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ค ำน ำ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดท าการปรับแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะ  
ที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และได้ก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาเพ่ือ
ปรับปรุงและพัฒนาในทุกปี จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2562 ขึ้น เพ่ือใช้ติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด ที่ก าหนดไว้ในแผนของมหาวิทยาลัย 

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2562 นี้ ได้ระบุถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ เป้าหมาย และ
ตัวชี้วัด ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนโครงการที่จะด าเนินการในปี 2562 ที่มีความสอดคล้องกับแผนของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนตัวชี้วัดตามยุทศาสตร์ของมหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายและบรรลุซึ่ง
วิสัยทัศน์ของแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยโดยรวม  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 



ส่วนที่ 1  
บทน ำ 

---------------------------

กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดท าขึ้นเพ่ือให้สอดรับกับ

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ของแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
เพ่ือถ่ายทอดไปสู่ส่วนงานและการน าไปปฏิบัติผ่านการจัดท าตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน 
ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรอย่างเพียงพอเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ปณิธาน และค่านิยม ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน า รับผิดชอบต่อสังคม และสร้างการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่ยั่งยืน 

พันธกิจ 
1) ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง
2) ท าการวิจัยเพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการและเกิดประโยชน์แก่สังคมเป็นส่วนรวม
3) บริการทางวิชาการแก่สังคม
4) ท านุบ ารุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ปณิธำน 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในส่วนภูมิภาคจัดตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐ และ

เจตนารมณ์ของประชาชนในภาคเหนือให้เป็นศูนย์กลางทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง เพ่ืออ านวยประโยชน์แก่
ท้องถิ่นและประเทศชาติโดยส่วนรวม  

มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นแหล่งสะสม ค้นคว้า วิจัย และถ่ายทอดความรู้ ตามหลักแห่งเสรีภาพทาง
วิชาการ โดยยึดมั่นในสัจธรรมและคุณธรรม เพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ การประยุกต์ เผยแพร่ และการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

บัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พึงฝักใฝ่ในการฝึกฝนตน เป็นผู้รู้จริง คิดเป็น ปฏิบัติได้ สามารถ
ครองตน ครองคน ครองงาน ด้วยมโนธรรมและจิตส านึกต่อสังคม 

ค่ำนิยม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร E-CMU สนับสนุนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อน

ทางจริยธรรม ประกอบด้วย 10 หัวข้อ ที่บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยึดถือปฏิบัติ ภายใต้
อุดมการณ์มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ เชิดชูรับใช้สังคม นิยมในหลักธรรม และรวมพลังเป็นหนึ่งเดียว ดังนี้  

 E หมายถึง การมุ่ งมั่นสู่ความเป็นเลิศ (Excellence) ได้แก่  ความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพงาน
ประสิทธิภาพของงานที่เป็นเลิศ ความเป็นเลิศในด้านความคล่องตัว และการเรียนรู้เพ่ือพัฒนางาน ให้มี
ความเป็นเลิศ
 C หมายถึง การเชิดชูรับใช้สังคม (Community Engagement) การท างานที่เชื่อมโยงกับสังคม ชุมชน
การท างานที่มีความผูกพันและมีความรับผิดชอบต่อมหาวิทยาลัยและท้องถิ่น ชุมชนรอบมหาวิทยาลัย



 M หมายถึง การยึดหลักธรรม (Morality) การท างานที่ยึดหลักธรรมาภิบาล มีคุณธรรม มีจิตอาสา  
จิตสาธารณะ และมีจิตบริการในการให้บริการ  
 U หมายถึง รวมพลังเป็นหนึ่งเดียว (Unity) การท างานที่ร่วมแรงร่วมใจเพ่ือความส าเร็จของงาน มีการ
ท างานที่เป็นทีม 
 

 โดยเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยด้านการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน ารับผิดชอบต่อสังคม และ
สร้างการพัฒนา สู่ความเป็นเลิศที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยจึงได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 
เป็น 8 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์เชิงรุก 3 ยุทธศาสตร์ตามพันธกิจ และ 2 ยุทธศาสตร์สนับสนุน 
ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 เชิงรุก : นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 เชิงรุก : นวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 เชิงรุก : ล้านนาสร้างสรรค์  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ตามพันธกิจ : ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม คุณภาพและ มีทักษะการเป็นพลเมืองโลก  
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ตามพันธกิจ : วิจัยเพื่อความเป็นเลิศและนวัตกรรม  
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ตามพันธกิจ : บริการวิชาการท่ีเกิดประโยชน์แก่สังคม  
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 : แสวงหารายได้เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 : บริหารจัดการเชิงบูรณาการ 
 

 

 



ส่วนที่ 2  
แผนปฏิบัติงาน ประจ าปงีบประมาณ 2562 

--------------------------- 

เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 ในการเป็น
มหาวิทยาลัยชั้นน า รับผิดชอบต่อสังคม และสร้างการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยได้จัดสรร
ทรัพยากรต่างๆ เพ่ือให้การขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ยุทธศาสตร์  กลยุทธ์ และ
ตัวชี้วัดหลักของแผน เชื่อมโยงกับแผนงาน – โครงการตามค ารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) เป็น
แผนงานโครงการประจ าปี 2562 สรุปบริบทที่เป็นสาระส าคัญประกอบด้วย 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เชิงรุก: นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : เป็นผู้น าในการสร้าง จัดการ สร้างเสริมสมรรถนะ และแบ่งปันด้านองค์ความรู้ 
เทคโนโลยี นวัตกรรมสีเขียวที่ยั่งยืน 

กลยุทธ์: 
1. สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
2. น าองค์ความรู้และนวัตกรรมในด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงประจักษ์ 
3. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ ส่งเสริมพลังงานสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 5 ปี 
เป้าหมาย 
ปี 2562 

1. คุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและ
พลังงาน (ล้านบาท) 

2,486 586 

2. รายได้ที่เพ่ิมขึ้นหรือค่าใช้จ่ายที่ลดลงของมหาวิทยาลัยจากนวัตกรรมและการบริหาร
จัดการด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน (ล้านบาท) 

800 195 

3. จ านวนธุรกิจเกิดใหม่ (Spin off / Start up) (ธุรกิจ) 17 2 
4. จ านวนนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน(ผลงาน/ชิ้นงาน) 25 6 

5. ความเป็นผู้น าด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานเมื่อเทียบกับสถาบันการศึกษา
ภายในประเทศ (อันดับ) 

1 5 

6. สัดส่วนของการใช้พลังงานทดแทนต่อการใช้ปริมาณพลังงานรวม เมื่อเทียบกับปี 
2559 (ร้อยละ) 

10% / 
6.3MW 

1.98%/ 
1.25MW 

7. ร้อยละของคาร์บอนฟุตพริ้นท์เมื่อเทียบกับปี 2559 (ร้อยละ) 10% / 
13,000 
tCO2/y 

1.48%/ 
1,926 
tCO2/y 

 

  



รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ด้านส่ิงแวดล้อมและพลังงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562
คณะ/ ส่วนงาน ล าดับท่ี ช่ือโครงการ งบประมาน

1
การวิเคราะห์ศักยภาพของพ้ืนท่ีและชุมชนระดับลุ่มน้้าย่อย ส้าหรับการก้าหนดเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดินตามบริบทของสังคม -
เกษตรนิเวศน์ จังหวัดน่าน

5,903,890            

2 การจัดการลุ่มน้้าอย่างมีส่วนร่วมสะเมิง 5,568,353            

3
การศึกษาผลกระทบต่อระบบนิเวศจากปริมาณแสงท่ีกระเจิงข้ึนสู้ท้องฟ้า (ภายใต้โครงการลดผลกระทบจากผลภาวะทางแสงท่ี
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์)

3,849,653            

4 โครงการฟ้ืนฟูระบบนิเวศป่าไม้บนท่ีสูงโดยใช้พรรณไม้ท้องถ่ิน 3,294,434            

5
การศึกษาแนวทางการลดการใช้ไฟฟ้าในแปลงปลูกพืชในโรงเรือน (ภายใต้โครงการลดผลกระทบจากผลภาวะทางแสงท่ีอุทยาน
แห่งชาติดอยอินทนนท์)

1,495,811            

6 การพัฒนาชีวภัณฑ์เพ่ือควบคุมโรคหลังการเก็บเก่ียวของล้าไย 1,200,000            
7 การใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะเพ่ือการจัดการระบบการปลูก มะม่วงน้้าดอกไม้คุณภาพเพ่ือการส่งออก 1,193,700            
8 โครงการศึกษาผลกระทบของสภาพภูมิอากาศท่ีมีต่อผลิตผลของไม้ผลบนพ้ืนท่ีสูง (2562) 1,000,000            
9 โครงการศึกษาผลกระทบของสภาพภูมิอากาศท่ีมีต่อผลิตผลของไม้ผลบนพ้ืนท่ีสูง 1,000,000            

10 โครงการพัฒนาระบบก๊าซชีวภาพเพ่ือใช้เป็นพลังงานในการผลิตกระแสไฟฟ้าและป๊ัมน้้ามัน 950,000               
11 โครงการวิจัยเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการให้น้้าและปุ๋ยแก่ไม้ผลส้าคัญบนพ้ืนท่ีสูง ป่ีท่ี 2 850,000               
12 โครงการพัฒนาระบบก๊าซชีวภาพเพ่ือเป็นพลังงานทดแทนส้าหรับการผลิตกระแสไฟฟ้าและการป้ัมน้้าบนพ้ืนท่ีสูง 800,000               
13 การวิจัยเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการให้น้้าและปุ๋ยแก่ไม้ผลส้าคัญบนพ้ืนท่ีสูง 800,000               
14 โครงการส้ารวจและจัดท้าฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ สวนป่าพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 792,920               
15 ศักยภาพการกักเก็บน้้าของป่าเต็งรังในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจาก พระราชด้าริ จังหวัดเชียงใหม่ 650,800               

16
การศึกษาและคัดเลือกสารดึงดูดเพล้ียไฟของเบญจมาศ (ภายใต้ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพเกษตรจากความ
หลากหลายทางชีวภาพบนพ้ืนท่ีสูง)

650,000               

17
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สารดึงดูดเพ่ือก้าจัดผีเส้ือหนอนกระทู้ผักบนพ้ืนท่ีสูง (ภายใต้ชุดโครงการวิจัย การวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชีวภาพเกษตรจากความหลากหลายทางชีวภาพบนพ้ืนท่ีสูง)

550,000               

คณะเกษตรศาสตร์



รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ด้านส่ิงแวดล้อมและพลังงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562
คณะ/ ส่วนงาน ล าดับท่ี ช่ือโครงการ งบประมาน

18
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สารดึงดูดเพ่ือก้าจัดผีเส้ือหนอนเจาะผลไม้บนพ้ืนท่ีสูง (ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพ
เกษตรจากความหลากหลายทางชีวภาพบนพ้ืนท่ีสูง)

550,000               

19
การพัฒนาสารชีวภาพควบคุมแมลงวันทอง (Bactrocera dorsalis Hendel) จากน้้ามันหอมระเหยของพืชสกุลกะเพรา-โหระพา
บางชนิด

502,000               

20
การวิจัยด้านการผลิตและการตลาดพืชเมืองหนาวบางชนิดภายใต้ระบบการผลิตในโรงเรือนท่ีใช้ความเย็นเหลืองท้ิงจากการแปร
สภาพของ LNG ปีท่ี 2

489,940               

21
การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์ป้องกันก้าจัดโรคราสีเทา  (Botrytis) ของกุหลาบ (ภายใต้ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพ
เกษตรจากความหลากหลายทางชีวภาพบนพ้ืนท่ีสูง)

450,000               

22
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภัณฑ์ป้องกันก้าจัดโรคราสนิมขาวของเบญจมาศ (ภายใต้ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชีวภาพเกษตรจากความหลากหลายทางชีวภาพบนพ้ืนท่ีสูง)

450,000               

23
การเปล่ียนแปลงตามสถานท่ีและฤดูกาลสังคมชีวิตของมอดเอมโบรเซีย ต่อไม้ป่าท่ีมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ (ประตูป่า Pterocarpus 
macrocarpus Kurz)

450,000               

24 International Joint Laboratory LUSES2 (impact of Land Use change on Soil Ecosystem Service) 354,544               

25
โครงการชลประทานและการบริหารน้้าท่ีเหมาะสมกับประเทศไทย และส่งผลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP: Gross 
Domestic Product)

352,000               

26 ความหลากหลายของเช้ือราสนิมและเช้ือราแป้งสาเหตุโรคของพืชป่าไม้ในกลุ่มป่าดงพญาเย็น -เขาใหญ่ 341,200               

27 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใชีชีวภัณฑ์เช้ือแอคติโนมัยซีสเอนโดไฟต์เพ่ือควบคุมโรคใบไหม้และผลเน่าของเสาวรสในจังหวัดพะเยา 285,000               

28 Non-tillage promotion for sustainable corn production on participatory smog solution area 200,000               

29
การจัดการและใช้ประโยชน์จากไผ่โดยชุมชนเพ่ือมีส่วนร่วมลดปัญหาหมอกควัน (ภายใต้โครงการลดปัญหาหมอกควันและ
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ)

150,000               

30 การวางผังภูมิทัศน์ส้าหรับศูนย์วิจัย สาธิต และอบรมทางการเกษตแม่เหียะ : การวิจัยผ่านการออกแบบ 83,000                 

คณะเกษตรศาสตร์



รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ด้านส่ิงแวดล้อมและพลังงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562
คณะ/ ส่วนงาน ล าดับท่ี ช่ือโครงการ งบประมาน

1 โครงการพัฒนารูปแบบการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควันภาคเหนือ 2,000,000            
2 เหตุร้าคาญจากแสงประดิษฐ์และกฎหมาย 340,500               

3
สภาพปัญหาและลู่ทางสนับสนุนสิทธิในการรวมกลุ่มบนโลกไซเบอร์เพ่ือแสดงออกในประเด็นฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

100,000               

1 แนวทางการจัดการทรัพยากรชุมชนเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวบ้านแม่สูนน้อย ต้าบลแม่สูน อ้าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 149,550               

2
การพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมข้ามพรหมแดนเช่ือมโยงชุมชนเมืองยอง รัฐฉาน สหภาพเมียนมาร์ และอ้าเภอแม่สาย จังหวัด
เชียงราย ประเทศไทย

69,850                 

1 โครงการการวิเคราะห์เครือข่ายการเผชิญหน้าของปัญหาหมอกควัน : บทเรียนจากอดีตเพ่ือทางออกในอนาคต 888,000               

2 ความม่ันคงด้านพลังงานในการเมืองโลก: ปทัสถานท่ีเปล่ียนแปลงและนัยทางนโยบายต่อประเทศไทยและอาเซียน 600,000               

คณะวิจิตรศิลป์ 1 ภูมิทัศน์วัฒนธรรมริมฝ่ังแม่น้้าปิง: จากเชียงดาวสู่ดอยเต่า 90,000                 

1
แบบจ้าลองบรรยากาศในเขตภาคเหนือตอนบนท่ีใช้ทฤษฎีควบคุม วิธีทางตัวเลขท่ีมีประสิทธิภาพและเทคนิคการหาค่าเหมาะท่ีสุด
ขนาดใหญ่

13,500,000          

2 การวิจัยและพัฒนาพลังงานหมุนเวียนเพ่ือพลังงานท่ีม่ันคง แน่นอน และราคาถูก 8,732,000            

3
การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศและสถานการณ์หมอกควันในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยเพ่ือการประเมินผลกระทบ
ต่อสุขภาพและส่ิงแวดล้อม

7,000,000            

4 การพัฒนาวัสดุแอโนดความหนาแน่นพลังงานสูงจากวัตถุดิบภายในประเทศเพ่ือใช้ในแบตเตอร่ีชนิดลิเทียมไอออน 6,189,800            

5
โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านน้้าบาดาลและเครือข่ายการบริหารจัดการน้้าบาดาลอย่างย่ังยืนเป็นรายแอ่ง : แอ่งเชียงใหม่-
ล้าพูน

6,000,000            

6 จากเขาหัวโล้นสู่ป่าฟ้ืนตัว: การเปรียบเทียบรูปแบบการปลูกระดับภูมิทัศน์ส้าหรับการฟ้ืนฟูป่าในจังหวัดน่าน 4,109,000            

7
การตอบสนองของวัฏจักรน้้าผิวดินและกระบวนการของพืชพรรณต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศเหนือคาบสมุทรอินโดจีน
และผลย้อนกลับต่อภูมิอากาศระดับภูมิภาค

3,999,604            

8
Decadal climate variation and the near-term climate projection over the Southeast Asia monsoon region 
งบประมาณ

3,634,600            

คณะนิติศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
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9 การติดตามและประเมินภาวะหมอกควันเพ่ือการบริหารจัดการ 3,293,000            

10
โครงการฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนท่ีท่ีผ่านการท้าเหมือง และการจัดท้าแผนการจัดการ ความหลากหลายทางชีวภาพ บริเวณเหมืองหินปูน  
บริษัทปูนซิเมนต์ (ล้าปาง) จ้ากัด

3,100,000            

11 เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสารผสมอินทรีย์-อนินทรีย์: การออกแบบสารก้้ึงตัวน้าการผลิตเซลล์ขนาดใหญ่และการศึกษาอายุการใช้งาน 2,916,000            

12 การเตรียมแก้วสีส้าหรับบ้าบัดน้้าเสีย 1,898,000            

13
การตรวจติดตามและการวิเคราะห์องค์ประกอบและความเป็นพิษของฝุ่นในอากาศในภาคเหนือของประเทศไทยเพ่ือการประเมิน
และจัดการคุณภาพอากาศ

1,855,280            

14
กระบวนการทางด้านชีวธรณีเคมีและความสัมพันธ์ของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและการใช้ประโยชน์ท่ีดินต่อคุณภาพและ
ปริมาณของน้้าในลุ่มน้้ามูล ประเทศไทย (ปีท่ี 2)

1,816,000            

15 การบริหารจัดการทรัพยากรน้้าชุมชน ตามแนวพระราชด้าริ (พ้ืนท่ีภาคเหนือ) 1,570,000            

16
การศึกษาความหลากหลายของทรัฟเฟิลด้วยเทคนิคอณูชีวโมเลกุล เพ่ือการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ในภาคเหนือของประเทศ
ไทย

1,485,000            

17 การพัฒนาเซลล์ต้นแบบของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอรอฟสไกต์ท่ีใช้ซิงก์ออกไซด์ 1,430,000            

18
การส้ารวจตามแนวเส้นละติจูด เพ่ือตรวจวัดรังสีคอสมิกตามแนวเส้นทางเดินเรือตัดน้้าแข็งจากเมืองเซ่ียงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชน
จีน ไปยังสถานี Zhongshan ทวีปแอนตาร์กติก

1,400,000            

19
การสังเคราะห์และหาอัตลักษณ์ของวัฏภาคผสมฟิลม์บางระหว่างไทเทเนียมไดออกไซด์บีและพหุสัญฐานอ่ืนๆ ขอไทเทเนีย โดยการ
ประยุกต์เทคนิคการตกสะสมของไอเคมีท่ีความดันต้่า ร่วมกับการเตรียมสารประกอบโลหะแอลคาไลฟิลม์บาง ลงบนพ้ืนผิวของตัว
รองรับ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

881,300               

20 การพัฒนาสารต้ังต้นโดยใช้เลดไนเตรตเพ่ือเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอรอฟสไกต์ท่ีมีความไวน้อยต่อความช้ืน 767,000               

21
โครงการท่ีปรึกษาการจัดท้ารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIA) โครงการหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา

700,000               

22
โครงการท่ีปรึกษาการจัดท้ารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา

700,000               

คณะวิทยาศาสตร์



รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ด้านส่ิงแวดล้อมและพลังงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562
คณะ/ ส่วนงาน ล าดับท่ี ช่ือโครงการ งบประมาน

23 Monitoring of nitrogen isotopes in precipitation and atmospheric pollutant deposition in Northern Thailand 700,000               

24
การพัฒนาประสิทธิภาพและเสถียรภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอรอฟสไกต์ท่ีใช้ซิงก์ออกไซด์เป็นฐานด้วยกระบวนการสาร
เชิงซ้อน

600,000               

25
ศักยภาพท่ีจะเป็นตัวดูดกลืนแสงปลอดตะก่ัวส้าหรับเซลล์สุริยะชนิดเพอรอฟสไกท์ของ Cs-B-X3, B=Mg, Sn, Ti และ X=Cl, Br, I :
 การท้านายจากการค้านวณแบบเฟริสปรินซิเปิล

600,000               

26 การพัฒนาเคร่ืองวัดปริมาณฝุ่นและคุณภาพอากาศ 600,000               

27 กระบวนการผลิตสารพอลิเมอร์ของไบโอฟิล์มเพ่ือตอบสนองต่อความเครียดท่ีเกิดจากอนุภาคซิลเวอร์นาโน 600,000               

28 The influence of biomass burning towards high concentration of PM2.5 in selected areas in Southeast Asia 510,000               

29 พัฒนาประสิทธิภาพแคโทดส้าหรับลิเธียมแบตเตอร่ีส้าหรับภาคอุตสาหกรรม 502,000               
30 การพัฒนาเคร่ืองวัดคุณภาพอากาศและเครือข่ายการตรวจสอบติดตามคุณภาพอากาศ 500,000               
31 การพัฒนาเทคโนโลยีส้าหรับผลิตเซลล์แสงอาทิตย์และไดโอดชนิดรอยต่อพีเอ็น 450,000               

32
การประเมินศักยภาพของระบบเกษตรท่ีเท่าทันต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศเพ่ือเพ่ิมความม่ันคงทางอาหารและ
ความสามารถในการรับมือต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของเกษตรกรก่ึงยังชีพในภาคเหนือของประเทศไทย โดย
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและกลุ่มชาติพันธ์ุ

414,300               

33 การศึกษาธรณีวิทยาและสภาพแวดล้อมบรรพกาลของแหล่งซากดึกด้าบรรพ์ดอยโตน ต้าบลแม่กาษา อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 306,160               
34 นวัตกรรมการพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาส้าหรับกระบวนการเพ่ิมคุณภาพถ่านหินข้ันสูง 250,000               
35 โครงการผลิตผลงานทางวิชาการ ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ ศูนย์ความเป็นเลิศทางวัสดุศาสตร์ฯ 240,000               
36 การตัดวงจรไฟป่าเพ่ือการลดหมอกควันโดยการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าแบบบูรณาการบนฐานชุมชนลุ่มน้้าปิง วัง ยม น่าน 214,200               
37 ระดับพลังงานเวเลนซ์และระดับพลังงานน้าไฟฟ้าของสาร MAPb(IxCl1-x)3 : การศึกษาด้วยวิธีโฟโตอิมิชชัน 200,000               

38
ชนิดหินแกรนิต และการแปรเปล่ียน จากตัวอย่างหลุมเจาะและหินโผล่ บริเวณการสร้างอุโมงค์ผันน้้า โครงการแม่แตง -แม่งัด 
อ้าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

170,000               

39 โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวัสดุศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ 150,000               

คณะวิทยาศาสตร์



รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ด้านส่ิงแวดล้อมและพลังงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562
คณะ/ ส่วนงาน ล าดับท่ี ช่ือโครงการ งบประมาน

40 Development of Coordination Polymers for Use as Solid Electrolytes in Alkaline Batteries 142,375               
41 กาวดักแมลงชีวภาพจากวัสดุธรรมชาติ 100,000               
42 โครงการเพ่ิมมูลค่ากากอุตสาหกรรมด้วยการแปรรูปเป็นสังกะสีออกไซด์คุณภาพสูง 80,000                 

43
ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสารมลพิษทางอากาศและผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 
2.5 ไมครอน (PM2.5) บริเวณภาคเหนือ ประเทศไทย

50,000                 

44
Gaussian Process Regression to Predict Carbon Storage in Freshwater Ecosystem at SraKaew Lake in Nakhon 
Pathom Province

50,000                 

45 การปรับปรุงคุณภาพของดินเส่ือมสภาพด้วยการใช้ยางธรรมชาติ 50,000                 
46 การจ้าลองปริมาณน้าฝนในประเทศไทยด้วยแบบจ้าลอง NHRCM 50,000                 
47 อิทธิพลของสภาพอากาศและภูมิประเทศมีผลต่อการกระจายตัวของฝุ่นละอองในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดสระบุรี 50,000                 
48 การวิเคราะห์ภัยแล้งในภาคเหนือของประเทศไทย 30,000                 

49
กลไกการปลูกแบบไฮโดรเทอร์มอลของแท่งนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์เพ่ือต่อยอดสู่การใช้งานในเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอร์รอฟส
ไกต์

30,000                 

50
ศักยภาพของเอนไซม์เพอร์ออกซิจีเนสท่ีไม่เจาะจงจาก Coprinus radian และ Coprinus verticillatus ในการย่อยสลายยาฆ่า
แมลง ออร์แกโนฟอสเฟตท่ีตกค้างในพ้ืนท่ีทางการเกษตร

30,000                 

51 การออกแบบและสร้างเคร่ืองบดย่อยหลอดฟลูออเรสเซนต์แบบตรง 25,000                 
52 การพัฒนาประสิทธิภาพเตาอบไฟฟ้าเพ่ือการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า 10,000                 
1 การขยายผลการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตไอน้้าของหม้อน้้าด้วยระบบควบคุมอัตโนมัติ 30,362,000          
2 จัดท้าแผนแม่บทพัฒนาโครงข่ายทางหลวงชนบทสนับสนุนระบบการขนส่งทางราง 18,500,000          
3 Energy data verification of selected DF&Bs 15,200,000          
4 การศึกษาศักยภาพอนุรักษ์พลังงานพ้ืนท่ีภาคเหนือและพัฒนาระบบฐานข้อมูลศักยภาพอนุรักษ์พลังงาน ระยะท่ี 2 10,667,200          

5
การพัฒนาต้นแบบระบบการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอุตสาหกรรมยางพาราแท่งด้วยการน้าความร้อนส่วนท้ิงกลับมาใช้
ประโยชน์

10,647,500          

6 พัฒนามาตรฐานผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางระดับกลาง (Auditor) 9,990,000            

คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์



รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ด้านส่ิงแวดล้อมและพลังงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562
คณะ/ ส่วนงาน ล าดับท่ี ช่ือโครงการ งบประมาน

7 การบริหารจัดการพ้ืนท่ีจอดรถยนต์ส้าหรับเมืองอัจฉริยะ 9,961,800            

8
Enchancing renewable energy planning and implementation on national and subnational level through 
capacity building measures and tool development

8,800,000            

9 การพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนเพ่ือสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกในพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 6,259,000            
10 การศึกษาแบบจ้าลองการกระจายตัวของคุณภาพอากาศในบ่อเหมืองแม่เมาะระดับลึก 6,116,985            

11
การพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานตามกฎหมาย (ค่าว่าจ้างท่ีปรึกษาพัฒนาบุคลากรเพ่ือยกระดับความสามารถและสร้างเครือข่าย
ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน)

6,108,000            

12 การจัดท้ายุทธศาสตร์ด้านพลังงานระดับจังหวัดเพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 6,000,000            
13 กลไกการพังทลายแบบไถพลิกในผนังโลว์วอลล์โดยใช้สมบัติเชิงกลของหินมวลในเหมืองแม่เมาะ 4,985,251            

14
การรักษาเสถียรภาพให้กับลาดดินภายในเหมืองแม่เมาะโดยใช้ Shotcrete ท่ีพัฒนาส่วนผสมโดยใช้วัสดุเหลือใช้จากโรงไฟฟ้าแม่
เมาะ

4,646,892            

15 พัฒนาระบบสารสนเทศการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้้า เพ่ือการเตือนภัยน้้าท่วมในพ้ืนท่ีเส่ียงภัยน้้าท่วม จังหวัดพะเยา 4,000,000            

16
การพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย (ค่าว่าจ้างท่ีปรึกษาพัฒนาบุคลากรเพ่ือเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน
อาวุโส ด้านปฏิบัติ)

3,879,000            

17 การพัฒนาระบบพิกัดทางราบและทางด่ิง เพ่ือสนับสนุนการท้าเหมืองเปิดถ่านหินลิกไนต์แม่เมาะ 3,145,457            

18
การพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานตามกฎหมาย (ค่าว่าจ้างท่ีปรึกษาพัฒนาบุคลากรเพ่ือเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ด้าน
ทฤษฎี)

3,038,900            

19
การพัฒนาระบบสารสนเทศการติดตามและเผ้าระวังสถานการณ์น้้าเพ่ือการเตือนภัยน้้าท่วมในพ้ืนท่ีเส่ียวภัยน้้าท่วมในจังหวัดพะเยา
 (ระยะท่ี 2)

3,000,000            

20
Curriculum Development of Master's Degree Program in Industrial Engineering for Thailand Sustainable Smart 
Industry: ERASMUS + CBHE Project

3,000,000            

21 จ้างท่ีปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติด้านพลังงานทดแทน (พลังงานแสงอาทิตย์และแก๊สซิฟิเคช่ันจากชีวมวล) 2,974,000            

คณะวิศวกรรมศาสตร์



รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ด้านส่ิงแวดล้อมและพลังงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562
คณะ/ ส่วนงาน ล าดับท่ี ช่ือโครงการ งบประมาน

22
การพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานตามกฎหมาย (ค่าว่าจ้างท่ีปรึกษาพัฒนาบุคลากรเพ่ือการจัดการพลังงานส้าหรับผู้บริหารโรงงาน
และอาคารควบคุม)

2,716,050            

23 ต้นแบบพลังงานทดแทนจากเซลล์เช้ือเพลิงชนิดพอลิเมอร์อิเล็กโทรไลท์เมมเบรนเพ่ือพลังงานสีเขียว (โครงการย่อย 1 : ปีท่ี 2) 2,617,000            
24 Active control methods for multi-dimensional vibration of thin-walled rotor structures 2,500,000            
25 การเพ่ิมประสิทธิภาพเคร่ืองผลิตน้้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์แบบแผ่นเรียบด้วยครีบท่อความร้อนแบบส่ัน 2,482,000            
26 การพัฒนาเคร่ืองผลิตน้้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ท่อแก้วสูญญากาศร่วมกับท่อความร้อนแบบส่ัน 2,482,000            
27 การพัฒนาผงซินเตอร์ท่ีเหมาะสมส้าหรับท่อความร้อนท่ีได้รับความร้อนด้านบน 2,302,000            
28 ลักษณะเฉพาะทางความร้อนของท่อความร้อนขนาดเล็กท่ีมีวัสดุพรุนซินเตอร์ท่ีมีสภาวะปกติ 2,302,000            
29 การประเมินลักษณะและการเพ่ิมคุณภาพของชีวมวลอัดเม็ดด้วยการอบย่าง 2,302,000            
30 การหาศักยภาพและสภาวะท่ีเหมาะสมส้าหรับการผลิตก๊าซชีวภาพจากหญ้าพืชพลังงาน 2,248,823            
31 ศูนย์ความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศ 2,200,000            
32 การพัฒนาต้นแบบพลังงานทดแทนเพ่ือใช้ในชุมชนสีเขียว 2,090,000            

33
การจัดการด้านพลังงานของโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ร่วมกับแบตเตอร่ีส้าหรับเคร่ืองปรับอากาศภายในอาคาร (โครงการย่อย 2 : ปีท่ี
 2)

2,013,000            

34 การประเมินข้อมูลความสูญเสียและของเสียอาหารโดยตลอดห่วงโซ่อุปทานของผลิตภัณฑ์ข้าว ระดับชาติ 1,950,000            

35
ระบบรายงานผลอัตราการส้ินเปลืองเช้ือเพลิงแบบเรียลไทม์โดยการวัดจากสัญญาณของหัวฉีดเช้ือเพลิงร่วมกันการเพ่ิมความ
แม่นย้าด้วยการพิจารณาลักษณะเฉพาะของเช้ือเพลิงและหัวฉีดเช้ือเพลิง

1,898,000            

36 การวิเคราะห์เครือข่ายเพ่ือประเมินความเป็นศูนย์กลางทางการบิน ของภาคเหนือ ประเทศไทย 1,898,000            
37 การวิเคราะห์ทางเทคนิคและเศรษฐศาสตร์ของระบบดักจับและกักเก็บคาร์บอนหลังจากเผาไหม้ส้าหรับโรงไฟฟ้าแม่เมาะ 1,880,582            
38 การจัดท้าข้อมูลต้นทุนการลดก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยในระดับมาตรการ/นโยบาย (ระยะท่ี 2) 1,800,000            

39
Establishing partnerships in Low Carbon and Carbon capture technology to tackle industrial CO2 emission 
challenges

1,773,776            

40 Catalytic upgrading of bio-oils from biomass pyrolysis 1,500,000            
41 การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบผลิตน้้าใสและน้้าบริสุทธ์ิ โรงไฟฟ้าแม่เมาะหน่วยท่ี 8-13 1,447,821            

คณะวิศวกรรมศาสตร์



รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ด้านส่ิงแวดล้อมและพลังงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562
คณะ/ ส่วนงาน ล าดับท่ี ช่ือโครงการ งบประมาน

42 การศึกษาพฤติกรรมของโครงสร้างคาน-เสาร์คอนกรีตรับแรงกระแทกจากแผ่นดินไหวเพ่ือการออกแบบท่ีเหมาะสม 1,250,000            
43 การพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานด้านพลังงานในการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านพลังงาน 1,000,000            
44 ต้นแบบการผลิตพลังงานจากพลังงานทดแทนเพ่ือชุมชนสีเขียว (แผนวิจัย : ปีท่ี 2) 860,000               
45 การพัฒนาพ้ืนท่ีเกษตรน้้าฝนบนท่ีสูงอย่างย่ังยืนแบบบูรณาการ 817,000               
46 การพัฒนาอุปกรณ์แลกเปล่ียนความร้อนสมรรถนะสูงในการดังความร้อนท้ิงจากปล่องไอเสีย 795,500               

47
การเพ่ิมประสิทธิภาพการท้างานของนาโนเจนเนอร์เรเตอร์ชนิดไทรโบรอิเล็กทริกโดยใช้วัสดุคอมโพสิตท่ีมีพีดีเอ็มเอสเป็นฐานและ
การน้าไปประยุกต์ใช้งานในรองเท้าอัจฉริยะ

600,000               

48
ผลกระทบของหมอกควันและความเปราะบางของเมือง – ระยะท่ี ๒ - การพัฒนาแบบจ้าลองกายภาพเมืองส้าหรับการพยากรณ์
มลพิษทางอากาศในชุมชนเมือง (พ้ืนท่ีศึกษาเทศบาลเมืองนครเชียงใหม่)

600,000               

49 การหาหน่วยมลภาวะท่ียอมให้เกิดได้จากการใช้สารเคมีการเกษตรในการเพาะปลูกอ้อยในจังหวัดหนองบัวบ้าภู 570,000               
50 การศึกษาเชิงปริมาณเก่ียวกับสมรรถนะทางความร้อนของท่อความร้อนชนิดส่ันวงรอบแบบหมุน 502,000               
51 การศึกษาการเพ่ิมคุณภาพถ่านหินลิกไนต์เบ้ืองต้นด้วยวิธี Pyrolysis 250,000               

52 วิจัยและพัฒนาชุมชนสีเขียว (Green community) อย่างย่ังยืนด้วยพลังงานหมุนเวียน กรณีศึกษาอาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 250,000               

53 Target Setting of Energy Performance Certificate (EPC) Scheme 233,640               

54
การจ้าแนกชนิดของสารอินทรีย์ในแหล่งน้้าท่ีถูกบ้าบัดด้วยระบบการดูดซับโดยใช้วัสดุดูดซับท่ีผลิตจากส้าลีฝ้ายโดยใช้ ออบิแทรป 
แมสสเปกโทรเมตรี

200,000               

55 การออกแบบและสร้างต้นกังหันลมขนาดเล็กแบบซาโวเนียสต้นแบบเพ่ือการผลิตกระแสไฟฟ้าในประเทศไทย 150,000               
56 ผลของความยาวส่วนกันความร้อนท่ีมีสมรรถนะทางความร้อนของท่อความร้อนแบบส่ันวงรอบ 150,000               
57 การประเมินความพรุนและสมรรถนะทางความร้อนของท่อความร้อนขนาดเล็ก 150,000               

58
Performances of water treatment options on disinfection by-products precursor removal and cancer risk 
assessment through water supply

142,375               

59 Comparison of Congestion Externalities Induced by Diesel and Electric Public Transport System in Chiang Mai 142,375               

คณะวิศวกรรมศาสตร์



รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ด้านส่ิงแวดล้อมและพลังงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562
คณะ/ ส่วนงาน ล าดับท่ี ช่ือโครงการ งบประมาน

60
Fuel Consumption Monitoring and Wireless Reporting System Using Control Signal and Characteristic 
Correlations of Gasoline Fuel Injector

142,375               

61 การเพ่ิมประสิทธิภาพของการก้าจัดไนเตรทด้วยเหล็กศูนย์ในระบบพีอาร์บี 130,000               

62 การเพ่ิมอัตราขยายของสายอากาศปากแตร โดยใช้เทคนิคช่องว่างแถบความถ่ีแม่เหล็กไฟฟ้าร่วมกับไดอิเล็กตริก ส้าหรับระบบเรดาร์ 100,000               

63 การแยกชนิดของสารอินทรีย์ละลายน้้าในน้้าเสียสีย้อมผ้าท่ีผ่านการบ้าบัดด้วยกระบวนการถังปฏิกรณ์ชีวภาพเมมเบรน 100,000               
64 โครงการการพัฒนาเมืองสีเขียงและเมืองคาร์บอนต้่า (โครงการย่อย พิชามญช์ุ) 100,000               
65 โครงการการพัฒนาเมืองสีเขียงและเมืองคาร์บอนต้่า (โครงการย่อย สรารัตน์) 100,000               
66 โครงการการพัฒนาเมืองสีเขียงและเมืองคาร์บอนต้่า (โครงการย่อย เหมวดี) 100,000               
1 โครงการจัดการส่ิงแวดล้อมศูนย์ราชการเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนตามแนวคิดส่ิงแวดล้อมสรรค์สร้าง 3,762,000            
2 อาคารสาธิตการจัดการด้านพลังงานในการใช้พลังงานใกล้เคียงเท่ากับศูนย์ กรณีศึกษา อาคารศูนย์ฝึกอบรมแม่เมาะ กฟผ. 2,946,270            
3 โครงการพัฒนาหลักสูตรเรียนรู้ด้วยตนเองในการออกแบบอาคารผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ 702,200               
4 โครงการสนับสนุนการประกวดแบบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพ่ือจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ประจ้าปี 2019 200,000               

5
โครงการแนวทางการออกแบบผสานระบบพลังงานหมุนเวียนกับอาคารสาธารณะสู่การเป็นอาคารเขียวไทยท่ีมีการใช้พลังงานสุทธิ
เป็นศูนย์

38,000                 

1
New Direction in Environmental Governance: Remaking Public and Private Authority in Southeast Asian 
Resource Frontiers

9,115,626            

2 การจัดการส่ิงแวดล้อมเมืองและพ้ืนท่ีสีเขียวชุมชนเมืองเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนในภูมิภาคอาเซียน 3,300,000            
3 การจัดท้าแผนท่ีพ้ืนท่ีสีเขียวนอกเขตอนุรักษ์/แผนท่ีเศรษฐกิจชุมชน 4,000 ไร่ฯ 3,200,000            
4

การพยากรณ์ภูมิอากาศรายฤดูแบบชุดโดยใช้ข้อมูลเง่ือนไขเร่ิมต้นท่ีแตกต่างกัน  เพ่ือใช้ส้าหรับแบบจ้าลองคาดการณ์ผลผลิตข้าว
ส้าหรับประเทศไทย

2,464,100            
5 การพัฒนาระบบการพยากรณ์คุณภาพอากาศความละเอียดสูงส้าหรับประเทศไทย (ระยะท่ี 2) 1,947,600            
6 โครงการศึกษาและพัฒนาระบบรายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก 1,808,400            
7 สถานการณ์และแนวทางบรรเทาผลกระทบจาก Global Dimming กรณีศึกษาประเทศไทย 1,474,000            
8 การพัฒนาแบบจ้าลองโครงข่ายประสาทเทียมเพ่ือการพยากรณ์น้้าท่วมในรูปแบบโมบายแอพพลิเคช่ัน 1,267,000            

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์



รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ด้านส่ิงแวดล้อมและพลังงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562
คณะ/ ส่วนงาน ล าดับท่ี ช่ือโครงการ งบประมาน

9
พัฒนากลไกภาคีความร่วมมือเพ่ือลดทอนความเส่ียงและการจัดการภัยพิบัติน้้าท่วม ดินโคลนถล่มระดับพ้ืนท่ี ด้วยการใช้ระบบ
ข้อมูลและความรู้เชิงปฏิบัติการ

1,167,000            

10 การพยากรณ์ฝนความละเอียดสูงเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย 1,100,000            
11 Youth-led Research on Benefits of ‘Child-Centered’ Approach in Climate Change Adaptation in Thailand 994,450               

12 โครงการศึกษาเพ่ือจัดท้าแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้้าแบบบูรณาการ จังหวัดสุโขทัย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 985,000               

13
การประเมินความเส่ียงต่อปัญหาน้้าท่วมขังฉับพลันในพ้ืนท่ีชุมชนชานเมืองอันเน่ืองจากการขยายตัวของพ้ืนท่ีเมือง กรณีศึกษา 
พ้ืนท่ีชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ อ้าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

893,000               

14 การพัฒนาส่ิงแวดล้อมบนฐานรากทรัพยากรของชุมชนบ้านป่าสักงาม ต้าบลลวงเหนือ อ้าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 813,000               

15
การประยุกต์ใช้แบบจ้าลองโครงข่ายประสาทเทียมในการคาดการณ์ระดับน้้าในอนาคตจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
การปรับตัวของชุมชนต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในอ้าเภอบางระก้า

550,000               

16
การท้าแผนท่ีความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) จากภาพถ่ายดาวเทียมในประเทศไทยและประเทศ
เพ่ือนบ้าน (เมียนมาร์ สปป.ลาว และกัมพูชา)

500,000               

17 ผลกระทบต่อการอยู่ดีกินดีทางสังคมของภาคเกษตรกรรมจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างรุนแรง 300,000               

18
การพัฒนาระบบพยากรณ์อากาศและแอพพลิเคช่ันเพ่ือเตือนภัยจากพายุฤดูร้อน เทศบาลต้าบลหนองผ้ึง อ้าเภอสารภี จังหวัด
เชียงใหม่

200,000               

19 การประเมินผลกระทบและการพยากรณ์ภัยแล้งโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลในภาคเหนือของประเทศไทย 150,000               
1 การหากระบวนการดีท่ีสุดในการผลิตสารเคมีเพ่ิมมูลค่าจากวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (คปก.) 2,322,000            

2
การหากระบวนการดีท่ีสุดในการผลิตเอทานอลและอาร์-ฟีนิลแอซิติลคาร์บินอลจากวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตร

2,320,000            

3 การผลิตไบโอรีไฟเนอร่ีจากวัสดุชีวภาพโดยเทคโนโลยีปลอดของเสีย (ปีท่ี 2) 1,875,000            
4 การผลิตไบโอรีไฟเนอร่ีจากวัสดุชีวภาพโดยเทคโนโลยีปลอดของเสีย (โครงการย่อยท่ี  1) 875,000               
5 การคัดเลือกแบคทีเรียท่ีผลิตพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอทโดยใช้เทคนิคทางพันธุกรรม 700,000               

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

คณะสังคมศาสตร์



รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ด้านส่ิงแวดล้อมและพลังงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562
คณะ/ ส่วนงาน ล าดับท่ี ช่ือโครงการ งบประมาน

6 ความร่วมมือการวิจัยร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยยามากาตะ - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2018: การพัฒนาเทคโนโลยีไฟติก/ไฟเตส 200,000               

7 การผลิตฟีนิลแอซีติลคาร์บินอลด้วยมวลเซลล์ยีสต์จากกระบวนการผลิตเอทานอลด้วยน้้าล้าไยสดเสริมแอมโมเนียมซัลเฟต 189,772               
8 การคัดเลือกแบคทีเรียทนร้อนท่ีผลิตพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอท 80,000                 

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล
1 โครงการศึกษาเพ่ือจัดท้าแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้้าแบบบูรณาการจังหวัดสุโขทัย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 995,000               

1 โครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2560 แม่ข่ายงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 32,877,700          

2
โครงการเทคโนโลยีระบบกรองชีวภาพแบบด่างเพ่ือก้าจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ความเข้มข้นสูงในก๊าซชีวภาพจากอุตสาหกรรมเอ
ทานอล

4,557,540            

3
โครงการ การพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานรีดอกแบตเตอร่ีท่ีใช้กรดไฮโดรคลอริกเป็นสารท้างานจากพลังงาน
ไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์

3,932,000            

4 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ส้าเร็จรูป “ERDI bag” เพ่ือควบคุมและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบก๊าซชีวภาพ 3,803,500            

5
การศึกษาศักยภาพและความเหมาะสมในการติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา
ของภาครัฐในเขตภาคเหนือ

3,100,000            

6 โครงการสาธิตการเพ่ิมประสิทธิภาพการเล้ียงปลานิลในอนาคตด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และนวัตกรรมควบคุมอัจฉริยะ 2,950,000            

7
โครงการ พัฒนาระบบติดตามการท้างานและโปรแกรมการท้านายพฤติกรรมของระบบผลิตก๊าซชีวภาพอัจฉริยะแบบ Real time 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและเสถียรภาพของระบบก๊าซชีวภาพ

2,500,000            

8 โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ - โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงราย 531,250               

9 โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ - เทศบาลต้าบลหางดง 394,290               

1 การเพาะเล้ียงสัตว์น้้าและการรับมือกับสภาพภูมิอากาศท่ีเปล่ียนแปลงในประเทศลุ่มแม่น้้าโขง 14,853,636          

2 โครงการสร้างมาตรฐานการตรวจวัดและรับรองคุณภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน เพ่ือลดการใช้พลังงาน 7,709,977            

3 ลดผลกระทบจากมลภาวะทางแสงท่ีอุทยานแห่งชาติดอนอินทนนท์ 7,026,632            

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนคร
พิงค์

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี



รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ด้านส่ิงแวดล้อมและพลังงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562
คณะ/ ส่วนงาน ล าดับท่ี ช่ือโครงการ งบประมาน

4 การศึกษาศักยภาพการผลิตพืชเช้ือเพลิงในอ้าเภอแม่เมาะส้าหรับโรงไฟฟ้าชีวมวลแม่เมาะ 6,046,700            

5 การจัดท้าแผนพัฒนาทางหลวงชนบทประจ้ากรม ประจ้าปีงบประมาณ พ .ศ. 2562 กลุ่มท่ี 1-7 5,000,000            
6 การพัฒนการเพ่ิมคุณภาพก๊าซชีวิภาพ และเช้ือเพลิงชีวภาพ ภายใต้การจัดการท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (ปีท่ี 2) 2,910,000            
7 การส่งเสริมการจัดท้าคาร์บอนฟุตพร้ินท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 2,500,000            

8 การบริหารจัดการน้้าแบบยืดหยุ่นโดยปรับปฏิทินการปลูกพืชในพ้ืนท่ีนอกเขตชลประทาน (โครงการต่อเน่ือง) 2,470,000            

9 ค่าใช้จ่ายในการจัดท้าตัวช้ีวัดผลิตภัณฑ์มวลรวมสีเขียว (Green GDP) ภาคอุตสาหกรรม ประจ้าปีงบประมาณ 2562 2,440,000            
10 การพัฒนาวัสดุเพาะกล้าและวัสดุปลูกเพ่ือการผลิตในโรงเรือนท่ีปลอดสารพิษ 2,250,000            
11 การพัฒนาระบบตรวจวัดต่าง ๆร่วมกับระบบวิเคราะห์การให้ธาตุอาหารและน้้า 2,204,000            
12 การบริหารจัดการน้้าแบบยืดหยุ่นโดยปรับใช้หลายแหล่งน้้าร่วมกัน กรณีศึกษาฝายเหมืองหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 2,148,000            
13 กลุ่มวิจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมบนความหลากหลายทางชีวภาพ 2,000,000            
14 ส่งเสริมการผลิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ส้าหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน (Green Production) ปีงบประมาณ 2562 1,983,700            
15 การศึกษาความต้องการ ธาตุอาหาร และสภาวะแวดล้อมของพืชผักตามระยะการเจริญเติบโต 1,685,000            
16 การส้ารวจการผลิตมะม่วงน้้าดอกไม้เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 1,067,000            

17 ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศต่อโรคและแมลงในส่วนมะม่วง 1,037,000            

18 ศูนย์วิจัยทางวิศวกรรมขนส่งและเทคโนโลยีโครงสร้างพ้ืนฐาน 720,000               

19
โครงการย่อยท่ี 3 โครงการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพของกาแฟอราบิก้าในพ้ืนท่ีโครงการหลวงและ
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวง

700,000               

20 การพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ฟอร์มเพ่ือสนับสนุนโครงการ T-VER เพ่ือม้่งเมืองคาร์บอนต้่าส้าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 400,000               
21 การประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินท์ขององค์กร : กรณีศึกษา "บริษัท เจซีวาย เอชดีดี เทคโนโลยี จ้ากัด 225,500               

22
การออกแบบปรับปรุงระบบการผลิตและคุณภาพโดยใช้หลักการบริหารงานผลิตทวีผลร่วมกับระบบคุณภาพแบบมีส่วนร่วม 
กรณีศึกษา บริษัท ไทย ชินแทอร์ต เมช จ้ากัด: ระยะท่ี 1

132,000               

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี



รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ด้านส่ิงแวดล้อมและพลังงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562
คณะ/ ส่วนงาน ล าดับท่ี ช่ือโครงการ งบประมาน

1 โครงการการเสริมสร้างและฟ้ืนพลังเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดน่าน 4,984,100            
2 โครงการศึกษาเพ่ือพัฒนาต้นแบบการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยพ้ืนท่ีริมคลองแม่ข่าอย่างรอบด้าน 3,420,000            
3 การออแบบปรับปรุงระบบคุณภาพ 4.0 กรณีศึกษา : บริษัท สยามไวร์ เน็ตต้ิง จ้ากัด 132,000               
4 การปรับปรุงกระบวนการผลิตผลไม้เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ : กรณีศึกษามะม่วงน้้าดอกไม้ 86,000                 
5 โครงการการจัดท้าแผนเพ่ือการอนุรักษ์และพัฒนาเชียงใหม่เมืองท่องเท่ียววัฒนธรรม 4.0 -                       
1 โครงการส่งเสริมผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติของ Visiting Professor (Prof.Dr.Tao Wang) 750,000               
2 โครงการส่งเสริมผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติของ Visiting Professor (Dr.Toshifumi Minamoto) 750,000               
3 โครงการส่งเสริมผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติของ Visiting Professor (Dr.Panagiotis Madesis) 750,000               
4 โครงการส่งเสริมผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติของ Visiting Professor (Prof.Dr.Sirivatch Shimpalee) 750,000               
5 โครงการส่งเสริมผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติของ Visiting Professor (Prof.Dr.Pieter W. Crous) 750,000               
6 โครงการส่งเสริมผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติของ Visiting Professor (Dr.Seyed Hossein Hoseinifar) 750,000               

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 การพัฒนาต้นแบบวัสดุปลูกอินทรีย์เพ่ือการปลูกพืชผักในอาคาร 588,000               

ส านักงานมหาวิทยาลัย

สถาบันวิจัยสังคม



ยุทธศาสตร์ที่ 2 เชิงรุก:  นวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ 
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์: เป็นผู้น าในการสร้างนวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพระบบการจัดการการดูแล
     สังคมผู้สูงอายุ 
กลยุทธ์: 
1. สร้างนวัตกรรม ทั้งผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านอาหาร สุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ ที่สร้างรายได้หรือมี
ผลกระทบต่อสังคม 
2. วิจัยด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ ด้วยการบูรณาการ Digital tech, Bio tech และ
เทคโนโลยีศาสตร์สาขาอ่ืน ๆ 
3. บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มอุตสาหกรรมเครือข่าย (Clusters) และ ภาคประชา
สังคม ในการน านวัตกรรมไปขับเคลื่อนการแก้ปัญหาด้านอาหารและสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ 
4. ให้บริการข้อมูลและคลังความรู้ด้านอาหารและสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ5.สร้างสภาพแวดล้อมภายใน
มหาวิทยาลัยทางด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ 
 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 5 ปี 
เป้าหมาย 
ปี 2562 

1. คุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากนวัตกรรมด้านอาหารและ
สุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ 

เชิงพรรณนา 

2. รายได้ที่เพ่ิมขึ้นหรือค่าใช้จ่ายที่ลดลงของมหาวิทยาลัยจากนวัตกรรมด้านอาหาร
และสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ (ล้านบาท) 

500 100 

3. จ านวนธุรกิจเกิดใหม่ (Spin off / Start up) (ธุรกิจ) 30 6 

4. จ านวนนวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ(ผลงาน/ชิ้นงาน) 58 10 

5. สาขาวิชาด้านอาหารและสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุได้รับการจัดอันดับ World 
QS Ranking by Subject 
ที่ดีข้ึน (สาขาวิชา) 

ได้รับอันดับดีขึ้นจากปี2559 

 

  



รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ด้านอาหาร สุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ 2562
คณะ/ ส่วนงาน ล าดับท่ี ช่ือโครงการ งบประมาน

1 การผลิตอาหารเสริมสุขภาพสัตว์จากยีสต์แดง (Sporidiobolus pararoseus) ในระดับอุตสาหกรรมเพ่ือการผลิตสัตว์ท่ีย่ังยืน 9,460,200           

2 สนับสนุนและพัฒนาเพ่ือการขับเคล่ือนระบบเกษตรและพืชอาหารทางเลือกโดยชุมชนท้องถ่ิน 8,195,940           
3 การเล้ียงปลานิลวิถีย่ังยืน โดยการใช้อาหารเสริมหลายรูปแบบร่วมกับแบคเทอริโอฝาจและวัคซีนทางปาก 7,644,500           
4 การจัดการโรคไฟท็อปโทร่าของทุเรียนอย่างแม่นย าและย่ังยืนจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดจันทบุรี 3,439,127           
5 การจัดการศัตรูผลผลิตหลังการเก็บเก่ียวด้วยความร้อนแบบฟลูอิดไดซ์เบด 2,868,000           
6 โครงการพัฒนานักวิจัยในศูนย์วิจัยการเกษตรท่ีสูง หลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพ่ือการผลิตสตรอเบอ

ร่ีอินทรีย์
2,660,233           

7 การพัฒนาอุปกรณ์ส าหรับตรวจสอบโรคและแมลงในข้าวเปลือกหลังการเก็บเก่ียวและการเปล่ียนแปลงกล่ินหืนข้าวกล้องโดยใช้
เทคโนโลยีจมูกอิเลคทรอนิคส์

2,626,000           

8 โครงการวิจัยการวิเคราะห์สาร Steviol Glycosides ท่ีสกัดจากหญ้าหวานสายพันธ์ุท่ีใช้ในอุตสาหกรรม 2,568,500           
9 การจัดการโรคต้นโทรมของส้มเขียวหวานอย่างแม่นย าและย่ังยืนในจังหวัดเชียงใหม่ 2,564,290           

10 Gloriosa, Sweet potato Virus-free Seedling and Grape Root Stock Production Project in Royal Project 
Foundation (Thailand)

2,483,200           

11 การผลิตน้ านมโคท่ีมีวิตามินดีสูงโดยเสริมยีสต์ท่ีปริมาณวิตามินดีสูงท่ีผ่านการฉายรังสียูวีในอาหารโคนม 2,482,000           
12 การพัฒนาเทคนิคการตรวจสอบคุณภาพแบบไม่ท าลายของกาแฟด้วยไดโอดเรืองแสง 2,250,000           
13 ผลของพลาสมา และฟองนาโนต่อการลดสารพิษตกค้างในผลมะม่วงพันธ์ุน้ าดอกไม้ 2,250,000           
14 การพัฒนาระบบให้ความร้อนด้วยคล่ืนวิทยุเพ่ือการควบคุมแมลงและการเพ่ิมคุณภาพของข้าวหลังการเก็บเก่ียว 2,250,000           
15 การประยุกต์ใช้เคร่ืองเนียร์อินฟราเรดแบบพกพาเพ่ือจ าแนกคุณภาพหลังการเก็บเก่ียวผลไม้ไทยระดับการค้า 2,100,000           
16 การบ่งบอกยีน และการพัฒนา SNP ท่ีสัมพันธ์กับความหอมเพ่ือเพ่ิมความหอมในการปรับปรุงพันธ์ุข้าวหอมและแตงกวา 1,898,000           
17 การพัฒนาอินดิเคเตอร์บ่งช้ีการเน่าเสียของผักสลัดตัดแต่งพร้อมบริโภคเพ่ือใช้ติดตามความสดและความปลอดภัยในสายโซ่

อุปทาน
1,878,000           

18 การศึกษาอาการของโรคและความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้เนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี (Near infrared spectroscopy :
 NIRS) เพ่ือตรวจสอบโรคแอนแทรกโนสและความผิดปกติทางสรีรวิทยาของมะม่วงน้ าดอกไม้สีทอง

1,800,000           

คณะเกษตรศาสตร์



รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ด้านอาหาร สุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ 2562
คณะ/ ส่วนงาน ล าดับท่ี ช่ือโครงการ งบประมาน

19 โครงการศึกษาเพ่ือปรับปรุงกระบวนการจัดการหลังการเก็บเก่ียวผักอินทรีย์ของโครงการหลวง ปีงบประมาณ 2561 1,500,000           
20 การพ่นปุ๋ยสังกะสีทางใบข้าวเพ่ือเพ่ิมปริมาณธาตุสังกะสีในเมล็ดข้าวและความเป็นประโยชน์ทางโภชนาการ 1,500,000           
21 ผลของพลาสมาต่อการตกค้างของสารก าจัดศัตรูพืชและอายุการเก็บรักษาทุเรียนและล าไย 1,500,000           
22 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการลดอุณหภูมิในการผลิตผักมูลนิธิโครงการหลวงตลอดสายโซ่อุปาทานเพ่ือปรับปรุงคุณภาพและ

ความปลอดภัย
1,500,000           

23 การศึกษาและคัดเลือกชนิดผ้ึงท่ีเหมาะสมในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผสมเกสรในไม้ผลและกาแฟ (ภายใต้ชุดโครงการวิจัยและ
พัฒนาการเล้ียงผ้ึงเพ่ือการผลผลิตพืชและคุณภาพน้ าผ้ึง)

1,200,000           

24 โครงการศึกษาเพ่ือลดการสูญเสียผลิตผลพืชผักท่ีส าคัญบนพ้ืนท่ีสูง 1,200,000           
25 การคัดเลือก ปรับปรุงพันธ์ุสุกรลูกผสม และการทดสอบสูตรอาหารท่ีเหมาะสม (ภายใต้ชุดโครงการวิจัยเพ่ือเสริมสร้าง

ประสิทธิภาพการผลิตสุกรบนพ้ืนท่ีสูง)
1,100,000           

26 การลดสารพิษตกค้างในผักและผลไม้เศรษฐกิจ (ภายใต้ชุดโครงการการสร้างมาตรฐานอาหารปลอดภัยและมูลค่าเพ่ิมแก่ผลผลิต
ทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยีพลาสมา)

1,030,162           

27 Nutrient management, next generation sequencing technology and breeding for improving grain yield and 
nutritional quality in Thai local fragrant rice

1,004,000           

28 การคัดเลือก ปรับปรุงพันธ์ุ สุกรสายพันธ์ุพ้ืนเมืองแท้และพ้ืนเมืองลูกผสมเหมยซาน (ภายใต้ชุดโครงการวิจัยเพ่ือเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการเล้ียงสุกรบนพ้ืนท่ีสูง)

1,000,000           

29 โครงการพัฒนาฟาร์มต้นแบบการเพาะเล้ียงจ้ิงหรีดคุณภาพในภาคเหนือ 1,000,000           
30 การศึกษาและคัดเลือกชนิดผ้ึงเพ่ือการเพ่ิมผลผลิตพืชและคุณภาพน้ าผ้ึง (ภายใต้ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการเล้ียงผ้ึงเพ่ือการ

เพ่ิมผลผลิตพืชและคุณภาพน้ าผ้ึง)
1,000,000           

31 การศึกษาและคัดเลือกพันธ์ุข้าวไร่ท้องถ่ินบนพ้ืนท่ีสูงท่ีทนทานแมลงบ่ัว ไม่ไวต่อช่วงแสง และพันธ์ุข้าวไร่ท้องถ่ินท่ีมีคุณภาพ
พิเศษทางโภชนาการ (ปีท่ี 4) (ภายใต้ชุดโครงการศึกษาวิจัยการเพ่ิมผลผลิตข้าวบนพ้ืนท่ีสูง)

1,000,000           

32 ชีววิทยาและพฤติกรรมของตัวต่อซ่ึงเป็นปฏิปักษ์ต่ออุตสาหกรรมการเล้ียงผ้ึงในประเทศไทย 981,000             
33 การศึกษาผลการเสริมน้ าหมักชีวภาพในอาหารเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพความดกไข่ในพ่อแม่พันธ์ุปลานิล 973,800             

คณะเกษตรศาสตร์



รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ด้านอาหาร สุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ 2562
คณะ/ ส่วนงาน ล าดับท่ี ช่ือโครงการ งบประมาน

34 โครงการพลาสมาเพ่ือฆ่าเช้ือและยกระดับความงอกของเมล็ดพันธ์ุ (ภายใต้การสร้างมาตรฐานอาหารปลอดภัยและมูลค่าเพ่ิมแก่
ผลผลิตทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยีพลาสมา)

900,000             

35 ผลของพลาสมาต่อการยืดอายุการเก็บรักษา และลดการเน่าเสียของผลสตรอว์เบอร่ี (ภายใต้ชุดโครงการการสร้างมาตรฐาน
อาหารปลอดภัยและมูลค่าเพ่ิมแก่ผลผลิตทางการเกษตรด้วย)

883,400             

36 การพัฒนาสารชีวภัณฑ์ก าจัดแมลงศัตรูผักสายพันธ์ูไทยส าหรับการผลิตพืชผักปลอดสารเคมีแบบย่ังยืน ปีท่ี 2 805,200             
37 โครงการวิจัยการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในพ้ืนท่ีมูลนิธิโครงการหลวง 800,000             
38 โครงการศึกษาและค้นหาเคร่ืองหมายทางพันธุกรรม (DNA Markers) ส าหรับบ่งช้ีเอกลักษณ์ของสุกรสายพันธ์ุโครงการหลวง 

(ภายใต้ชุดโครงการวิจัยเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตสุกรบนพ้ืนท่ีสูง)
800,000             

39 การทดสอบและประเมินศักยภาพการผลิตพันธ์ุข้าวท้องถ่ินลูกผสมท่ีทนต่อแมลงบ่ัว ไม่ไวต่อช่วงแสง และมีคุณภาพทาง
โภชนาการบนพ้ืนท่ีสูง

800,000             

40 การใช้พืชสมุนไพรทดแทนยาปฏิชีวนะในการเล้ียงปลานิล (Oreochromis niloticus) 774,500             
41 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ส้มสายน้ าผ้ึงลดสารเคมีตกค้างโดยเทคโนโลยีพลาสมาเย็น 662,000             
42 การพัฒนาสมาร์ทแพคเกจจ้ิงโดยเทคโนโลยีพลาสมาไดอิเล็กทริคแบริเออร์ดิสชาร์จ (DBD:Dielectric Barrier Discharge) 

ส าหรับมะเขือเทศราชินี เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิต
606,000             

43 การใช้พรีไบโอติกชนิดใหม่จากวัสดุเหลือท้ิงของการเกษตรและโพรไบโอติกทดแทนสารปฏิชีวนะในการเล้ืยงปลานิล , 
Oreochromis niloticus

600,000             

44 การวิเคราะห์เคร่ืองหมายโมเลกุลสนิปซิปส าหรับลักษณะไขมันแทรกในเน้ือสุกร 597,000             
45 กลยุทธ์การเหน่ียวน าการตกไข่และก าหนดเวลาผสมเทียมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทางการสืบพันธ์ุในแม่พันธ์ุโคเน้ือ 552,000             
46 การประยุกต์ใช้โปรแกรมเหน่ียวน าการตกไข่และก าหนดเวลาการผสมเทียมแบบระยะส้ันเพ่ือเพ่ิมอัตราการต้ังท้องในโครีดนม

และโคพักรีด
552,000             

47 โครงการศึกษาการปลูกกาแฟอราบิก้าภายใต้สภาพร่มเงาร่วมกับการจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ าในพ้ืนท่ีสถานีเกษตรหลวงอิน
ทนนท์ (2562) ภายใต้โครงการ(ภายใต้โครงการวิจัยเชิงการคัดเลือกสายพันธ์ุและพัฒนาการปลูกและการผลิตเพ่ือเพ่ิมคุณภาพ
กาแฟอราบิก้าโครงการหลวง

500,000             

48 การประยุกต์ใช้ Near Infrared spectroscopy ในการคัดแยกความแก่ของผลฟักทองญ่ีปุ่น 489,500             

คณะเกษตรศาสตร์



รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ด้านอาหาร สุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ 2562
คณะ/ ส่วนงาน ล าดับท่ี ช่ือโครงการ งบประมาน

49 โครงการการพัฒนากระบวนการตรวสอบสภาพการผลิตเมล็ดพันธ์ุให้ได้คุณภาพ และการพัฒนาสารเร่งความงอกเมล็ดพันธ์ุ
ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ลูกผสม

440,618             

50 การศึกษาวิธีการควบคุมเส้ียนดินศัตรูพืชบนพ้ืนท่ีสูง (ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาการเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพผักอินทรีย์ใน
พ้ืนท่ีโครงการหลวง)

400,000             

51 โครงการศึกษาการปลูกกาแฟอราบิก้าภายใต้สภาพร่มเงาร่วมกับการจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ าในพ้ืนท่ีสถานีเกษตรหลวงอิน
ทนนท์ (ภายใต้โครงการวิจัยเชิงการคัดเลือกสายพันธ์ุและพัฒนาการปลูกและการผลิตเพ่ือเพ่ิมคุณภาพกาแฟอราบิก้าโครงการ
หลวง

400,000             

52 การตรวจสอบเช้ือไวรัสในเมล่อนและแคนตาลูป และการชักน าให้เกิดความต้านทาน ต่อโรค 373,000             
53 การคัดเลือกและปรับปรุงพันธ์ุไก่กระดูกด าขนสีขาวมูลนิธิโครงการหลวง 370,000             
54 ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ุต่อการได้รับการรับรองมาตรฐานนมคุณภาพสูงล้านนาของเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการยกระดับมาตรฐาน

การผลิตและเพ่ิมมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ านมโคคุณภาพสูงล้านนา
350,000             

55 ปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จของเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการผลิตไก่ประดูหางด าเชียงใหม่เพ่ือ
การค้า

350,000             

56 การใช้เทคนิค LAMP (Loop-mediated isothermal amplification) ในการตรวจระบุยีน MCR-1 ในน้ านมโคเขตพ้ืนท่ี
ภาคเหนือตอนบน

100,000             

20 แบบสอบถามเพ่ือประเมินสุขภาวะทางกายและจิตของผู้ใหญ่ตอนต้นท่ีติดเช้ือเอชไอวีต้ังแต่เกิด 3,741,195           
14 อนุภาคโมเลกุลาร์นาโนเหล็ก-แทนนิกส าหรับการสร้างภาพเพ่ือตรวจวินิจฉัยและยับย้ังมะเร็งตับระยะเร่ิมต้น 2,276,000           
12 การพัฒนาโมเลกุลแทนนิกส าหรับการสร้างภาพเหล็กเกินด้วยเทคนิคเอ็มอาร์ไอและรักษาโรคท่ีเกิดจากสมดุลเหล็กท่ีผิดปกติ 2,000,000           

8 ประสิทธิผลของโปรแกรมฝึกเพ่ือป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุไทย 1,755,422           
11 ผลเสริมกันของการฝึกทางกายร่วมกับการฝึกสมองต่อความคิดความเข้าใจของผู้ท่ีมีภาวะความคิดความเข้าใจบกพร่องเล็กน้อย : 

การวิจัยแบบสุ่ม
1,500,000           

คณะเกษตรศาสตร์

คณะเทคนิคการแพทย์



รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ด้านอาหาร สุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ 2562
คณะ/ ส่วนงาน ล าดับท่ี ช่ือโครงการ งบประมาน

1 การประเมินความถูกต้องของผลการตรวจหมู่โลหิตหายากในระบบเอบีโอจากวิธี ซีโรโลยีด้วยเทคนิคการหาล าดับเบส
ประสิทธิภาพสูง

947,100             

2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพลดคอเลสเตอรอลจากสารสกัด Lovastatin สูงจากชานอ้อย 865,000             
3 การลดการติดเช้ือปรสิตในล าไส้ชาวเขาเผ่ากะเหร่ียงใน อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้โมเดลส่งเสริมสุขภาพ 850,000             
4 ภาวะโลหิตจางและการติดเช้ือปรสิตในเด็กนักเรียน  อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2561 820,000             
5 ผลของยายับย้ังการท างานของโปรตีนขนส่งโซเดียมและกลูโคส ชนิดท่ี 2, ดาพากลิโฟลซิน, ในการ บรรเทาการบาดเจ็บของไต 

โดยผ่านการปรับกระบวนการ autophagy ในเน้ือเย่ือไต และลดการบาดเจ็บของตับอ่อน ในภาวะ ก่อนเป็นเบาหวานในหนูขาว
600,000             

6 การพัฒนาโปรแกรมการออกก าลังกายควบคู่กับการฝึกสมองในรูปแบบของเกมส์เสมือนจริง (virtual, interactive 
physical-cognitive game-based training) เพ่ือลดความเส่ียงต่อการหกล้มและภาวะสมองเส่ือมในผู้สูงอายุ

502,000             

7 การส ารวจการติดเช้ือไวรัสอาโบในยุงและจ าแนกยุงพาหะของไวรัสอาโบแต่ละชนิดในพ้ืนท่ีสวนสาธารณะในตัวเมืองเชียงใหม่
และเมืองขอนแก่น ประเทศไทย

399,560             

8 การประเมินประสิทธิภาพของชุดตรวจเลือดจากปลายน้ิว CURESIGN 300,000             

9 ฤทธ์ิการป้องกันเซลล์ประสาทจากเปปไทด์บีตาอะไมลอย์ของสารประกอบเชิงซ้อนเหล็ก-แทนนิก 200,000             
10 การตรวจหาระดับของแอนติบอดีต่อเซอเฟสแอนติเจนของเช้ือไวรัสตับอักเสบ ชนิด บี หลังการฉีดกระตุ้นด้วยวัคซีนป้องกันเช้ือ

ไวรัสตับอักเสบ ชนิด บี 1 คร้ัง ในนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ช้ันปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2561
100,000             

11 การศึกษาผลระยะยาวของการให้โปรแกรมออกก าลังกล้ามเน้ืออุ้งเชิงกรานในผู้ท่ีมีปัสสาวะเล็ด 69,620                
12 การตรวจวินิจฉัยการติดเช้ือ Neisseria gonorrhoeae และ Chlamydia trachomatis ในผู้ชายท่ีมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายท่ีเข้า

รับบริการท่ี ส านักงานควบคุมป้องกันโรคท่ี 1 เชียงใหม่ ด้วยวิธีเอเอ็มเอส เอ็นจี/ซีที เรียลไทม์พีซีอาร์
60,000                

13 การประเมินประสิทธิภาพการตรวจวัดปริมาณเช้ือเอชไอวี-1 ในกระแสเลือดของผู้ติดเช้ือเอชไอวี-1 สายพันธ์ุท่ีระบาดในประเทศ
ไทย ด้วยเคร่ืองตรวจอัตโนมัติสองวิธี

60,000                

คณะเทคนิคการแพทย์



รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ด้านอาหาร สุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ 2562
คณะ/ ส่วนงาน ล าดับท่ี ช่ือโครงการ งบประมาน

14 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของอุปกรณ์ประยุกต์แรงต้านทาน Triflo และ Triflo แบบด้ังเดิมส าหรับการฝึกกล้ามเน้ือ
หายใจเข้าในอาสาสมัครสุขภาพดี

60,000                

15 การศึกษาน าร่อง: ผลของการฝึกกล้ามเน้ือหายใจเข้าและโปรแกรมการออกก าลังกายต้ังแต่ต้นต่อองค์ประกอบร่างกายในผู้ป่วย
วิกฤตท่ีใส่เคร่ืองช่วยหายใจ

60,000                

16 การประเมินการทรงตัวในท่าน่ังโดยใช้ swaymeter ในเด็กสมองพิการ 60,000                
17 ความเท่ียงตรงในการแปลและคุณสมบัติทางจิตวิทยาของแบบสอบถามกิจกรรมทางกายส าหรับเด็กและวัยรุ่นฉบับภาษาไทย 34,710                

1 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลยาและจัดท าโปรแกรมบริหารและจัดท าข้อมูลยาส าหรับประชาชนภายใต้แผนงานการศึกษาวิจัยเพ่ือ
ออกแบบและพัฒนาระบบโลจิสติกส์โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบบูรณาการข้อมูลสารสนเทศและแนวทางการริเร่ิม Big Data 
ด้านสาธารณสุขส าหรับเศรษฐกิจดิจิทัลประเทศไทยระยะที2

8,822,642           

2 แผนงานการศึกษาวิจัยเพ่ือออกแบบและพัฒนาระบบโลจิสติกส์โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบบูรณาการข้อมูลสารสนเทศและแนว
ทางการริเร่ิม Big Data ด้านสาธารณสุขส าหรับเศรษฐกิจดิจิทัลประเทศไทย ระยะท่ี 2

4,500,000           

3 ผลของโพรไบโอติกต่อตัวบ่งช้ีด้านการอักเสบและภูมิคุ้มกันในคนไทยท่ีมีภาวะการซึมผ่านล าไส้ผิดปกติ 2,482,000           
4 ผลิตภัณฑ์ซินไบโอติกเพ่ือส่งเสริมการเจริญของจุลินทรีย์เสริมสุขภาพในทางเดินอาหารและป้องกันภาวะอ้วนในคนไทย 2,482,000           
5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชส าอางต้นแบบผสมสารสกัดเมล็ดมะม่วงท่ีมีฤทธ์ิต้านการสลายของคอลลาเจน ป้องกันการเส่ือมของดี

เอ็นเอ ยับย้ังเอ็นไซม์ไทโรซิเนสและต้านการอักเสบของผิวเพ่ือผู้สูงอายุ
2,274,800           

6 ผลของโพรไบโอติกต่อคอเลสเตอรอล การซึมผ่านล าไส้ และตัวบ่งช้ีทางชีวภาพในผู้ท่ีมีคอเลสเตอรอลสูง 2,000,000           
7 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชส าอางผสมสารสกัดจากกากงาด าเพ่ือผู้สูงอายุ 1,898,000           
8 Bioequivalence Study of a Randomized, Open-Label, Single Dose, Two-Way Crossover Design of 

Levonorgestrel Tablet Formulations Between Postinor-1? and Levonorgestrel Test Product in Thai Female 
Healthy Volunteers Under Fasting Condition

1,800,000           

9 ผลิตภัณฑ์สปาล้านนาส าหรับการให้บริการสปาเพ่ือการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 1,732,420           
10 ผลิตภัณฑ์แผ่นแปะผิวหนังนาโนอิมัลเจล ของน้ ามันหอมจากพืชไทย 1,458,000           
11 การจัดท ามาตรฐานยาแผนไทย: ต ารับยาไฟประลัยกัลป์ (ยาผง/ยาแคปซูล) 1,420,000           

คณะเทคนิคการแพทย์

คณะเภสัชศาสตร์



รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ด้านอาหาร สุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ 2562
คณะ/ ส่วนงาน ล าดับท่ี ช่ือโครงการ งบประมาน

12 คุณสมบัติการกระตุ้นภูมิคุ้มกันของ CpG oligonucleotides ท่ีมีองค์ประกอบของนิวคลิโอไทด์ดัดแปรเพ่ือใช้เป็นสารเสริมฤทธ์ิ
ส าหรับวัคซีน

980,500             

13 การวิจัยเชิงสังเคราะห์เพ่ือวิเคราะห์ช่องว่างทางความรู้ด้านเช้ือด้ือยาในคน สัตว์ และส่ิงแวดล้อมในประเทศไทย 889,580             
14 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบส าหรับแม่และเด็ก (โครงการย่อยท่ี 1 ภายใต้ชุดโครงการวิจัยต่อยอดเพ่ือสร้างนวัตกรรม

ผลิตภัณฑ์จากพืชท้องถ่ินบนพ้ืนท่ีสูงในเชิงพาณิชย์)
850,000             

15 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบส าหรับแม่และเด็ก ( (โครงการย่อยท่ี 2 ภายใต้ ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือ
สร้างมูลค่าเพ่ิมจากความหลากหลายทางชีวภาพ))

850,000             

16 การปรับปรุงสูตรและขยายปริมาณการผลิตนาโนอิมัลเจลข้าวต้านเช้ือราส าหรับท าความสะอาดฟันปลอม 800,000             
17 การพัฒนาแผ่นมาส์กหน้าไฮโดรเจลจากคาร์บอกซีเมทิลไคโตซานท่ีผสมโซเดียมแอสคอร์บิลฟอสเฟต 798,300             
18 การต่อยอดผลิตภัณฑ์ คอมบูชาชนิดเม็ดเคลือบเอนเทอริก และ คอมบูชา ชนิดแคปซูลเคลือบเอนเทอริก รูปแบบ แผง Blister 776,200             

19 ซีร่ัมบ ารุงผิวหน้ าและครีมของไมโครอิมัลชันน้ ามันมะรุมส าหรับลดเลือนร้ิวรอย 745,000             

20 สารสกัดรกหมูส าหรับอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองส าอาง 640,000             
21 ระบบน าส่งยาผ่านทางจมูก เปปไทด์ KLVFF เช่ือมกับไมโครอิมัลชันท่ีกักเก็บเคอร์คิวมินเพ่ือเป็นระบบน าส่งยาออกฤทธ์ิสอง

หน้าท่ีในการรักษาโรคอัลไซเมอร์
600,000             

22 การพัฒนาแป้งข้าวเจ้าคาร์บอกซีเมทิลเช่ือมขวางโคพรอเซสโดยการตกตะกอนร่วมกับซิลิเกต เพ่ือใช้เป็นสารช่วยยึดเกาะชนิดผง
ผสมแห้งส าหรับยาเตรียมรูปแบบยาเม็ดชนิดตอกอัดโดยตรง

600,000             

23 การเพ่ิมประสิทธิภาพยารักษามะเร็งในเซลล์ท่ีมีการแสดงพีจีพีด้วยสารฟลาโวนอยด์ท่ีถูกกักเก็บในพอลิเมอริกไมเซลล์ 600,000             
24 การวิจัยและพัฒนาลิตภัณฑ์เวชส าอางนาโนส าหรับเส้นผม 600,000             
25 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางนาโนจากเห็ดถ่ังเช่าสีทอง 552,000             
26 ผลิตภัณฑ์เวชส าอางส าหรับส่งเสริมการเจริญของเส้นผม 522,000             
27 การใช้ประโยชน์จากสารสกัดดอกบัวแดงในเวชส าอางบ ารุงผิวพรรณ 522,000             
28 ผลของโพรไบโอติกต่อคล่ืนไฟฟ้าสมองและความต้ังใจในเด็กไทย 502,000             

คณะเภสัชศาสตร์



รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ด้านอาหาร สุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ 2562
คณะ/ ส่วนงาน ล าดับท่ี ช่ือโครงการ งบประมาน

29 การวิจัยและพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุ (โครงการย่อยท่ี 3 ภายใต้ ชุดโครงการวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมจากความหลากหลายทางชีวภาพ )

500,000             

30 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์มือถือส าหรับให้ความรู้เร่ืองโรคความดันโลหิตสูงเพ่ือช่วยการบริบาลเภสัชกรรมในร้าน
ยา

500,000             

31 การพัฒนาแผ่นฟิล์มเพกตินเมโทรนิดาโซลนาโนอิมัลชันเพ่ือรักษาโรคปริทันต์ 400,000             
32 การศึกษาวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ของยา Victoriza? 400,000             
33 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสารสกัดหอมหัวใหญ่ กับบริษัท ฮกซุนเฮง จ ากัด 400,000             
34 การพัฒนาต ารับนาโนอิมัลชันท่ีมีสารสกัดเมล็ดกาแฟค่ัว สารสกัดพริก และสารสกัดขม้ินเพ่ือลดเซลลูไลท์ 389,000             
35 ต้นแบบสารสกัดชีวภาพจากใบชาโดยการหมักด้วยจุลินทรีย์ เพ่ือเป็นส่วนผสมเคร่ืองส าอางดูแลผิว 389,000             

36 การใช้คะแนนปัจจัยเส่ียงทางคลินิกเพ่ือท านายความสัมพันธ์ของการเกิดพิษต่อไตจากยาโคลิสตินใน โรงพยาบาลศูนย์ขนาดใหญ 150,000             

37 การใช้คะแนนปัจจัยเส่ียงทางคลินิกเพ่ือท านายความสัมพันธ์ของการเกิดษต่อไตจากยาโคลิสตินในโรงพยาบาลศูนย์ขนาดใหญ่ 150,000             

38 การพัฒนาเคร่ืองมือวิเคราะห์ฐานข้อมูลเพ่ือประเมินตัวช้ีวัดเร่ืองการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลตามแผนพัฒนาบริการสุขภาพสาขา
ท่ี 15

100,000             

39 ผลของการยับย้ังระบบ เรนินแองจิโอเทนซินแอลโดสเตอโรนต่อการท างานของผนังเย่ือบุช่องท้อง และผลลัพธ์ทางเศรษฐศาสตร์
ในผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง

50,000                

40 การพัฒนาอนุภาคนาโนไขมันท่ีประกอบด้วยน้ ามันจากพืชเพ่ือกักเก็บกรดวิตามินเอ 50,000                
41 ความชุกและปัจจัยท่ีมีผลต่อการเกิดภาวะความเฉ่ือยชาในการรักษาผู้ป่วยเบาหวานชนิดท่ี 2 ท่ีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

ตติยภูมิ
50,000                

42 การเข้าถึงบริการสุขภาพในสถานบริการสุขภาพต่างระดับ:กรณีศึกษา ผู้ป่วยวัณโรค 20,000                
43 การพัฒนาเพกตินฟิล์มท่ีมีความยืดหยุ่นจากเปลือกมะม่วงสุกเก็บกักลิโมนีนเพ่ือต้านเช้ือแบคทีเรีย 20,000                

คณะเภสัชศาสตร์



รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ด้านอาหาร สุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ 2562
คณะ/ ส่วนงาน ล าดับท่ี ช่ือโครงการ งบประมาน

1 (R000020272) โครงการ "ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ต่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนในเขตเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่"

774,340             

2 โครงการวิจัยย่อยท่ี 3 การวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์และการตลาดของผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพท่ีมีส่วนผสมของแป้งถ่ัวแดงหลวง 555,852             

1 การวินิจฉัยโรคเบต้า-ธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงในระยะก่อนคลอดแบบไม่รุกล้ าร่างกายด้วยการวิเคราะห์ดีเอ็นเอของทารกในครรภ์
ในพลาสมาของมารดา

7,500,000           

2 โรคธาลัสซีเมียในภาคเหนือของประเทศไทย: ลักษณะทางพันธุกรรมและปัจจัยท่ีมีผลต่อความรุนแรงของโรค 4,780,000           
3 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีหอพักผู้ป่วยอัจฉริยะส าหรับผู้สูงอายุ 3,990,600           
4 ภาวะพร่องโปรตีนท่ีต้านการแข็งตัวของเลือดในผู้ป่วยธาลัสซีเมียชนิดพ่ึงพาเลือด: ความชุกและพยาธิสรีรวิทยา 3,050,000           
5 การลดการท าลายผิวหนังจากรังสียูวีผ่านกลไกต้านการอักเสบด้วยสาหร่ายและเห็ดหูหนูเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจในผลิตภัณฑ์

เคร่ืองส าอาง
2,822,600           

6 การประเมินผลกระทบของโพรไบโอติกต่อการส่งเสริมการเจริญของจุลินทรีย์ เสริมสุขภาพในทางเดินอาหารและต่อฤทธ์ิต้าน
เบาหวานในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2

2,650,000           

7 Development of Thai Medicinal Plant Extracts and Phytochemicals from Princess Sirindhorn's Project for 
Cancer Treatment

2,502,000           

8 Development of phytochemicals from Thai medicinal plants combined with Smac for anticancer 2,502,000           

9 ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพรและยาพ้ืนบ้านบนพ้ืนท่ีสูง โครงการย่อยท่ี 2 การศึกษาพฤกษเคมีและฤทธ์ิทางชีวภาพ
ของสมุนไพร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2,500,000           

10 การศึกษาวิจัยระยะท่ี 3 แบบสุ่มท่ีมีการเปิดเผยช่ือยา (ผู้สนับสนุนการวิจัยได้รับการปกปิดข้อมูลการรักษา) ควบคุมด้วยยาออก
ฤทธ์ิ ด าเนินการในกลุ่มคู่ขนาน แบบพหุสถาบัน โดยมีเหตุการณ์ท่ีสนใจเป็นตัวขับเคล่ือนการด าเนินการศึกษาวิจัยในอาสาสมัคร
ท่ีไม่มีการฟอกไตท่ีมีภาว

2,481,000           

11 Effects of Thai Medicinal Herbs against Cancer, Aging and Diabetes Mellitus 2,402,000           

คณะแพทยศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์



รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ด้านอาหาร สุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ 2562
คณะ/ ส่วนงาน ล าดับท่ี ช่ือโครงการ งบประมาน

12 ศึกษาฤทธ์ิทางเภสัชวิทยาของส่วนสกัดพืชสมุนไพรท่ีเป็นตัวยาหลักในต ารับยาพัทธะปิตตะ 1,727,000           
13 การศึกษาชีวสมมูลของยาเม็ดคาร์วีดิลอล ขนาด 25 มิลลิกรัม 2 ต ารับ ในอาสาสมัครชายไทยท่ีมีสุขภาพดีภายใต้สภาวะงด

อาหาร
1,708,792           

14 ความปลอดภัยและประสิทธิภาพต้านก่อการกลายจากอะฟลาทอกซินบีหน่ึงของยีสต์แดง (Sporidiobolus pararoseus) ในหนู
ทดลอง

1,550,500           

15 The Potential Biomarkers for Detection of Lung Cancer Risk in High Residential Radon Exposure 1,500,000           
16 ผลของอะโกเมลาทินต่อการบาดเจ็บของสมองจากภาวะขาดเลือดแล้วมีเลือดกลับมาหล่อเล้ียงในหนูขาว 1,500,000           
17 การศึกษาวิจัยยายาบิมาโตพรอสต์ชนิดออกฤทธ์ิเน่ิน (Bimatoprost SR) เปรียบเทียบกับ เลเซอร์เอสแอลที (Selective Laser 

Trabeculoplasty) ในการรักษา ผู้ป่วยโรคต้อหินชนิดมุมเปิดหรือมีภาวะความดันในลูกตาสูง
1,373,549           

18 ประสิทธิผลและความปลอดภัยของนวัตกรรมครีมจากสมุนไพรไทย (การ์ซีเนีย/อาธริน็อกซ์/บิมเอ) เปรียบเทียบกับไดโคลฟีแน
คเจลในการบ าบัดอาการของโรคข้อเข่าเส่ือม

1,308,240           

19 ผลของยากลุ่มยับย้ังสารดีพีพีโฟร์เทียบกับกลุ่มซัลโฟนิลยูเรียต่อระยะเวลาการเกิดกล้ามเน้ือหัวใจขาดเลือดในผู้ป่วยหลอดเลือด
ตีบท่ีมีอาการคงท่ี

1,200,000           

20 การศึกษาความปลอดภัยของต ารับยาไทย (เทพรังษิต) ในการรักษาผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน 1,150,000           
21 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนของแรงดันหลอดเลือดหัวใจส่วนปลายต่อแรงดันหลอดเลือดแดงเอออร์ตาและการมีชีวิตของ

กล้ามเน้ือหัวใจประเมินโดยเอกซเรย์คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าในผู้ป่วยท่ีมีประวัติโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเฉียบพลัน
952,800             

22 ประสิทธิผลทางคลินิกและความปลอดภัยของน้ ามันเหลืองต ารับ 3 และ 4 เปรียบเทียบกับน้ ายาอินโดเมทาซินในการบ าบัด
อาการของโรคข้อเข่าเส่ือม: การศึกษาแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม

816,000             

23 Development of diagnostic test for 14 high risk human papillomavirus genotypes for cervical cancer 
screening program

720,000             

24 การจ าแนกชนิดของมะเร็งเย่ือบุโพรงมดลูกในสตรีไทย โดยใช้ข้อมูลทางชีวโมเลกุล 720,000             
25 การศึกษาผลของผงผักเชียงดาแห้งต่อระดับน้ าตาล อินซูลิน  และไขมันไตรกลีเซอไรด์ในกระแสเลือดหลังการกินอาหารมาตรฐาน 626,400             

คณะแพทยศาสตร์



รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ด้านอาหาร สุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ 2562
คณะ/ ส่วนงาน ล าดับท่ี ช่ือโครงการ งบประมาน

26 ช่ือโครงการวิจัย การศึกษาผลของผงผักเชียงดาแห้งต่อระดับน้ าตาล อินซูลิน  และไขมันไตรกลีเซอไรด์ในกระแสเลือดหลังการ
กินอาหารมาตรฐาน

626,400             

27 การศึกษาความเปล่ียนแปลงของผิวหน้าลูกตาจากการใช้ยาปลอดสารกันเสีย 0.0015% ทาฟูพรอสผสม 0.5% ทิโมลอลใน
ผู้ป่วยต้อหินหรือความดันตาสูงท่ีมีปัญหาโรคของผิวหน้าลูกตาและใช้ยาต้อหินอยู่แล้ว

604,953             

28 ผลของความสามารถในการออกก าลังกายต่อน้ าหนักตัว การท างานของหัวใจ และเมตาบอลิซึม ในหนูอ้วนเทียบกับหนูปกติ และ
ผลของความสามารถในการออกก าลังกายต่อการคงสภาพน้ าหนักตัว การท างานของหัวใจ และเมตาบอลิซึม หลังส้ินสุดการลด
น้ าหนักตัวได้ส าเร็จด้วยการควบคุมอาหารและการออกก า

600,000             

29 ศักยภาพเคมีป้องกันมะเร็งตับของสารผสมเฮสเปอริดินและงาด าในหนูท่ีได้รับสารก่อมะเร็งและกลไกยับย้ังการเกิดมะเร็งตับ
ระยะเร่ิมต้น

600,000             

30 การศึกษาวิจัยท่ีด าเนินการในศูนย์วิจัยหลายแห่งและในหลายประเทศเพ่ือประเมินผลของยาซิเดนาฟิลชนิดรับประทานต่ออัตรา
การเสียชีวิตในผู้ใหญ่ท่ีมีภาวะความดันในหลอดเลือดแดงในปอดสูง

590,065             

31 Abdominal Functional Electrical Stimulation To Reduce Respiratory Complications In Spinal Cord Injury 480,000             

32 การศึกษาในระยะยาว ในศูนย์วิจัยหลายแห่ง กลุ่มเดียว แบบเปิดเผยการรักษา ขยายระยะเวลาจากการศึกษาวิจัย MERIT-1 
เพ่ือประเมินด้านความปลอดภัย ความสามารถในการทนต่อยา และประสิทธิผลของยามาซิเทนแทน (macitentan) ในผู้ป่วยท่ีมี
ภาวะความดันในหลอดเลือดแดงปอดสูงจากล่ิมเลือ

370,000             

33 cost-effective of eye screening examinations for non-communicable eye disease in Chiang Mai University 
Hospital, Thailand

336,000             

34 การพัฒนาสมุนไพรว่านพญาวานรเป็นอาหารเสริมเพ่ือป้องกันและรักษาโรคมะเร็ง 300,000             
35 ความชุกและปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับคุณภาพการนอนหลับท่ีไม่ดีของนักศึกษาแพทย์ช้ันพรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
250,000             

36 การติดตามระดับ INR ท่ีเหมาะสมในผู้ป่วย valvular atrial fibrillation และผู้ป่วยท่ีได้รับการผ่าตัดใส่ล้ินหัวใจเทียมในประเทศ
ไทย

250,000             

คณะแพทยศาสตร์



รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ด้านอาหาร สุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ 2562
คณะ/ ส่วนงาน ล าดับท่ี ช่ือโครงการ งบประมาน

37 การศึกษารูปแบบการใช้ยา antithrombotic และ ระดับ INR ท่ีเหมาะสมในผู้ป่วย Non- valvular atrial fibrillation ใน
ประเทศไทยแบบสหสถาบัน

250,000             

38 ปัจจัยทางการต้ังครรภ์และเด็กแรกเกิดท่ีสัมพันธ์กับการเกิดภาวะซึมเศร้าหลังคลอด 250,000             
39 ฤทธ์ิเคมีป้องกันของสารสกัดท่ีมีแอนโทไซยานินสูงจากข้าวก่ า (Oryza sativa L. indica) ต่อกระบวนการเกิดภาวะต่อมลูกหมาก

โตในหนูขาว
200,000             

40 ฤทธ์ิป้องกันแผลกระเพาะอาหารและกลไกการออกฤทธ์ิของสารสกัดเอทานอลของร าข้าวหอมนิลในหนูขาว 200,000             
41 รูปแบบการเปล่ียนแปลงของระดับสารอาหารหลักและอิมมิวโนกลอบิวลินเอในน้ านมป๊ัมเก็บจากมารดาท่ีมีบุตรอายุระหว่าง 

1-24 เดือน
200,000             

42 ผลของสารสกัดยางและรากไทรเลือดในแมคโครฟาจท่ีถูกกระตุ้นโดยไลโปโพลีแซคคาไรด์ 200,000             
43 ประสิทธิผลทางคลินิกและความปลอดภัยของการรับประทาน หอมแดงเสริมในผู้ป่วยโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ 200,000             
44 บทบาทของสารต้านอนุมูลอิสระต่อพฤติกรรมคล้ายภาวะซึมเศร้าท่ีเหน่ียวน าโดยอาหารไขมันสูงในหนู 200,000             
45 การท างานท่ีผิดปกติของแกนไฮโปทาลามัส-พิทูอิทารี-อะดรีนัล ก่อให้เกิดพฤติกรรมคล้ายซึมเศร้า จากการเหน่ียวน าด้วยอาหาร

ไขมันสูง ในหนูแรท
200,000             

46 การศึกษาการตรวจชนิดของไวรัสเอชพีวีและ genomic DNA methylation เพ่ือหารอยโรคของปากมดลูกระยะก่อนมะเร็ง 200,000             

47 โรคเย่ือหุ้มเซลล์เม็ดเลือดแดงผิดปกติแต่ก าเนิด: การวิเคราะห์โปรตีนบนเย่ือหุ้มเซลล์เม็ดเลือดแดงด้วยวิธีโฟล์ไซโตเมทรีด้วยสี
ย้อม eosin-5-maleimide และการพัฒนาวิธีปฏิกิริยาลูกโซ่เพ่ือตรวจหาความผิดปกติของยีน

200,000             

48 เปรียบเทียบผลการรักษาภาวะเลือดออกผิดปกติหลังได้รับยา desogestrel ด้วย celecoxib เทีบบกับ estradiol valerate 200,000             

49 การศึกษาผลของเลพตินต่อการสร้างเน้ือเย่ือกระดูกอ่อนของเซลล์กระดูกอ่อน มนุษย์ท่ีเพาะเล้ียงแบบก้อน 2 มิติ 200,000             
50 การติดตามสังเกตการณ์ไปข้างหน้าเร่ืองธรรมชาติการด าเนินโรคของผู้ป่วยโรคผิวหนังแข็งระยะแรก 200,000             
51 ผลของแอลฟา-แมงโกสทินต่อการกระตุ้นการตายในเซลล์มะเร็งตับมนุษย์ท่ีด้ือต่อการตายแบบอะนอยคิส 200,000             
52 การติดตามผู้ป่วยท่ีมีความเส่ียงสูงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดแบบสหสถาบัน (ส.ห.ส.) 200,000             

คณะแพทยศาสตร์



รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ด้านอาหาร สุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ 2562
คณะ/ ส่วนงาน ล าดับท่ี ช่ือโครงการ งบประมาน

53 ผลของยาลดไขมันชนิด PCSK9 inhibitor เทียบกับยาลดไขมัน atorvastatin ขนาดสูง ต่อไมโตคอนเดรียของกล้ามเน้ือลายชนิด
 oxidative ในหนูอ้วนเพศเมียและหนูอ้วนเพศเมียท่ีมีภาวะขาดฮอร์โมนเอสโตรเจน

200,000             

54 ผลของการให้ยาไดอะเซอรีนต่อการท างานของตับในหนูอ้วนท่ีมีภาวะด้ืออินซูลิน 200,000             
55 Determination of Kidney Injury and Function Markers in Farmers, Pasang district, Lamphun province 200,000             
56 ผลของโปรแกรมการออกก าลังกายเพ่ือลดความเส่ียงต่อการหกล้มในผู้สูงอายุท่ีมีภาวะก่อนเปราะบาง 200,000             

57 A Comparison of Anti-allergic Activities between Shallots (Allium ascalonicum L.) and Onions (Allium cepa) 
Using QuEChERS Method

200,000             

58 ฤทธ์ิของเลพตินและ เลพตินร่วมกับ TNF-alpha หรือ interleukin-1beta ต่อการอักเสบของเซลล์เย่ือบุข้อชนิด SW982 200,000             
59 ผลของน้ าหมักพลูคาวต่อภาวะด้ืออินซูลินในหนูขาวท่ีได้รับอาหาร ไขมันสูงร่วมกับสเตร็ปโตโซโทซิน 200,000             
60 ฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระของน้ ามันร าข้าวในหนูท่ีถูกเหน่ียวน าให้เกิดความเป็นพิษโดยอะเซตามิโนเฟน 200,000             

61 ผลของกระบวนการหายใจแบบใช้ไนเตรตของแบคทีเรียโพรไบโอติกส์ Escherichia coli สายพันธ์ุ Nissle 1917 ในการ
ต่อต้านภาวะล าไส้อักเสบท่ีเกิดจากการติดเช้ือ Salmonella

200,000             

62 การวิเคราะห์ทางซีโรโลยีและปัจจัยในการก่อโรคของเช้ือแบคทีเรีย non-typhoidal Salmonella จากผู้ป่วยท่ีมีอาการล าไส้
อักเสบท่ีเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

200,000             

63 การศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมในผู้ป่วยเด็กโรคลมชักชนิดคุมยาก 200,000             
64 การศึกษาถึงความถ่ีและความสัมพันธ์ของยีน VKORC1 และ CYP2C9 ท่ีส่งผลต่อขนาดของยา warfarin ท่ีรับประทานในผู้ป่วย

เด็ก
200,000             

65 ผลของมิโนไซคลินต่อการเกิดพิษของพาราควอทในหนูขาว 199,959             
66 ความชุกและลักษณะทางพันธุกรรมของพาหะเบต้า-ธาลัสซีเมียในผู้ท่ีมีฮีโมโกลบินชนิดเอทูในระดับก้ าก่ึง 165,000             
67 An evaluation of Phosphate Buffer Saline (PBS) universal buffer as an alternative liquid-based preservative 

for the HPV DNA detection
100,000             

คณะแพทยศาสตร์
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68 การเปรียบเทียบความแตกต่างของประสิทธิภาพและความปลอดภัยของสูตรการเตรียมล าไส้เพ่ือส่องกล้องล าไส้ใหญ่โดยใช้
ปริมาณน้ าในการเตรียมลดลง 3

100,000             

69 ประโยชน์ทางมะเร็งวิทยาของการผ่าตัดท่อน้ าดีเพ่ิมเติมในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ าดีท่ีมีขอบเขตเน้ืองอกเจริญมายังปลายท่อน้ าดี  
เปรียบเทียบกับการผ่าตัดแบบมาตรฐานปัจจุบัน

62,000                

70 ความเส่ียงต่อการกลับเป็นซ า้ของโรค การแพร่กระจายของโรคท่ีซ่อนอยู่และปัจจัยท่ีมีส่วนช่วยการวางแผนการักษาด้วย
ไอโอดีน-131 ในผู้ป่วยมะเร็งต่อมไทรอยด์ชนิด papillary microcarcinoma

50,000                

71 Prevalence of vertebral fracture in low bone mass detected by Vertebral Fracture Assessment (VFA) 50,000                
72 การติดตามผู้ป่วยท่ีมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบร่วมกับภาวการณ์บีบตัวของหัวใจผิดปกติแบบสหสถาบัน 40,000                
73 ผลของการยีนส์ CYP1A2 Polymorphisms ต่อค่าเภสัชจนศาสตร์ของยาจิตเวช (Systematic Review and Meta-analysis) 30,000                

74 ผลลัพธ์หลังการผ่าตัดปลูกถ่ายตับและคุณภาพชีวิตของผู้บริจาคตับมีชีวิตในผู้ใหญ่ 30,000                
75 การกดจุดช่วยลดความรุนแรงของอาการและการใช้ยาในผู้ป่วยจมูกอักเสบภูมิแพ้ได้หรือไม่ 20,000                
76 ความชุก และสาเหตุของการเกิดภาวะกล้ามเน้ือหัวใจขาดเลือดท่ีไม่พบการอุดตันของหลอดเลือดหัวใจโคโรนารีจากการฉีดสีสวน

หลอดเลือดหัวใจ ในผู้ป่วยท่ีมาด้วยคล่ืนไฟฟ้าหัวใจผิดปกติชนิด ST segment ยก
20,000                

77 Undetectable human papillomavirus DNAin abnormal cytological samples with histologically-proven HSIL in 
a large population cervical cancer screening program

5,000                  

78 Mini review: The association between DNA promoter methylation and HPV detection for prognostic of 
cervical (pre)cancer

5,000                  

79 การศึกษาติดตามสังเกตการณ์ไปข้างหน้าเร่ืองธรรมชาติการด าเนินโรคของผู้ป่วยโรคโพล่ีมัยโอไซติสและเดอร์มาโตมัยโอไซติส 5,000                  

80 การเปรียบเทียบระหว่าง SIRS, qSOFA และ SOS (Search Out Severity)  score ในการวินิจฉัยภาวะ Sepsis ของผู้ป่วยท่ีเข้า
รับบริการในห้องฉุกเฉิน

5,000                  

81 MDCT features of primary and secondary ovarian malignancies 5,000                  

คณะแพทยศาสตร์



รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ด้านอาหาร สุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ 2562
คณะ/ ส่วนงาน ล าดับท่ี ช่ือโครงการ งบประมาน

82 การเปรียบเทียบความพอเพียงของปริมาณตัวอย่างเซลล์ส่งตรวจและระดับความเจ็บปวดจากการท า FNA ในผู้ป่วยท่ีมี solid 
thyroid nodule ระหว่างเข็ม No.21 และ No.23 ด้วยเทคนิค conventional smear: single center study

1,000                  

83 ประสิทธิภาพการมองเห็นและภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยตาโรคอาทร 1,000                  
84 ลักษณะของการเติบโตและปัจจัยท่ีเก่ียวข้องของผู้ป่วยเด็กโรคฮีโมโกลบินเอช ในโรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่ -                      
85 ต้นทุน อรรถประโยชน์ของการป้องกันการเสียชีวิตแบบปฐมภูมิ ในผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวท่ีมีการบีบตัวของหัวใจห้องซ้ายลดลงโดย

การใช้ วิธี ฝังเคร่ืองเคร่ืองกระตุกไฟฟ้าหัวใจ แยกตามความเส่ียงของผู้ป่วย
-                      

86 สุขภาพสตรีวัยทองท่ีเปล่ียนแปลงใน 10 ปี -                      
87 การเปล่ียนแปลงของสุขภาพสตรีวัยทองใน 10 ปี -                      
88 ภาวะมวลกระดูกต่ าและโรคกระดูกพรุนในผู้ป่วยท่ีกินยาวาร์ฟารินในระยะยาวในแผนกกุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-                      

89 Rapid flow cytometric test with eosin-5-maleimide for diagnosis of hereditary spherocytosis in a newborn: a 
case report

-                      

93 โครงการส่ือสารเพ่ือหนุนเสริมการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาวะกลุ่มชาติพันธ์ุชนเผ่าพ้ืนเมือง และประชากรข้ามชาติ 4,816,900           

92 การสร้างสรรค์รายการวิทยุกระจายเสียงเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มชาติพันธ์ุในจังหวัดเชียงใหม่ : การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 369,589             
90 แนวทางการส่ือสารชุมชนเพ่ือสร้างการตระหนักรู้และทัศนคติเชิงบวกจากภูมิปัญญาผู้สูงอายุในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

สมาชิกในชมรมผู้สูงอายุ
40,000                

91 การพัฒนาส่ือเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุตามแนวทางการแพทย์แผนทางเลือกของภูมิปัญญาล้านนาในโรงเรียน
ผู้สูงอายุอ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ : การวิจัยเชิงปฏิบัติการ

40,000                

95 จ้างทดสอบสมบัติทางชีวภาพของผลิตภัณฑ์แคลเซียมฟอสเฟตเซรามิกชนิดรูพรุนต่อเน่ือง ตามมาตรฐาน ISO 10993-6 850,000             
97 อินซิทูเจลชนิดยึดติดเย่ือบุช่องปากท่ีมีไมโครอิมัลชันของตัวยาโคลเบทาซอล ส าหรับรักษาโรคไลเคนแพลนัสในช่องปาก 120,000             

96 การพัฒนาต ารับน้ ายาบ้วนปากจากน้ ามันมะพร้าวท่ีต้านเช้ือแคนดิดา  อัลบิแคนส์ในรูปแบบแผ่นชีวภาพ 45,000                

94 ความสัมพันธ์ระหว่างโรคฟันผุกับภาวะโภชนาการและผลการทดสอบทางการศึกษาในนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 อ าเภอ
บางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

6,400                  

คณะแพทยศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์

คณะการส่ือสารมวลชน



รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ด้านอาหาร สุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ 2562
คณะ/ ส่วนงาน ล าดับท่ี ช่ือโครงการ งบประมาน

1 โครงการสร้างเสริมสุขภาวะเด็กปฐมวัยโดยใช้ระบบและกลไกระดับอ าเภอ 18,498,500         

2 โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพ่ือสุขภาวะเด็กปฐมวัยในพ้ืนท่ีภาคเหนือ 17,573,885         
3 การบริหารจัดการแผนงานการเตรียมความพร้อมประเทศไทยเชิงรุกให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพท่ีมี

คุณภาพ (ปีท่ี 1)
8,890,000           

4 การพัฒนาสปาล้านนาส าหรับการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ (ปีท่ี 1) 8,250,000           
5 การยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 7,743,400           
6 การขับเคล่ือนระบบและกลไกตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่แบบบูรณาการ 7,475,250           
7 การประยุกต์ใช้วิธีการพัฒนาคุณภาพโดยความร่วมมือในการป้องกันการขาดยาของผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ 4,266,240           
8 (R000020198) รูปแบบการให้บริการสปาล้านนาส าหรับการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 3,371,940           
9 โครงการ Z-Size Ladies: BMI Timeline & โปรแกรมประเมินรูปร่างและใบหน้าของสตรี 1,900,000           

10 (R000020198) การพัฒนาเกณฑ์การรับรองความเป็นสปาล้านนาส าหรับการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 1,747,075           
11 การสังเคราะห์ข้อเสนอระบบการดูแลแบบประคับประคองในเขตเมืองของจังหวัดเชียงใหม่ 1,122,574           
12 (R000020817) 1.2 ประสิทธิผลทางคลินิกของเคร่ืองด่ืมสมุนไพรพร้อมด่ืมต่อการผลิตน้ านมในมารดาหลังคลอดทารกก่อน

ก าหนดและมารดาหลังผ่าตัดคลอด
1,074,350           

13 การฝึกทักษะชีวิตในการจัดการความโกรธในวัยเด็กตอนปลาย: โปรแกรมเด็กไทยใจเย็นเย็น (ระยะท่ี 1 การพัฒนาโปรแกรม) 990,500             

14 บทบาทความรับผิดชอบของทีมพยาบาลในการบริการระดับปฐมภูมิ (พ้ืนท่ีภาคเหนือ เขต 1) 986,133             
15 ทัศนคติของบุคลากรสุขภาพต่อการให้บริการสุขภาพแก่คนต่างด้าวและปัจจัยท่ีเก่ียวข้อง 850,122             
16 การพัฒนาโปรแกรมการสอนส าหรับนักศึกษาพยาบาลเพ่ือเพ่ิมความเห็นอกเห็นใจในการดูแลผู้ป่วยโรคสมองเส่ือมโดยการใช้ส่ือ

เสมือนจริง
735,772             

17 (ภายใต้ R000013125) 2. การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพและการลดภาวะเส่ียงจากการท างานในกลุ่มแรงงานตัด
เย็บผ้า

700,000             

18 (ภายใต้ R000013125) 3. การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพและการลดภาวะเส่ียงจากการท างานในกลุ่มแรงงานเซรา
มิก

700,000             

คณะพยาบาลศาสตร์



รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ด้านอาหาร สุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ 2562
คณะ/ ส่วนงาน ล าดับท่ี ช่ือโครงการ งบประมาน

19 (ภายใต้ R000013125) 1. การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพและการลดภาวะเส่ียงจากการท างานในกลุ่มเกษตรกร
ปลูกข้าว

700,000             

20 (R000020272) โครงการ “การยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ ต าบลขัวมุง อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่”

680,600             

21 (R000020272) โครงการ “การยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ ต าบลยางเน้ิง อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่”

680,600             

22 (R000020272) โครงการ “การยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ ต าบลดอนแก้ว อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่”

680,600             

23 (R000020272) โครงการ “การยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ ต าบลท่ากว้าง อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่”

680,600             

24 การพัฒนาส่ือมัลิมีเดียเร่ืองการฝ้าระวังและการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยส าหรับผู้เล้ียงดูหลักชาวอาข่า 600,000             
25 (R000019347) การพัฒนารูปแบบการดูแลเด็กปฐมวัยในครอบครัวท่ีได้รับเงินอุดหนุนเพ่ือการเล้ียงดูเด็กแรกเกิดในจังหวัด

เชียงใหม่
450,000             

26 นวัตกรรมอาหาร: เคร่ืองด่ืมสมุนไพรพร้อมด่ืมต่อการผลิตน้ านมในมารดาคลอดทารกก่อนก าเนิดและมารดาหลังผ่าตัดคลอด 322,500             

27 กลยุทธ์การท างานร่วมกับภาคีเครือข่ายเพ่ือสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนโดยการลดพฤติกรรมเส่ียงด้วยกลยุทธ์เชิงพุทธบูรณาการใน
จังหวัดพะเยา

260,000             

28 (R000018211)  การพัฒนาแนวทางการท างานภายใต้กรอบการบูรณาการความร่วมมือเพ่ือการดูแลพัฒนาการเด็กปฐมวัย 250,000             

29 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เพ่ือเฝ้าระวังและควบคุมปริมาณโซเดียมเพ่ือเฝ้าระวังและ
ควบคุมปริมาณโซเดียมในอาหารท่ีบริโภคแต่ละวันด้วยตนเองในวัยรุ่น

220,000             

30 Development and Pilot Testing of Health Literacy Training Program for Nurses 200,000             

31 Participation in Policy Development of Nurses 200,000             

คณะพยาบาลศาสตร์



รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ด้านอาหาร สุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ 2562
คณะ/ ส่วนงาน ล าดับท่ี ช่ือโครงการ งบประมาน

32 ปัจจัยท านายสมรรถนะในการดูแลแบบประคับประคองของพยาบาล : ภาคเหนือ 198,000             
33 (R000020817) 1.1 การผลิตและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองด่ืมสมุนไพรพร้อมด่ืมเพ่ือกระตุ้นการผลิตน้ านมแม่ 188,450             
34 ปัจจัยท านายการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ในหกเดือนแรกของมารดาวัยรุ่นไทย 150,000             
35 การพัฒนาโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลหลักเด็กปฐมวัยในครอบครัวแหว่งกลาง 149,660             
36 (ภายใต้ R000013125) การพัฒนาฐานข้อมูลเคร่ืองมือด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 103,000             
37 การวิเคราะห์สถานการณ์การด าเนินงานศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ 100,000             
38 ประสิทธิผลของโปรแกรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุกลุ่มเส่ียงโดยใช้ทฤษฎีข้ันตอนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม : 

การวิจัยเชิงทดลอง
100,000             

39 การพัฒนาส่ือวีดิทัศน์การให้บริการอนามัยโรงเรียน 90,000                

40 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มัลติมีเดียว: คู่มือการฝึกปฏิบัติทางงานคลินิกในการส่งเสริมการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ ส าหรับ
นักศึกษาพยาบาลนานาชาติ

88,100                

41 ผลของโปรแกรมการจัดการเรียนรู้ผ่านเว็บต่อสมรรถนะแห่งตนในการเล้ียงบุตรด้วยนมมารดาและอัตราการเล้ียงบุตรด้วยนม
มารดาอย่างเดียวในสตรีต้ังครรภ์วัยรุ่น

80,200                

42 อิทธิพลของการดูแลท่ีเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางท่ีมีต่อการรับรู้ความปลอดภัยของผู้ป่วย 76,800                
43 ประสิทธิผลของคู่มือการบ าบัดภาวะวิตกกังวลด้วยตนเองโดยการปรับความคิดและพฤติกรรมส าหรับนักศึกษาพยาบาล 73,200                
44 ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการสนับสนุนของสามีเก่ียวกับพฤติกรรมอาหารปลอดภัยในระยะต้ังครรภ์ 72,000                

45 ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมของสตรีต้ังครรภ์ในการป้องกันความผิดปกติแต่ก าเนิดจากส่ิงแวดล้อม 68,000                
46 ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการบริโภคอาหารปลอดภัยในสตรีต้ังครรภ์ 67,900                
47 ความพร้อมในการจ าหน่ายจากโรงพยาบาลของผู้ป่วยมะเร็งตับและทางเดินน้ าดีภายหลังการใส่สายระบายผ่านผิวหนังและเน้ือ

ตับเข้าสู่ท่อน้ าดี: การศึกษาแบบผสานวิธี
65,200                

98 ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติในการป้องกันการติดเช้ือของผู้ป่วยมะเร็งท่ีได้รับเคมีบ าบัด 65,100                

คณะพยาบาลศาสตร์



รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ด้านอาหาร สุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ 2562
คณะ/ ส่วนงาน ล าดับท่ี ช่ือโครงการ งบประมาน

149 การพัฒนาแบบประเมินชุมชนระบบออนไลน์ ส าหรับกระบวนวิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

64,040                

200 ความต้องการการดูแลแบบสนับสนุนและคุณภาพชีวิตของผู้ท่ีเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก 59,100                
251 ความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยและการเผชิญความเครียดของผู้ดูแลเด็กป่วยเฉียบพลัน 54,000                
302 ผลลัพธ์ของการดูแลท่ีครอบคลุมเร่ิมเร็วต่อทารกเกิดก่อนก าหนด: การศึกษาติดตามระยะยาว 53,000                
353 ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการฝึกการผ่อนคลายกล้ามเน้ือร่วมกับการควบคุมความโกรธต่อพฤติกรรมก้าวร้าวในผู้ป่วยจิต

เภท
50,000                

404 ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการควบคุมตนเองต่อพฤติกรรมการด่ืมของผู้ท่ีเป็นโรคติดแอลกอฮอล์ 50,000                
455 ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยของผู้ดูแลเด็กท่ีมีอาการชัก 48,000                
506 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความพร้อมก่อนจ าหน่ายจากโรงพยาบาลในผู้ป่วยท่ีได้รับการผ่าตัดเปล่ียนข้อเข่าเทียม 47,800                
557 (ภายใต้ R000016212) ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุจราจรของวัยรุ่นเขต อ าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 10,000                
608 (ภายใต้ R000016212) การศึกษาความรู้และทัศนคติเก่ียวกับการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ในกลุ่มแม่และเด็ก อ าเภอสูงเม่น จังหวัด

แพร่
10,000                

659 (ภายใต้ R000016212) การวิเคราะห์สถานการณ์การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในชุมชนแห่งหน่ึง 10,000                
710 (ภายใต้ R000016212) การได้รับการสนับสนุนทางสังคม และพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ ต าบลบ้าน

เหล่า อ าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
10,000                

161 ระบบการสนับสนุนการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพด้านการนวดแผนไทยเพ่ือการผ่อนคลายและการรักษาโรค 2,911,550           
160 การศึกษาผลของอาหารเจลถ่ัวชีวภาพในผู้ป่วยท่ีมีภาวะกลืนล าบาก 2,300,020           
158 โครงการพัฒนาและขับเคล่ือนข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือสุขภาวะ ของแรงงานข้ามชาติท่ียังมิได้รับการคุ้มครอง 1,999,800           
159 ปัจจัยเส่ียงในวัยเด็กและสมรรถภาพในวัยผู้ใหญ่ตอนต้น 1,200,000           
163 การสร้างคุณค่าและมูลค่าร่วมเส้นทางการท่องเท่ียวน้ าพุร้อนและสินค้าเก่ียวเน่ืองเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวน้ าพุร้อน 1,145,700           
165 ความสัมพันธ์ระหว่างการปรับแต่งเติมงาน และความผาสุกทางใจในการท างานของพนักงานสูงอายุ : บทบาทการเป็นตัวแปรส่ือ

ของงานท่ีมีความหมาย และอิทธิพลปรับของทัศนคติต่อการเป็นผู้สูงอายุ
79,920                

164 บริบททางวัฒนธรรมของการป้องกันโรค: กรณีศึกษาโรคมะเร็งท่อน้ าดีในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 74,304                

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์



รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ด้านอาหาร สุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ 2562
คณะ/ ส่วนงาน ล าดับท่ี ช่ือโครงการ งบประมาน

166 สตรีกับภูมิปัญญาด้านอาหารไทพวน; กรณีศึกษาครัวเรือนไทพวนบ้านน้ าจ า อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ 70,000                
162 อาหาร : มุมมองทางปรัชญาต่อข้อถกเถียงร่วมสมัย 48,900                

1 การสนับสนุนทางวิชาการเพ่ือการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถ่ิน 5,700,425           
2 การศึกษาเปรียบเทียบความสมดุลระหว่างชีวิตและการท างานของบุคลากรมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและเขตปกครองพิเศษ

ฮ่องกง
200,000             

3 โครงการวิจัยการบริหารงานท่ีเป็นเลิศขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ปี 2562 กรณีศึกษาระบบการจัดการสุขภาพ องค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

80,000                

คณะวิจิตรศิลป์ 1 การสร้างบทละคอนเวที One-Act Play เก่ียวกับผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงใหม่ “เร่ืองเล่าของเรา” 60,000                
1 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเพ่ิมคุณภาพ ผลผลิต และมูลค่านเนมดิบของฟาร์มโคนมในประเทศไทย 15,531,600         
2 การประดิษฐ์เซอร์โคเนียมออกไซด์โปร่งแสงส าหรับวัสดุทันตกรรมโดยเทคนิคการข้ึนรูปแบบเร่งด่วน 3,548,840           
3 ความหลากหลายของเกสรผ้ึงในประเทศไทยและการแปรรูปเกสรผ้ึงเป็นผลิตภัณฑ์เสริมโภชนาการ ท้ังเชิงการแพทย์และเชิง

พาณิชย์
3,381,796           

4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรชีวภาพเพ่ือความเป็นอยู่ท่ีดีของพลเมืองผู้สูงอายุ 3,000,000           
5 การพัฒนาการผลิตวัสดุนาโนท่ีมีไฮดรอกซีอะพาไทต์เป็นองค์ประกอบหลัก เพ่ือประยุกต์เป็นวัสดุทางการแพทย์ (ต่อเน่ือง) 2,724,000           
6 การพัฒนาเซลล์ภูมิคุ้มกันบ าบัดชนิด NK cell ท่ีมีโมเลกุลรับจ าเพาะและแนวทางการใช้งานร่วมกับการรักษาหลักเพ้้ือการรักษา

โรคมะเร็งเต้านม
2,250,000           

7 การพัฒนาการล้างท าความสะอาดผักแบบผสมผสานเพ่ือลดการปนเป้ือนท้ังชีวนะและอชีวนะโดยใช้น้ าอิเล็กโทรไลต์ท่ีเป็นกรด /
ด่างร่วมกับคล่ืนเสียงความถ่ีสูง

2,250,000           

8 การใช้นวัตกรรมการตรวจการปนเป้ือนของจุลินทรีย์และสารเคมีในน า้นมและผลิตภัณฑ์นมแบบรวดเร็วเพ่ือเฝ้าระวังความ
ปลอดภัยอาหาร

2,135,595           

9 การพัฒนาน้ าอิเล็กโทรไลต์เพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมและครัวเรือน 2,000,000           

10 โครงการส ารวจความหลากหลายและภูมิปัญญาสมุนไพรส าหรับสุขภาพระดับชุมชน จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ 2,000,000           
11 ระบบฟาร์มสาหร่ายอัจฉริยะเพ่ือการขยายขนาดการผลิตรงควัตถุสู่ระดับน าร่อง 2,000,000           

คณะมนุษยศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์



รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ด้านอาหาร สุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ 2562
คณะ/ ส่วนงาน ล าดับท่ี ช่ือโครงการ งบประมาน

12 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสารสกัดถ่ังเช่าสีทองเพ่ือยับย้ังแบคทีเรียก่อโรคผิวหนังและการอักเสบ 1,582,000           
13 การพัฒนาวัสดุฝังในทางการแพทย์ท่ีเคลือบผิวด้วยเซรามิกไฮดรอกซีอะพาไทต์ นาโนคอมโพสิตและวัสดุไฮโดรเจลปิดแผลท่ีมี

ความสามารถในการยับย้ังเช้ือ แบคทีเรีย
1,327,000           

14 การเตรียมไมโครเอนแคปซูเลทและเส้นใยนาโนแอสตาแซนธินท่ีผลิตจากฟางข้าวส าหรับประยุกต์ทางด้านอาหารและเคร่ืองส าอาง 1,246,000           

15 จุลินทรีย์โพรไบโอติกและสาร DSL จากคอมบูชา ท่ีใช้เส้นใยอาหารขนาดเล็กเป็นวัสดุตัวกลางในรูปแบบเม็ดและแคปซูลเคลือบ
แอนเทอริก เพ่ือใช้เป็นอาหารเชิงหน้าท่ี

1,021,350           

16 การผลิตถ่ัวหมักเทมเป้ผสมเมล็ดงาเพ่ือเพ่ิมคุณค่าทางโภชนาการสารส่งเสริมสุขภาพ และชะลอการชราของผิวหนัง 1,000,000           
17 สับปะรดหมักอบแห้งเพ่ือส่งเสริมสุขภาพและความงามหลายด้าน 1,000,000           

18 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสารสกัดข้าวท่ีมีรงควัตถุในการยับย้ังเช้ือไวรัสก่อโรคเริม และเซลล์มะเร็งล าไส้ 990,000             
19 ระบบการไหลร่วมกับเลกตินคอลัมน์ส าหรับตรวจวัดตัวบ่งช้ีโรคมะเร็งบางชนิด 950,000             
20 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ิมมูลค่าจากน้ านมโคเพ่ือลดการน าเข้าและเพ่ิมศักยภาพการส่งออกต่างประเทศ 748,845             
21 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพระดับพรีเม่ียมท่ีพัฒนาจากข้าวสีเข้มอินทรีย์ 745,000             
22 การอนุรักษ์ผ้ึงประจ าถ่ินของประเทศไทยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติใหม่จากรังผ้ึง 703,600             
23 การศึกษาสมบัติเชิงโครงสร้างและหน้าท่ีของเปปไทด์แบคเทอริโอซินท่ีต้านจุลชีพเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาการรักษาโรคมะเร็ง 600,000             
24 เคร่ืองมือแบบพกพาส าหรับการตรวจสอบและการหาปริมาณการปลอมปนในข้าวขาวดอกมะลิ 105 โดยอาศัยคล่ืนเนียร์

อินฟราเรดและแบบจ าลองเคโมเมทริกซ์ท่ีมีความเป็นสากล
600,000             

25 การผลิตเซลล์ยีสต์ท่ีมีชีวิตร่วมกับกรดกาล์ลิกโดยยีสต์ท่ีผลิตเอนไซม์แทนเนสได้ Sporidiobolus ruineniae (ท่ีแยกได้จากชา
หมักท้องถ่ิน) เพ่ือการประยุกต์ใช้เป็นสารเสริมอาหารสัตว์

587,000             

26 การพัฒนากระบวนการหมักเหม้ียงเพ่ือผลิตเพ่ิมความคงตัวของคาเทชินและอนุพันธ์ 522,000             
27 การประเมินศักยภาพของสูตรต ารับพืชสมุนไพรไทยในการต้านภาวะผมร่วง 502,000             
28 การพัฒนาชุดตรวจสอบแบคทีเรียท่ีสร้างสารพิษทนร้อนในนมและผลิตภัณฑ์นม 502,000             
29 การพัฒนาระบบมาตรวัดสีก่ึงอัตโนมัติเพ่ือประเมินคุณภาพน า้นมดิบและผลิตภัณฑ์นม 502,000             

คณะวิทยาศาสตร์



รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ด้านอาหาร สุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ 2562
คณะ/ ส่วนงาน ล าดับท่ี ช่ือโครงการ งบประมาน

30 การพัฒนาสูตรต ารับยาสมุนไพรไทยส าหรับการรักษาภาวะน่ิว 502,000             

31 การประเมินความเป็นพรีไบโอติกของผลิตภัณฑ์น้ าเช่ือมฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์จากหัวหอมในระดับหลอดทดลองและการหมัก
โดยกลุ่มจุลินทรีย์จากทางเดินอาหารของเด็กทารก

450,000             

32 การเพ่ิมศักยภาพของระบบการแยกขนาดคาปิลลาร่ีด้วยวัสดุท่ีมีรูพรุนส าหรับวิเคราะห์ไอออนในอาหารหรือ เคร่ืองด่ืมบางชนิด 200,000             

33 การหาสมบัติเปอร์ออกซิเดสจากข้าวลืมผัว 188,000             
34 การวิเคราะห์กลุ่มระบาดวิทยาภูมิศาสตร์ของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในภาคเหนือของประเทศไทย 100,000             
35 การพัฒนาเคร่ืองต้นแบบในการวัดอุณหภูมิร่างกายจากน้ิวมือ (TRL4) ไปเป็น (TRL6) และแอพพลิเคช่ันเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ใน

เชิงพาณิชย์
100,000             

36 ผลของการแช่เมล็ดในสารละลายต่างๆ ต่อการงอก และการเติบโตของถ่ัวงอก 50,000                
37 ความหลากหลายและความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของสายพันธ์ุข้าวพ้ืนท่ีสูงวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองหมายเอสเอสอาร์ท่ีมีความผัน

แปรสูง
50,000                

1 ศึกษาวิจัยแนวทางการพัฒนาและยกระดับนวัตกรรมในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว ระยะท่ี 2 4,500,000           
2 การพัฒนา CURE Robotics : ระบบหุ่นยนต์กายภาพบ าบัดเพ่ือการฟ้ืนฟูสมรรถนะผู้ป่วยโรคหลอดเลือด อัมพฤกษ์ อัมพาต 

(การพัฒนาหุ่นยนต์กายภาพบ าบัดแขนแบบหลายท่าทาง ) ปีท่ี 2
2,671,355           

3 การพัฒนา CURE Robotics : ระบบหุ่นยนต์กายภาพบ าบัดเพ่ือการฟ้ืนฟูสมรรถนะผู้ป่วยโรคหลอดเลือด อัมพฤกษ์ อัมพาต 
(การพัฒนาหุ่นยนต์กายภาพบ าบัดแขนแบบหลายท่าทาง ) : ปีท่ี 2

2,671,355           

4 การเพ่ิมศักยภาพผู้ประกอบการกาแฟด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพ่ิมและการบริหารจัดการแบบองค์รวมในชุมชนดอยช้าง 1,999,140           

5 โรงเพาะเห็ดมูลค่าสูงอัจฉริยะส าหรับผู้สูงอายุและชุมชนบนพ้ืนท่ีสูง 1,927,100           
6 หุ่นยนต์สวมใส่ช่วยเดินส าหรับผู้ป่วยอัมพาต : ปีท่ี 2 1,784,189           

7 เคร่ืองตอกไข่และแยกไข่แดง-ไข่ขาว ส าหรับไข่ตกเกรด (Step) 668,800             

คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์



รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ด้านอาหาร สุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ 2562
คณะ/ ส่วนงาน ล าดับท่ี ช่ือโครงการ งบประมาน

8 โมเดลและอัลกอริทึมส าหรับการท านายโรคมะเร็งด้วยวิธีการเชิงโมดูล 600,000             
9 การพัฒนาผลิตภัณฑ์หมูแดดเดียวด้วยเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วมและการกระจายหน้าท่ีเชิงคุณภาพ 502,000             

10 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลาสม่าเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร (Step) 433,215             
11 หมู่บ้านข้าวและธัญพืชพ้ืนถ่ินล้านนา ภายใต้แผนปฏิบัติการ วทน . สู่ภูมิภาค (พ.ศ. 2562 – 2564) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

 2562 Platform 4 : VVCL
300,000             

12 การพัฒนาเคร่ืองท าความสะอาดและคัดแยกส่ิงเจือปนส าหรับเมล็ดพริกไทย (Step) 234,000             
13 เคร่ืองช่ังแบ่งบรรจุอาหารเสริมสัตว์ก่ึงอัตโนมัติ (Step) 195,800             
14 The Application of Theory of Constraints in Health Care Service Improvement using Simulation 150,000             
15 The Application of Theory of Constraints in Health Care Service Improvement using Simulation (MSF) 142,375             
16 การออกแบบและสร้างระบบของไหลจุลภาคส าหรับการแยกของอสุจิวัว 120,000             
17 การผลิตโปรตีนจากเช้ือราด้วยกากส่า 100,000             

คณะศึกษาศาสตร์ 1 การพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงผจญภัย จังหวัดเชียงใหม่ 300,000             
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1 การพัฒนากลไกส่งเสริมนวัตกรรมสภาพแวดล้อมสังคมผู้สูงวัย ภายใต้หน้าท่ีและความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2,020,850           

1 การสังเคราะห์การเปล่ียนแปลงวิถีการด ารงชีพ และระบอบอาหารของชุมชนชาติพันธ์ุลุ่มน้ าโขงสู่ทางเลือกในการพัฒนา 1,886,007           
2 สวนเกษตรย้ายท่ี อิทธิพลจีนกับผลกระทบต่อความม่ันคงทางการเกษตรในภาคเหนือของไทย 1,126,400           
3 การศึกษาแนวทางการจัดการพ้ืนท่ีเพ่ือเพ่ิมภูมิคุ้มกันชุมชนจากภาวะความเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ กรณีเปรียบเทียบเทศบาล

ต าบลสันป่าเปา อ าเภอสันทราย กับองค์การบริหารส่วนต าบลเทพเสด็จ อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
973,060             

4 กระบวนการสร้างมูลค่าวัวควายในประเทศไทย: เครือข่ายและตัวแสดงจากชายแดนแม่สอดถึงเชียงราย 817,850             
5 รูปแบบเครือข่ายทางสังคมกับการขับเคล่ือนงานเกษตรอินทรีย์ เพ่ือความม่ันคงทางอาหารชุมชน : ศึกษากรณีเครือข่ายภาค

ประชาสังคมในจังหวัดเชียงใหม่
450,000             

6 สถานภาพทางความม่ันคงทางอาหารของพ้ืนท่ีก่ึงเมืองก่ึงชนบท  กรณีศึกษาต าบลสันทรายหลวง จังหวัดเชียงใหม่ 250,000             

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์



รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ด้านอาหาร สุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ 2562
คณะ/ ส่วนงาน ล าดับท่ี ช่ือโครงการ งบประมาน

1 การพัฒนาสูตรสารเสริมและอาหารเสริมโคนมจากพืชสมุนไพรและพืชใยอาหารในท้องถ่ินเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน
ของกระเพาะหมัก สุขภาพสัตว์ ปริมาณน้ านม และองค์ประกอบของน้ านม

841,295             

2 การตรวจหาการกลายพันธ์ุของยีน gyrA, gyrB, parC และ parE ของเช้ือเอสเชอริเชีย โคไลท่ีมียีนท่ีก่อให้เกิดการด้ือต่อยาควิโน
โลนในพลาสมิตท่ีแยกได้จากกระบวนการผลิตไก่เน้ือ

600,000             

3 พันธุกรรมผันแปรของเช้ือซัลโมเนลลาท่ีเพาะแยกได้จากระบบการเล้ียงสุกรอินทรีย์เฉพาะถ่ินในเขตภาคเหนือตอนบนของ
ประเทศไทย

600,000             

4 ผลของอาหารไขมันสูงต่อการท างานของหัวใจในหนูชนิดไม่อ้วนท่ีมีภาวะเบาหวานชนิดท่ีสอง 600,000             
5 พลาสมาเพ่ือลดการปนเป้ือนของเช้ือแบคทีเรียในเน้ือสุกรและเน้ือไก่ 600,000             
6 ต้นแบบกระบวนการผลิตน้ าผ้ึงคุณภาพสูงล้านนา 472,200             
1 การพัฒนาระบบบริการเพ่ือการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร (ODU) 58,000,000         
2 การพัฒนาระบบบริการเพ่ือการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร (PC) 2,000,000           
3 ความชุกและความหลากหลายทางพันธุกรรมของการติดเช้ือเอนเทอโรไวรัสท่ีก่อโรคมือเท้าปากในเด็ก 600,000             
4 การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างความรอบรู้ทางสุขภาพส าหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 300,000             

5 การพัฒนาศักยภาพชุมชนอย่างบูรณาการเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่สังคมสูงวัย 200,000             
1 การพัฒนาการผลิตชุดอาหารในระดับอุตสาหกรรมต้นแบบเพ่ือส่งเสริมโภชนาการของผู้สูงอายุท่ีมีปัญหาด้านการกลืน 2,772,400           
2 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์กระเทียมด าเพ่ือลดความเส่ียงจากมะเร็งและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ข้าวเพ่ือสุขภาพ 2,322,000           

3 ผลการเสริมฤทธ์ิระหว่างสารสกัดชาเขียวและสารสกัดขม้ินชันต่อการต้านมะเร็งและการประยุกต์ใช้ในเคร่ืองด่ืมเข้มข้นส าหรับผู้
สูงวัย

1,898,000           

4 การใช้เทคนิคเอ็นแคปซูเรชันเพ่ือปรับปรุงกล่ินรสของสารสกัดจากเห็ดหลินจือและการประยุกต์ใช้ในเคร่ืองด่ืมสกัดเข้มข้นเพ่ือลด
ความเส่ียงจากโรคมะเร็ง

1,898,000           

5 การใช้เทคโนโลยีพลาสมาอุณหภูมิต่ าในการผลิตแป้งคุณค่าอาหารสูงจากข้าวไรซ์เบอร่ีเพ่ือใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือสุขภาพ 1,898,000           

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์

คณะอุตสาหกรรมเกษตร



รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ด้านอาหาร สุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ 2562
คณะ/ ส่วนงาน ล าดับท่ี ช่ือโครงการ งบประมาน

6 การเพ่ิมสารส าคัญในโสมเกาหลี (Panax ginseng C.A. Meyer) โดยใช้วิธีออสโมซิสร่วมกับน้ าหมักเม่ียง: การประยุกต์ในอาหาร 1,660,000           

7 Development of functional drink from Thai colored rice in order to anti-aging for elderly person 1,370,000           
8 การพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าและกลยุทธ์การขับเคล่ือนทางการตลาดเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการและการแข่งขันของวิสาหกิจ

ชุมชนเล้ียงไก่ประดู่หางด าบ้านหลวง  อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
1,039,600           

9 การพัฒนากระบวนการผลิต และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมครกญ่ีปุ่น (Takoyaki) แช่แข็ง 881,888             
10 การเพ่ิมศักยภาพของธุรกิจผลิตภัณฑ์กราโนลาบาร์ผสมผงจ้ิงหรีดด้วยนวัตกรรมด้านอาหารและบรรจุภัณฑ์ 725,965             
11 การพัฒนาสูตรอาหารต้นทุนต่ าและกระบวนการหมักเพ่ือผลิตกรดแลกติกรูปดีจากแป้งโดย Lactobacillus plantarum D1X1 700,000             

12 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวผสมบรรจุกระป๋องส าหรับผู้สูงอายุท่ีมีภาวะกลืนล าบาก 609,400             
13 การพัฒนากระบวนการผลิตกล้วยแผ่นอบแห้งเสริมเวย์โปรตีน ด้วยเทคโนโลยี Vacuum impregnation and drying 600,000             
14 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินฟราเรดในข้าวพันธ์ุ กข 43 ให้มีค่าดัชนีน้ าตาลต่ า และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวส าเร็จรูปส าหรับผู้

ควบคุมน้ าหนัก
502,000             

15 การพัฒนาเส้นก๋วยเต๋ียวลดค่าดัชนีน้ าตาลและการใช้ไคโตซานเพ่ือยืดอายุการเก็บรักษา 502,000             
16 การพัฒนาสูตรในกระบวนการผลิตและการเก็บรักษาฟองดองขนมส าหรับเด็ก 500,000             
17 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเค้ียวจากธัญพืชหมักโครงการหลวงด้วยเทคโนโลยีเช้ือบริสุทธ์ิ 393,000             
18 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แคบหมูลดไขมันพร้อมรับประทานโดยใช้ไมโครเวฟสุญญากาศ 389,000             

19 การคัดเลือกและการระบุสายพันธ์ุโพรไบโอติกจากแบคทีเรียกรดแลกติกคัดแยกได้จากเม่ียง 250,000             
20 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เคร่ืองด่ืมโปรตีนไฮโดรไลเสตจากธัญพืชโครงการหลวง 225,000             
21 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเค้ียวจากเห็ดหอม ร่วมกับการใช้ประโยชน์จากสารสกัดต าลึงหวาน 200,000             
22 Effect of extraction method on the chemical composition and antioxidant activity of Anaxagorea luzonensis 

A. GRAY_Co-Research Fund
200,000             

คณะอุตสาหกรรมเกษตร



รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ด้านอาหาร สุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ 2562
คณะ/ ส่วนงาน ล าดับท่ี ช่ือโครงการ งบประมาน

23 Batch and Continuous Cultivation of Yeast Whole Cells in the Optimum C : N Ratio of Longan Fruit Medium 
and Assessment of the Potential for Phenylacetylcarbinol Biotransformation

200,000             

24 การปรับปรุงกระบวนการและสภาวะท่ีเหมาะสมส าหรับการสกัดแอสตาแซนธินจากยีสต์ท่ีเล้ียงในน้ าสกัดข้าวฟ่างหวาน โดยใช้
ตัวท าละลาย

200,000             

25 พัฒนามะม่วงน้ าดอกไม้สีทองทอดสุญญากาศ ภายใต้โครงการการสร้างห่วงโซ่คุณ่ค่าให้แก่มะม่วงน้ าดอกไม้สีทอง 98,171                
26 สมบัติและศักยภาพของโปรตีนไฮโดรไลเสตจากกากถ่ัวลายเสือเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ส าหรับผู้สูงอายุ 80,000                
27 การผลิตสารละลายโปรตีนจากหนอนไหมหลังชักใยและการประยุกต์ใช้ในเคร่ืองด่ืมเจล 80,000                
28 การพัฒนาเส้นขนมจีนเสริมโปรตีนจากไข่ขาว 70,000                
1 OTOP ภาคเหนือเพ่ิมมูลค่าสู่ตลาดโลก 35,000,000         
2 การเพ่ิมมูลค่าพริกตกเกรด การแปรรูปและการตลาดพริก 8,352,000           
1 มาลาเรีย ฮีโร่ ซีเรียสเกมเพ่ือการขจัดโรคมาลาเรีย 220,000             
2 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการปวด (pain behavior) ระดับความปวด ในผู้ป่วยสูงอายุไทย ท่ีมีและไม่มีภาวะ

สมองเส่ือม การศึกษาน าทางสู่การพัฒนาระบบช่วยประเมินอาการปวดอัจฉริยะในผู้ป่วยติดเตียง
200,000             

3 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับสนับสนุนการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง โรงพยาบาลเกาะคา  จังหวัดล าปาง 200,000             

1 ข้าวปรุงรสแช่เยือกแข็งส าหรับผู้สูงอายุ: การเสริมโปรตีน และการพัฒนาเน้ือสัมผัสของเมล็ดข้าวโดยใช้เอนไซม์และเทคนิคอัล
ตราโซนิค

490,000             

2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากข้าวล้านนาสาหรับผู้มีความเส่ียงเป็น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงและโรคอ้วนลงพุง 408,000             

3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เจลล่ีไรซ์จากข้าวสีเพ่ือบรรเทาภาวะไขมันในโลหิตสูงในผู้สูงอายุ 407,900             

1 ศูนย์วิจัยอาหารเพ่ือสุขภาพ 5,000,000           
2 ส่งเสริมสมรรถนะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ภายใต้โครงการจัดท าแผนท่ีอยู่อาศัยและแผนป้องกัน /แก้ไขปัยหาชุมชน

แอออัดปี 2561
4,664,770           

3 การพัฒนาระบบล าเลียงและระบบโรงเรีอนแบบปิดส าหรับพืชผักปลอดสารพิษ 2,920,000           
4 การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจสอบเช้ือก่อโรคแอนแทรคโนสในผลมะม่วงโดยเทคนิคฟลูออเรสเซนต์ 2,250,000           

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี



รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ด้านอาหาร สุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ 2562
คณะ/ ส่วนงาน ล าดับท่ี ช่ือโครงการ งบประมาน

5 กลุ่มวิจัยด้านการพัฒนาพันธ้์ข้าวและพืชเศรษฐกิจด้ายเทคโนโลยีล าไอออนพลังงานต่ าและล าอิเล็กตรอน 2,100,000           
6 การวิจัยและผลิตเจลอัลตร้าซาวด์และเจลหล่อล่ืนโดยผลิตจากข้าวเจ้าในทางการแพทย์ 1,877,400           
7 การพัฒนาองค์ความรู้ด้านคุณสมบัติทางชีวเคมีของน้ าผ้ึงชันโรงวิสาหกิจชุมชนกล้่มเกษตรกรผู้เล้ียงชันโรงบ้านต้นเลียบ ต.ร าพัน 

อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี เพ่ือผลักดันให้เป็นอาหารเพ่ือสุขภาพ
1,604,185           

8 การใช้เทคโนโลยีส าหรรับชักน าและควบคุมการออกดอกและการพัฒนาของผลของมะม่วงน้ าดอกไม้ 1,309,700           
9 กลุ่มวิจัยในพหุวิทยาการเก่ียวกับเหม้ียง 1,200,000           

10 การใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะเพ่ือการจัดการระบบการปลูกมะม่วงน้ าดอกไม้คุณภาพเพ่ือการส่งออก 1,193,700           
11 การใช้เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียวส าหรับการส่งออกมะม่วงน้ าดอกไม้เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 1,023,100           
12 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพในรูปแบบไอโซฟลาโวนบาร์ส าหรับผู้สูงอายุ 1,000,000           
13 การผลิตหัวเช้ือบริสุทธ์ิชนิดผงและการประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ถ่ัวเน่าท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการสูงร่วมกับกลุ่มแปรรูปถ่ัว

ชีวภาพท่าโป่ง ต าบลบ้านแม อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
1,000,000           

14 การปรับปรุงกระบวนการแปรรูปเมล็ดกาแฟข้ันต้นเพ่ือผลิตเมล็ดกาแฟคุณภาพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลผลิตพลอยได้จา
กระบวนการแปรรูปกาแฟ

600,000             

15 พัฒนาการเคร่ืองร่อนล าไยและส่ิงเจือปนออกจากเน้ือล าไยสีทอง 380,000             
16 การพัฒนาระบบค่ัวกาแฟอัจฉริยะ 278,310             
1 การประเมินผล พ.ร.บ. ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551  ภายหลังการบังคับใช้เป็นระยะเวลา 10 ปี 3,943,522           
2 การผลิตอินเตอร์เฟียรอนแกมมาในปริมาณมากเพ่ือใช้ทางการแพทย์และการบูรณาการปลายน้ าส าหรับชุดคัดกรองแอนติ -

อินเตอร์เฟียรอนแกมมาแอนติบอดีในผู้ป่วยกลุ่มอาการโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องในวัยผู้ใหญ่
2,036,000           

3 Leadership and Operationcs Center (LOC): Microbicide Trials Network - Protocol Funds 1,974,080           
4 การศึกษาปัจจัยเส่ียงของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจในกลุ่มสาวประเภทสองในประเทศไทย 1,241,120           
5 การพัฒนาเคร่ืองมือส าหรับวัดระดับการตีตราตนเอง และการพัฒนาการบ าบัดโดยการปรับความคิดและพฤติกรรมใน

โทรศัพท์มือถือเพ่ือลดภาวะซึมเศร้าในผู้อยู่ร่วมกับเช้ือเอชไอวี
1,000,000           

6 สุรานอกระบบภาษีตามแนวชายแดนไทย 944,900             
7 การพัฒนาเทคนิคเรียลไทม์พีซีอาร์ เพ่ือเพ่ิมความเร็วในการตรวจวินิจฉัยเช้ือกรุ๊ปบีสเตรปโตคอกไซ 240,000             

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ



รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ด้านอาหาร สุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ 2562
คณะ/ ส่วนงาน ล าดับท่ี ช่ือโครงการ งบประมาน

1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในการรวมกลุ่มท ากิจกรรมและมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน 940,000             
2 โครงการผลิตชุดความรู้ส าหรับการสอนแพทย์ทางเลือก “วิถีมะเก่า ชาวล้านนา” 774,640             
3 โครงการการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรน้ าของเกษตรกรชาวนา เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการเป็นฐานความม่ันคงทางอาหารใน

พ้ืนท่ีปลูกข้าวหลักของจังหวัดเชียงใหม่
738,800             

4 โครงการการศึกษาภูมิปัญญาการดูแลรักษาสุขภาพของกลุ่มชาติพันธ์ุไทขึนในประเทศไทย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์และ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

500,000             

1 โครงการส่งเสริมผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติของ Visiting Professor (Prof.Dr.HongJoo Kim) 750,000             
2 โครงการส่งเสริมผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติของ Visiting Professor (Assistant Proffessor Patou Musumari) 750,000             

3 โครงการส่งเสริมผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติของ Visiting Professor (Prof.Dr.Teresa Elizabeth Stone) 750,000             

4 โครงการส่งเสริมผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติของ Visiting Professor (Pro.Dr.Sue Turale) 750,000             
5 โครงการส่งเสริมผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติของ Visiting Professor (Associate Professor Dr. Kevin D.Hyde) 750,000             

6 การพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์รูปแบบการกลายพันธ์ุของนิวคลีโอไทด์เพ่ือยืนยันหมู่เลือดระบบเอบีโอระดับยีน 338,800             
7 การพัฒนาฐานข้อมูลส าหรับคัดกรองผลการตรวจหมู่โลหิตระบบเอบีโอจากวิธี ซีโรโลยีท่ีมีข้อบ่งช้ีลักษณะไม่ชัดเจน 338,800             

1 บาร์ธัญพืชน้ าผ้ึงส าหรับนักกีฬากอล์ฟ 1,070,000           
2 การต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ าพริกหนุ่มอบแห้งสูตรต้นต ารับเน้ือทิพย์สู่การผลิตและจ าหน่ายในเชิงพาณิชย์ 1,041,000           
3 ผลิตภัณฑ์ปรุงรสมาสเตอร์เชฟอูมามิ สูตรลดโซเดียม 919,000             
4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เจลกล้วยหอมเพ่ือเพ่ิมพลังงานส าหรับนักกีฬาและผู้ท่ีออกก าลังกาย 898,500             
5 กาแฟสกัดกาเฟอีนด้วยเทคนิคการเพาะงอกร่วมกับ Swiss Water Process 868,000             
6 อาหารเสริมสารสกัดจากข้าวไรซ์เบอร์ร่ี 824,000             
7 การเพ่ิมศักยภาพของธุรกิจผลิตภัณฑ์กราโนลาบาร์ผสมลงจ้ิงหรีดด้วยนวัตกรรมด้านอาหารและบรรจุภัณฑ์ 745,965             

สถาบันวิจัยสังคม

ส านักงานมหาวิทยาลัย

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ด้านอาหาร สุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ 2562
คณะ/ ส่วนงาน ล าดับท่ี ช่ือโครงการ งบประมาน

8 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เจลลีเสริมไวตามินท่ีแต่งกล่ินรสธรรมชาติจากเม่ียง 700,000             
9 การผลิตแคปหมูปรุงรสน้ าพริกหนุ่มอบแห้งแบบแช่เยือกแข็ง 668,000             

10 การพัฒนาสูตรในกระบวนการการผลิตและการเก็บรักษาฟองดองขนมส าหรับเด็ก 646,000             
11 พัฒนาการผลิตแกรนูล่าบาร์กระเทียมด าเพ่ือสุขภาพ 640,000             
12 การพัฒนากระบวนการผลิตปลาทูก้างน่ิม 510,000             
13 การพัฒนาสารสกัดจากสมุนไพร 3 ชนิด จากพุทราจีน ขิง และเห็ดหูหนูด าส าหรับรักษาภาวะหลอดเลือดสมองตีบ 490,000             
14 การผลิตสารสกัดผลจากปลีกล้วยเพ่ือเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 485,000             
15 การต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์จากถ่ัวลายเสือสู่การผลิตและจ าหน่ายในเชิงพาณิชย์ 440,000             
16 โครงการการพัฒนาเคร่ืองนวดชาแบบก่ึงอัตโนมัติในการผลิตชากาขาว 436,000             
17 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารทางสายให้อาหารก่ึงส าเร็จรูป 400,000             
18 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกระเทียมด าต้นแบบ 400,000             
19 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกช้ินปลาเสริมผัก 382,500             
20 การต้ังต ารับผลิตภัณฑ์ขัดผิวจากสารสกัดไพลและขม้ินชัน 262,000             
21 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมกันแดดจากสารสกัดกันแดดธรรมชาติ 255,000             
22 การพัฒนาชาชงสมุนไพรต้นแบบท่ีมีสรรพคุณช่วยลดน้ าตาล 254,500             
23 การพัฒนาผลิตภัณฑ์นมถ่ัวเหลืองทรงเคร่ืองพร้อมบริโภค 245,000             
24 การหาสภาวะท่ีเหมาะสมในการผลิตว่านหางจระเข้ผงส าเร็จรูปส าหรับธุรกิจเคร่ืองส าอางและสปา 240,000             

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



ยุทธศาสตร์ที่ 3 เชิงรุก :  ล้านนาสร้างสรรค์  
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ :   เป็นผู้น าในการพัฒนาองค์ความรู้ล้านนาและการสร้างนวัตกรรม เพ่ือสร้างจิต

 วิญญาณประจ าถิ่น   
กลยุทธ์ : 

1. รวบรวมคลังความรู้และพัฒนาการเผยแพร่ข้อมูลด้านล้านนา 
2. น าความรู้ด้านล้านนามาต่อยอดสร้างนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ 
3. สร้างบรรยากาศด้านล้านนาสร้างสรรค์ในมหาวิทยาลัย 

 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 5 ปี 
เป้าหมาย  
ปี 2562 

1. คุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการน านวัตกรรมและองค์
ความรู้ด้านล้านนาไปใช้ประโยชน์ (ล้านบาท) 

100 20 

2. รายได้ที่เพ่ิมขึ้นของมหาวิทยาลัยจากการน านวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านล้านนา
ไปใช้ประโยชน์ (ล้านบาท) 

100 20 

3. ความเป็นผู้น าด้านองค์ความรู้และการสร้างนวัตกรรมล้านนาเมื่อเทียบกับ
สถาบันการศึกษาในระดับนานาชาติ (อันดับ) 

1 3 

 

  



รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ด้านล้านนาสร้างสรรค์ ประจ าปีงบประมาณ 2562

คณะ/ ส่วนงาน ล าดับท่ี ช่ือโครงการ งบประมาน
1 การศึกษาแนวทางบริหารจัดการการท่องเท่ียววัดร้างในเมืองเก่าเชียงใหม่ 690,700             
2 การส่ือความหมายวัดร้างในเมืองเก่าเชียงแสนเพ่ือการท่องเท่ียว 300,000             
3 ศัพท์สัมพันธ์กลุ่มชาติพันธ์ุบนพ้ืนท่ีสูง 150,000             

4
การถ่ายทอดความรู้เร่ืองการจัดการองค์ความรู้เร่ืองการสงวนรักษาคัมภีร์ใบลานโดยการใช้เทคนิคการสร้างภาพความเป็นจริง
เสริม 150,000             

5 พัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบบโอเพนซอร์สโดยประยุกต์ระบบปัญญาประดิษฐ์เพ่ือช่วยแนะน าหนังสือกับผู้ใช้งาน 150,000             

6 กระบวนการเปล่ียนถ่ายจากกิจกรรมทางวัฒนธรรมสู่กิจกรรมทางวัฒนธรรมเพ่ือการท่องเท่ียว : กรณีศึกษาปอยส่างลองของไท
ใหญ่ วัดกู่เต้า จังหวัดเชียงใหม่

150,000             

7 ศัพท์สัมพันธ์กลุ่มชาติพันธ์ุไทในล้านนา 150,000             
8 การพัฒนาออนโทโลยีเพ่ือการแนะน าวัดในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 150,000             
9 จัดท าคลังข้อมูลและศึกษาภูมิปัญญาของกวีพ้ืนบ้านล้านนา กรณีศึกษาข้าวฮ่ าจากนักจัดรายการวิทยุ 150,000             

10
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอสมุนไพรเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยชุมชนบ้านนาทอง เมืองวังเวียง แขวงเวียงจันทร์ สปป .ลาว

150,000             

11 การพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียววัฒนธรรมของชุมชนพวกแต้ม อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 150,000             
12 บทบาทและศักยภาพของบรรณารักษ์ในการร่วมจัดการคัมภีร์ใบลานล้านนาบนฐานความร่วมมือของชุมชน 150,000             
13 ฐานข้อมูลงานวิจัยด้านภาษาและล้านนาศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์ 150,000             
14 ฐานข้อมูลโครงการวิจัยด้านภาษาแลล้านนาศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์ 125,920             

15 การศึกษามรดกวัฒนธรรมท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจป่าไม้ในล้านนาเพ่ือน าเสนอรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีเก่ียวข้องกับวัฒนธรรมในเขต
พ้ืนท่ีเมืองเก่าล าปาง

120,000             

16 แนวทางการพัฒนาตลาดนักท่องเท่ียวจีนอย่างย่ังยืนในจังหวัดเชียงใหม่ 70,000               
17 การถอดบทเรียนวิสหกิจชุมชนต้นแบบจังหวัดเชียงใหม่ 70,000               
18 แนวทางการพัฒนารูปแบบการตลาด 4.0 ส าหรับวิสาหกิจชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ 70,000               
19 กลุ่มชาติพันธุ์จากพม่าและเครือข่ายการค้าในเชียงใหม่และล าปาง ค.ศ.1856-1943 70,000               
20 วัฒนธรรมอาหารของชาวไทพวนบ้านน้ าจ า 70,000               
21 การศึกษาเสียงวรรณยุกต์ของภาษาลาหู่แดง 70,000               

คณะมนุษยศาสตร์



รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ด้านล้านนาสร้างสรรค์ ประจ าปีงบประมาณ 2562

คณะ/ ส่วนงาน ล าดับท่ี ช่ือโครงการ งบประมาน
22 องค์ความรู้ภูมิปัญญาส่ิงทอไทพวนบ้านน้ าจ า อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ 70,000               
23 ค าเรียกเครือญาติในภาษาอาข่า 69,920               
24 ประวัติศาสตร์จากค าบอกเล่าการต้ังถ่ินฐานของชาวไทพวนบ้านน้ าจ า อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ 69,900               
25 การศึกษาเปรียบเทียบการขยายความหมายของค าว่า "ข้ึน" และ "ลง" ในภาษาม้งขาวและภาษาไทย 69,700               
26 คุณลักษณะทางจังหวะในภาษาม้งขาว 69,200               
27 การรวบรวมและวิเคราะห์เน้ืองานวิจัยทางด้านภาษาและวัฒนธรรมล้านนาจากแหล่งสารสนเทศในมหาวิทยาลัยเชียงใหมุ่ 64,100               
28 ต าราประวัติศาสตร์ล้านนาและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 25,000               
29 ค ายืมภาษาบาลีและสันสกฤตในปัญญาสชาดกฉบับล้านนา 21,600               
1 สร้างสรรค์ศิลปกรรมกระจก สะท้อนศิลป์-ธรรม ผ่านวัสดุกระจกใช้แล้ว 880,000             
2 โคมผัดล้านนาและศิลปะภาพพิมพ์ไม้บูรณาการศาสตร์และศิลป์ สู่การสร้างสรรค์งานออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย 600,000             
3 โครงการวิจัยเพ่ือจัดท าโปรแกรมประยุกต์น าเสนอรูปแบบของศิลปกรรมวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม จังหวัดเชียงใหม่ 400,000             
4 www (war war war)2 200,000             
5 การศึกษาจิตรกรรมบนผืนผ้าของล้านนา 140,000             
6 การศึกษาสะทายปูนล้านนา: การศึกษาวิธีการผลิตปูนโบราณเพ่ือการอนุรักษ์และพัฒนางานศิลปะล้านนา 100,000             
7 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมล้านนาเสมือนจริง 90,000               
8 ซอคณะดาวรุ่งเชียงใหม่: ประวัติและบทบาทต่อการพัฒนาการแสดงและการศึกษาการขับซอ 90,000               
9 อัตลักษณ์ล้านนาในเพศวิถีใหม่ 90,000               

10 www (war war war) 30,000               
1 การด ารงอยู่ของกาดพ้ืนถ่ินบนเส้นทางการค้าในอดีตจังหวัดเชียงใหม่ (“ล้าสมัย ร่วมสมัย ทันสมัย: ความหมายท่ีต้องทบทวน”) 216,000             
2 การศึกษาและออกแบบการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีบาทวิถีแบบผสมผสาน กรณีศึกษาเขตเมืองเก่า จังหวัดเชียงใหม่ 50,000               

คณะสังคมศาสตร์ 1 การเคล่ือนย้ายถ่ินฐานของชาวจีนรุ่นใหม่ในภาคเหนือและผลกระทบต่อการเกษตรและการท่องเท่ียว 2,500,000          

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล 1 โครงการศึกษาและพัฒนาจังหวัดสุโขทัยเมืองสร้างสรรค์และนวัตกรรม 4,800,000          

วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี 1
โครงการวิจัยและออกแบบจุลสารและการ์ดเกมรวบรวมลายผ้าทอจากซ่ินตีนจกโบราณในพิพิธภัณฑ์โกมลผ้าโบราณ อ าเภอลอง
 จังหวัดแพร่

30,000               

คณะวิจิตรศิลป์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์



รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ด้านล้านนาสร้างสรรค์ ประจ าปีงบประมาณ 2562

คณะ/ ส่วนงาน ล าดับท่ี ช่ือโครงการ งบประมาน
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอัตลักษณ์ด้วยส่ิงทอพ้ืนบ้าน 790,000             

1 โครงการหน้าต่างการท่องเท่ียวสู่ล้านนา 37,471,500        
2 โครงการ “ล้านนา เล่าว่า.....” 8,328,400          

3
โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์และพัฒนาพ้ืนท่ีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ตามแนวทางมรดก
โลก (ระยะท่ี 3)

8,000,000          

4 โครงการพัฒนาเครือข่ายงานหัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ้านสร้างสรรค์เชียงใหม่ 7,883,000          

5
โครงการขับเคล่ือนเมืองเชียงใหม่เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก (สาขาหัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ้าน : Craft 
and Folk Art) ปีงบประมาณ 2561

3,000,000          

6
โครงการขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร์เพ่ือพัฒนาเมืองย่ังยืนเพ่ือรองรับท่องเท่ียวไทย 4.0: แผนเมืองท่องเท่ียววัฒนธรรม ล าปาง
เซรามิกซิต้ี

2,749,505          

7
โครงการความพร้อมในการขับเคล่ือนผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ (startup) ด้านการท่องเท่ียวของจังหวัดเชียงใหม่ภายใต้แนวคิด
โมเดลไทยแลนด์ 4.0

727,800             

8 โครงการการปรับตัวในมิติความเช่ือและพิธีกรรมของกลุ่มชาติพันธ์ุลัวะในประเทศไทย และลาว 500,000             
9 โครงการพลวัตและการปรับตัวของกลุ่มชาติพันธ์ุพวน 500,000             

10 โครงการศึกษาความสัมพันธ์ของกลุ่มชาติพันธ์ุล้ือในจีน ลาว และไทย 500,000             
11 การฟ้ืนฟูมรดกทางวัฒนธรรมของอ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ สู่การพัฒนาชุมชนอย่างย่ังยืน 200,000             
12 โครงการ "ภาพถ่ายเก่าเล่าเร่ืองเมืองเชียงค า : การเก็บข้อมูลและการจัดแสดงนิทรรศการ" 200,000             
13 โครงการจารึกท่ีประตูและแจ่งเวียงเชียงใหม่ -                     

14
โครงการการส ารวจ รวบรวม การจัดท าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเอกสารโบราณ และการฝึกอบรมด้านการซ่อมแซมอนุรักษ์
คัมภีร์ใบลาน: วัดธงสัจจะ อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน

-                     

15
โครงการการส ารวจ รวบรวม การจัดท าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเอกสารโบราณ และการฝึกอบรมด้านการซ่อมแซมอนุรักษ์
คัมภีร์ใบลาน: วัดช่างฆ้อง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน

-                     

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1
กิจกรรมการออกแบบสินค้าในกลุ่ม Gift & Lifestyle ให้ตรงกับความต้องการของตลาดเป้าหมาย (Tailor-made Gift & 
Lifestyle for Product Design)

4,500,000          

สถาบันวิจัยสังคม

สถาบันวิจัยสังคม



ยุทธศาสตร์ที่ 4 ตามพันธกิจ : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพ และมีทักษะการเป็นพลเมืองโลก 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ :   บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นคนดี สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในบริบทที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

กลยุทธ์หลัก : 
1. พัฒนาระบบและกลไกท่ีส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนรู้

ให้สามารถตอบสนองทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 และทักษะการเป็นพลเมืองโลก 
2. ส่งเสริมและผลักดันให้การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา สามารถตอบสนองทักษะที่จ าเป็น

ส าหรับการประกอบอาชีพในอนาคต และส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นคนดีในสังคม โดยเน้นจิต
อาสา ซื่อสัตย์และรับผิดชอบ 

3. ผลักดันการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของประเทศและ
ส่งเสริมให้มีประสบการณ์จริงในการท างาน 

4. พัฒนาระบบและกลไกในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาให้อยู่ในระดับที่สามารถ
ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. ผลักดันให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการในวารสารวิชาการที่มี
คุณภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

6. ส่งเสริมบรรยากาศความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัย 
7. สร้างระบบและกลไกในการส่งเสริมให้นักศึกษาประพฤติปฏิบัติตามกฎหมาย และจริยธรรม 

 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 5 

ปี 
เป้าหมาย 
ปี 2562 

1. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อทักษะด้านคุณธรรม คุณภาพ และทักษะการเป็น
พลเมืองโลก (ภายหลังการท างาน 1 ปี) 
(รวมทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา) (ระดับ) 

4.00 3.70 

2. ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีงานท าและประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปีหลัง
ส าเร็จการศึกษา 
(ร้อยละ) 

90% 85% 

3. ร้อยละผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS ต่อจ านวนผลงานทั้งหมด (ร้อยละ) 

70% 60% 

 
  



ยุทธศาสตร์ที่ 5 ตามพันธกิจ :   วิจัยเพื่อความเป็นเลิศและนวัตกรรม 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ :   ผลงานวิจัยมีคุณภาพสูง สามารถพัฒนาเป็นนวัตกรรมและใช้ตอบโจทย์การ
 พัฒนาประเทศ  

กลยุทธ์หลัก : 
1. สร้างระบบและพัฒนานักวิจัยทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการวิจัยเพื่อยกระดับผลิตภาพและคุณภาพผลงานวิจัย 
3. ปฏิรูปโครงสร้างระบบบริหารงานวิจัย เพ่ือรองรับยุทธศาสตร์การวิจัย และการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมของประเทศตามศักยภาพของมหาวิทยาลัย 
4. ส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยที่ช่วยยกอันดับของมหาวิทยาลัย และสามารถพัฒนาเป็นนวัตกรรม

และใช้ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 
5. พัฒนากลไกความร่วมมือในการบูรณาการการท าวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมร่วมกับ

หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคสังคม 
 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 5 ปี 
เป้าหมาย 
ปี 2562 

1. คุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากวิจัยและนวัตกรรม (ล้านบาท) เชิงพรรณนา 

2. รายได้ที่เพ่ิมขึ้นหรือค่าใช้จ่ายที่ลดลงของมหาวิทยาลัยจากวิจัยและนวัตกรรม (ล้าน
บาท) 

  

3. จ านวนธุรกิจเกิดใหม่ (Spin off / Start up) (ธุรกิจ) 12 10 

4. จ านวนนวัตกรรมที่เกิดจากการวิจัย (ผลงาน) 100 20 

5. จ านวนทุนสนับสนุนงานวจิัยและพัฒนานวัตกรรมจากหน่วยงานภายนอกที่ได้รับ 
(ล้านบาท) 

2,000 1,900 

6. จ านวนการอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Licensing) ในเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย (ผลงาน) 20 4 

7. จ านวนสาขาวิชาที่ได้รับการจัดอันดับของ QS World Ranking (สาขาวิชา) 7 7 

8. อันดับของมหาวิทยาลัยของ QS Asian Ranking/QS World Ranking (อันดับ) 

  8.1 อันดับของมหาวิทยาลัยของ QS Asian Ranking 75 90 

  8.2 อันดับของมหาวิทยาลัยของ QS World Ranking 330 401-450 

9. จ านวนบทความตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus ของอาจารย์และนักวิจัย (บทความ) 2,200 2,000 

10. จ านวนการอ้างอิงผลงานวิจัย (Citations) ในฐานข้อมูล Scopus เฉลี่ยต่อป ี
(บทความ)  

6,000 6,400 

 

  



รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ด้านอ่ืนๆ ประจ าปีงบประมาณ 2562
คณะ/ ส่วนงาน ล าดับท่ี ช่ือโครงการ งบประมาน

1 โอกาสในการพัฒนาห่วงโซ่มูลค่าของอาหารอย่างย่ังยืนภายใต้ระบบการเปล่ียนแปลงของซุปเปอร์มาร์เก็ตและตลาดสด 26,162,432      
2 การจัดต้ังห้องปฏิบัติการจ าแนกและวิเคราะห์สารออกฤทธ์ิส าคัญทางชีวภาพและผลิตภัณฑ์ช้ันสูงและต้นแบบ

ห้องปฏิบัติการชาญฉลาด
22,244,500      

3 การประยุกต์ใช้วัสดุเพาะเห็ดเป็นสารเสริมในอาหารไก่ไข่ 10,262,000      
4 โครงการสร้างเสริมศักยภาพครอบครัวโดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพ่ือการพัฒนาครอบครัวอบอุ่น 8,113,250         
5 การพัฒนานักวิจัยและระบบสนับสนุนนักวิจัยเพ่ือชุมชนและสังคม ปี 2561 7,810,960         
6 ส านักประสานงานเครือข่ายวิจัยพัฒนาและน าใช้เกษตรแม่นย า ปี 2560 3,860,343         
7 ผลของปัจจัยในการผลิตไม้ดอกเมืองหนาว 2,996,400         
8 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นท่ี 17 (น.ส.นันทนา ใชยวงค์) 2,192,000         
9 การคัดเลือกสารสกัดจากพืชท่ีมีศักยภาพในการต่อต้านเช้ือพีอาร์เอสไวรัสในสุกร 2,023,000         

10
โครงการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของชุดโครงการ Thai Fruits-Functional Fruits และไม้ผลและผลิตภัณฑ์จากผลไม้ 1,901,955         

11 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นท่ี 19 (น.ส.กัญญ์กุลณัช ค าปวง) 1,802,000         
12 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพทางเทคนิคของการเพาะปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์ในพ้ืนท่ีจังหวัดพะเยา 1,754,607         
13 การวิจัยและพัฒนากล้วยไม้สกุลฟาแลนอปซิสและสกุลท่ีเก่ียวข้องเพ่ือประโยชน์เชิงอุตสาหกรรม (2561) 1,570,000         
14 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพ่ือชุมชนเครือข่ายสถาบันการศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2562 1,555,640         
15 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นท่ี 20 (น.ส.พัชรินทร์ ตุ้ยวงค์) 1,500,000         
16 การพัฒนาระบบสารสนเทศการผลิตข้าวแม่นย า : กรณีจังหวัดอ านาจเจริญ 1,356,420         
17 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และการจัดการหลังการเก็บเก่ียวว่านส่ีทิศ (ภายใต้โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาการผลิต

และปรับปรุงคุณภาพไม้ดอก)
1,300,000         

18 The Harvestzinc Fertilizer Project 1,200,000         

คณะเกษตรศาสตร์



รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ด้านอ่ืนๆ ประจ าปีงบประมาณ 2562
คณะ/ ส่วนงาน ล าดับท่ี ช่ือโครงการ งบประมาน

19 โครงสร้างประชากรและความหลากหลายทางพันธูกรรมของประชากรข้าวพันธ์ุพ้ืนเมืองท่ีมีเย้ือหุ้มเมล็ดสีด าจากเหนือของ
ประเทศไทย

1,100,000         

20 ผลกระทบของการปรับปรุงกฎหมายและการพัฒนาส่ิงอ านวยความสะดวกทางการค้าและการขนส่งสินค้าผ่านแดนต่อ
การค้าและการลงทุนของประเทศไทย

1,015,507         

21 โครงการตรวจสอบยืนยันสายพันธ์ุขม้ินชัน 1,000,000         
22 Smart farming องค์ความรู้และนวัตกรรมต้นแบบสู่การใช้ประโยชน์ท้องถ่ินภาคเหนือ 1,000,000         
23 ศึกษาการอุบัติซ้ าของโรคแบคทีเรียในมันฝร่ัง ท่ีระบาดในพ้ืนท่ีปลูก จังหวัดเชียงใหม่ 905,000           
24 การผลิตสารผสมล่วงหน้า (Premix) ส าหรับอาหารสัตว์อินทรีย์ (ภายใต้โครงการวิจัยการผลิตอาหารสัตว์อินทรีย์) 900,000           
25 การผลิตว่านส่ีทิศเพ่ือตัดดอกเป็นการค้า (ภายใต้ชุดโครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไม้ดอกท่ีเหมาะสมและสร้าง

อาชีพให้แก่ชุมชนบนพ้ืนท่ีสูง)
900,000           

26 การพัฒนาสูตรอาหารจากวัตถุดิบบนพ้ืนท่ีสูง ส าหรับแพะและแกะขน (ภายใต้ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการเล้ียงแกะขน
บนพ้ืนท่ีสูง)

800,000           

27 การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากแกะขน (ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาการเล้ียงแกะขนบนพ้ืนท่ีสูง) 800,000           
28 การประยุกต์ใช้โปรแกรมฮอร์โมนเพ่ือเพ่ิมอัตราการให้ก าเนิดลูกแกะของแม่แกะพันธ์ุขนภายใต้สภาพแวดล้อมบนพ้ืนท่ีสูง 

(ภายใต้ชุดโครงการวิจัและพัฒนาการเล้ียงแพะและแกะขนบนพ้ืนท่ีสูง)
800,000           

29 การคัดเลือกพันธ์ุเฮมพ์สายพันธ์ุแท้และพัฒนาพันธ์ุสังเคราะห์ของเฮมพ์ (ภายใต้ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการเพาะปลูก
และแปรรูปเฮมพ์)

800,000           

30 Assessing the Effects of Applying POLY4 on Growth and Productivity of Rice in Thailand 800,000           
31 การคัดเลือกพันธ์ุเฮมพ์สายพันธ ุแท้ ปีท่ี 4(ภายใต้ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการเพาะปลูกและแปรรูปเฮมพ์) 800,000           
32 การพัฒนาสูตรอาหารส าหรับแกะขนบนพ้ืนท่ีสูง (ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาการเล้ียงแกะขนบนพ้ืนท่ีสูง) 700,000           
33 การประยุกต์ใช้โปรแกรมฮอร์โมนเพ่ือเพ่ิมอัตราการให้ก าเนิดลูกแกะของแม่แกะพันธ์ุขนภายใต้สภาพแวดล้อมบนพ้ืนท่ีสูง ปี

ท่ี 2 (ภายใต้ชุดโครงการวิจัและพัฒนาการเล้ียงแพะและแกะขนบนพ้ืนท่ีสูง)
700,000           

34 การประเมินผลส าเร็จงานพัฒนาและส่งเสริมด้านปศุสัตว์ของมูลนิธิโครงการหลวง 650,000           
35 ผลกระทบจากระยะเวลาในการสัมผัสพ้ืนท่ีสีเขียวต่อการคลายเครียดและการฟ้ืนฟูสมาธิในวัฒนธรรมต่าง ๆ 555,500           

คณะเกษตรศาสตร์



รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ด้านอ่ืนๆ ประจ าปีงบประมาณ 2562
คณะ/ ส่วนงาน ล าดับท่ี ช่ือโครงการ งบประมาน

36 การจัดการการสืบพันธ์ุเพ่ือเพ่ิมจ านวนโคนมสาวต้ังท้องทดแทนฝูงด้วยโปรแกรมฮอร์โมนท่ีมีประสิทธิภาพส าหรับเหน่ียวน า
การตกไข่และก าหนดเวลาผสมเทียม

552,000           

37 การจ าแนกทางโมเลกุลของกล้วยไม้รองเท้านารีสกุล Paphiopedilum 510,000           
38 การคัดแยกและการศึกษาคุณลักษณะของต้นเช้ือแบคทีเรียเพ่ือผลิตอาหารผสมครบส่วนแบบหมัก (Ensiled total mixed 

ration, eTMR) ส าหรับโคนม
502,000           

39 การศึกษาวิธีการควบคุมเส้ียนดินศัตรูพืชบนพ้ืนท่ีสูง 2562(ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาการเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพผัก
อินทรีย์ในพ้ืนท่ีโครงการหลวง)

500,000           

40 การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวอินทรีย์ตามแนวทาง MRCF กรณีศึกษาบ้านขามสุ่มเวียง ต าบล
เวียง อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

500,000           

41 การศึกษาการใช้ประโยชน์ของน้ ามันหอมระเหยจากพืชวงศ์ ขิงข่าและการพัฒนาเคร่ืองอบชาด้วยพลังงานไมโครเวฟ 
(ภายใต้ชุดโครงการการศึกษาการใช้ประโยชน์พันธ์ุกรรมพืชสมุนไพรพ้ืนบ้าน)

400,000           

42 Boron fertilizer project 320,000           
43 การใช้วัตถุดิบท้องถ่ินหมักเป็นอาหารสัตว์ปีกและสุกรบนพ้ืนท่ีสูง 310,000           
44 แนวทางการพัฒนาอาหารท้องถ่ินและอาหารท่ีเป็นของฝากส าหรับนักท่องเท่ียวชาวจีน 300,000           
45 การปรับปรุงพันธ์ุไฮเดรนเยีย ปีท่ี 1 261,000           
46 การประเมิณค่าความแม่นย าของค่าคุณค่าการผสมพันธ์ุจีโนมในประชากรโคนมในประเทศไทย 250,000           
47 การปรับปรุงพันธ์ุลิลี ปีท่ี 1 209,000           
48 การประเมิณผลกระทบของอัตราเลือดชิดต่อการให้ผลผลิตและความสมบูรณ์ของประชากรโคนมในจังหวัดเชียงใหม่ 200,000           
49 การจ าลองข้อมูล (computer simulating data) ประชากรโคนมในประเทศไทย ส าหรับการประเมิณค่าความแม่นย าของ

ค่าคุณค่าการผสมพันธ์ุจีโนม ( geBV)
200,000           

50 การใช้ฟอร์มาลดีไฮด์ร่วมกับกรดโพรพิโอนิกเพ่ือการควบคุมด้วงข้ีไก่ Alphitobius daiperinus (Penzer) (Coleoptera: 
Tenebrionidae)

200,000           

51 Effects of Nitrogen and Phosphorus on Growth, Development and Bioactive Compounds levels of  
hydroponically grown Stevia Rebaudiana

200,000           

52 การพัฒนาคู่มือการวินิจฉัยเช้ือรา Colletotrichum 190,000           

คณะเกษตรศาสตร์



รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ด้านอ่ืนๆ ประจ าปีงบประมาณ 2562
คณะ/ ส่วนงาน ล าดับท่ี ช่ือโครงการ งบประมาน

53 Mungbean production in Thailand: variety adoption, use of good agricultural practices and production 
constraints

172,887           

54 บทบาทของการใช้จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ฟินเทคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจกลุ่มประเทศเอเปค 110,000           
55 แนวทางการจัดการความเส่ียงอย่างมีประสิทธิผลของเกษตรกรในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบน 100,000           
56 การท านายองค์ประกอบทางเคมีของเนเปียร์หมักด้วยเคร่ืองฟูเรียทราน-สฟอร์มเนียร์อินฟาเรดสเปกโตรสโคปี 100,000           
57 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและคุณสมบัติทางอัลลีโลพาธิคของบาหยา (Asystasia gangetica) 100,000           
58 A Comparative Study of Faith Traditions Between Urban and Rural Families in Chiang Mai, Thailand 100,000           
59 การประเมินผลโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์ (สสอ) ในพ้ืนท่ีต้นน้ าขุนลาว 90,000              
60 ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน สปว. ของ สกว. 60,000              
61 การปรับตัวของเกษตรกรรายย่อยในการผลิตทางการเกษตรในเขตพ้ืนท่ีขยายตัวของเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 25,000              
62 ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับสุขภาวะของเกษตรกรในอ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 15,000              
63 ความแตกต่างของประสิทธิภาพการผลิตข้าวระหว่างประเทศไทยและเวียดนาม 15,000              
64 ประสิทธิภาพของเช้ือแอกติโนไมซีสเอนโดไฟต์เพ่ือการควบคุมโรคใบไหม้และผลเน่าของเสาวรสท่ีเกิดจากเช้ือ 

Phytophthora
15,000              

65 แรงจูงใจในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีในเขตภาคเหนือ 15,000              
66 การคัดเลือกและปรับปรุงพันธ์ูหอมหัวใหญ่เพ่ือการผลิตหอมหัวใหญ่ผง 15,000              
67 ผลของแคลเซียมและโบรอนต่อการเจริญเติบโตของดาวอินคา 15,000              
68 ผลการด าเนินโครงการส่งเสริมข้าวหอมมะลิคุณภาพครบวงจรของสหกรณ์การเกษตรพร้าว จ ากัด จังหวัดเชียงใหม่ 15,000              
69 การยอมรับเทคโนโลยีจากโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ของเกษตรกรในจังหวัดแพร่ 15,000              
70 การทดสอบสารสกัดจากส่วนต่าง ๆ ของกระเทียมในการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม 10,000              
1 Testing Biological Theories of Same-Sex Sexual Attraction and Transgender Identity: Somatic, Cognitive, 

Behavioural, and Demographic Markers
4,125,000         

2 Scapular dyskinesis and neck pain 1,802,000         

คณะเกษตรศาสตร์

คณะเทคนิคการแพทย์



รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ด้านอ่ืนๆ ประจ าปีงบประมาณ 2562
คณะ/ ส่วนงาน ล าดับท่ี ช่ือโครงการ งบประมาน

3 Effects of local neck treatment with and without sensorimotor control and balance exercises for 
individuals with chronic idiopathic neck pain: a randomized controlled trial

1,500,000         

4 ฤทธ์ิต้านการอักเสบของสารสกัดและผลิตภัณฑ์ทันสมัยของพืชในวงศ์ Zingiberaceae ต่อเซลล์สร้างเส้นใยในช่องปาก 635,000           
5 การศึกษาฤทธ์ิต้านเช้ือวัณโรคของเปปไทด์ต้านจุลชีพต่อเช้ือวัณโรคในหลอดทดลอง 100,000           
6 การประดิษฐ์กับดักยุงประสิทธิภาพสูงและราคาถูกเพ่ือใช้เก็บตัวอย่างยุงส าหรับงานวิจัยและการเฝ้าระวังโรค 56,000              
1 การเพ่ิมคุณค่าของพืชสมุนไพรด้วยพอลิเมอริกไมเซลล์ 3,022,000         
2 The Bioequivalence Study of Donepezil HCL 10mg (Tablet/ODT) in Health Thai Volunteers 2,200,000         
3 ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สัญญาเลขท่ี PHD/0046/2560 1,950,000         
4 การศึกษาชีวสมมูลแบบเปิดชนิดสุ่ม แบบสองทางไขว้สลับ สองระยะการศึกษา สองการทดสอบ สองล าดับ ของยาเม็ด

ทดสอบโดเนเพซิล ไฮโดรคลอไรด์ 10 มิลลิกรัม ชนิดแตกตัวเร็วในช่องปาก และยาอ้างอิง (อารีเซพท์ ? เอเวสส์) ใน
อาสาสมัครคนไทยสุขภาพดีภายใต้สภาวะอดอาหาร

1,200,000         

5 ต ารับซินไบโอติกท่ีมีผลต่อจุลินทรีย์เสริมสุขภาพในทางเดินอาหารและตัวบ่งช้ีท่ีมีความสัมพันธ์กับภาวะเครียด 1,070,000         
6 จัดท ามาตรฐานยาแผนไทย: ต ารับไฟห้ากอง (ยาผง/ยาแคปซูล) 996,000           
7 Bioequivalence study of an open-label, randomized, two-way crossover design with two-period, two-

treatment, two-sequence of test product Metformin 850 mg film-coated tablets and reference product 
(Glucophage) in healthy Thai volunteers under fasting condi

860,000           

8 การประเมินผลกระทบเบ้ืองต้นของสภาวะเครียดจากเกลือต่อระดับการแสดงออกของยีนท่ีควบคุมกระบวนการชีว
สังเคราะห์สารกลุ่มไตรเทอร์พีนอยด์ของบัวบก

50,000              

9 ความคงตัวของยาต้านจุลชีพกลุ่มคาร์บาเพเนมในน้ ายาล้างไตชนิด CAPD/DPCA? 50,000              
10 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์หาปริมาณกรดโรสมารินิคในสารสกัดจากใบเมล็ดและกากเมล็ดของงาข้ีม้อนด้วยโครมาโทกราฟฟีผิว

บางสมรรถนะสูง
50,000              

11 การศึกษาการละลายและความสม่ าเสมอของยาเม็ดต้นแบบโคลพิโดเกรลเปรียบเทียบกับยาสามัญโคลพิโดเกรลในประเทศ
ไทย

50,000              
12 การบังคับใช้กฎหมายเก่ียวกับสถานท่ี อุปกรณ์ และวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชนในสถานท่ีขายยาแผนปัจจุบัน 50,000              

13 องค์ประกอบทางเคมีของเปลือกผลมะกรูดและฤทธ์ิยับย้ังการสร้างไนตริกออกไซด์และเอนไซม์ไซโคลออกซิจิเนส-2 20,000              

คณะเทคนิคการแพทย์

คณะเภสัชศาสตร์



รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ด้านอ่ืนๆ ประจ าปีงบประมาณ 2562
คณะ/ ส่วนงาน ล าดับท่ี ช่ือโครงการ งบประมาน

1 โครงการจ้างท่ีปรึกษาศึกษาแนวทางการด าเนินธุรกิจผู้รวบรวมโหลดและจัดสรรโหลด (Load Aggregator) 10,000,000      
2 Intelligence Unit ปี 2562 3,965,500         
3 การจัดท าตารางปัจจัย การผลิต - ผลผลิตของภาคเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย 2,297,600         
4 โครงการ "โอกาสทางการตลาดผลิตภัณฑ์เน้ือโคเพ่ือการรองรับอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวไทย" 2,269,800         
5 การวิเคราะห์กลไกตลาดและแนวทางการพัฒนานวัตกรรมการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเพ่ือเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจการ

ส่งออกกล้วยไม้ของไทยในตลาดประเทศจีน
1,542,970         

6 โครงการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจของโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก 1,045,220         
7 การติดตามการใช้ประโยชน์ในโครงการการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางในกลุ่มอุตสาหกรรม

อาหารและอุตสาหกรรมอ่ืนท่ีเก่ียวข้องระยะท่ี 1
840,620           

8 โครงการการวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณด้านการศึกษาต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย และ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายใต้ Thailand 4.0

286,000           

9 Project 3 : International Industry-University Collaboration Project-Case Study of Hongda 187,667           
10 Project 1 : Financial Innovation, Government Institution, and Economic Development 187,667           
1 การศึกษาซีเล็ก-ผลของยาเซมากลูไทด์ต่อหัวใจและหลิดเลือดในผู้ท่ีมีน้ าหนักตัวเกินหรือมีภาวะอ้วน 2,877,600         
2 ศูนย์ศึกษาแมลงพาหะน าโรค 2,320,000         
3 R000018470 2,320,000         
4

การศึกษาในหลายสถาบัน แบบไปข้างหน้าและติดตามระยะยาว โดยการลงทะเบียนผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก ในเอเชีย 2,218,700         

5 การวิเคราะห์ทางสัณฐานวิทยาและล าดับดีเอ็นเอของ Simulium quinquestriatum (Shiraki) ในประเทศไทย และการติด
เช้ือหนอนพยาธิ ฟิลาเรียตามธรรมชาติ

2,062,000         

6 การผลิตรีคอมบิแนนต์ E80 ของไวรัสเด็งก่ี ท่ีปราศจากสายเปปไตด์ส่วนเกิน จากระบบเซลล์แมลงหว่ี เพ่ือใช้เป็นวัคซีน
เสริมร่วมกับวัคซีนชนิดเช้ือเป็นอ่อนฤทธ์ิในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันต่อไวรัสเด็งก่ีในลิงแสม

1,998,000         

7 การพัฒนาวิธีตรวจหาแอนติบอดีต่อโปรตีน nonstructural protein 1 ของเช่ือไวรัสซิกา 1,738,000         
8 โรคหลอดเลือดส่วนปลายในวัยรุ่นไทยท่ีติดเช้ือเอชไอวีจากมารดา 1,650,276         

คณะเศรษฐศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์



รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ด้านอ่ืนๆ ประจ าปีงบประมาณ 2562
คณะ/ ส่วนงาน ล าดับท่ี ช่ือโครงการ งบประมาน

9 ชีววิทยา พันธุศาสตร์ อนุกรมวิธาน และการควบคุมของแมลงท่ีมีความส าคัญทางการแพทย์ รวมท้ังปรสิตท่ีน าโดยแมลงใน
ประเทศไทย

1,500,000         

10 ระบบเกมโลกเสมือนจริงส าหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 1,479,080         
11 ความชุก และการด าเนินโรคทางคลินิกของความผิดปกติทางสุขภาพจิตในวัยรุ่นไทยท่ีติดเช้ือเอชไอวี 1,278,000         
12 ความชุกและการด าเนินโรคทางคลินิกของความผิดปกติทางสุขภาพจิตในวัยรุ่นไทยท่ีติดเช้ือเอชไอวี 1,278,000         
13 ภาวะไตบกพร่องในวัยรุ่นไทยท่ีติดเช้ือเอชไอวีจากมารดา 1,000,000         
14 ความชุกของภูมิคุ้มกันต่อโรคท่ีป้องกันได้ด้วยวัคซีนและการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อการให้วัคซีนกระตุ้นในวัยรุ่นไทยท่ี

ติดเช้ือเอชไอวีจากมารดาท่ีมีภูมิคุ้มกันฟ้ืนตัวภายหลังได้รับยาต้านไวรัสชนิดประสิทธิภาพสูง
900,000           

15 การศึกษา Virulence Genotyping ของเช้ือ Streptococcus suis และการใช้ Caenorhabditis elegans เป็นต้นแบบ
ในการติดเช้ือ

800,000           

16 การศึกษาระบบกลูต้าไทโอนในการตอบสนองต่อสภาวะเครียดแบบออกซิเดทิฟในเช้ือทาลาโรมัยสิสมาร์เนฟฟิไอ 550,526           
17 การส ารวจความชุกของภูมิคุ้มกันต่อโรคคอตีบ บาดทะยัก และไอกรน และการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อการให้วัคซีน

ป้องกันโรคบาดทะยัก-คอตีบ-ไอกรนชนิดไร้เซลล์ส าหรับวัยรุ่นเข็มกระตุ้นในวัยรุ่นไทยในภาคเหนือ
550,000           

18 ฐานข้อมูลเชิงสังเกตเก่ียวกับการรักษาเอชไอวีในเด็กภูมิภาคเอเชีย (ทรีตเอเชีย) 525,000           
19 การศึกษาความชุกของวัณโรคด้ือยาในเด็กไทย 402,900           
20 การแสดงออกทางพันธุกรรมท่ีเป็นตัวช้ีวัด การเกิดมะเร็ง และการรักษามะเร็งกระเพาะอาหารในคนไทย 400,000           
21 การศึกษาระยะท่ี 3 ในหลายสถาบัน  โดยวิธีการสุ่มและเปิดเผยช่ือยา เพ่ือศึกษาการใช้ยาเดอร์วาลูแม็บ  (Durvalumab) 

และยาทรีมีลิมูแม็บ (Tremelimumab) ในการรักษาเป็นล าดับแรกส าหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งตับชนิดท่ีผ่าตัดไม่ได้ 
(การศึกษาหิมาลายา)

359,600           

22 ชีววิทยา พันธุศาสตร์เชิงประชากร อนุกรมวิธาน และการควบคุมของยุง แมลงวันท่ีมีความส าคัญทางการแพทย์ รวมถึง
ปรสิตท่ีน าโดยแมลงในประเทศไทย

300,000           

23 ชีววิทยา พันธุศาสตร์เชิงประชากร อนุกรมวิธาน และการควบคุมของยุง แมลงวันท่ีมีความส าคัญทางการแพทย์ รวมถึง
ปรสิตท่ีน าโดยแมลงในประเทศไทย

300,000           

24 การตรวจหาเช้ือ Legionella โดยวิธี Dot blot assay 200,000           
25 ผลของบิสฟีนอลเอต่อไตและการป้องกันโดยเมลาโทนินในหนูวิสตาร์ 200,000           

คณะแพทยศาสตร์



รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ด้านอ่ืนๆ ประจ าปีงบประมาณ 2562
คณะ/ ส่วนงาน ล าดับท่ี ช่ือโครงการ งบประมาน

26 ผลป้องกันของเอ็น-อะเซทิลซิสเทอีนต่อความเสียหายของตับภายหลังการเกิดภาวะไตขาดเลือดและมีเลือดกลับคืนในหนูวิ
สตาร์ท่ีสัมผัสกับบิสฟีนอลเอ

200,000           

27 ผลป้องกันของเอ็น-อะเซทิลซิสเทอีนต่อการบาดเจ็บของไตจากภาวะขาดเลือดและมีเลือดกลับคืนในหนูวิสตาร์ท่ีสัมผัสกับ
บิสฟีนอลเอ

200,000           

28 การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างสารอนุพันธ์เพอรีลีนแบบสมมาตรและอสมมาตรในการจับกับ จี-ควาดรูปเพล็กซ์ และการ
ยับย้ังเทโลเมอเรส

200,000           

29 การสังเคราะห์และการประเมินผลทางชีวภาพของอนุพันธ์เพอริลีนเพ่ือเป็นตัวยับย้ังเทโลเมอเรสในเซลล์มะเร็งต่อม
ลูกหมากมนุษย์

200,000           

30 ประสิทธิภาพของยา agomelatin ต่อภาวะ การนอนหลับผิดปกติ ซึมเศร้า และเครียด ในผู้ป่วยโรคลูปัส 200,000           
31 การทดสอบประสิทธิภาพการตอบสนองของแบบสอบถาม Disabilities of the arm, shoulder and hand ฉบับ

ภาษาไทย (DASH-TH) ในการรักษาผู้ป่วยท่ีมีกระดูกหักท่ีรยางค์บน
200,000           

32 ความสัมพันธ์ของทริปโตเฟนและเมแทบอไลต์ในผู้เสียชีวิตจากการแขวนคอในจังหวัดเชียงใหม่ 200,000           
33 ผลของอาหารไขมันสูงต่อสารบ ารุงประสาทท่ีมาจากสมองและพฤติกรรมคล้ายภาวะซึมเศร้าในหนู 200,000           
34 ประสิทธิภาพของเอ็น-อะเซทิลซีสเทอีนในการรักษาการเส่ือมสภาพของไตท่ีเกิดจากการได้รับสารบิสฟีนอลเอในระยะยาว

ในหนูวิสตาร์
200,000           

35 In Vitro and In Vivo Effects of amphotericin B, Allicin, Andrographolide and Their Combination on 
Leishmania martiniquensis

200,000           

36 ความถ่ีอัลลีล D1S1656, D2S441, D10S1248, D12S391 และ D22S1045 ในประชากรภาคเหนือของประเทศ
ไทย

200,000           

37 การศึกษาความผิดปกติของโครโมโซม ในผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวไมอีโลดิสพลาสติกซินโดรมในภาคเหนือตอนบนของ
ประเทศไทย ด้วยเทคนิคทางเซลล์ พันธุศาสตร์และฟิช

200,000           

38 การกลายพันธ์ุของยีน SF3B1 และ SRSF2 ในผู้ป่วยไมอีโลดิสพลาสติกซินโดรมในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย 200,000           
39 การเปรียบเทียบวิธีการใช้เอนไซม์และไม่ใช้เอนไซม์ในการแยกเซลล์ประสาทจากฮิปโปแคมปัสของหนูโตเต็มวัยเพ่ือใช้เป็น

เซลล์เพาะเล้ียงแบบไพรมาร่ี
200,000           

คณะแพทยศาสตร์



รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ด้านอ่ืนๆ ประจ าปีงบประมาณ 2562
คณะ/ ส่วนงาน ล าดับท่ี ช่ือโครงการ งบประมาน

40 การศึกษาลักษณะของพลาสมิดท่ีมียีนด้ือยาในเช้ือ Carbapenem resistant Enterobacteriaceae สายพันธ์ุท่ีแยกได้จาก
ผู้ป่วยในโรงพยาบาลในภาคเหนือ

198,600           

41
การศึกษาภาวะไตวายเฉียบพลันหลังการกรองสารเพ่ือดึงน้ าและสาร ระหว่างผ่าตัดหัวใจ ในผู้ป่วยกลุ่มเส่ียงปานกลางถึงสูง 196,000           

42 การตรวจหาและจ าแนกลักษณะทางพันธุกรรมของเช้ือไวรัสบูฟ่าท่ีปนเป้ือนในแหล่งน้ าต่างๆในส่ิงแวดล้อมของจังหวัด
เชียงใหม่ ประเทศไทย โดยเทคนิคทางอณูชีววิทยา

183,000           

43 ความสัมพันธ์ระหว่างการท างานของเอนไซม์เทโลเมอเรสในช้ินเน้ือ กระเพาะปัสสาวะกับการวินิจฉัยโรคมะเร็งกระเพาะ
ปัสสาวะในประเทศไทย

156,800           

44 Stereotactic Radiosurgery for limited brain metastasis using different techniques, Helical Tomotherapy, 
Volumetric Modulated Arc Therapy and Cone-based Linac radiosurgery

149,800           

45 The Impact of Screening for Cervical and Breast Cancers on Survival among Chiang Mai population in 
Northern Thailand: A Population-Based Study

108,000           

46 การผ่าตัดเบ้าสะโพกด้วยวิธี Modified stoppa approach 100,000           
47 การศึกษาประสิทธิภาพของ Sennosides และ  Magnesium hydroxide เทียบกับ Polyethylene glycol ในการรักษา

ภาวะท้องผูกของผู้ป่วย Anorectal malformation
99,550              

48 การส ารวจข้อมูลท่ีอาสาสมัครต้องการทราบในเอกสารข้อมูลส าหรับอาสาสมัครโครงการวิจัยชีวสมมูล 83,000              
49 Morphologic study of proximal femur for a new PF LCP design 75,000              
50 The compatibility of anterolateral distal tibial LCP 75,000              
51 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพ ความไว และตัวยับย้ังชุดการตรวจวิเคราะห์ดีเอ็นเอส าเร็จรูป 50,000              
52 พัฒนาโมเดลการเรียนรู้ของปัญญาประดิษฐ์ในการลงโค้ด ICD-9 50,000              
53 พัฒนาโมเดลการเรียนรู้ของปัญญาประดิษฐ์ในการช่วยในการวินิจฉันภาวะติดเช้ือในกระแสเลือด 50,000              
54 การตรวจจีโนมซีเควนซ่ิงในโรคไขกระดูกเส่ือม 50,000              
55 Hoslistic approach in management for an adolescence with dissociative amnesia: a case report 50,000              
56 การศึกษาสังเกตุผู้ป่วยโรค SLE ในระยะยาว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50,000              
57 รูปร่างกระดูกใบหน้าขากรรไกรในผู้ป่วยท่ีได้รับการผ่าตัดแก้ไขภาวะปากแหว่งเพดานโหว่พร้อมกันในข้ันตอนเดียว 41,500              

คณะแพทยศาสตร์



รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ด้านอ่ืนๆ ประจ าปีงบประมาณ 2562
คณะ/ ส่วนงาน ล าดับท่ี ช่ือโครงการ งบประมาน

58 การเฝ้าระวังการปนเป้ือนของเช้ือไวรัสบูฟ่าในแหล่งน้ าต่างๆในส่ิงแวดล้อม 30,000              
59 การศึกษาการเปล่ียนแปลงอัตราการเสียชีวิตของสตรีด้วยโรคมะเร็งเต้านม ในช่วงก่อนและ หลังการกาหนดนโยบายการคัด

กรองตามโอกาส ในกลุ่มประชากรจังหวัดเชียงใหม่
29,500              

60 การศึกษาการเปล่ียนแปลงอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งปากมดลูก ในช่วงก่อนและหลังการก าหนดนโยบายการคัดกรอง
อย่างเป็นระบบ ในกลุ่มประชากร จังหวัดเชียงใหม่

29,000              

61 Acetabular fracture: accuracy in diagnosis on volume-rendered and multiplanar reformatted image 5,000                
62 การศึกษาน าร่องการเปรียบเทียบระดับความเจ็บปวดในการฉีดสเตียรอยด์  เข้าหูช้ันกลาง ระหว่างการใช้ 10% Lidocaine

 spray 10 และ 20 นาที
5,000                

63 การเปรียบเทียบผลตรวจการได้ยินระหว่างการใช้แอพพลิเคช่ันในโทรศัพท์มือถือและการใช้เสียงความถ่ีบริสุทธ์ิ 2,500                
64 รายงานสถานการณ์ผู้ป่วยทารกท่ีมีภาวะล าไส้ส้ัน ณ คณะแพทศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 500                   
65 Effects of different routine intra-operative anesthetic and surgical interventions on the reliability of the 

different routine technologies-derived cardiac output during cardiac and non-cardiac surgery
-                    

1 การลงทุนของจีนกับผลกระทบต่อความม่ันคงทางธุรกิจท่องเท่ียวในภาคเหนือของไทย 1,373,900         
2 โอกาสท่ีเท่าเทียมและส่ิงแวดล้อมท่ีเอ้ืออ านวยกับสตรีในประชาคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 490,000           
3 การประยุกต์ใช้อากาศยานไร้นักบินขนาดเล็กในการส ารวจตรวจสอบพ้ืนท่ี และการท าแผนท่ีการใช้ประโยชน์ท่ีดินในพ้ืนท่ี

อ าเภอแม่แจ่ม โดยชุมชนมีส่วนร่วม
464,000           

4 งานข่าวในยุคดิจิทัล: นักข่าวและท าข่าวในศตวรรษท่ี 21 20,000              
1 การพัฒนาระบอบกฎหมายเพ่ือลดความเหล่ือมล้ ากับกลุ่มแรงงานรับจ้างอิสระท่ีได้รับผลกระทบจากความท้าทายใน

ศตวรรษท่ี 21
1,444,500         

2 ข้อจ ากัดของกระบวนการยุติธรรมเพ่ือป้องกันและปราบปรามพิศวาสอาชญากรรม (Romance Scam) และแนวทางสร้าง
ความตระหนักรู้ใุห้กับประชาชน

880,000           

3 “พลเมือง” : ความหมายและความเปล่ียนแปลงศึกษากรณีประเทศไทย และเมียนมา 691,812           
4 กฎหมายการแข่งขันทางการค้าของประเทศไทยกับเศรษฐกิจดิจิทัล 600,000           
5 การละเมิดลิขสิทธ์ิในเน้ือหาของวิดีโอเกม 576,000           
6 อาเซียนกับการจัดการความรู้ของสถาบันอุดมศึกษาไทยส าหรับหลักสูตากฎหมายธุรกิจของคณะนิติศาสตร์ 430,000           

คณะแพทยศาสตร์

คณะการส่ือสารมวลชน

คณะนิติศาสตร์



รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ด้านอ่ืนๆ ประจ าปีงบประมาณ 2562
คณะ/ ส่วนงาน ล าดับท่ี ช่ือโครงการ งบประมาน

1 การประมวลศาสตร์ของการประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบของงานวิจัย 2,000,000         
2 การศึกษาประสบการณ์ของลูกค้าในการรับบริการจากท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีเป็นหุ่นยนต์และมนุษย์: บทบาทของตัวแปร

ก ากับของความพร้อมทางเทคโนโลยีและการหลีกเล่ียงอัลกอริทึม
600,000           

3 การศึกษาความเป็นไปได้ในการด าเนินธุรกิจคลินิกทันตกรรม ณ อาคารอ านวยการ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ
ศูนย์การค้ามีโชค พลาซ่า

400,000           

4 การพัฒนาเพ่ิมศักยภาพหมู่บ้านท ามาค้าขาย (ภาคเหนือ): กรณีศึกษา ชุมชนหลายแก้ว อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ (ภายใต้
โครงการจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือพัฒนาเพ่ิมศักยภาพหมู่บ้านท ามาค้าขาย (ภาคเหนือ))

372,100           

5 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดเก็บและสืบค้นผลงานทางวิชาการ 50,000              
1 การพัฒนาโปรแกรมการบ าบัดโปรแกรมการปรับพฤติกรรมโดยใช้ครอบครัวเป็นฐานเพ่ือบ าบัดผู้ติดสุรา 200,000           
2 การพัฒนาโปรแกรมการบ าบัดด้วยการแก้ปัญหาส าหรับผู้ท่ีด่ืมสุราแบบเส่ียง และแบบอันตราย 100,000           
3 ความสัมพันธ์ระหว่าง การเสริมสร้างพลังอ านาจด้านโครงสร้าง และ จิตสังคม และภาวะหมดแรง ของพยาบาลในสถาน

บริการทางสุขภาพ
50,000              

4 ความรอบรู้ทางสุขภาพและพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพในบุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

43,000              

5 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกในการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเช้ือด้ือยาในหอผู้ป่วยวิกฤต
ศัลยกรรม (ทุนส่วนตัว)

20,000              

6 ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติในการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ของครูพ่ีเล้ียง ในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล ในเขต
เทศบาลนครเชียงใหม่

-                    

1
ความเปล่ียนแปลงทางความคิด ระบบคุณค่า และระบอบอารมณ์ความรู้สึกของชนช้ันกลางไทยใน  พ.ศ. 2500-2560 6,000,000         

2 โครงการ "ชุมชนแออัดและคนจนเมืองจีนท่ีเปล่ียนไปในสังคมเมืองท่ีก าลังเปล่ียนแปลง 428,200           
3 ท่ีปรึกษาและพัฒนาหลักสูตรเพ่ือการพัฒนาทักษะชีวิตและการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน โครงการพัฒนาทักษะ

ชีวิตและอาชีพส าหรับเยาวชน ระยะท่ี 2
365,000           

4 พัฒนาระบบท่ีใช้เป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมปัญหาจากกลุ่มเป้าหมายในลักษณะของ Crowdsourcing เพ่ือการกระจาย
ค าถามและปัญหาไปยังกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือค้นหาค าตอบ และความต้องการแก้ไขปัญหาของชุมชน

350,000           

คณะบริหารธุรกิจ

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์



รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ด้านอ่ืนๆ ประจ าปีงบประมาณ 2562
คณะ/ ส่วนงาน ล าดับท่ี ช่ือโครงการ งบประมาน

5 การค้นหาต้นทุนทางวัฒนธรรม สังคม และส่ิงแวดล้อมสู่การสร้างอาชีพท่ีเหมาะสม ชุมชนบ้านนาเกียน (3 หย่อมบ้าน) 
ต าบลนาเกียน อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

286,384           

6 การพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา 186,000           
7 การพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 150,000           
8 การพัฒนาออนโทโลยีเพ่ือการค้นคืนสารสนเทศของกลุ่มชาตืพันธุ์ในจังหวัดเชียงใหม่ 150,000           
9 การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคเหนือ: กรณีศึกษางานศิลปกรรม 150,000           

10 การจัดการศึกษาด้านภาษาญ่ีปุ่นและญ่ีปุ่นศึกษา กรณีศึกษาความเช่ือมโยงระหว่างมัธยมศึกษาตอนปลายกับอุดมศึกษาใน
เขตภาคเหนือของประเทศไทย

150,000           

11 การประเมินอาการพยาธิสภาพทางจิตเกินจริงในบริบทนิติจิตวิทยา: ผู้ต้องขัง และผู้กระท าผิดท่ีมีความผิดปกติทางจิต 148,500           
12 การศึกษาความเท่ียงตรงและความเช่ือม่ันของแบบประเมินภาวะหมดไฟ The Parental Burnout Inventory ฉบับ

ภาษาไทย
147,400           

13 วัฒนธรรมการด่ืมสุราของนักศึกษามหาวิทยาลัย : มิติความสัมพันธ์และกาลเทศะของการด่ืม 144,850           
14 ความส าเร็จของนักเรียนและความคาดหวังของนักเรียนและผู้ปกครองต่อการเรียนภาษาญ่ีปุ่นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ในเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่
126,340           

15 ระบบสารสนเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาด้านสารสนเทศศึกษา 70,000              
16 การศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการเรียนรู้ท่ีปรากฏในคัมภีร์พุทธปรัชญาเถรวาท 70,000              
17 การปฏิบัติทางพระพุทธศาสนากับการพัฒนาจิตอาสาของเยาวชน 70,000              
18 การเปล่ียนแปลงของสถานะสตรีในประวัติศาสตร์ญ่ีปุ่นจากสมัยโบราณถึงสมัยเอโดะ 70,000              
19 วิถีชีวิตแบบร่วมสมัยและสุขภาวะทางเพศของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเอกภาษาญ่ีปุ่น : กรณีศึกษา 

นักศึกษาสาขาวิชาเอกภาษาญ่ีปุ่นในสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่
70,000              

20 การใช้อนุภาคลงท้าย 'ดิ' ของผู้พูดภาษาไทยเป็นภาษาแม่ 70,000              
21 ความร่วมมือในการจัดท าบทบรรยายวิดีโอขนาดส้ันเพ่ือแนะน าศูนย์บริการวิชาการมนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
70,000              

22 การปรับเปล่ียนเน้ือหาเร่ืองมหาภารตะท่ีสัมพันธ์กับกลุ่มผู้อ่านและบริบทสังคมไทย 70,000              
23 การฝึกฝนพัฒนาสติของผู้ท่ีมีความเช่ือมโยงกับธรรมชาติสูง 70,000              

คณะมนุษยศาสตร์



รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ด้านอ่ืนๆ ประจ าปีงบประมาณ 2562
คณะ/ ส่วนงาน ล าดับท่ี ช่ือโครงการ งบประมาน

24 ปัจจัยท่ีมาและผลของความผูกพันต่อภาระงาน 69,000              
25 วาทกรรมกตัญญู : การวิเคราะห์แนวภาษาศาสตร์คลังข้อมูล และวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ 63,500              
26 การศึกษาเปรียบเทียบค าแสดงความเป็นเจ้าของ ’ของ’ และ ’เด’ ในภาษาไทยและภาษาจีน 57,500              
27 วัจนลีลาในงานเขียนประเภทแนะน าท่ีพัก 55,320              
28 ความเข้าใจในมนุษยภาพผ่านภาพของตัวละครเอกในนวนิยายฆาตรกรรมและความลึกลับ 55,000              
29 ภูมิทัศน์ภาษาศาสตร์ในสนามบินนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ 55,000              
30 ความหลากหลายขบวนการศาสนาใหม่นอกกระแสหลักในจังหวัดเชียงใหม่ 54,420              
31 การศึกษาข้อผิดพลาดการแปลภาษาจีน >> << ไทย ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะ

มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
51,420              

32 อุปลักษณ์ของความเจ็บป่วยและการเดินทางของผู้หญิงเพ่ือค้นหาวิธีการเยียวยา ใน Refuge; An Unnatural History of 
Family and Place ของเทร์ร่ี เทมเพสต์ วิลเลียมส์ และ Wild: From Lost to Found on the Pacific Crest Trail ของ
เชอริลล์ สเตรด์

50,000              

33
แรงจูงใจในการเลือกเรียนภาษาเกาหลีระดับมัธยมศึกษาและระดับปริญญาตรี ในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย 47,000              

34 The Liberating Function of Metafictionality and Story telling in Uthis Haemamool's Juti 38,000              
35 โครงการน าร่อง การจัดการเรียนรู้แบบใหม่ท่ีสอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 ประจ าปีการศึกษา 2561 30,000              
36 ต ารา เร่ือง ภาษาจีนพ้ืนฐานในส านักงาน 25,000              
37 ต ารา เร่ือง โครงสร้างประโยคภาษาเยอรมัน 25,000              
38 ภาพสะท้อนธรรมชาติในงานเขียนสตรีท่ีได้รับรางวัล BAILEYS Women’s Prize for Fiction ของประเทศอังกฤษ ระหว่าง

ช่วงปี ค.ศ. 2000 - 2007
15,440              

39 เอกสารค าสอน เร่ือง วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ 15,000              

1 การวิจัยเชิงปฏิบัติการด้านการแบ่งปันข้อมูลปัญหาความซับซ้อนในการปลูกฝ่ินของประเทศไทย         1,000,000 

2 บทบาทขององค์กรพัฒนาเอกชนในกระบวนการป้องกันและช่วยเหลือเหย่ือของขบวนการค้ามนุษย์เชิงเพศพาณิชย์ในบริบท
ของการเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจพ้ืนท่ีชายแดน

           516,300 

คณะมนุษยศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสน
ศาสตร์
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คณะ/ ส่วนงาน ล าดับท่ี ช่ือโครงการ งบประมาน

3 การประกอบการข้ามชาติและวัฒนธรรมทางการทูต:  ประโยชน์ในหลากหลายมิติจากการประกอบการข้ามชาติของ
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนท่ีมีในจังหวัดเชียงใหม่

           500,000 

4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของพลเมืองระดับท้องถ่ิน: กรณีศึกษาเทศบาลต าบลอุโมงค์ จังหวัดล าพูน และองค์การบริหาร
ส่วนต าบลคอรุม จังหวัดอุตรดิตถ์

           200,000 

5 โซเชียลมีเดียในการบริหารงานภาครัฐ: ทิวทัศน์การวิจัย ข้อค้นพบ และทิศทางในอนาคต            200,000 

6 โครงการพรรคการเมืองและนักการเมืองไทย:  ความอยู่รอดและการสร้างความเข้มแข็งขององค์กรทางการเมืองในสภาวะ
การเปล่ียนแปลงทางการเมืองภายหลังรัฐประหาร พ.ศ. 2557

           200,000 

7 โครงการวิจัยบทบาทของไทยในการร่วมปฏิบัติการรักษาสันติภาพกับสหประชาชาติ:  ศึกษากรณีปฏิบัติการรักษาสันติภาพ
ในติมอร์ตะวันออก ค.ศ. 1997-2002

           200,000 

8 ตะวันตกในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของอินโดนีเซีย            200,000 

9
Peace Negotiation Process between the Government and Armed Ethnic Organizations (EAOs) in Myanmar            120,000 

10 ระบบการเลือกต้ังกับการสร้างความเป็นธรรมทางสังคม: กรณีศึกษาอิทธิพลของเงิน ผลประโยชน์ และเครือข่ายอุปถัมภ์ใน
การเลือกต้ัง 2562 จังหวัดเชียงใหม่

           100,000 

11 โครงการวิจัยการบริหารงานท่ีเป็นเลิศขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ปี 2562 กรณีศึกษาการบริหารจัดการน้ าของ
องค์การบริหารส่วนต าบลข่วงเปา อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

             80,000 

12 การแสวงหายุทธศาสตร์หลักในอินโด-แปซิฟิก: ความไม่ลงรอยระหว่างแนวคิดชาตินิยมและนานาชาตินิยมในรัฐบาลทรัมป์ 
และนัยต่อยุทธศาสตร์ของสหรัฐอเมริกา

             50,000 

13 โครงการบทส ารวจแนวคิดและข้อถกเถียงของความเป็นพลเมือง (Citizenship) กับการพัฒนาประชาธิปไตย:  กรณีศึกษา
ประเทศไทย สหรัฐอเมริกา และเยอรมนี

             50,000 

1 โครงการการศึกษาและจัดท าแผนแม่บทการส่ือสารเพ่ือความปลอดภัยระยะ 1 ปี และ 3 ปี ของกรมการขนส่ง 4,100,000         
2 “ศิลปะบ าบัด” กระบวนการสร้างสรรค์และปฏิบัติการทัศนศิลป์ ในชุมชนบ าบัด ทัณฑสถานหญิง จังหวัดเชียงใหม่ 90,000              
3 แสง สี เสียง และเงาจากหนังตะลุงสู่การสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย 90,000              
4 การศึกษาเวลาในงานจิตรกรรมท่ีเก่ียวข้องกับดนตรีระหว่างปี ค.ศ.1900-1950 60,000              

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสน
ศาสตร์

คณะวิจิตรศิลป์
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5 เล่นแร่แปรธาตุ 60,000              
6 การออกแบบส่ือออนไลน์เพ่ือการประชาสัมพันธ์นักดนตรีอิสระ 60,000              
7 การประยุกต์ใช้ความจริงเสริมกับงานจิตรกรรมฝาผนังภายในวิหารหลวง วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม 60,000              
8 จากนิทรรศการสู่เทศกาลภาพถ่าย: การพัฒนาคู่มือเชิงปฏิบัติการเพ่ือน าเสนอผลงานภาพถ่ายระดับนานาชาติ 60,000              
9 ความคิดเห็นของอาจารย์ท่ีมีต่อการบริหารจัดการหลักสูตรคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 30,000              

10 การวิเคราะห์เส้นทางความก้าวหน้าเพ่ือการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของพนักงานสายวิชาการ สังกัดคณะวิจิตรศิลป์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

30,000              

11 ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 30,000              
1 นวัตกรรมวัสดุสู่อุตสาหกรรมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างย่ังยืน 58,000,000      
2 การพัฒนาวัสดุทันตกรรมส าหรับการพิมพ์ 3 มิติและการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 13,767,700      
3 การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ส าหรับเกษตรกรผู้เล้ียงผ้ึงยุค 4.0 6,756,500         
4 วัสดุข้ันสูงส าหรับอิเล็กทรอนิกส์พิมพ์ได้และเซนเซอร์ 6,000,000         
5 การวิจัยพ้ืนฐานเก่ียวกับพลเมือง: กลไกทางสังคมแบบใหม่ในข้อมูลแบบเปิด 5,958,920         
6 การผลิตพอลิเมอร์ดูดซึมได้คุณภาพสูงส าหรับเคร่ืองมือแพทย์ (ระยะท่ี 2) 5,696,300         
7 เลเซอร์อิเล็กตรอนอิสระย่านความถ่ีเทร่าเฮิรตซ์และอินฟราเรดช่วงกลางแบบเคร่ืองเร่งอนุภาคเชิงเส้น 5,246,200         
8 การพัฒนาเคร่ืองพลาสมาแอคติเวทในน้ าส าหรับการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม 3,760,844         
9 การผลิตแก้วเซรามิกทันตกรรมด้วยเทคนิคการพิมพ์ 3 มิติ 3,157,880         

10 การจัดการผลิตมะม่วงนน้ าดอกไม้สีทองภายใต้สภาวะโรงเรือนเพ่ือการส่งออกในเขตภาคเหนือ 3,084,015         
11 ฟิสิกส์นวัตกรรมด้วยล าไอออน/พลาสมาเพ่ือการปรับปรุงพันธ์ุพืช/แบคทีเรียส าหรับการเพ่ิมผลผลิตโคนม/โคเน้ือ 3,000,000         
12 ฟิสิกส์นวัตกรรมด้วยล าไอออน/พลาสมาเพ่ือการปรับปรุงพันธ์ุพืช/แบคทีเรียส าหรับการเพ่ิมผลผลิตโคนมและโคเน้ือ 3,000,000         
13 ความหลากหลายของแอคติโนแบคทีเรียและเห็ดราขนาดใหญ่ในระบบนิเวศหินปูนบางพ้ืนท่ีในประเทศไทยเพ่ือการพัฒนา

ศักยภาพในการเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ
3,000,000         

14 การผลิตเม็ดเรซินพอลิเอสเทอร์ท่ีย่อยสลายได้เกรดการแพทย์และข้ึนรูปเป็นไหมละลายส าหรับงานศัลยกรรม 3,000,000         
15 การพัฒนาระบบต้นแบบส าหรับการบริหารจัดการและให้บริการข้อมูลเปิดระดับเมือง (City Open Data) 2,585,000         
16 Bee health in South East Asia 2,506,856         

คณะวิจิตรศิลป์

คณะวิทยาศาสตร์
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คณะ/ ส่วนงาน ล าดับท่ี ช่ือโครงการ งบประมาน

17 ซีเมนต์ผสมหลายภาคท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน และวัสดุผสมฉลาดท่ีมีซีเมนต์เป็นฐานข้ันสูง 2,500,000         
18 การใส่ค่าข้อมูลท่ีขาดหายโดยใช้ฐานความหนาแน่นส าหรับปัญหาช้ันข้อมูลอสมดุล 2,322,000         
19 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นท่ี 20 (นางสาวตวงทอง บุญมาชัย) 2,322,000         
20 ความหลากหลาย ประชากร การแพร่กระจายและศักยภาพในการใช้ประโยชน์ของสาหร่ายสีน้ าตาลสกุล Sargassum ใน

ประเทศไทย
2,200,000         

21 วัสดุคาร์บอนรูพรุนสูงท่ีได้จากวัสดุเหลือท้ิงจากอุตสาหกรรมข้าวโพดเล้ียงสัตว์เพ่ือการตรึงเอนไซม์ 2,023,000         
22 คปก รุ่นท่ี 21 2,000,000         
23 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นท่ี 21 - นางสาววรินทร จันทร์เสน 1,660,000         
24 การผลิตต้นแบบเคร่ืองหล่อโลหะระบบเหว่ียง - สุญญากาศส าหรับการหล่อตัวเรือนเคร่ืองประดับ 1,549,550         
25 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นท่ี 21 - นายกรพหรม พิกุลแก้ว 1,542,000         
26 การประเมินความหลากหลายของตุ๊กกาย (Cyrtodactylus spp.) ในแถบภาคเหนือและภาคตะวันตกของประเทศไทย 1,500,000         
27 การออกแบบท่ีจ าเพาะต่อการใช้งานและการสังเคราะห์โคออร์ดิเนชันพอลิเมอร์ของแลนทาไนด์ เพ่ือใช้เป็นสารตรวจวัดเชิง

แสงแบบไม่ต้องใช้การอ้างอิงภายนอก
1,500,000         

28 การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงท่ีมีบิสมัทเป็นฐานโดยการสร้างรอยต่อวิวิธพันธ์แบบ z ส าหรับปฏิกิริยาออกซิเดชันแบบ
จ าเพาะและปฏิกิริยาเอ็น-อัลคีเลชันของเอมีน

1,500,000         

29 การพัฒนากระบวนการผลิตช้ินส่วนโลหะผสมต้นทุนต่ าส าหรับประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ 1,300,000         
30 โครงการวิจัยดาราศาสตร์และบรรยากาศข้ัวโลก (โครงการส ารวจตามแนวเส้นละติจูด) 1,100,000         
31 ดัชนีช้ีวัดการระบาดร่วมของพยาธิใบไม้วงศ์ Heterophyidae และ Echinostomatidae จากแหล่งน้ าท่ีใช้ทางการเกษตร

ในเขตภาคเหนือตอนล่าง
984,000           

32 การออกแบบและสังเคราะห์โครงข่ายโลหะอินทรีย์ชนิดใหม่ส าหรับการเร่งปฏิกิริยา 957,700           
33 การพัฒนาต้นแบบแก๊สเซนเซอร์ส าหรับการประยุกต์ใช้เชิงอุตสาหกรรม 884,300           
34 การทดสอบครอบฟันเซรามิกล้วนจากลิเทียมไดซิลิเกตกลาสเซรามิกชนิดใหม่ทางห้องปฏิบัติการ 815,830           
35 การคอมปาวน์ของฟีนอลิกเพ่ือประยุกต์ในยานยนต์สมัยใหม่ 788,000           
36 การผลิตเซลล์ภูมิคุ้มกันเด็นไดรติคท่ีสามารถโปรแกรมตัวเอง (เซลล์เด็นไดรติคอัจฉริยะ) เพ่ือต้านเซลล์มะเร็งท่อน้ าดี 750,000           
37 Research and Develops the Etching of resin and other 650,000           

คณะวิทยาศาสตร์
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38 การควบคุมวัฏภาคโซล-เจล ของไฮโดรเจลอัจฉริยะท่ีดัดแปลงจากแพคตินเพ่ือประยุกต์ใช้ในระบบควบคุมการปลดปล่อย 624,000           
39 โฟโตลูมิเนสเซนต์เซนเซอร์ประสิทธิภาพสูงและความเลือกจ าเพาะต่อไพโรฟอสเฟตและฟอสฟอริลเลตแอนไอออนท่ีส าคัญ

ทางชีวภาพ
600,000           

40 เทคนิคการสุ่มเพ่ิมช้ันด้อยลูกผสมส าหรับปัญหาช้ันข้อมูลอสมดุล 600,000           
41 การล่าเมล็ดและต้นกล้าของพืชท้องถ่ิน 5 ชนิดในภาคเหนือของไทย : เก่ียวข้องกับการฟ้ืนฟูป่าโดยการหยอดเมล็ด 600,000           
42 ความสัมพันธ์กรีน อันดับบางส่วนและแรงก์ของก่ึงกรุปของการแปลงท่ีจ ากัดเรนจ์โดยท่ีรักษาความสัมพันธ์สมมูล 600,000           
43

การคัดกรองสารฟลูออเรสเซนท์กลุ่มอะโรมาติกเอมีนโดยวิธีการทางทฤษฎีเพ่ือประยุกต์ใช้ในการตรวจวัดไฮโดเจนซัลไฟด์ 600,000           

44 การแยกกราฟแบบไซคลิกของกราฟบริบูรณ์สู่กราฟพีเตอร์เซนสองส่วนท่ัวไป 600,000           
45 แผนภาพลาแกร์โวโรนอยบนทรงกลมแบบมัธยฐานส าหรับการศึกษาและจ าลองเทสเซลเลชันบนทรงกลม 600,000           
46 การศึกษากลไกไอออนิคไดโอดและวัสดุท่ีเก่ียวข้องเพ่ือการประยุกต์ใช้เป็นเซนเซอร์ 581,000           
47

ฟังก์ชันการตอบสนองของเคร่ืองตรวจวัดนิวตรอนต่อรังสีคอสมิกท่ีวัดได้ในการเดินทางข้ามมหาสมุทรไปยังแอนตาร์กติกา 578,000           

48 การพัฒนาสารเคลือบเมาลานินส าหรับผลิตร่มผ้าฝ้ายโบราณล้านนาแบบกันรังสีอัลตราไวโอเลต 550,000           
49 ความทนทานต่อสัญญาณรบกวนในฉลากของโครงข่ายประสาทเทียมแบบเชิงลึก 530,000           
50 อิทธิพลของการอบชุบทางความร้อนต่อโครงสร้างจุลภาคและสมบัติของผิวพ่นเคลือบความร้อนโลหะผสมนิกเกิล-โครเมียม-

โมลิบดินัม-อะลูมิเนียม
522,000           

51 กราฟเฉพาะและเกรซฟูล 495,000           
52 อันดับบางส่วนบนก่ึงกรุปการแปลงท่ีก ากัดเรนจ์ซ่ึงคงสภาพความสัมพันธ์สมมูลในสองทิศทาง 492,000           
53 โครงการท่ีปรึกษาการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบ้ืองต้น (IEE) โครงการก่อสร้างกล้องโทรทรรศน์

วิทยุสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
450,000           

54 การพัฒนาอิฐก่อสร้างมอญตันและอิฐประดับตามมาตรฐานอุตสาหกรรมด้วยการใช้กากเหลือท้ิงอุตสาหกรรม 400,000           
55

การประเมินพันธุศาสตร์และการเปล่ียนแปลงสรีรวิทยาสัตว์น้ าท่ีได้รับผลกระทบจากน้ าชะมูลฝอยในสภาพการเพาะเล้ียง 400,000           

56 วิวัฒนาการชาติพันธ์ุเชิงโมเลกุลของพืชสกุลบุหรง (Dasymaschalon) วงศ์กระดังงา 400,000           

คณะวิทยาศาสตร์
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57 เพ่ิมขีดความสามารถของการฟ้ืนฟูป่าเขตร้อนฝ่านการสร้างแบบจ าลองพันธ์ุ 397,950           
58 Scaling Relations of Massive Galaxy Clusters using Weak gravitational Lensing 340,000           
59 การพัฒนาฐานข้อมูลส าหรับคัดกรองผลการตรวจหมู่โลหิตระบบเอบีโอจากวิธีซีโรโลยีท่ีมีข้อบ่งช้ีลักษณะไม่ชัดเจน 338,800           
60 การพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์รูปแบบการกลายพันธ์ุของนิวคลีโอไทด์ เพ่ือยืนยันหมู่เลือดระบบเอบีโอระดับยีน 338,800           
61 การศึกษาตัวกรองส าหรับแบบจ าลองสโตแคสติก โวลาทิลิต้ี 326,000           
62 การศึกษาธรณีวิทยาและสภาพแวดล้อมบรรพกาลของแหล่งซากดึกด าบรรพ์ดอยโตน ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก 320,360           
63 การวิเคราะห์สาเหตุการเกิดต าหนิในลวดตาข่ายนิรภัยในระหว่างการทอ 300,300           
64 ความหลากหลายทางพันธุกรรมระดับโมเลกุลของต้นเหม้ียงในเขตภาคเหนือของประเทศไทยและการอนุรักษ์ 264,000           
65 การพัฒนาอุปกรณ์และเคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร์ส าหรับเก็บข้อมูลวิจัยด้านวิทยาศาสตร์บรรยากาศข้ัวโลก ภายใต้ความ

ร่วมมือโครงการวิจัยการส ารวจตามแนวเส้นละติจูด
260,000           

66 การศึกษาล าดับช้ันหินและซากดึกด าบรรพ์ บริเวณชุมชนทวีรัตน์ ต าบลริมกก อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 232,600           
67 คอมพลีทเรกูลาริต้ีของจายโรกรุปเชิงทอพอโลยีและหัวข้อท่ีเก่ียวข้อง 224,600           
68 Catalytic roles of Sm2O3 dopants on ethylene oxide sensing mechanisms of flame-made SnO2 

nanoparticles
180,000           

69 WO3 nanotubes-SnO2 nanoparticles heterointerfaces for ultrasensitive and selective NO2 detections, 
Applied Surface Science

180,000           

70 โครงการผลิตผลงานทางวิชาการ ศูนย์ความเป็นเลิศทางวัสดุศาสตร์ฯ 150,000           
71 การประยุกต์ใช้เซรามิกนาโนคอมโพสิต PNN-PZT เพ่ือการออกแบบการผลิตเคร่ืองมือวินิจฉัยทางการแพทย์ 150,000           
72 Effects of ln on Al-Zn Alloy Anodes produced by Equal Channel Angular Pressing 142,375           
73 กราฟคู่ระดับปลอดภัยส าหรับตัดสินการจับคู่ท่ีเข้ากันของสโมทและมิวท์ 100,000           
74 ระบบการฉีดแบบไหลร่วมกับกล้องถ่ายภาพบนโทรศัพท์เคล่ือนท่ีส าหรับการวิเคราะห์ปริมาณไนไตรท์ในน้ าตัวอย่างแบบ

อัตโนมัติ
100,000           

75 โครงการงบอัดฉีด ปีงบประมาณ 2562 100,000           
76 การพัฒนาเคร่ืองต้นแบบในการวัดอุณหภูมิผิวหนังส าหรับผลิตภัณฑ์ฟ้ืนฟูผิวด้วยพลาสมาเย็น 80,000              
77 ความหลากหลายระดับเบตา และกลไกการรวมชุมชีพในภูมิทัศน์   ป่าไม้ของประเทศไทย 50,000              

คณะวิทยาศาสตร์



รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ด้านอ่ืนๆ ประจ าปีงบประมาณ 2562
คณะ/ ส่วนงาน ล าดับท่ี ช่ือโครงการ งบประมาน

78 การสังเคราะห์และทดสอบการเร่งปฏิกิริยาของตัวเร่งปฏิกิริยาเฮเตอร์โรพอลิแอซิดส าหรับปฏิกิริยาเอสเตอริฟิเคช่ัน 50,000              
79 ระบบวางแผนการจัดส่งสินค้าให้ถึงจุดหมายในเวลาท่ีก าหนดภายใต้ความไม่แน่นอนของการเดินทาง 50,000              
80 การจ าแนกคุณลักษณะของใบกะเพราและใบโหระพาด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพและการท าเหมืองข้อมูล 50,000              
81 การสร้างโมเดลรู้จ ารหัสนักศึกษาท่ีเขียนด้วยลายมือเพ่ือการตรวจสอบใบงานอัตโนมัติ 50,000              
82 เทคนิคการจ าแนกข้อมูลส าหรับเซทเปิดแบบเชิงลึก และการประยุกต์ใช้ในการรู้จ าประเภทอาหาร 50,000              
83 การพัฒนาตัวแบบ deep neural network ส าหรับการท านายภูมิอากาศในระยะส้ัน 50,000              
84 การประยุกต์ใช้ตัวแบบ Gamma Exponentiated Weibull-Poisson 50,000              
85 สถิติไม่อิงพารามิเตอร์ส าหรับทดสอบภาวะความเท่ากันของความแปรปรวน 2 ประชากร 50,000              
86 ศิลาวรรณนาและธรณีเคมีของหินพนังหินอัคนีแทรกซ้อนระดับต้ืนสีเข้ม บริเวณเข่ือนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก 50,000              
87 การติดตามการเปล่ียนแปลงประชากรไพรเมตท่ีอาศัยในแหล่งชุมชนมนุษย์ในประเทศไทยอย่างต่อเน่ือง ระยะท่ี 3 50,000              
88 ผลของการเติมไอออนประจุบวกบางชนิดต่อการดูดซับไนเทรตโดยพืชน้ าบางชนิด 50,000              
89 การดูดซับสีย้อมอินดิโกคาร์มีนจากสารละลายโดยตัวดูดซับนาโนแมกนีเซียมเฟร์ไรต์ 50,000              
90 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีใน Seseli mairei Wolff 50,000              
91 การพัฒนาลิแกนด์กลุ่มคาร์บอกซิเลตจากชีวมวล เพ่ือใช้ศึกษาการสังเคราะห์โครงข่ายโลหะ-อินทรีย์ 50,000              
92 การพัฒนาฟิล์มแบคทีเรียเซลลูโลส-สตาร์ชนาโนคอมพอสิตส าหรับการประยุกต์ในทางวิศวกรรมเน้ือเย่ือ 50,000              
93 การเปรียบเทียบสมรรถภาพและความคุ้มทุนของการใช้คอมพิวเตอร์ในระบบ Cluod เพ่ือท าการจ าลองทางเคมีใน

งบประมาณท่ีจ ากัด
50,000              

94 อันดับบางส่วนธรรมชาตอบนก่ึงกรุปของการแปลงท่ีสองเซตย่อยไม่แปรเปล่ียน 50,000              
95 ปัญหาการแยกของการส่งไม่เชิงเส้นในปริภูมิบานาค 50,000              
96 กรุปแอคชันและจตุรัสกลลานนา 50,000              
97 ทฤษฎีบทจุดทับกันส าหรับการส่งแบบหดตัวจีราฟต้ีบนปริภูมิเมตริกวางนัยท่ัวไปพร้อมด้วยกราฟระบุทิศทาง 50,000              
98 ผลการแปลงฟูเรียร์เชิงการคูณและการประยุกต์ 50,000              
99 ทฤษฎีบทจุดตรึงส าหรับการส่งแบบเกราฟตีด้วยสองเมทริกในทีเมทริกโดยใช้กราฟ 50,000              

100 อันดับบางส่วนธรรมชาติบนก่ึงกรุปของการแปลงท่ีสองเซตย่อยไม่แปรเปล่ียน 50,000              
101 จ านวนโดมิเนชันของไดกราฟหนังสือ 50,000              

คณะวิทยาศาสตร์



รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ด้านอ่ืนๆ ประจ าปีงบประมาณ 2562
คณะ/ ส่วนงาน ล าดับท่ี ช่ือโครงการ งบประมาน

102 ทฤษฎีบทจุดตรึงร่วมส าหรับการส่งแบบหดตัวในบางปริภูมิและการประยุกต์ 50,000              
103 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขท่ีมีประสิทธิภาพส าหรับการหาค าตอบของสมการบอสซินิคค์ท่ีปรากฏในน้ าต้ืน 50,000              
104 การวิเคราะห์เชิงเรขาคณิตส าหรับปัญหากล่องบนคานรูปส่ีเหล่ียมคางหมู 50,000              
105 การแปลงแบบพหุนามของความหนาแน่นของคอปูลา 50,000              
106 สมการเชิงฟังก์ชันบางรูปแบบ 50,000              
107 การเปรียบเทียบสมบัติการไหลของเลือดในหลอดเลือดแดงท่ีตีบในรูปแบบท่ีต่างกัน 50,000              
108 การขนส่งข้อมูลด้วยการสนับสนุนจากไอโอทีส าหรับวิดีโอสตรีมม่ิงแบบปรับบิตเรตได้บนเครือข่ายแบบมีคอนเทนต์เป็น

ศูนย์กลาง
30,000              

109 ประสบการณ์เคยโดนรังแกของหญิงข้ามเพศ ในจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย 30,000              
110 ผลกระทบของการศัลยกรรมแปลงเพศต่อคุณภาพชีวิตของผู้หญิงข้ามเพศในประเทศไทย 30,000              
111 การเตรียมและสมบัติของเซรามิก Pb(Zn1/2W1/2)O3-PbZrO3 ส าหรับอุปกรณ์กักเก็บพลังงาน 30,000              
112 การประยุกต์เรดาร์หย่ังลึกพ้ืนดินส าหรับการส ารวจความลึกของอ่างเก็บน้ าห้วยแก้วในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 30,000              
113 การส ารวจคล่ืนไหวสะเทือนแบบสะท้อน 2 มิติ เพ่ือหาแนวรอยเล่ือน บริเวณ ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 30,000              
114 การแยกและเก็บรวบรวมเช้ือแบคทีเรียชนิด Xanthomonas oryzae pv. Oryzae ท่ีก่อโรคขอบใบแห้งในข้าวจากพ้ืนท่ี

เพาะปลูกในจังหวัดเชียงใหม่
30,000              

115 ความหลากหลายของชนิดและการปรากฏของแมลงหนอนปลอกน้ าตัวเต็มวัยบริเวณต้นน้ าล าธาร จังหวัดเชียงใหม่ 30,000              
116 แบบจ าลองแบบฟังก์ชันนอลความหนาแน่นเชิงพลวัตระดับมีโซและผลของอุณหภูมิต่อสัณฐานวิทยาของโคพอลิเมอร์ 30,000              
117 การกระท าของกรุ๊ปวางนัยท่ัวไปของเฮค H(?m) บน ?MQ? และสับออร์บิทัลกราฟ 30,000              
118 ตัวด าเนินการแบบถ่วงน้ าหนักบนพีชคณิตนอร์มของฟังก์ชัน 30,000              
119 การแบ่งส่วนภาพโดยวิธีเลเวลเซตและการประยุกต์ใช้กับการตรวจจับหลังคาจากรูปถ่ายดาวเทียม 30,000              
120 เสถียรภาพและการควบคุมระบบท่ีมีความสามารถในการจัดเรียงตัวด้วยตัวเองแบบมีตัวหน่วง 30,000              
121 การศึกษาวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิการผลิตบัณฑิตศึกษาในรอบทศวรรษท่ีผ่านมาของภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10,000              

122 การศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการไม่ส าเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษาของนักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ
วิทยาศาสตร์

10,000              

คณะวิทยาศาสตร์



รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ด้านอ่ืนๆ ประจ าปีงบประมาณ 2562
คณะ/ ส่วนงาน ล าดับท่ี ช่ือโครงการ งบประมาน

123 การศึกษาการรับข้อมูลข่าวสารผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ช่องทางอีเมล์และเฟสบุ๊กกรุ๊ป ส าหรับบุคลากรภาควิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

10,000              

124 ระบบบริหารจัดการงานซ่อมบ ารุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ พัสดุ และครุภัณฑ์ ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

10,000              

125 การพัฒนาระบบการจัดการส่งการบ้านออนไลน์ ส าหรับภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

10,000              

126 การศึกษาศิลาวรรณนาและธรณีเคมีของหินแกรนิทอยด์และหินแปร บริเวณใกล้ทางแยกแม่แขม ต.บ่อเหล็กลอง อ.ลอง จ.
แพร่

10,000              

127 การทดลองหาเวลาและอุณหภูมิท่ีเหมาะสมในการวิเคราะห์หาค่า Loss On Ignition 10,000              
128 การศึกษาประสิทธิภาพช่องทางการส่ือสารข้อมูลข่าวสารผ่านส่ือออนไลน์ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 10,000              
129 การสร้างกรอบการวางแผนและติดตามครุภัณฑ์ กรณีศึกษาหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10,000              

130 การวิเคราะห์รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 ประจ าปีการศึกษา 2558 - 2560

10,000              

131 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 10,000              
132 การวิเคราะห์การบริหารงบประมาณเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - 2561 ของคณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10,000              

133 การส ารวจความคิดเห็นต่อการจัดการค่าบริหารโครงการของทุนวิจัย 10,000              
134 การส ารวจความต้องการและประสิทธิภาพการให้บริการของศูนย์กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน 10,000              
135 คู่มือระบบการจองใช้งานเคร่ืองมือของศูนย์เคร่ืองมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการพัฒนาปัญหา

ข้อบกพร่องท่ีเกิดข้ึน (เฉพาะส่วนผู้ใช้บริการ)
10,000              

136 55 ปี ความร่วมมือนานาชาติด้านการวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 10,000              
137 ผลสัมฤทธ์ิการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10,000              

คณะวิทยาศาสตร์



รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ด้านอ่ืนๆ ประจ าปีงบประมาณ 2562
คณะ/ ส่วนงาน ล าดับท่ี ช่ือโครงการ งบประมาน

1 การวิเคราะห์และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมระบบอัจฉริยะเฝ้าติดตามและตรวจสอบดูแลการท างานของเคร่ืองจักร 
พร้อมระบบดิจิทัล

14,200,000      

2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลแหล่งท่องเท่ียว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 5,299,000         
3 พัฒนาฐานข้อมูลแหล่งท่องเท่ียว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 5,299,000         
4 การศึกษาและพัฒนาซีลรองเพลากังหันน้ าของเข่ือนสิริกิต์ิ 3,400,000         
5 การศึกษาด้วยวิธีการทดลองถึงพฤติกรรมการคืบและการคลายความเค้นของหินดินเหนียวภายใต้เง่ือนไขการท าเหมืองเปิด

แม่เมาะ
3,234,890         

6 Industry 4.0 for SMEs - EU Horizon 2020 RISE program 3,000,000         
7 การพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโทและการท าวิจัยร่วมกับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 3,000,000         
8 การพัฒนาอุปกรณ์ส าหรับตรวจสอบโรคแมลงในข้าวเปลือกหลังการเก็บเก่ียวและการเปล่ียนแปลงกล่ินหืนข้าวกล้องโดยใช้

เทคโนโลยีจมูกอิเล็กทรอนิคส์
2,626,000         

9 การพัฒนาวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีตชนิดผสมร้อนท่ีมีส่วนผสมของปูนไฮเดรทไลม์ เพ่ือเพ่ิมคุณสมบัติความต้านทานการพัง
พิบัติจากน้ าและความช้ืน (Step)

2,520,000         

10 การพัฒนาแนวทางในการออกแบบฐานรากอาคารและถนนเพ่ือลดความเสียหายจากดินบวมตัวในพ้ืนท่ี กฟผ.แม่เมาะ 1,996,837         
11 การพัฒนาวัสดุพ้ืนทางถนนแห่งอนาคต บนพ้ืนฐานแนวคิดวัสดุหลากหลายหน้าท่ีและการพัฒนาอย่างย่ังยืน 1,898,000         
12 พฤติกรรมจุดต่อภายนอกของอาคารพ้ืนคอนกรีตท้องเรียบอัดแรงกระแทกจากแผ่นดินไหว 1,898,000         
13 การดัดแปลงวิธีการทางฟัซซ่ีในการแก้ปัญหาแนปแซกแบบสามมิติหลายวัตถุประสงค์ 1,898,000         
14 การพัฒนาวัสดุก่อสร้างทางเลือกใหม่จากหิน Rhyolite เพ่ือเพ่ิมมูลค่าเชิงพาณิชย์ (Step) 1,684,100         
15 การพัฒนาหุ่นยนต์การตรวจตราขนาดเล็ก 1,265,000         
16 การพัฒนากล้องมัลติสเปกตรัมส าหรับตรวจวัดระดับไนโตรเจนในข้าวระยะต้นกล้า 1,193,050         
17 การศึกษาวิจัยและตรวจสอบการส ารวจวัดเพ่ือหาปริมาตรขุดขนดินและความถูกต้องหมุดควบคุมบริเวณเหมืองแม่เมาะ 

(Third Party)  ประจ าปี 2561
1,113,000         

18 การพัฒนาต้นแบบระบบติดตามสถานะกระบวนการผลิตแบบเรียบไทม์ส าหรับอุตสาหกรรมทอลวดตาข่าย 1,085,000         
19 ระบบหุ่นยนต์ช่วยกายภาพบ าบัดข้อเท้า : ปีท่ี 2 1,074,456         
20 Green Eco Geopolymer การพัฒนาวัสดุก่อสร้าง เพ่ือส่ิงแวดล้อมจากผงฝุ่นปูนขาว (Step) 610,000           

คณะวิศวกรรมศาสตร์



รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ด้านอ่ืนๆ ประจ าปีงบประมาณ 2562
คณะ/ ส่วนงาน ล าดับท่ี ช่ือโครงการ งบประมาน

21 การพัฒนาอุปกรณ์บันทึกาพสามมิติระหว่างการขุดเจาะอุโมงค์ด้วย TBM (Step) 604,000           
22 การพัฒนาอัลกอริทึมเพ่ือแบ่งส่วนโซนลิมโฟไซต์แบบอัตโนมัติ ส าหรับการทดสอบปริมาณการแบ่งตัวของทีลิมโฟไซต์โดยใช้

เทคโนโลยีโครโออิมเมจจ้ิง
600,000           

23 การกระท าทางสวิตช์โดยนัยท่ัวไปบนพ้ืนฐานการมอดูเลตแบบสเปซเวกเตอร์เพ่ือปรับปรุงสมรรถนะของคอนเวอร์เตอร์
ก าลังแบบสองทิศทางชนิดเฟสเดียวสามก่ิงส าหรับการประยุกต์ใช้ในระบบโครงข่ายไฟฟ้ากระแสตรงขนาดเล็กมาก

600,000           

24 การควบคุมความถ่ีของระบบไฟฟ้าแบบปรับค่าได้ ด้วยวิธีการควบคุมแบบเป็นล าดับข้ันส าหรับยานยนต์ไฟฟ้าท่ีเช่ือมต่อเข้า
กับระบบไฟฟ้า

600,000           

25 การควบคุมการไหลแบบแยกตัวบนใบกังหันท่ีได้รับเวคท่ีทางเข้าโดยใช้ส่ิงกีดขวางการไหลขนาดเล็ก 600,000           
26 การศึกษาผลกระทบและจัดท าแผนธุรกิจ (Business Plan) โรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหารครบวงจร (Innovation Food

 Fabrication Pilot Plant)
580,000           

27 การพัฒนาวัสดุช้ันทางจากวัสดุช้ันทางเดิมมาใช้งานใหม่ท่ีถูกปรับปรุงคุณภาพคร้ังท่ีสองด้วยแอสฟัลต์อิมัลชัน 502,000           
28 การพัฒนาเคร่ืองยกส่ิงของแบบก่ึงอัตโนมัติส าหรับเคล่ือนย้ายและยกกระสอบเพ่ือเทส่ิงบรรจุลงในถัง (Step) 425,000           
29 การใช้อากาศยานไร้คนขับช่วยกระจายสัญญาณโทรศัพท์มือถือ 355,000           
30 การออกแบบและพัฒนาระบบค านวณค่าบริการจอดรถ (Step) 325,000           
31 Drone 3D Mapping Cloud Service for Construction Business (Step) 278,000           
32 การพัฒนาระบบค้นหาต าแหน่งค าของเสียงในคลิปวีดีโอออนไลน์ (Step) 270,000           
33 การวิเคราะห์และปรับปรุงระบบคุณภาพโดยใช้หลักการซิกส์ซิกม่าร่วมกับการวิเคราะห์ต้นทุนการไหลวัสดุ: กรณีศึกษา 

บริษัท เมชเทค จ ากัด: ระยะท่ี 1
264,000           

34 Visible Light  Indoor Positioning System 158,485           
35 Numerical modeling and validation of heat transfer in two-dimensional granular solids under a 

mechanical loading
142,375           

36 การศึกษาและการวางแผนเบ้ืองต้นเพ่ือปรับปรุงระบบการผลิตและคุณภาพโดยใช้หลักการบริหารงานระบบคุณภาพ 
กรณีศึกษา บริษัท ไทย ซินเทอร์ด เมช จ ากัด: ระยะท่ี 2

132,000           

37 วิธีการมอดูเลตความกว้างพัลส์โดยอาศัยคล่ืนพาห์แบบไม่ต่อเน่ืองส าหรับอินเวอร์เตอร์แหล่งจ่ายแรงดันสามก่ิงจ่ายให้กับ
โหลดสองเฟสแบบสมดุลและไม่สมดุล

100,000           

คณะวิศวกรรมศาสตร์



รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ด้านอ่ืนๆ ประจ าปีงบประมาณ 2562
คณะ/ ส่วนงาน ล าดับท่ี ช่ือโครงการ งบประมาน

1 การผลิตทรัพยากรสารนิเทศและนวัตกรรมการจัดการศึกษาเพ่ือหนุนเสริมการเรียนรู้ ด้านพหุวัฒนธรรมศึกษาในระดับ
ปฐมวัยและประถมศึกษาแบบมีส่วนร่วมในพ้ืนท่ี จังหวัดเชียงใหม่

5,789,900         

2 การพัฒนามโนทัศน์วิทยาศาสตร์ยุคใหม่ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 1,419,220         
3 รูปแบบการพัฒนานักศึกษาครูสังคมศึกษาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการวิจัยอย่างมืออาชีพ 100,000           
4 บทบาทของอาจารย์ในการช่วยเหลือทางการศึกษาส าหรับนักศึกษาพิการ 25,000              

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1 พ้ืนท่ีทางสังคมของชุมชนในเขตเมืองเก่าเชียงใหม่ 20,000              

1
การสร้างพ้ืนท่ีความรู้ในสังคมพหุวัฒนธรรมของกลุ่มคนท่ีก าลังก่อตัวข้ึนใหม่ในกระบวนการเปล่ียนผ่านเข้าสู่สังคมสมัยใหม่ 9,000,000         

2 จีนข้ามชาติรุ่นใหม่ในยุคโลกาภิวัตน์ 7,603,800         
3 Building Policy Research Capacity in Myanmar: Capacity Building for Teaching and Research in Social 

Sciences at the University of Mandalay
7,323,100         

4 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นท่ี 21 ผศ.ดร.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ และนางสาวภัทริยา  คงธนะ 1,802,000         
5 ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นท่ี 21 1,802,000         
6 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นท่ี 21 อาจารย์ ดร.ประสิทธ์ิ ลีปรีชา และนายสงกรานต์ จันต๊ะคาด 1,802,000         
7

โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นท่ี 21 รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา ศิริผล และ นายพิทธิกรณ์ ปัญญามณี 1,802,000         

8 การบริโภคละครโทรทัศน์ผ่านเว็บไซต์ในกลุ่มประเทศอาเซียนและจีน: กรณีศึกษาประเทศเวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย 
และจีน

1,751,160         

9 ศาสนาในประชาคมอาเซียน : ความขัดแย้ง นโยบายและแนวทางการปฏิบัติ 1,671,080         
10 การเมืองว่าด้วยส่วย การรีดไถ และนายหน้าเอกสารกับปัญหาการจัดการแรงงานข้ามชาติ 844,000           
11 พนันกีฬาออนไลน์และเกมส์กีฬา eSports ในสังคมไทยยุคดิจิทัล 809,820           
12 ครรภ์ของชาติ: การสร้างวินัยการเจริญพันธ์ุและประวัติศาสตร์ว่าด้วยรัฐกับเพศวิถีของผู้หญิงในไทย 748,000           
13 การตีตรา การสนับสนุนทางสังคม และการปรับตัวในการเข้าสู่การเป็นเป็นแม่เล้ียงเด่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ 600,000           
14 เครือข่ายข้ามแดนและการสร้างอัตลักษณ์ของชุมชนชาวอินเดียในเชียงใหม่ 500,000           

คณะศึกษาศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์



รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ด้านอ่ืนๆ ประจ าปีงบประมาณ 2562
คณะ/ ส่วนงาน ล าดับท่ี ช่ือโครงการ งบประมาน

15 การประเมินผลศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด าริของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเน่ืองจากพระราชด าริ  และศูนย์
เรียนรู้ตามแนวพระราชด าริของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ  ประจ าปีงบประมาณ 2561

500,000           

16 Curating the Intangible Cultural Heritage of Ethno-museum: A Comparative Study between Thailand and 
Indonesia

200,000           

1 การพัฒนาและทดสอบวัคซีนส าหรับโรคพีอาร์อาร์เอสและโรคไข้หวัดสุกร 10,578,400      
2 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นท่ี 21 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2,382,000         
3 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รุ่นท่ี 21 2,382,000         
4 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นท่ี 21 2,382,000         
5 ศูนย์วิจัยชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ 2562 1,840,000         
6 การพัฒนาผลิตภัณฑ์นาโนยาสอดเต้าจากสารธรรมชาติเพ่ือใช้รักษาโรคเต้านมอักเสบในโคนม 1,812,020         
7

ศูนย์วิจัยเพ่ือการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมส าหรับสุขภาพและผลผลิตของสัตว์ ประจ าปีงบประมาณ 2562 1,700,000         

8 การศึกษาความชุกและปัจจัยเส่ียงของโรคติดเช้ือน าโดยพาหะดูดเลือดในสัตว์ป่าเล้ียงลูกด้วยนมในสวนสัตว์ประเทศไทย 1,645,750         
9 การเพาะแยกเช้ือเฮอร์ปีส์ไวรัสในช้างเอเชียในห้องปฏิบัติการ 1,500,000         

10 การวิเคราะห์โปรติโอมิกในซีร่ัมเพ่ือใช้ในการติดตามการตอบสนองต่อการรักษาในสุนัขท่ีมีภาวะล้ินหัวใจไมตรัลเส่ือม 1,500,000         
11 คุณลักษณะของเช้ือจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารของช้างเอเชียนวัตกรรมเพ่ือความเข้าใจและการจัดการสุขภาพช้าง 1,500,000         
12 ศูนย์วิจัยช้างและสัตว์ป่า ประจ าปีงบประมาณ 2562 1,400,000         
13 การพัฒนาสารสกัดข่าเป็นสารเสริมในอาหารสัตว์ปีกและสุกรสาหรับกระตุ้นการเจริญเติบโต และป้องกันการติดเช้ือซัล

โมเนลล่าในไก่เน้ือ และการติดเช้ืออีโคลัยในสุกรอนุบาล
990,000           

14 กลุ่มวิจัยบูรณาการวิจัยเวชศาสตร์ป้องกันทางสัตวแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ 2562 920,000           
15 Virucidal activity tests of Astop, Crente, and Pacoma against Porcine reproductive and respiratory 

syndrome virus (PRRSV-US), classical swine fever virus (CSFV), Foot and mouth disease virus (FMDV-A,O), 
Highly pathogenic avian influenza virus (HPAI-H5N1),

650,000           

16 การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันในโคท่ีรับวัคซีนรวมโรคปากและเท้าเป่ือยและโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย 601,500           

คณะสังคมศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์



รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ด้านอ่ืนๆ ประจ าปีงบประมาณ 2562
คณะ/ ส่วนงาน ล าดับท่ี ช่ือโครงการ งบประมาน

17 การแสดงออกของนิวโตฟิล เจลาติเนส-แอซโซซิเอเตด ไลโปคาลิน และทรานส์ฟอร์มิงโกรทแฟกเตอร์เบต้า ในเซลล์ไตแมว
ท่ีถูกเหน่ียวน าด้วยดอกโซรูบิซินและแมวป่วยโรคไตเร้ือรังท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ

600,000           

18 การสร้างเน้ือเย่ือกระดูกอ่อนช้างนอกร่างกาย 600,000           
19 การติดต่อของโรคติดเช้ือจิอาร์เดียและคริปโตสปอริเดียม ระหว่างสุนัขและโคนมในฟาร์ม 600,000           
20 การพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพของน้ ายาจุ่มหัวนมท่ีมีส่วนประกอบของกรดไขมันในการลดปริมาณเช้ือจุลชีพก่อโรค

เต้านมอักเสบในโคนม
522,000           

21 โครงการโพรไบโอติกจากยีสต์ท่ีมีชีวิตเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการหมักย่อยอาหารการผลิตน้ านมและสุขภาพของโคนม 400,000           
22 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการฟ้ืนตัวของภาวะเอ็นอักเสบในม้ากีฬาชนิดตีโปโล ท่ีได้รับการรักษาด้วยเลเซอร์ และคล่ืน

เสียงความถ่ีสูง
150,000           

23 การรักษาโรคเต้านมอักเสบชนิดไม่แสดงอาการแบบเร้ือรังจากการติดเช้ือ S.agalactiae ด้วยผลิตภัณฑ์อุลตร้าคอร์น 100,100           
24 ผลของการให้วัคซีน GnRH ต่อการสร้าง GnRH antibody, ระดับ serum testosterone การเกิดผลไม่พึงประสงค์ และ

การเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมในล่อเพศผู้
100,000           

25 การตรวจวิเคราะห์การแสดงออกของแอนติเจน MAGE-1 ในเน้ือเย่ีอเต้านมปกติและเน้ืองอกเต้านมของสุนัขด้วยวิธี อิมมู
โนฮีลโตเคมี

100,000           

26 การศึกษาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์อัลตร้าคอร์น (Ultra-Corn) ในการกระตุ้นการตอบสนองต่อวัคซีนป้องกันโรคปาก
และเท้าเป่ือย(FMD) ในสุกร

96,800              

27 ความชุก การระบุเอกลักษณ์และลักษณะทางพันธุกรรมของหนอนพยาธิฟิลาเรียของสุนัขและแมวในจังหวัดเชียงใหม่ 50,000              
28 ปัจจัยเส่ียงระดับฝูงส าหรับผลบวกทางโลหิตวิทยาของโรคคอบวมในโคนมในจังหวัดเชียงใหม่ 30,000              
29 น าร่องการศึกษาอุณหภูมิ ความช้ืน และระดับแก็สแอมโมเนียในฟาร์มม้าชนิดโรงเรือนเปิดในเขตภูมิประเทศร้อนช้ืน ด้วย

เคร่ืองมือชุดระบบติดตามและแจ้งเตือนแบบออนนไลน์ต้นแบบ
30,000              

1 โครงการนวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากเหม้ียงเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจและการพัฒนาชุมชนท่ีย่ังยืน 8,500,000         
2 การปรับปรุงสายพันธ์ุแบคทีเรียกรดแลกติกเพ่ือการผลิตกรดแลกติกรูปแอลหรือดีจากลิกโนเซลลูโลส 2,322,000         
3 ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่น 20 (ดร.ทนงศักด์ิ) 2,322,000         
4 การผลิตสารเอกซ์โซพอลิแซคคาร์ไรด์มูลค่าสูงด้วยจุลินทรีย์ จากชีวมวลราคาถูก และแนวทางการดัดแปลงและการ

ประยุกต์ใช้ทางอุตสาหกรรม
2,322,000         

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะอุตสาหกรรมเกษตร



รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ด้านอ่ืนๆ ประจ าปีงบประมาณ 2562
คณะ/ ส่วนงาน ล าดับท่ี ช่ือโครงการ งบประมาน

5 ผลของการลดอุณหภูมิแบบสุญญากาศและการใช้บรรจุภัณฑ์ EMA ต่อความปลอดภัยของผักสลัดตัดแต่งพร้อมบริโภค 2,100,000         
6 การพัฒนาอินดิเคเตอร์บ่งช้ีการเน่าเสียของผักสลัดตัดแต่งพร้อมบริโภคเพ่ือใช้ติดตามความสดและความปลอดภัยในสายโซ่

อุปาทาน
1,878,000         

7 ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นท่ี 20 (ดร.ชาติชาย) 1,792,000         
8 เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์ทนน้ ามันจากยางพาราผสมแป้งและตัวประสานรังไหม 990,550           
9 การพัฒนาเจลเคลือบไข่ต้นทุนต่ าเพ่ือยืดอายุการเก็บรักษาไข่ไก่สด 916,400           

10 การพัฒนาสารให้สีธรรมชาติจากดอกอัญชันด้วยเทคนิคโคพิกเมนต์เทชัน 389,000           
11 Development of Kaipen (Mekong river weed) cracker 148,550           
12 Composite gel beds-based alginate, indicators, and agricultural waste and the application for moisture 

and pesticide adsorbent in packaging system of foods and fresh produce
142,375           

1 โครงการการศึกษาข้อมูลระบบโลจิสติกส์กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเบ้ืองต้นเพ่ือเตรียมความพร้อมการเป็นมหานคร
แห่งเอเชีย ระยะท่ี 2

4,029,900         

2
การศึกษาข้อมูลระบบโลจิสติกส์กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเบ้ืองต้นเพ่ือเตรียมความพร้อมการเป็นมหานครแห่งเอเชีย 2,367,700         

1 พัฒนาเมืองเฟอร์นิเจอร์ 50,000,000      
2 โครงการจัดท าแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าเชียงใหม่ 4,784,400         

3 โครงการศึกษาวิจัยปัญหาเฉพาะด้านของประเทศและน าเสนอแนวความคิดในการแก้ไขปัญหา 2,770,000         
1 โครงการเกมร าไทย 1,690,230         
2 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพ่ือการเลือกสถานท่ีท่องเท่ียวโดยใช้เทคนิคเหมืองความคิด 600,000           
3 อัลกอริทึมการวางแผนการท่องเท่ียวตามความจ ากัดของเวลา 600,000           
4 การสร้างฐานข้อมูลสมุนไพรไทยและระบบรู้จ า โดยใช้การเรียนรู้เชิงลึก ร่วมกับเทคนิคการป้องกันปัญหาโอเว่อร์ฟิต 

กรณีศึกษา พืชสมุนไพรท่ัวไปของเชียงใหม่
544,000           

5 การพัฒนาระบบสารสนเทศการขนส่งทางถนน 502,000           
6 โครงการการพัฒนาเว็บไซต์ภายใต้แบรนด์ Be Alla Organic Beauty 370,000           
7 การวิจัยเชิงปฏิบัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบลีน กรณีศึกษาในประเทศไทย 150,000           

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการ
ทางทะเล

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี



รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ด้านอ่ืนๆ ประจ าปีงบประมาณ 2562
คณะ/ ส่วนงาน ล าดับท่ี ช่ือโครงการ งบประมาน

8 ดิจิไทซ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 มิติ และ 3 มิติ  เพ่ือการวางแผนด้านการท่องเท่ียวและการจราจร 30,000              
9 การพัฒนาฐานข้อมูลค าศัพท์ภาษาไทย ส าหรับวิเคราะห์ข้อมูล  ส่ือสังคมออนไลน์ของไทย 30,000              

10 การศึกษาผลกระทบของปรากฎการณ์แมทธิวต่อผู้ได้รับทุนรัฐบาลไทย 30,000              
11 ความตรงและความน่าเช่ือถือของโปรแกรมตรวจวัดความเร็ว เพ่ือประเมินความเร็วในการเดินในผู้สูงอายุสุขภาพดี 30,000              
12 กระบวนการพัฒนาเกมส่งเสริมการเรียนรู้บนมือถือโดยใช้การออกแบบเกม   จากประสบการณ์และส่วนติดต่อของผู้ใช้ใน

ตลาดเกมดิจิทัล
30,000              

13 ขอบข่ายค าศัพท์และวลีภาษาจีนท่ีใช้บ่อยส าหรับงานบริการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 30,000              
14 ระบบติดตามการส่งเอกสารการฝึกงานสหกิจส าหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา 30,000              
15 ระบบติดตามและฐานข้อมูลและสืบค้นข้อมูลนักศึกษาบัณฑิตศึกษา  วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี 30,000              
16 การก าหนดรูปแบบสมรรถนะส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ วิทยาลัยศิลปะ ส่ือและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
30,000              

17 การศึกษาและเปรียบเทียบสมรรถนะของการบูรณาการการเรียนรู้ร่วมการท างาน ของวิทยาลัยศิลปะ ส่ือและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

30,000              

18 การพัฒนาระบบบริหารลูกหน้ีเพ่ือใช้ในการตัดสินใจของวิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 20,000              
19 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 15,000              

ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา 1 ประสิทธิภาพการจัดการธาตุอาหารในข้าวเพ่ือเพ่ิมปริมาณผลผลิตและคุณภาพทางโภชนาการ 1,480,000         

1
การพัฒนานวัตกรรมระบบค่ัวกาแฟแบบอัจฉริยะ 1,980,000         

2 การผลิตวัสดุซ่อมแซมกระดูกมนุษย์จากกระดูกสัตว์ให้แข็งเหนียวย่ิงยวดโดยการดัดแปรด้วยพลาสมาและล าไอออน : การ
หาสมบัติทางกายภาพ ทางเคมี และทางกลศาสตร์

1,118,000         

3
เทคโนโลยีการผลิตยูโคมิสเป็นไม้ตัดดอกตลอดปี 507,000           

4
การพัฒนากระบวนการผลิตขนมงาเมิงไตโดยใช้เคร่ืองมือแบบก่ึงอัตโนมัติ 500,000           

วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี



รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ด้านอ่ืนๆ ประจ าปีงบประมาณ 2562
คณะ/ ส่วนงาน ล าดับท่ี ช่ือโครงการ งบประมาน

5 ผลของขนาดหัว และการเก็บเก่ียวต่อการเติบโต และการออกดอกของยูโคมิส 435,000           
6 การพัฒนาเคร่ืองนวดชาแบบก่ึงอัตโนมัติในการผลิตชากาขาว 400,000           

7 เคร่ืองค่ัวกาแฟโดยใช้ระบบสมองกลในการควบคุมการท างาน โครงการพัฒนา Tech-based Startup ด้วยอุทยาน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาคและเครือข่าย (TESNet) รอบ 2

400,000           

1 Thailand HIV/AIDS and Infectious Disease Clinical Trials Unit (THAI CTU) 2018 31,950,770      
2 แนวทางปฏิบัติท่ีดีในผู้ป่วยท่ีมีเส้นฟอกไต 5,618,961         
3 Randomized Trial to Prevent Vascular Events in HIV - REPRIEVE (A5332) 2,290,435         
4 Phase III Study of the Virologic Efficacy and Safety of Dolutegravir-Containing versus Efavirenz-Containing 

Antiretroviral Therapy Regimens in HIV - 1 - Infected Pregnant Women and their Infants
1,550,589         

5 ปัจจัยท่ีเป็นตัวก าหนดความสามารถในการด ารงชีวิตและการปรับตัวในเด็กวัยรุ่นท่ีติดเช้ือเอชไอวีและเด็กวัยรุ่นท่ีได้รับ
ผลกระทบจากการติดเช้ือเอชไอวี

1,415,200         

6 การศึกษาผลของกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างทักษะทางสังคมและอารมณ์ในนักศึกษามหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ 800,000           
7 Prevalence and clinical course of mental health disorders among HIV - infected Thai adolescents 630,894           
8 P1093 : Phase I/II, Multi-Center, Open-Label Pharmacokinetic, Safety, Tolerability and Antiviral Activity 

of GSK1349572, a Novel Integrase Inhibitor, in Combination Regimens in HIV-1 Infected Infants, 
Children and Adolescents

613,800           

9 ภาระและระบบการดูแลโรคหลอดเลือดส่วนปลายในผู้ป่วยไตวาย 502,860           
10 ภาระและระบบการดูแลโรคหลอดเลือดส่วนปลาย (ปี 2561) 438,200           
11 การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพ ประสบการณ์การรับบริการและอุปสรรคในการเข้าถึงบริการสุขภาพของเยาวชนชายท่ีมี

เพศสัมพันธ์กับชายและเยาวชนข้ามเพศท่ีอยู่ร่วมกับเช้ือเอชไอวีในจังหวัดเชียงใหม่
300,000           

12 Open-label access to dolutegravir for HIV-1 infected children and adolescents completing IMPAACT 
Study P1093

156,647           

13 การศึกษา systematic review ด้านผลของเทคนิคด้านวิสัญญี การใส่ shunting และเทคนิคการปิดหลอดเลือดต่อ
ภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัด carotid endarterectomy

50,000              

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ



รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ด้านอ่ืนๆ ประจ าปีงบประมาณ 2562
คณะ/ ส่วนงาน ล าดับท่ี ช่ือโครงการ งบประมาน

1 แผนงานคนไทย 4.0 (ปีท่ี1) 85,000,000      
2 โครงการถ่ายทอดความรู้จากมหาวิทยาลัยสู่ชุมชนผ่านเส้นทางท่องเท่ียวต้นแบบ 9,001,500         
3 โครงการการพัฒนาธุรกิจท่องเท่ียวอัจฉริยะ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 3,366,200         
4 โครงการการพัฒนาหลักสูตรพหุวัฒนธรรมศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัยในพ้ืนท่ีชายขอบ 2,458,000         
5 โครงการพิธีกรรมทางศาสนา:การสถาปนาพ้ืนท่ีศักด์ิสิทธ์ิกับการสร้างความสัมพันธ์ของชุมชนท้องถ่ินเพ่ือการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ
957,000           

6 โครงการการศึกษาและจัดท าแผนพัฒนาการใช้ประโยชน์ท่ีดินภายใต้แผนพัฒนาของเทศบาลต าบลเวียงโดยกระบวนการมี
ส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ท่ีดินในพ้ืนท่ีเมืองชายแดน

789,800           

7 โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยี จากผลงานวิจัยเพ่ือเพ่ิมคุณค่าการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานนิเวศวัฒนธรรม บ้านก่ิวม่วง 
ต าบลดู่พงษ์ อ าเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

745,000           

8 โครงการพัฒนาการการเคล่ือนย้ายแรงงานและการปรับตัวของแรงงานข้ามชาติไทใหญในตลาดแรงงานอาเซียน: 
กรณีศึกษาแรงงานงานข้ามชาติไทใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่

500,000           

9 CoE ศูนย์ความเป็นเลิศพหุวัฒนธรรมและนโยบายการศึกษา (ระยะท่ี 2) 275,000           
10 The conservation of historic town and disaster risk reduction: lessons learned from the Japanese 

'Denkenchiku' system to improve disaster preparedness by local communities in Thailand
252,000           

11 CoE ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเท่ียว ปีท่ี 2 225,000           
12 CoE ศูนย์วิจัยด้านล้านนา 225,000           
13 Democracy Building in the local community through disaster risk management 194,620           
1 ระบบ Machine Learning ต้นแบบส าหรับ Digital Power Plant 3,036,878         
2 การตรวจหาเป้าหมายอัจฉริยะโดยใช้ระบบเรดาร์ทะลุพ้ืนดิน (GPR) ราคาต่ า: การศึกษาความเป็นไปได้ 2,500,000         
3 การพัฒนาระบบหาแหล่งก าเนิดและตรวจจับค าในสัญญาณเสียงส าหรับหุ่นยนต์ดินสอมินิ 1,098,400         
4 การควบคุมแบบลูปเปิดโดยใช้การมองเห็นส าหรับน าทางหุ่นยนต์ ระยะท่ี 2 900,000           
5 การศึกษาเฟอริตินด้วยเทคนิคสเปกโทรอิเล็คโทรเคมีเพ่ือพัฒนาเซนเซอร์ชีวภาพเพ่ือการตรวจประเมินปริมาณเหล็กในบาง

โรค
590,000           

สถาบันวิจัยสังคม

สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์



รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ด้านอ่ืนๆ ประจ าปีงบประมาณ 2562
คณะ/ ส่วนงาน ล าดับท่ี ช่ือโครงการ งบประมาน

1 การผลิตเม็ดเรซินพอลิเอสเทอร์ท่ีย่อยสลายได้เกรดทางการแพทย์และข้ึนรูปเป็นไหมละลายส าหรับงานศัลยกรรม 3,000,000         
2 การบริหารจัดการเครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคเหนือ 1,800,000         
3 โครงการส่งเสริมผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติของ Visiting Professor (Dr.Gonzague Jourdain) 750,000           
4 โครงการส่งเสริมผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติของ Visiting Professor (Prof.Dr.Vu  Ngoc  Phat) 750,000           
5 โครงการส่งเสริมผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติของ ผู้เกษียณอายุ (Assoc.Prof. Dr.Yu Liangdeng) 750,000           
6 โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจ าปีงบประมาณ 2562 500,000           
7 ทดสอบการบันทึกข้อมุล PA 500,000           
8 การวิจัยและพัฒนาทักษะชีวิตแบบมีส่วนร่วมเพ่ือลดความเหล่ือมล้ าและยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในหอพัก

นอนโรงเรียนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม่
135,000           

ส านักบริการวิชาการ 1 ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๖๑ 6,945,900         

1 การพัฒนา Tech-based Startup ด้วยอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคและเครือข่าย (TESNet) รอบท่ี 3 166,728,000    
2 นวัตกรรมพลาสมาเกษตร และอาหารเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ 9,000,000         
3 เร่งรัดเติบโตของผู้ประกอบการจากกระบวนการ Spin-out และวิสาหกิจเร่ิมต้น (Startup) ท่ีมีศักยภาพสูง 5,000,000         
4 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลาสมาแบบจุ่มในการก าจัดสารแคมีและเช้ือจุลินทรีย์ปนเป้ือนในพริก 3,638,400         
5 การพัฒนาวัสดุก่อสร้างทางเลือกใหม่จากหิน Rhyolite เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสู่เชิงพาณิชย์ 3,440,000         
6 Smart Startup Company by GSB Startup 1,640,000         
7 การพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ท่ีมีการเติบโตสูง (Innovative Startup) : กิจกรรมขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยแห่งการ

ประกอบการ (Entrepreneurship Education) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562
1,000,000         

8 เคร่ืองค่ัวกาแฟโดยใช้ระบบสมองกลในการควบคุมการท างาน 917,000           
9 การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ ายาฆ่าเช้ือจุลชีพท่ีด้ือยาปฏิชีวนะ 900,000           

10 เคร่ืองตอกไข่และแยกไข่แดง-ไข่ขาวส าหรับไข่ตกเกรด 898,500           
11 การต่อยอดผลิตภัณฑ์คอมบูชาชนิดเม็ดเคลือบเอนเทอริกและคอมบูชาชนิดแคปซูลเคลือบเอนเทอริกรูปแบบแผง Blister 885,200           
12 Green Eco Geopolymer การพัฒนาวัสดุก่อสร้างเพ่ือส่ิงแวดล้อมจากผงฝุ่นปูนขาว 885,000           
13 พัฒนาเคร่ืองต้นแบบช้ินส่วนในหุ่นยนต์ท่ีสามารถวัดความดันโลหิตแบบสัมผัส 848,600           
14 พัฒนาผลิตภัณฑ์ซับเสียงและกันความร้อนจากฟางข้าวแทนวัสดุท่ีไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพ 785,000           

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ส านักงานมหาวิทยาลัย



รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ด้านอ่ืนๆ ประจ าปีงบประมาณ 2562
คณะ/ ส่วนงาน ล าดับท่ี ช่ือโครงการ งบประมาน

15 เม็ดฟู่สารสกัดเชียงดา (Double action effervescent Gymnemic acid) 720,000           
16 การพัฒนากระดาษฟางข้าวเพ่ือผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัย 719,000           
17 การพัฒนาอุปกรณ์บันทึกภาพสามมิติระหว่างการขุดเจาะอุโมงค์ด้วย TBM 630,000           
18 การพัฒนาระบบค้นหาต าแหน่งค าของเสียงในคลิปวิดีโอออนไลน์ 615,000           
19 Coffee pulp cider การพัฒนากระบวนการผลิตและประยุกต์ใช้น้ าส้มสายชูหมักจากเน้ือผลเชอร์ร่ีกาแฟ 600,000           
20 การพัฒนาเคร่ืองฆ่าเช้ือระบบก่ึงต่อเน่ืองของผักดองบรรจุถุงพลาสติก 550,000           
21 สารสีไฟโคบิลิโปรตีนทนร้อนเพ่ือใช้เป็นสีผสมอาหารและสีย้อมปลอดภัย 500,000           
22 โพรไบโอติกจากยีสต์ท่ีมีชีวิตเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการหมักย่อยอาหาร การผลิตน้ านมและสุขภาพของโคนม 484,000           
23 การพัฒนาเคร่ืองยกส่ิงของแบบก่ึงอัตโนมัติส าหรับเคล่ือนย้ายและยกกระสอบเพ่ือเทส่ิงบรรจุลงในถัง 465,000           
24 การพัฒนากระบวนการผลิตและทดสอบประสิทธิผลทางชีวภาพของสารสกัดใบพลูคาวเข้มข้นสูงเพ่ือต่อยอดในเชิงพาณิชย์

ด้านการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
450,000           

25 ต้นแบบสารสกัดชีวภาพจากใบชาโดยการหมักด้วยจุลินทรีย์เพ่ือเป็นส่วนผสมเคร่ืองส าอางดูแลผิว 450,000           
26 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ SmartAqua: Formulate Your Personal Drink 445,000           
27 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสารสกัดหอมหัวใหญ่ 440,000           
28 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สเปรดผสมน้ ามันเมล็ดชา รสชาติอาหารไทย 433,000           
29 การพัฒนาผลิตภัณฑ์โจ๊กก่ึงส าเร็จรูปจากข้าวอินทรีย์ 5 สี 400,000           
30 Drone 3D Mapping Cloud Service for Construction Business 338,000           
31 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปลานิลเชิงพาณิชย์ด้วยระบบการผลิตความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ 282,960           
32 การพัฒนาเคร่ืองท าความสะอาดและคัดแยกส่ิงเจือปนส าหรับเมล็ดพริกไทย 254,000           
33 กัมม่ีมะขามป้อมอบสูญญากาศ 185,000           
34 การส่งมอบผลการด าเนินงานการพิจารณาคัดเลือกเพ่ือด าเนินการพิจารณาข้อเสนอโครงการ Talent Mobility ติดตาม

ความก้าวหน้าโครงการและติดตามผลการด าเนินการโครงการ (ปิดโครงการ) ประจ าปีงบประมาณ 2562
120,000           

35 ระบบผนังห้องน้ าส าเร็จรูปเพ่ือคนท้ังมวล (Toilet Parttition for Universal Design) 82,500              
36 ระบบห้องน้ าส าเร็จรูปเพ่ือคนท้ังมวล 82,500              

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ด้านอ่ืนๆ ประจ าปีงบประมาณ 2562
คณะ/ ส่วนงาน ล าดับท่ี ช่ือโครงการ งบประมาน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 การศึกษาเปรียบเทียบการใช้ยาสูตรผสม cisplatinumร่วมกับ 5- Fluouracil (5-FU) และ สูตร FOLFOX – IV หรือ  
XelOX หลังจากการท าผ่าตัด radical gastric resection ในผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะอาหาร (Re-Submit)

150,000           



ยุทธศาสตร์ที่ 6 ตามพันธกิจ :  บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ :   เป็นที่ยอมรับของกลุ่มเป้าหมาย และ ได้รับการนึกถึงเป็น “ที่แรก” ในการแก้ไข
ปัญหาส าคัญ และเสริมพลัง (Empowerment) ของชุมชน ท้องถิ่นและสังคม 
โดยใช้ศักยภาพของมหาวิทยาลัยและเครือข่าย 

กลยุทธ์หลัก : 
1. ปรับระบบบริหารจัดการ โดยจัดตั้งส านักงานประสานงานวิชาการเพ่ือสังคม ท าหน้าที่สนับสนุน

งานวิชาการที่จะมีผลกระทบสูงต่อสังคม/ พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิชาการเพ่ือสังคม 
(Centers of Engagement - COEn) ในระดับส่วนงาน ตลอดจนการปรับเปลี่ยนตัวชี้วัด (KPI) 
ของบุคลากรและหน่วยงาน และวิธีการให้ทุนวิจัยทุนแบบ Seed funding ต่อเนื่อง  

2. พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องในงานวิชาการเพ่ือสังคม อันได้แก่นักวิชาการ ผู้ประสานงานชุด
โครงการ (Program Officer)  พ่ีเลี้ยง (Mentor) ผู้บริหารระดับรองหัวหน้าส่วนงาน และ
เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน  

3. พัฒนาระบบข้อมูล (Data) การเก็บและการแสดงผล โดยรวบรวมคลังความรู้พร้อมใช้ นวัตกรรม 
และบทเรียน ที่สามารถแก้ไขปัญหาส าคัญ และเสริมพลัง (Empowerment) ของชุมชน ท้องถิ่น 
และสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน /อาหาร
และสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ / ล้านนาสร้างสรรค์ 
 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 5 ปี 
เป้าหมาย 
ปี 2562 

1. คุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมที่เพ่ิมข้ึนจากการบริการวิชาการองค์
ความรู้พร้อมใช้และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ (ล้านบาท) 

500 100 

2. บทบาทของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในองค์กรด้านบริการวิชาการและ
วิชาการรับใช้สังคม ในระดับท้องถิ่นระดับชาติและนานาชาติ (คน) 

200 40 

3. จ านวนผลงานบริการวิชาการสหวิทยาการที่สร้างผลกระทบสูงในวงกว้างต่อชุมชน/
กลุ่มจังหวัด/ประเทศ (ผลงาน/ชิ้นงาน) 

15 3 

 

  



ยุทธศาสตร์ที่ 7  :  แสวงหารายได้เพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ :   สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน  
ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานหลัก :    

1. ร้อยละของรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายต่อรายได้รวมเพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
2. ร้อยละของเงินรายได้โดยรวม เมื่อเทียบกับรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
3. สัดส่วนเงินสะสมต่อค่าใช้จ่ายรายปี  

กลยุทธ์หลัก : 
1. เพ่ิมรายได้จากการวิจัย บริการวิชาการและการเรียนการสอน 
2. บริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพ 
3. พัฒนาการบริหารสินทรัพย์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (สังหาริมทรัพย์  / อสังหาริมทรัพย์ / 

ทรัพย์สินทางปัญญา) 
4. ระดมทุนจากเงินบริจาคท้ังจากนักศึกษาเก่าและประชาชนทั่วไป 

 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 5 

ปี 
เป้าหมาย 
ปี 2562 

1. ร้อยละของรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายต่อรายได้รวมเพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
(ร้อยละ) 

20% 12% 

2. ร้อยละของเงินรายได้โดยรวม เมื่อเทียบกับรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ร้อยละ) 36% 20% 

3. สัดส่วนเงินสะสมต่องบประจ ารายปี (งบบุคลากรและงบด าเนินงาน) (ปี) 2 2 

 

  



ยุทธศาสตร์ที่ 8  :  บริหารจัดการเชิงบูรณาการ 
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ :   บริหารงานและทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถขับเคลื่อน

 ยุทธศาสตร์และปรับตัวได้เร็วต่อการเปลี่ยนแปลง  
ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานหลัก :    

1. ผลประเมินตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาเพ่ือด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 
2. ระดับผลการประเมินองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส   
3. ร้อยละของการบรรลุผลส าเร็จตามยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ระยะที่ 12 
4. ร้อยละของงบยุทธศาสตร์ต่องบประมาณท้ังหมด 

กลยุทธ์หลัก : 
1. พัฒนามหาวิทยาลัยโดยรวมเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศตามแนวทาง EdPEx 
2. ปฏิรูปโครงสร้าง ระบบบริหารจัดการและบทบาทหน้าที่ของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย 

ให้มีการบูรณาการรองรับยุทธศาสตร์เชิงรุกและตามพันธกิจ   
3. ด าเนินการประเมินตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment; ITA) 
4. ปฏิรูประบบการบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากร  
5. ปฏิรูประบบประชาสัมพันธ์และการจัดท า CMU Branding 
6. ปรับปรุงระบบการสื่อสารภายในมหาวิทยาลัยกับบุคลากรและนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
7. พัฒนาระบบนิเวศและกายภาพของมหาวิทยาลัย 
8. สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล 

 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 5 ปี 
เป้าหมาย 
ปี 2562 

1. ผลประเมินตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาเพ่ือด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 
(คะแนน)  (ปีการศึกษา) 

300 
(2563) 

200 
(2561) 

2. ระดับผลการประเมินองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส (ระดับ) 95 คะแนน 90 คะแนน 

3. ร้อยละของการบรรลุผลส าเร็จตามยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 
(ร้อยละ) 

95% 85% 

4. ร้อยละของงบยุทธศาสตร์ต่องบประมาณทั้งหมด (ร้อยละ) ไม่น้อยกว่า 30% 24% 

 


