fundamental Fund (FF66) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายละเอียดดังนี้
โครงการจัดตั้งหน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ (UoE) ระดับ Premier League
ลำดับ
โครงการ
หัวหน้าโครงการ
1 การประเมินความหลากหลายแบบบูรณาการของ รศ.ดร.ฉัตรมงคล สุวรรณภูมิ
สัตว์น้ำ, สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและ
สัตว์เลือ้ ยคลานของประเทศไทย
2 สารสนเทศเชิงประยุกต์เพื่อนวัตกรรมทาง
ดร.ปรัชญา นวนแก้ว
การศึกษา
3 การรูจ้ ำกิจกรรมของมนุษย์ที่มคี วามซับซ้อนบน ผศ.ดร.สาคร เมฆรักษาวนิช
พืน้ ฐานเซนเซอร์จากข้อมูลอุปกรณ์สวมใส่โดยใช้
วิธีการเรียนรูเ้ ชิงลึก
4 การวิจัยผลลัพธ์และบูรณาการทางคลินิก
รศ.ดร.สุรศักดิ์ เสาแก้ว
5 วิธีการหาค่าเหมาะที่สุดสำหรับการประมวลผล รศ.ดร.ประสิทธิ์ ช่อลำเจียก
ภาพดิจทิ ัล
6 อัลกอริทึมหาค่าเหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์ รศ.ดร.วัชรภรณ์ ช่อลำเจียก
ภาพถ่ายรังสีโดยใช้ในการเรียนรู้เชิงลึก
7

วัสดุขั้นสูงสำหรับเทคโนโลยีเซนเซอร์

หน่วยงาน
คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
คณะเภสัชศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์

รศ.ดร.อนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ คณะวิทยาศาสตร์

ลำดับ…

-2ลำดับ
โครงการ
หัวหน้าโครงการ
หน่วยงาน
8 นวัตกรรมปูนฉาบคุณภาพสูงผลิตจากปูนฉาบ
รศ.ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิรยิ ะนุภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สำเร็จรูปผสมเถ้าชานอ้อยกระตุ้นด้วยสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์
9 ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายการก้าวย่ำอยู่ ดร.พัชรียา อัมพุธ
คณะสหเวชศาสตร์
กับที่แบบประยุกต์ต่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย
ในผู้สูงอายุที่มีภาวะก่อนเปราะบางและเปราะบาง
โครงการจัดตั้งหน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ (UoE) ระดับ Division 1
ลำดับ
โครงการ
หัวหน้าโครงการ
1 นวัตกรรมอาหารฟังก์ชันเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตผล
ผศ.ดร.ตระกูล พรหมจักร
ทางการเกษตร
2 หน่วยพัฒนาสัตว์น้ำสวยงาม
ผศ.ดร.เกรียงไกร สีตะพันธุ์
3
4

5
6

7
8
9

หน่วยงาน
คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
คณะพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม

สรีรวิทยาและการผลิตสัตว์บกและสัตว์น้ำอย่าง
ยั่งยืน
กระบวนการแยกองค์ประกอบเซลลูโลสจาก
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรในท้องถิ่นโดยใช้สาร
ละลายเคมีสเี ขียวเพื่อสังเคราะห์เป็นวัสดุทางเลือก
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง PM2.5
ภูมอิ ากาศ และข้อมูลการปลดปล่อย

รศ.ดร.ไพบูลย์ ปะนาเส

รศ.ดร.ธีรชัย อำนวยล้อเจริญ

คณะพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม

เทคนิคใกล้เคียงและวิธีที่เหมาะสมที่สุดที่ประยุกต์
ใช้ได้กับการประมวลผลภาพดิจทิ ัล ปัญหาการ
ถดถอย และปัญหาการจำแนกประเภทข้อมูล
วิทยาการโมเลกุลเชิงคำนวณและการเร่งปฏิกิรยิ า
หน่วยวิจัยพีชคณิตวิภัชนัยและปัญหาการตัดสินใจ
การศึกษาหลากหลายรูปแบบของพฤติกรรมแรง
เฉือนของหินโรยทางรถไฟที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่
เพื่อรองรับการพัฒนาโครงข่ายรถไฟรางคู่ใน
ประเทศไทย

รศ.ดร.ธนกฤต เทียนหวาน

คณะวิทยาศาสตร์

รศ.ดร.จิตระยุทธ์ จิตอ่อนน้อม
รศ.ดร.อัยเรศ เอี่ยมพันธ์
ผศ.ดร.สุริยาวุธ ประอ้าย

คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์

ดร.นพรัตน์ สุริยะไชย

ลำดับ…
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โครงการ
หัวหน้าโครงการ
10 การประเมินความเสี่ยงของการติดเชื้อในทางเดิน รศ.ดร.สิทธิชัย พิมลศรี
หายใจส่วนบนเฉียบพลันจากการสัมผัสฝุ่นละออง
ขนาดเล็กในช่วงการเผาในที่โล่ง
11 กลไกระดับโมเลกุลของสารสกัดเมล็ดงาม้อนที่
ผศ.ดร.พยุงศักดิ์
อุดมด้วยกรดโรสมารินิกต่อการต้านอนุมูลอิสระ ตันติไพบูลย์วงศ์
ต้านการอักเสบและยับยั้งการสร้างเม็ดสีเมลานิน
ในเซลล์มะเร็งเม็ดสีผวิ ชนิด B16F10 ที่ถูก
เหนี่ยวนำด้วยฝุ่นละอองอนุภาคขนาด 10
ไมครอนจากไฟป่า
โครงการจัดตั้งหน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ (UoE) ระดับ Division 2
ลำดับ
โครงการ
หัวหน้าโครงการ
1 หน่วยวิจัยวัสดุนาโนขั้นสูง
ผศ.ดร.อารักษ์ กลิ่นบำรุง
2 ผลของการพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมความรอบรู้ ดร.ณฐกร คำแก้ว
ทางสุขภาพจิตสำหรับสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 ในอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
3 การปรับปรุงดินตะกอนขุดกว๊านพะเยาด้วย
รศ.ดร.ธนกร ชมภูรัตน์
ปูนซีเมนต์และรีไซเคิลคอนกรีตเพื่อนำไปใช้
ประโยชน์ในงานวิศวกรรมผิวทาง
4 หน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านการวิจัยทาง
ผศ.ดร.คณาทิพย์ สิงห์สาย
เภสัชวิทยาของพืชสมุนไพร
5 การศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบและออกซิเดชัน
ดร.สินธุพร มหารัญ
ของนวัตกรรม UP1 ที่มอี งค์ประกอบของใต้ใบ ต่อ
การลดปวดกล้ามเนือ้ ในกลุ่มโรคออฟฟิสซินโดรม
ภายหลังยุคการระบาดโควิด 2019
6 การพัฒนารูปแบบความรอบรู้ต่อพฤติกรรมการ รศ.ดร.เกษแก้ว เสียงเพราะ
ดูแลสุขภาพของผูส้ ูงอายุกลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยโรค
ความดันโลหิตสูง จังหวัดพะเยา

หน่วยงาน
คณะพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์

หน่วยงาน
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์

โครงการ…

-4โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
ลำดับ
โครงการ
หัวหน้าโครงการ
1 การเพิ่มประสิทธิภาพของวัคซีนเชือ้ แบคทีเรียก่อ ดร.กรทิพย์ กันนิการ์
โรค Streptococcus agalactiae ในปลานิลด้วยการ
เสริมวิตามินซีจากสารสกัดมะขามป้อมในอาหาร
ต่อการเจริญเติบโต การตอบสนองทางภูมิคมุ้ กัน
และการต้านทานต่อเชือ้ ก่อโรค
2 ศักยภาพของราเอนโดไฟล์ชนิดใหม่ Trichoderma ผศ.ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก
phayaoense (L1I3) ในการเป็นปฏิปักษ์ต่อรา
สาเหตุโรคใบไหม้ และการส่งเสริมการ
เจริญเติบโตของข้าว
3 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตต้นกล้าเบญจมาศ ดร.ภาวินี จันทร์วิจติ ร
ด้วยระบบไบโอรีแอคเตอร์แบบจมชั่วคราว
4

5

6

7

8

หน่วยงาน
คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ

คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ

คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ

พัฒนาการระบุชนิดพันธุ์และการขยายพันธุ์ต้น
นางสาวสุกัลยา ภู่ทอง
กระชายขาวด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อ
ผลิตสารออกฤทธิ์ต้านไวรัสโควิด 19
การใช้จุลินทรีย์ที่ผลิตเอนไซม์ย่อยเยื่อใยพืชเพิ่ม
ดร.ขรรค์ชยั ดัน้ เมฆ
ประสิทธิภาพการผลิตอาหารผสมสำหรับ ใช้เลีย้ งด้วง
งวงมะพร้าวเป็นอาหารโปรตีนจากแมลงเชิงพาณิชย์

คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ

การประเมินระดับของมลพิษทางน้ำสูงสุดที่
สามารถยอมรับได้จากผลกระทบของการใช้
ประโยชน์ของชุมชนต่อระบบนิเวศทางน้ำของอ่าง
เก็บน้ำแม่ตำ๋ จังหวัดพะเยา
ดีเอ็นเอบาร์โค้ดเพื่อการศึกษาความหลากชนิด
ของปลาในวงศ์ย่อย Danioninae ในภาคเหนือ
ตอนบนของประเทศไทย สู่การอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน
การพัฒนาระบบการประเมินการจัดการฟาร์ม
และสวัสดิภาพสัตว์ในฟาร์มโคเนือ้ สำหรับ
เกษตรกรใช้ประเมินตนเอง

คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ

ผศ.ดร.กัญญาณัฐ
สุนทรประสิทธิ์

คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รศ.ดร.ดุจฤดี ปานพรหมมินทร์ คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ

ผศ.ดร.สุรีย์พร แสงวงศ์

คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ลำดับ…

-5ลำดับ
โครงการ
9 ความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศทาง
น้ำในพืน้ ที่ชุ่มน้ำหนองเล็งทรายหลังการขุดลอก ปี
พ.ศ. 2563
10 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวเหนียวหอมสีดำที่มโี ภชนาการ
สูง โดยใช้วธิ ีการผสมกลับร่วมกับการใช้
เครื่องหมายดีเอ็นเอช่วยในการคัดเลือก (ปีที่ 3):
การทดสอบผลผลิตภายในสถานีและการประเมิน
คุณภาพเมล็ดทางกายภาพและเคมีที่เกี่ยวข้องกับ
คุณภาพหุงต้มและการกินของข้าวเหนียวหอมสีดำที่
พัฒนาพันธุ์มาจากข้าวไรซ์เบอร์ร่ี
11 การรวมวิธีการสังเคราะห์กลุ่มตัวอย่างใหม่ และ
เทคนิคหนึ่งต่อกลุ่ม ด้วยตัวจำแนกที่แตกต่างกัน
ในการเรียนรู้ของเครื่อง สำหรับการจัดการข้อมูล
ที่ไม่สมดุลแบบมีหลายคลาส
12 การประเมินความสวยงามของปลากัดจากภาพ
ด้วยการเรียนรู้เชิงลึก
13 การตกค้างในสิ่งแวดล้อม และการประเมินความ
เสี่ยงทางนิเวศวิทยาของฮอร์โมน 17 แอลฟาเมทิลเทสโทสเตอโรนที่คงเหลือในระบบบำบัดบึง
ประดิษฐ์แบบลอยน้ำร่วมกับตัวกรองชีวภาพ ใน
ระดับภาคสนาม
14 วิธีการทางสถิตสิ ำหรับการพยากรณ์การรอดชีวิต
ของผู้ป่วยบาดเจ็บรุนแรง
15

ความเป็นพิษของสารออกฤทธิ์ที่แยกได้จากเหง้า
กำบังภัยต่อเซลล์มะเร็งเต้านม ร่วมกับการศึกษา
แบบจำลองโมเลกุลของสาร

หัวหน้าโครงการ
ผศ.ศิริลักษณ์ ตันเจริญ

หน่วยงาน
คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ

ผศ.ดร.ไวพจน์ กันจู

คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ

ดร.รัตนาวดี พานทอง

คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

ผศ.ดร.สุรางคนา ระวังยศ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
คณะพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม

ดร.สุปรีดา หอมกลิ่น

ดร.เขมวดี ปรีดาลิขติ

คณะวิทยาศาสตร์

ดร.คงเดช สวาสดิ์พันธ์

คณะวิทยาศาสตร์

ลำดับ…

-6ลำดับ
โครงการ
หัวหน้าโครงการ
16 การปรับปรุงความไวในการวัดและการตอบสนอง ดร.ธนิษฐา เสมอใจ
ต่อแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์โดยวิธีตกตะกอนและ
วิธีอิมเพรกเนชัน
17 การสังเคราะห์สารไฮดรอกซีแอปาไทต์จากเปลือก ดร.พักตร์วิภา เชาว์พานิช
ไข่ไก่ด้วยกระบวนการเคมีสีเขียวเพื่อศึกษา
คุณสมบัติในการดูดซับโลหะหนักในกว๊านพะเยา
18

19

20

21

22
23

24

หน่วยงาน
คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

การประยุกต์ใช้งานขั้วไฟฟ้าถ่านกัมมันต์รูพรุนที่
ได้รับการปรับปรุงผิวสำหรับการบำบัดน้ำทิง้
โรงงานด้วยเทคนิคการกำจัดไอออนด้วยประจุ
ไฟฟ้า
ศักยภาพการใช้ประโยชน์ด้านอาหารสุขภาพของ
Spirulina platensis และ Wolffia sp. ที่เพาะเลี้ยง
ด้วยแสงแอลอีดีสีนำ้ เงินและสีแดง

ดร.เริงฤทัย ศิริรักษ์

คณะวิทยาศาสตร์

ดร.อาทิตย์ นันทขว้าง

คณะวิทยาศาสตร์

การตรวจสอบความเป็นพิษต่อเซลล์และสาร
พันธุกรรมของแชมพูย้อมผมดำในท้องตลาดโดย
ใช้หอมแดง (Allium ascalonicum L.) สำหรับวิธี
modified Allium test
เซซามิน-พอลิ(แอล-แลกไทด์-โค-แคโพรแลก
โทน)-เซลลูโลสคอมโพสิตจากเปลือกข้าวเหลือทิ้ง
ทางการเกษตรประยุกต์ใช้กับความผิดปกติของ
เซลล์กระดูก
การวิเคราะห์สารพฤกษเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพ
ของกำลังช้างสาร
การประยุกต์ใช้โพรไบโอติกส์แบคทีเรียในการ
รักษาและเพิ่มภูมคิ ุ้มกันให้แก่ปลากัด (Betta
splendens)
เอ็กซ์เซนทอร์ไอดีลวิภัชนัยเชิงสองขั้ว และเอ็กซ์
เซนทอร์ไอดีลวิภัชนัยค่าช่วงบนกึ่งกรุป

ผศ.ดร.เนรัฐชลา สุวรรณคนธ์

คณะวิทยาศาสตร์

ดร.บุณฑริกา เทพสุคนธ์

คณะวิทยาศาสตร์

รศ.ดร.รัชนาพร โชคชัยสิริ

คณะวิทยาศาสตร์

ดร.วิภาศิริ สุนทรชัย

คณะวิทยาศาสตร์

ดร.ธิติ เกตุคำ

คณะวิทยาศาสตร์

ลำดับ…

-7ลำดับ
โครงการ
25 การใช้วิธีทางอณูชีวโมเลกุลตรวจหาและจำแนก
เชื้อ ทริปปาโนโซมา อีแวนซาย ในโคเนื้อและ
แมลงพาหะ จากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
26 การเกิดอนุภาค เคออนลบ-โปรตอน และ เคออ
นบวก-ปฏิยานุภาคของโปรตอน ในการชนของ
โปรตอน-โปรตอน ที่ระดับพลังงานในการเข้าชน
0.9 TeV เพื่อตีความอนุภาคแลมป์ดา (1045) โดย
ใช้แบบจำลองพลศาสตร์ควอนตัมเชิงโมเลกุลขั้น
เหนือสัมพัทธภาพ
27 การประยุกต์ใช้เซตอ่อนวิภัชนัยในการประเมิน
ประสิทธิภาพของแบคทีเรียส่งเสริมการ
เจริญเติบโตของพืชต่อการฟืน้ ตัวของต้นลำไย
เสื่อมโทรม
28 การตอบสนองเชิงเมทาโบโลมิกส์ของสุดยอด
สมุนไพรพลูคาวต่อการบังคับให้สร้างสารสำคัญ
ปริมาณมากด้วยแสงเทียมจากหลอดแอลอีดี
29 พลาสมาเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร
30 การใช้วิธีทางอณูชีววิทยาในการตรวจสอบการ
ปนเปือ้ นของมอดแป้งในแป้งและธัญพืช
31

32
33

หัวหน้าโครงการ
ดร.ประลองยุทธ
ศรีปาลวิทย์

หน่วยงาน
คณะวิทยาศาสตร์

ผศ.พชรธัช ไชยมงคล

คณะวิทยาศาสตร์

ดร.พีรพงษ์ สืบแสน

คณะวิทยาศาสตร์

ผศ.ดร.สิริวัฒน์ บุญชัยศรี

คณะวิทยาศาสตร์

ผศ.ดร.สุกัญญา สืบแสน
รศ.ดร.จตุพร ตั้งจิตรวิทยากูล

คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์

ผลกระทบของยาฆ่าแมลงต่อการเปลี่ยนแปลง
รศ.ดร.นุจริ า ทาตัน
ทางพฤติกรรม สรีวทิ ยา และชีวเคมีของชันโรงขน
เงิน (Tetragonula pegdeni)
พีชคณิตลูกผสมชนิดใหม่ระหว่างอาบีเลียนกรุป รศ.ดร.อัยเรศ เอี่ยมพันธ์
และพีชคณิตยูพี: มอดูลยูพี

คณะวิทยาศาสตร์

การพัฒนามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงไร้แปรงถ่าน ดร.เกรียงศักดิ์ ไกรกิจราษฏร์
สำหรับรถไฟฟ้าขนาด 800 วัตต์ ด้วยวิธีไฟไนต์เอ
ลิเมนต์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

ลำดับ…

-8ลำดับ
โครงการ
34 การศึกษากลไกการหดตัวเนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างจุลภาคในซีเมนต์เพสต์
ผสมเถ้าถ่านหินภายใต้สภาวะการแห้งตัวจาก
ความชื้นสัมพัทธ์ที่แตกต่างกัน
35 การพัฒนาระบบกักเก็บพลังงานประสิทธิภาพสูง
สำหรับใช้งานร่วมกับไมโครอินเวอร์เตอร์ในการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
36 การพัฒนากรรมวิธีขึน้ รูปโครงสร้างนาโนบนโพลิ
เมอร์ฟิล์มด้วยการเลียนแบบชีวมิติเพื่อการผลิต
แผ่นฟิล์มยับยั้งเชือ้ ไวรัสและแบคทีเรีย
37 การเสริมกำลังของชั้นดินอ่อนด้วยเสาเข็มและ
แผ่นใยสังเคราะห์เพื่อรองรับคันทางโครงข่าย
รถไฟรางคู่
38 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับวิตามินดีใน
เลือดกับการติดเชื้อของทางเดินปัสสาวะในผูป้ ่วย
ผูใ้ หญ่
39 การวิจัยและนวัตกรรมจากเยื่อหุม้ เมล็ดฟักข้าว สู่
คุณภาพอาหารเชิงหน้าที่
40

41
42

หัวหน้าโครงการ
หน่วยงาน
ผศ.ดร.ปิยพงษ์ สุวรรณมณีโชติ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผศ.ดร.ดำรงค์ อมรเดชาพล

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผศ.ดร.พจนศักดิ์ พจนา

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผศ.ดร.สุริยาวุธ ประอ้าย

คณะวิศวกรรมศาสตร์

นพ.กฤติน นาราเวชสกุล

คณะแพทยศาสตร์

ดร.รัษฎา ประภาสะวัต

คณะแพทยศาสตร์

การศึกษาเมทาบอโลมิกบนพืน้ ฐานแมสสเปกโต ดร.จักรินทร์ ศรีวิไล
รสโคปี ของพืชสกุลเทียนสำหรับฤทธิ์ต้านเอนไซม์
ไฟว์แอลฟารีดักเทสและต้านเชือ้ ราก่อรังแค มาลา
เซสเซีย เฟอร์เฟอร์
การพัฒนาสารเสริมฤทธิ์จากสมุนไพรเพื่อใช้ใน
ดร.ภก. ภูวิช ไชยคำวัง
วัคซีนปศุสัตว์
การศึกษาประสิทธิภาพและความคงตัวของน้ำมัน นางสาวจิณฐั ข์ดา เอ็งสุวรรณ์
เมล็ดกระทิงในการใช้เป็นสารกันแดดและสาร
เสริมฤทธิ์เพื่อป้องกันผิวหนังจากรังสีอัลตร้าไวโอ
เลตในรูปแบบอิมัลชัน

คณะเภสัชศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์

ลำดับ…

-9ลำดับ
โครงการ
43 เภสัชพันธุศาสตร์และเภสัชจลนศาสตร์ประชากร
ของยากันชักในผู้ป่วยไทย
44

หัวหน้าโครงการ
ดร.นภเกตน์ สิงห์คำ

หน่วยงาน
คณะเภสัชศาสตร์

การพัฒนาระบบการนำส่งผงเยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าว ดร.พิมพ์ชนก จรุงจิตร
ด้วยนิโอโซมสำหรับการยับยั้งการเสื่อมของเซลล์
ประสาท
การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ต้านการอักเสบ ผศ.ดร.มาลีรักษ์
และต้านจุลชีพจากสารสกัดใบอ้อย
อัตต์สินทอง

คณะเภสัชศาสตร์

46

การประเมินการใช้ยาอย่างเหมาะสมในผูป้ ่วยไทย นายกิตติภัค เจ็งฮั้ว
ที่มภี าวะหัวใจล้มเหลว

คณะเภสัชศาสตร์

47

การพัฒนาตำรับยาเซทิรซิ ีนในรูปแบบยาเม็ดและ
แผ่นฟิล์มชนิดแตกกระจายตัวเร็วในปาก

ผศ.ดร.สุภาวดี บุญทา

คณะเภสัชศาสตร์

48

ฤทธิ์การต้านเซลล์มะเร็งของสารสกัดพืชพืน้ เมือง
จากจังหวัดพะเยา
ผลของการออกกำลังกายด้วยยางยืดร่วมกับท่า
ฤาษีดัดตนต่อประสิทธิภาพการทำงานของหัวใจ
ร่วมปอด และสมรรถภาพร่างกายในผูส้ ูงอายุ
เบาหวานและความดันโลหิตสูง
การพัฒนาปลาซิวใบไผ่สีกุหลาบ (Danio roseus)
เป็นตัวแบบสัตว์ทดลองชนิดใหม่สำหรับพิษวิทยา
สิ่งแวดล้อม
ความชุกและปัจจัยเสี่ยงในการเป็นพาหะของเชือ้
เอนเทอโรแบคทีลาเรสดื้อยาหลายขนานในผูป้ ่วย
เบาหวานในจังหวัดพะเยา
ผลของเมลาโทนินต่อการบาดเจ็บของตับภายหลัง
ที่เกิดการบาดเจ็บที่ไตเฉียบพลันในหนูที่เหนี่ยวนำ
ให้เกิดภาวะชราภาพโดยดีกาแลคโตส
ฤทธิ์ของสารสกัดหยาบและสารสกัดย่อย
(fractions) ของใบกรุงเขมาต่อการยับยั้งการ
ทำงานของเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการต้าน
เบาหวานและการยับยั้งการเกิดไกลเคชั่น

ดร.จุฑามาศ เทพมาลี

คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์
คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์

45

49

50

51

52

53

ดร.ธิชานนท์ พรหมศรีสุข

คณะเภสัชศาสตร์

ผศ.ดร.มารุต แก้ววงศ์

คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์

ดร.อนงค์ คิดดี

คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์

ดร.อนงค์ภรณ์ ขอบรูป

คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์

ดร.อำนาจ อ่อนสอาด

คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์

ลำดับ…

- 10 ลำดับ
โครงการ
54 ผลการเสริมฤทธิ์กันของเปปไทด์ต้านจุลชีพ
dhvar5 และยาแวนโคมัยซินต่อเชื้อ Methicillinresistant Staphylococcus aureus ที่เจริญอยู่ใน
รูปไบโอฟิล์ม
55 การประเมินฤทธิ์การรักษาบาดแผลของไคติน
สกัดจากจิ้งหรีดทองแดงลาย (Acheta
domesticus)
56 คุณสมบัติโพรไบโอติกของแบคทีเรีย Pediococcus
spp. และ Lactobacillus spp. เพื่อใช้เป็นหัวเชื้อ
บริสุทธิ์ในการผลิตกระเทียมหมัก
57 ฤทธิ์ของขมิ้นชันผสมน้ำผึ้งต่อการป้องกันการดูด
ซึมแคดเมียมที่ลำไส้เล็กและความเป็นพิษของไต
ในหนูที่ได้รับแคดเมียมคลอไรด์
58 การศึกษาผลของน้ำมันเมล็ดงาม้อนต่อการเรียนรู้
จดจำและการทำงานของระบบสืบพันธุ์ในหนูเพศ
ผูท้ ี่ถูกเหนี่ยวนำให้ชราภาพด้วย ดี-กาแลคโทส
59

60

61

62

ประสิทธิภาพของชามะเกีย๋ งต่อความดันโลหิต
ไขมันในเลือด และการต้านความเครียดในผู้ป่วยที่
มีภาวะอ้วนลงพุง
ผลของสารสกัดรำข้าวสีแดงต่อการสะสมไขมัน
และกระบวนการอักเสบในหัวใจหนูที่เป็นภาวะ
เบาหวานชนิดที่ 2
ผลของสารสกัดจากกระเจี๊ยบแดงเพื่อป้องกันการ
อักเสบเรือ้ รังผ่านวิถีสัญญาณอินเตอร์เฟียรอนใน
เซลล์แมกโครฟาจ
การเพิ่มระบบภูมิคมุ้ กันด้วยฮอร์โมนเอคไดเสตีย
รอยด์เป็นทางเลือกใหม่สำหรับต่อต้านโรคติดเชือ้
ในกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii)

หัวหน้าโครงการ
ดร.เอกลักษณ์ พุกนุ่น

หน่วยงาน
คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์

ดร.กมลวรรณ จงสมชัย

คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์

ดร.นิจติยา สุวรรณสม

คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์

ผศ.ดร.ลออรัตน์ พัวพิทยาเลิศ

คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์

ดร.วัชราภรณ์ ปรีดาภิรมย์

คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์

ผศ.ดร.วาทิตา ผจญภัย

คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์

ดร.ศิรินารถ เพ็งเนตร

คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์

ดร.อาทิตย์ ทิมอ่วม

คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์

ผศ.ดร.อานนท์ พัดเกิด

คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์

ลำดับ…

- 11 ลำดับ
โครงการ
63 คุณค่าทางโภชนาการ สารพฤกษเคมี ฤทธิ์ต้าน
อนุมูลอิสระ ต้านการอักเสบ ต้านแบคทีเรีย และ
ต้านภาวะกระดูกพรุน ของมันเทศลูกผสมเนื้อสี
ม่วงพันธุ์แม่โจ้ 341
64 ฤทธิ์ของสารสกัดใบย่านางในการป้องกันการตาย
ของเซลล์ประสาทที่สร้างโดปามีนในแบบจำลอง
โรคพาร์กินสัน
65 ศักยภาพของสารสกัดจากเหมี้ยงต่อการตาย
แบบอะพอพโทซีสของเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่
66

67

68

69

70

การศึกษาฤทธิ์สารสกัดผักแปมต้านการอักเสบ
ของระบบประสาทและความจำบกพร่องในหนู
แรทที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยสารไลโพโพลีแซคคาไรด์
ผลของสารสกัดมะเกีย๋ งต่อภาวะเครียดออกซิ
เดชั่น การอักเสบและการทำงานของเซลล์โทร
โฟบลาสผ่านทางการแสดงออกของไมโครอาร์
เอ็นเอ-146a-5p ที่เกิดจากการเหนี่ยวนำด้วยฝุ่น
ละลองขนาด 10 ไมครอนในขณะตั้งครรภ์
ผลของกรดโรสมารินิกและซัลโฟราเฟนต่อวิถีไกล
โคไลซิสที่ขึน้ กับเอนไซม์เฮกโซไคเนส และระดับ
พลังงานในเซลล์ไฟโบรบลาสต์
น้ำมันหอมระเหยจากดอกบัวหลวงต่อการ
แสดงออกของโปรตีนรีลินเพื่อป้องกันการกระจาย
ตัวของเซลล์แกรนูล และลดการตายของเซลล์
ประสาทในสมองส่วนฮิปโพแคมปัส
คุณลักษณะทางโมเลกุลและแบบแผนการ
แสดงออกของโมเลกุลส่งสัญญาณ Transforming
growth factor (TGF)-beta ของพยาธิ Fasciola
gigantica

หัวหน้าโครงการ
ผศ.ดร.กนกกาญจน์
พรหมน้อย

หน่วยงาน
คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์

ผศ.ดร.ณภัทร ศรีรักษา

คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์

ผศ.ดร.นภาพันธ์ กังวาล

คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์

ผศ.ดร.รัชนีพร กงซุย

คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์

ผศ.ดร.วิทยา ชัยวังเย็น

คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์

ผศ.ดร.ศุภชัย เจริญสิน

คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์

ผศ.ดร.สิทธิศักดิ์ ทองรอง

คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์

ผศ.ดร.อรอำไพ จ่าภา

คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์

ลำดับ…

- 12 ลำดับ
โครงการ
71 พฤกษเคมีและคุณสมบัติทางชีวภาพของสารสกัด
ผักปลังเพื่อนำไปประยุกต์ใช้เป็นอาหารเสริม
สุขภาพ
72 ศักยภาพของยาต้านมะเร็งต้นทุนต่ำจากสเตรปโต
มัยซิสในหลอดทดลองและหนูไมซ์ที่ปลูกถ่าย
เซลล์มะเร็ง
73 ผลของซีรัมเอกโซโซมต่อการตายแบบอะพอพโต
ซิสของเซลล์ลิมโฟไซต์ในการเกิดความรุนแรงของ
โรคแพ้ภูมิตนเองเอสแอลอี
74 การพัฒนานวัตกรรมเบาะรองเล่นอัจฉริยะเพื่อ
ฟืน้ ฟูสมรรถภาพทางไกลของการทรงท่าแบบเป็น
ลำดับแยกส่วนในทารกคลอดก่อนกำหนดอายุ 4
ถึง 9 เดือน ปรับแก้ เปรียบเทียบกับทารกคลอด
ก่อนกำหนดที่ได้รับการดูแลแบบมาตรฐานทั่วไป
75 การพัฒนาชุดตรวจจีโนไทป์สำหรับแอนติเจนของ
เกล็ดเลือดจากตัวอย่างเลือดรวมด้วยเทคนิค
มัลติเพล็กซ์พีซีอาร์
76 การพัฒนาอุปกรณ์นวัตกรรมการยศาสตร์เพื่อ
ป้องกันการเกิดอาการทางระบบกระดูกและ
กล้ามเนือ้ ของรยางค์ส่วนบนในเกษตรกรผูป้ ลูก
ยางพารา
77 การสร้างแอนติบอดีชนิดอิมมูโนทอกซินที่จำเพาะ
ต่อบีเซลล์แมททูเรชั่นแอนติเจนเพื่อหวังผลในการ
รักษาแบบภูมคิ ุ้มกันบำบัด
78 ผลของการออกกำลังกายชี่กงแบบ 4 ท่า ต่อ
ความดันโลหิต กระบวนการจดจำและดัชนีชวี้ ัด
การทำงานของสมอง ในผู้สูงอายุที่มภี าวะความ
ดันโลหิตสูงระยะที่ 1

หัวหน้าโครงการ
ผศ.ดร.อัจฉริยา ยศบุญเรือง

หน่วยงาน
คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์

ผศ.ดร.อัญชลี ระวังการ

คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์

ผศ.ดร.สุภาพร ขำจันทร์

คณะสหเวชศาสตร์

ดร.นพรัตน์ สังฆฤทธิ์

คณะสหเวชศาสตร์

ดร.พิไลพร จงรวมกลาง

คณะสหเวชศาสตร์

ดร.วีระศักดิ์ ต๊ะปัญญา

คณะสหเวชศาสตร์

ดร.สมโภช เสาร์อิน

คณะสหเวชศาสตร์

ดร.สุดารัตน์ สังฆะมณี

คณะสหเวชศาสตร์

ลำดับ…

- 13 ลำดับ
โครงการ
หัวหน้าโครงการ
79 การวิเคราะห์การกลายพันธุ์ของยีนบีตา้ โกลบินในผู้ ผศ.ดร.สุรดา เศรษฐการ
ที่เป็นพาหะบีตา้ ธาลัสซีเมียในภาคเหนือของประเทศ
ไทย
80 ฤทธิ์ต้านการอักเสบของสารสกัดฝางในเซลล์แมค ดร.อรพินท์ อินศวร
โครฟาจมนุษย์ชนิดเพาะเลี้ยง
81

82

83
84

85
86

87

หน่วยงาน
คณะสหเวชศาสตร์

คณะสหเวชศาสตร์

การค้นหาฤทธิ์ต้านเชื้อจุลชีพจากสารสกัดจากผัก ดร.คณิตาพร สุภาเดช
แพวและสารโปรตีนที่ผลิตขึ้นจาก Lactic acid
bacteria ที่แยกได้จากปลาส้ม
ผลของการฝึกก้าวขาสูงแบบประยุกต์ในผูส้ ูงอายุ ดร.ชลธิชา แก้วจอหอ
กลุ่มเปราะบางต่อสมรรถภาพทางกายและระดับ
ไขมันในเลือด – การศึกษาแบบไปข้างหน้า การ
ทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม
การระบุชนิดและฤทธิ์ของไบโอแอคทีฟเปปไทด์
ดร.เบญจมาศ สุระเดช
จากจุลินทรีย์หมักปลาส้ม

คณะสหเวชศาสตร์

การศึกษาภาวะความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ ลดลง ดร.ปาจรีย์ มาน้อย
ความทนทานของหัวใจและหลอดเลือด และระดับ
สารชีวเคมีในเลือดของสตรีวัยหลังหมด
ประจำเดือน ในจังหวัดพะเยา
การคัดแยกแบคทีเรียผลิตเอนไซม์ไลเปสจากน้ำ ดร.ปิยะวรรณ เอมอิ่มอนันต์
เสียในการต้านเชือ้ แบคทีเรียก่อโรค

คณะสหเวชศาสตร์

การพัฒนาเทียนหอมไขถั่วเหลืองกลิ่นลิน้ จี่เพื่อลด ดร.พนิดา หาญพิทักษ์พงศ์
ความเครียด เพิ่มคุณภาพการนอนหลับและ
ภูมคิ ุ้มกัน ในวัยผูใ้ หญ่และผู้สูงอายุ: การทดลอง
แบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม
การศึกษาความสัมพันธ์ของระดับปัจจัยการ
ดร.ศุภกัญญา ลาสม
แข็งตัวของเลือดและความเสี่ยงการเกิดโรคหลอด
เลือดหัวใจในผู้สูงอายุ ที่สัมผัสกับฝุ่นละอองขนาด
ไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในจังหวัดพะเยา

คณะสหเวชศาสตร์

คณะสหเวชศาสตร์

คณะสหเวชศาสตร์

คณะสหเวชศาสตร์

คณะสหเวชศาสตร์

ลำดับ…

- 14 ลำดับ
โครงการ
88 ค่าบ่งชีท้ างชีววิทยาต่อการรับสัมผัสสารกำจัด
ศัตรูพชื ในกลุ่มชาวม้ง ที่อาศัยอยู่ ณ อำเภอปง
จังหวัดพะเยา
89 ฤทธิ์ของสารสกัดจากพริกไทยดำต่อกลไกการฆ่า
เชื้อรา Talaromyces maneffei โดยเซลล์มาโครฟาจ
90

91

92

93

94

บทบาทของวิถีการส่งสัญญาณระดับเซลล์ผ่าน
p38 mitogen activated protein kinase (MAPK)
ในกระบวนการฆ่าเชื้อรา Talaromyces marneffei
โดยเซลล์มาโครฟาจ
การตรวจวิเคราะห์การกลายพันธุ์ของยีนโกลบิน
ที่ทำให้เกิดฮีโมโกลบินผิดปกติในประชากรไทย
และค่า cut off ที่เหมาะสมของปริมาณฮีโมโกลบิน
โฮบ เอ็มซีวี และเอ็มซีเอช ในการคัดกรอง
ยีนอัลฟาธาลัสซีเมีย 1 ในผู้เป็นพาหะฮีโมโกลบิน
โฮบ เพื่อการควบคุมและป้องกันโรคธาลัสซีเมีย
ชนิดรุนแรงในประเทศไทย
การพัฒนาอุปกรณ์การทดสอบการเดินต่อเท้า
เป็นวงกลมด้วยเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ เพื่อประเมิน
ความสามารถในการเดินและการทรงท่า และบ่งชี้
ความผิดปกติของระบบประสาทส่วนปลายใน
ผูส้ ูงอายุโรคเบาหวาน
การสร้างพื้นที่ปลอดภัยสำหรับการใช้ชีวติ
ภายนอกอาคารเพื่อลดการสัมผัส PM2.5 และ
ประเมินการรับรู้การป้องกันตนเองของประชาชน
ในพืน้ ประสบปัญหาการเผาในที่โล่ง
การยับยั้งการส่งสัญญาณ MAPK ในเซลล์มะเร็ง
ลำไส้ใหญ่และทวารหนักโดยแคนนาบินอยด์

หัวหน้าโครงการ
ดร.เดช ดอกพวง

หน่วยงาน
คณะสหเวชศาสตร์

ผศ.ดร.สิทธิพร สุวรรณมิตร

คณะสหเวชศาสตร์

ดร.เอกพจน์ พรมพันธ์

คณะสหเวชศาสตร์

รศ.ดร.สิทธิชัย ปัญญาใส

คณะสหเวชศาสตร์

ผศ.อรุณรัตน์ ศรีทะวงษ์

คณะสหเวชศาสตร์

ผศ.ดร.ปฏิพัทธ์ วงค์เรือง

คณะสาธารณสุขศาสตร์

ดร.วรางคณา กล้าจริง

คณะสาธารณสุขศาสตร์

ลำดับ…

- 15 ลำดับ
โครงการ
หัวหน้าโครงการ
95 ผลของเนเฟอรีนต่อภาวะไขมันเป็นพิษของ
นางสาวปิยะนุช โลนันท์
กล้ามเนือ้ ลายและหัวใจในหนูอ้วนที่เหนี่ยวนำด้วย
อาหารที่มีไขมันสูง
96 การพัฒนาหมอนสมุนไพรจีนไฟฟ้าเพื่อเพิ่มคุณภาพ นางสาวปุณยภัสร์
การนอนในผูส้ ูงอายุที่มีอาการนอนไม่หลับ
ศิริธีราฐิติกุล
97

98

99

100
101

102

103
104

ผลของโปรแกรมประยุกต์การนวดแผนไทยต่อ
คุณภาพชีวติ ทางกายและระดับการปวดเมื่อย
กล้ามเนือ้ จากการทำงานในผูส้ ูงอายุในเขตพืน้ ที่
ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
การศึกษาภูมิปัญญาและสำรวจพืชสมุนไพร
ท้องถิ่นเพื่อสร้างฐานข้อมูลภูมสิ ารสนเทศและ
สารสำคัญสู่การต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์สู่ชุมชน
กรณีศกึ ษาอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
ประสิทธิผลของการนวดราชสำนัก และการใช้
ตำรับยาหอมเทพจิตรต่อการรักษาโรคไมเกรน
และระดับของฮอร์โมน Cortisol
ผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชั่นจากเปลือกทับทิมที่มี
ฤทธิ์ต้านมะเร็งลำไส้ใหญ่
การพัฒนาโปรแกรมการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมใน
ผูส้ ูงอายุด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย พืน้ ที่
ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG)
เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพืน้ ที่
ต้นน้ำ จังหวัดพะเยา
การพัฒนาสถานะบุคคลตามกฎหมายของนิสิตไร้
สัญชาติในมหาวิทยาลัยพะเยา

หน่วยงาน
คณะสาธารณสุขศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์

นางสาวระวีพรรณ สุนันต๊ะ

คณะสาธารณสุขศาสตร์

นางสาววิริญญา เมืองช้าง

คณะสาธารณสุขศาสตร์

นายพงศธร ศิลาเงิน

คณะสาธารณสุขศาสตร์

นายพงศ์นเรศ แจ้งพรมมา

คณะสาธารณสุขศาสตร์

นายภากรณ์ ภู่สุวรรณ

คณะสาธารณสุขศาสตร์

ผศ.ดร.อรัณย์ภัค พิทักษ์พงษ์

คณะสาธารณสุขศาสตร์

ผศ.ไพรัช ธีระชัยมหิทธิ์

คณะนิติศาสตร์

การพัฒนาระบบการท่องเที่ยวใหม่ของจังหวัด
ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ
พะเยาภายใต้สภาวะการแพร่ระบาดของไวรัสโคโร
นา 19

คณะบริหารธุรกิจและ
นิเทศศาสตร์
ลำดับ…

- 16 ลำดับ
โครงการ
หัวหน้าโครงการ
105 การรับรู้ความสามารถของตนเองในการวางแผน ดร.วัลลพ ล้อมตะคุ
การเงินส่วนบุคคลที่มีผลต่อการมีอิสรภาพทาง
การเงินของครู ในประเทศไทย
106 การวัดผลตอบแทนทางสังคมในการแก้ปัญหาการ ผศ.ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์
เข้าถึงสวัสดิการสังคมด้วยแอพพลิเคชั่น “มีสทิ ธิ”
107

108

109

110
111

112

หน่วยงาน
คณะบริหารธุรกิจและ
นิเทศศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

อัตลักษณ์ดิจทิ ัล: อิทธิพลของเทคโนโลยีดจิ ทิ ัลต่อ ผศ.ธัญญพัทธ์ มุ่งพัฒนสุนทร
การสร้างภาพตัวแทนบนโลกออนไลน์ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย
ภาคเหนือตอนบน
พฤติกรรมและทัศนคติของครูภาษาอังกฤษระดับ
ดร.ดารินทร อินทับทิม
ประถมศึกษาที่มตี ่อนวัตกรรมการบูรณาการ
ภาษาศาสตร์กับการสอนภาษาอังกฤษด้วยเทคนิค
ครูสอนครูในการแก้ปัญหาอ่านภาษาอังกฤษไม่
ออก เขียนไม่ได้ของนักเรียนชาติพันธุ์ในเขตพื้นที่
การศึกษาเขต 2 จังหวัดพะเยา
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อ นางสาวกมลาวดี บุรณวัณณะ
การจัดการฐานข้อมูลคำศัพท์ท้องถิ่นเหนือของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำอิง จังหวัดพะเยา

คณะรัฐศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนในพืน้ ที่
พิเศษจังหวัดพะเยา
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมใน
วรรณกรรมพืน้ บ้าน:การวิจารณ์เชิงนิเวศใน
ระดับอุดมศึกษา
คติพระอินทร์ในสมัยราชวงศ์เชื้อเจ็ดตนในเขต
พืน้ ที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูนและลำปาง

ผศ.ดร.จิตติมา กาวีระ

คณะศิลปศาสตร์

นางสาวเยาวรัตน์ เม็งขาว

คณะศิลปศาสตร์

รศ.ดร.ชาญคณิต อาวรณ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และศิลปกรรมศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์

ลำดับ…

- 17 ลำดับ
โครงการ
หัวหน้าโครงการ
113 การส่งเสริมการเรียนรู้แบบผสมผสาน เพื่อรองรับ ผศ.ดร.รุ่งทิวา กองสอน
หลักสูตรฐานสมรรถนะในภาวะโรคระบาดไวรัสโค
โรนา 2019 และโรคอุบัติการณ์ใหม่
114

115

การบ่มเพาะอัตลักษณ์ด้านสะเต็มของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นผ่านการเรียนรู้บนฐาน
การออกแบบ
การศึกษากระบวนการสร้างพื้นที่ความรู้ท้องถิ่น
ของชุมชนชาวประมงพื้นบ้านกว๊านพะเยาเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรูต้ ลอดชีวิต

หน่วยงาน
วิทยาลัยการศึกษา

รศ.ดร.ลือชา ลดาชาติ

วิทยาลัยการศึกษา

ดร.วสันต์ สรรพสุข

วิทยาลัยการศึกษา

ทั้งนี้ ขอให้ผู้รับทุนโครงการสนับสนุนทุนวิจัยมูลฐาน Fundamental Fund (FF66) ยืนยันการรับ
ทุน อุ ด หนุนโครงการ ภายในวันที่ 14 กันยายน 2565 และดำเนินการตามแผนงาน ถือปฏิบ ัติตามสัญญา
ทุนอุดหนุนโครงการโดยเคร่งครัด ด้วยความรับผิดชอบ เอาใจใส่และเกิดผลดีต่อมหาวิทยาลัย
ประกาศ ณ วันที่ 7 กันยายน 2565

(ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย)
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

