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     สถานวิจัย สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร  (1/2)

         โครงการวจิยัทีไ่ด�รบัทนุสนบัสนนุ ป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 มจีาํนวนทัง้หมด 5 โครงการ

1.  แหล�งทนุสถาบนัวจิยัระบบสาธารณสขุ (สวรส.) มจีาํนวนทัง้หมด 1 โครงการ ได�แก� โครงการวจิยั 
    เรือ่ง "การประเมนิประสทิธผิลและการวางแนวทางในการประเมนิผลกระทบของโครงการวจิยัทีห่วงัผลสงู: 
    กรณศีกึษาโครงการการพฒันาระบบเฝ�าระวงัผลกระทบทางสขุภาพโดยชมุชน จงัหวดัน�าน ประเทศไทย
    (กรณมีลพษิข�ามพรมแดนจากโรงไฟฟ�าถ�านหนิหงสา ประเทศลาว)" โดยม ีผศ. ดร.ชืน่จติ ชาญชติปรชีา (หวัหน�าโครงการ) 
    ผศ. ดร.ชลาลยั หาญเจนลกัษณ� (ผู�ร�วมโครงการ) และ อ.นลนิ สทิธิธูรณ� (ผู�ร�วมโครงการ)
2. แหล�งทนุสนบัสนนุงานพืน้ฐาน (Fundamental Fund: FF) งบประมาณด�านทนุวจิยัด�านวทิยาศาสตร� วจิยั และนวตักรรม (ววน.) สาํนกังานคณะกรรมการส�งเสรมิวทิยาศาสตร�   
    วจิยั และนวตักรรม (สกสว.) มจีาํนวนทัง้หมด 3 โครงการ 
    2.1) โครงการวจิยั เรือ่ง "การจดัการสขุาภบิาลสิง่แวดล�อมและความปลอดภยัในหมู�บ�านท�องเทีย่วเชงินเิวศในยคุวถิใีหม�" 
    โดยม ีผศ. ดร. พรพรรณ วชัรวทิรู (ผู�ร�วมโครงการ) และ ผศ. ดร.ประพฒัน� เป�นตามวา (ผู�ร�วมโครงการ) 
    2.2) โครงการวจิยั เรือ่ง "พลงังานอจัฉรยิะ" โดยม ีผศ. ดร.เกยีรตศิกัดิ ์บตัรสงูเนนิ (ผู�ร�วมโครงการ)
    2.3) โครงการวจิยั เรือ่ง "การวจิยัพืน้ฐานด�านวสัดหุน�าทีพ่เิศษขัน้สงู" โดยม ีผศ. ดร.เกยีรตศิกัดิ ์บตัรสงูเนนิ (ผู�ร�วมโครงการ) 
3. แหล�งทนุสาํนกังานการวจิยัแห�งชาต ิ(วช.) มจีาํนวนทัง้หมด 1 โครงการ ได�แก� โครงการวจิยั เรือ่ง "องค�ประกอบทางเคมขีองพเีอม็ 2.5 ในการจาํแนกแหล�งกาํเนดิหลกั
    ในพืน้ทีเ่ทศบาลเมอืงหนองคาย" (โครงการต�อเนือ่งป� 2564) โดยม ีผศ. ดร.สริาภรณ� โพธิวชิยานนท� (หวัหน�าโครงการ) 

        กิจกรรมการอบรม และสร�างเสรมิศกัยภาพนกัวจิยั ป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 

1.  Research Talk#1 “ทนุวจิยัใน มทส” เมือ่วนัที ่2 สงิหาคม 2564
    โดย ผศ. ดร.ประพฒัน� เป�นตามวา (หวัหน�าสถานวจิยัฯ )
2. Research Talk#2 “การเตรยีมการสาํหรบัทนุวจิยั FF และการตัง้หน�วยวจิยั” 
    เมือ่วนัที ่26 กรกฎาคม 2565 โดย รศ. ดร.กระจ�าง ตลบันลิ (รองผู�อาํนวยการสถาบนัวจิยั
    และพฒันา มทส. )
3. Research Talk#3 “การพฒันานกัวจิยัรุ�นใหม� สาํนกัวชิาสาธารณสขุศาสตร�” 
    เมือ่วนัที ่8 กนัยายน 2565 โดย ผศ. ดร.ประพฒัน� เป�นตามวา (หวัหน�าสถานวจิยัฯ) 
    และ ผศ. ดร.พรทพิย� เยน็ใจ (อาจารย�ประจาํสาขาวชิาอาชวีอนามยัและความปลอดภยั)
4. Research Talk#4 “แนวทางการทาํวจิยัทีใ่ห�ผลลพัธ�สงู” เมือ่วนัที ่19 กนัยายน 2565    
    โดย รศ. ดร.สรุนิทร บญุอนนัธนสาร (หวัหน�าสาขาวชิาเทคโนโลยแีละนวตักรรมทางสตัว� 
    สาํนกัวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร)
5. Research Talk#5 “กจิกรรมการทาํวจิยัจากงานประจาํ R2R และ UKPSF บรบิทของเจ�า      
    หน�าทีส่ายสนบัสนนุการเรยีนการสอน” เมือ่วนัที ่26 สงิหาคม 2565 
    โดย ดร.สมจนิ เป�ยโคกสงู (AFHEA) เจ�าหน�าทีบ่รหิารงานทัว่ไป สถานพฒันาคณาจารย�  
    และคณุกลัญา พบัโพธิ์ (AFHEA) เจ�าหน�าทีบ่รหิารงานทัว่ไป สาขาวชิาวศิวกรรม  
    อเิลก็ทรอนกิส� สาํนกัวชิาวศิวกรรมศาสตร� 

        การนําเสนอในการประชมุวชิาการในระดบันานาชาต ิป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ผลการดาํเนินงานด้านการวิจัย และกิจกรรมการสร้างเสริมศักยภาพ
นักวิจัยของสาํนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประจาํป�งบประมาณ พ.ศ. 2565

         โครงการวจิยัทีไ่ด�รบัทนุสนบัสนนุ ป�งบประมาณ พ.ศ. 2566 มจีาํนวนทัง้หมด 7 โครงการ
แหล�งทนุสนบัสนนุงานพืน้ฐาน (Fundamental Fund: FF) งบประมาณด�านทนุวจิยัด�านวทิยาศาสตร� 
วจิยั และนวตักรรม (ววน.) สาํนกังานคณะกรรมการส�งเสรมิวทิยาศาสตร� วจิยั และนวตักรรม (สกสว.) 
มจีาํนวนทัง้หมด 7 โครงการ ได�แก�
1. โครงการวจิยั เรือ่ง "การผลติไฟฟ�าชวีภาพจากสาหร�ายขนาดเลก็ในระบบบาํบดันํา้เสยีแบบไร�ออกซเิจน" 
    โดยม ีผศ. ดร.สริาภรณ� โพธิวชิยานนท� (หวัหน�าโครงการ) อ.นลนิ สทิธิธูรณ� (ผู�ร�วมโครงการ)
    และผศ. ดร.ทศพล รตัน�นยิมชยั (ผู�ร�วมโครงการ)
2. โครงการวจิยั เรือ่ง "การพฒันาระบบประเมนิความเสีย่งและป�องกนัการหกล�มของผู�สงูอายใุนชมุชน" 
    โดยม ีผศ. ดร.ขนษิฐามวีาสนา (หวัหน�าโครงการย�อย)
3. โครงการวจิยั เรือ่ง "ต�นแบบการจดัการทรพัยากรและแก�ไขป�ญหาสิง่แวดล�อมเพือ่ยกระดบัหมู�บ�านท�องเทีย่ว
    เชงินเิวศตามแนววถิชีวีติใหม� (โครงการต�อเนือ่งจากป� 2565)" โดยม ีผศ.ดร. พรพรรณ วชัรวทิรู 
    (ผู�ร�วมโครงการ) และผศ. ดร.ประพฒัน� เป�นตามวา (ผู�ร�วมโครงการ)  
4. โครงการวจิยั เรือ่ง "หมู�บ�านท�องเทีย่วปลอดภยัแบบคาร�บอนตํา่เพือ่เป�าหมายพฒันาการท�องเทีย่วทีย่ัง่ยนื" 
    โดยม ีผศ. ดร. พรพรรณ วชัรวทิรู (ผู�ร�วมโครงการ) และผศ. ดร.ประพฒัน� เป�นตามวา (ผู�ร�วมโครงการ) 
5. โครงการวจิยั เรือ่ง "การวจิยัพืน้ฐานด�านวสัดหุน�าทีพ่เิศษขัน้สงู และประยกุต�" 
    โดยม ีผศ. ดร.เกยีรตศิกัดิ ์บตัรสงูเนนิ (ผู�ร�วมโครงการ)
6. โครงการวจิยั เรือ่ง "การเสรมิสร�างศกัยภาพในการรบัมอืป�ญหา PM 2.5 ของเมอืง ในกลุ�มจงัหวดันครชยั
    บรุนิทร�" โดยม ีผศ. ดร.เกยีรตศิกัดิ ์บตัรสงูเนนิ (ผู�ร�วมโครงการ)
7. โครงการวจิยั เรือ่ง "การรไีซเคลิของเสยีทีม่เีงนิและโลหะอืน่เป�นองค�ประกอบจากแหล�งทีม่าหลากหลาย 
    โดยการผลติเป�นอนภุาคนาโนเงนิสาํหรบัการใช�งานด�วนชวีภาพ และทางฟ�สกิส�ทีม่มีลูค�าสงู" 
    โดยม ีผศ. ดร.เกยีรตศิกัดิ ์บตัรสงูเนนิ (ผู�ร�วมโครงการ)

         การส�งข�อเสนอโครงการวจิยัไปยงัแหล�งทนุต�าง ๆ ทีด่าํเนนิการในป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 

1. ทนุสนบัสนนุการสร�างและพฒันานกัวจิยัรุ�นใหม� ประจาํป�งบประมาณ พ.ศ. 2566 มจีาํนวน 1 โครงการ ได�แก� โครงการวจิยั เรือ่ง "การประเมนิศกัยภาพการนาํกลบัฟอสฟอรสั
    จากนํา้เสยีฟาร�มเลีย้งสตัว�เพือ่นาํมาผลติปุ�ยฟอสเฟต" โดยม ีอ. ดร.ญาดา ป�นะถา (หวัหน�าโครงการ)

2. ทนุวจิยัเพือ่การพฒันาการเรยีนการสอนและการวจิยัในชัน้เรยีน ประจาํป�งบประมาณ พ.ศ. 2566 มจีาํนวน 1 โครงการ ได�แก� โครงการวจิยั เรือ่ง "การศกึษาผลของการจดัการเรยีนรู�  
    เชงิรกุด�วยวธิทีีห่ลากหลายตามรปูแบบการเรยีนรู�แบบ Visual-Auditory-Kinesthetic Learning Style (VAK) สาํหรบัรายวชิาการวเิคราะห�นํา้และนํา้เสยี" โดยม ีอ. ดร.ญาดา ป�นะถา    
    (หวัหน�าโครงการ)

3. โครงการวจิยั เรือ่ง ทนุโครงการสนบัสนนุงานพืน้ฐาน (Fundamental Fund: FF) งบประมาณด�านทนุวจิยัด�านวทิยาศาสตร� วจิยั และนวตักรรม (ววน.) ประจาํป�งบประมาณ พ.ศ. 2567  
    สาํนกังานคณะกรรมการส�งเสรมิวทิยาศาสตร� วจิยั และนวตักรรม (สกสว.) มจีาํนวน 6 โครงการ
    3.1)  โครงการวจิยั เรือ่ง "การผลติไฟฟ�าชวีภาพจากสาหร�ายขนาดเลก็ในระบบบาํบดันํา้เสยีแบบไร�ออกซเิจน (โครงการต�อเนือ่ง 2566)" 
    โดยม ีผศ. ดร.สริาภรณ� โพธิวชิยานนท� (หวัหน�าโครงการ)
    3.2)  ชดุโครงการวจิยั เรือ่ง "การประเมนิความเสีย่งต�อสขุภาพ ความรอบรู�ด�านอนามยัสิง่แวดล�อม และการจดัการ การลดการปนเป��อนของยา และยาปฏชิวีนะ ในลาํตะคองตอนล�าง    
    จงัหวดันครราชสมีา" โดยม ีผศ. ดร.ประพฒัน� เป�นตามวา (หวัหน�าชดุโครงการ) ประกอบด�วย 1. โครงการวจิยั เรือ่ง "การประเมนิความเสีย่งต�อสขุภาพของยา และยาปฏชิวีนะ 
    ทีป่นเป��อนในแหล�งนํา้และนํา้ประปาจากลาํตะคองตอนล�าง จงัหวดันครราชสมีา" โดยม ีผศ. ดร.ประพฒัน� เป�นตามวา (หวัหน�าโครงการย�อย) 2. โครงการวจิยั เรือ่ง "ต�นแบบการบาํบดั  
    นํา้เสยีทีป่นเป��อนยา และยาปฏชิวีนะจากโรงพยาบาลในพืน้ทีล่าํตะคองตอนล�าง จงัหวดันครราชสมีา" โดยม ีอ. ดร.สพุตัรา เจยีวก�ก (หวัหน�าโครงการย�อย) และ 3. โครงการวจิยั เรือ่ง 
    "ความรอบรู�ด�านอนามยัสิง่แวดล�อมทีเ่กีย่วข�องการจดัการยาเหลอืใช�ในชมุชนลาํตะคองตอนล�าง จงัหวดันครราชสมีา โดยม ีอ.นลนิ สทิธิธูรณ� (หวัหน�โครงการย�อย)
    3.3)  โครงการวจิยั เรือ่ง "การลดการรบัสมัผสัฝุ�นซลิกิาด�วยอปุกรณ�เครือ่งเจยีรตามหลกัการระบายอากาศเฉพาะทีใ่นผู�ประกอบอาชพีแกะสลกัหนิ" 
    โดยม ีผศ. ดร.พรทพิย� เยน็ใจ (หวัหน�าโครงการ)
    3.4)  โครงการวจิยั เรือ่ง "การพฒันาแบบจาํลองทางคณติศาสตร�จากข�อมลูอตุนุยิมวทิยาในการทาํนายค�าดชันคีวามร�อน WBGT ของเกษตรกร จงัหวดันครราชสมีา" 
    โดยม ีผศ. ดร.พริชัฎา มสุกิะพงศ� (หวัหน�าโครงการ)
    3.5)  โครงการวจิยั เรือ่ง "การพฒันาผลติภณัฑ�นวตักรรมเพือ่การดแูลสขุภาพ ผู�ประสบป�ญหาออฟฟ�ศซนิโดรม (Office Syndrome)" 
    โดยม ีอ.สมุาล ีอดุมบญุญานภุาพ (ผู�ร�วมโครงการ)
    3.6) โครงการวจิยั เรือ่ง "การพฒันาโมเดลทาํนายเพือ่การตรวจหาโรคระยะเริม่ต�นและพฒันาระบบป�องกนัโรคสาํหรบัสงัคมผู�สงูวยัสขุภาพด ี(โครงการต�อเนือ่งป� 2566)" 
    โดยม ีผศ.ดร.ขนษิฐา มวีาสนา (ผู�ร�วมโครงการ)

สรปุผลงานวจิยัในป�งบประมาณ พ.ศ. 2565  สรปุโครงการวจิยัทีไ่ด�รบัทนุในป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2566 

งานตพีมิพ�ระดบันานาชาติ การประชมุวชิาชาตริะดบันานาชาติ
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