
1. กลุ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์ (ขอ้มลู ณ วันที ่4 เมษายน 2561)

สาขาวิชา มหาวิทยาลยั หวัขอ้วิทยานิพนธ์ที่คาดว่าจะใหนั้กศึกษาท าวิจยั email อาจารยท์ี่ปรึกษา
วิศวกรรมเกษตร ผศ.ดร. ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชนจ์ากวัสดุเหลือใช้ของกระบวนการสกดัน ้ามนัมะพร้าว

สกดัเย็น
fengslp@ku.ac.th

รศ.ดร. อนพุนัธ์ เทอดวงศ์วรกลุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การประเมนิคุณภาพออ้ยแบบไมท่้าลายด้วยเทคนคิภาพไฮเปอร์
สเปกตรัมอนิฟราเรดย่านใกล้

fengant@ku.ac.th

ผศ.ดร. ขวัญตรี แสงประชาธนา
รักษ์

มหาวิทยาลัยขอนแกน่ การพฒันาเทคนคิการวัดพลังงานและผลผลิตออ้ยในแปลงโดยตรง 
โดยใช้เคร่ืองเนยีร์อนิฟราเรดแบบพกพาและกล้องถ่ายภาพสีเชิงคล่ืน

khwantri@kku.ac.th

วิศวกรรมคอมพวิเตอร์ รศ.ดร. สรรพวรรธน์ กนัตะบตุร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ความซับซ้อนของการปอ้งกนัและการจู่โจมในโมเดลความปลอดภยั
ทางไซเบอร์เชิงกราฟ

sanpawat@alumni.tufts.edu

ผศ.ดร. สันติ พทิกัษก์จินกุรู มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การประมาณความต้องการในการเดินทางในรูปแบบเมทริกซ์จุดต้น
ทางปลายทางส้าหรับระบบขนส่งแบบรางโดยการวิเคราะหจ์ากข้อมลู
โทรศัพทม์อืถือ

santi@eng.cmu.ac.th

ผศ.ดร. อซีส นนัทอมรพงศ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถานะและปจัจัยแหง่ความส้าเร็จด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ของ Tech
 Startup ในประเทศไทย

aziz.n@phuket.psu.ac.th

วิศวกรรมเคมี รศ.ดร. กษดิิศ หนทูอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แนวทางการเพิ่มผลผลิตแคโรทนีอยด์ระหว่างการเพาะเลี ยงจุล
สาหร่ายคลอโรคอกคุมโดยใช้น ้าทิ งจากระบบเลี ยงสัตว์น ้า

kasidit.n@chula.ac.th

ศ.ดร. บรรเจิด จงสมจิตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปฏกิริิยาของเอทานอลเปน็ผลิตภณัฑ์ที่มมีลูค่าสูงที่ใช้ตัวเร่งปฏกิริิยา bunjerd.j@chula.ac.th

รศ.ดร. วรงค์ ปวราจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การใช้คาร์บอนคล้ายเพชรเปน็ขั วไฟฟา้ส้าหรับปฏกิริิยาออกซิเดชัน
ขั นสูงของไดยูรอนในเคร่ืองปฏกิรณ์ขนาดไมโคร

varong.p@chula.ac.th

ศ.ดร. สุทธิชัย อสัสะบ้ารุงรัตน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การออกแบบกระบวนการผลิตที่ยั่งยืนเพื่อผลิตเชื อเพลิงทางเลือกและ
เคมภีณัฑ์ชีวภาพจากปาล์มน ้ามนัและส่วนเหลือใช้จากการผลิตน ้ามนั
ปาล์ม

Suttichai.A@chula.ac.th

รศ.ดร. สุรเทพ เขียวหอม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาโนดสังกะสีสมรรถนะสูงส้าหรับแบตเตอร่ีไหลสังกะสี-อากาศทติุย
ภมูิ

soorathep.k@chula.ac.th

ศ.ดร. เหมอืนเดือน พศิาลพงศ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วัสดุสารประกอบของยางธรรมชาติที่มสีมบติัพเิศษเชิงกลและเชิงเคมี muenduen.p@chula.ac.th

รายนามอาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ได้รับการจดัสรรทุนปริญญาเอกกาญจนาภเิษก รุ่นที่ 21 และมีสิทธิเสนอชือ่นักศึกษามาสมัครรับทุน คปก.

ชื่อ-นามสกุล อาจารยท์ี่ปรึกษา



สาขาวิชา มหาวิทยาลยั หวัขอ้วิทยานิพนธ์ที่คาดว่าจะใหนั้กศึกษาท าวิจยั email อาจารยท์ี่ปรึกษาชื่อ-นามสกุล อาจารยท์ี่ปรึกษา
ผศ.ดร. อมรชัย อาภรณ์วิชานพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การออกแบบและออปติไมซ์เซชันของกระบวนการร่วมระหว่างแกส๊

ซิฟเิคชันชีวมวลและฟชิเชอร์โทรปเพื่อผลิตเชื อเพลิงสังเคราะห์
amornchai.a@chula.ac.th

ศ.ดร. อาทวิรรณ โชติพฤกษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การสกดัฟโูคแซนทนิจากสาหร่ายไดอะตอมด้วยไดเมทลิอเีทอร์ artiwan.sh@chula.ac.th
ผศ.ดร. ปวีนา ประไพนยันา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การน้าเซลลูโลสจากใยสับปะรดมาใช้เปน็สารตัวเติมในยางธรรมชาติ

เพื่อเสริมแรง
fengpwn@ku.ac.th

รศ.ดร. ไพศาล คงคาฉุยฉาย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การเปล่ียนกา๊ซคาร์บอนไดออกไซด์เปน็พลังงานสีเขียว fengpsk@ku.ac.th

รศ.ดร. สิริพล อนนัตวรสกลุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การประยุกต์ใช้เทคนคิทางปญัญาประดิษฐ์ทางวิศวกรรมปฏกิริิยาพอ
ลิโอลิฟนิส์

fengsia@ku.ac.th

ผศ.ดร. กติิโรจน์ หวันตาหลา มหาวิทยาลัยขอนแกน่ การผลิตน ้ามนัเชื อเพลิงชีวภาพ โดยการไพโรไลซีสด้วยตัวเร่งปฏกิริิยา
 บนตัวเร่งแคลเซียมและแมกนเีซียมออกไซด์

kitirote@kku.ac.th

ผศ.ดร. ขนษิฐา ค้าวิลัยศักด์ิ มหาวิทยาลัยขอนแกน่ การเปล่ียนลิกนนิเปน็กรดไดคาร์บอกซิลิกด้วยปฏกิริิยาเคมเีชิงอณุห
ภาพและปฏกิริิยาเคมเีชิงแสง

khanita@kku.ac.th

รศ.ดร. สุภาภรณ์ เทอดเทยีนวงษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบรีุ

การดัดแปลงพื นผิวของตัวเร่งปฏกิริิยา Pt/CeO2/Al2O3 ส้าหรับ
ปฏกิริิยาไฮโดรจิโนไลซิสของกลีเซอรอลเปน็ 1,3 โพรพนีไดออล

supaporn.the@kmutt.ac.th

รศ.ดร. ถิราวุธ พงศ์ประยูร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนอื

การพฒันาและการขยายกาลังการผลิตตัวดูดซับ ด้วยกระบวนการ
ทางรังสี เพื่อใช้สาหรับการบาบดันาเสีย

tpongprayoon@yahoo.com

รศ.ดร. แคทลียา ปทัมพรหม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การท้านายสมบติัทางรีโอโลยีจากสมบติัเชิงโมเลกลุของพอลิโอ
เลฟนิส์ที่มกีารกระจายตัวของน ้าหนกัโมเลกลุกว้าง

cattalee@engr.tu.ac.th

ดร. นพพล วีระนพนนัท์ มหาวิทยาลัยบรูพา การพฒันากระบวนการสังเคราะหส์ารและการแยกสารแบบไหล 
ส้าหรับกระบวนการเคมทีี่ใช้แสงช่วย

nopphon.we@eng.buu.ac.th

รศ.ดร. ประกร รามกลุ มหาวิทยาลัยศิลปากร การแยกลูทนีออกจากพชื korn_mass_transfer@hotmail.co
m

รศ.ดร. วรพล เกยีรติกติติพงษ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร การปรับปรุงสมบติัน ้ามนัชีวภาพจากลิกนนิด้วยการก้าจัดออกซิเจน
เชิงเร่งปฏกิริิยาส้าหรับการผลิตเชื อเพลิงอากาศยาน

kiatkittipong_w@su.ac.th

ผศ.ดร. มนตรี สว่างพฤกษ์ สถาบนัวิทยสิริเมธี กราฟนีแอร์โรเจลส้าหรับอปุกรณ์กกัเกบ็พลังงานเชิงไฟฟา้เคมี montree.s@vistec.ac.th



สาขาวิชา มหาวิทยาลยั หวัขอ้วิทยานิพนธ์ที่คาดว่าจะใหนั้กศึกษาท าวิจยั email อาจารยท์ี่ปรึกษาชื่อ-นามสกุล อาจารยท์ี่ปรึกษา
วิศวกรรมเคร่ืองกล ศ.ดร. ประดิษฐ์ เทอดทลู มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ความสัมพนัธ์ของความเครียดและความเค้นในกล้ามเนื อหวัใจ

ด้านล่างขวา
takayoshi1960@gmail.com

รศ.ดร. แมทธิว โคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การออกแบบเชิงออพทมิลัและการควบคุมโครงสร้างเทยีมส้าหรับ
การจับวางด้วยความละเอยีดระดับนาโน

motcole@dome.eng.cmu.ac.th

รศ.ดร. อทิธิชัย ปรีชาวุฒิพงศ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วัสดุเมด็แบบแอกทพีและอนิเทลลิเจนต์ที่อนภุาคท้าจากเส้นโลหะ
ผสมจ้ารูปร่าง

itthichai_p20@hotmail.com

ผศ.ดร. อนรรฆ ขันธะชวนะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบรีุ

อทิธิพลของชนดิของโลหะผสมและการปรับสภาพผิวของสกรูฝังใน
ต่อประสิทธิภาพในการรักษาทางออโธปดิิกส์

anak.kha@kmutt.ac.th

ศ.ดร. ชาวสวน กาญจโนมยั มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การล้าของรอยเชื่อมรางรถไฟ kchao@engr.tu.ac.th
ผศ.ดร. ชาคริต สุวรรณจ้ารัส มหาวิทยาลัยมหดิล การออกแบบยางล้อตันขับขี่นุ่มนวลด้วยการวิเคราะหไ์ฟไนต์เอลิเมนต์ chakrit.suv@mahidol.ac.th

ผศ.ดร. กฤช สมนกึ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กระบวนการผลิตเชื อเพลิงอมิลัชัน ดีเซล-น ้า-ไบโอดีเซล ด้วยคล่ืน
เสียงอลัตราโซนกิ

somnuk_7@hotmail.com

ผศ.ดร. ธีระยุทธ หลีวิจิตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การผลิต คุณสมบติัเชื อเพลิง และการทดสอบใช้ดีโซฮอล์ ที่เติมส่วน
กล่ันกรดไขปาล์มเปน็ตัวประสานและส่วนผสมดีเซล ในเคร่ืองยนต์
การเกษตร

leetheerayut@yahoo.com

วิศวกรรมชลประทาน รศ.ดร. ชัยศรี สุขสาโรจน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พลวัตระบบการจัดการคุณภาพน ้าของลุ่มน ้าเจ้าพระยาอย่างยั่งยืน schaisri@eng.psu.ac.th

วิศวกรรมชีวภาพ ผศ.ดร. รุ่งทวิา ภู่อาภรณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบรีุ

การพฒันาเซ็นเซอร์ทางเคมไีฟฟา้ร่วมกบัรอยพมิพเ์พื่อใช้ในการ
วินจิฉัยทางการแพทย์

rungtiva.pal@kmutt.ac.th

รศ.ดร. จิตติมา เจริญพานชิ มหาวิทยาลัยบรูพา การผลิตเอนไซมต์รึงส้าหรับประยุกต์ใช้ในการก้าจัดโครเมยีมจากน ้า
ทิ งในกระบวนการฟอกหนงั

jittima@buu.ac.th

วิศวกรรมโทรคมนาคม ดร. สืบสันต์ สร้อยสุวรรณ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบงั

การผสมผสานข้อมลูข้อมลูจากดาวเทยีมด้วยสัญญาณไมโครเวฟทั ง
แบบแอกทฟีและแพซซีพ และการประยุกต์ใช้งาน

seubsons@gmail.com

วิศวกรรมนวิเคลียร์ รศ.ดร. ดุลยพงศ์ วงศ์แสวง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเชื อเพลิงไบโอดีเซลจากน ้ามนัพชืใช้แล้ว
โดยใช้ดีบดีีพลาสมา

doonyapong.w@chula.ac.th

ผศ.ดร. สมบรูณ์ รัศมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การประเมนิการกระจายตัวของสารกมัมนัตรังสีจากโรงไฟฟา้
นวิเคลียร์ที่ประเทศจีนมายังประเทศไทยระหว่างการเกดิอบุติัเหตุ
ร้ายแรงโดยใช้วิธีการค้านวณคะแนนการกระจายตัวของสาร
กมัมนัตรังสีจากข้อมลูภมูอิากาศ

somboon.ra@chula.ac.th



สาขาวิชา มหาวิทยาลยั หวัขอ้วิทยานิพนธ์ที่คาดว่าจะใหนั้กศึกษาท าวิจยั email อาจารยท์ี่ปรึกษาชื่อ-นามสกุล อาจารยท์ี่ปรึกษา
วิศวกรรมพลังงาน รศ.ดร. สาโรช พลูเทพ มหาวิทยาลัยศิลปากร การพฒันาระบบตรวจจับชนดิใยแกว้น้าแสงส้าหรับประยุกต์ใช้ในงาน

วิศวกรรมชีวการแพทย์: กรณีศึกษาการวัดความดันโลหติแบบต่อเนื่อง
saroj@su.ac.th

วิศวกรรมไฟฟา้ ศ.ดร. บญุชัย เตชะอ้านาจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การประยุกต์ใช้ไดอเิล็กโตรโฟเรซิสกบัการคัดแยกอนภุาคและเซลล์ใน
ระบบจุลภาค

boonchai.t@chula.ac.th

รศ.ดร. ลัญฉกร วุฒิสิทธิกลุกจิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนิเทอร์เนต็ของสรรพส่ิงส้าหรับการประยุกต์ทางอตุสาหกรรม wlunchak@chula.ac.th

รศ.ดร. สุภาวดี อร่ามวิทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การวิเคราะหว์ีดิทศันด้์วยการเรียนรู้ของเคร่ืองและคอมพวิเตอร์วิทศัน์ supavadee.a@chula.ac.th

ผศ.ดร. วรดร วัฒนพานชิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การออกแบบวงจรรวมส้าหรับวัดสัญญาณคล่ืนไฟฟา้หวัใจแบบไร้สาย
พลังงานต้่าส้าหรับเคร่ืองวัดสัญญาณคล่ืนไฟฟา้หวัใจแบบสวมใส่แหง่
อนาคต

fengwdw@ku.ac.th

ดร. ศิวพล ศรีสนพนัธุ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การการศึกษาและ พฒันาอปุกรณ์นาโนอเิล็กทรอนคิส์และเทคโนโลยี
พลาสมาเย็น

srisonphan@gmail.com

รศ.ดร. ยุทธนา ข้าสุวรรณ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิธีการควบคุมกระแสแบบเวกเตอร์ส้าหรับเคร่ืองก้าเนดิไฟฟา้
ซิงโครนสัชนดิแมเ่หล็กถาวรด้วยคอนเวอร์เตอร์หนัหลังชนกนั

yt@eng.cmu.ac.th

รศ.ดร. สุวิทย์ กริะวิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร การศึกษาพื นฐานการท้างานทางอเิล็กทรอนกิส์-โฟโตนกิส์ของ
ส่ิงประดิษฐ์นาโน

suwitki@gmail.com

ดร. กติติคุณ ทองพลู มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การพฒันาตัววัดสัญญาณทางชีวการแพทย์แบบฉาญฉลาดและปรับตัว
ได้เพื่อควบคุมอวัยวะเทยีม

kittikhun.t@psu.ac.th

รศ.ดร. มติรชัย จงเชี่ยวช้านาญ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การพฒันาตัวตรวจรู้ระยะไกลและอลักอริทมึส้าหรับประเมนิผลผลิต
และโรคปาล์มน ้ามนั

mitchai.c@psu.ac.th

ศ.ดร. พรชัย ทรัพย์นธิิ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบงั

ระบบการเสริมความแมน่ย้าต้าแหนง่ภาคพื นดินผ่านดาวเทยีมจีเอน็
เอสเอสส้าหรับการน้าร่องการบนิ

pornchai.su@kmitl.ac.th

ดร. เวธิต ภาคย์พสุิทธิ์ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบงั

การเข้ารหสัและประมวลผลสัญญาณของหนว่ยความจ้าถาวร watid.ph@kmitl.ac.th

วิศวกรรมไฟฟา้และพลังงาน 
(หลักสูตรภาษาองักฤษ)

รศ.ดร. เมธีพจน์ พฒันศักด์ิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนอื

ตัวจ่ายไฟไฮบริดระหว่างแหล่งพลังงานหมนุเวียนและตัวเกบ็ประจุ
ยิ่งยวดแบบกระจาย

matheepot.phattanasak@live.fr

วิศวกรรมโยธา ผศ.ดร. ฉัตรพนัธ์ จินตนาภกัดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ความสามารถต้านทานแผ่นดินไหวของอาคารสูงที่มคีวามไมส่ม่้าเสมอ
ของรูปทรง

chatpan.c@chula.ac.th



สาขาวิชา มหาวิทยาลยั หวัขอ้วิทยานิพนธ์ที่คาดว่าจะใหนั้กศึกษาท าวิจยั email อาจารยท์ี่ปรึกษาชื่อ-นามสกุล อาจารยท์ี่ปรึกษา
รศ.ดร. วันชัย ยอดสุดใจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การศึกษาเชิงทดลองและเชิงวิเคราะหข์องการเกดิรอยร้าวอนั

เนื่องมาจากการเกดิการกดักร่อนของเหล็กเสริมในคอนกรีตเสริมเส้น
ใย

fengwcy@ku.ac.th

รศ.ดร. ชยานนท์ หรรษภญิโญ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การชนกนัของอาคารพื นคอนกรีตอดัแรงทหีลังจากจากเหตุการณ์
แผ่นดินไหว

chayanon@eng.cmu.ac.th

ผศ.ดร. พรีพงศ์ จิตเสง่ียม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การพฒันาวัสดุส้าหรับการกอ่สร้างถนนที่ยั่งยืนแหง่อนาคตที่เกี่ยว
เนื่่องกบัหลักการของวัสดุหนิจีโอโพลิเมอร์

peerapong@eng.cmu.ac.th

รศ.ดร. ทวิช พลูเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบรีุ

การโกง่เดาะและการส่ันของโครงสร้างเปลือกบางรูปวงรีที่อยู่ใต้น ้าลึก tawich.pul@kmutt.ac.th

รศ.ดร. พรเกษม จงประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบรีุ

การพฒันาวิธีวิเคราะหก์ารแพร่ขยายของรอยแตกหลายรอยรูปแบบ
ผสมในมวลหนิด้วยวิธีเอลิเมนต์ฟรีกลัเลอร์คิน

pornkasem.jon@kmutt.ac.th

ผศ.ดร. วีรชาติ ตั งจิรภทัร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบรีุ

การศึกษาปจัจัยที่ส่งผลกระทบต่อคุณสมบติัสดและแข็งตัวแล้วของ
คอนกรีตที่ท้าจากเถ้าถ่านหนิและกระตุ้นด้วยสารละลายด่าง

weerachart.tan@kmutt.ac.th

ศ.ดร. ปติิ สุคนธสุขกลุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนอื

การพฒันาวัสดุเชื่อมประสานส้าหรับงานพมิพ ์3 มติิ piti.s@eng.kmutnb.ac.th

ดร. ธนากร ภเูงินข้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอสีาน

การพฒันาผงวัสดุอลัคาไลนเ์ปน็สารยึดเกาะระหว่างเหล็กเสริมกบั
คอนกรีต

tanakorn.ph@rmuti.ac.th

รศ.ดร. อวิรุทธิ์ ชินกลุกจินวิัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี การประเมนิเวลาในการการเกดิโคลนถล่มแบบตื นเนื่องจากฝน avirut@sut.ac.th

ดร. เสกสรรค์ หมอยาดี สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบงั

การจัดตั งศูนย์ปฏบิติัการครอบคลุมการบริหารจัดการภยัพบิติัใน
สภาวะฉุกเฉิน,แผ่นดินไหว:แบบจ้าลองที่หาค่าที่เหมาะสมของการ
ขนส่ง, อาหาร ยา เวชภณัฑ์ และการช่วยเหลือฝืนฟผูู้ประสบภยั

seksun.mor@gmail.com

วิศวกรรมโยธา(นานาชาติ) รศ.ดร. จรูญ รุ่งอมรรัตน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การจ้าลองพฤติกรรมที่ขึ นกบัขนาดส้าหรับปญัหากลศาสตร์ประยุกต์
โดยใช้ทฤษฎยีืดหยุ่นแบบปรับปรุง

jaroon.r@chula.ac.th

ศ.ดร. ธัญวัฒน์ โพธิศิริ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมรรถนะทนไฟของมอร์ตาร์เสริมเส้นใยเหล็กอดุรอยต่อส้าหรับแผ่น
พื นคอนกรีตแกนกลวง

thanyawat.p@chula.ac.th

ศ.ดร. สุเชษฐ์ ลิขิตเลอสรวง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประสิทธิภาพของลาดดินที่ใช้วิธีวิศวกรรมชีวภาพ fceslk@eng.chula.ac.th
วิศวกรรมระบบการผลิตขั นสูง 
(หลักสูตรนานาชาติ)

ผศ.ดร. ชานนท์ วริสาร สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบงั

การประมวลผลสัญญาณขั นสูงส้าหรับการบนัทกึข้อมลูเชิงแมเ่หล็ก
บติแพตเทร์ินแบบหลายหวัอา่นหลายแทร็ก

chanon.wa@kmitl.ac.th



สาขาวิชา มหาวิทยาลยั หวัขอ้วิทยานิพนธ์ที่คาดว่าจะใหนั้กศึกษาท าวิจยั email อาจารยท์ี่ปรึกษาชื่อ-นามสกุล อาจารยท์ี่ปรึกษา
วิศวกรรมวัสดุ ดร. กษดิิศ พนมสุวรรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การสังเคราหค์าร์บอนรูพรุนจากวัสดุชีวมวลด้วยกระบวนการไฮโดร

เทอร์มอลคาร์บอไนเซชั่นส้าหรับใช้เปน็ตัวเร่งปฏกิริิยาปฏกิริิยา
รีดักชันของออกซิเจน

gasidit.p@ku.ac.th

วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม รศ.ดร. พงศ์ศักด์ิ หนพูนัธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การก้าจัดไนโตรเจนด้วยกระบวนการอนามอ์กซ์โดยใช้น ้าเสียที่มี
ปริมาณไนโตรเจนสูงเพื่อน้าน ้าที่ผ่านการบ้าบดัน้ากลับมาใช้ซ ้า

fengpsn@ku.ac.th

รศ.ดร. สุมนา ราษฎร์ภกัดี มหาวิทยาลัยขอนแกน่ การฟื้นฟดิูนปนเปื้อนสารก้าจัดศัตรูพชืโพรฟโีนฟอสด้วยถ่านชีวภาพ
จากของเหลือทิ งอตุสาหกรรมเกษตรตรึงแบคทเีรีย

sumana.r@kku.ac.th

ดร. สุรพล ผดุงทน มหาวิทยาลัยขอนแกน่ การพฒันาวัสดุผสมที่มอีงค์ประกอบของ พาลาเดียมขนาดนาโนเมตร
 ส้าหรับงานก้าจัดสารไนเตรตและสารอนิทรีย์คลอรีน

surapol.padungthon@gmail.com

รศ.ดร. พวงรัตน์ ขจิตวิชยานกุลู มหาวิทยาลัยนเรศวร วัสดุนาโนของเหล็กออกไซด์จากของเสียอตุสาหกรรมเหล็กเพื่อการ
ก้าจัดสารเคมปีราบศัตรูพชืจากน ้า

kpuangrat@gmail.com

รศ.ดร. จรงค์พนัธ์ มสิุกะวงศ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผลของกลุ่มสารอนิทรีย์ละลายน ้า คลอรีน โบรไมด์ และไอโอไดด์ต่อ
การกอ่ตัวของสารพลอยได้จากการฆา่เชื อโรค

mcharongpun@eng.psu.ac.th

รศ.ดร. ธนยิา เกาศล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การเลี ่ยงสาหร่ายด้วยน ้าเสียจากโรงงานอาหารทะเลแช่แข็งเพื่อผลิต
เชื อเพลิงชีวมวล

thaniya.k@psu.ac.th

วิศวกรรมอตุสาหการ ศ.ดร. อรรถกร เกง่พล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนอื

การออกแบบระบบสนบัสนนุการตัดสินใจส้าหรับการปรุงแต่งอาหาร
มงัสวสิรัติเพื่อสุขภาพของกลุ่มผู้สูงวัย

athakorn.kengpol@gmail.com

รศ.ดร. ธเนศ รัตนวิไล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โครงสร้างแซนวิชแผ่นไมป้ระกอบจากผงไมย้างพาราและโพรลีโพรพี
ลีน

thanate.r@psu.ac.th

วิศวกรรมอตุสาหการและ
ระบบการผลิต

ผศ.ดร. วิบญุ ตั งวโรดมนกุลู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบรีุ

การขัดผิวชิ นงานโลหะที่ได้จากการพมิพแ์บบ 3 มติิโดยใช้เลเซอร์
ชนดินาโนวินาที

viboon.tan@kmutt.ac.th

เทคโนโลยีการจัดการ
ส่ิงแวดล้อม (นานาชาติ)

รศ.ดร. อารีย์ ชูด้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การพฒันาตัวดูดซับชนดิใหมส้่าหรับก้าจัดมลสารในส่ิงแวดล้อม choodum@gmail.com

วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ 
(หลักสูตรนานาชาติ)

รศ.ดร. แดเนยีล เครสพี สถาบนัวิทยสิริเมธี พอลิแบก:พอลิเมอร์จากกลูโคซามนี daniel.crespy@vistec.ac.th



2. กลุ่มสาขาสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี

สาขาวิชา มหาวิทยาลัย หัวข้อวิทยานิพนธ์ที่คาดว่าจะให้นักศึกษาทําวิจัย email อาจารย์ที่ปรึกษา
การจัดการความรู้ ผศ.ดร. รัฐพล วุฒิการณ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การพัฒนารูปแบบการจัดการทุนทางปัญญาด้วยการบูรณาการวิธีการการ

ตัดสินใจแบบหลากหลายหลักเกณฑ์และเทคนิคการกระจายหน้าที่เชิง

คุณภาพ

ratapol.w@cmu.ac.th

การจัดการสิ่งแวดล้อม ผศ.ดร. อรมาศ สุทธินุ่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การย่อยสลายสารเอ็น-ไนโตรโซไดเมทิลเอมีนและสารตั้งต้นที่มีเอมีนเป็น

องค์ประกอบในตัวกรองชีวภาพที่เติมแบคทีเรียตรึง

oramassuttinun@yahoo.com

คอมพิวเตอร์ศึกษา รศ.ดร. ไพฑูรย์ พิมดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รูปแบบการเสริมสร้างทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีตามแนวคอน

สตรัคติวิซึมสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

paitoon.pi@kmitl.ac.th

เคมีเทคนิค รศ.ดร. เก็จวลี พฤกษาทร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาแพลลาเดียมอัลลอยสําหรับเซลล์เชื้อเพลิงเหลว

ชนิดต่างๆ

kejvalee.p@chula.ac.th

รศ.ดร. นพิดา หิญชีระนันทน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การผลิตแอโรมาติกส์ฐานชีวภาพผ่านไฮโดรดีออกซิจิเนชันของ

สารประกอบออกซิเจนที่ได้จากไพโรไลซิสของชีวมวลลิกโนเซลลูโลส

napida.h@chula.ac.th

รศ.ดร. เบญจพล เฉลิมสินสุวรรณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การจําลองพลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณของเครื่องปฏิกรณ์ฟลูอิไดซ์เบด

แบบขั้นสําหรับการดักจับคาร์บอนไดออกไซด์

benjapon.c@chula.ac.th

รศ.ดร. ประพันธ์ คูชลธารา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การผลิตไฮโดรเจนจากรีฟอร์มิง`เชิงเร่งด้วยตัวดูดซับ prapan.k@chula.ac.th

รศ.ดร. ประเสริฐ เรียบร้อยเจริญ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การผลิตร่วมเอทานอลและแก๊สเชื้อเพลิงจากฟูเซลออยล์ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์

พลอยได้จากโรงงานเอทานอล

changbig@hotmail.com

ศ.ดร. พรพจน์ เปี่ยมสมบูรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระบบดักจับคาร์บอนไดออกไซด์ pornpote.p@chula.ac.th

ศ.ดร. มะลิ หุ่นสม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสง C3N4 ที่สามารถดูดซับแสงที่ตามองเห็น

ได้สําหรับการลดสารมลพิษในน้ําเสียและผลิตไฮโดรเจนโดยพร้อมกัน

mali.h@chula.ac.th

ศ.ดร. สมเกียรติ งามประเสริฐสิทธิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การผลิตน้ํามันมะรุมโดยการสกัดด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ภาวะเหนือ

วิกฤตร่วมกับการสกัดด้วยแรงกล

somkiat.n@chula.ac.th

เทคโนโลยีการบรรจุ ดร. ณัฐดนัย หาญการสุจริต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์แอคทีฟสําหรับยืดอายุผลิตภัณฑ์อาหารจากวัสดุชี

วฐานของไทย

nathdanai.h@hotmail.com

ผศ.ดร. อําพร เสน่ห์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การพัฒนาสมบัติของวัสดุผสมพอลิเอสเทอร์แตกสลายได้ทางชีวภาพและ

เทอร์โมพลาสติกสตาร์ชด้วยการจัดเรียงโครงสร้างโมเลกุลอย่างเป็น

fagiams@ku.ac.th

เทคโนโลยีการอาหาร ผศ.ดร. วีรเวทย์ อุทโธ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การพัฒนาวัตถุควบคุมการปล่อยไอระเหยเอทานอลจากเถ้าแกลบสําหรับ

การบรรจุแอคทีฟของมะเขือเทศเชอรี่

weerawate.u@ubu.ac.th

ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ที่ปรึกษา
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สาขาวิชา มหาวิทยาลัย หัวข้อวิทยานิพนธ์ที่คาดว่าจะให้นักศึกษาทําวิจัย email อาจารย์ที่ปรึกษาชื่อ-นามสกุล อาจารย์ที่ปรึกษา
เทคโนโลยีชีวเคมี รศ.ดร. กรณ์กนก อายุสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าธนบุรี

การวิเคราะห์โพลิโคซานอลและสารพฤกษเคมีจากรําข้าวสายพันธุ์ต่างๆ 

ด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟี

kornkanok.ary@kmutt.ac.th

รศ.ดร. ดุษฎี อุตภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าธนบุรี

การประยุกต์ใช้แป้งตัดกิ่งในผลิตภัณฑ์อาหาร dudsadee.utt@kmutt.ac.th

ผศ.ดร. นิษก์นิภา สุนทรกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าธนบุรี

การสร้างฐานการผลิตสารต้นแบบมูลค่าสูงจากสารชีวภาพโดยใช้จุลินทรีย์

เพื่อสังคมผู้สูงอายุและสังคมสุขภาพ

nitnipa.soo@kmutt.ac.th

เทคโนโลยีชีวภาพ ผศ.ดร. เกื้อการุณย์ ครูส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไซโคลเด็กซ์ทรินชนิดวงใหญ่กับการประยุกต์ใช้ kuakarun@hotmail.com

รศ.ดร. ธนะกาญจน์ มัญชุพาณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การปรับเปลี่ยนเมแทบอลึซึมของคาร์บอนและโปรตีนเพื่อเพิ่มผลผลิตไกล

โคเจน ไขมัน และ พลาสติกชีวภาพพอลิดฮดรอกซีบิวทีเรทในไซยาโน

แบคทีเรีย

tanakarn.m@chula.ac.th

รศ.ดร. วรวุฒิ จุฬาลักษณานุกูล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การหาเอนไซม์ชนิดใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนลิกโนเซลลูโลสโดย

กระบวนการเมทาจีโนมิกส์เพื่อผลิตน้ํามันสําหรับเครื่องบิน

warawut.c@chula.ac.th

รศ.ดร. ศุภจิตรา ชัชวาลย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลักษณะสมบัติของยีนทนความเครียดทางกายภาพจากข้าวพื้นเมืองไทยข้าว s_chadchawan@hotmail.com

ผศ.ดร. ประกิต สุขใย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์เซลลูโลสจากชานอ้อยและใบอ้อยสําหรับการเตรียมโครง

เลี้ยงเซลล์ในวิศวกรรมเนื้อเยื่อกระดูก

fagipks@ku.ac.th

รศ.ดร. ภคมน จิตประเสริฐ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การห่อหุ้มสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพเพื่อประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมทาง

เทคโนโลยีชีวภาพ

fagipmc@ku.ac.th

รศ.ดร. พรเทพ ถนนแก้ว มหาวิทยาลัยขอนแก่น สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเอทานอลที่อุณหภูมิสูงโดย Zymomonas 

mobilis สายพันธุ์ทนร้อนและการศึกษายีนที่เกี่ยวข้องกับความสามารถ

ในการทนร้อน

portha@kku.ac.th

รศ.ดร. พัฒนา เหล่าไพบูลย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การผลิตไบโอบิวทานอลความเข้มข้นสูงจากกากน้ําตาลอ้อยด้วยเซลล์ตรึง

รูป Clostridium ในเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพแบบแอร์ลิฟต์ควบคู่กับระบบ

แก๊สสตริปปิง

patlao@kku.ac.th

ผศ.ดร. มัลลิกา คงเกียรติขจร มหาวิทยาลัยขอนแก่น การผลิตไขมันจากจุลินทรีย์ด้วยยีสต์สะสมน้ํามันโดยใช้ชีวมวลประเภทลิก

โนเซลลูโลส

mallikab@kku.ac.th

รศ.ดร. ลักขณา เหล่าไพบูลย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การหมักเอทานอลจากน้ําคั้นลําต้นข้าวฟ่างหวานโดยใช้ถังหมักแบบแอร์

ลิฟต์ร่วมกับคอลัมน์ตกตะกอนเพื่อใช้ป้อนเซลล์กลับ

lakcha@kku.ac.th

ดร. อภิลักษณ์ สลักคํา มหาวิทยาลัยขอนแก่น การผลิตผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม (ลิโมนีน กรดกาแลคทูโรนิค และเอทานอล) 

จากเปลือกส้มภายใต้แนวคิดโรงกลั่นชีวภาพ

apilsa@kku.ac.th

ศ.ดร. อลิศรา เรืองแสง มหาวิทยาลัยขอนแก่น การพัฒนากระบวนการใช้ประโยชน์จากเศษเหลือโรงงานน้ําตาลเพื่อผลิต

ก๊าซชีวภาพ

reungsang4@gmail.com
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สาขาวิชา มหาวิทยาลัย หัวข้อวิทยานิพนธ์ที่คาดว่าจะให้นักศึกษาทําวิจัย email อาจารย์ที่ปรึกษาชื่อ-นามสกุล อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ชาติชาย โขนงนุช มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การปรับปรุงสายพันธุ์แบคทีเรียกรดแลกติกเพื่อการผลิตกรดแลกติกรูป

แอลหรือดีจากลิกโนเซลลูโลส

ck_biot@yahoo.com

รศ.ดร. นพพล เล็กสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กระบวนการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพรุ่นที่สองร่วมกับสารเคมีมูลค่าสูงจาก

วัสดุลิกโนเซลลูโลสิกด้วยเทคโนโลยีปลอดของเสีย

noppol@hotmail.com

รศ.ดร. พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กลยุทธ์แนวใหม่สําหรับการผลิตกรดแอมิโนเลวูลินิกต้นทุนต่ําโดยกลุ่ม

แบคทีเรียสังเคราะห์แสงด้วย Anaerobic Sequencing Batch Reactor 

(AnSBR) ในระบบเปิด

phisit.seesuriyachan@gmail.com

ผศ.ดร. สรณะ สมโน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อิทธิพลของปัจจัยก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวต่อคุณภาพส่งออกน้ําผึ้งไทย sarana.s@cmu.ac.th

ผศ.ดร. มณฑล เลิศวรปรีชา มหาวิทยาลัยทักษิณ การใช้ระบบ CRISPR/Cas9 ช่วยในกระบวนการตัดต่อยีนกําหนดการสร้าง

 S โปรตีนของไวรัส Porcine Epidemic Diarrhea Virus (PEDV) เข้าสู่

โครโมโซมของ Lactobacillus spp..

worapreecha@gmail.com

รศ.ดร. สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า มหาวิทยาลัยทักษิณ การทําบริสุทธิ์ การจําแนกคุณลักษณะของเอนไซม์ไลเปสจากเครื่องใน

ปลาทูน่าและการประยุกต์ใช้

sappasith@tsu.ac.th

รศ.ดร. ไพทิพย์ ธีรเวชญาณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าธนบุรี

การเพิ่มผลผลิตข้าวโดยการเติมเชื้อจุลินทรีย์ในพื้นที่ที่มีโอโซนปนเปื้อน paitip.thi@kmutt.ac.th

ศ.ดร. วิไล รังสาดทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าพระนครเหนือ

การศึกษาการกักเก็บสารออกฤทธิ์ต้านเบาหวานระดับไมโคร/นาโนจาก

สมุนไพรไทย

vilair8106@yahoo.com

ผศ.ดร. ปริญญา น้อยสา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี การพัฒนาสารสกัดจากเซลล์ต้นกําเนิดธรรมชาติเพื่อใช้เป็นสารออกฤทธิ์

ในอุตสาหกรรมเครื่องสําอางและผลิตภัณฑ์สปา

p.noisa@sut.ac.th

ผศ.ดร. พรรณลดา ติตตะบุตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผลของแสงจากหลอดไฟชนิดแอลอีดีต่อการเปลี่ยนแปลงเมทาบอไลท์ 

และปฏิสัมพันธ์ระหว่างพืชตระกูลถั่วกับเชื้อไรโซเบียม

panlada@g.sut.ac.th

รศ.ดร. อภิชาติ บุญทาวัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี การทําบริสุทธิ์สารเคมีชีวภาพมูลค่าสูงจากน้ํามันพืชและน้ํามันจุลินทรีย์ boontawan@hotmaill.com

รศ.ดร. กิตติพัฒน์ อุโฆษกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การพัฒนาเทคโนโลยีฐานเพื่อการพัฒนาพันธุ์อ้อยทนแล้ง ku@tu.ac.th

รศ.ดร. ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ การแยกและศึกษาคุณสมบัติของยีน Tube และ pelle จากกุ้งก้ามกราม parin@g.swu.ac.th

ศ.ดร. เบญจมาส เชียรศิลป์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การใช้ประโยชน์จากวัสดุเศษเหลือลิกโนเซลลูโลสเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์

มูลค่าเพิ่ม

benjamas.che@psu.ac.th

ผศ.ดร. สรัญญา พันธุ์พฤกษ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ศักยภาพของการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพที่ยั่งยืนจากไซยาโนแบคทีเรียทน

เค็ม Aphanothece halophytica

kpsarany@kmitl.ac.th

เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร รศ.ดร. อํานาจ พัวพลเทพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การพัฒนาวิธีวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงของสารตกค้างใน

ผลิตภัณฑ์จากสัตว์

fvetamp@ku.ac.th
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ดร. นรภัทร หวันเหล็ม มหาวิทยาลัยนเรศวร การผลิตและการศึกษาความปลอดภัยของแป้งข้าวหมากเสริมซินไบโอติ

กจากข้าวเหนียวลืมผัว และ Saccharomyces boulardii เพื่อจําหน่าย

เชิงพานิชย์

noraphat.hwanhlem@outlook.co.t

h

เทคโนโลยีพลังงาน ผศ.ดร. ประวิทย์ คงจันทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การผลิตแก๊สมีเทนชีวภาพอย่างมีประสิทธิผลจากน้ํากากส่าโดยการเชื่อ

ต่อกระบวนการย่อยสลายไร้อากาศและเซลล์อิเล็กโทรไลซิสจากจุลชีพ

kprawit.kongjan@gmail.com

ผศ.ดร. รัตนา จริยาบูรณ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สเถียรภาพและการฟื้นฟูสภาพไอรอนคีเลทในระบบการกําจัด

ไฮโดรเจนซัลไฟลด์ออกจากแก๊สชีวภาพ

rattana.sa@psu.ac.th

เทคโนโลยีสารสนเทศ รศ.ดร. จักรชัย โสอินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การศึกษารูปแบบและความเป็นไปได้ในการปรับปรุงกระบวนการ

สนับสนุนความมั่นคงปลอดภัยสําหรับอินเทอร์เน็ต ของสรรพสิ่ง

chakso@kku.ac.th

รศ.ดร. ไกรศักดิ์ เกษร มหาวิทยาลัยนเรศวร การพยากรณ์โรคซิกาโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลเชิงความหมาย kraisakk@nu.ac.th

ผศ.ดร. โอฬาริก สุรินต๊ะ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม การเรียนรู้เชิงลึกในการวิเคราะห์และรู้จํารูปภาพเอกสารโบราณ olarik.s@msu.ac.th

ผศ.ดร. กิติ์สุชาต พสุภา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การพัฒนาอัลกอริทึมแบบขนานสําหรับทํางานบนหน่วยประมวลผล

กราฟิกส์เพื่อการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลโอมิกส์สําหรับงานวิจัยด้าน

พันธุกรรม

kitsuchart@it.kmitl.ac.th

เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม รศ.ดร. ดวงรัตน์ อินทร มหาวิทยาลัยมหิดล การเติมเชื้อแบคทีเรียลงในพืชเพื่อใช้ในการกําจัดบิสฟีนอลเอในน้ําเสีย duangrat.int@mahidol.ac.th

รศ.ดร. จงจินต์ ผลประเสริฐ มหาวิทยาลัยมหิดล การศึกษาเทคโน-เศรษฐศาสตร์ของการจัดการกากอุจจาระใน

กรุงเทพมหานคร

chongchin.pol@mahidol.ac.th

ผศ.ดร. สราวุธ เทพานนท์ มหาวิทยาลัยมหิดล การจัดการการระบายและความเข้มข้นของสารอินทรีย์ระเหยในพื้นที่

อุตสาหกรรมมาบตาพุดเชิงบูรณาการ

thepanondh@gmail.com

เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตร

นานาชาติ)

ศ.ดร. แชบเบียร์ กีวาลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าธนบุรี

การจัดการความไม่แน่นอนและคุณภาพข้อมูลของฐานข้อมูลขนาดใหญ่ใน

ด้านการเกษตร

shabbir_g@jgsee.kmutt.ac.th

ผศ.ดร. ธภัทร ศิลาเลิศรักษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าธนบุรี

การประเมินผลกระทบต่อเนื่องด้านน้ํา-พลังงาน-อาหาร-ระบบนิเวศของ

การส่งเสริมเศรษฐกิจชีวภาพจากอ้อยในพื้นที่ลุ่มน้ําเจ้าพระยา

thapat.sil@kmutt.ac.th

เทคโนโลยีอาหาร รศ.ดร. อุบลรัตน์ สิริภัทราวรรณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรจุภัณฑ์แอคทีฟจากฟิล์มชีวภาพกับนาโนอิมัลชั่นของน้ํามันหอมระเหย

เพื่อยืดอายุอาหาร

ubonrat3@gmail.com

ผศ.ดร. ศุภวรรณ ถาวรชินสมบัติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การพัฒนาเจลจากโปรตีนรําข้าวเสริมรําข้าวไฮโดรไลเซทเพื่อเป็นอาหาร

สุขภาพสําหรับผู้สูงอายุ

suptha@kku.ac.th

รศ.ดร. สุดารัตน์ เจียมยั่งยืน มหาวิทยาลัยนเรศวร การจัดกลุ่มคุณภาพของรําข้าวตามปริมาณสารพฤกษเคมี โดยใช้เทคนิค 

near-infra-red spectroscopy (NIRS)

sudaratjiam@gmail.com
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สาขาวิชา มหาวิทยาลัย หัวข้อวิทยานิพนธ์ที่คาดว่าจะให้นักศึกษาทําวิจัย email อาจารย์ที่ปรึกษาชื่อ-นามสกุล อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ศิริธร ศิริอมรพรรณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลของการแปรรูปต่อคุณสมบัติทางกายภาพ เคมีและความสามารถใน

การย่อยแป้งของข้าวมีสีและพืชตระกูลถั่วเพื่อนําไปใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร

ได้อย่างเหมาะสม

sirithons@hotmail.com

ผศ.ดร. สาโรจน์ รอดคืน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง การพัฒนาเส้นก๋วยเตี๋ยวจากแป้งข้าวผสมสารสกัดจากพืชและอนุภาคนา

โนแคลเซียมจากก้างปลา

saroat@mfu.ac.th

ผศ.ดร. ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ มหาวิทยาลัยศิลปากร การผลิตและคุณสมบัติด้านพรีไบโอติกส์ของโอลิโกแซคคาไรด์จากกาก

มะพร้าวด้วยการย่อยด้วยน้ํากึ่งวิกฤต

khuwijitjaru_p@su.ac.th

ปิโตรเคมีและวิทยาศาสตร์พอลิ

เมอร์

ดร. ดวงกมล ตุงคะสมิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การเตรียม การตรวจสอบสมบัติเฉพาะ และการนําไปใช้งานของตัวเร่ง

ปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์สําหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

duangamol.n@chula.ac.th

พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม ผศ.ดร. ลําใย ณีรัตนพันธุ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พันธุศาสตร์โมเลกุล ความเครียดออกซิเดชั่นและการเปลี่ยนแปลง

สรีรวิทยาสัตว์น้ําบริเวณพื้นที่ฝังกลบขยะอิเล็คทรอนิกส์

hlamya@kku.ac.th

วัสดุศาสตร์ รศ.ดร. กมลพรรณ เพ็งพัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การพัฒนาแก้วเซรามิกเพื่อประยุกต์ด้านวัสดุหลากหลายหน้าที่ kamonpan.p@cmu.ac.th

ผศ.ดร. ชัยกานต์ เลียวหิรัญ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การพัฒนาเซนเซอร์ตรวจจับไอจากกรดอินทรีย์ระเหยได้บนฐานของวัสดุ

นาโนใหม่เสริมฟังก์ชัน สําหรับการประยุกต์ใช้ได้ในกลุ่มเป้าหมายด้านการ

ตรวจจับแก๊ส

cliewhiran@gmail.com

ผศ.ดร. ชัยสิทธิ์ บรรจงประเสริฐ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อิทธพลของปัจจัยการผลิตต่อโครงสร้างจุลภาคและสมรรถนะของโลหะ

ผสมอะลูมิเนียมสําหรับการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบ

อัตโนมัติ

chaiyasit_au@yahoo.com

ผศ.ดร. สุขุม อิสเสงี่ยม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พัฒนาประสิทธิภาพแคโทดสําหรับลิเธียมแบตเตอรี่ sukum99@yahoo.com

วิทยาศาสตร์การอาหาร รศ.ดร. วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การศึกษากระบวนการที่เหมาะสมสําหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ธัญชาติพอง

ผสมกับผลไม้อบแห้งเพื่อสุขภาพ

fagiwcj@ku.ac.th

ผศ.ดร. อุทัย กลิ่นเกษร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การวัดสมบัติ การทําให้บริสุทธิ์ และความสามารถในการทําให้เกิดอิมัลชัน

ของซาโปนินจากเมล็ดเงาะ ที่สกัดด้วยตัวทําละลายดีปยูเทกติกธรรมชาติ 

(NaDES)

utai.k@ku.th

วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ ศ.ดร. สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กาพัฒนาและเพิ่มมูลค่าสิ่งของจากธรรมชาติและผลผลิตทางการเกษตร dsujitra@chula.ac.th

รศ.ดร. หทัยกานต์ มนัสปิยะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฉลากเซนเซอร์ฉลาดหลากหลายฟังก์ชั่นสําหรับผลไม้ไทยโดยพัฒนาจาก

นาโนคอมพอสิตของดินเหนียวนาโนรูพรุน

hathaikarn.m@chula.ac.th

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ

อาหาร

ผศ.ดร. รัตนา ม่วงรัตน์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การนําน้ํามันและเซซามีนจากกากงาที่ผ่านกระบวนการบีบอัดแบบสกรู

กลับมาใช้ในอุตสาหกรรมอาหารด้วยเทคนิคการสกัดโดยใช้

คาร์บอนไดออกไซด์ที่สภาวะสูงกว่าจุดวิกฤติ และการวิเคราะห์

เศรษฐศาสตร์ของกระบวนการสกัด

rattanamuangrat@yahoo.com
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สาขาวิชา มหาวิทยาลัย หัวข้อวิทยานิพนธ์ที่คาดว่าจะให้นักศึกษาทําวิจัย email อาจารย์ที่ปรึกษาชื่อ-นามสกุล อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. สุธี วังเตือย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นวัตกรรมสารสกัดเปปไทด์จากปลิงทะเลและแมงกะพรุนไทยเพื่อเวช

สําอางมูลค่าสูง

sutee.w@cmu.ac.th

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิ

เมอร์

ผศ.ดร. เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การปรับปรุงสมบัติของยางธรรมชาติวัลคาไนซ์ที่อุณหภูมิต่ํา โดยใช้ไบฟัง

ชันนอลแอลดีไฮด์เป็นสารเชื่อมขวาง

knot_ek@hotmail.com

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา

(หลักสูตรนานาชาติ)

ผศ.ดร. พัชรินทร์ ปัญจบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล การออกแบบและพัฒนาโมบายแอปพลิเคชั่นที่ตอบสนองอย่างจําเพาะต่อ

ผู้เรียนรายบุคคลเพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วย

ตนเอง

panjaburee_p@hotmail.com

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

รศ.ดร. สรณะ นุชอนงค์ สถาบันวิทยสิริเมธี โคงสร้างขนาดใหญ่สําหรับการจําแนกข้อมูลโดยใช้การหาเพื่อนบ้านที่ใกล้

ที่สุด

s.nutanong@gmail.com

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาหาร

ผศ.ดร. กิติญา วงษ์คําจันทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การพัฒนาแบคเทอริโอเฟจด้วยการห่อหุ้มวิธีต่างๆเพื่อการต้านเชื้อก่อโรค

ในอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

kitiya.v@psu.ac.th

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ผศ.ดร. สมพร จันทระ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลกระทบของการเผาในที่โล่งและการจราจรต่อคุณภาพอากาศและ

สุขภาพของประชากรในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย

somporn.chantara@cmu.ac.th

สหสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

สิ่งแวดล้อม

ดร. พันธนา ตอเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อิทธิพลของธาราศาสตร์ต้นไม้ต่อการแลกเปลี่ยนมวลสารระหว่างเรือน

ยอดและชั้นบรรยากาศในป่าดั้งเดิมและป่าทุติยภูมิ ในอุทยานแห่งชาติเขา

ใหญ่ ประเทศไทย

pantana.t@chula.ac.th

อุตสาหกรรมเกษตร ผศ.ดร. สันทัด วิเชียรโชติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การผลิตไคโตโอลิโกแซคคาไรด์และกลูโคซามีนจากวัสดุเศษเหลือหัวกุ้ง

ของโรงงานอาหารทะเล

santad.w@psu.ac.th
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สาขาวิชา มหาวิทยาลัย หัวข้อวิทยานิพนธ์ที่คาดว่าจะให้นักศึกษาทําวิจัย email อาจารย์ที่ปรึกษาชื่อ-นามสกุล อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. วาริน เชาวทัต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การตรวจหาระดับความเจ็บปวดที่แสดงออกทางใบหน้า 3 มิติ ด้วยวิธีการ

เรียนรู้เชิงลึก

varinchouv@gmail.com

วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ผศ.ดร. สาโรจน์ จีนประชา มหาวิทยาลัยพะเยา สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืชสมุนไพรไทยที่ถูกเลือก: สีฟันคนทา, 

เพชฌฆาตสีทอง, โมกการะเกตุ และการประยุกต์ใช้

cheenpracha@gmail.com

ผศ.ดร. อนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ มหาวิทยาลัยพะเยา การศึกษาคุณสมบัติคู่ควบระหว่างสมบัติทางไฟฟ้าและสมบัติทางแม่เหล็ก

ของวัสดุมัลติเฟร์โรอิกด้วยเทคนิคขั้นสูงและการคํานวณทางคอมพิวเตอร์

prasatkhetragarn@yahoo.com

สถิติประยุกต์ รศ.ดร. สอาด นิวิศพงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าพระนครเหนือ

การอนุมานพารามิเตอร์สําหรับการแจกแจงเดลต้าล็อกนอร์มอล sa-aat.n@sci.kmutnb.ac.th

รศ.ดร. อภิรดี แซ่ลิ่ม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การประยุกต์ใช้ตัวแบบทํานายทางสถิติและการเรียนรู้ด้วยเครื่องกับข้อมูล

อนุกรมเวลาโมดิสด้านสิ่งแวดล้อม

api_45@hotmail.com

อินทรียเคมี รศ.ดร. นันทนิตย์ วานิชาชีวะ มหาวิทยาลัยศิลปากร การออกแบบ และ สังเคราะห์ปรอทเซ็นเซอร์ชนิดใหม่ที่คายแสงฟลูออเรส

เซนต์ในช่วงวิสิเบิลและช่วงอินฟาเรดเพื่อใช้ในสารละลายและแบบพอลิ

เมอร์ฟิล์ม

wanichacheva.nantanit@gmail.co

m
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3. กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ

สาขาวิชา มหาวิทยาลยั หวัขอ้วิทยานิพนธ์ที่คาดว่าจะใหนั้กศึกษาท าวิจยั email อาจารยท์ี่ปรึกษา
คณิตศาสตร์ ผศ.ดร. เกษมสุข องุจิตต์ตระกลู มหาวิทยาลัยนเรศวร การมอียู่จริงและระเบยีบวิธีส าหรับการหาผลเฉลยของปญัหา

อสมการแปรผันและปญัหาดุลภาพแบบแยก
kasamsuku@gmail.com

ผศ.ดร. จักรกฤษ กล่ินเอี่ยม มหาวิทยาลัยนเรศวร โครงสร้างเชิงพชีคณิตของรหสัวัฏจักรค่าคงตัว chakkridk@nu.ac.th

ผศ.ดร. อาทติย์ แข็งธัญการ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบงั

ขั้นตอนวิธีการประมาณค่าส าหรับปญัหาการแบง่เชิงดุลยภาพแบบ
ใหม ่และปญัหาล าดับขั้นจุดตรึง ส าหรับการประยุกต์ค่าเหมาะสม

beawrock@hotmail.com

คณิตศาสตร์ประยุกต์ ศ.ดร. ภมูิ ค าเอม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบรีุ

การแกป้ญัหาค่าเหมาะสมในปริภมูจิีออเดสิคด้วยความโค้งที่มขีอบเขต poom.kum@kmutt.ac.th

ผศ.ดร. กนกวรรณ สิทธิเถกงิเกยีรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนอื

การวิเราะหก์ารลู่เข้าส าหรับปญัหาผกผัน kanokwan.s@sci.kmutnb.ac.th

รศ.ดร. เจษฎา ธารีบญุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนอื

สมการเชิงอนพุนัธ์ย่อยเศษส่วน jessada.t@sci.kmutnb.ac.th

ผศ.ดร. ภทัราวุธ จันทร์เสง่ียม สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบงั

วิธีท าซ้ าที่มฐีานจากเกรเดียนทส์ าหรับการหาผลเฉลยคลาสของ
สมการเมทริกซ์เชิงเส้น

pattrawut.ch@kmitl.ac.th

เคมี ผศ.ดร. ธนษิฐ์ ปราณีนรารัตน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การผลิตกระดาษที่ถูกดัดแปรทางเคมเีพื่อเปน็ตัวเพิ่มความเข้มข้น
ส าหรับการวิเคราะหส์ารปนเปื้อนในอาหารอย่างมปีระสิทธิภาพ

Thanit.P@chula.ac.th

ดร. น าพล อนิสิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การสังเคราะหน์าโนคอมพอสิตที่มสีมบติัแมเ่หล็กและการศึกษา
สมบติัการกระตุ้นภมูคุ้ิมกนั

numpon@gmail.com

รศ.ดร. ปรีชา ภวูไพรศิริศาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลิตภณัฑ์ดีลส์-อลัเดอร์จากไปเปอร์เอไมด์อลัคาลอยด์: การ
สังเคราะหแ์ละการทดสอบฤทธิท์างชีวภาพ

preecha.p@chula.ac.th

รศ.ดร. อภชิาติ อิ่มยิ้ม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เซนเซอร์ทางเคมจีากเมมเบรนแปง้ที่ผสมสารสกดัจากพชื iapichat@chula.ac.th

ศ.ดร. อรวรรณ ชัยลภากลุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เซ็นเซอร์แบบพกพาส าหรับการตรวจสอบสารปนเปื้อน corawon@chula.ac.th
ผศ.ดร. ธิตินนัท์ กาพย์เกดิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สารประกอบเชิงซ้อนของสารสกดัมะหาดกบัอนภุาคนาโนไซโคลเดก

ตริน
fscitnm@ku.ac.th

ชื่อ-นามสกุล อาจารยท์ี่ปรึกษา



สาขาวิชา มหาวิทยาลยั หวัขอ้วิทยานิพนธ์ที่คาดว่าจะใหนั้กศึกษาท าวิจยั email อาจารยท์ี่ปรึกษาชื่อ-นามสกุล อาจารยท์ี่ปรึกษา
ผศ.ดร. ไพบลูย์ เงินมศีรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การสังเคราะหแ์ละทดสอบฤทธิต้์านมะเร็งและต้านมาลาเรียของสาร

ที่มโีครงสร้างเลียนแบบผลิตภณัฑ์ธรรมชาติ
fscipbn@ku.ac.th

รศ.ดร. รจนา บรุะค า มหาวิทยาลัยขอนแกน่ วัสดุดูดซับชนดิใหมเ่พื่อการประยุกต์ส าหรับการสกดัระดับจุลภาค
โดยอาศัยตัวดูดซับของสารมลพษิอนิทรีย์โดยใช้อปุกรณ์ตรวจวัดสี
อย่างง่าย

rodjbu@kku.ac.th

รศ.ดร. วิทยา เงินแท้ มหาวิทยาลัยขอนแกน่ เซนเซอร์ทางเคมทีี่อาศัยสมบติัเชิงแสงของกราฟนีควอนตัมดอท wittayange@kku.ac.th

รศ.ดร. สิทธิพงษ์ อ านวยพานชิย์ มหาวิทยาลัยขอนแกน่ ตัวเร่งปฎกิริิยาเมมเบรนจากนาโนคอมพอสิทของพอลิเมอร์และ
อนภุาคโลหะนาโน

asitti@kku.ac.th

ดร. แอนดรูว์ ฮันท์ มหาวิทยาลัยขอนแกน่ เคมสีีเขียวเพื่อการพฒันาตัวท าละลายที่ยั่งยืน andrew@kku.ac.th
ผศ.ดร. กรธัช อุ่นนนักาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การพฒันาอมิมโูนเซนเซอร์เชิงเคมไีฟฟา้ที่มคีวามว่องไวสูงส าหรับ

วิเคราะหห์าสารบง่ชี้มะเร็ง
suriyacmu@yahoo.com

รศ.ดร. จรูญ จักร์มณีุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การพฒันาระบบไมโครฟลูอดิิกร่วมกบัอมิมโูนเซนเซอร์ส าหรับ
ตรวจวัดไวรัสตับอกัเสบบี

jakmunee@gmail.com

ผศ.ดร. ช านาญ ราญฎร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปฏกิริิยาโฟโตคะตะไลติกรีดักชันของคาร์บอนไดออกไซด์ไปเปน็เอทา
นอล

crandorn@gmail.com

ผศ.ดร. ทนิกร กนัยานี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การลดขนาดการวิเคราะหท์างเคมด้ีวยหยดหรือฟล์ิม tkanyanee@hotmail.com

ผศ.ดร. นาวี กงัวาลย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลของการถ่ายโอนโปรตอนระหว่างโมเมกลุและภายในโมเลกลุที่
สภาวะกระตุ้นที่มต่ีอการเรืองแสงในผลึกของแข็ง

naweekung@gmail.com

ผศ.ดร. ปยิรัตน์ นมิมานพภิกัด์ิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การจ าลองการส่งผ่านไอออนภายใต้สนามภายนอก piyaratn@gmail.com

รศ.ดร. มกุดา ภทัราวราพนัธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การสังเคราะหแ์ละการประยุกต์ใช้อนพุนัธ์เบนโซไทรอะโซน mookdap55@gmail.com

ผศ.ดร. วงศ์ พะโคดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การพฒันาปฏกิริิยาเคมีิอนิทรีย์สังเคราะหโ์ดยใช้ไทรฟนีลิฟอสฟนี-
ไอโอดีน

wongp2577@gmail.com

รศ.ดร. ชินพงษ์ กฤตยากรนพุงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบรีุ

แบบจ าลองทางพลวัตเชิงโมเลกลุแบบ QMCF ของโมเลกลุที่มพีษิในน้ า chinapong.kri@kmutt.ac.th

ผศ.ดร. นคร เนยีมนนท์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบรีุ

การสังเคราะหอ์นพุนัธ์ของกรดซาลิซาลิกสหรับหรับการตรวจวัดคอป
เปอร์(II)อย่างเลือกจ าเพาะสูงบนแผ่นเส้นใยนาโนอเิล็กโตสปนั

nakorn.nia@kmutt.ac.th



สาขาวิชา มหาวิทยาลยั หวัขอ้วิทยานิพนธ์ที่คาดว่าจะใหนั้กศึกษาท าวิจยั email อาจารยท์ี่ปรึกษาชื่อ-นามสกุล อาจารยท์ี่ปรึกษา
ผศ.ดร. วิจิตรา เดือนฉาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกล้าธนบรีุ
การพฒันาอปุกรณ์ตรวจวัดฐานกระดาษส าหรับวิเคราะหแ์คทไอออน
และแอนไอออน

wijitar_29@hotmail.com

ศ.ดร. จตุพร วิทยาคุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี การสังเคราะหตั์วเร่งปฏกิริิยาโดยการเพิ่มอะตอมโลหะเข้าไปใน
โครงสร้างของวัสดุมโีซพอรัสและวัสดุไมโครพอรัส

jatuporn@sut.ac.th

ผศ.ดร. ธีรนนัท์ ศิริตานนท์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี การพฒันาสารประกอบออกไซด์ที่มบีสิมทัเปน็องค์ประกอบส าหรับ
การประยุกต์ใช้ในการเร่งปฏกิริิยาด้วยแสง

theeranun@sut.ac.th

ผศ.ดร. สัญชัย ประยูรโภคราาช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี การสังเคราะหแ์ละวิเคราะหลั์กษณะตัวเร่งปฏกิริิยาบนตัวรองรับซี
โอไลต์ที่มขีนาดอนภุาคแตกต่างกนัส าหรับการผลิตไบโอดีเซล

sanchaip@sut.ac.th

ผศ.ดร. ชนาธิป สามารถ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การพฒันาตัวเร่งปฏกิริิยาคุณภาพสูงส าหรับกระบวนการดีออกซีจีเน
ชันของน้ ามนัชีวภาพที่ได้จากการไพโรไลซิสชีวมวล

chanatip@tu.ac.th

ผศ.ดร. บญุช่วย สุนทรวรจิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การพฒันาโมเกลุลูกผสมที่ท าหนา้ที่ได้หลายรูปแบบด้วยแอพทาเมอร์
และกรดโฟลิค

namkku2002@yahoo.com

ผศ.ดร. พรีะศักด์ิ เภาประเสริฐ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การแปรรูปขยะพลาสติกเปน็คาร์บอนด็อทส าหรับเปน็ตัวตรวจจับ
สารเคมแีละถ่านกมัมนัต์ส าหรับใช้ในตัวเกบ็ประจุยิ่งยวด

peerasak73@hotmail.com

ผศ.ดร. ภานมุาศ ทองอยู่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การออกแบบและการสังเคราะหส์ารต้านเชื้อแบคทเีรียที่ต้านยา
ปฏชิีวนะ (Multidrug Resistant Bacteria) จากโครงสร้างของ 
lugdunin

tpanumas@tu.ac.th

ผศ.ดร. ศรุต อ ามาตย์โยธิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การพฒันาวัสดุเชิงประกอบไฮโดรเจลที่มสีารสกดัชีวภาพและการ
ประยุกต์ใช้งานในระบบน าส่งยา

sarute.ummartyotin@gmail.com

ดร. ดวงดาว จันทร์เนย มหาวิทยาลัยนเรศวร การเพิ่มประสิทธิภาพการก าจัดสารมลพษิในน้ าเสียโดยใช้
กระบวนการดูดซับร่วมกบักระบวนการเร่งปฏกิริิยาเชิงแสง

duangdaoc@nu.ac.th

รศ.ดร. ปริญญา มาสวัสด์ิ มหาวิทยาลัยนเรศวร การออกแบบและพฒันาอปุกรณ์พกพาส าหรับการหาอะคริลาไมด์ใน
ตัวอย่างอาหาร

prinyam@nu.ac.th

ดร. ฟลิิป เคียล่าร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร การพฒันาสารประกอบเชิงซ้อนเออร์ริเดียมไวแสงเพื่อใช้ในการเกดิ
ภาพและการเร่งปฏกิริิยา

filipkielar@nu.ac.th

ผศ.ดร. รุ่งนภา แซ่เอง็ มหาวิทยาลัยบรูพา การออกแบบและสังเคราะหส์ารซีลีเนยีมไกลโคไซด์เพื่อศึกษาฤทธิ์
ต้านมะเร็ง

rungnaph@buu.ac.th
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ผศ.ดร. จิตรลดา วิชาผง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม การพฒันาวิธีการสกดัระดับจุลภาคของของเเข็งแบบกระจายโดยใช้

คาลิกซารีนเปน็ตัวดูดซับส าหรับการหาเฮทเธอโรไซคลิกอะโรมาติกเอ
มนีควบคู่กบัการใช้โครมาโทกราฟขีองเหลวสมรรถนะสูงด้วยคอลัมน์
โมโนลิทกิ

jitlada.v@msu.ac.th

ผศ.ดร. บรรจบ วันโน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม การตรวจวัดและการกกัเกบ็โมเลกลุของวัสดุนาโน: การศึกษาเชิง
ทฤษฎี

banchobw@gmail.com

รศ.ดร. อทุยั สาขี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม การพฒันาการสังเคราะหตั์วเร่งปฏกิริิยาวิวิธพนัธุส์ าหรับการ
สังเคราะหโ์ดยการไหลอย่างต่อเนื่อง

uthai.s@msu.ac.th

ผศ.ดร. พนดิา สุรวัฒนาวงศ์ มหาวิทยาลัยมหดิล การศึกษากลไกการเปล่ียนคาร์บอนไดออกไซด์เปน็ฟอร์เมตโดยสาร
เชิงซ้อนนกิเกลิกบัลิแกนด์ธาตุหมู่ 13

panida.sur@mahidol.edu

ผศ.ดร. พสิษฐ์ ภควัชร์ภาณุรัตน์ มหาวิทยาลัยมหดิล การพฒันาวัสดุเพอรอฟสไกต์ส าหรับเซลล์แสงอาทติย์เพอรอฟสไกต์ pasit.pk@gmail.com

ผศ.ดร. รัตติกาล จันทวิาสน์ มหาวิทยาลัยมหดิล การพฒันาวิธีเทคนคิแคปปลิลารีอเิล็กโทรฟอริซิสร่วมกบัการตรวจวัด
ค่าการน าไฟฟา้แบบไร้สัมผัสเพื่อประยุกต์ใช้ด้านวิทยาศาสตร์การกฬีา

rattikan.cha@mahidol.ac.th

ผศ.ดร. ศิริลตา ยศแผ่น มหาวิทยาลัยมหดิล การสังเคราะหส์ารอนพุนัธ์ของเฮทเทอโรไซเคิลโดยกระบวนการออกซิ
เดทฟีคลัปปงิ

sirilata.yot@mahidol.ac.th

รศ.ดร. เดวิด เจมส์ ฮาร์ดิง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ไครัลลิตีในสารประกอบสปนิครอสโอเวอร์ hdavid@mail.wu.ac.th

ผศ.ดร. จงดี บรูณชัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การพฒันาเทคนคิวิเคราะหส์ารปริมาณนอ้ยเพื่อประยุกต์ใช้งานด้าน
การแพทย์และอตุสาหกรรม

chongdee.t@psu.ac.th

ดร. จิตตรียา ตันสกลุ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การสังเคราะหส์ารประกอบเรืองแสงเพื่อตรวจวัดกรดอะมโินใน
ลายนิ้วมอืแฝง

chittreeya.t@psu.ac.th

ผศ.ดร. วรากร ล่ิมบตุร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ออกแบบและสร้างขั้วไฟฟา้พมิพส์กรีนชนดิหลายขั้วไฟฟา้ท างาน
ส าหรับการวิเคราะหโ์ดยใช้เทคนคิทางเคมไีฟฟา้

lwarakorn@yahoo.com

ผศ.ดร. สุดา จักรทอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ องค์ประกอบทางเคมจีากใบยูคาลิปตัส (Eucalyptus 
camaldulensis Dehnh Linn.)

suda.ch@psu.ac.th

ผศ.ดร. โอภาส บญุเกดิ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พฒันาตัวดูดซับชนดิใหมส่ าหรับสกดัและเพิ่มความเข้มข้นเพื่อ
วิเคราะหส์ารปริมาณนอ้ย

opas1bunkoed@hotmail.com
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ผศ.ดร. ปริุม จารุจ ารัส มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี การตรวจวัดทางสีโดยอาศัยหลักการภมูคุ้ิมกนัวิทยาบนกระดาษที่

ประดิษฐ์โดยวิธีปรินทส์กรีนแบบใหมแ่ละใช้วัสดุนาโนคอมโพสิตชนดิ
ใหมแ่ทนเอนไซมด้ั์งเดิมเปน็ตัวติดฉลากส าหรับการวิเคราะหห์า
ปริมาณยาปฏชิีวนะตกค้าง

purim.j@ubu.ac.th

รศ.ดร. พรพรรณ พึ่งโพธิ์ มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี การค้นหาสารต้านวัณโรคตัวใหมท่ี่มปีระสิทธิภาพสูงเพื่อใช้เปน็สาร
ต้านวัณโรคด้ือยา: การจ าลองแบบ การสังเคราะห ์การทดสอบฤทธิ์
ทางชีวภาพและระบบน าส่งยาโดยใช้อนภุาคนาโน

pornpan_ubu@yahoo.com

ผศ.ดร. มะลิวรรณ อมตธงไชย มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี การพฒันาเซราโทนนิเซนเซอร์ชนดิใหมท่ี่มคีวามจ าเพาะเจาะจงโดย
ใช้โพลิเมอร์ที่มรีอยพมิพโ์มเลกลุ

amaliwan@gmail.com

เคมชีีวภาพ ดร. จ าเรียง ธรรมธร สถาบนับณัฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ การใช้ Domino reaction ในการสังเคราะหส์ารประกอบ 
N,O-heterocycles

jumreang@cri.or.th

ดร. ชาญศักด์ิ ทองซ้อนกลีบ สถาบนับณัฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ปฏกิริิยาการปดิวงโดยการใช้สารประกอบโลหะทรานซิชั่นเปน็ตัวเร่ง
ปฏกิริิยาภายใต้สภาวะออ๊กซิเดชั่น

charnsak@cri.or.th

ดร. พนูศักด์ิ พลอยประดิษฐ์ สถาบนับณัฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ การสังเคราะห ์การประเมนิคุณสมบติัเชิงเคมกีายภาพ การประเมนิ
ฤทธิท์างชีวภาพและกลไกการออกฤทธิข์องสารในกลุ่มลาเมลลาริน

poonsakdi@cri.or.th

เคมเีชิงฟสิิกส์ ผศ.ดร. ประภาศิริ พงษป์ระยูร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การศึกษากลไกการท างานและการจับกนัของโปรตีนอลับมูนิในคน
และแอปตาเมอร์เพื่อการออกแบบเคร่ืองตรวจวัดเบาหวานชนดิแอป
ตาเซนเซอร์ด้วยระเบยีบวิธีกลศาสตร์พลวัต

fsciprpo@ku.ac.th

ศ.ดร. สุภา หารหนองบวั มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ออกแบบตัวยับยั้งเพื่อต้านเอนไซม ์HIV-1 Protease และต้าน
แบคทเีรีย

fscisph@ku.ac.th

เคมปีระยุกต์ ดร. ธานนิทร์ แตงกวารัมย์ มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ การฟงักช์ันนาโนคาร์บอนดอทส์ส าหรับประยุกต์ใช้ด้าน
ไบโอเซนเซอร์ทางการแพทย์

tanin.tang@gmail.com

ผศ.ดร. พชัรีย์ พริบดีเวช มหาวิทยาลัยแมฟ่า้หลวง สารออกฤทธิท์างชีวภาพของราเอรนโดไฟทจ์ากสมนุไพรไทยที่มฤีทธิ์
ยับยั้งโรคพชื

patcharee.pri@mfu.ac.th

รศ.ดร. สุรัตน์ ละภเูขียว มหาวิทยาลัยแมฟ่า้หลวง การศึกษาสารออกฤทธิท์างชีวภาพ ก าจาย ต้ิวขาว ดีลามอ้น และ 
ปลวกน้ า เพื่อการใช้ประโยชนท์างด้านเวชส าอาง สารเสริมสุขภาพ
และการปอ้งกนัโรค

surat.lap@mfu.ac.th

ผศ.ดร. อรวรรณ สุวรรณทอง มหาวิทยาลัยแมฟ่า้หลวง การพฒันาวัสดุปดิแผลไฮโดรเจลแบบสเปรย์ที่มสีารสกดัสมนุไพร o.suwantong@gmail.com
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รศ.ดร. ตะวัน สุขนอ้ย สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบงั
การผลิตแลคโทนจากปฏกิริิยาออกซิเดชันของสารประกอบไดออล
โดยใช้ตัวเร่งปฏกิริิยากมัมนัต์เด่ียวรูทเีนยีมบนตัวรองรับ

kstawan@gmail.com

ผศ.ดร. เอกรัฐ เดชศรี สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบงั

การตอบสนองต่อแสงของอนภุาคเงินระดับนาโนที่ฝังบนอนภุาคทอง
ในระดับนาโนส าหรับตรวจวัดปรอท

ekarat.de@kmitl.ac.th

ศ.ดร. อภชิาต สุขส าราญ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
(มหาวิทยาลัยรามค าแหง)

สารไฮบริดจากผลิตภณัฑ์ธรรมชาติเพื่อการบ าบดัรักษาโรคเกี่ยวกบั
ผู้สูงอายุ

asuksamrarn@yahoo.com, s_api
chart@ru.ac.th

เคมอีนิทรีย์ รศ.ดร. ฉวี เย็นใจ มหาวิทยาลัยขอนแกน่ องค์ประกอบทางเคมขีองเข็มปา่และหนามโกทาและฤทธิท์างชีวภาพ chayen@kku.ac.th

เทคโนโลยีธรณี ดร. ธนษิฐา ทองประภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระบบสมาร์ทดิจิทลัเพื่อพฒันาอตุสาหกรรมเหมอืงเกลือหนิและเหมอืง
โพแทชอย่างสะอาดและยั่งยืน

thanittha@sut.ac.th

นาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี รศ.ดร. วิษณุ เพชรภา สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบงั

ตัวเร่งปฏกิริิยาทางแสงใหมแ่บบคอมโพสิตที่สังเคราะหจ์ากแร่ลิวคูซีน kpewisan@gmail.com

ฟสิิกส์ รศ.ดร. ธิติ บวรรัตนารักษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การปรับปรุงสมบติัเชิงกายภาพของวัสดุพลังงานโดยเทคนคิสภาวะ
รุนแรง

thiti.b@chula.ac.th

รศ.ดร. อดุมศิลป์ ปิ่นสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมบติัของวัสดุพลังงานแสงอาทติย์ภายใต้ความดันสูง pinsook@gmail.com

รศ.ดร. จิรศักด์ิ วงศ์เอกบตุร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การพฒันาอนภุาคนาโนไขมนัส าหรับการน าส่งชีวโมเลกลุสารออกฤทธิ์ jirasak.w@ku.ac.th

ผศ.ดร. ชัยยะ เหลืองวิริยะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อทิธิพลของเกรเดียนทต่์อคล่ืนการกระตุ้นสามมติิที่มบีางส่วนถูกตรึง
กบัส่ิงกดีขวางในตัวกลางเคมกีระตุ้นได้

fscicyl@ku.ac.th

ผศ.ดร. ภาคภมูิ เรือนจันทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การศึกษาเชิงทฤษฎขีองความบกพร่องภายในและไฮโดรเจนที่เจือปน
ในออกไซด์ตัวน าโปร่งใสที่มโีครงสร้างแบบสปเินล

p.reunchan@gmail.com

ผศ.ดร. วีรพฒัน์ พลอนั มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นวัตกรรมชีววัสดุส าหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างกระดูกทดแทน wponun@yahoo.com

ผศ.ดร. อดิศักด์ิ บญุชื่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การศึกษาเชิงทฤษฎขีองผลความบกพร่องผลึกต่อความต่างศักย์
อนิเตอร์คาเลชั่น ในวัสดุแบตเตอร่ี Li2Ni1/3Mn1/3Co1/3O3

nanodsci@gmail.com

ดร. ธนายุทธ แกว้มารยา มหาวิทยาลัยขอนแกน่ การศึกษาทางทฤษฎขีองโครงสร้างวันเดอร์วาลผสมของฟอสฟอรีด า
และฟอสฟอรีนเขียว

thakaew@kku.ac.th

ผศ.ดร. ดวงมณี ว่องรัตนะไพศาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การปลูกแบบไฮโดรเทอร์มอลของแทง่นาโนไทเทเนยีมไดออกไซด์เพื่อ
ประยุกต์เปน็เซลล์แสงอาทติย์ชนดิเพอรอฟสไกต์

khaigop@hotmail.com
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ดร. อภวิัฒน์ วิศิษฏส์รศักด์ิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกล้าธนบรีุ
การศึกษาพลศาสตร์ของพลาสมาที่บริเวณขอบภายในเคร่ืองโทคา
แมคในอนาคตของประเทศไทยโดยใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์
แบบรวม

apiwat.wis@mail.kmutt.ac.th

ผศ.ดร. เจษฎา จุรีมาศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รูปแบบจ าลองระดับอะตอมของแผ่นบนัทกึข้อมลูแมเ่หล็กแบบใช้
ความร้อนช่วย ส าหรับเทคโนโลยีการบนัทกึข้อมลูในอนาคต

jessada.c@msu.ac.th

ผศ.ดร. พรรณวดี จุรีมาศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เคร่ืองก าเนดิสัญญาณความถี่สูงส าหรับเทคโนโลยีการบนัทกึข้อมลู
เชิงแมเ่หล็ก

phanwadee.c@msu.ac.th

รศ.ดร. จักรพงษ์ แกว้ขาว มหาวิทยาลัยราชภฎันครปฐม การระบสุมบติัโฟโตลูมเินสเซนต์ของแกว้ที่เจือด้วยไอออน 3+ ของ
ธาตุเเลนทาไนด์ส าหรับประยุกต์ใช้เปน็วัสดุโฟโตนกิส์โดยใช้เทคนคิ
เเสงซินโครตรอน

mink110@hotmail.com

รศ.ดร. ทศวรรษ สีตะวัน มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร การวิจัยและพฒันาอปุกรณ์เกบ็กกัพลังงาน tseetawan@yahoo.com

รศ.ดร. วิลาวรรณ์ ค าหาญ มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร การศึกษาสมบติัทางกายภาพของฝุ่นละอองและผลกระทบต่อการ
เปล่ียนแปลงภมูอิากาศและสุขภาพของประชาชนในภมูอิากาศที่
แตกต่างกนั:ไทย-องักฤษ

wilawankumharn2015@gmail.co
m

ดร. ปฏภิาณ อทุยารัตน์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ การศึกษาสมบติัของสสารมดืในมมุมองของฟสิิกส์อนภุาค patipan@g.swu.ac.th
รศ.ดร. พงษแ์กว้ อดุมสมทุรหรัิญ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สนามเเมเ่หล็กวิกฤตเเละความลึกซาบซึมได้ที่ขึ้นกบัอณุหภมูขิอง

ตัวน ายวดยิ่งเเบบสองเเถบพลังงาน
udomsamut55@yahoo.com

ดร. บญุญฤทธิ์ ฉัตรทอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การศึกษาการเกดิแนวต้านภายในและแนวต้านที่ขอบในพลาสมาของ
เตาปฏกิรณ์ฟวิชัน

boonyarit.ch@psu.ac.th

ฟสิิกส์ประยุกต์ ผศ.ดร. พพิฒัน์ เรือนค า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การพฒันากระบวนการเตรียมเซลล์แสงอาทติย์ชนดิเพอรอฟสไกต์ให้
มขีนาดใหญ่

pipat.r@cmu.ac.th

รศ.ดร. บริุนทร์ ก าจัดภยั มหาวิทยาลัยนเรศวร พลวัตของจักรวาลในทฤษฎคีวามโนม้ถ่วงขยายความ buring@nu.ac.th

ผศ.ดร. อมัพร เวียงมลู มหาวิทยาลัยนเรศวร การพฒันาวัสดุเชิงประกอบหล่อล่ืนตัวเองชนดิซินเตอร์ที่มคุีณภาพสูง ampornw@nu.ac.th

ผศ.ดร. เชรษฐา รัตนพนัธ์ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบงั

การสังเคราะห ์และศึกษาสมบติัเทอร์โมอเิล็กทริก และผลกระทบของ
 ราทตลิง ใน วัสดุอเิล็กทริกไทรด์ C12A7 โครงสร้างกรงขนาดนาโน 
ที่ถูกโด็บด้วยโลหะ (Fe, Cr,Mn)

chesta.ruttanapun@gmail.com



สาขาวิชา มหาวิทยาลยั หวัขอ้วิทยานิพนธ์ที่คาดว่าจะใหนั้กศึกษาท าวิจยั email อาจารยท์ี่ปรึกษาชื่อ-นามสกุล อาจารยท์ี่ปรึกษา
ผศ.ดร. อาภาภรณ์ สกลุการะเวก สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบงั
การปรับปรุงสมบติัทางเทอร์โมอเิล็กทริกของฟล์ิมบางนาโนคอมโพสิต
 Sb2Te3:Si

aparporn.sa@kmitl.ac.th

วิทยาการคอมพวิเตอร์ รศ.ดร. จีรยุทธ ไชยจารุวณิช มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การออกแบบเวชระเบยีนอเิล็คทรอนคิบนบล็อคเชนที่ได้รับอนญุาต mr.jeerayut@gmail.com

ผศ.ดร. เกรียงศักด์ิ เตมยี์ มหาวิทยาลัยนเรศวร การพฒันาระบบแนะน าการขี่จักรยานเชิงทอ่งเที่ยวบนพื้นฐาน
รูปแบบการขี่เฉพาะบคุคลด้วยเทคโนโลยีอปุกรณ์ไอทสีวมใส่

kreangsakt@nu.ac.th

ผศ.ดร. วรพนัธ์ คู่สกลุนรัินดร์ มหาวิทยาลัยมหดิล การระบอุตัลักษณ์เฉพาะตัวของสุนขัด้วยข้อมลูทางชีวภาพด้วยการ
ประมวลผลภาพโดยอตัโนมติั

worapan_k@hotmail.com

วิทยาการคอมพวิเตอร์ 
(หลักสูตรปกติภาษาองักฤษ)

ผศ.ดร. ชุมพล บญุคุ้มพรภทัร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การใส่ค่าข้อมลูที่ขาดหายโดยใช้ฐานความหนาแนน่ส าหรับปญัาหา
ชั้นข้อมลูอสมดุล

chumphol.b@cmu.ac.th

ผศ.ดร. วาริน เชาวทตั มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การตรวจหาระดับความเจ็บปวดที่แสดงออกทางใบหนา้ 3 มติิ ด้วย
วิธีการเรียนรู้เชิงลึก

varinchouv@gmail.com

วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ผศ.ดร. สาโรจน์ จีนประชา มหาวิทยาลัยพะเยา สารออกฤทธิท์างชีวภาพจากพชืสมนุไพรไทยที่ถูกเลือก: สีฟนัคนทา, 
เพชฌฆาตสีทอง, โมกการะเกตุ และการประยุกต์ใช้

cheenpracha@gmail.com

ผศ.ดร. อนรัุกษ์ ประสาทเขตร์การ มหาวิทยาลัยพะเยา การศึกษาคุณสมบติัคู่ควบระหว่างสมบติัทางไฟฟา้และสมบติัทาง
แมเ่หล็กของวัสดุมลัติเฟร์โรอกิด้วยเทคนคิขั้นสูงและการค านวณทาง
คอมพวิเตอร์

prasatkhetragarn@yahoo.com

สถิติประยุกต์ รศ.ดร. สอาด นวิิศพงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนอื

การอนมุานพารามเิตอร์ส าหรับการแจกแจงเดลต้าล็อกนอร์มอล sa-aat.n@sci.kmutnb.ac.th

รศ.ดร. อภริดี แซ่ล่ิม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การประยุกต์ใช้ตัวแบบท านายทางสถิติและการเรียนรู้ด้วยเคร่ืองกบั
ข้อมลูอนกุรมเวลาโมดิสด้านส่ิงแวดล้อม

api_45@hotmail.com

อนิทรียเคมี รศ.ดร. นนัทนติย์ วานชิาชีวะ มหาวิทยาลัยศิลปากร การออกแบบ และ สังเคราะหป์รอทเซ็นเซอร์ชนดิใหมท่ี่คายแสง
ฟลูออเรสเซนต์ในช่วงวิสิเบลิและช่วงอนิฟาเรดเพื่อใช้ในสารละลาย
และแบบพอลิเมอร์ฟล์ิม

wanichacheva.nantanit@gmail.c
om



4. กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ชวีภาพ  (ขอ้มลู ณ วันที ่10 เมษายน 2561)

สาขาวิชา มหาวิทยาลยั หวัขอ้วิทยานิพนธ์ที่คาดว่าจะใหนั้กศึกษาท าวิจยั email อาจารยท์ี่ปรึกษา
กายวิภาคศาสตร์ รศ.ดร. วิภาวี หบีแกว้ มหาวิทยาลัยขอนแกน่ การตรวจสอบผลของสารสกดัสับปะรด หญ้าคา ว่านหางช้าง และ 

หญ้างวงช้าง ต่อการปรับปรุงการท างานของทอ่หนว่ยไตในหนแูมแ่บบ
โรคไต

wiphawi@kku.ac.th

ผศ.ดร. สิทธิชัย เอี่ยมสะอาด มหาวิทยาลัยขอนแกน่ ผลการปอ้งกนัของสารสกดัน า้เมล็ดหมามุ่ยต่อการท าลายระบบ
สืบพนัธุใ์นหนแูรทเพศผู้ที่ได้รับยาแวลโพรเอท

sittia@kku.ac.th

ผศ.ดร. ชัยณรงค์ โตจรัส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลการลดความดันโลหติของ tiliacorinine 12'-O-acetate ในหนทูี่ถูก
เหนี่ยวน าใหเ้กดิภาวะความดันโลหติสูงโดย L-NAME

chainarongt@hotmail.com

ศ.ดร. ผาสุก มหรรฆานเุคราะห์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การจ าลองใบหนา้จากกะโหลกมนษุย์คนไทย pasuk034@gmail.com

รศ.ดร. กลุธิดา ชัยธีระยานนท์ มหาวิทยาลัยมหดิล สารสกดั saponin จากปลิงทะเลขาวควมคุมกลูโคสเมตาบอลิซึมของ
เซลล์มะเร็งเต้านมมนษุย์ในภาวะน  าตาลในเลือดสูง

kulathida.cha@mahidol.ac.th

รศ.ดร. ไกร มมีล มหาวิทยาลัยมหดิล ศักยภาพทางเภสัชวิทยาของสารสกดัจากสาหร่ายพวงองุ่นและ
สาหร่ายลิ นมงักรในการต้านความแกแ่ละโรคความเส่ือมของระบบ
ประสาท

krai.mee@mahidol.ac.th

กายวิภาคศาสตร์และชีววิทยา
โครงสร้าง

รศ.ดร. ยสวันต์ ตินกิลุ มหาวิทยาลัยมหดิล การศึกษาคุณลักษณะ การกระจาย และการเปล่ียนระดับของนวิโรเปป
ไทด์เอฟในระบบทางเดินอาหาร และหนา้ที่ในการควบคุมการกนิ
อาหารและการเติบโตที่สัมพนัธ์กบัการพฒันาของรังไข่ในกุ้งกา้มกราม
เพศเมยี

anatch2002@gmail.com

ผศ.ดร. รพพีรรณ วานชิวิริยกจิ มหาวิทยาลัยมหดิล การตรวจวินจิฉัยเชื อกอ่โรคและโรคของกุ้งกา้มกรามเพื่อรองรับการ
ขยายตัวของอตุสาหกรรมการเลี ยงกุ้งกา้มกรามในประเทศไทย

rapeepun.van@mahidol.ac.th

ความหลากหลายทางชีวภาพ
และชีววิทยาชาติพนัธุ์

รศ.ดร. ชโลบล วงศ์สวัสด์ิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อตัราเส่ียงการติดพยาธิใบไมว้งศ์ Echinostomatidae ในหอยน  าจืดใน
เขตภาคเหนอืตอนบนประเทศไทย

wchalobol@gmail.com

รศ.ดร. วีระชัย สายจันทา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   Blastocystis subtypes distribution in natural water resources 
in Thailand

weerachai.s@msu.ac.th

จุลชีววิทยา รศ.ดร. สุชาดา 
จันทร์ประทปี

นภาธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิธีทางวิศวกรรมชีวเคมแีละเมแทบอลิกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
พอลิเมอร์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพโดยใช้แหล่งคาร์บอนราคาถูกและ
การเตรียมฟลิมว์ัสดุเชิงประกอบชีวภาพ

suchada.cha@chula.ac.th

ชื่อ-นามสกุล อาจารยท์ี่ปรึกษา



สาขาวิชา มหาวิทยาลยั หวัขอ้วิทยานิพนธ์ที่คาดว่าจะใหนั้กศึกษาท าวิจยั email อาจารยท์ี่ปรึกษาชื่อ-นามสกุล อาจารยท์ี่ปรึกษา
ผศ.ดร. กรรณิการ์ ดวงมาลย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ความหลากหลายทางชีวภาพของแอคติโนแบคทเีรียจากเขตรักษาพนัธุ์

สัตว์ปา่หว้ยขาแข้งและการใช้ควบคุมโรคพชื
fscikkd@ku.ac.th

รศ.ดร. กญัจนา ธีระกลุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การปรับปรุงสายพนัธุแ์บคทเีรียกรดน  าส้มทนร้อนเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตนาโนเซลลูโลสจากแบคทเีรีย

fscignt@ku.ac.th

ผศ.ดร. นนัทนา สีสุข มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ความหลากหลายของแบคทเีรียผลิตไลเปสและการประยุกต์ใช้ fscints@ku.ac.th

ผศ.ดร. องิอร กมิกง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การศึกษาผลของสารสกดัจากเหด็ในการต้านเซลล์มะเร็ง fsciiok@ku.ac.th

ผศ.ดร. ชีวาพฒัน์ แซ่จึง มหาวิทยาลัยขอนแกน่ การศึกษาองค์ประกอบแคโรทนีอยด์ กจิกรรมของสารต้านอนมุลูอสิระ
 และการขยายขนาดการผลิตแคโรทนีอยด์จากแบคทเีรียสีมว่งเพื่อผลิต
เปน็ผลิตภณัฑ์เพิ่มมลูค่า

chewap@kku.ac.th

ผศ.ดร. วิไลลักษณ์ ศิริพรอดุลศิลป์ มหาวิทยาลัยขอนแกน่ การพฒันาชุดทดสอบสารโลหะหนกัโดยใช้แบคทเีรียไบโอเซนเซอร์ swilai@kku.ac.th

ผศ.ดร. สุรศักด์ิ ศิริพรอดุลศิลป์ มหาวิทยาลัยขอนแกน่ การศึกษาแบคทเีรียเพื่อปรับปรุงการสังเคราะหแ์ละสะสมแปง้ในเมล็ด
ข้าวที่ปลอดภยัจากการสะสมสารหนู

surasak@kku.ac.th

ผศ.ดร. โสรัจสิริ เจริญสุดใจ มหาวิทยาลัยขอนแกน่ บทบาทของดีเอน็เอภายนอกเซลล์และการสร้างไบโอฟล์ิมของ B. 
pseudomallei

sorujsr@kku.ac.th

ผศ.ดร. บดินทร์ บตุรอนิทร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การตอบสนองต่อความเครียดของเชื อ Mycobacterium 
tuberculosis กบัการรักษาด้วยยา isoniazid

royter99@hotmail.com

รศ.ดร. สุทธิรัตน์ สิทธิศักด์ิ มหาวิทยาลัยนเรศวร การศึกษาทางอณูชีววิทยาของแบคเทอริโอเฟจที่จ าเพาะต่อเชื อ อซินิ
โตแบคเตอร์ บอมแมนนไิอ เพื่อการประยุกต์ใช้โปรตีนและเปปไทด์
จากแบคเทอริโอเฟจ

sutthirats@nu.ac.th

รศ.ดร. สุธาทพิย์ พงษเ์จริญ มหาวิทยาลัยนเรศวร การส่งสัญญาณผ่านรีเซ็บเตอร์ของทลิีมโฟซัยต์ชนดิแกมมา่เดลต้า sutatipp@nu.ac.th

ดร. อญัชลี ฐานวิสัย มหาวิทยาลัยนเรศวร การเสริมฤทธิแ์ละกลไกของสารสกดัจากแบคทเีรีย 
xenorhabdus/photorhabdus ร่วมกบัยาปฏชิีวนะต่อแบคทเีรียดื อยา

aunchaleet@nu.ac.th

ผศ.ดร. ณัฐวรรณ เสริมวิทยวงศ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การใช้แบคทเีรียที่ผลิตกรดแลคติกเปน็ตัวควบคุมทางชีวภาพในการ
ยับยั งเชื อ Vibrio alginolyticus ที่กอ่โรคในสัตว์น  า

natthawan.k@psu.ac.th



สาขาวิชา มหาวิทยาลยั หวัขอ้วิทยานิพนธ์ที่คาดว่าจะใหนั้กศึกษาท าวิจยั email อาจารยท์ี่ปรึกษาชื่อ-นามสกุล อาจารยท์ี่ปรึกษา
จุลชีววิทยาทางการแพทย์ รศ.ดร. ธนาภทัร ปาลกะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แมโครฝาจที่อยู่ร่วมกบัมะเร็งโดยใช้การเลี ยงเซลล์แบบสามมติิ tanapat.p@chula.ac.th

ผศ.ดร. ศิวะพร บณุยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การค้นหาโมเลกลุเปา้หมายและการศึกษาประสิทธิภาพต้านฟลาวิไวรัส
ระดับพรีคลินกิของฟลาโวนอยด์ที่มฤีทธิ์

siwaporn.b@chula.ac.th

ศ.ดร. สันนภิา สุรทตัต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุณสมบติัของ immunodominant epitope ของเชื อไวรัสพ ีอาร์ 
อาร์ เอส ที่จ าเพาะต่อเมด็เลือดขาวชนดิ cytotoxic และ regulatory 
T lymphocyte

sanipa.s@chula.ac.th

ผศ.ดร. เกยีรติไชย ฟกัศรี มหาวิทยาลัยขอนแกน่ การพฒันาวิธีการหาล าดับพนัธุกรรมทั งจีโนมเชื อ Mycobacterium 
tuberculosis จากส่ิงส่งตรวจโดยตรงเพื่อการตรวจวินจิฉัยวัณโรคดื อ
ยา

kiatichai@kku.ac.th

รศ.ดร. ทพิยา เอกลักษณานนัท์ มหาวิทยาลัยขอนแกน่ บทบาทของการติดเชื อร่วมระหว่าง EBV และ HPV ต่อการเกดิมะเร็ง
ช่องปาก

tipeka@kku.ac.th

ผศ.ดร. พบชัย งามสกลุรุ่งโรจน์ มหาวิทยาลัยมหดิล การศึกษาเกี่ยวกบัการวิวัฒนาการไปเปน็เชื อกอ่โรคชนดิรุนแรง
ของคริปโตคอกคัสนโีอฟอร์แมน/แกตติอี 

popchai.nga@mahidol.ac.th

จุลชีววิทยาประยุกต์ ผศ.ดร. สกณุณี บวรสมบติั มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จุลินทรีย์โพรไบโอติกและสาร DSL จากคอมบชูา ที่ใช้เส้นใยอาหาร
ขนาดเล็กเปน็วัสดุตัวกลางในรูปแบบเมด็และแคปซูลเคลือบแอนเทอริก
เพื่อใช้เปน็อาหารเชิงหนา้ที่

sakunnee.b@cmu.ac.th

ชีวเคมี ผศ.ดร. กลุยา สมบรูณ์วิวัฒน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลักษณะสมบติัเชิงหนา้ที่ของไมโครอาร์เอน็เอต่อระบบภมูคุ้ิมกนัของกุ้ง kunlaya.s@chula.ac.th

ผศ.ดร. ศุภอรรจ ศิริกนัทรมาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การระบแุละลักษณะสมบติัของทรานสคริปชันแฟกเตอร์ที่เกี่ยวข้อง
กบัซัลเฟอร์เมแทบอลิซึมในช่วงการสุกของผลทเุรียน

supaart.s@chula.ac.th

ศ.ดร. อญัชลี ทศันาขจร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลักษณะสมบติัเชิงหนา้ที่ของโปรตีนฮีตช็อค 90 ของกุ้งขาว Penaeus 
vannamei (LvHSP90) ในการปอ้งกนัการติดเชื อแบคทเีรีย Vibrio 
parahaemolyticus และไวรัส WSSV

anchalee.k@chula.ac.th

ผศ.ดร. ณัฐนนัท์ ต.เทยีนประเสริฐ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศักยภาพในการต้านแบคทเีรียกอ่โรคและผลกระทบต่อเซลล์ส่ิงมชีีวิต
ของอนภุาคนาโนซิงค์ออกไซด์ไร้มลพษิ และการใช้ประโยชนใ์นแปลง
ทดลองเกษตรสีเขียว

fscinnp@ku.ac.th

รศ.ดร. ประชุมพร คงเสรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การศึกษาโครงสร้างและการท างานของเอนไซมเ์บต้า-กลูโคซิเดสจาก
แหล่งเมตาจีโนม

fscippt@ku.ac.th
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ผศ.ดร. ราตรี วงศ์ปญัญา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การศึกษาการท างานของโปรตีนตัวรับต่อการตอบสนองการติดเชื อกอ่

โรคในกุ้ง
fscirtw@ku.ac.th

ผศ.ดร. ศศิมนสั อณุจักร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการสร้างรีคอมบแินนทแ์อนติบอดีจากสัตว์น  าเพื่อการ
พฒันาชุดทดสอบ

sasimanas.u@ku.th

รศ.ดร. ธนเศรษฐ์ เสนาวงศ์ มหาวิทยาลัยขอนแกน่ ฤทธิต้์านมะเร็งของสารประกอบ isoflavonoid ที่สกดัได้จากต้นสะ
นาน (Sophora tomentosa) ในระดับ in vitro และ in vivo

sthanaset@kku.ac.th

ผศ.ดร. รินา ภทัรมานนท์ มหาวิทยาลัยขอนแกน่ การพฒันาชุดตรวจไบโอเซนเซอร์แบบรวดเร็วส าหรับตรวจหาเชื อไวรัส
ในโรคมอืเทา้ปาก

npattara@gmail.com

รศ.ดร. ธีระ ชีโวนรินทร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การศึกษาฤทธิป์อ้งกนัมะเร็งต่อมลูกหมากที่เกี่ยวข้องกระบวนการ
เปล่ียนแปลงเมแทบอลิซึม

teera.c@cmu.ac.th

ศ.ดร. พรงาม เดชเกรียงไกรกลุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การตรวจวิเคราะหภ์าวะเปราะบางในผู้สูงอายุและผู้ปว่ยเบาหวาน
จังหวัดเชียงใหมแ่ละล าพนูที่รับประทานข้าวหอมแดงโดยอาศัยตัวชี วัด
ทางชีวภาพ

pornngarm.d@cmu.ac.th

ผศ.ดร. พรสิริ พจิการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การศึกษาฤทธิต้์านอว้น ต้านการดื อต่ออนิซูลินและความปลอดภยัของ
ยางไทรเลือดในหลอดทดลอง และ สัตว์ทดลอง

pornsiri.p@cmu.ac.th

ผศ.ดร. ศุภชัย ยอดคีรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การศึกษากลไกทางอนชูีววิทยาของสารโปรแอนโทไซยานดิินจากข้าว
แดงต่อระยะกา้วหนา้ของมะเร็งที่ถูกเหนี่ยวน าด้วยสารไซโตไคนก์อ่
การอกัเสบ

yodkeelee@hotmail.com

ศ.ดร. วิภา สุจินต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี การศึกษาโครงสร้างและหนา้ที่ของเอนไซมส์ลายไคติน lytic 
polysaccharide monooxygenase จากเชื อ Vibrio harveyi

wipa@sut.ac.th

รศ.ดร. ฤทยัวรรณ โต๊ะทอง มหาวิทยาลัยมหดิล การรักษาแบบมุ่งเปา้หมายจ าเพาะในมะเร็งทอ่น  าดี rutaiwan.toh@mahidol.ac.th

ดร. นวลพรรณ ศิรินพุงศ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คุณสมบติัการต้านการอกัเสบและการปรากฏการณ์ทางเอบพจิีนติิก
ของเปปไทด์จากนมผึ ง

nualpun.s@psu.ac.th

ชีวเคมคีลินกิและอณูทาง
การแพทย์

ดร. เทวฤทธิ์ สะระชนะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การบรูณาการการวิเคราะหท์างชีววิทยาเชิงระบบและพฤติกรรม
ศาสตร์ เพื่อศึกษาผลของการได้รับสารรบกวนฮอร์โมนขณะตั งทอ้ง ต่อ
สมองและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกบัโรคออทซึิมสเปกตรัมของลูก

tewarit.sa@chula.ac.th



สาขาวิชา มหาวิทยาลยั หวัขอ้วิทยานิพนธ์ที่คาดว่าจะใหนั้กศึกษาท าวิจยั email อาจารยท์ี่ปรึกษาชื่อ-นามสกุล อาจารยท์ี่ปรึกษา
ชีวเคมทีางการแพทย์ ศ.ดร. พสิิฐ ตั งกจิวานชิย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การศึกษาตัวบง่ชี ชีวภาพใหมเ่พื่อการวินจิฉัยโรคมะเร็งตับระยะแรก pisittkvn@yahoo.com

ผศ.ดร. อบุล ชาออ่น มหาวิทยาลัยขอนแกน่ ตัวบง่ชี การบริโภคโมโนโซเดียมกลูตาเมท และการประยุกต์ใช้ ubocha@kku.ac.th

ชีวเคมทีางการแพทย์และ
ชีววิทยาโมเลกลุ

ผศ.ดร. กลัยาณี สวรรยาวิสุทธิ์ มหาวิทยาลัยขอนแกน่ การใช้เมทลัออ๊กไซด์นาโนพาร์ติเคิลเพื่อการรักษามะเร็งทอ่น  าดี kanlayanee@kkumail.com

ผศ.ดร. กลุธิดา เวทวีุฒาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแกน่ บทบาทของเอก็โซโซมจากมะเร็งทอ่น  าดีต่อปฏสัิมพนัธ์ระหว่างมะเร็ง
และเซลล์ไฟโบรบลาสต์และบทบาทต่อการด าเนนิโรคมะเร็ง

kulthidava@kku.ac.th

ดร. เรณู ทานนัท์ มหาวิทยาลัยขอนแกน่ กลไกต้านทานภาวะเครียดออกซิเดชั่นที่สัมพนัธ์กบัการพฒันาของ
เซลล์มะเร็งทอ่น  าดี: เปา้หมายใหมข่องการปอ้งกนัและรักษาโรคมะเร็ง
ทอ่น  าดี

raynoo@kku.ac.th

ชีววิทยา ผศ.ดร. วิภู กตุะนนัท์ มหาวิทยาลัยขอนแกน่ เชื อสายพนัธุกรรมของคนไทยทางภาคใต้ wibhu@kku.ac.th

ผศ.ดร. มสัลิน โอสถานนัต์กลุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การศึกษาความหลากหลากทางชีวภาพโดยใช้ เอน็ไวรอนเมนทอลดีเอน็
เอ (อดีีเอน็เอ)

omaslin@gmail.com

ผศ.ดร. ธีรกมล เพง็สกลุ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การแสดงออกของยีน SOCS ในยุงกน้ปล่องไดรัสต่อการติดเชื อ
มาลาเรียชนดิพลาสโมเดียมไวแว็กซ์

theerakamol.p@psu.ac.th

ผศ.ดร. สาระ บ ารุงศรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การแบง่สรรทรัพยากรของค้างคาวที่หากนิในที่สูงโล่งในภาคกลางของ
ไทย

sara.b@psu.ac.th

ชีววิทยาประยุกต์ในการผลิต
สัตว์

ผศ.ดร. เฉลิมพล เยื องกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอสีาน

การศึกษาการปรับปรุงคุณภาพชานออ้ยด้วยเชื อราที่คัดเลือก เปน็
แหล่งอาหารหยาบคุณภาพสูงส าหรับโคนม

chayua@hotmail.com

ดร. เสมอใจ บรีุนอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอสีาน

ผลของการเสริมเอนไซมไ์ซแลนเนสและเซลลูเลสจากกากมะเขือเทศ
โดยเชื อ Aspergillus niger ในอาหารแพะต่อปริมาณการกนิได้อย่าง
อสิระ การย่อยได้ของโภชนะ กระบวนการหมกัในกระเพาะรูเมน 
อตัราการเจริญเติบโต องค์ประกอบทางเคมแีละคุณภาพซาก

s_bureenok@yahoo.com

ชีววิทยาโมเลกลุ รศ.ดร. ปนดัดา บญุเสริม มหาวิทยาลัยมหดิล การศึกษากลไกการท างานระดับโมเลกลุของโปรตีนสารพษิฆา่ลูกน  ายุง
จากแบคทเีรีย Lysinibacillus sphaericus

panadda.boo@mahidol.ac.th



สาขาวิชา มหาวิทยาลยั หวัขอ้วิทยานิพนธ์ที่คาดว่าจะใหนั้กศึกษาท าวิจยั email อาจารยท์ี่ปรึกษาชื่อ-นามสกุล อาจารยท์ี่ปรึกษา
ชีววิทยาศาสตร์เชิงระบบ รศ.ดร. ปณัฐ อนรัุกษป์รีดา มหาวิทยาลัยมหดิล การพฒันาชุดทดสอบอมิมโูนวินจิฉัยส าเร็จรูปส าหรับตรวจหาเชื อ

แอนติเจน Anaplasma platys ที่ท าใหเ้กดิโรคติดเชื อพยาธิในเกล็ด
เลือดในสุนขั

Panat1@yahoo.com

ชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์ รศ.ดร. กรรณาภรณ์ สุริยผล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การวิเคราะหโ์ปรตีโอมกิจากน  าลาย ซีร่ัมและเนื อเยื่อในแมวที่เปน็เนื อ
งอกต้านมโดยใช้วิธีเมาดิทอฟแมสสเปกโทรเมทรีและเจลซี
แมสสเปกโทรเมทรี/แมสสเปกโทรเมทรี

pookmainz@gmail.com

ผศ.ดร. ศยามณ ศรีสุวัฒนาสกลุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลักษณะทางกายวิภาค สรีรวิทยา รูปแบบของระบบสืบพนัธุ ์และ
ปจัจัยที่ผลต่อการท างานของระบบสืบพนัธุใ์นแพะเพศเมยี

ssayamon@chula.ac.th

ชีวสารสนเทศและชีววิทยา
ระบบ

ผศ.ดร. ตรีนชุ สายทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบรีุ

การสร้างแบบจ าลอง Genome-scale metabolic model เพื่อ
ศึกษาการใช้คาร์บอนในเซลล์ใบและรากเพื่อน าไปสู่การการสร้างแปง้
ในรากสะสมของมนัส าปะหลัง

treenut.sai@kmutt.ac.th

ผศ.ดร. ธีรพนัธ์ เหล่าเมตตาจิตต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบรีุ

การสร้างเครือข่ายการควบคุมการแสดงออกของกลุ่มยีนที่เกี่ยวข้อง
กบักระบวนการสังเคราะหด้์วยแสงในไซยาโนแบคทเีรียด้วยเทคนคิ
ทางชีวสารสนเทศและการสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์

teeraphan.lao@mail.kmutt.ac.t
h

เซลล์ต้นก าเนดิและอณูชีววิทยา รศ.ดร. ศิริกลุ มะโนจันทร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การเพิ่มประสิทธิภาพการแบง่ตัวและการเจริญพฒันาเปน็เซลล์กระดูก
ของเซลล์ต้นก าเนดิมเีซนไคมม์นษุย์

bsirikul@gmail.com

พยาธิชีววิทยา ผศ.ดร. อมรรัตน์ เจนเซน มหาวิทยาลัยมหดิล การค้นคว้าสารที่มปีระสิทธิภาพในการชะลอวัยโดยใช้โมเดลยีสต์ 
Sacchromyces cerevisiae

scanr@mahidol.ac.th

พยาธิชีววิทยาทางสัตวแพทย์ ผศ.ดร. มรกต แกว้ธรรมสอน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวินจิฉัยการติดเชื อบาบเีซียในโค 
กระบอื และเหบ็ ที่พบในประเทศไทย

morakot.k@chula.ac.th

รศ.ดร. สนธยา เตียวศิริทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ความหลากหลายของโรคติดเชื อที่มแีมลงเปน็พาหะน าโรคในฟาร์มสุกร
 เพื่อประเมนิความเส่ียงจากสุกรสู่คน

sonthayatiaw@hotmail.com

รศ.ดร. สมพร เตชะงามสุวรรณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระบาดวิทยาเชิงโมเลกลุและการวิเคราะหไ์วรัสในตระกลูพารามกิโซวิริ
ดี ที่แยกได้จากตัวอย่างระบบทางเดินหายใจในสุนขัในประเทศไทย

somporn62@hotmail.com

รศ.ดร. ณุวีร์ ประภสัระกลู จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลักษณะทางพนัธุกรรมของเชื อ เอสเชอริเชีย โคไล ที่มยีีนดื อยาโคลิ
สติน จากฟาร์มสุกร ส่ิงแวดล้อม และคนงานในฟาร์ม

Nuvee.P@chula.ac.th

รศ.ดร. นพดล พฬิารัตน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การพฒันารูปแบบวัคซีนเพื่อกระตุ้นภมูคุ้ิมกนัเยื่อบใุนปลาทบัทมิ nopadonpirarat@gmail.com



สาขาวิชา มหาวิทยาลยั หวัขอ้วิทยานิพนธ์ที่คาดว่าจะใหนั้กศึกษาท าวิจยั email อาจารยท์ี่ปรึกษาชื่อ-นามสกุล อาจารยท์ี่ปรึกษา
ศ.ดร. รุ่งโรจน์ ธนาวงษน์เุวช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พยาธิก าเนดิของโรคอบุติัใหม ่PCV3 ในสุกร roongroje.t@chula.ac.th

พฤกษศาสตร์ รศ.ดร. ปวีณา ไตรเพิ่ม มหาวิทยาลัยมหดิล ชีววิทยาการถ่ายเรณูและสัณฐานวิทยาของส่วนที่เกี่ยวกบัการสืบพนัธุ์
ของพชืวงศ์ผักบุ้งที่หายากในประเทศไทย

paweena.tra@mahidol.edu

พนัธุวิศวกรรม รศ.ดร. เกยีรติทวี ชูวงศ์โกมล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การศึกษากลไกการยับยั งองนาโนบอดีมนษุย์ที่สามารถผ่านเซลล์ได้ ที่
จ าเพาะต่อ ไทโรซีนไคเนสของ epidermal growth factor receptor
 ต่อมะเร็งปอดชนดิ non-small cell

fsciktc@ku.ac.th

ศ.ดร. พรทพิภา เล็กเจริญสุข มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การพฒันาวิธีตรวจแบบมลัติเพลกในการวินจิฉัยแยกกลุ่มเชื อที่กอ่โรค
ระบบทางเดินหายใจในสุกร

fvetptn@ku.ac.th

ผศ.ดร. วิน สุรเชษฐพงษ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อณูชีววิทยาของเชื อไวรัสอบุติัใหม ่tilapia lake virus ในปลานลิและ
ปลานลิแดง

fvetwsp@ku.ac.th

ผศ.ดร. ศิริวรรณ พราพงษ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การสร้างต้นแบบวัคซีนเลปโตสไปโรซีสชนดิกนิด้วยโปรตีนแอนติเจนรี
คอมบแินนทโ์ปรตีน KU_Sej_LRR_2271 ผลิตโดยระบบการ
แสดงออกด้วยแบคทเีรียสายพนัธุแ์ลคโตบาซิลลัสเกรดอาหาร

fvetsrp@ku.ac.th

พนัธุศาสตร์ ผศ.ดร. ครศร ศรีกลุนาถ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การปรับปรุงข้อมลูจีโนมของลิงวอกและลิงแสมในระดับโครโมโซมและ
การวิเคราะหแ์ซตเทลไลต์ดีเอน็เอ

kornsorn.s@ku.ac.th

ผศ.ดร. ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การค้นหาและโคลนยีนต้านทานโรคไหมจ้ากแหล่งพนัธุก์รรมข้าวใน
ประเทศไทย

fscicwj@ku.ac.th

ผศ.ดร. ปยิะดา จันทวงศ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การศึกษาทรานสคริปชั่นแฟคเตอร์ในถั่วเขียวที่มหีนา้ที่ควบคุมการ
ตอบสนองต่อความเครียดจากส่ิงแวดล้อมได้หลายชนดิ

fscipdj@ku.ac.th

ผศ.ดร. วรรณรดา สุราช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต้นก าเนดิของสุนบับา้นในประเทศไทย wunral@gmail.com

รศ.ดร. อรินทพิย์ ธรรมชัยพเินต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สารออกฤทธิท์างชีวภาพจากแอคติโนมยัสีทเอนโดไฟต์เพื่อควบคุมโรค
ในออ้ย

arinthip.t@ku.ac.th

วาริชศาสตร์ ผศ.ดร. ยุทธพงษ์ สังข์นอ้ย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผลิตภณัฑ์กล้าเชื อเฮเทอโรโทรฟคิไนตริไฟองิแบคทเีรียทนเค็มส าหรับ
บ าบดัสารอนนิทรีย์ไนโตรเจนในระบบการเลี ยงกุ้ง

yutthapong.s@psu.ac.th

วิทยาภมูคุ้ิมกนั รศ.ดร. ชนติรา ธุวจิตต์ มหาวิทยาลัยมหดิล การผลิตเซลล์เดนไดรติคที่สามารถโปรแกรมตัวเองเพื่อใช้เปน็เซลล์
ภมูคุ้ิมกนับ าบดัในการรักษามะเร็งเต้านมชนดิ triple negative

cthuwajit@yahoo.com



สาขาวิชา มหาวิทยาลยั หวัขอ้วิทยานิพนธ์ที่คาดว่าจะใหนั้กศึกษาท าวิจยั email อาจารยท์ี่ปรึกษาชื่อ-นามสกุล อาจารยท์ี่ปรึกษา
รศ.ดร. ปนษิฎี อวิรุทธ์นนัท์ มหาวิทยาลัยมหดิล บทบาทของไมโครพาร์ทเิคิลที่เกดิจากเซลล์เมด็เลือดแดงในการท าให้

เกดิความรุนแรงของโรคไข้เลือดออก เพื่อน าไปสู่การพฒันาชุด
ตรวจหาตัวบง่ชี ทางชีวภาพส าหรับพยากรณ์ความรุนแรงของการติด
เชื อไวรัสเด็งกี่

panisadee.avi@mahidol.ac.th

ผศ.ดร. ปติี ธุวจิตต์ มหาวิทยาลัยมหดิล การพฒันาตัวตรวจจับจ าเพาะส าหรับการวินจิฉัยมะเร็งที่มขีนาดเล็ก peti.thu@mahidol.edu

วิทยาศาสตร์ชีวผลิตภณัฑ์ ดร. ศรัณย์ พรหมสาย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การจ าแนกและตรวจสอบคุณสมบติัการเปน็พรีไบโอติคของข้าวไทย
และสมนุไพรเพื่อพฒันาสินค้าทางการเกษตรมลูค่าเพิ่มที่มศัีกยภาพ

saranpromsai@hotmail.com

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ศ.ดร. สุจินดา มาลัยวิจิตรนนท์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สภาวะกระดูกพรุนในหนแูรทและลิงแสมที่อยู่ในภาวะพร่องฮอร์โมน
แอนโดรเจนและฤทธิข์องกวาวเครือขาวในการปอ้งกนัการสูญเสียมวล
กระดูก

suchinda.m@chula.ac.th

ผศ.ดร. โชติกา หยกทองวัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การผลิตรีคอมบแินนทโ์ปรตีน RIP และการศึกษาผลของโปรตีน 
ribosome-inactivating protein ต่อการแสดงออกของโปรตีนใน
เซลล์มะเร็งชนดิต่างๆ โดยเทคนคิทางโปรติโอมกิส์

fscicks@ku.ac.th

ผศ.ดร. แตงออ่น พรหมมิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ความหลากชนดิของแมลงน  ากนิได้ในประเทศไทย: คุณค่าทาง
โภชนาการ ตัวบง่ชี ทางชีวภาพและการสะสมทางชีวภาพ

faastop@ku.ac.th

รศ.ดร. วรรณวิภา วงศ์แสงนาค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ความสัมพนัธ์ของจุลินทรีย์ในล าไส้ต่อการแสดงออกของโรคภมูแิพ:้ 
การศึกษาโดยติดตามระยะยาวตั งแต่วัยทารกในประชากรไทยด้วยเม
ตาจีโนมกิส์

fsciwpv@ku.ac.th

ผศ.ดร. สุนทรี เพช็รดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บทบาทของสารสกดัข้าวกล้องงอกต่อโรคหวัใจและหลอดเลือด fvetstr@ku.ac.th

รศ.ดร. กนัทมิา สุวรรณพงศ์ มหาวิทยาลัยบรูพา ผลของอณุหภมูต่ิอการติดเชื อโนซีมาในผึ งพื นเมอืงของประเทศไทย guntima@buu.ac.th

รศ.ดร. อภนินัท์ อดุมกจิ มหาวิทยาลัยมหดิล กลไกการควบคุมการแสดงออกของฮอร์โมนในระบบสืบพนัธุข์องกุ้ง apinunt.udo@mahidol.ac.th

ดร. Eleni Gentekaki มหาวิทยาลัยแมฟ่า้หลวง ความหลากหลายและองค์ประกอบของจุลินทรีย์กลุ่มยูคาริโอตในล าไส้
ของคนเมอืงและคนชนบท และปฏสัิมพนัธ์กบัชนดิของอาหารและ
ดัชนมีวลกาย

gentekaki.ele@mfu.ac.th



สาขาวิชา มหาวิทยาลยั หวัขอ้วิทยานิพนธ์ที่คาดว่าจะใหนั้กศึกษาท าวิจยั email อาจารยท์ี่ปรึกษาชื่อ-นามสกุล อาจารยท์ี่ปรึกษา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ ดร. มยุรี เฟื่องทอง สถาบนับณัฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ บทบาทของการดัดแปลง tRNA ในเชื อกอ่โรค Pseudomonas 

aeruginosa
mayuree@cri.or.th

เวชศาสตร์ระดับโมเลกลุ รศ.ดร. ธีรพงษ์ กระแจะจันทร์ มหาวิทยาลัยมหดิล การค้นหา ศึกษาหนา้ที่ และประยุกต์ใช้โปรตีนที่หล่ังออกนอกเซลล์
และอยู่บนผิวเซลล์ของเขื อ Pythium insidiosum เพื่อการวินจิฉัย
และการรักษา

mr_en@hotmail.com

รศ.ดร. เสาวรส สวัสดิวัฒน์ มหาวิทยาลัยมหดิล กลไกของไมโครพาร์ติเคิลต่อความบกพร่องของระบบภมูคุ้ิมกนัสืบทอด
ในโรคเบต้าธาลัสซีเมยี

saovaros.sva@mahidol.ac.th

สรีรวิทยา ผศ.ดร. จิราภรณ์ โตจรัส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลของสารมอรินต่อการลดความเสียหายของสมองในโมเดลหนภูาวะ
สมองขาดเลือด

sukbunteung@hotmail.com

ศ.ดร. นพินธ์ ฉัตรทพิากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลของการเปล่ียนแปลงการท างานของไมโตคอนเดรียในหวัใจในหนทูี่
เปน็เมตาบอลิกซินโดรม

nchattip@gmail.com

ศ.ดร. สิริพร ฉัตรทพิากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลแทรกซ้อนต่อไมโตรคอนเดรีย ไมโครเกลีย และ ตัวบง่ชี ของอลัไซ
เมอร์ ในสมองหลังจากกล้ามเนื อหวัใจขาดเลือดแล้วมเีลือดกลับมา
เลี ยงใหม ่และ การรักษาที่เปน็ไปได้

siriporn.c@cmu.ac.th

ผศ.ดร. อนสุรณ์ ลังกาพนิธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การปอ้งกนัการท าลายไตผ่านการลดการสร้างกลูโคสใหมแ่ละความ
เปน็พษิของลิปดิโดยยายับยั ง SGLT2 ในภาวะดื อต่อฮอร์โมนอนิซูลิน

onanusorn@yahoo.com

ผศ.ดร. เกริกวิชช์ ศิลปวิทยาทร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลของการกระตุ้น acetylcholine receptors ต่อการท างานของ
เซลล์ H9c2 ในภาวะเซลล์ขาดออกซิเจนแล้วมอีอกซิเจนกลับมาเลี ยง
ใหม่

kshinlap@gmail.com

ศ.ดร. นรัตถพล เจริญพนัธุ์ มหาวิทยาลัยมหดิล บทบาทของเซลล์กระดูกออสติโอไซต์ในการควบคุมการดูดซึม
แคลเซียมที่ล าไส้ : แนวทางเพิ่มการดูดซึมแคลเซียมด้วยการออกก าลัง
กาย

narattaphol.cha@mahidol.ac.t
h

ดร. พศิเรศ คุ่ยต่วน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผลของโอลิโกแซ็กคาไรด์จากบกุต่อการรักษาโรคระบบทางเดินอาหาร
อกัเสบในหนถูีบจักร

pissared.k@psu.ac.th

สรีรวิทยาการสัตว์ รศ.ดร. สัมพนัธ์ ธรรมเจริญ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลของการเสริมสารต้านออ๊กซิเดชั่นต่อการท าหนา้ที่ของต่อมน  านม
และปริมาณนมในแพะนมที่เลี ยงภายใต้อณุหภมูแิวดล้อมสูง

sprueksagorn@hotmail.com



สาขาวิชา มหาวิทยาลยั หวัขอ้วิทยานิพนธ์ที่คาดว่าจะใหนั้กศึกษาท าวิจยั email อาจารยท์ี่ปรึกษาชื่อ-นามสกุล อาจารยท์ี่ปรึกษา
สรีรวิทยาทางการแพทย์ รศ.ดร. พวงรัตน์ ภกัดีโชติ มหาวิทยาลัยขอนแกน่ ผลของสารแทนเจอรีตินต่อภาวะเมแทบอลิกซินโดรม โครงสร้างและ

หนา้ที่ของระบบหวัใจและหลอดเลือด ตัวบง่ชี การอกัเสบและภาวะ
เครียดออกซิเดชันในหนแูรทเมแทบอลิกซินโดรมเนื่องจากได้รับ
อาหารที่มคีาร์โบไฮเดรทและไขมนัสูง

ppoung@kku.ac.th

ผศ.ดร. นราวุฒิ ภาคาพรต มหาวิทยาลัยมหดิล ผลของสารสกดัมาตรฐานบวับก อซีีเอ 233 ต่อการเรียนรู้และความจ า
ในหนแูรทที่มภีาวะสมองเส่ือมอลัไซเมอร์

narawut.pak@mahidol.ac.th

สัตววิทยา รศ.ดร. สุปยินติย์ ไมแ้พ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ความหลากหลายและข้อมลูพนัธุกรรมของคลาโดเซอแรนในแหล่งน  า
จืดบริเวณลุ่มแมน่  าโขง และคาบสมทุรไทย-มาเลย์

fscisnm@ku.ac.th

สัตวศาสตร์ ดร. ธนาทพิย์ สุวรรณโสภี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การศึกษาความสัมพนัธ์ทางพนัธุกรรมเพื่อการปรับปรุงวันที่แมสุ่กร
ไมใ่หผ้ลผลิตในประชากรสุกรเชิงการค้า

agrtts@ku.ac.th

ผศ.ดร. ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การวิเคราะหท์างพนัธุกรรมและจีโนมมกิส์ส าหรับลักษณะที่ส าคัญทาง
เศรษฐกจิของโคเนื อที่ถูกเลี ยงดูภายใต้สภาวะเขตร้อนชื น

agrskk@ku.ac.th

ผศ.ดร. วิบณัฑิตา จันทร์กติิสกลุ มหาวิทยาลัยขอนแกน่ การแช่แข็งตัวออ่นภายนอกร่างกายแบบผลึกแกว้ภายหลังการเจาะเกบ็
โอโอไซต์ในโคนมพนัธุไ์ทยโฮลไตน์

vibuch@kku.ac.th

รศ.ดร. วุฒิไกร บญุคุ้ม มหาวิทยาลัยขอนแกน่ การตรวจหายีนเคร่ืองหมาย และประมาณกราฟพนัธุกรรมของการ
เจริญเติบโตและผลผลิตไข่ในไกพ่ื นเมอืงไทยพนัธุป์ระดู่หางด า และชี 
ภายใต้สภาพอากาศร้อนชื นของประเทศไทย

wuttigrai_b@yahoo.com

ผศ.ดร. สาวิตรี วงศ์ตั งถิ่นฐาน มหาวิทยาลัยขอนแกน่ การศึกษาการน าชีวมวลสาหร่ายขนาดเล็กจากไฮโดรไลเสตชานออ้ย
เพื่อใช้ในอาหารไกไ่ข่

sawiwo@kku.ac.th

ผศ.ดร. อนสุรณ์ เชิดทอง มหาวิทยาลัยขอนแกน่ การปรับปรุงคุณภาพฟางข้าวโดยใช้กากตะกอนยีสต์ที่ได้จาก
กระบวนการผลิตเอทานอล ต่อการใช้ประโยชนข์องอาหารและการ
ผลิตน  านมในสัตว์เคี ยวเอื อง

nu_cher38@yahoo.com

ดร. Van Hien Doan มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การผลิตและการใช้ พรีไบโอติกชนดิใหม ่(ไซโลโอลิโกแซคคาไรด์ และ 
เพคติน) จากวัสดุเหลือทิ งทางการเกษตรเพื่อทดแทนสารปฏชิีวนะใน
การเลี ยงปลานลิ

hien.d@cmu.ac.th

รศ.ดร. อาณัติ จันทร์ถิระติกลุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประสิทธิภาพของซีลีเนยีมจากต้นคะนา้งอกซีลีเนยีมสูงต่อสมรรถภาพ
การผลิต ความเข้มข้นของซีลีเนยีมในไข่และเนื อเยื่อ และการ
ตอบสนองทางสรีรวิทยาในไกไ่ข่

anut.c@msu.ac.th



สาขาวิชา มหาวิทยาลยั หวัขอ้วิทยานิพนธ์ที่คาดว่าจะใหนั้กศึกษาท าวิจยั email อาจารยท์ี่ปรึกษาชื่อ-นามสกุล อาจารยท์ี่ปรึกษา
อณูชีววิทยา รศ.ดร. รมดิา วัฒนโภคาสิน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กลไกการปอ้งกนัการเกดิโรคพาร์คินสันโดยสารสกดัสมนุไพร ramidawa@yahoo.com

รศ.ดร. สุวรา วัฒนพทิยกลุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ การพฒันาเปปไทด์ไคมรีาชนดิใหมท่ี่มฤีทธิต่์อการงอกของหลอดเลือด suvara_w@yahoo.com

อณูพนัธุศาสตร์และพนัธุ
วิศวกรรม

รศ.ดร. ชาติชาย กฤตนยั มหาวิทยาลัยมหดิล การศึกษาและใช้ประโยชนส์ายเปปไทด์จากน  ายางธรรมชาติ chartchai.kri@mahidol.ac.th

ศ.ดร. ดันแคน ริ
ชาร์ด

สมทิ มหาวิทยาลัยมหดิล Analysis of the involvement of lipids during flaviviral 
infection

duncan_r_smith@hotmail.com



5. กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ดา้นสาธารณสุข (ขอ้มลู ณ วันที ่2 เมษายน 2561)

สาขาวิชา มหาวิทยาลยั หวัขอ้วิทยานิพนธ์ที่คาดว่าจะใหนั้กศึกษาท าวิจยั email อาจารยท์ี่ปรึกษา
กายภาพบ าบดั ผศ.ดร. ชุติมา ชลายนเดชะ มหาวิทยาลัยมหดิล การพฒันาโมเดลการรักษาหลายองค์ประกอบเพื่อลดพฤติกรรมเนอืย

นิ่งและกระตุ้นกจิกรรมทางกายส าหรับพนกังานส านกังาน
chutimajala@gmaill.com

การบริบาลทางเภสัชกรรม ศ.ดร. พรอนงค์ อร่ามวิทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภยัของแผ่นปดิแผลไฮโดรเจล
ที่ประกอบด้วยสารแอนโดรกราโฟไลด์ทางคลินกิ

aramwit@gmail.com

ชีวภาพการแพทย์ รศ.ดร. ฉัตรศรี เดชะปญัญา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฤทธิข์องสารสกดัและน  ามนัจากเมล็ดฟกัทองในการเพิ่มความแข็งแรง
ของเยื่อบแุละปอ้งกนัความเสียหายของเยื่อบลุ าไส้จากสารอกัเสบ

chatsri@gmail.com

ดร. รัฐจักร รังสิวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ การพฒันารังไข่เทยีมเพื่องานด้านเวชศาสตร์การเจริญพนัธุ์ ruttachuk@swu.ac.th
รศ.ดร. สมฤดี สายหยุดทอง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กลไกการออกฤทธิข์องน  ามนัแฝกหอมและสารส าคัญในการปอ้งกนั

การท าลายเซลล์ประสาทจากภาวะเครียด
joysomrudee2@gmail.com

ชีววิทยาช่องปาก รศ.ดร. นครินทร์ กติก าธร มหาวิทยาลัยมหดิล การเปล่ียนแปลงของยีนและการท างานของ T cell ที่แยกได้จาก
ผู้ปว่ยมะเร็งช่องปาก

Nakarinkit@gmail.com

ชีวเวชศาสตร์ ผศ.ดร. นนัทรี ชัยชนะวงศาโรจน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การตรวจวัดการกลายพนัธุย์ีน K-ras บนกระดาษ ในผู้ปว่ยมะเร็งล าไส้
ใหญ่และไส้ตรง

nuntaree@gmail.com

รศ.ดร. รัชนี อมัพรอร่ามเวทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การพฒันาวัสดุทดแทนกระดูกจากไคโตซานผสมสารยับยั งเอนไซม์
ฮีสโตนดีอเซทลิเลส

ruchanee.a@chula.ac.th

รศ.ดร. จุรีรัตน์ ดาดวง มหาวิทยาลัยขอนแกน่ นวัตกรรมดัชนสุีขภาพของประชากรไทยโดยวิทยาการข้อมลูเพื่อ
ประโยชนใ์นการปรับเปล่ียนพฤติกรรมและติดตามสภาวะสุขภาพกอ่น
การเกดิโรค

jurpoo@kku.ac.th

รศ.ดร. รัชนวีรรณ อุ่นแพทย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ความทา้ทายและการพฒันาเพปไทด์ที่มฤีทธิท์างชีวภาพชนดิใหมเ่พื่อ
ประสิทธิภาพพร้อมใช้ในการรักษาและพฒันาเปน็อาหารฟงักช์ั่น

Aunpad@yahoo.com

รศ.ดร. ฮานส์ รูดี กรามส์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การศึกษาศักยภาพการปรับภมูคุ้ิมกนัของเซอร์รีนโปรติเอสอนิฮิบเิตอร์
ในพยาธิใบไมตั้บคน

rgrams@tu.ac.th

ผศ.ดร. กาญจนา อู่สุวรรณทมิ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตัวรับคอมพลีเมนทอ์มิมวิโนโกลบลิูนควบคุมหนา้ที่การท างานของ T 
cell

ajkarn_9@hotmail.com

ผศ.ดร. สราวุธ ค าปวน มหาวิทยาลัยนเรศวร ผลของการใหโ้ปรตีนลูกผสมตัวยับยั งชนดิซีครีโทรีลิวโคไซด์โปรตีเอส 
มนษุย์ ในภาวะกล้ามเนื อหวัใจขาดเลือด

sarawutk@nu.ac.th

ชื่อ-นามสกุล อาจารยท์ี่ปรึกษา



สาขาวิชา มหาวิทยาลยั หวัขอ้วิทยานิพนธ์ที่คาดว่าจะใหนั้กศึกษาท าวิจยั email อาจารยท์ี่ปรึกษาชื่อ-นามสกุล อาจารยท์ี่ปรึกษา
ผศ.ดร. นชุจรี จีนด้วง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ การศึกษาฤทธิข์องสารสกดัสมนุไพรไทยต่อการยับยั งการแสดงออก 

PCSK9
nutjaree_ann@hotmail.com

รศ.ดร. มณฑล เลิศคณาวนชิกลุ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เภสัชภณัฑ์จากแบคทเีรียจากการผลิตสู่การประยุกต์ใช้ lmonthon55@gmail.comh

ผศ.ดร. วรวุฒิ สมศักด์ิ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ การสร้างพลาสโมเดียมเบอร์กไิอที่มกีารแสดงออกของเอนไซม์
เปา้หมายของพลาสโมเดียมโนวไซส าหรับการตรวจคัดกรองยาต้าน
มาลาเรีย

voravuth.so@wu.ac.th

รศ.ดร. วรางคณา จุ้งลก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ การค้นพบยาจากสมนุไพรในการต้านการอกัเสบและกลไกการต้าน
การอกัเสบในเซลล์เพาะเลี ยงและในสัตว์ทดลอง

aonmu@hotmail.com

ผศ.ดร. กญัญนชั กนกวิรุฬห์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การจัดกลุ่มระดับโมเลกลุของผู้ปว่ยมะเร็งเต้านมชนดิทริปเปลิเนกาทฟี
ในภาคใต้

kkanyana@gmail.com

ผศ.ดร. พจนพร ไกรดิษฐ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การเตรียมอนภุาคนาโนของสารคูโซโนคินนิและอนพุนัธ์ส าหรับใช้ใน
การรักษามะเร็งเต้านม

gpotchan@medicine.psu.ac.th

ดร. วรมย์ญลิน ทพิย์มณี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การออกแบบโปรตีนดัดแปลงอนิเตอร์ลิวคิน-18 ที่มปีระสิทธิภาพใน
การต้านมะเร็ง

tvaromya@medicine.psu.ac.th

รศ.ดร. สุรศักด์ิ สังขทตั ณ อยุธยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การศึกษาพนัธุศาสตร์ระดับโมเลกลุในโรคทอ่น  าดีตีบแต่ก าเนดิ surasak.sa@psu.ac.th

เทคนคิการแพทย์ ดร. กมลรัตน์ โพธิป์ิ่น มหาวิทยาลัยมหดิล การพฒันาไบโอเซนเซอร์ระบบฟลูออเรสเซนต์ด้วยวิธีเควนชบอดี เพื่อ
ตรวจวัดระดับเบต้าอะไมลอยด์ในเซลล์ประสาทและตัวอย่างเลือดของ
ผู้ปว่ยโรคอลัไซเมอร์

kamonrat.php@mahidol.ac.th

ผศ.ดร. ดลินา ตันหยง มหาวิทยาลัยมหดิล กลไกของ MicroRNA จากสารสกดักระชายในการยับยั งการเจริญของ
เซลล์มะเร็งเมด็เลือดขาวชนดิเฉียบพลัน

dalina.itc@mahidol.ac.th

ผศ.ดร. ธีรพล เปยีฉ่ า มหาวิทยาลัยมหดิล การพฒันาเทคนคิใหมเ่พื่ิอใช้ศึกษาการส่ือสัญญาณของจุลชีพด้วยวิธี
ทางเคมแีละฟสิิกส์

theeraphon.pia@mahidol.ac.th

ผศ.ดร. พรลดา นชุนอ้ย มหาวิทยาลัยมหดิล อณูพนัธุศาสตร์ระดับโมเลกลุของหมู่โลหติ Rh-negative, weak D 
และ partial D ในประชากรไทย

pornlada.nuc@mahidol.ac.th

รศ.ดร. พชันี ชูทอง มหาวิทยาลัยมหดิล หนา้ที่ของ transcription factor T bet ที่แสดงออกใน memory B 
cells ในการควบคุมการตอบสนองของแอนติบอดี

pchooton@gmail.com
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ผศ.ดร. ศักด์ิดา ใยนอ้ย มหาวิทยาลัยมหดิล การสร้างโปรตีนนาโนแคปซูลที่มคุีณสมบติัของเอนไซมย์ูริเคสและคะ

ตาเลสที่มปีระสิทธิภาพและความปลอดภยัในการรักษาภาวะกรดยูริก
ในกระแสเลือดสูง

sakda.yai@mahidol.ac.th

ดร. อภลัิกษณ์ วรชาติชีวัน มหาวิทยาลัยมหดิล การสังเคราะหแ์ละการใช้เทคนคิทางคอมพวิเตอร์เพื่อการพฒันาสาร
ออกฤทธิท์างชีวภาพส าหรับการประยุกต์ใช้ทางการแพทย์

apilak.woa@mahidol.ac.th

ผศ.ดร. อมรา อภลัิกษณ์ มหาวิทยาลัยมหดิล การพฒันาอปุกรณ์ฐานกระดาษร่วมกบัอมิมโูนแอสเซย์โดยใช้อนภุาค
ควอนตัมดอทส าหรับการตรวจวัดสารบง่ชี ทางชีวภาพของโรคหวัใจ

amara.apl@mahidol.edu

รศ.ดร. องักรูา สุโภคเวช มหาวิทยาลัยมหดิล การศึกษาแนวทางการรักษาโรคกระดูกพรุนโดยใช้การวิเคราะหท์าง
คอมพวิเตอร์และเซลล์ต้นก าเนดิชนดิมเีซ็นไคมเ์ปน็ต้นแบบ

aungkura.jer@mahidol.ac.th

เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ศ.ดร. วิทยา สุริยาสถาพร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กลไกการปอ้งกนัในเต้านม ปจัจัยความรุนแรงของแบคทเีรีย และ
ปฏกิริิยาร่วมบนจลศาสตร์การคงอยู่ของการติดเชื อเข้าเต้านมของแม่
โคที่เปน็เต้านมอกัเสบ

suriyasathaporn@hotmail.com

เทคโนโลยีเภสัชกรรม รศ.ดร. ธนะเศรษฐ์ ง้าวหรัิญพฒัน์ มหาวิทยาลัยศิลปากร การใช้ไมโครนเีดิ ลส์ชนดิละลายที่ผสมกบัยาอะไซยโคเวียร์เพื่อเพิ่มการ
ซึมผ่านยาทางผิวหนงั

ngawhirunpat_t@su.ac.th

รศ.ดร. ธวัชชัย แพชมดั มหาวิทยาลัยศิลปากร กลไกการกอ่ตัวและคุณสมบติัเจลกอ่ตัวเองที่บรรจุยาแวนโคมยัซิน
ไฮโดรคลอไรด์ส าหรับรักษาโรคปริทนัต์อกัเสบที่ใช้พอลิเมธาอะไครเลต
ไธโอเมอร์และกรดไขมนัเปน็สารกอ่เมทริกซ์

thawatchaienator@gmail.com

เทคโนโลยีเภสัชกรรม 
(หลักสูตรนานาชาติ)

ผศ.ดร. จิตติมา ชัชวาลย์สายสินธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การท าใหย้าในสารกระจายตัวของแข็งชนดิอสัณฐานใหม้เีสถียรภาพ jittima.c@chula.ac.th

บริหารเภสัชกจิ ผศ.ดร. มนทรัตม์ ถาวรเจริญทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหดิล การประเมนิต้นทนุความเจ็บปว่ยจากปจัจัยเส่ียง montarat.tha@mahidol.ac.th

รศ.ดร. อษุา ฉายเกล็ดแกว้ มหาวิทยาลัยมหดิล การประเมนิความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการตรวจเภสัชพนัธุ
ศาสตร์ส าหรับการปอ้งกนัเหตุการณ์ไมพ่งึประสงค์จากการใช้ยาและ
การปรับขนาดยาที่เหมาะสม

usa.chi@mahidol.ac.th

ปรสิตวิทยา รศ.ดร. เทวราช หล้าหา มหาวิทยาลัยขอนแกน่ กลไกทางภมูคุ้ิมกนัและการสร้างภมูคุ้ิมกนัเพื่อพฒันาวัคซีนปอ้งกนัการ
ติดเชื อพยาธิใบไมใ้นตับ Opisthorchis viverrini ในสัตว์ทดลอง

thewa_la@kku.ac.th
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ศ.ดร. สมชาย ปิ่นละออ มหาวิทยาลัยขอนแกน่ การพฒันาระบบขนส่งยาอนภุาคนาโนรูปแบบใหมท่ี่บรรจุด้วยยาเจม

ไซตาบนีและสารเคอร์คูมนิ ส าหรับรักษามะเร็งทอ่น  าดี โดยมุ่งเปา้ที่
เซลล์มะเร็งที่คล้ายกบัเซลล์ต้นก าเนดิ

psomec@kku.ac.th

ผศ.ดร. อภชิาติ วิทย์ตะ มหาวิทยาลัยนเรศวร การศึกษาจุลกายวิภาค พนัธุศาสตร์ และฤทธิฆา่หอยของไส้เดือนฝอย 
Steinernena websteri และ Heterorhabditis indica

apichatv@nu.ac.th

ประสาทวิทยา ศ.ดร. บณัฑิต เจตนส์ว่าง มหาวิทยาลัยมหดิล บทบาทของกระบวนการอกัเสบจากแคลเซียมที่เกดิขึ นในเซลล์
ประสาทที่ถูกเหนี่ยวน าด้วยสารเสพติดเมทแอมเฟตามนีและพยาธิ
ก าเนดิของโรคจิตเภท

banthit.che@mahidol.ac.th

ประสาทวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร. สุคนธา งามประมวญ มหาวิทยาลัยมหดิล การวิเคราะหท์างคลินกิและโมดูลสุขภาพทางการแพทย์ sukonthar.nga@mahidol.edu

พยาธิวิทยาคลีนคิ ดร. ธีระพงศ์ ศิริบรูณ์พพิฒันา มหาวิทยาลัยมหดิล ตัวบง่ชี ทางชีวภาพในผู้ปว่ยมลัติเพลิ มยัอโิลมา teerapong.sir@mahidol.ac.th

พยาบาลศาสตร์ รศ.ดร. อรวรรณ แกว้บญุชู มหาวิทยาลัยมหดิล การพฒันารูปแบบการส่งเสริมความสามารถในการท างานของแรงงาน
สูงอายุนอกระบบ

orawan.kae@mahidol.ac.th

เภลัชกรรมและระบบสุขภาพ รศ.ดร. นฤมล เจริญศิริพรกลุ มหาวิทยาลัยขอนแกน่ Development of patient self-screening and monitoring tool 
to manage and prevent severe adverse drug reactions

narumol@kku.ac.th

เภสัชกรรม ดร. ภาสวีร์ จันทร์สุก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลของไซโคลเดกตรินต่อการละลายและการซึมผ่านของยาหยอดตา
สูตรผสม โดโซลาไมด์และลาทาโนพรอสในรูปแบบออกฤทธิเ์นิ่น
ส าหรับลดความดันในลูกตา

phatsawee@gmail.com

ศ.ดร. ปราณีต โอปณะโสภติ มหาวิทยาลัยศิลปากร การพฒันาสารสกดัรกหมเูพื่อประยุกต์ใช้ทางเภสัชกรรมและ
เคร่ืองส าอาง

opanasopit_p@su.ac.th

เภสัชการ (หลักสูตรนานาชาติ) รศ.ดร. ดวงดาว ฉันทศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล ตัวพาไซโครเดกซ์ตรินระดับนาโนเมตรส าหรับการเพิ่มฤทธิก์ารต้านเชื อ
แบคทเีรีย

doungdaw.cha@mahidol.ac.th

ดร. ผกาทพิย์ ร่ืนระเริงศักด์ิ มหาวิทยาลัยมหดิล การพฒันาความจ าเพาะเจาะจงของอนภุาคนาโนเทอรานอสติก
ส าหรับการวินจิฉัยและการรักษามะเร็ง

pakatip.rue@mahidol.ac.th

ศ.ดร. วราภรณ์ จรรยาประเสริฐ มหาวิทยาลัยมหดิล นาโนคอมเพล็กซ์ของพอลิเมอร์ร่วมพอลิคาโปรแลคโตนชนดิดัดแปลง
เปน็ประจุบวกเพื่อการน าส่งยีน

varaporn.jun@mahidol.ac.th

รศ.ดร. สาธิต พทุธิพพิฒันข์จร มหาวิทยาลัยมหดิล การพฒันาเทคโนโลยีวิเคราะหแ์บบไมท่ าลายตัวอย่าง ส าหรับ
กระบวนการผลิตยาแบบต่อเนื่อง

satit.put@mahidol.ac.th
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เภสัชเคมแีละผลิตภณัฑ์
ธรรมชาติ

รศ.ดร. จารุภา วิโยชน์ มหาวิทยาลัยนเรศวร การพฒันาวัสดุปดิแผลไฟโบรอนิผสมวุน้ว่านหางจระเข้ส าหรับใช้ใน
การรักษาแผลเบาหวานที่เทา้ : การทดลองผลิตและการศึกษาทาง
คลีนกิ

jarupav@nu.ac.th

เภสัชวิทยา ศ.ดร. วิจิตรา ทศันยีกลุ มหาวิทยาลัยขอนแกน่ ความหลากหลายทางพนัธุกรรมของยีนที่เกี่ยวข้องกบัการเกดิพษิต่อไข
กระดูกของยา 6-mercaptopurine ในผู้ปว่ยเด็ก acute 
lymphoblastic leukemia ชาวไทย

wichittra.tassaneeyakul@gmail.
com

ดร. ศิวนนท์ จิรวัฒโนทยั มหาวิทยาลัยมหดิล การศึกษากลไกการดื อต่อยารักษามะเร็งกลุ่มมุ่งเปา้ที่ยับยั งซีดีเค โฟ/
ซิกซ์ ในมะเร็งทอ่น  าดี

siwanon.jir@mahidol.ac.th

เภสัชวิทยาและพษิวิทยา รศ.ดร. ปติิ จันทร์วรโชติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อทิธิพลร่วมของเซลล์มะเร็งต้นก าเนดิและแมคโครฟาจในการควบคุม
ลักษณะที่รุนแรงของมะเร็งล าไส้ใหญ่

pithi_chan@yahoo.com

ดร. วริษา พงศ์เรขนานนท์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บทบาทของโปรตีน CAMSAP ต่อความรุนแรงของมะเร็งปอด varisa.p@pharm.chula.ac.th
เภสัชศาสตร์ รศ.ดร. ศักดา ดาดวง มหาวิทยาลัยขอนแกน่ การพฒันาใช้เอนไซมไ์ฮยาลูโรไนเดสจากน  าพษิสัตว์ เพื่อประโยชนท์าง

การแพทย์และเภสัชกรรม
sakdad@kku.ac.th

ผศ.ดร. บราลี ปญัญาวุธโธ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ประชากรของยาต้านไวรัสเอชไอวีในผู้ปว่ย
ไทยติดเชื อเอชไอวี

pbaralee@yahoo.com

รศ.ดร. เพญ็ศักด์ิ จันทราวุธ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การน าวัสดุเหลือทิ งจากการแปรรูปผลไมม้าใช้เปน็แหล่งของเพกติน 
และการน าไปประยุกต์ใช้ทางเภสัชกรรม

pensak.amuamu@gmail.com

ผศ.ดร. วรรธิดา ชัยญาณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การพฒันาระบบน าส่งนาโนจากสารสกดัแมลงเพื่อลดริ วรอยเหี่ยวย่น
บนผิวหนงั

Aa_Rx105@hotmail.com

รศ.ดร. อญัชลี เพิ่มสุวรรณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ความคุ้มค่าของการใช้เทคโนโลยีด้านสุขภาพอย่างสมเหตุสมผล unchalee.permsuwan@gmail.c
om

รศ.ดร. ชื่นจิตร กองแกว้ มหาวิทยาลัยนเรศวร ระบบการรายงานเหตุการณ์ไมพ่งึประสงค์จากการใช้ยาสมนุไพร chuenjid@googlemail.com

รศ.ดร. ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร การสังเคราะหห์ลักฐานเชิงประจักษแ์ละการประเมนิความคุ้มค่าทาง
การแพทย์ในโรคหวัใจและหลอดเลือด

nui_nathorn@yahoo.com

ผศ.ดร. กฤษณี สระมณีุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลลัพธ์ของการดูแลผู้ปว่ยโดยทมีหมอครอบครัวที่มเีภสัชกรปฐมภมูิ
ร่วมทมี

kritsanee.s@msu.ac.th

ผศ.ดร. ราตรี สว่างจิตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม การควบคุมยาสูบและเภสัชศาสตร์ศึกษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เพื่อส่งเสริมการเลิกบหุร่ี

ratree.m@msu.ac.th
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ผศ.ดร. สมศักด์ิ นวลแกว้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม การศึกษาเปรียบเทยีบ องค์ประกอบทางเคม ีความเปน็พษิ และฤทธิ์

ต้านมะเร็งของลูกสอลอดกอ่นและหลังแปรสภาพตามกรรมวิธีทางการ
แพทย์แผนไทย

nualkaew@yahoo.com

รศ.ดร. เนติ สุขสมบรูณ์ มหาวิทยาลัยมหดิล ผลของว่านหางจระเข้ต่อการควบคุมระดับน  าตาลในผู้ปว่ยเบาหวาน: 
การศึกษาแบบสุ่มที่มกีลุ่มควบคุม

naeti.suk@mahidol.ac.th

ดร. จุฑา ทาคาฮาชิ ยูปนัคิ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การพฒันาผลิตภณัฑ์เสริมอาหารรูตินที่มส่ีวนผสมของนโิคทฟิลอริน chuthas@yahoo.com

รศ.ดร. จุไรทพิย์ หวังสินทวีกลุ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การสร้างสารภมูต้ิานทานต่อสารแปรรูปมติรากยันนี juraithip.w@psu.ac.th

ศ.ดร. ธีระพล ศรีชนะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระบบน าส่งยาโพลีมกิซิน บี teerapol.s@psu.ac.th
รศ.ดร. ศิริพร โอโกโนกิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การพฒันาพอลิเมอริกไมเซลล์เพื่อเพิ่มการละลายและความคงตัว

ของไลโคปนี
okno2000@gmail.com

เภสัชศาสตร์ (หลักสูตร
นานาชาติ)

ผศ.ดร. ธีรพล ทพิย์พยอม มหาวิทยาลัยนเรศวร ผลลัพธ์ของการดูแลผู้สูงอายุที่มโีรคเรื อรังในสถานประกอบการเภสัช
กรรมชุมชน

teerapond@hotmail.com

ผศ.ดร. ปยิะเมธ ดิลกธรสกลุ มหาวิทยาลัยนเรศวร การศึกษาต้นทนุ ประสิทธิภาพ และความคุ้มทนุของหุ่นยนต์จ่ายยา
อตัโนมติัในประเทศไทย

piyamethd@gmail.com

เภสัชศาสตร์ชีวภาพ ดร. ณฐพล พรพทุธพงศ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การศึกษาการผลิตถุงนอกเซลล์ใน Pichia pastoris natapol.por@gmail.com
รศ.ดร. มลัลิกา ชมนาวัง มหาวิทยาลัยมหดิล กลไกการดื อต่อยาระดับอณูวิทยาและวิธีการตรวจสอบเชื ออะซิเนโต

แบคเตอร์ บอมแมนอิายในประเทศไทย
mullika.tra@mahidol.ac.th

ผศ.ดร. วิลาสิน ีหรัิญ
พานชิ

ซาโตะ มหาวิทยาลัยมหดิล การพฒันาวิธีการประเมนิอนัตรกริิยาระหว่างพชืสมนุไพรกบัยาโดย
การวัดจากปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์13ในลมหายใจออกของ
สัตว์ทดลอง

vilasinee.sat@mahidol.ac.th

รศ.ดร. ศุภโชค มั่งมลู มหาวิทยาลัยมหดิล เปา้หมายในการรักษาและตัวชี วัดทางชีวภาพส าหรับการรักษาและ
วินจิฉัยโรคหวัใจ

supachoke.man@mahidol.ac.t
h

เภสัชศาสตร์สังคม 
เศรษฐศาสตร์และการบริหาร

รศ.ดร. อาทร ริ วไพบลูย์ มหาวิทยาลัยมหดิล ความทา้ทายของการบรรลุเปา้หมายยุติโรคเอดส์ในประเทศไทย : การ
วิเคราะหผ์ลตอบแทนทางสังคมของการใหบ้ริการสุขภาพที่มกีลุ่ม
ประชากรผู้ได้รับผลกระทบหลักเปน็ผู้น าในการขับเคล่ือน

arthorn.rie@mahidol.ac.th

โภชนศาสตร์ ผศ.ดร. วรางคณา ศรีจ านงค์ มหาวิทยาลัยมหดิล ปริมาณและชนดิของไขมนัที่สอดคล้องกบัการลดเซลล์ไขมนัในร่างกาย
ของคนที่มยีีนส์ แตกต่างกนั

warangkana.sri@mahidol.ac.th



สาขาวิชา มหาวิทยาลยั หวัขอ้วิทยานิพนธ์ที่คาดว่าจะใหนั้กศึกษาท าวิจยั email อาจารยท์ี่ปรึกษาชื่อ-นามสกุล อาจารยท์ี่ปรึกษา
ระบาดวิทยา ศ.ดร. ทพิวรรณ เลียบส่ือตระกลู มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การพฒันา ความเปน็ไปได้ และประสิทธิผลของโครงการปรับ

พฤติกรรมเพื่อลดความเส่ียงหรือความรุนแรงของการเกดิโรคความดัน
โลหติสูงและ/หรือเบาหวานขณะตั งครรภ:์ การทดลองทางคลินกิแบบ
สุ่ม

ltippawa@hotmail.com

วิจัยและพฒันาเภสัชภณัฑ์ รศ.ดร. จอมใจ สัจจะอารีวัฒน-์
พรีพฒันา

มหาวิทยาลัยขอนแกน่ การพฒันาแปง้ข้าวเหนยีวเปน็สารช่วยทางยาแบบตอกโดยตรงด้วยวิธี 
co-process

jomsuj@kku.ac.th

ผศ.ดร. ดวงกมล ศักด์ิเลิศสกลุ มหาวิทยาลัยขอนแกน่ โครงร่างตาข่ายพอลิเมอริกเจลแลนกมัและเคลย์ ส าหรับการ
ประยุกต์ใช้ในทางชีวการแพทย์

sduangk@kku.ac.th

ศ.ดร. ธเนศ พงศ์จรรยากลุ มหาวิทยาลัยขอนแกน่ Preparation and evaluation of agglomerated starch-clay 
composites for use in tablets

thaned@kku.ac.th

รศ.ดร. นาถธิดา วีระปรียากรู มหาวิทยาลัยขอนแกน่ การศึกษาการเพิ่มการน าส่งสารออกฤทธิจ์ากธรรมชาติในเซลล์เปา้
เหมาย

natthida@kku.ac.th

ศ.ดร. วราภรณ์ ภตูะลุน มหาวิทยาลัยขอนแกน่ การพฒันาคุณภาพวัตถุดิบชะเอมเทศส าหรับผลิตภณัฑ์สุขภาพและเวช
ส าอาง

waraporn@kku.ac.th

ผศ.ดร. วีรวรรณ อชุายภชิาติ มหาวิทยาลัยขอนแกน่ การศึกษาผลการยับยั งกระบวนการกลูคูโรนเิดชันของยาอะเซตามี
โนเฟนและมอร์ฟนีในหลอดทดลองโดยยาต้านการอกัเสบที่ไมใ่ช่ส
เตียรอยด์

veruch@kku.ac.th

วิทยาการด้านยาและ
เคร่ืองส าอาง

ผศ.ดร. สมชาย สวัสดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ การพฒันาและประเมนิแผ่นฟล์ิมรักษาบาดแผลที่สารสกดัจากใบ
สาบเสือและใบบวับก

somchai086@hotmail.com

วิทยาการสืบพนัธุสั์ตว์ ศ.ดร. เกวลี ฉัตรดรงค์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การใช้แอนตี มลูเลอเรียนฮอร์โมนเปน็ตัวชี วัดความสมบรูณ์พนัธุใ์นสัตว์
ปา่ตระกลูแมว

kaywalee.c@chula.ac.th

รศ.ดร. สุดสรร ศิริไวทยพงศ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การพฒันาเซลล์เพาะเลี ยงปฐมภมูขิองเซลล์เยื่อบมุดลูกกระบอืปลัก
ไทยเพื่อการศึกษา การปฏสัิมพนัธ์ระหว่างเยื่อบมุดลูกและตัวออ่น 
และการตอบสนองทางระบบภมูคุ้ิมกนัชนดิไมเ่จาะจง

s_sudson@yahoo.co.uk

ศ.ดร. มงคล เตชะก าพุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การปรับปรุงความสมบรูณ์พนัธุข์องแพะในฟาร์มรายย่อยด้วยการใช้
เทคโนโลยีชีวภาพทางระบบสืบพนัธุ์

Mongkol.T@chula.ac.th

วิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหว
ของมนษุย์

รศ.ดร. สุกลัยา อมตฉายา มหาวิทยาลัยขอนแกน่ ค่าอา้งองิและความส าคัญของการประเมนิระดับความสามารถในการ
ช่วยเหลือตนเองของผู้ปว่ยบาดเจ็บไขสันหลัง

samata@kku.ac.th

วิทยาศาสตร์การแพทย์ ผศ.ดร. กฤษณ์ พงศ์พรุิฬห์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลของการนวดไทยต่อการลดอาการเกร็งในเด็กสมองพกิาร doctorkrit@gmail.com

mailto:Mongkol.T@chula.ac.th
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ดร. เดภชิา จินดาทพิย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลของอนภุาคทองค าระดับนาโนเมตรต่อการสร้างหลอดเลือดฝอย 

โดยมุ่งเนน้ศึกษาความเปล่ียนแปลงที่เซลล์เพอริไซต์
depicha.j@chula.ac.th

รศ.ดร. เผด็จ สิริยะเสถียร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การแยกและศึกษาคุณลักษณะของเชื อไวรัสที่อาจกอ่โรคในริ นฝอย
ทรายจากประเทศไทย

padetcu@gmail.com

ศ.ดร. วรศักด์ิ โชติเลอศักด์ิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การศึกษากลไกในการพฒันาอวัยวะที่ไมส่มมาตร vorasuk.s@chula.ac.th
ศ.ดร. สุพรรณ ฟู่เจริญ มหาวิทยาลัยขอนแกน่ การศึกษาการกลายพนัธ์ิของยีนแกมมา่โกลบนิในคนไทย: การ

วิเคราะหฟ์โีนไทปแ์ละจีโนไทป์
supan@kku.ac.th

รศ.ดร. กรองกาญจน์ ชูทพิย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร การศึกษาฤทธิก์ารคลายตัวของหลอดเลือดแดงปอดและกลไกการออก
ฤทธิข์องอนพุนัธ์ quinazolines

krongkarnc@gmail.com

รศ.ดร. กรรณิการ์ วงศ์ดี มหาวิทยาลัยบรูพา การควบคุมการดูดซึมแคลเซียมโดยไฟโบรบลาสต์โกรทแฟคเตอร์-23 
(เอฟจีเอฟ-23) ในภาวะที่ร่างกายต้องการแคลเซียมสูง

kannikar@go.buu.ac.th

ดร. นรินทร์ ช่างกลึงเหมาะ มหาวิทยาลัยบรูพา การสร้างและประยุกต์ใช้รีคอมบแินนทแ์อนติบอดีต่อโปรตีน saposin 
like protein 2 จากพยาธิใบไมตั้บ Fasciola gigantica

narin_bio@hotmail.com

ผศ.ดร. พรอนนัต์ เกื อไข่ มหาวิทยาลัยบรูพา การทดสอบศักยภาพการเปน็วัคซีนของรีคอมบแินนทโ์ปรตีนลูกผสม 
ในการปอ้งกนัโรค fasciolosis gigantica

earn_patho@hotmail.com

ศ.ดร. พรรณี ปติิสุทธิธรรม มหาวิทยาลัยมหดิล ประสิทธิผลและระดับภมูต้ิานทานของวัคซีนปอ้งกนัมะเร็งปากมดลูก punnee.pit@mahidol.ac.th

วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ รศ.ดร. กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การค้นหายีนควบคุมการเจริญงาช้างเอเชีย (Elephas maximus) korakot.n@cmu.ac.th

รศ.ดร. กฤษฎากรณ์ พริ งเพราะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การพฒันาและผลิตวัคซีนซับยูนติต่อไวรัสเฮอร์ปส์ีในช้างเอเชีย kidsadagon@hotmail.com

รศ.ดร. ณัฐวุฒิ สถิตเมธี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การสร้างและศึกษาคุณลักษณะของอนภุาคคล้ายไวรัสลูกผสมระหว่าง
เชื อกาฬโรคเปด็และอหวิาต์เปด็ไก่

drneaw@gmail.com

รศ.ดร. จิรกฤตธ์ (ดล
รว)ี

ลีลารุ่งระยับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การศึกษาผลของการออกก าลังกายร่วมกบัการรับประทานผลไมไ้ทย
ต่อภาวะออกซิเดที่ฟสเตรสและการต้านอนมุลูอสิระในระดับชีว
โมเลกลุและสรีรวิทยาในกลุ่มผู้สูงอายุ

leela.donrawee@gmail.com

ผศ.ดร. เฉลิมชัย ปลิะพงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การปรับกระบวนการย่อยสลายแบบออโตฟากี ของเซลล์ประสาทต่อ
แอมลีอยด์ บตีา โดยใช้โมเลกลุสารเชิงซ้อนเหล็ก-แทนนกิ

c.pilapong@gmail.com

รศ.ดร. รัชดา เครสซ่ี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บทบาทการเปล่ียนแปลงไอโซฟอร์มของ glucosidase II beta 
subunit ต่อโปรแกรมการตายของเซลล์

ratchada.cr@cmu.ac.th



สาขาวิชา มหาวิทยาลยั หวัขอ้วิทยานิพนธ์ที่คาดว่าจะใหนั้กศึกษาท าวิจยั email อาจารยท์ี่ปรึกษาชื่อ-นามสกุล อาจารยท์ี่ปรึกษา
ศ.ดร. วัชระ กสิณฤกษ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Identification and Functional analysis of a novel cytotoxic 

CD8 T cell and NK cell sub-populations
watchara_kasinrerk@hotmail.c
om

รศ.ดร. สาวิตรี เจียมพานชิยกลุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลของอนภุาคนาโนเคอร์คิวมนิที่เชื่อมต่อด้วย anti-CD123 ต่อการ
เหนี่ยวน าใหเ้กดิการตายของเซลล์ต้นก าเนดิมะเร็งเมด็เลือดขาว

chiampanich@gmail.com

ศ.ดร. สุทธิชัย กฤษณะประกรกจิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพปไทด์ต้านจุลินทรีย์และกระดูก suttichaikris@yahoo.com

วิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสัตว์
แพทย์

รศ.ดร. ธีระ รักความสุข มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระบาดวิทยาระดับโมเลกลุของไวรัสโรคข้ออกัเสบและสมองอกัเสบ
ของแพะในประเทศไทย

theera.r@ku.ac.th

ผศ.ดร. ชัยเทพ พลูเขตต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระบาดวิทยาเชิงค านวณของการเกดิโรคปากและเทา้เปื่อยในประเทศ
ไทย

fvetctp@ku.ac.th

รศ.ดร. พพิฒัน์ อรุณวิภาส มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การผลิตชุดสอบโรคลิวโคซิสในโค fvetpia@ku.ac.th

รศ.ดร. พษิณุ ตุลยกลุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การศึกษาความเปน็พษิเฉียบพลันและเรื อรังของตับสกดัจากจระเข้
โดยการกนิในหนแูรท

fvetpnt@ku.ac.th

วิทยาศาสตร์ทางการสัตวแพทย์ รศ.ดร. กมัพล แกว้เกษ มหาวิทยาลัยมหดิล การประยุกต์ใช้ปรีไบโอติกและโปรไบโอติกเพื่อลดการเสียหายใน
ฟาร์มสุกรที่มกีารระบาดของโรคทอ้งร่วงติดต่อในสุกร

vskkk@mahidol.ac.th

วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก ผศ.ดร. ณัฐวุฒิ เทอืกสุบรรณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การใช้โครงร่างโพลีคาร์โปรแลกโตน-ไฮดรอกซีอาปาไทต์ ร่วมกบั รี
คอมบแินนซ์ บเีอม็พชีนดิที่สอง เพื่อส่งเสริมการสร้างกระดูกใหม่

nuttawut.t@psu.ac.th

วิศวกรรมชีวการแพทย์ ดร. สรชา ธรรมภวิัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การพฒันาอนภุาคนาโนในอปุกรณ์ของไหลจุลภาคเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการแยกและการตรวจหาเซลล์มะเร็งในกระแสเลือด

soracha.t@psu.ac.th

ผศ.ดร. สุรพงษ์ ชาติพนัธุ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พลศาสตร์ของเลือดในการไหลเวียนระดับจุลภาคโดยใช้การค านวณ
ทางพลศาสตร์ของไหล

schatpun@gmail.com

เวชศาสตร์เขตร้อน (หลักสูตร
นานาชาติ)

ผศ.ดร. สุทศัน์ สุทธิประภา มหาวิทยาลัยขอนแกน่ การศึกษาคุณลักษณะและหนา้ที่ของไกลแคนในสารคัดหล่ังจากพยาธิ
ใบไมตั้บ

sutasu@kku.ac.th

ศ.ดร. บรรจบ ศรีภา มหาวิทยาลัยขอนแกน่ กลไกการเกดิโรคพยาธิใบไมตั้บร่วมกบัการติดเชื อเฮลิโคแบคเตอร์ 
ไพโลรี

banchob@kku.ac.th

เวชศาสตร์ชุมชน (หลักสูตร
นานาชาติ)

รศ.ดร. รัตนา ทรัพย์บ าเรอ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลกระทบของการสัมผัสสารเคมปีอ้งกนัก าจัดศัตรูพชืต่อพฒันาการ
ทางระบบประสาทของเด็กที่อยู่ในพื นที่เกษตรกรรรม

lekratana56@gmail.com



สาขาวิชา มหาวิทยาลยั หวัขอ้วิทยานิพนธ์ที่คาดว่าจะใหนั้กศึกษาท าวิจยั email อาจารยท์ี่ปรึกษาชื่อ-นามสกุล อาจารยท์ี่ปรึกษา
สัตวแพทยสาธารณสุข รศ.ดร. ประภาส พชันี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Metagenomic Sequence Analysis for comparison of 

foodborne pathogens in waste from farm animal and 
Waterborne organisms from Mae Ping River and its 
branches, Chiang Mai, Thailand

patprapas@gmail.com

สาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตร
นานาชาติ)

ดร. นงลักษณ์ พะไกยะ มหาวิทยาลัยขอนแกน่ การวิเคราะหต้์นทนุของทมีก าลังคนด้านสุขภาพที่ที่มปีระสิทธิภาพใน
การใหบ้ริการระดับปฐมภมูิ

nongpa@kku.ac.th

อาชีวอนามยัและความ
ปลอดภยั

รศ.ดร. อนามยั เทศกะทกึ มหาวิทยาลัยบรูพา การวิเคราะหโ์ปตีโอมกิส์ในพลาสมา และสารชีวเคมใีนเลือดจากการ
รับสัมผัสสารเบนซีนและโทลูอนีในผู้ประกอบอาชีพเติมน  ามนัเชื อเพลิง
เขตภาคตะวันออก ประเทศไทย: แนวทางคัดกรองด้วยตัวบง่ชี ทาง
ชีวภาพของโรคมะเร็ง

anamai@buu.ac.th

อายุรศาสตร์เขตร้อน 
(หลักสูตรนานาชาติ)

รศ.ดร. นริศรา จันทราทติย์ มหาวิทยาลัยมหดิล Blood transcriptomics to develop biomarkers for 
melioidosis diagnosis and treatment response

narisara@tropmedres.ac

รศ.ดร. นฏัฐเนศวร์ ลับเลิศลบ มหาวิทยาลัยมหดิล การศึกษาคุณสมบติัการยับยั งเชื อราและเชื อจุลชีพกอ่โรคบริเวณ
ผิวหนงัที่พบบอ่ยในประเทศไทยของสารเพปไทด์ต้านจุลชีพจากหนอน
กนิไขผึ ง กลุ่มแกลเลอริมายซินและแกลิโอมายซิน ในหอ้งปฏบิติัการ
และในสัตว์ทดลอง เพื่อการพฒันาเวชภณัฑ์ต้านจุลชีพต้นแบบชนดิทา

natthanej.lup@mahidol.ac.th

รศ.ดร. นติยา อนิทราวัฒนา มหาวิทยาลัยมหดิล Development of rapid detection of carbapenemase-
producing Enterobacteriaceae

nitaya.ind@mahidol.ac.th

รศ.ดร. เยาวพา มณีรัตน์ มหาวิทยาลัยมหดิล ตัวบง่ชี การเกดิโรคเส้นเลือดหวัใจตีบตันเฉียบพลันในกลุ่มผู้ปว่ยไทยที่มี
ไขมนัในกระแสโลหติสูงจากพนัธุกรรม

yaowapa.man@mahidol.ac.th

ผศ.ดร. สันติ มณีวัชระรังษี มหาวิทยาลัยมหดิล การพฒันาต ารับแอนติบอดีพร้อมรักษาที่จ าเพาะต่อแอดฮีซินของเชื อ
เลปโตสไปราสายพนัธุก์อ่โรคเพื่อใช้รักษาโรคเลปโตสไปโรสิส
เฉียบพลันและรุนแรง

santi.man@mahidol.ac.th

ผศ.ดร. องอาจ มหทิธิกร มหาวิทยาลัยมหดิล การวิจัยและพฒันาสุขภาพของเด็กกอ่นวัยเรียนและวัยเรียนในเขต
ชนบท เพื่อปอ้งกนัโรคติดเชื อโปรโตซัวทางเดินอาหาร และการ
ตรวจหาเชื อกอ่โรคในสัตว์เลี ยงปศุสัตว์และส่ิงแวดล้อมเพื่อประเมนิ
ความเส่ียงของเด็กในการติดเชื อ

aongart.mah@mahidol.ac.th

ผศ.ดร. อรุุษา แทนข า มหาวิทยาลัยมหดิล การศึกษาจลนศาสตร์และประสิทธิภาพของสารสกดัรากหนอนตายห
ยากเพื่อฆา่พยาธิตัวจี๊ดในหนทูดลอง

urusa.tha@mahidol.ac.th



สาขาวิชา มหาวิทยาลยั หวัขอ้วิทยานิพนธ์ที่คาดว่าจะใหนั้กศึกษาท าวิจยั email อาจารยท์ี่ปรึกษาชื่อ-นามสกุล อาจารยท์ี่ปรึกษา
อายุรศาสตร์สัตวแพทย์ ผศ.ดร. ชัยเดช อนิทร์ชัยศรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การประยุกต์ใช้กระบวนการวิเคราะหเ์ซ็ตข้อมลูขนาดใหญ่เพื่อการ

จัดการที่เหมาะสมในการบริหารธุรกจิน  านมโคทั งระบบ
chaidate@gmail.com

รศ.ดร. สมศักด์ิ ภคัภญิโญ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การกอ่โรค ความรุนแรง การควบคุมและปอ้งกนัโรคติดเชื อ มยัโค
พลาสมา ซิโนวิอ ีที่แยกได้ในสัตว์ปกีของประเทศไทย

somsak.pa@chula.ac.th

ผศ.ดร. สิริลักษณ์ สุรเชษฐพงษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การศึกษาตัวบง่ชี ชีวภาพการเปล่ียนแปลงโครงสร้างหลอดเลือดพลัโม
นารีอาเทอรีในสุนขัที่มภีาวะความดันปอดสูง

sirilakd27@gmail.com



6. กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร

สาขาวิชา มหาวิทยาลัย หัวข้อวิทยานิพนธ์ที่คาดว่าจะให้นักศึกษาทําวิจัย email อาจารย์ที่ปรึกษา
การปรับปรุงพันธุ์พืช ผศ.ดร. ประกิจ สมท่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ความหลากหลายทางพันธุกรรมและพันธุศาสตร์ของการปลูกเลี้ยงของถั่ว

แปบ (Lablab purpureus)

pksomta@gmail.com

ดร. ศิวเรศ อารีกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

กําแพงแสน

การวางตําแหน่งและค้นหายีนท่ฎควบคุมลักษณะพิเศษของปากใบข้าวเพื่อ

การพัฒนาพันธุ์ข้าวที่ปรับตัวได้ดีต่อสภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง

arikit@gmail.com

เกษตรศาสตร์ ผศ.ดร. อิศนันท์ วิวัฒนรัตนบุตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า

คุณทหารลาดกระบัง

การควบคุมโดยชีววิธีในยุงพาหะของเชื้อไวรัสไข้เลือดออกในประเทศไทย

แบบบูรณาการโดยใช้โคพีพอดและแบคทีเรีย Wolbachia

itsanun.wi@kmitl.ac.th

เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ดร. วิทธวัช โมฬี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี การผลิตเนื้อไก่สุขภาพ โดยการเสริมแหล่งไขมันที่มีคุณสมบัติเป็นสารต้าน

อนุมูลอิสระร่วมกับแหล่งไขมันที่มีกรดไขมันชนิดโอเมก้า-3 สูง

wittawat@sut.ac.th

ผศ.ดร. สมร พรชื่นชูวงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเก็บรักษาน้ําเชื้อปลาน้ําจืดแบบแช่แข็ง 

เพื่อความมั่นคงทางอาหารและเพื่อการอนุรักษ์

samorn@sut.ac.th

ผศ.ดร. สุทิศา เข็มผะกา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี การวิจัยการใช้สมุนไพรและสูตรอาหารพิวรีนต่ําเพื่อผลิตเนื้อไก่สุขภาพ khampaka@sut.ac.th

เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว รศ.ดร. อรรัตน์ มงคลพร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บทบาทของคิวติเคิลกับความต้านทานโรคแอนแทรคโนสในผลพริก orarat.m@ku.th

เทคโนโลยีอาหาร รศ.ดร. นันทวัน เทอดไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไมโครเวฟในการทําสุกอาหารและผลต่อคุณค่าทางโภชนาการ faginwt@ku.ac.th

ปฐพีวิทยา ผศ.ดร. วรชาติ วิศวพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กลไกการเกิดแร่จุลธาตุฟอสเฟตในดินปลูกมันสําปะหลัง worachart.w@ku.th

พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริม

การเกษตร

ผศ.ดร. พุฒิสรรค์ เครือคํา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ การพัฒนารูปแบบการทําเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนภายใต้การประยุกต์ใช้

ศาสตร์พระราชาของชุมชนท้องถิ่นบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่

rungsun14@hotmail.com

พืชไร่ ดร. ต่อนภา ผุสดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การบ่งบอก SNPs และ EST-SSRs ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพพิเศษในข้าวพันธุ์

พื้นเมืองจากภาคเหนือของประเทศไทย

tonapha.p@cmu.ac.th

พืชไร่นา รศ.ดร. ปรเมศ บรรเทิง มหาวิทยาลัยขอนแก่น การประยุกต์ใช้แบบจําลองการเจริญเติบโตของพืชเพื่อศึกษาการตอบสนอง

ของพันธุ์มันสําปะหลังต่อการจัดการน้ําที่แตกต่างกัน

bporam@kku.ac.th

ผศ.ดร. วรรณวิภา แก้วประดิษฐ์ พล

พินิจ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงการจัดการใบอ้อยก่อนเก็บเกี่ยวจากการเผาใบ

เป็นการคงเศษซากใบอ้อยคลุมแปลงที่มีผลต่อสมดุลของไนโตรเจน-คาร์บอน

และผลผลิตของอ้อย

wanwka@kku.ac.th

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา รศ.ดร. สุภาวดี พุ่มพวง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Applications of genomic approaches for sustainability of Asian 

sea bass aquaculture

supawadee.p@ku.ac.th

ผศ.ดร. บัณฑิต ยวงสร้อย มหาวิทยาลัยขอนแก่น การพัฒนาอาหารไมโครเอนแคปซูลสําหรับการอนุบาลลูกปลาบึก bundyu@kku.ac.th

วนศาสตร์ รศ.ดร. ดวงใจ ศุขเฉลิม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การศึกษาพฤษศาสตร์พื้นบ้านชั้นสูงของพืชสมุนไพรในตํารับยารักษา

โรคมะเร็งของประเทศไทย

ffordcs@ku.ac.th

ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ที่ปรึกษา
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สาขาวิชา มหาวิทยาลัย หัวข้อวิทยานิพนธ์ที่คาดว่าจะให้นักศึกษาทําวิจัย email อาจารย์ที่ปรึกษาชื่อ-นามสกุล อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ดอกรัก มารอด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พลวัตป่าดิบแล้งและการกระจายเชิงพื้นที่ของพรรณไม้ในแปลงถาวร สถานี

วิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา

dokrak.m@ku.ac.th

วิทยาศาสตร์ทางทะเล ดร. ธนัสพงษ์ โภควนิช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การประยุกต์ใช้แบบจําลองเพื่อศึกษาการแพร่กระจายและการเคลื่อนตัว

ของขยะทะเลในบริเวณอ่าวไทย

pokavanich.t@gmail.com

สหวิทยาการเกษตร ผศ.ดร. สิริวัฒน์ สาครวาสี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ การพัฒนาระบบโรงงานพืช (Plant Factory) เพื่อการผลิตผักในเชิงพาณิชย์

ในประเทศไทย

siriwat@mju.ac.th

อุตสาหกรรมเกษตร รศ.ดร. นิรมล อุตมอ่าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มฟังชั่นจากข้าวสีของไทย เพื่อชะลอวัยสําหรับ

ผู้สูงอายุ

niramon.u@cmu.ac.th

รศ.ดร. มนัส ชัยจันทร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ การสกัดโปรตีนจากกั้งตั๊กแตนทั้งตัวด้วยกระบวนการปรับเปลี่ยนพีเอชและ

การพัฒนากระบวนการต่อเนื่องเพื่อเก็บเกี่ยวไคโตแซนจากเศษตะกอน

cmanat@wu.ac.th

ผศ.ดร. วรวรรณ พันพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ การผลิตโมโนลอรินจากน้ํามันเนื้อเมล็ดในปาล์มและการประยุกต์ใช้ในการ

ยืดอายุการเก็บรักษาปลาแมคเคอเรล

pworawan@wu.ac.th
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7. กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์  (ขอ้มลู ณ วันที ่5 เมษายน 2561)

สาขาวิชา มหาวิทยาลยั หวัขอ้วิทยานิพนธ์ที่คาดว่าจะใหนั้กศึกษาท าวิจยั email อาจารยท์ี่ปรึกษา
การจัดการ (หลักสูตร
นานาชาติ)

ผศ.ดร. Randall Shannon มหาวิทยาลัยมหดิล หวัข้อที่เกี่ยวข้องกบัผู้บริโภคกลุ่มมอีายุสูงและพฤติกรรมผู้บริโภคหรือ
การตลาด พฤติกรรมทางการเงิน การค้าปลีก

A.Randall@gmail.com

รศ.ดร. Roy Kouwenberg มหาวิทยาลัยมหดิล การตัดสินใจทางการเงินในระดับครัวเรือน roy.kou@mahidol.ac.th

ผศ.ดร. ชนนิทร์ อยู่เพชร มหาวิทยาลัยมหดิล การจัดการข้ามวัฒนธรรมส าหรับผลการท างานของพนกังานในบริษทั
การบนิในประเทศไทย

chaninyoo@gmail.com

รศ.ดร. วิชิตา รักธรรม มหาวิทยาลัยมหดิล พฤติกรรมการแบง่ปนัความรู้ระหว่างสมาชิกในองค์กรส าหรับองค์กร
ความรู้ในประเทศไทย

vichita.rac@mahidol.ac.th

รศ.ดร. สุขสรรค์ กนัตะบตุร มหาวิทยาลัยมหดิล ภาวะผู้น ากบัการจัดการอย่างยั่งยืน sooksan.kantabutra@gmail.c
om

ผศ.ดร. พรียุทธ เจริญสุขมงคล สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ กลยุทธ์การใช้ส่ือสังคมออนไลนท์างการตลาด peerayuth.c@nida.ac.th

การจัดการการทอ่งเที่ยวแบบ
บรูณาการ

ผศ.ดร. โชคชัย สุเวชวัฒนกลู สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ การส่งเสริมทนุมนษุย์ในองค์กรโรงแรมระดับ5 ดาว dr.choke@yahoo.com

ผศ.ดร. เจริญชัย เอกมาไพศาล สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ การอ านวยความสะดวกในการสร้างแรงจูงใจในพฤติกรรมการท างานที่
เปน็มติรต่อส่ิงแวดล้อมของพนกังาน: การสนบัสนนุด้านส่ิงแวดล้อม
และนโยบายด้านส่ิงแวดล้อมจากผู้บงัคับบญัชา

roenbkk@gmail.com

รศ.ดร. เทดิชาย ช่วยบ ารุง สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ รูปแบบการส่ือความหมายทางการทอ่งเที่ยวบนความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมของภมูปิญัญาทอ้งถิ่นไทย ส าหรับนกัทอ่งเที่ยวต่างชาติใน
ประเทศไทย

tedchoibamroong@hotmail.c
om

ผศ.ดร. พทัรียา หลักเพช็ร สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ แนวทางพฒันาเศรษฐกจิชุมชนทอ้งถิ่นปากแมน่  าประแสอย่างยั่งยืน
โดยรูปแบบการทอ่งเที่ยววัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์

dr.patthareeya@yahoo.com

ดร. ไพฑูรย์ มนต์พานทอง สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ นโยบายการพฒันาการทอ่งเที่ยวเรือส าราญของประเทศไทย Paithoon.Monpanthong@res
earch.or.th

ผศ.ดร. รักษพ์งศ์ วงศาโรจน์ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ กลยุทธ์การพฒันาการทอ่งเที่ยวสีเขียวของประเทศไทย rugphong@gmail.com

ผศ.ดร. สุวารี นามวงค์ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ การพฒันาตราสินค้า ณ จุดหมายปลายทางการทอ่งเที่ยวเชิงสุขภาพ
ใ้หม้อีตัลักษณ์

suwareeashton@hotmail.co
m

ชื่อ-นามสกุล อาจารยท์ี่ปรึกษา



สาขาวิชา มหาวิทยาลยั หวัขอ้วิทยานิพนธ์ที่คาดว่าจะใหนั้กศึกษาท าวิจยั email อาจารยท์ี่ปรึกษาชื่อ-นามสกุล อาจารยท์ี่ปรึกษา
การจัดการนวัตกรรมการ
ทอ่งเที่ยวและบริการ

ผศ.ดร. ฐิรชญา (มณีเนตร) ชัย
เกษม

มหาวิทยาลัยขอนแกน่ รูปแบบนวัตกรรมการร่วมสร้างคุณค่าอตัลักษณ์กจิกรรมการทอ่งเที่ยว
ไทย ในพื นที่กลุ่มคลัสเตอร์ร้อยแกน่สารสินธุอ์ย่างยั่งยืน

jummchaigasem@gmail.com

การจัดการส่ิงแวดล้อม รศ.ดร. อมุาพร มณีุแนม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การจัดการความขัดแย้งในสังคมที่คิดต่าง umaporn.m@psu.ac.th

ผศ.ดร. จุฑารัตน์ ชมพนัธุ์ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ แนวทางการพฒันาธุรกจิสีเขียวส าหรับผู้ผลิตไฟฟา้พลังงานชีวมวล
ขนาดเล็กเพื่อการพฒันาที่ยั่งยืน

pat_env@yahoo.com

การบริหารสังคม ผศ.ดร. ภชุงค์ เสนานชุ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การพฒันาระบบการจ้างงานผู้สูงอายุในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น p.senanuch@gmail.com

ผศ.ดร. กนกกานต์ แกว้นชุ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ การจัดการลดผลกระทบการทอ่งเที่ยวโดยชุมชน Kkaewnuch@gmail.com

การพฒันาระหว่างประเทศ 
(หลักสูตรนานาชาติ)

ผศ.ดร. คาร์ล มดิเดิลตัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ความสัมพนัธ์ของพื นที่ระยะไกล ทศิทางและความเปราะบางของน  าที่
เสมอืนจริง: การรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิในภมูภิาคเอเชียตะวันออก
เชื่อมต่อและเปล่ียนผ่านพื นที่ชุ่มน  าในไทยและญี่ปุ่นอย่างไร

carl.chulalongkorn@gmail.co
m

การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ประยุกต์

รศ.ดร. ธงพล พรหมสาขา ณ 
สกลนคร

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ การแกไ้ขปญัหาพฤติกรรมการคุกคามทางเพศบนเคร่ือข่ายส่ือสังคม
ของเยาวชนไทยในระดับอดุมศึกษา

deaw_t@hotmail.com

การวิจัยและสถิติทาง
วิทยาการปญัญา

ดร. พรี วงศ์อปุราช มหาวิทยาลัยบรูพา การพฒันาการทดสอบภาวะทางปญัญาประสาทวิทยาในกลุ่มผู้สูงอายุ
ในประเทศไทย

peera.wo@buu.ac.th

การส่ือสาร ผศ.ดร. พนดิา จงสุขสมสกลุ มหาวิทยาลัยนเรศวร การรู้เทา่ทนัส่ือด้านโฆษณาสินค้าอปุโภคบริโภคและบริการของชุมชน
ชาวมง้เข็กนอ้ย เข็กกลาง เข็กใหญ่ ชายขอบจังหวัดพษิณุโลกและ
จังหวัดเพชรบรูณ์ ผ่านศูนย์การเรียนรู้ของการศึกษานอกโรงเรียน 
(กศน.) กรณีศึกษาเปรียบเทยีบกบัชาวอกีอรอทส์ เขตจังหวัดเมาเทน่ 
ประเทศฟลิิปปนิส์

Pinitta@gmail.com

นโยบายสาธารณะ ผศ.ดร. ดนวุัศ สาคริก สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ผลกระทบของเศรษฐกจิดิจิทลัต่อรายจ่ายสาธารณะประเทศไทย danuvas.nida@gmail.com

นโยบายสาธารณะและการ
จัดการภาครัฐ

รศ.ดร. นภเรณู สัจจรักษ ์ธีระฐิติ มหาวิทยาลัยมหดิล รูปแบบการร่วมผลิตในการจัดการที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุใน
ประเทศไทย

nopraenue.dhi@mahidol.edu

ผศ.ดร. สมศักด์ิ อมรสิริพงศ์ มหาวิทยาลัยมหดิล การพฒันาชุมชนต้นแบบเศรษฐกจิพอเพยีงสู่ความเปน็เมอืงทั่วถึงของ 
กรุงเทพมหานคร

amornsiriphong@gmail.com



สาขาวิชา มหาวิทยาลยั หวัขอ้วิทยานิพนธ์ที่คาดว่าจะใหนั้กศึกษาท าวิจยั email อาจารยท์ี่ปรึกษาชื่อ-นามสกุล อาจารยท์ี่ปรึกษา
บริหารการศึกษา ผศ.ดร. สุกญัญา แช่มช้อย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นวัตกรรมการบริหารการพฒันาสมรรถนะครูในการสร้างนวัตกร sukanya.chae@chula.ac.th

รศ.ดร. จอมพงศ์ มงคลวนชิ มหาวิทยาลัยสยาม ดัชนชีี วัดความกา้วหนา้ของระบบการศึกษาประเทศไทย jomphong@gmail.com

บริหารธุรกจิ (หลักสูตร
นานาชาติ)

รศ.ดร. รวี ลงกานี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แบบจ าลองการประเมนิพฤติกรรมความเส่ียงทางการเงินและความ
สอดคล้องในการลงทนุของผู้ลงทนุรายย่อยที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์
ไทยและต่างประเทศ

rlonkani@hotmail.com

ดร. เกยีรติชัย กาฬสินธุ์ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ผลกระทบของการถือหุ้นของหนว่ยงานภาครัฐและผู้ถือหุ้นต่างชาติ 
ต่อการเปล่ียนแปลงทางยุทธศาสตร์ของบริษทัเอกชน

kiattichai.kal@nida.ac.th

รศ.ดร. จงสวัสด์ิ จงวัฒนผ์ล สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ระบบธุรกจิอจัฉริยะกบัการจัดการข้อมลูขนาดใหญ่ jong_tn@hotmail.com

ผศ.ดร. ธัญรัตน์ อมรเพชรกลุ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ การออกแบบกลไกเพื่อสร้างแรงจูงใจร่วมกนัในการเพิ่มความยั่งยืน
ของหว่งโซ่อปุทาน

thunyarat.a@nida.ac.th

ผศ.ดร. อษัฎา จินตกานนท์ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ การพฒันาความรู้และขีดความสามารถขององค์กรภายใต้ภาวะการ
เปล่ียนแปลงของกลไกตลาด

asda.chi@nida.ac.th

พหวุัฒนธรรมศึกษา ผศ.ดร. ศิริจิต สุนนัต๊ะ มหาวิทยาลัยมหดิล โอกาสและข้อจ ากดัทางเศรษฐกจิและสังคมของแรงงานและ
ผู้ประกอบการขนาดเล็กในภาคการทอ่งเที่ยวและบริการของไทย

sirijit.sunanta@gmail.com

พฒันศาสตร์ ผศ.ดร. ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์ มหาวิทยาลัยขอนแกน่ การสร้างเครือข่ายทางสังคมสู่การพฒันาเมอืงเชิงนเิวศอย่างยั่งยืน thanacha@kku.ac.th

พฒันาการทอ่งเที่ยว ดร. วราภรณ์ ดวงแสง มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ การพฒันาดัชนชีี วัดขีดความสามารถในการรองรับของแหล่งทอ่งเที่ยว
โดยชุมชน

gg_varaphorn@hotmail.com

พฒันามนษุย์และสังคม ผศ.ดร. กานดา จันทร์แย้ม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รูปแบบการจัดกจิกรรมเพื่อพฒันาการคิดวิเคราะหแ์ละทกัษะการ
แกป้ญัหาของนกัเรียนระดับประถมศึกษาด้วยกระบวนการวิจัย 4 R

jkandaj@hotmail.com

รศ.ดร. ปญัญา เทพสิงห์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การเสริมสร้างอตัลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรมของชาวพทุธในจังหวัด
นราธิวาส

punya.t@psu.ac.th

พฒันาสังคม ดร. กนัตพฒัน์ อนศัุกด์ิเสถียร มหาวิทยาลัยนเรศวร ภาพสะทอ้นการเจ็บปว่ยทางสังคม ผ่านมมุมองของเยาวชนในสถาน
พนิจิและคุ้มครองเด็กและเยาวชนด้วยกระบวนการศิลปะบ าบดั

kantabhata@nu.ac.th



สาขาวิชา มหาวิทยาลยั หวัขอ้วิทยานิพนธ์ที่คาดว่าจะใหนั้กศึกษาท าวิจยั email อาจารยท์ี่ปรึกษาชื่อ-นามสกุล อาจารยท์ี่ปรึกษา
ผศ.ดร. พษินุ อภสิมาจารโยธิน มหาวิทยาลัยนเรศวร การส่งเสริมสมรรถนะในการจัดการชีวิตของวัยรุ่นหญิง มารดาวัยรุ่น

และครอบครัว
phitsanua@nu.ac.th

ผศ.ดร. รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นโยบายการส่งเสริมการทอ่งเที่ยวโดยชุมชนภายใต้แนวคิดการพฒันา
ที่ยั่งยืน

Rudklaw@yahoo.com

รัฐประศาสนศาสตร์ ผศ.ดร. สถาพร เริงธรรม มหาวิทยาลัยขอนแกน่ แนวทางการพฒันาการบริหารจัดการทอ้งถิ่นด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั sataro@kku.ac.th

ดร. กจิฐเชต ไกรวาส มหาวิทยาลัยบรูพา การศึกษาเพื่อพฒันาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเปน็ศูนย์กลาง
การทอ่งเที่ยวฮาลาลในภมูภิาคอาเซียน

dr.phukit@hotmail.com

รัฐศาสตร์ รศ.ดร. ฉันทนา หวันแกว้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ความทา้ทายของแนวคิดการปกครองตนเองของทอ้งถิ่นภายใต้รัฐ
ราชการ

wchantana@gmail.com

ผศ.ดร. นฤมล ทบัจุมพล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การเมอืงภาคประชาสังคมและขบวนการเคล่ือนไหวสังคมในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้: การศึกษาแบบข้ามสาขาวิชาต่อการอพยพย้ายถิ่น
และความเหล่ือมล  า

nthabchumpon@gmail.com

รศ.ดร. นติิ ภวัครพนัธุ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากชาวดอยสู่ผู้ประกอบการ: การเล่ือนชั นทางสังคมของชาวเขาใน
ภาคเหนอืของไทย

npawakapan@gmail.com

รศ.ดร. พวงทอง ภวัครพนัธุ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กองทพักบัเศรษฐกจิเมยีนมาในระยะเปล่ียนผ่าน, 1987-2017 p.pawakapan@gmail.com

ผศ.ดร. สุมนทพิย์ จิตสว่าง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปญัหาอาชญากรรมไซเบอร์ในประเทศไทย sumonthip99@hotmail.com

ผศ.ดร. วัชรพล พทุธรักษา มหาวิทยาลัยนเรศวร การเมอืงและเครือข่ายนโยบาย: ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือกบั
การพฒันาความรอบรู้ด้านสุขภาพในเขตพื นที่ภาคเหนอืตอนล่าง

watcharabonb@nu.ac.th

ผศ.ดร. วัลลภชั สุขสวัสด์ิ มหาวิทยาลัยนเรศวร เครือข่ายการมส่ีวนร่วมของพลเมอืง การมส่ีวนร่วมทางการเมอืง และ
ความไว้วางใจทางการเมอืงในเขตภาคเหนอื ประเทศไทย

wanlapats@hotmail.com

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศึกษา

ผศ.ดร. ศักด์ิศรี สุภาษร มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี การพฒันาการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีควบคู่กบัการทดลองเคมเีพื่อ
พฒันาความเข้าใจมโนมติของนกัเรียนระดับมธัยมศึกษา เร่ือง สมดุล
เคมี

saksri.supasorn@gmail.com

ผศ.ดร. เสนอ ชัยรัมย์ มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี การพฒันาปฏบิติัการบนกระดาษเปน็นวัตกรรมการสอนเพื่อหอ้งเรียน
เคมี

chairam019@yahoo.com



สาขาวิชา มหาวิทยาลยั หวัขอ้วิทยานิพนธ์ที่คาดว่าจะใหนั้กศึกษาท าวิจยั email อาจารยท์ี่ปรึกษาชื่อ-นามสกุล อาจารยท์ี่ปรึกษา
วิทยาศาสตร์ศึกษา ผศ.ดร. จีระวรรณ เกษสิงห์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การพฒันาอตัลักษณ์ความเปน็ครูวิทยาศาสตร์ของนกัศึกษาครูผ่าน

บริบทการเรียนรู้ตามอธัยาศัย
fedujwk@ku.ac.th

รศ.ดร. ชาตรี ฝ่ายค าตา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การพฒันาโปรแกรมพฒันาวิชาชีพเพื่อพฒันาความรู้ผนวกวิธีสอนเพื่อ
การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของนสิิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

chatreechem@yahoo.com

ผศ.ดร. กานต์ตะรัตน์ วุฒิเสลา มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี การพฒันาความคิดสร้างสรรค์ของนกัเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ
สะตรีมศึกษา

karntarat@gmail.com

เศรษฐศาสตร์ ผศ.ดร. วีระชาติ กเิลนทอง มหาวิทยาลัยหอการค้า การลงทนุของผู้ปกครองและพฒันาการเด็กผ่านแบบจ าลองแบบรวม tee@riped.org

ผศ.ดร. ศศิวิมล วรุณ
ศิริ

ปวีณวัฒน์ มหาวิทยาลัยหอการค้า การศึกษาผลกระทบของการค้าและการลงทนุระหว่างประเทศต่อ
ตลาดแรงงานไทย

sasiwimon_war@utcc.ac.th

สหวิทยาการสภาพแวดล้อม
สรรค์สร้าง

รศ.ดร. สุดาภรณ์ สุดประเสริฐ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การศึกษาวัสดุพรุนระเหยน  าส าหรับใช้งานกบักรอบอาคาร chungloo.da@gmail.com

สังคมวิทยา รศ.ดร. พรอมัรินทร์ พรหมเกดิ มหาวิทยาลัยขอนแกน่ วัฒนธรรมทางการเมอืงกบัการพฒันาประชาธิปไตยในชุมชนทอ้งถิ่น
ภาคอสีานของไทย

pornamar@kku.ac.th

สังคมวิทยาและมานษุยวิทยา ผศ.ดร. จักรกริช สังขมณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสังคมไทย jakkrit.mail@gmail.com

รศ.ดร. ปิ่นแกว้ เหลืองอร่ามศรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วัฒนธรรมบริโภคและหว่งโซ่สินค้าโลกของเสื อผ้าวินเทจในตลาดนดั
จตุจักร

pinkaewl@yahoo.com

สังคมศาสตร์ รศ.ดร. ดุษฎี อายุวัฒน์ มหาวิทยาลัยขอนแกน่ ความเปราะบางของครัวเรือนแรงงานย้ายถิ่นไปท างานต่างประเทศ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื ประเทศไทย

dusayu@yahoo.com

รศ.ดร. เกษตรชัย และหมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การวิจัยเชิงปฏบิติัการเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้อสิลามของ
เยาวชนมสุลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

lkasetchai@yahoo.com

สังคมศาสตร์ (หลักสูตร
นานาชาติ)

ดร. ประสิทธิ์ ลีปรีชา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พหวุัฒนธรรมในสังคมไทย prasit.lee@cmu.ac.th

ผศ.ดร. อรัญญา ศิริผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การเคล่ือนย้ายและอทิธิพลจีนในอษุาคเนย์ aranyas@yahoo.com

ดร. อกัขราภศุิทธิ์ ลูนละวัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การสร้างนวัตกรรมรูปแบบจ าลองสามมติิความหลากหลายของ
ประเพณีวัฒนธรรมในภมูภิาคอาเชี่ยนประดิษฐานไว้บนแผ่นดิน
ล้านนาของนครเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย

Thanit_loonlawan@hotmail.c
om



สาขาวิชา มหาวิทยาลยั หวัขอ้วิทยานิพนธ์ที่คาดว่าจะใหนั้กศึกษาท าวิจยั email อาจารยท์ี่ปรึกษาชื่อ-นามสกุล อาจารยท์ี่ปรึกษา
สารสนเทศศาสตร์ รศ.ดร. น  าทพิย์ วิภาวิน มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช การพฒันาตัวชี วัดสมรรถนะการวิจัยและผลกระทบทางสังคมของ

มหาวิทยาลัยไทย
nwipawin@gmail.com

สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ผศ.ดร. ศรัณย์ พมิพท์อง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ การพฒันาโปรแกรมเพิ่มเสริมสร้างความยึดมั่นผูกพนัส าหรับ
อาสาสมคัรและเจ้าหนา้ที่ที่ท างานในองค์กรพฒันาเอกชนเพื่อลดการ
ติดเชื อโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์และเอดส์ในกลุ่มชายที่มเีพศสัมพนัธ์
กบัชาย ผู้ใหบ้ริการทางเพศ และสาวประเภทสอง

saranpimthong@gmail.com

หลักสูตรและการสอน รศ.ดร. วารีรัตน์ แกว้อไุร มหาวิทยาลัยนเรศวร การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตามทฤษฎคีอน
สตรัคชั่นนสิและแนวคิดสะเต็มศึกษาเพื่อส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรมส าหรับนกัเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนต้น

wareeratk@nu.ac.th

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ผศ.ดร. ทวีศักด์ิ เผือกสม มหาวิทยาลัยนเรศวร ประวัติศาสตร์อารมณ์และความรู้สึกของชาวอนิโดนเีซียในยุคหลังสุ
ฮาร์โต

davisakd.puaksom@gmail.co
m

ภาวะผู้น าอย่างยั่งยืน 
(หลักสูตรนานาชาติ)

ศ.ดร. ฟลิิป ฮาลิงเจอร์ มหาวิทยาลัยมหดิล การเรียนรู้เพื่อเปน็ผู้น าส าหรับการพฒันาอย่างยั่งยืน hallinger@gmail.com



8. กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์   (ขอ้มลู ณ วันที ่5 เมษายน 2561)

สาขาวิชา มหาวิทยาลยั หวัขอ้วิทยานิพนธ์ที่คาดว่าจะใหนั้กศึกษาท าวิจยั email อาจารยท์ี่ปรึกษา
การศึกษาปฐมวัย ดร. ปนฐัษรณ์ จารุชัยนวิัฒน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การวิจัยและพฒันารูปแบบการอบรมครูประจ าการปฐมวัยเพื่อปรับชุด

ความคิดในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กวัย
อนบุาล

tpattamasiri@hotmail.com

ผศ.ดร. ศศิลักษณ์ ขยันกจิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การพฒันากระบวนการเสริมสร้างความสามารถของครูในการส่งเสริมสุข
ภาวะทางอารมณ์และสังคมแกเ่ด็กปฐมวัย

preawja@hotmail.com

นเิทศศาสตร์ รศ.ดร. จันทมิา เขียวแกว้ มหาวิทยาลัยหอการค้า การส่ือสารการตลาดของอตุสาหกรรมยาและการรู้เทา่ทนัการส่ือสาร
การตลาดด้านยาของผู้บริโภคและบคุลากรทางการแพทย์ในประเทศไทย

jantima.kheokao@gmail.com

ภาษาศาสตร์ ผศ.ดร. พทิยาวัฒน์ พทิยาภรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงสร้างสัทสัมพนัธ์ของค าประสมภาษาไทยจากมมุมองการกลายเปน็
ค าศัพท์: การศึกษาค่าระยะเวลาของค าประสม

pittayawat@gmail.com

ผศ.ดร. พงศกร เมธีธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร วาทกรรมทางวัฒนธรรมและการเมอืงในภาษาองักฤษ phongsakorn26@yahoo.com

ดร. พทัธชนก กติิกานนัท์ มหาวิทยาลัยนเรศวร การใช้โมบายแอพในการฝึกการฟงัเสียงภาษาองักฤษของคนไทย nicenanina@gmail.com
ผศ.ดร. ศิริเพญ็ อึ้งสิทธิพนูพร มหาวิทยาลัยมหดิล การพรรณนาภาษาและการบนัทกึภาษา วัฒนธรรม และการธ ารงรักษา

ภาษากลุ่มชาติพนัธุใ์นประเทศไทย
siripen.ung@mahidol.edu

ภาษาองักฤษ ผศ.ดร. รักสงบ วิจิตรโสภณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาษาศาสตร์คลังข้อมลูกบัหนงัสือเรียนภาษาองักฤษที่ใช้ในมหาวิทยาลัย
ในประเทศไทย

rwijitsopon@gmail.com

ภาษาองักฤษเพื่อการพฒันา
วิชาชีพ

ดร. ศศิมา จารุบษุป์ มหาวิทยาลัยแมฟ่า้หลวง การจัดการเรียนรู้ภาษาองักฤษในชุมชนโดยการบรูณาการการสอนโดยใช้
ปญัหาเปน็ฐานและการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคม

sasima@mfu.ac.th

ศิลปะการออกแบบ ศ. เอกชาติ จันอไุรรัตน์ มหาวิทยาลัยศิลปากร การอนรัุกษแ์ละฟื้นฟส่ิูงทอและเส้นใยทอมอืของไทย ejeak9@gmail.com
สหวิทยาการ รศ.ดร. ศักด์ิชัย เลิศพานชิพนัธุ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การพฒันาบทบาทของศาลเยาวชนและครอบครัวในการแกไ้ขบ าบดัฟื้นฟู

เด็กและเยาวชน
sakchai_tu@hotmail.com

ศ.ดร. เสมอชัย พลูสุวรรณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วัฒนธรรมกระฏมุพ ีกบัการกอ่เกดิส านกัช่างศิลปะตามวัดในเมอืงเพชรบรีุ samerchai@hotmail.com

ผศ.ดร. สินทิธ์ สิทธิรักษ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ความยุติธรรมอนัล่าช้า (จดหมายร้องเรียน 499 ฉบบั และอกี 30 ป ีกบั
การฟอ้งร้องคดีในศาล) : ศึกษาการต่อสู้เพื่อสิทธิในที่ท ากนิของหญิงราก
หญ้า ผ่าน ‘จดหมายเหตุ’ และเอกสารคดีความ (2511 - 2561) ในมมุมอง
สตรีนยิมสายหลังอาณานคิม

sinith2010@yahoo.com

ชื่อ-นามสกุล อาจารยท์ี่ปรึกษา




