
ลําดับท่ี ภาควิชา ชื่อโครงการ หัวหนาโครงการ งบประมาณ ประจําป
1 ชีววิทยา การใชสื่อผสมผสานในการพัมนาการสอนปฏิบัติการวิชาจุลชีววิทยาเบ้ืองตน อาจารยฉัตรชัย  กิตติพรชัย     40,000 2544

2 ชีววิทยา การสรางและพัฒนาเชลลเช้ือสายน้ําครํ่าของคนไทยเพื่อการทดสอบทางพิษ
วิทยาระดับเซลล

ดร.วีระ  วงศคํา     30,000 2546

3 สถิติ ศึกษาการนํากระบวนการทางสถิติไปใชในโรงงานอุตสาห-กรรมในนิคมอุต
สาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน

อ.ลําปาง  แสนจันทร     30,000 2546

4 เคมี การศึกษาองคประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของหัวยาขาวเย็น ดร.นุชนิภา  นนัทะวงศ     50,000 2547
5 เคมี แนวทางการสังเคราะห 15-(2-ออกซี-เดตระไฮโดรไพรานิล) เฮ็กซะเด็กคะ

นาลดีไฮด
ดร.พุฒินันท  มีเผาพันธ     50,000 2547

6 ฟสิกส การตรวจวัดปริมาณฝุนละอองในช้ันบรรยากาศท่ีความสูงตาง ๆ บริเวณ
เมืองเชียงใหมโดยวิธีตรวจวัดระยะไกล

ผศ.ดร.ชุลีพร  วงศธวัชนุกูล     50,000 2547

7 ชีววิทยา ผลของวานชักมดลูก (Curcuma comon ) ตอการหลั่งน้ํานมในหนูขาว รศ.สาลิกา  อริธชาติ     50,000 2547

8 ชีววิทยา การสรางและพฒันาเซลลเช้ือสายมะเร็งจากคนไทย อ.บุญเกต  ฟองแกว     50,000 2547
9 ชีววิทยา การสกัดสีและการวิเคราะหสีผงจากขาวเหนียวดําเพื่อยอมโครโมโซม ผศ.หัทยา  กาวีวงศ     50,000 2547
10 ชีววิทยา การตรวจสอบแมลงปอในเชิงนิเวศวิทยาและโภชนาการบริเวณแองน้ํา

เชียงใหม-ลําพูน ประเทศไทย
ดร.ชิตชล  ผลารักษ     50,000 2547

11 สถิติ การทดสอบทางสถิติและขนาดตัวอยางสําหรับการศึกษาเพื่อเทียบเคียง
ความเหมือนกรณีทําการวางแผนการทดลองแบบแฟคทอเรียล 2x2

ดร.สุคนธ  ประสิทธิ์วัฒนเสรี     50,000 2547

12 ชีววิทยา กลุมจุลินทรียของมูลหมีแพนดา ดร.ภาณุวรรณ  จันทวรรณกูร     30,000 2547
13 สถิติ ทัศนคติของนักสถิติเก่ียวกับงานดานสถิติ รศ.วัฒนาวดี  ศรีวัฒนพงศ     30,000 2547
14 ชีววิทยา การเพาะเล้ียงสาหรายสไปรูลินาในน้ํากากสาเหลาในระดับนํารอง รศ.ดร.ยุวดี  พีรพรพิศาล     50,000 2547
15 ชีววิทยา การสํารวจแพลงกตอนสัตวในแหลน้ําจําลอง นายสุทัศน  สุภาษี     30,000 2547
16 สถิติ การพัฒนาการสอนกระบวนวิชาสถิติพื้นฐาน อ.นพดล  เล็กสวัสดิ์     30,000 2547
17 ชีววิทยา ทัศนคติของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภาควิชาชีววิทยาตออาจารยท่ี

ปรึกษา
นางอรวรรณ  อินทราทิพย     10,000 2547

18 สนง. การวิเคราะหพลสัมฤทธิ์ในการไดรับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยของบุคลากร 
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

นางสาวรัชฎา  วงคสุวรรณ     10,000 2547

19 คณิตศาสตร การแบงจํานวนเต็ม n ออกเปนผลบวกของจํานวนเต็มบวก K คา รศ.ดร.วิเทศ  ลงกาณี     49,000 2548

20 คณิตศาสตร วาไรต้ีเอ็ม-สตรองลี่ไซลิคของเซมิกรุฟ ผศ.ดร.สรศักดิ์  ล้ีรัตนาวลี     60,000 2548

21 เคมี การเตรียมผลึกเดี่ยวและหาโครงสรางของโครงขายโลหะออกไซดท่ีมีรูพรุน
ท่ีผสมกับเลมีน

ผศ.ดร.อภินภัส  รุจิวัตร     60,000 2548

รายช่ือโครงการวิจัยที่ดําเนินการเสร็จในป 2549



22 ชีววิทยา ผลของแสงตอแอคติวิต้ีของเอนไซมฟนีลอะนานีนแอมโมเนีย-เอส และการ
พัฒนาสีแดงในเปลือกผลมะมวงพันธมหาชนก

ผศ.ดร.กอบเกียรติ  แสงนิล     60,000 2548

23 ชีววิทยา การแยกชนิดของเช้ือไวรัสกอโรคเริมโดยใชเทคนิค Polymerase Chain 
Reaction และ Restriction Fragment Length Polymorphism

ผศ.ดร.ย่ิงมณี  ตระกูลพัว     60,000 2548

24 ฟสิกส แบบจําลองปญหาการเตรียมและการวัดคุณสมบัติทางไฟฟาของสารผสม
เฟรโซอิเล็กทริกในระบบ PMN-PZT

ดร.ยงยุทธ  เหลาศิริถาวร     60,000 2548

25 ชีววิทยา ปุยชีวภาพจากเศษใบไมใบหญาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม รศ.อภิญญา  ผลิโกมล     50,000 2548
26 เคมี การสรางและการประเมินเอสทีเอ็มดีไฟเบอรท่ีสรางข้ึนสํารหับการวิเคราะห

สารประกอบอินทรียท่ีระเหยได
ดร.สุนันทา  วังกานต     40,000 2548

27 เคมี การตรวจหาสารตานโภชนาในเปลือกและเมล็ดของเสาวรสสองสายพันธุ
หลัก

ดร.ลลิดา  แชงค     40,000 2548

28 เคมี การหาสภาวะเหมาะสมในการเผาพลอยชนิดสปนแนลเพื่อเพิ่มคุณภาพ อ.สุริยา  อุนนันกาศ     40,000 2548

29 เคมี การศึกษาเบ้ืองตนและการพัฒนาระบบโฟลอินเจคชันอะนาไลซีสสําหรับการ
ตรวจวัดอัตราการแตกของเม็ดเลือดแดงเพื่อใชประโยชนในการคัดกรองผู
ปวยโรคธาลัสซีเมีย

ผศ.ดร.สุภาภรณ  ครัดทัพ     40,000 2548

30 สถิติ การประเมินผลโครงการทุนเรียนดีวิทยาศาสตรแหงประเทศไทยในเขตภาค
เหนือ

ผศ.สุรีย  ชูประทีป     40,000 2548

31 คณิตศาสตร การสรางแบบจําลองเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนเร่ืองฟงกชันหลายตัวแปร
และอนุพันธยอย

ผศ.มัลลิกา  ถาวรอธิวาสน     30,000 2548

32 เคมี การผลิตกระดาษกรองสําหรับใชในหองปฏิบัติการจากเปลือกขาวโพด ผศ.นงเยาว  มาลัยทอง     30,000 2548

33 สนง. การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติงานของสํานักงานเลขานุการ คณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

นายหิรัณย  พุดหนอย     20,000 2548

34 สนง. ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา คณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

นายพร  พรมมหาราช     20,000 2548

35 สนง. ปญหาและแนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการดานขอมูลของสํานักงาน
เลขานุการคณะวิทยาศาสตร มช. สํา หรับการประกันคุณภาพการศึกษา 
(Q.A)และตารางดัชนี

วาท่ี ร.ต.พนม  วงคไชย     39,000 2548

36 ชีววิทยา การพัฒนาศูนยขอมูลและหอพรรณไม รศ.ดร.วิไลวรรณ  อนุสารสุนทร    628,600 2548
37 ชีววิทยา การขยายพันธุและปลูกตนไมพื้นเมืองเพื่อรักษาสิ่งแวดลอม รศ.ดร.วิไลวรรณ  อนุสารสุนทร    735,200 2548
38 ชีววิทยา การชักนําการกลายพันธุของขาวไทยเพื่อการปรับปรุงคุณภาพและการเพิ่ม

ผลผลิตโดยเทคนิคไอออนบีมพลังงานตํ่า
รศ.ดร.สมบูรณ  อนันตลาโภชัย    180,000 2548

39 ชีววิทยา การใชโอโซนเพื่อควบคุมการเนาเสียของผลลําไยหลังการเก็บเก่ียว ดร.กานดา  หวังชัย    202,100 2548
40 ธรณีวิทยา การบูรณาการขอมูลธรณีฟสิกส ธรณีวิทยา ตะกอนวิทยา และการลําดับช้ัน

หิน เพื่อใชเปนหลักฐานบงช้ีถึงเมืองโบราณเวียงหนองลม อําเภอเชียงแสน 
จังหวัดเชียงราย

รศ.ดร.สัม พันธ สิงหราชวราพันธ  1,415,700 2548



41 เคมี การพัฒนาการผลิตและการหาลักษณะเฉพาะสารสีธรรมชาติจาก 
Fusarium sp. และ Penicillium sp.

รศ.ดร.สุรีย  ฟูตระกูล    400,000 2548

42 ฟสิกส การประยุกตใชเซรามิกเพียโซอิเล็กตริกในอุปกรณทางการแพทย รศ.ดร.กอบวุฒิ  รุจิจนากุล    550,000 2548
43 ชีววิทยา การผลิตอาหารเสริมจากแบคทีเรียสุขภาพท่ีสรางสารปฏิชีวนะแบคเทอริโอ

ซิน
ดร.นฤมล  ทองไว    280,000 2548

44 ชีววิทยา การแยกสารบริสุทธิ์ออกฤทธิ์ทางชีวภาพเพื่อตานโรคท่ีเกิดจากจุลินทรียใน
ตัวออนผึ้ง

ดร.ภาณุวรรณ  จันทวรรณกูร    190,000 2548

45 ชีววิทยา ผลของสารสกัดหยาบจากขาว ผักและผลไมบางชนิดในการตานปฏิกิริยา
ออกซิเดชัน

ผศ.ดร.กอบเกียรติ  แสงนิล    157,100 2548

46 ธรณีวิทยา การบูรณาการขอมูลดานธรณีวิทยา ธรณีฟสิกส และระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร เพื่อการบริหารจัดการน้ําบาดาล อําเภอสันกําแพง จังหวัด
เชียงใหม

ดร.พิษณุ  วงศพรชัย    548,400 2548

47 ชีววิทยา ผลของรังสีอุลตราไวโอเลตตอตัวออนของปลาและกบ ผศ.ดร.กนกพร  แสนเพชร    437,900 2548
48 ชีววิทยา การบงความรุนแรงของการกอโรคของเชื้อ Ascosphaera apis โดยใชรูป

แบบเอนไซมท่ีผลิต
ดร.ภาณุวรรณ  จันทวรรณกูร    200,000 2548

49 คณิตศาสตร ผลเฉลยวิเคราะหของสมการเชิงอนุพันธฟงกชันนัลและอนุพันธฟงกชันนัล
บางสมการ

ดร.ปยะพงศ  เนียมทรัพย    100,000 2548

50 ชีววิทยา เอนไซมเอนโดนิวคลีเอสไทป II ชนิดใหมจากแบคทีเรียทนรอนท่ีไดจากดิน
บริเวณน้ําพุรอนในเขตภาคเหนือ

ผศ.ดร.สกุณณี  บวรสมบัติ    484,600 2548

51 สนง. ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอในคณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

นางสาวอรวรรณ  กุณจะนะ     30,000 2549

52 ฟสิกส การประดิษฐฟนปลอมเซรามิกจากวัตถุดิบภายในประเทศไทย รศ.ดร.สุพล  อนันตา    399,800 2549
53 ชีววิทยา โครงการพัฒนาศูนยขอมูลและหอพรรณไม รศ.ดร.วิไลวรรณ  อนุสารสุนทร    571,000 2549


