


เอกสารแนบท้าย 1 

 
รายช่ือผู้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปี พ.ศ. 2565 (รอบท่ี1) 

 

กลุ่มวิจัย และศูนย์วิจัย ทั้งหมดจ านวน 47 โครงการ 

1 of 2 
 

ล าดับ ชื่อกลุ่มวิจัย คณะ/สถาบัน ชื่อหัวหน้ากลุ่ม/ศูนย ์

1 ศูนย์วิจัยนวัตกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ผศ.ดร.Hien Van Doan 

2 กลุ่มวิจยัด้านชีววิทยาช่องปาก กระดูกขากรรไกร และ
ใบหน้า 

คณะทันตแพทยศาสตร์ ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ทพ.ดร.สุทธิชัย กฤษณะประกรกิจ 

3 กลุ่มวิจยัเทคโนโลยีชีวการแพทย ์ คณะเทคนิคการแพทย์ ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.วัชระ กสิณฤกษ์ 
4 กลุ่มวิจยัรังสีและการสร้างภาพทางการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ รศ.ดร.สุชาติ โกทันย ์
5 กลุ่มวิจยัโรคติดเชื้อ คณะเทคนิคการแพทย์ ผศ.ดร.สรศักดิ์ อินทรสูต 
6 กลุ่มวิจยัการสร้างเสริมสุขภาพ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

สุขภาพ 
คณะพยาบาลศาสตร์ รศ.ดร.วณิชา พึ่งชมภู 

7 กลุ่มวิจยัระบาดวิทยาด้านโรคติดเชื้อ คณะพยาบาลศาสตร์ ศ.ดร.นงเยาว์ เกษตรภ์ิบาล 
8 Global Health and Chronic Conditions Research 

Group (GHCC) 
คณะแพทยศาสตร์ ผศ.ดร.นพ.ชัยสิริ อังกุระวรานนท ์

9 Musculoskeletal science and translational research 
(MSTR) 

คณะแพทยศาสตร์ รศ.ดร.นพ.ด าเนินสันต์ พฤกษากร 

10 กลุ่มวิจยัที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิศวกรรมเน้ือเยื่อและ
เซลล์ต้นก าเนิด 

คณะแพทยศาสตร์ ศ.ดร.ปรัชญา คงทวีเลิศ 

11 กลุ่มวิจยัและฝึกอบรมวิทยากระดูก คณะแพทยศาสตร์ ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) พญ.ผาสกุ มหรรฆานุเคราะห์ 
12 กลุ่มวิจยัเวชศาสตร์มารดาและทารก คณะแพทยศาสตร์ ศ.นพ.ธีระ ทองสง 
13 กลุ่มวิจยัไวรัสก่อโรคอุจจาระรว่งอุบัติใหม่และอุบัติซ้ า คณะแพทยศาสตร์ ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.นิวัตน์ มณีกาญจน์ 
14 กลุ่มวิจยัศึกษาแมลงพาหะน าโรค คณะแพทยศาสตร์ รศ.ดร.ปรัชญา สมบูรณ์ 
15 กลุ่มวิจยัสุขภาพจิต คณะแพทยศาสตร์ ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) พญ.เบญจลกัษณ์ มณีทอน 
16 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ คณะแพทยศาสตร์ ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร. นพ.นิพนธ์ ฉัตรทิพากร 
17 ศูนย์วิจัยศัลยศาสตร์คลินิก คณะแพทยศาสตร์ รศ.ดร.นพ.อภิชาติ ตันตระวรศิลป์ 
18 กลุ่มวิจยัเภสัชระบาดวิทยาและสถิต ิ คณะเภสัชศาสตร์ รศ.ภญ.ชบาไพร โพธิ์สยุะ 
19 กลุ่มวิจยัและพัฒนานวัตกรรมด้านเภสัชภัณฑ์ และ

ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติส าหรับมนุษยห์รือสตัว์ 
คณะเภสัชศาสตร์ ผศ.ดร.ภญ.วรินทร รักษ์ศิริวณิช 

20 ศูนย์นวัตกรรมสุขภาพองค์รวมโภชนเภสัชภัณฑ์และเวช
ส าอาง 

คณะเภสัชศาสตร์ รศ.ดร.ภก.ไชยวัฒน์ ไชยสุต 

21 ศูนย์วิจัยทางนาโนเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ รศ.ดร.ภญ.ศิริพร โอโกโนก ิ
22 กลุ่มวิจยัด้านคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ รศ.ดร.บัญชา ปัญญานาค 
23 กลุ่มวิจยัวิทยาการข้อมูล คณะวิทยาศาสตร์ ศ.ดร.สุเทพ สวนใต้ 
24 กลุ่มวิจยัด้านสารสนเทศทางสุขภาพเพือ่ชุมชน คณะวิทยาศาสตร์ รศ.ดร.เอกรัฐ บุญเชียง 
25 ศูนย์วิจัยขั้นสูงด้านการจ าลองเชิงค านวณ คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.กัญญุตา ภู่ชินาพันธุ ์
26 ศูนย์วิจัยดา้นความหลากหลายของจุลินทรีย์ และการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
คณะวิทยาศาสตร์ ศ.เกียรติคุณ ดร.สายสมร ล ายอง 

27 กลุม่วิจยัเทคโนโลยีควอนตัม คณะวิทยาศาสตร์ รศ.ดร.สรรพวรรธน์ กันตะบุตร 
28 กลุ่มวิจยัการจัดการโซ่อุปทานและวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร.ศักดิ์เกษม ระมิงค์วงศ์ 
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ล าดับ ชื่อกลุ่มวิจัย คณะ/สถาบัน ชื่อหัวหน้ากลุ่ม/ศูนย ์

29 กลุ่มวิจยัด้านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.วงกต วงศ์อภัย 

30 กลุ่มวิจยัด้านพลังงานหมุนเวยีน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศ.ดร.ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์ 
31 กลุ่มวิจยัวิศวกรรมยั่งยืนส าหรับการจัดการมลพิษและ

สิ่งแวดล้อม 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศ.ดร.พวงรัตน์ ขจิตวิชยานกุูล 

32 ศูนย์เทคโนโลยีวิศวกรรมพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศ.ดร.นคร ทิพยาวงศ์ 
33 ศูนย์วิจัยดา้นการจัดการภัยพบิัติธรรมชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ.ชูโชค อายุพงศ์ 

34 ศูนย์วิจัยทางเศรษฐมิติ คณะเศรษฐศาสตร์ รศ.ดร.เริงชัย ตันสุชาติ 
35 กลุ่มวิจยัชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย ์
36 กลุ่มวิจยัเพื่อการผลิตและพัฒนาผลิตภณัฑ์และนวัตกรรม

ส าหรับสุขภาพและผลผลิตของสัตว ์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ศ.น.สพ.ดร.วิทยา สุริยาสถาพร 

37 ศูนย์วิจัยดา้นสัตวแพทย์สาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ รศ.น.สพ.ดร.วีระศักดิ์ ปัญญาพรวิทยา 
38 กลุ่มวิจยันวัตกรรมอาหารและอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผศ.ดร.ธรรณพ เหล่ากุลดิลก 
39 กลุ่มวิจยัผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงจากขา้วไทยและพืชเพื่อสุขภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร รศ.ดร.นิรมล อุตมอ่าง 
40 กลุ่มวิจยัอุตสาหกรรมเกษตรบีซีจี คณะอุตสาหกรรมเกษตร รศ.ดร.พรชัย ราชตนะพันธุ ์
41 กลุ่มวิจยัและพัฒนาการท่องเท่ียว โครงการจัดตั้งศูนย์ล้านนา

สร้างสรรค์ 
ดร.กรวรรณ สังขกร 

42 กลุ่มวิจยัด้านการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลยัศิลปะ สื่อ และ
เทคโนโลยี 

รศ.ดร.รัฐพล วุฒิการณ์ 

43 กลุ่มวิจยัด้านระบบปฏิบัตกิารฝังตัวและโมบายแอปพลิเคชัน
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

วิทยาลยัศิลปะ สื่อและ
เทคโนโลยี 

ผศ.ดร.อรวิชย์ ถิ่นนุกูล 

44 กลุ่มวิจยัเพื่อพัฒนาข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าวพื้นเมือง
ล้านนา 

ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา รศ.ดร.ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทยั 

45 กลุ่มวิจยัความเป็นเลิศนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การวิเคราะห์เพือ่เศรษฐกิจและสังคมบนความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 

สถาบันวิจยัวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

ผศ.ดร.ภก.เฉลิมพงษ์ แสนจุ้ม 

46 ศูนย์วิจัยอาหารเพื่อสุขภาพ สถาบันวิจยัวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

ศ.เกียรติคุณ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา 

47 กลุ่มวิจยัด้านโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สถาบันวิจยัวิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

รศ.นพ.เกรียงไกร ศรีธนวิบุญชัย 
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