
1. กลุมสาขาวิศวกรรมศาสตร (ขอมูล ณ วันที่ 4 เมษายน 2561)

สาขาวิชา มหาวิทยาลัย หัวขอวิทยานิพนธที่คาดวาจะใหนักศึกษาทําวิจัย email อาจารยที่ปรึกษา

วิศวกรรมเกษตร ผศ.ดร. ศิวลักษณ ปฐวีรัตน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร การใชประโยชนจากวัสดุเหลือใชของกระบวนการสกัดน้ํามันมะพราว

สกัดเย็น

fengslp@ku.ac.th

รศ.ดร. อนุพันธ เทอดวงศวรกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร การประเมินคุณภาพออยแบบไมทําลายดวยเทคนิคภาพไฮเปอร

สเปกตรัมอินฟราเรดยานใกล

fengant@ku.ac.th

ผศ.ดร. ขวัญตรี แสงประชาธนา

รักษ

มหาวิทยาลัยขอนแกน การพัฒนาเทคนิคการวัดพลังงานและผลผลิตออยในแปลงโดยตรง 

โดยใชเครื่องเนียรอินฟราเรดแบบพกพาและกลองถายภาพสีเชิงคลื่น

khwantri@kku.ac.th

วิศวกรรมคอมพิวเตอร รศ.ดร. สรรพวรรธน กันตะบุตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ความซับซอนของการปองกันและการจูโจมในโมเดลความปลอดภัย

ทางไซเบอรเชิงกราฟ

sanpawat@alumni.tufts.edu

ผศ.ดร. สันติ พิทักษกิจนุกูร มหาวิทยาลัยเชียงใหม การประมาณความตองการในการเดินทางในรูปแบบเมทริกซจุดตน

ทางปลายทางสําหรับระบบขนสงแบบรางโดยการวิเคราะหจากขอมูล

โทรศัพทมือถือ

santi@eng.cmu.ac.th

ผศ.ดร. อซีส นันทอมรพงศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร สถานะและปจจัยแหงความสําเร็จดานวิศวกรรมซอฟตแวรของ Tech

 Startup ในประเทศไทย

aziz.n@phuket.psu.ac.th

วิศวกรรมเคมี รศ.ดร. กษิดิศ หนูทอง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย แนวทางการเพิ่มผลผลิตแคโรทีนอยดระหวางการเพาะเลี้ยงจุล

สาหรายคลอโรคอกคุมโดยใชน้ําทิ้งจากระบบเลี้ยงสัตวน้ํา

kasidit.n@chula.ac.th

ศ.ดร. บรรเจิด จงสมจิตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปฏิกิริยาของเอทานอลเปนผลิตภัณฑที่มีมูลคาสูงที่ใชตัวเรงปฏิกิริยา bunjerd.j@chula.ac.th

รศ.ดร. วรงค ปวราจารย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย การใชคารบอนคลายเพชรเปนขั้วไฟฟาสําหรับปฏิกิริยาออกซิเดชัน

ขั้นสูงของไดยูรอนในเครื่องปฏิกรณขนาดไมโคร

varong.p@chula.ac.th

ศ.ดร. สุทธิชัย อัสสะบํารุงรัตน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย การออกแบบกระบวนการผลิตที่ยั่งยืนเพื่อผลิตเชื้อเพลิงทางเลือกและ

เคมีภัณฑชีวภาพจากปาลมน้ํามันและสวนเหลือใชจากการผลิตน้ํามัน

ปาลม

Suttichai.A@chula.ac.th

รศ.ดร. สุรเทพ เขียวหอม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อาโนดสังกะสีสมรรถนะสูงสําหรับแบตเตอรี่ไหลสังกะสี-อากาศทุติย

ภูมิ

soorathep.k@chula.ac.th

ศ.ดร. เหมือนเดือน พิศาลพงศ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วัสดุสารประกอบของยางธรรมชาติที่มีสมบัติพิเศษเชิงกลและเชิงเคมี muenduen.p@chula.ac.th

รายนามอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ที่ไดรับการจัดสรรทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุนที่ 21 และมีสิทธิเสนอชื่อนักศึกษามาสมัครรับทุน คปก.

ชื่อ-นามสกุล อาจารยที่ปรึกษา



สาขาวิชา มหาวิทยาลัย หัวขอวิทยานิพนธที่คาดวาจะใหนักศึกษาทําวิจัย email อาจารยที่ปรึกษาชื่อ-นามสกุล อาจารยที่ปรึกษา

ผศ.ดร. อมรชัย อาภรณวิชานพ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย การออกแบบและออปติไมซเซชันของกระบวนการรวมระหวางแกส

ซิฟเคชันชีวมวลและฟชเชอรโทรปเพื่อผลิตเชื้อเพลิงสังเคราะห

amornchai.a@chula.ac.th

ศ.ดร. อาทิวรรณ โชติพฤกษ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย การสกัดฟูโคแซนทินจากสาหรายไดอะตอมดวยไดเมทิลอีเทอร artiwan.sh@chula.ac.th

ผศ.ดร. ปวีนา ประไพนัยนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร การนําเซลลูโลสจากใยสับปะรดมาใชเปนสารตัวเติมในยางธรรมชาติ

เพื่อเสริมแรง

fengpwn@ku.ac.th

รศ.ดร. ไพศาล คงคาฉุยฉาย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร การเปลี่ยนกาซคารบอนไดออกไซดเปนพลังงานสีเขียว fengpsk@ku.ac.th

รศ.ดร. สิริพล อนันตวรสกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร การประยุกตใชเทคนิคทางปญญาประดิษฐทางวิศวกรรมปฏิกิริยาพอ

ลิโอลิฟนส

fengsia@ku.ac.th

ผศ.ดร. กิติโรจน หวันตาหลา มหาวิทยาลัยขอนแกน การผลิตน้ํามันเชื้อเพลิงชีวภาพ โดยการไพโรไลซีสดวยตัวเรงปฏิกิริยา

 บนตัวเรงแคลเซียมและแมกนีเซียมออกไซด

kitirote@kku.ac.th

ผศ.ดร. ขนิษฐา คําวิลัยศักดิ์ มหาวิทยาลัยขอนแกน การเปลี่ยนลิกนินเปนกรดไดคารบอกซิลิกดวยปฏิกิริยาเคมีเชิงอุณห

ภาพและปฏิกิริยาเคมีเชิงแสง

khanita@kku.ac.th

รศ.ดร. สุภาภรณ เทอดเทียนวงษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกลาธนบุรี

การดัดแปลงพื้นผิวของตัวเรงปฏิกิริยา Pt/CeO2/Al2O3 สําหรับ

ปฏิกิริยาไฮโดรจิโนไลซิสของกลีเซอรอลเปน 1,3 โพรพีนไดออล

supaporn.the@kmutt.ac.th

รศ.ดร. ถิราวุธ พงศประยูร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกลาพระนครเหนือ

การพัฒนาและการขยายกาลังการผลิตตัวดูดซับ ดวยกระบวนการ

ทางรังสี เพื่อใชสาหรับการบาบัดนาเสีย

tpongprayoon@yahoo.com

รศ.ดร. แคทลียา ปทมพรหม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร การทํานายสมบัติทางรีโอโลยีจากสมบัติเชิงโมเลกุลของพอลิโอ

เลฟนสที่มีการกระจายตัวของน้ําหนักโมเลกุลกวาง

cattalee@engr.tu.ac.th

ดร. นพพล วีระนพนันท มหาวิทยาลัยบูรพา การพัฒนากระบวนการสังเคราะหสารและการแยกสารแบบไหล 

สําหรับกระบวนการเคมีที่ใชแสงชวย

nopphon.we@eng.buu.ac.th

รศ.ดร. ประกร รามกุล มหาวิทยาลัยศิลปากร การแยกลูทีนออกจากพืช korn_mass_transfer@hotmail.co

m

รศ.ดร. วรพล เกียรติกิตติพงษ มหาวิทยาลัยศิลปากร การปรับปรุงสมบัติน้ํามันชีวภาพจากลิกนินดวยการกําจัดออกซิเจน

เชิงเรงปฏิกิริยาสําหรับการผลิตเชื้อเพลิงอากาศยาน

kiatkittipong_w@su.ac.th

ศ.ดร. ชัยยศ ตั้งสถิตยกุลชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กระบวนการไพโรไลซิสของชีวมวลแบบใชตัวเรงปฏิกิริยาในปฏิกรณ

้  

chaiyot@sut.ac.th

ผศ.ดร. มนตรี สวางพฤกษ สถาบันวิทยสิริเมธี กราฟนแอรโรเจลสําหรับอุปกรณกักเก็บพลังงานเชิงไฟฟาเคมี montree.s@vistec.ac.th



สาขาวิชา มหาวิทยาลัย หัวขอวิทยานิพนธที่คาดวาจะใหนักศึกษาทําวิจัย email อาจารยที่ปรึกษาชื่อ-นามสกุล อาจารยที่ปรึกษา

วิศวกรรมเครื่องกล ศ.ดร. ประดิษฐ เทอดทูล มหาวิทยาลัยเชียงใหม ความสัมพันธของความเครียดและความเคนในกลามเนื้อหัวใจ

ดานลางขวา

takayoshi1960@gmail.com

รศ.ดร. แมทธิว โคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม การออกแบบเชิงออพทิมัลและการควบคุมโครงสรางเทียมสําหรับ

การจับวางดวยความละเอียดระดับนาโน

motcole@dome.eng.cmu.ac.th

รศ.ดร. อิทธิชัย ปรีชาวุฒิพงศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม วัสดุเม็ดแบบแอกทีพและอินเทลลิเจนตที่อนุภาคทําจากเสนโลหะ

ผสมจํารูปราง

itthichai_p20@hotmail.com

ผศ.ดร. อนรรฆ ขันธะชวนะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกลาธนบุรี

อิทธิพลของชนิดของโลหะผสมและการปรับสภาพผิวของสกรูฝงใน

ตอประสิทธิภาพในการรักษาทางออโธปดิกส

anak.kha@kmutt.ac.th

ศ.ดร. ชาวสวน กาญจโนมัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร การลาของรอยเชื่อมรางรถไฟ kchao@engr.tu.ac.th

ผศ.ดร. ชาคริต สุวรรณจํารัส มหาวิทยาลัยมหิดล การออกแบบยางลอตันขับขี่นุมนวลดวยการวิเคราะหไฟไนตเอลิเมนต chakrit.suv@mahidol.ac.th

ผศ.ดร. กฤช สมนึก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร กระบวนการผลิตเชื้อเพลิงอิมัลชัน ดีเซล-น้ํา-ไบโอดีเซล ดวยคลื่น

เสียงอัลตราโซนิก

somnuk_7@hotmail.com

ผศ.ดร. ธีระยุทธ หลีวิจิตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร การผลิต คุณสมบัติเชื้อเพลิง และการทดสอบใชดีโซฮอล ที่เติมสวน

กลั่นกรดไขปาลมเปนตัวประสานและสวนผสมดีเซล ในเครื่องยนต

การเกษตร

leetheerayut@yahoo.com

วิศวกรรมชลประทาน รศ.ดร. ชัยศรี สุขสาโรจน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พลวัตระบบการจัดการคุณภาพน้ําของลุมน้ําเจาพระยาอยางยั่งยืน schaisri@eng.psu.ac.th

วิศวกรรมชีวภาพ ผศ.ดร. รุงทิวา ภูอาภรณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกลาธนบุรี

การพัฒนาเซ็นเซอรทางเคมีไฟฟารวมกับรอยพิมพเพื่อใชในการ

วินิจฉัยทางการแพทย

rungtiva.pal@kmutt.ac.th

รศ.ดร. จิตติมา เจริญพานิช มหาวิทยาลัยบูรพา การผลิตเอนไซมตรึงสําหรับประยุกตใชในการกําจัดโครเมียมจากน้ํา

ทิ้งในกระบวนการฟอกหนัง

jittima@buu.ac.th

วิศวกรรมโทรคมนาคม ดร. สืบสันต สรอยสุวรรณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

เจาคุณทหารลาดกระบัง

การผสมผสานขอมูลขอมูลจากดาวเทียมดวยสัญญาณไมโครเวฟทั้ง

แบบแอกทีฟและแพซซีพ และการประยุกตใชงาน

seubsons@gmail.com

วิศวกรรมนิวเคลียร รศ.ดร. ดุลยพงศ วงศแสวง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเชื้อเพลิงไบโอดีเซลจากน้ํามันพืชใชแลว

โดยใชดีบีดีพลาสมา

doonyapong.w@chula.ac.th

ผศ.ดร. สมบูรณ รัศมี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย การประเมินการกระจายตัวของสารกัมมันตรังสีจากโรงไฟฟา

นิวเคลียรที่ประเทศจีนมายังประเทศไทยระหวางการเกิดอุบัติเหตุ

รายแรงโดยใชวิธีการคํานวณคะแนนการกระจายตัวของสาร

กัมมันตรังสีจากขอมูลภูมิอากาศ

somboon.ra@chula.ac.th



สาขาวิชา มหาวิทยาลัย หัวขอวิทยานิพนธที่คาดวาจะใหนักศึกษาทําวิจัย email อาจารยที่ปรึกษาชื่อ-นามสกุล อาจารยที่ปรึกษา

วิศวกรรมพลังงาน รศ.ดร. สาโรช พูลเทพ มหาวิทยาลัยศิลปากร การพัฒนาระบบตรวจจับชนิดใยแกวนําแสงสําหรับประยุกตใชในงาน

วิศวกรรมชีวการแพทย: กรณีศึกษาการวัดความดันโลหิตแบบตอเนื่อง

saroj@su.ac.th

วิศวกรรมไฟฟา ศ.ดร. บุญชัย เตชะอํานาจ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย การประยุกตใชไดอิเล็กโตรโฟเรซิสกับการคัดแยกอนุภาคและเซลลใน

ระบบจุลภาค

boonchai.t@chula.ac.th

รศ.ดร. ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อินเทอรเน็ตของสรรพสิ่งสําหรับการประยุกตทางอุตสาหกรรม wlunchak@chula.ac.th

รศ.ดร. สุภาวดี อรามวิทย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย การวิเคราะหวีดิทัศนดวยการเรียนรูของเครื่องและคอมพิวเตอรวิทัศน supavadee.a@chula.ac.th

ผศ.ดร. วรดร วัฒนพานิช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร การออกแบบวงจรรวมสําหรับวัดสัญญาณคลื่นไฟฟาหัวใจแบบไรสาย

พลังงานต่ําสําหรับเครื่องวัดสัญญาณคลื่นไฟฟาหัวใจแบบสวมใสแหง

อนาคต

fengwdw@ku.ac.th

ดร. ศิวพล ศรีสนพันธุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร การการศึกษาและ พัฒนาอุปกรณนาโนอิเล็กทรอนิคสและเทคโนโลยี

พลาสมาเย็น

srisonphan@gmail.com

รศ.ดร. ยุทธนา ขําสุวรรณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม วิธีการควบคุมกระแสแบบเวกเตอรสําหรับเครื่องกําเนิดไฟฟา

ซิงโครนัสชนิดแมเหล็กถาวรดวยคอนเวอรเตอรหันหลังชนกัน

yt@eng.cmu.ac.th

รศ.ดร. สุวิทย กิระวิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร การศึกษาพื้นฐานการทํางานทางอิเล็กทรอนิกส-โฟโตนิกสของ

สิ่งประดิษฐนาโน

suwitki@gmail.com

ดร. กิตติคุณ ทองพูล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร การพัฒนาตัววัดสัญญาณทางชีวการแพทยแบบฉาญฉลาดและปรับตัว

ไดเพื่อควบคุมอวัยวะเทียม

kittikhun.t@psu.ac.th

รศ.ดร. มิตรชัย จงเชี่ยวชํานาญ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร การพัฒนาตัวตรวจรูระยะไกลและอัลกอริทึมสําหรับประเมินผลผลิต

และโรคปาลมน้ํามัน

mitchai.c@psu.ac.th

ศ.ดร. พรชัย ทรัพยนิธิ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

เจาคุณทหารลาดกระบัง

ระบบการเสริมความแมนยําตําแหนงภาคพื้นดินผานดาวเทียมจีเอ็น

เอสเอสสําหรับการนํารองการบิน

pornchai.su@kmitl.ac.th

ดร. เวธิต ภาคยพิสุทธิ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

เจาคุณทหารลาดกระบัง

การเขารหัสและประมวลผลสัญญาณของหนวยความจําถาวร watid.ph@kmitl.ac.th

วิศวกรรมไฟฟาและพลังงาน 

(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

รศ.ดร. เมธีพจน พัฒนศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกลาพระนครเหนือ

ตัวจายไฟไฮบริดระหวางแหลงพลังงานหมุนเวียนและตัวเก็บประจุ

ยิ่งยวดแบบกระจาย

matheepot.phattanasak@live.fr

วิศวกรรมโยธา ผศ.ดร. ฉัตรพันธ จินตนาภักดี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ความสามารถตานทานแผนดินไหวของอาคารสูงที่มีความไมสม่ําเสมอ

ของรูปทรง

chatpan.c@chula.ac.th



สาขาวิชา มหาวิทยาลัย หัวขอวิทยานิพนธที่คาดวาจะใหนักศึกษาทําวิจัย email อาจารยที่ปรึกษาชื่อ-นามสกุล อาจารยที่ปรึกษา

รศ.ดร. วันชัย ยอดสุดใจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร การศึกษาเชิงทดลองและเชิงวิเคราะหของการเกิดรอยราวอัน

เนื่องมาจากการเกิดการกัดกรอนของเหล็กเสริมในคอนกรีตเสริมเสน

ใย

fengwcy@ku.ac.th

รศ.ดร. ชยานนท หรรษภิญโญ มหาวิทยาลัยเชียงใหม การชนกันของอาคารพื้นคอนกรีตอัดแรงทีหลังจากจากเหตุการณ

แผนดินไหว

chayanon@eng.cmu.ac.th

ผศ.ดร. พีรพงศ จิตเสงี่ยม มหาวิทยาลัยเชียงใหม การพัฒนาวัสดุสําหรับการกอสรางถนนที่ยั่งยืนแหงอนาคตที่เกี่ยว

เนื่องกับหลักการของวัสดุหินจีโอโพลิเมอร

peerapong@eng.cmu.ac.th

รศ.ดร. ทวิช พูลเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกลาธนบุรี

การโกงเดาะและการสั่นของโครงสรางเปลือกบางรูปวงรีที่อยูใตน้ําลึก tawich.pul@kmutt.ac.th

รศ.ดร. พรเกษม จงประดิษฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกลาธนบุรี

การพัฒนาวิธีวิเคราะหการแพรขยายของรอยแตกหลายรอยรูปแบบ

ผสมในมวลหินดวยวิธีเอลิเมนตฟรีกัลเลอรคิน

pornkasem.jon@kmutt.ac.th

ผศ.ดร. วีรชาติ ตั้งจิรภัทร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกลาธนบุรี

การศึกษาปจจัยที่สงผลกระทบตอคุณสมบัติสดและแข็งตัวแลวของ

คอนกรีตที่ทําจากเถาถานหินและกระตุนดวยสารละลายดาง

weerachart.tan@kmutt.ac.th

ศ.ดร. ปติ สุคนธสุขกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกลาพระนครเหนือ

การพัฒนาวัสดุเชื่อมประสานสําหรับงานพิมพ 3 มิติ piti.s@eng.kmutnb.ac.th

ดร. ธนากร ภูเงินขํา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลอีสาน

การพัฒนาผงวัสดุอัลคาไลนเปนสารยึดเกาะระหวางเหล็กเสริมกับ

คอนกรีต

tanakorn.ph@rmuti.ac.th

รศ.ดร. อวิรุทธิ์ ชินกุลกิจนิวัฒน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี การประเมินเวลาในการการเกิดโคลนถลมแบบตื้นเนื่องจากฝน avirut@sut.ac.th

ดร. เสกสรรค หมอยาดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

เจาคุณทหารลาดกระบัง

การจัดตั้งศูนยปฏิบัติการครอบคลุมการบริหารจัดการภัยพิบัติใน

สภาวะฉุกเฉิน,แผนดินไหว:แบบจําลองที่หาคาที่เหมาะสมของการ

ขนสง, อาหาร ยา เวชภัณฑ และการชวยเหลือฝนฟูผูประสบภัย

seksun.mor@gmail.com

วิศวกรรมโยธา(นานาชาต)ิ รศ.ดร. จรูญ รุงอมรรัตน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย การจําลองพฤติกรรมที่ขึ้นกับขนาดสําหรับปญหากลศาสตรประยุกต

โดยใชทฤษฎียืดหยุนแบบปรับปรุง

jaroon.r@chula.ac.th

ศ.ดร. ธัญวัฒน โพธิศิริ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สมรรถนะทนไฟของมอรตารเสริมเสนใยเหล็กอุดรอยตอสําหรับแผน

พื้นคอนกรีตแกนกลวง

thanyawat.p@chula.ac.th

ศ.ดร. สุเชษฐ ลิขิตเลอสรวง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ประสิทธิภาพของลาดดินที่ใชวิธีวิศวกรรมชีวภาพ fceslk@eng.chula.ac.th

วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง 

(หลักสูตรนานาชาต)ิ

ผศ.ดร. ชานนท วริสาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

เจาคุณทหารลาดกระบัง

การประมวลผลสัญญาณขั้นสูงสําหรับการบันทึกขอมูลเชิงแมเหล็ก

บิตแพตเทิรนแบบหลายหัวอานหลายแทร็ก

chanon.wa@kmitl.ac.th



สาขาวิชา มหาวิทยาลัย หัวขอวิทยานิพนธที่คาดวาจะใหนักศึกษาทําวิจัย email อาจารยที่ปรึกษาชื่อ-นามสกุล อาจารยที่ปรึกษา

วิศวกรรมวัสดุ ดร. กษิดิศ พนมสุวรรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร การสังเคราหคารบอนรูพรุนจากวัสดุชีวมวลดวยกระบวนการไฮโดร

เทอรมอลคารบอไนเซชั่นสําหรับใชเปนตัวเรงปฏิกิริยาปฏิกิริยา

รีดักชันของออกซิเจน

gasidit.p@ku.ac.th

วิศวกรรมสิ่งแวดลอม รศ.ดร. พงศศักดิ์ หนูพันธ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร การกําจัดไนโตรเจนดวยกระบวนการอนามอกซโดยใชน้ําเสียที่มี

ปริมาณไนโตรเจนสูงเพื่อนําน้ําที่ผานการบําบัดนํากลับมาใชซ้ํา

fengpsn@ku.ac.th

รศ.ดร. สุมนา ราษฎรภักดี มหาวิทยาลัยขอนแกน การฟนฟูดินปนเปอนสารกําจัดศัตรูพืชโพรฟโนฟอสดวยถานชีวภาพ

จากของเหลือทิ้งอุตสาหกรรมเกษตรตรึงแบคทีเรีย

sumana.r@kku.ac.th

ดร. สุรพล ผดุงทน มหาวิทยาลัยขอนแกน การพัฒนาวัสดุผสมที่มีองคประกอบของ พาลาเดียมขนาดนาโนเมตร

 สําหรับงานกําจัดสารไนเตรตและสารอินทรียคลอรีน

surapol.padungthon@gmail.com

รศ.ดร. พวงรัตน ขจิตวิชยานุกูล มหาวิทยาลัยนเรศวร วัสดุนาโนของเหล็กออกไซดจากของเสียอุตสาหกรรมเหล็กเพื่อการ

กําจัดสารเคมีปราบศัตรูพืชจากน้ํา

kpuangrat@gmail.com

รศ.ดร. จรงคพันธ มุสิกะวงศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ผลของกลุมสารอินทรียละลายน้ํา คลอรีน โบรไมด และไอโอไดดตอ

การกอตัวของสารพลอยไดจากการฆาเชื้อโรค

mcharongpun@eng.psu.ac.th

รศ.ดร. ธนิยา เกาศล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร การเลี้ยงสาหรายดวยน้ําเสียจากโรงงานอาหารทะเลแชแข็งเพื่อผลิต

เชื้อเพลิงชีวมวล

thaniya.k@psu.ac.th

วิศวกรรมอุตสาหการ ศ.ดร. อรรถกร เกงพล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกลาพระนครเหนือ

การออกแบบระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับการปรุงแตงอาหาร

มังสวสิรัติเพื่อสุขภาพของกลุมผูสูงวัย

athakorn.kengpol@gmail.com

รศ.ดร. ธเนศ รัตนวิไล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โครงสรางแซนวิชแผนไมประกอบจากผงไมยางพาราและโพรลีโพรพี

ลีน

thanate.r@psu.ac.th

วิศวกรรมอุตสาหการและ

ระบบการผลิต

ผศ.ดร. วิบุญ ตั้งวโรดมนุกูล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกลาธนบุรี

การขัดผิวชิ้นงานโลหะที่ไดจากการพิมพแบบ 3 มิติโดยใชเลเซอร

ชนิดนาโนวินาที

viboon.tan@kmutt.ac.th

เทคโนโลยีการจัดการ

สิ่งแวดลอม (นานาชาต)ิ

รศ.ดร. อารีย ชูดํา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร การพัฒนาตัวดูดซับชนิดใหมสําหรับกําจัดมลสารในสิ่งแวดลอม choodum@gmail.com

วัสดุศาสตรและวิศวกรรมวัสดุ 

(หลักสูตรนานาชาต)ิ

รศ.ดร. แดเนียล เครสพี้ สถาบันวิทยสิริเมธี พอลิแบก:พอลิเมอรจากกลูโคซามีน daniel.crespy@vistec.ac.th



2. กลุมสาขาสิ่งแวดลอมและเทคโนโลยี

สาขาวิชา มหาวิทยาลัย หัวขอวิทยานิพนธที่คาดวาจะใหนักศึกษาทําวิจัย email อาจารยที่ปรึกษา

การจัดการความรู ผศ.ดร. รัฐพล วุฒิการณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม การพัฒนารูปแบบการจัดการทุนทางปญญาดวยการบูรณาการวิธีการ

การตัดสินใจแบบหลากหลายหลักเกณฑและเทคนิคการกระจาย

หนาที่เชิงคุณภาพ

ratapol.w@cmu.ac.th

การจัดการสิ่งแวดลอม ผศ.ดร. อรมาศ สุทธินุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร การยอยสลายสารเอ็น-ไนโตรโซไดเมทิลเอมีนและสารตั้งตนที่มีเอมีน

เปนองคประกอบในตัวกรองชีวภาพที่เติมแบคทีเรียตรึง

oramassuttinun@yahoo.com

คอมพิวเตอรศึกษา รศ.ดร. ไพฑูรย พิมดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

เจาคุณทหารลาดกระบัง

รูปแบบการเสริมสรางทักษะความเขาใจและใชเทคโนโลยีตามแนว

คอนสตรัคติวิซึมสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

paitoon.pi@kmitl.ac.th

เคมีเทคนิค รศ.ดร. เก็จวลี พฤกษาทร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย การเตรียมตัวเรงปฏิกิริยาแพลลาเดียมอัลลอยสําหรับเซลลเชื้อเพลิง

เหลวชนิดตางๆ

kejvalee.p@chula.ac.th

รศ.ดร. นพิดา หิญชีระนันทน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย การผลิตแอโรมาติกสฐานชีวภาพผานไฮโดรดีออกซิจิเนชันของ

สารประกอบออกซิเจนที่ไดจากไพโรไลซิสของชีวมวลลิกโนเซลลูโลส

napida.h@chula.ac.th

รศ.ดร. เบญจพล เฉลิมสินสุวรรณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย การจําลองพลศาสตรของไหลเชิงคํานวณของเครื่องปฏิกรณฟลูอิไดซ

เบดแบบขั้นสําหรับการดักจับคารบอนไดออกไซด

benjapon.c@chula.ac.th

รศ.ดร. ประพันธ คูชลธารา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย การผลิตไฮโดรเจนจากรีฟอรมิง`เชิงเรงดวยตัวดูดซับ prapan.k@chula.ac.th

รศ.ดร. ประเสริฐ เรียบรอยเจริญ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย การผลิตรวมเอทานอลและแกสเชื้อเพลิงจากฟูเซลออยลซึ่งเปน

ผลิตภัณฑพลอยไดจากโรงงานเอทานอล

changbig@hotmail.com

ศ.ดร. พรพจน เปยมสมบูรณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ระบบดักจับคารบอนไดออกไซด pornpote.p@chula.ac.th

ศ.ดร. มะลิ หุนสม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย การพัฒนาตัวเรงปฏิกิริยาเชิงแสง C3N4 ที่สามารถดูดซับแสงที่ตา

มองเห็นไดสําหรับการลดสารมลพิษในน้ําเสียและผลิตไฮโดรเจนโดย

พรอมกัน

mali.h@chula.ac.th

ศ.ดร. สมเกียรติ งามประเสริฐสิทธิ์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย การผลิตน้ํามันมะรุมโดยการสกัดดวยคารบอนไดออกไซดภาวะเหนือ

วิกฤตรวมกับการสกัดดวยแรงกล

somkiat.n@chula.ac.th

เทคโนโลยีการบรรจุ ดร. ณัฐดนัย หาญการสุจริต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร การพัฒนาบรรจุภัณฑแอคทีฟสําหรับยืดอายุผลิตภัณฑอาหารจาก

วัสดุชีวฐานของไทย

nathdanai.h@hotmail.com

ชื่อ-นามสกุล อาจารยที่ปรึกษา
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ผศ.ดร. อําพร เสนห มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร การพัฒนาสมบัติของวัสดุผสมพอลิเอสเทอรแตกสลายไดทางชีวภาพ

และเทอรโมพลาสติกสตารชดวยการจัดเรียงโครงสรางโมเลกุลอยาง

เปนระเบียบ

fagiams@ku.ac.th

เทคโนโลยีการอาหาร ผศ.ดร. วีรเวทย อุทโธ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การพัฒนาวัตถุควบคุมการปลอยไอระเหยเอทานอลจากเถาแกลบ

สําหรับการบรรจุแอคทีฟของมะเขือเทศเชอรี่

weerawate.u@ubu.ac.th

เทคโนโลยีชีวเคมี รศ.ดร. กรณกนก อายุสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกลาธนบุรี

การวิเคราะหโพลิโคซานอลและสารพฤกษเคมีจากรําขาวสายพันธุ

ตางๆ ดวยเทคนิคโครมาโตกราฟ

kornkanok.ary@kmutt.ac.th

รศ.ดร. ดุษฎี อุตภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกลาธนบุรี

การประยุกตใชแปงตัดกิ่งในผลิตภัณฑอาหาร dudsadee.utt@kmutt.ac.th

ผศ.ดร. นิษกนิภา สุนทรกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกลาธนบุรี

การสรางฐานการผลิตสารตนแบบมูลคาสูงจากสารชีวภาพโดยใช

จุลินทรียเพื่อสังคมผูสูงอายุและสังคมสุขภาพ

nitnipa.soo@kmutt.ac.th

เทคโนโลยีชีวภาพ ผศ.ดร. เกื้อการุณย ครูสง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไซโคลเด็กซทรินชนิดวงใหญกับการประยุกตใช kuakarun@hotmail.com

รศ.ดร. ธนะกาญจน มัญชุพาณี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย การปรับเปลี่ยนเมแทบอลึซึมของคารบอนและโปรตีนเพื่อเพิ่มผลผลิต

ไกลโคเจน ไขมัน และ พลาสติกชีวภาพพอลิดฮดรอกซีบิวทีเรทในไซ

ยาโนแบคทีเรีย

tanakarn.m@chula.ac.th

รศ.ดร. วรวุฒิ จุฬาลักษณานุกูล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย การหาเอนไซมชนิดใหมที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนลิกโนเซลลูโลสโดย

กระบวนการเมทาจีโนมิกสเพื่อผลิตน้ํามันสําหรับเครื่องบิน

warawut.c@chula.ac.th

รศ.ดร. ศุภจิตรา ชัชวาลย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ลักษณะสมบัติของยีนทนความเครียดทางกายภาพจากขาวพื้น

เมืองไทยขาว

s_chadchawan@hotmail.com

ผศ.ดร. ประกิต สุขใย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร การใชประโยชนเซลลูโลสจากชานออยและใบออยสําหรับการเตรียม

โครงเลี้ยงเซลลในวิศวกรรมเนื้อเยื่อกระดูก

fagipks@ku.ac.th

รศ.ดร. ภคมน จิตประเสริฐ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร การหอหุมสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพเพื่อประยุกตใชในอุตสาหกรรม

ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

fagipmc@ku.ac.th

รศ.ดร. พรเทพ ถนนแกว มหาวิทยาลัยขอนแกน สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเอทานอลที่อุณหภูมิสูงโดย 

Zymomonas mobilis สายพันธุทนรอนและการศึกษายีนที่

เกี่ยวของกับความสามารถในการทนรอน

portha@kku.ac.th

รศ.ดร. พัฒนา เหลาไพบูลย มหาวิทยาลัยขอนแกน การผลิตไบโอบิวทานอลความเขมขนสูงจากกากน้ําตาลออยดวยเซลล

ตรึงรูป Clostridium ในเครื่องปฏิกรณชีวภาพแบบแอรลิฟตควบคู

กับระบบแกสสตริปปง

patlao@kku.ac.th
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ผศ.ดร. มัลลิกา คงเกียรติขจร มหาวิทยาลัยขอนแกน การผลิตไขมันจากจุลินทรียดวยยีสตสะสมน้ํามันโดยใชชีวมวล

ประเภทลิกโนเซลลูโลส

mallikab@kku.ac.th

รศ.ดร. ลักขณา เหลาไพบูลย มหาวิทยาลัยขอนแกน การหมักเอทานอลจากน้ําคั้นลําตนขาวฟางหวานโดยใชถังหมักแบบ

แอรลิฟตรวมกับคอลัมนตกตะกอนเพื่อใชปอนเซลลกลับ

lakcha@kku.ac.th

ดร. อภิลักษณ สลักคํา มหาวิทยาลัยขอนแกน การผลิตผลิตภัณฑมูลคาเพิ่ม (ลิโมนีน กรดกาแลคทูโรนิค และเอทา

นอล) จากเปลือกสมภายใตแนวคิดโรงกลั่นชีวภาพ

apilsa@kku.ac.th

ศ.ดร. อลิศรา เรืองแสง มหาวิทยาลัยขอนแกน การพัฒนากระบวนการใชประโยชนจากเศษเหลือโรงงานน้ําตาลเพื่อ

ผลิตกาซชีวภาพ

reungsang4@gmail.com

ผศ.ดร. ชาติชาย โขนงนุช มหาวิทยาลัยเชียงใหม การปรับปรุงสายพันธุแบคทีเรียกรดแลกติกเพื่อการผลิตกรดแลกติ

กรูปแอลหรือดีจากลิกโนเซลลูโลส

ck_biot@yahoo.com

รศ.ดร. นพพล เล็กสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม กระบวนการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพรุนที่สองรวมกับสารเคมีมูลคาสูง

จากวัสดุลิกโนเซลลูโลสิกดวยเทคโนโลยีปลอดของเสีย

noppol@hotmail.com

รศ.ดร. พิสิฐ ศรีสุริยจันทร มหาวิทยาลัยเชียงใหม กลยุทธแนวใหมสําหรับการผลิตกรดแอมิโนเลวูลินิกตนทุนต่ําโดย

กลุมแบคทีเรียสังเคราะหแสงดวย Anaerobic Sequencing Batch 

Reactor (AnSBR) ในระบบเปด

phisit.seesuriyachan@gmail.com

ผศ.ดร. สรณะ สมโน มหาวิทยาลัยเชียงใหม อิทธิพลของปจจัยกอนและหลังการเก็บเกี่ยวตอคุณภาพสงออกน้ําผึ้ง

ไทย

sarana.s@cmu.ac.th

ผศ.ดร. มณฑล เลิศวรปรีชา มหาวิทยาลัยทักษิณ การใชระบบ CRISPR/Cas9 ชวยในกระบวนการตัดตอยีนกําหนดการ

สราง S โปรตีนของไวรัส Porcine Epidemic Diarrhea Virus 

(PEDV) เขาสูโครโมโซมของ Lactobacillus spp..

worapreecha@gmail.com

รศ.ดร. สรรพสิทธิ์ กลอมเกลา มหาวิทยาลัยทักษิณ การทําบริสุทธิ์ การจําแนกคุณลักษณะของเอนไซมไลเปสจากเครื่อง

ในปลาทูนาและการประยุกตใช

sappasith@tsu.ac.th

รศ.ดร. ไพทิพย ธีรเวชญาณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกลาธนบุรี

การเพิ่มผลผลิตขาวโดยการเติมเชื้อจุลินทรียในพื้นที่ที่มีโอโซนปนเปอน paitip.thi@kmutt.ac.th

ศ.ดร. วิไล รังสาดทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกลาพระนครเหนือ

การศึกษาการกักเก็บสารออกฤทธิ์ตานเบาหวานระดับไมโคร/นาโน

จากสมุนไพรไทย

vilair8106@yahoo.com

ผศ.ดร. ปริญญา นอยสา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี การพัฒนาสารสกัดจากเซลลตนกําเนิดธรรมชาติเพื่อใชเปนสารออก

ฤทธิ์ในอุตสาหกรรมเครื่องสําอางและผลิตภัณฑสปา

p.noisa@sut.ac.th
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ผศ.ดร. พรรณลดา ติตตะบุตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผลของแสงจากหลอดไฟชนิดแอลอีดีตอการเปลี่ยนแปลงเมทาบอไลท

 และปฏิสัมพันธระหวางพืชตระกูลถั่วกับเชื้อไรโซเบียม

panlada@g.sut.ac.th

รศ.ดร. อภิชาติ บุญทาวัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี การทําบริสุทธิ์สารเคมีชีวภาพมูลคาสูงจากน้ํามันพืชและน้ํามัน

จุลินทรีย

boontawan@hotmaill.com

รศ.ดร. กิตติพัฒน อุโฆษกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร การพัฒนาเทคโนโลยีฐานเพื่อการพัฒนาพันธุออยทนแลง ku@tu.ac.th

รศ.ดร. ปรินทร ชัยวิสุทธางกูร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ การแยกและศึกษาคุณสมบัติของยีน Tube และ pelle จากกุง

กามกราม

parin@g.swu.ac.th

ศ.ดร. เบญจมาส เชียรศิลป มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร การใชประโยชนจากวัสดุเศษเหลือลิกโนเซลลูโลสเพื่อผลิตผลิตภัณฑ

มูลคาเพิ่ม

benjamas.che@psu.ac.th

ผศ.ดร. สรัญญา พันธุพฤกษ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

เจาคุณทหารลาดกระบัง

ศักยภาพของการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพที่ยั่งยืนจากไซยาโนแบคทีเรีย

ทนเค็ม Aphanothece halophytica

kpsarany@kmitl.ac.th

เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร รศ.ดร. อํานาจ พัวพลเทพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร การพัฒนาวิธีวิเคราะหและการประเมินความเสี่ยงของสารตกคางใน

ผลิตภัณฑจากสัตว

fvetamp@ku.ac.th

ดร. นรภัทร หวันเหล็ม มหาวิทยาลัยนเรศวร การผลิตและการศึกษาความปลอดภัยของแปงขาวหมากเสริมซิน

ไบโอติกจากขาวเหนียวลืมผัว และ Saccharomyces boulardii เพื่อ

จําหนายเชิงพานิชย

noraphat.hwanhlem@outlook.c

o.th

เทคโนโลยีพลังงาน ผศ.ดร. ประวิทย คงจันทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร การผลิตแกสมีเทนชีวภาพอยางมีประสิทธิผลจากน้ํากากสาโดยการ

เชื่อตอกระบวนการยอยสลายไรอากาศและเซลลอิเล็กโทรไลซิสจาก

จุลชีพ

kprawit.kongjan@gmail.com

ผศ.ดร. รัตนา จริยาบูรณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร สเถียรภาพและการฟนฟูสภาพไอรอนคีเลทในระบบการกําจัด

ไฮโดรเจนซัลไฟลดออกจากแกสชีวภาพ

rattana.sa@psu.ac.th

เทคโนโลยีสารสนเทศ รศ.ดร. จักรชัย โสอินทร มหาวิทยาลัยขอนแกน การศึกษารูปแบบและความเปนไปไดในการปรับปรุงกระบวนการ

สนับสนุนความมั่นคงปลอดภัยสําหรับอินเทอรเน็ต ของสรรพสิ่ง

chakso@kku.ac.th

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

ผศ.ดร. โอฬาริก สุรินตะ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม การเรียนรูเชิงลึกในการวิเคราะหและรูจํารูปภาพเอกสารโบราณ olarik.s@msu.ac.th



สาขาวิชา มหาวิทยาลัย หัวขอวิทยานิพนธที่คาดวาจะใหนักศึกษาทําวิจัย email อาจารยที่ปรึกษาชื่อ-นามสกุล อาจารยที่ปรึกษา

ผศ.ดร. กิติ์สุชาต พสุภา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

เจาคุณทหารลาดกระบัง

การพัฒนาอัลกอริทึมแบบขนานสําหรับทํางานบนหนวยประมวลผล

กราฟกสเพื่อการวิเคราะหและจัดการขอมูลโอมิกสสําหรับงานวิจัย

ดานพันธุกรรม

kitsuchart@it.kmitl.ac.th

เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม รศ.ดร. ดวงรัตน อินทร มหาวิทยาลัยมหิดล การเติมเชื้อแบคทีเรียลงในพืชเพื่อใชในการกําจัดบิสฟนอลเอในน้ําเสีย duangrat.int@mahidol.ac.th

รศ.ดร. จงจินต ผลประเสริฐ มหาวิทยาลัยมหิดล การศึกษาเทคโน-เศรษฐศาสตรของการจัดการกากอุจจาระใน

กรุงเทพมหานคร

chongchin.pol@mahidol.ac.th

ผศ.ดร. สราวุธ เทพานนท มหาวิทยาลัยมหิดล การจัดการการระบายและความเขมขนของสารอินทรียระเหยในพื้นที่

อุตสาหกรรมมาบตาพุดเชิงบูรณาการ

thepanondh@gmail.com

เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 

(หลักสูตรนานาชาต)ิ

ศ.ดร. แชบเบียร กีวาลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกลาธนบุรี

การจัดการความไมแนนอนและคุณภาพขอมูลของฐานขอมูลขนาด

ใหญในดานการเกษตร

shabbir_g@jgsee.kmutt.ac.th

ผศ.ดร. ธภัทร ศิลาเลิศรักษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกลาธนบุรี

การประเมินผลกระทบตอเนื่องดานน้ํา-พลังงาน-อาหาร-ระบบนิเวศ

ของการสงเสริมเศรษฐกิจชีวภาพจากออยในพื้นที่ลุมน้ําเจาพระยา

thapat.sil@kmutt.ac.th

เทคโนโลยีอาหาร รศ.ดร. อุบลรัตน สิริภัทราวรรณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย บรรจุภัณฑแอคทีฟจากฟลมชีวภาพกับนาโนอิมัลชั่นของน้ํามันหอม

ระเหยเพื่อยืดอายุอาหาร

ubonrat3@gmail.com

ผศ.ดร. ศุภวรรณ ถาวรชินสมบัติ มหาวิทยาลัยขอนแกน การพัฒนาเจลจากโปรตีนรําขาวเสริมรําขาวไฮโดรไลเซทเพื่อเปน

อาหารสุขภาพสําหรับผูสูงอายุ

suptha@kku.ac.th

รศ.ดร. สุดารัตน เจียมยั่งยืน มหาวิทยาลัยนเรศวร การจัดกลุมคุณภาพของรําขาวตามปริมาณสารพฤกษเคมี โดยใช

เทคนิค near-infra-red spectroscopy (NIRS)

sudaratjiam@gmail.com

รศ.ดร. ศิริธร ศิริอมรพรรณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลของการแปรรูปตอคุณสมบัติทางกายภาพ เคมีและความสามารถ

ในการยอยแปงของขาวมีสีและพืชตระกูลถั่วเพื่อนําไปใชในผลิตภัณฑ

อาหารไดอยางเหมาะสม

sirithons@hotmail.com

ผศ.ดร. สาโรจน รอดคืน มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง การพัฒนาเสนกวยเตี๋ยวจากแปงขาวผสมสารสกัดจากพืชและอนุภาค

นาโนแคลเซียมจากกางปลา

saroat@mfu.ac.th

ผศ.ดร. ปราโมทย คูวิจิตรจารุ มหาวิทยาลัยศิลปากร การผลิตและคุณสมบัติดานพรีไบโอติกสของโอลิโกแซคคาไรดจาก

กากมะพราวดวยการยอยดวยน้ํากึ่งวิกฤต

khuwijitjaru_p@su.ac.th

ปโตรเคมีและวิทยาศาสตรพอลิ

เมอร

ดร. ดวงกมล ตุงคะสมิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย การเตรียม การตรวจสอบสมบัติเฉพาะ และการนําไปใชงานของ

ตัวเรงปฏิกิริยาวิวิธพันธุสําหรับอุตสาหกรรมปโตรเคมี

duangamol.n@chula.ac.th
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พิษวิทยาสิ่งแวดลอม ผศ.ดร. ลําใย ณีรัตนพันธุ มหาวิทยาลัยขอนแกน พันธุศาสตรโมเลกุล ความเครียดออกซิเดชั่นและการเปลี่ยนแปลง

สรีรวิทยาสัตวน้ําบริเวณพื้นที่ฝงกลบขยะอิเล็คทรอนิกส

hlamya@kku.ac.th

วัสดุศาสตร รศ.ดร. กมลพรรณ เพ็งพัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม การพัฒนาแกวเซรามิกเพื่อประยุกตดานวัสดุหลากหลายหนาที่ kamonpan.p@cmu.ac.th

ผศ.ดร. ชัยกานต เลียวหิรัญ มหาวิทยาลัยเชียงใหม การพัฒนาเซนเซอรตรวจจับไอจากกรดอินทรียระเหยไดบนฐานของ

วัสดุนาโนใหมเสริมฟงกชัน สําหรับการประยุกตใชไดใน

กลุมเปาหมายดานการตรวจจับแกส

cliewhiran@gmail.com

ผศ.ดร. ชัยสิทธิ์ บรรจงประเสริฐ มหาวิทยาลัยเชียงใหม อิทธพลของปจจัยการผลิตตอโครงสรางจุลภาคและสมรรถนะของ

โลหะผสมอะลูมิเนียมสําหรับการประยุกตใชในอุตสาหกรรมหุนยนต

และระบบอัตโนมัติ

chaiyasit_au@yahoo.com

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

วิทยาศาสตรการอาหาร รศ.ดร. วีรเชษฐ จิตตาณิชย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร การศึกษากระบวนการที่เหมาะสมสําหรับการผลิตผลิตภัณฑธัญชาติ

พองผสมกับผลไมอบแหงเพื่อสุขภาพ

fagiwcj@ku.ac.th

ผศ.ดร. อุทัย กลิ่นเกษร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร การวัดสมบัติ การทําใหบริสุทธิ์ และความสามารถในการทําใหเกิด

อิมัลชันของซาโปนินจากเมล็ดเงาะ ที่สกัดดวยตัวทําละลายดีปยู

เทกติกธรรมชาติ (NaDES)

utai.k@ku.th

วิทยาศาสตรพอลิเมอร ศ.ดร. สุจิตรา วงศเกษมจิตต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กาพัฒนาและเพิ่มมูลคาสิ่งของจากธรรมชาติและผลผลิตทางการ

เกษตร

dsujitra@chula.ac.th

รศ.ดร. หทัยกานต มนัสปยะ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฉลากเซนเซอรฉลาดหลากหลายฟงกชั่นสําหรับผลไมไทยโดยพัฒนา

จากนาโนคอมพอสิตของดินเหนียวนาโนรูพรุน

hathaikarn.m@chula.ac.th

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

การอาหาร

ผศ.ดร. รัตนา มวงรัตน มหาวิทยาลัยเชียงใหม การนําน้ํามันและเซซามีนจากกากงาที่ผานกระบวนการบีบอัดแบบ

สกรูกลับมาใชในอุตสาหกรรมอาหารดวยเทคนิคการสกัดโดยใช

คารบอนไดออกไซดที่สภาวะสูงกวาจุดวิกฤติ และการวิเคราะห

เศรษฐศาสตรของกระบวนการสกัด

rattanamuangrat@yahoo.com

ผศ.ดร. สุธี วังเตือย มหาวิทยาลัยเชียงใหม นวัตกรรมสารสกัดเปปไทดจากปลิงทะเลและแมงกะพรุนไทยเพื่อเวช

สําอางมูลคาสูง

sutee.w@cmu.ac.th

วิทยาศาสตรสภาวะแวดลอม ดร. ทิพวรรณ ประภามณฑล มหาวิทยาลัยเชียงใหม การศึกษาแอดดักซของสารเคมีสิ่งแวดลอมในผูปวยมะเร็งปอดใน

ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย

tprapamontol@gmail.com
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วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

พอลิเมอร

ผศ.ดร. เอกวิภู กาลกรณสุรปราณี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร การปรับปรุงสมบัติของยางธรรมชาติวัลคาไนซที่อุณหภูมิต่ํา โดย

ใชไบฟงชันนอลแอลดีไฮดเปนสารเชื่อมขวาง

knot_ek@hotmail.com

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ศึกษา(หลักสูตรนานาชาต)ิ

ผศ.ดร. พัชรินทร ปญจบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล การออกแบบและพัฒนาโมบายแอปพลิเคชั่นที่ตอบสนองอยาง

จําเพาะตอผูเรียนรายบุคคลเพื่อสงเสริมความสามารถในการเรียนรู

วิทยาศาสตรดวยตนเอง

panjaburee_p@hotmail.com

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

รศ.ดร. สรณะ นุชอนงค สถาบันวิทยสิริเมธี โคงสรางขนาดใหญสําหรับการจําแนกขอมูลโดยใชการหาเพื่อนบานที่

ใกลที่สุด

s.nutanong@gmail.com

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

อาหาร

ผศ.ดร. กิติญา วงษคําจันทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร การพัฒนาแบคเทอริโอเฟจดวยการหอหุมวิธีตางๆเพื่อการตานเชื้อกอ

โรคในอาหารไดอยางมีประสิทธิภาพ

kitiya.v@psu.ac.th

วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ผศ.ดร. สมพร จันทระ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ผลกระทบของการเผาในที่โลงและการจราจรตอคุณภาพอากาศและ

สุขภาพของประชากรในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย

somporn.chantara@cmu.ac.th

สหสาขาวิชาวิทยาศาสตร

สิ่งแวดลอม

ดร. พันธนา ตอเงิน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อิทธิพลของธาราศาสตรตนไมตอการแลกเปลี่ยนมวลสารระหวาง

เรือนยอดและชั้นบรรยากาศในปาดั้งเดิมและปาทุติยภูมิ ในอุทยาน

แหงชาติเขาใหญ ประเทศไทย

pantana.t@chula.ac.th

อุตสาหกรรมเกษตร ผศ.ดร. สันทัด วิเชียรโชติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร การผลิตไคโตโอลิโกแซคคาไรดและกลูโคซามีนจากวัสดุเศษเหลือหัว

กุงของโรงงานอาหารทะเล

santad.w@psu.ac.th
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คณิตศาสตร ผศ.ดร. เกษมสุข อุงจิตตตระกูล มหาวิทยาลัยนเรศวร การมีอยูจริงและระเบียบวิธีสําหรับการหาผลเฉลยของปญหา

อสมการแปรผันและปญหาดุลภาพแบบแยก

kasamsuku@gmail.com

ผศ.ดร. จักรกฤษ กลิ่นเอี่ยม มหาวิทยาลัยนเรศวร โครงสรางเชิงพีชคณิตของรหัสวัฏจักรคาคงตัว chakkridk@nu.ac.th

ผศ.ดร. อาทิตย แข็งธัญการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

เจาคุณทหารลาดกระบัง

ขั้นตอนวิธีการประมาณคาสําหรับปญหาการแบงเชิงดุลยภาพแบบ

ใหม และปญหาลําดับขั้นจุดตรึง สําหรับการประยุกตคาเหมาะสม

beawrock@hotmail.com

คณิตศาสตรประยุกต ศ.ดร. ภูมิ คําเอม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกลาธนบุรี

การแกปญหาคาเหมาะสมในปริภูมิจีออเดสิคดวยความโคงที่มีขอบเขต poom.kum@kmutt.ac.th

ผศ.ดร. กนกวรรณ สิทธิเถกิงเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกลาพระนครเหนือ

การวิเราะหการลูเขาสําหรับปญหาผกผัน kanokwan.s@sci.kmutnb.ac.th

รศ.ดร. เจษฎา ธารีบุญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกลาพระนครเหนือ

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

ผศ.ดร. ภัทราวุธ จันทรเสงี่ยม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

เจาคุณทหารลาดกระบัง

วิธีทําซ้ําที่มีฐานจากเกรเดียนทสําหรับการหาผลเฉลยคลาสของ

สมการเมทริกซเชิงเสน

pattrawut.ch@kmitl.ac.th

เคมี ผศ.ดร. ธนิษฐ ปราณีนรารัตน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย การผลิตกระดาษที่ถูกดัดแปรทางเคมีเพื่อเปนตัวเพิ่มความเขมขน

สําหรับการวิเคราะหสารปนเปอนในอาหารอยางมีประสิทธิภาพ

Thanit.P@chula.ac.th

ดร. นําพล อินสิน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย การสังเคราะหนาโนคอมพอสิตที่มีสมบัติแมเหล็กและการศึกษา

สมบัติการกระตุนภูมิคุมกัน

numpon@gmail.com

รศ.ดร. ปรีชา ภูวไพรศิริศาล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ผลิตภัณฑดีลส-อัลเดอรจากไปเปอรเอไมดอัลคาลอยด: การ

สังเคราะหและการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ

preecha.p@chula.ac.th

รศ.ดร. อภิชาติ อิ่มยิ้ม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เซนเซอรทางเคมีจากเมมเบรนแปงที่ผสมสารสกัดจากพืช iapichat@chula.ac.th

ศ.ดร. อรวรรณ ชัยลภากุล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เซ็นเซอรแบบพกพาสําหรับการตรวจสอบสารปนเปอน corawon@chula.ac.th

ผศ.ดร. ธิตินันท กาพยเกิด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สารประกอบเชิงซอนของสารสกัดมะหาดกับอนุภาคนาโนไซโคลเดก

ตริน

fscitnm@ku.ac.th

ชื่อ-นามสกุล อาจารยที่ปรึกษา



สาขาวิชา มหาวิทยาลัย หัวขอวิทยานิพนธที่คาดวาจะใหนักศึกษาทําวิจัย email อาจารยที่ปรึกษาชื่อ-นามสกุล อาจารยที่ปรึกษา

ผศ.ดร. ไพบูลย เงินมีศรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร การสังเคราะหและทดสอบฤทธิ์ตานมะเร็งและตานมาลาเรียของสาร

ที่มีโครงสรางเลียนแบบผลิตภัณฑธรรมชาติ

fscipbn@ku.ac.th

รศ.ดร. รจนา บุระคํา มหาวิทยาลัยขอนแกน วัสดุดูดซับชนิดใหมเพื่อการประยุกตสําหรับการสกัดระดับจุลภาค

โดยอาศัยตัวดูดซับของสารมลพิษอินทรียโดยใชอุปกรณตรวจวัดสี

อยางงาย

rodjbu@kku.ac.th

รศ.ดร. วิทยา เงินแท มหาวิทยาลัยขอนแกน เซนเซอรทางเคมีที่อาศัยสมบัติเชิงแสงของกราฟนควอนตัมดอท wittayange@kku.ac.th

รศ.ดร. สิทธิพงษ อํานวยพานิชย มหาวิทยาลัยขอนแกน ตัวเรงปฎิกิริยาเมมเบรนจากนาโนคอมพอสิทของพอลิเมอรและ

อนุภาคโลหะนาโน

asitti@kku.ac.th

ดร. แอนดรูว ฮันท มหาวิทยาลัยขอนแกน เคมีสีเขียวเพื่อการพัฒนาตัวทําละลายที่ยั่งยืน andrew@kku.ac.th

ผศ.ดร. กรธัช อุนนันกาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม การพัฒนาอิมมูโนเซนเซอรเชิงเคมีไฟฟาที่มีความวองไวสูงสําหรับ

วิเคราะหหาสารบงชี้มะเร็ง

suriyacmu@yahoo.com

รศ.ดร. จรูญ จักรมุณี มหาวิทยาลัยเชียงใหม การพัฒนาระบบไมโครฟลูอิดิกรวมกับอิมมูโนเซนเซอรสําหรับ

ตรวจวัดไวรัสตับอักเสบบี

jakmunee@gmail.com

ผศ.ดร. ชํานาญ ราญฎร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลติกรีดักชันของคารบอนไดออกไซดไปเปนเอทา

นอล

crandorn@gmail.com

ผศ.ดร. ทินกร กันยานี มหาวิทยาลัยเชียงใหม การลดขนาดการวิเคราะหทางเคมีดวยหยดหรือฟลม tkanyanee@hotmail.com

ผศ.ดร. นาวี กังวาลย มหาวิทยาลัยเชียงใหม ผลของการถายโอนโปรตอนระหวางโมเมกุลและภายในโมเลกุลที่

สภาวะกระตุนที่มีตอการเรืองแสงในผลึกของแข็ง

naweekung@gmail.com

ผศ.ดร. ปยรัตน นิมมานพิภักดิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม การจําลองการสงผานไอออนภายใตสนามภายนอก piyaratn@gmail.com

รศ.ดร. มุกดา ภัทราวราพันธ มหาวิทยาลัยเชียงใหม การสังเคราะหและการประยุกตใชอนุพันธเบนโซไทรอะโซน mookdap55@gmail.com

ผศ.ดร. วงศ พะโคดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม การพัฒนาปฏิกิริยาเคมีอินทรียสังเคราะหโดยใชไทรฟนิลฟอสฟน-

ไอโอดีน

wongp2577@gmail.com

รศ.ดร. ชินพงษ กฤตยากรนุพงศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกลาธนบุรี

แบบจําลองทางพลวัตเชิงโมเลกุลแบบ QMCF ของโมเลกุลที่มีพิษในน้ํา chinapong.kri@kmutt.ac.th

ผศ.ดร. นคร เนียมนนท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกลาธนบุรี

การสังเคราะหอนุพันธของกรดซาลิซาลิกสหรับหรับการตรวจวัดคอป

เปอร(II)อยางเลือกจําเพาะสูงบนแผนเสนใยนาโนอิเล็กโตสปน

nakorn.nia@kmutt.ac.th
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ผศ.ดร. วิจิตรา เดือนฉาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกลาธนบุรี

การพัฒนาอุปกรณตรวจวัดฐานกระดาษสําหรับวิเคราะหแคทไอออน

และแอนไอออน

wijitar_29@hotmail.com

ศ.ดร. จตุพร วิทยาคุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี การสังเคราะหตัวเรงปฏิกิริยาโดยการเพิ่มอะตอมโลหะเขาไปใน

โครงสรางของวัสดุมีโซพอรัสและวัสดุไมโครพอรัส

jatuporn@sut.ac.th

ผศ.ดร. ธีรนันท ศิริตานนท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี การพัฒนาสารประกอบออกไซดที่มีบิสมัทเปนองคประกอบสําหรับ

การประยุกตใชในการเรงปฏิกิริยาดวยแสง

theeranun@sut.ac.th

ผศ.ดร. สัญชัย ประยูรโภคราาช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี การสังเคราะหและวิเคราะหลักษณะตัวเรงปฏิกิริยาบนตัวรองรับซี

โอไลตที่มีขนาดอนุภาคแตกตางกันสําหรับการผลิตไบโอดีเซล

sanchaip@sut.ac.th

ผศ.ดร. ชนาธิป สามารถ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร การพัฒนาตัวเรงปฏิกิริยาคุณภาพสูงสําหรับกระบวนการดีออกซีจีเน

ชันของน้ํามันชีวภาพที่ไดจากการไพโรไลซิสชีวมวล

chanatip@tu.ac.th

ผศ.ดร. บุญชวย สุนทรวรจิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร การพัฒนาโมเกุลลูกผสมที่ทําหนาที่ไดหลายรูปแบบดวยแอพทาเมอร

และกรดโฟลิค

namkku2002@yahoo.com

ผศ.ดร. พีระศักดิ์ เภาประเสริฐ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร การแปรรูปขยะพลาสติกเปนคารบอนด็อทสําหรับเปนตัวตรวจจับ

สารเคมีและถานกัมมันตสําหรับใชในตัวเก็บประจุยิ่งยวด

peerasak73@hotmail.com

ผศ.ดร. ภานุมาศ ทองอยู มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร การออกแบบและการสังเคราะหสารตานเชื้อแบคทีเรียที่ตานยา

ปฏิชีวนะ (Multidrug Resistant Bacteria) จากโครงสรางของ 

lugdunin

tpanumas@tu.ac.th

ผศ.ดร. ศรุต อํามาตยโยธิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร การพัฒนาวัสดุเชิงประกอบไฮโดรเจลที่มีสารสกัดชีวภาพและการ

ประยุกตใชงานในระบบนําสงยา

sarute.ummartyotin@gmail.com

ดร. ดวงดาว จันทรเนย มหาวิทยาลัยนเรศวร การเพิ่มประสิทธิภาพการกําจัดสารมลพิษในน้ําเสียโดยใช

กระบวนการดูดซับรวมกับกระบวนการเรงปฏิกิริยาเชิงแสง

duangdaoc@nu.ac.th

รศ.ดร. ปริญญา มาสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร การออกแบบและพัฒนาอุปกรณพกพาสําหรับการหาอะคริลาไมดใน

ตัวอยางอาหาร

prinyam@nu.ac.th

ดร. ฟลิป เคียลาร มหาวิทยาลัยนเรศวร การพัฒนาสารประกอบเชิงซอนเออรริเดียมไวแสงเพื่อใชในการเกิด

ภาพและการเรงปฏิกิริยา

filipkielar@nu.ac.th

ผศ.ดร. รุงนภา แซเอ็ง มหาวิทยาลัยบูรพา การออกแบบและสังเคราะหสารซีลีเนียมไกลโคไซดเพื่อศึกษาฤทธิ์

ตานมะเร็ง

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

คาลิกซารีนเปนตัวดูดซับสําหรับการหาเฮทเธอโรไซคลิกอะโรมาติกเอ

มีนควบคูกับการใชโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูงดวยคอลัมน

โมโนลิทิก

jitlada.v@msu.ac.th

ผศ.ดร. บรรจบ วันโน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม การตรวจวัดและการกักเก็บโมเลกุลของวัสดุนาโน: การศึกษาเชิง

ทฤษฎี

banchobw@gmail.com

รศ.ดร. อุทัย สาขี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม การพัฒนาการสังเคราะหตัวเรงปฏิกิริยาวิวิธพันธุสําหรับการ

สังเคราะหโดยการไหลอยางตอเนื่อง

uthai.s@msu.ac.th

ผศ.ดร. พนิดา สุรวัฒนาวงศ มหาวิทยาลัยมหิดล การศึกษากลไกการเปลี่ยนคารบอนไดออกไซดเปนฟอรเมตโดยสาร

เชิงซอนนิกเกิลกับลิแกนดธาตุหมู 13

panida.sur@mahidol.edu

ผศ.ดร. พสิษฐ ภควัชรภาณุรัตน มหาวิทยาลัยมหิดล การพัฒนาวัสดุเพอรอฟสไกตสําหรับเซลลแสงอาทิตยเพอรอฟสไกต pasit.pk@gmail.com

ผศ.ดร. รัตติกาล จันทิวาสน มหาวิทยาลัยมหิดล การพัฒนาวิธีเทคนิคแคปปลลารีอิเล็กโทรฟอริซิสรวมกับการตรวจวัด

คาการนําไฟฟาแบบไรสัมผัสเพื่อประยุกตใชดานวิทยาศาสตรการกีฬา

rattikan.cha@mahidol.ac.th

ผศ.ดร. ศิริลตา ยศแผน มหาวิทยาลัยมหิดล การสังเคราะหสารอนุพันธของเฮทเทอโรไซเคิลโดยกระบวนการออกซิ

เดทีฟคลัปปง

sirilata.yot@mahidol.ac.th

รศ.ดร. เดวิด เจมส ฮารดิง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ไครัลลิตีในสารประกอบสปนครอสโอเวอร hdavid@mail.wu.ac.th

ผศ.ดร. จงดี บูรณชัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร การพัฒนาเทคนิควิเคราะหสารปริมาณนอยเพื่อประยุกตใชงานดาน

การแพทยและอุตสาหกรรม

chongdee.t@psu.ac.th

ดร. จิตตรียา ตันสกุล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร การสังเคราะหสารประกอบเรืองแสงเพื่อตรวจวัดกรดอะมิโนใน

ลายนิ้วมือแฝง

chittreeya.t@psu.ac.th

ผศ.ดร. วรากร ลิ่มบุตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ออกแบบและสรางขั้วไฟฟาพิมพสกรีนชนิดหลายขั้วไฟฟาทํางาน

สําหรับการวิเคราะหโดยใชเทคนิคทางเคมีไฟฟา

lwarakorn@yahoo.com

ผศ.ดร. สุดา จักรทอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร องคประกอบทางเคมีจากใบยูคาลิปตัส (Eucalyptus 

camaldulensis Dehnh Linn.)

suda.ch@psu.ac.th

ผศ.ดร. โอภาส บุญเกิด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พัฒนาตัวดูดซับชนิดใหมสําหรับสกัดและเพิ่มความเขมขนเพื่อ

วิเคราะหสารปริมาณนอย

opas1bunkoed@hotmail.com
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ผศ.ดร. ปุริม จารุจํารัส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การตรวจวัดทางสีโดยอาศัยหลักการภูมิคุมกันวิทยาบนกระดาษที่

ประดิษฐโดยวิธีปรินทสกรีนแบบใหมและใชวัสดุนาโนคอมโพสิตชนิด

ใหมแทนเอนไซมดั้งเดิมเปนตัวติดฉลากสําหรับการวิเคราะหหา

ปริมาณยาปฏิชีวนะตกคาง

purim.j@ubu.ac.th

รศ.ดร. พรพรรณ พึ่งโพธิ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การคนหาสารตานวัณโรคตัวใหมที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อใชเปนสาร

ตานวัณโรคดื้อยา: การจําลองแบบ การสังเคราะห การทดสอบฤทธิ์

ทางชีวภาพและระบบนําสงยาโดยใชอนุภาคนาโน

pornpan_ubu@yahoo.com

ผศ.ดร. มะลิวรรณ อมตธงไชย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การพัฒนาเซราโทนินเซนเซอรชนิดใหมที่มีความจําเพาะเจาะจงโดย

ใชโพลิเมอรที่มีรอยพิมพโมเลกุล

amaliwan@gmail.com

เคมีชีวภาพ ดร. จําเรียง ธรรมธร สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ การใช Domino reaction ในการสังเคราะหสารประกอบ 

N,O-heterocycles

jumreang@cri.or.th

ดร. ชาญศักดิ์ ทองซอนกลีบ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ ปฏิกิริยาการปดวงโดยการใชสารประกอบโลหะทรานซิชั่นเปนตัวเรง

ปฏิกิริยาภายใตสภาวะออกซิเดชั่น

charnsak@cri.or.th

ดร. พูนศักดิ์ พลอยประดิษฐ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ การสังเคราะห การประเมินคุณสมบัติเชิงเคมีกายภาพ การประเมิน

ฤทธิ์ทางชีวภาพและกลไกการออกฤทธิ์ของสารในกลุมลาเมลลาริน

poonsakdi@cri.or.th

เคมีเชิงฟสิกส ผศ.ดร. ประภาศิริ พงษประยูร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร การศึกษากลไกการทํางานและการจับกันของโปรตีนอัลบูมินในคน

และแอปตาเมอรเพื่อการออกแบบเครื่องตรวจวัดเบาหวานชนิดแอป

ตาเซนเซอรดวยระเบียบวิธีกลศาสตรพลวัต

fsciprpo@ku.ac.th

ศ.ดร. สุภา หารหนองบัว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ออกแบบตัวยับยั้งเพื่อตานเอนไซม HIV-1 Protease และตาน

แบคทีเรีย

fscisph@ku.ac.th

เคมีประยุกต ดร. ธานินทร แตงกวารัมย มหาวิทยาลัยแมโจ การฟงกชันนาโนคารบอนดอทสสําหรับประยุกตใชดาน

ไบโอเซนเซอรทางการแพทย

tanin.tang@gmail.com

ผศ.ดร. พัชรีย พริบดีเวช มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของราเอรนโดไฟทจากสมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์

ยับยั้งโรคพืช

patcharee.pri@mfu.ac.th

รศ.ดร. สุรัตน ละภูเขียว มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง การศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ กําจาย ติ้วขาว ดีลามอน และ 

ปลวกน้ํา เพื่อการใชประโยชนทางดานเวชสําอาง สารเสริมสุขภาพ

และการปองกันโรค

surat.lap@mfu.ac.th

ผศ.ดร. อรวรรณ สุวรรณทอง มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง การพัฒนาวัสดุปดแผลไฮโดรเจลแบบสเปรยที่มีสารสกัดสมุนไพร o.suwantong@gmail.com
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รศ.ดร. ตะวัน สุขนอย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

เจาคุณทหารลาดกระบัง

การผลิตแลคโทนจากปฏิกิริยาออกซิเดชันของสารประกอบไดออล

โดยใชตัวเรงปฏิกิริยากัมมันตเดี่ยวรูทีเนียมบนตัวรองรับ

kstawan@gmail.com

ผศ.ดร. เอกรัฐ เดชศรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

เจาคุณทหารลาดกระบัง

การตอบสนองตอแสงของอนุภาคเงินระดับนาโนที่ฝงบนอนุภาคทอง

ในระดับนาโนสําหรับตรวจวัดปรอท

ekarat.de@kmitl.ac.th

ศ.ดร. อภิชาต สุขสําราญ มหาวิทยาลัยรามคําแหง สารไฮบริดจากผลิตภัณฑธรรมชาติเพื่อการบําบัดรักษาโรคเกี่ยวกับ

ผูสูงอายุ

asuksamrarn@yahoo.com, s_api

chart@ru.ac.th

เคมีอินทรีย รศ.ดร. ฉวี เย็นใจ มหาวิทยาลัยขอนแกน องคประกอบทางเคมีของเข็มปาและหนามโกทาและฤทธิ์ทางชีวภาพ chayen@kku.ac.th

เทคโนโลยีธรณี ดร. ธนิษฐา ทองประภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระบบสมารทดิจิทัลเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองเกลือหินและเหมือง

โพแทชอยางสะอาดและยั่งยืน

thanittha@sut.ac.th

นาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี รศ.ดร. วิษณุ เพชรภา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

เจาคุณทหารลาดกระบัง

ตัวเรงปฏิกิริยาทางแสงใหมแบบคอมโพสิตที่สังเคราะหจากแรลิวคูซีน kpewisan@gmail.com

ฟสิกส รศ.ดร. ธิติ บวรรัตนารักษ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย การปรับปรุงสมบัติเชิงกายภาพของวัสดุพลังงานโดยเทคนิคสภาวะ

รุนแรง

thiti.b@chula.ac.th

รศ.ดร. อุดมศิลป ปนสุข จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สมบัติของวัสดุพลังงานแสงอาทิตยภายใตความดันสูง pinsook@gmail.com

รศ.ดร. จิรศักดิ์ วงศเอกบุตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร การพัฒนาอนุภาคนาโนไขมันสําหรับการนําสงชีวโมเลกุลสารออกฤทธิ์ jirasak.w@ku.ac.th

ผศ.ดร. ชัยยะ เหลืองวิริยะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร อิทธิพลของเกรเดียนทตอคลื่นการกระตุนสามมิติที่มีบางสวนถูกตรึง

กับสิ่งกีดขวางในตัวกลางเคมีกระตุนได

fscicyl@ku.ac.th

ผศ.ดร. ภาคภูมิ เรือนจันทร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร การศึกษาเชิงทฤษฎีของความบกพรองภายในและไฮโดรเจนที่เจือปน

ในออกไซดตัวนําโปรงใสที่มีโครงสรางแบบสปเนล

p.reunchan@gmail.com

ผศ.ดร. วีรพัฒน พลอัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร นวัตกรรมชีววัสดุสําหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการสรางกระดูกทดแทน wponun@yahoo.com

ผศ.ดร. อดิศักดิ์ บุญชื่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร การศึกษาเชิงทฤษฎีของผลความบกพรองผลึกตอความตางศักย

อินเตอรคาเลชั่น ในวัสดุแบตเตอรี่ Li2Ni1/3Mn1/3Co1/3O3

nanodsci@gmail.com

ดร. ธนายุทธ แกวมารยา มหาวิทยาลัยขอนแกน การศึกษาทางทฤษฎีของโครงสรางวันเดอรวาลผสมของฟอสฟอรีดํา

และฟอสฟอรีนเขียว

thakaew@kku.ac.th

ผศ.ดร. ดวงมณี วองรัตนะไพศาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม การปลูกแบบไฮโดรเทอรมอลของแทงนาโนไทเทเนียมไดออกไซดเพื่อ

ประยุกตเปนเซลลแสงอาทิตยชนิดเพอรอฟสไกต

khaigop@hotmail.com
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ดร. อภิวัฒน วิศิษฏสรศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกลาธนบุรี

การศึกษาพลศาสตรของพลาสมาที่บริเวณขอบภายในเครื่องโทคา

แมคในอนาคตของประเทศไทยโดยใชแบบจําลองทางคณิตศาสตร

แบบรวม

apiwat.wis@mail.kmutt.ac.th

ผศ.ดร. เจษฎา จุรีมาศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รูปแบบจําลองระดับอะตอมของแผนบันทึกขอมูลแมเหล็กแบบใช

ความรอนชวย สําหรับเทคโนโลยีการบันทึกขอมูลในอนาคต

jessada.c@msu.ac.th

ผศ.ดร. พรรณวดี จุรีมาศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เครื่องกําเนิดสัญญาณความถี่สูงสําหรับเทคโนโลยีการบันทึกขอมูล

เชิงแมเหล็ก

phanwadee.c@msu.ac.th

รศ.ดร. จักรพงษ แกวขาว มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม การระบุสมบัติโฟโตลูมิเนสเซนตของแกวที่เจือดวยไอออน 3+ ของ

ธาตุเเลนทาไนดสําหรับประยุกตใชเปนวัสดุโฟโตนิกสโดยใชเทคนิค

เเสงซินโครตรอน

mink110@hotmail.com

รศ.ดร. ทศวรรษ สีตะวัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร การวิจัยและพัฒนาอุปกรณเก็บกักพลังงาน tseetawan@yahoo.com

รศ.ดร. วิลาวรรณ คําหาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร การศึกษาสมบัติทางกายภาพของฝุนละอองและผลกระทบตอการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและสุขภาพของประชาชนในภูมิอากาศที่

แตกตางกัน:ไทย-อังกฤษ

wilawankumharn2015@gmail.co

m

ดร. ปฏิภาณ อุทยารัตน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ การศึกษาสมบัติของสสารมืดในมุมมองของฟสิกสอนุภาค patipan@g.swu.ac.th

รศ.ดร. พงษแกว อุดมสมุทรหิรัญ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สนามเเมเหล็กวิกฤตเเละความลึกซาบซึมไดที่ขึ้นกับอุณหภูมิของ

ตัวนํายวดยิ่งเเบบสองเเถบพลังงาน

udomsamut55@yahoo.com

ดร. บุญญฤทธิ์ ฉัตรทอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร การศึกษาการเกิดแนวตานภายในและแนวตานที่ขอบในพลาสมาของ

เตาปฏิกรณฟวชัน

boonyarit.ch@psu.ac.th

ฟสิกสประยุกต ผศ.ดร. พิพัฒน เรือนคํา มหาวิทยาลัยเชียงใหม การพัฒนากระบวนการเตรียมเซลลแสงอาทิตยชนิดเพอรอฟสไกตให

มีขนาดใหญ

pipat.r@cmu.ac.th

รศ.ดร. บุรินทร กําจัดภัย มหาวิทยาลัยนเรศวร พลวัตของจักรวาลในทฤษฎีความโนมถวงขยายความ buring@nu.ac.th

ผศ.ดร. อัมพร เวียงมูล มหาวิทยาลัยนเรศวร การพัฒนาวัสดุเชิงประกอบหลอลื่นตัวเองชนิดซินเตอรที่มีคุณภาพสูง ampornw@nu.ac.th

ผศ.ดร. เชรษฐา รัตนพันธ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

เจาคุณทหารลาดกระบัง

การสังเคราะห และศึกษาสมบัติเทอรโมอิเล็กทริก และผลกระทบของ

 ราทตลิง ใน วัสดุอิเล็กทริกไทรด C12A7 โครงสรางกรงขนาดนาโน 

ที่ถูกโด็บดวยโลหะ (Fe, Cr,Mn)

chesta.ruttanapun@gmail.com



สาขาวิชา มหาวิทยาลัย หัวขอวิทยานิพนธที่คาดวาจะใหนักศึกษาทําวิจัย email อาจารยที่ปรึกษาชื่อ-นามสกุล อาจารยที่ปรึกษา

ผศ.ดร. อาภาภรณ สกุลการะเวก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

เจาคุณทหารลาดกระบัง

การปรับปรุงสมบัติทางเทอรโมอิเล็กทริกของฟลมบางนาโนคอมโพสิต

 Sb2Te3:Si

aparporn.sa@kmitl.ac.th

วิทยาการคอมพิวเตอร รศ.ดร. จีรยุทธ ไชยจารุวณิช มหาวิทยาลัยเชียงใหม การออกแบบเวชระเบียนอิเล็คทรอนิคบนบล็อคเชนที่ไดรับอนุญาต mr.jeerayut@gmail.com

ผศ.ดร. เกรียงศักดิ์ เตมีย มหาวิทยาลัยนเรศวร การพัฒนาระบบแนะนําการขี่จักรยานเชิงทองเที่ยวบนพื้นฐาน

รูปแบบการขี่เฉพาะบุคคลดวยเทคโนโลยีอุปกรณไอทีสวมใส

kreangsakt@nu.ac.th

ผศ.ดร. วรพันธ คูสกุลนิรันดร มหาวิทยาลัยมหิดล การระบุอัตลักษณเฉพาะตัวของสุนัขดวยขอมูลทางชีวภาพดวยการ

ประมวลผลภาพโดยอัตโนมัติ

worapan_k@hotmail.com

วิทยาการคอมพิวเตอร 

(หลักสูตรปกติภาษาอังกฤษ)

ผศ.ดร. ชุมพล บุญคุมพรภัทร มหาวิทยาลัยเชียงใหม การใสคาขอมูลที่ขาดหายโดยใชฐานความหนาแนนสําหรับปญาหา

ชั้นขอมูลอสมดุล

chumphol.b@cmu.ac.th

ผศ.ดร. วาริน เชาวทัต มหาวิทยาลัยเชียงใหม การตรวจหาระดับความเจ็บปวดที่แสดงออกทางใบหนา 3 มิติ ดวย

วิธีการเรียนรูเชิงลึก

varinchouv@gmail.com

วิทยาศาสตรประยุกต ผศ.ดร. สาโรจน จีนประชา มหาวิทยาลัยพะเยา สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืชสมุนไพรไทยที่ถูกเลือก: สีฟนคนทา, 

เพชฌฆาตสีทอง, โมกการะเกตุ และการประยุกตใช

cheenpracha@gmail.com

ผศ.ดร. อนุรักษ ประสาทเขตรการ มหาวิทยาลัยพะเยา การศึกษาคุณสมบัติคูควบระหวางสมบัติทางไฟฟาและสมบัติทาง

แมเหล็กของวัสดุมัลติเฟรโรอิกดวยเทคนิคขั้นสูงและการคํานวณทาง

คอมพิวเตอร

prasatkhetragarn@yahoo.com

สถิติประยุกต รศ.ดร. สอาด นิวิศพงศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกลาพระนครเหนือ

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

รศ.ดร. อภิรดี แซลิ่ม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร การประยุกตใชตัวแบบทํานายทางสถิติและการเรียนรูดวยเครื่องกับ

ขอมูลอนุกรมเวลาโมดิสดานสิ่งแวดลอม

api_45@hotmail.com

อินทรียเคมี รศ.ดร. นันทนิตย วานิชาชีวะ มหาวิทยาลัยศิลปากร การออกแบบ และ สังเคราะหปรอทเซ็นเซอรชนิดใหมที่คายแสง

ฟลูออเรสเซนตในชวงวิสิเบิลและชวงอินฟาเรดเพื่อใชในสารละลาย

และแบบพอลิเมอรฟลม

wanichacheva.nantanit@gmail.c

om



4. กลุมสาขาวิทยาศาสตรชีวภาพ

สาขาวิชา มหาวิทยาลัย หัวขอวิทยานิพนธที่คาดวาจะใหนักศึกษาทําวิจัย email อาจารยที่ปรึกษา

กายวิภาคศาสตร รศ.ดร. วิภาวี หีบแกว มหาวิทยาลัยขอนแกน การตรวจสอบผลของสารสกัดสับปะรด หญาคา วานหางชาง และ 

หญางวงชาง ตอการปรับปรุงการทํางานของทอหนวยไตในหนูแมแบบ

โรคไต

wiphawi@kku.ac.th

ผศ.ดร. สิทธิชัย เอี่ยมสะอาด มหาวิทยาลัยขอนแกน ผลการปองกันของสารสกัดนําเมล็ดหมามุยตอการทําลายระบบ

สืบพันธุในหนูแรทเพศผูที่ไดรับยาแวลโพรเอท

sittia@kku.ac.th

ผศ.ดร. ชัยณรงค โตจรัส มหาวิทยาลัยเชียงใหม ผลการลดความดันโลหิตของ tiliacorinine 12'-O-acetate ในหนูที่ถูก

เหนี่ยวนําใหเกิดภาวะความดันโลหิตสูงโดย L-NAME

chainarongt@hotmail.com

ศ.ดร. ผาสุก มหรรฆานุเคราะห มหาวิทยาลัยเชียงใหม การจําลองใบหนาจากกะโหลกมนุษยคนไทย pasuk034@gmail.com

รศ.ดร. กุลธิดา ชัยธีระยานนท มหาวิทยาลัยมหิดล สารสกัด saponin จากปลิงทะเลขาวควมคุมกลูโคสเมตาบอลิซึมของ

เซลลมะเร็งเตานมมนุษยในภาวะน้ําตาลในเลือดสูง

kulathida.cha@mahidol.ac.th

รศ.ดร. ไกร มีมล มหาวิทยาลัยมหิดล ศักยภาพทางเภสัชวิทยาของสารสกัดจากสาหรายพวงองุนและ

สาหรายลิ้นมังกรในการตานความแกและโรคความเสื่อมของระบบ

ประสาท

krai.mee@mahidol.ac.th

กายวิภาคศาสตรและชีววิทยา

โครงสราง

รศ.ดร. ยสวันต ตินิกุล มหาวิทยาลัยมหิดล การศึกษาคุณลักษณะ การกระจาย และการเปลี่ยนระดับของนิวโรเปป

ไทดเอฟในระบบทางเดินอาหาร และหนาที่ในการควบคุมการกิน

อาหารและการเติบโตที่สัมพันธกับการพัฒนาของรังไขในกุงกามกราม

เพศเมีย

anatch2002@gmail.com

ผศ.ดร. รพีพรรณ วานิชวิริยกิจ มหาวิทยาลัยมหิดล การตรวจวินิจฉัยเชื้อกอโรคและโรคของกุงกามกรามเพื่อรองรับการ

ขยายตัวของอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุงกามกรามในประเทศไทย

rapeepun.van@mahidol.ac.th

ความหลากหลายทางชีวภาพ

และชีววิทยาชาติพันธุ

รศ.ดร. ชโลบล วงศสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม อัตราเสี่ยงการติดพยาธิใบไมวงศ Echinostomatidae ในหอยน้ําจืดใน

เขตภาคเหนือตอนบนประเทศไทย

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 

จันทรประทีป

นภาธร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วิธีทางวิศวกรรมชีวเคมีและเมแทบอลิกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

พอลิเมอรยอยสลายไดทางชีวภาพโดยใชแหลงคารบอนราคาถูกและ

การเตรียมฟลมวัสดุเชิงประกอบชีวภาพ

suchada.cha@chula.ac.th

ชื่อ-นามสกุล อาจารยที่ปรึกษา



สาขาวิชา มหาวิทยาลัย หัวขอวิทยานิพนธที่คาดวาจะใหนักศึกษาทําวิจัย email อาจารยที่ปรึกษาชื่อ-นามสกุล อาจารยที่ปรึกษา

ผศ.ดร. กรรณิการ ดวงมาลย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ความหลากหลายทางชีวภาพของแอคติโนแบคทีเรียจากเขตรักษาพันธุ

สัตวปาหวยขาแขงและการใชควบคุมโรคพืช

fscikkd@ku.ac.th

รศ.ดร. กัญจนา ธีระกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร การปรับปรุงสายพันธุแบคทีเรียกรดน้ําสมทนรอนเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตนาโนเซลลูโลสจากแบคทีเรีย

fscignt@ku.ac.th

ผศ.ดร. นันทนา สีสุข มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ความหลากหลายของแบคทีเรียผลิตไลเปสและการประยุกตใช fscints@ku.ac.th

ผศ.ดร. อิงอร กิมกง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร การศึกษาผลของสารสกัดจากเห็ดในการตานเซลลมะเร็ง fsciiok@ku.ac.th

ผศ.ดร. ชีวาพัฒน แซจึง มหาวิทยาลัยขอนแกน การศึกษาองคประกอบแคโรทีนอยด กิจกรรมของสารตานอนุมูลอิสระ

 และการขยายขนาดการผลิตแคโรทีนอยดจากแบคทีเรียสีมวงเพื่อผลิต

เปนผลิตภัณฑเพิ่มมูลคา

chewap@kku.ac.th

ผศ.ดร. วิไลลักษณ ศิริพรอดุลศิลป มหาวิทยาลัยขอนแกน การพัฒนาชุดทดสอบสารโลหะหนักโดยใชแบคทีเรียไบโอเซนเซอร swilai@kku.ac.th

ผศ.ดร. สุรศักดิ์ ศิริพรอดุลศิลป มหาวิทยาลัยขอนแกน การศึกษาแบคทีเรียเพื่อปรับปรุงการสังเคราะหและสะสมแปงในเมล็ด

ขาวที่ปลอดภัยจากการสะสมสารหนู

surasak@kku.ac.th

ผศ.ดร. โสรัจสิริ เจริญสุดใจ มหาวิทยาลัยขอนแกน บทบาทของดีเอ็นเอภายนอกเซลลและการสรางไบโอฟลมของ B. 

pseudomallei

sorujsr@kku.ac.th

ผศ.ดร. บดินทร บุตรอินทร มหาวิทยาลัยเชียงใหม การตอบสนองตอความเครียดของเชื้อ Mycobacterium 

tuberculosis กับการรักษาดวยยา isoniazid

royter99@hotmail.com

รศ.ดร. สุทธิรัตน สิทธิศักดิ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร การศึกษาทางอณูชีววิทยาของแบคเทอริโอเฟจที่จําเพาะตอเชื้อ อซินิ

โตแบคเตอร บอมแมนนิไอ เพื่อการประยุกตใชโปรตีนและเปปไทด

จากแบคเทอริโอเฟจ

sutthirats@nu.ac.th

รศ.ดร. สุธาทิพย พงษเจริญ มหาวิทยาลัยนเรศวร การสงสัญญาณผานรีเซ็บเตอรของทีลิมโฟซัยตชนิดแกมมาเดลตา sutatipp@nu.ac.th

ดร. อัญชลี ฐานวิสัย มหาวิทยาลัยนเรศวร การเสริมฤทธิ์และกลไกของสารสกัดจากแบคทีเรีย 

xenorhabdus/photorhabdus รวมกับยาปฏิชีวนะตอแบคทีเรียดื้อยา

aunchaleet@nu.ac.th

ผศ.ดร. ณัฐวรรณ เสริมวิทยวงศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร การใชแบคทีเรียที่ผลิตกรดแลคติกเปนตัวควบคุมทางชีวภาพในการ

ยับยั้งเชื้อ Vibrio alginolyticus ที่กอโรคในสัตวน้ํา

natthawan.k@psu.ac.th



สาขาวิชา มหาวิทยาลัย หัวขอวิทยานิพนธที่คาดวาจะใหนักศึกษาทําวิจัย email อาจารยที่ปรึกษาชื่อ-นามสกุล อาจารยที่ปรึกษา

จุลชีววิทยาทางการแพทย รศ.ดร. ธนาภัทร ปาลกะ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย แมโครฝาจที่อยูรวมกับมะเร็งโดยใชการเลี้ยงเซลลแบบสามมิติ tanapat.p@chula.ac.th

ผศ.ดร. ศิวะพร บุณยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย การคนหาโมเลกุลเปาหมายและการศึกษาประสิทธิภาพตานฟลาวิไวรัส

ระดับพรีคลินิกของฟลาโวนอยดที่มีฤทธิ์

siwaporn.b@chula.ac.th

ศ.ดร. สันนิภา สุรทัตต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คุณสมบัติของ immunodominant epitope ของเชื้อไวรัสพี อาร 

อาร เอส ที่จําเพาะตอเม็ดเลือดขาวชนิด cytotoxic และ regulatory 

T lymphocyte

sanipa.s@chula.ac.th

ผศ.ดร. เกียรติไชย ฟกศรี มหาวิทยาลัยขอนแกน การพัฒนาวิธีการหาลําดับพันธุกรรมทั้งจีโนมเชื้อ Mycobacterium 

tuberculosis จากสิ่งสงตรวจโดยตรงเพื่อการตรวจวินิจฉัยวัณโรคดื้อ

ยา

kiatichai@kku.ac.th

รศ.ดร. ทิพยา เอกลักษณานันท มหาวิทยาลัยขอนแกน บทบาทของการติดเชื้อรวมระหวาง EBV และ HPV ตอการเกิดมะเร็ง

ชองปาก

tipeka@kku.ac.th

ผศ.ดร. พบชัย งามสกุลรุงโรจน มหาวิทยาลัยมหิดล การศึกษาเกี่ยวกับการวิวัฒนาการไปเปนเชื้อกอโรคชนิดรุนแรง

ของคริปโตคอกคัสนีโอฟอรแมน/แกตติอี้

popchai.nga@mahidol.ac.th

จุลชีววิทยาประยุกต ผศ.ดร. สกุณณี บวรสมบัติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม จุลินทรียโพรไบโอติกและสาร DSL จากคอมบูชา ที่ใชเสนใยอาหาร

ขนาดเล็กเปนวัสดุตัวกลางในรูปแบบเม็ดและแคปซูลเคลือบแอนเทอริก

เพื่อใชเปนอาหารเชิงหนาที่

sakunnee.b@cmu.ac.th

ชีวเคมี ผศ.ดร. กุลยา สมบูรณวิวัฒน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ลักษณะสมบัติเชิงหนาที่ของไมโครอารเอ็นเอตอระบบภูมิคุมกันของกุง kunlaya.s@chula.ac.th

ผศ.ดร. ศุภอรรจ ศิริกันทรมาศ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย การระบุและลักษณะสมบัติของทรานสคริปชันแฟกเตอรที่เกี่ยวของ

กับซัลเฟอรเมแทบอลิซึมในชวงการสุกของผลทุเรียน

supaart.s@chula.ac.th

ศ.ดร. อัญชลี ทัศนาขจร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ลักษณะสมบัติเชิงหนาที่ของโปรตีนฮีตช็อค 90 ของกุงขาว Penaeus 

vannamei (LvHSP90) ในการปองกันการติดเชื้อแบคทีเรีย Vibrio 

parahaemolyticus และไวรัส WSSV

anchalee.k@chula.ac.th

ผศ.ดร. ณัฐนันท ต.เทียนประเสริฐ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศักยภาพในการตานแบคทีเรียกอโรคและผลกระทบตอเซลลสิ่งมีชีวิต

ของอนุภาคนาโนซิงคออกไซดไรมลพิษ และการใชประโยชนในแปลง

ทดลองเกษตรสีเขียว

fscinnp@ku.ac.th

รศ.ดร. ประชุมพร คงเสรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร การศึกษาโครงสรางและการทํางานของเอนไซมเบตา-กลูโคซิเดสจาก

แหลงเมตาจีโนม

fscippt@ku.ac.th
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ผศ.ดร. ราตรี วงศปญญา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร การศึกษาการทํางานของโปรตีนตัวรับตอการตอบสนองการติดเชื้อกอ

โรคในกุง

fscirtw@ku.ac.th

ผศ.ดร. ศศิมนัส อุณจักร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เทคโนโลยีการสรางรีคอมบิแนนทแอนติบอดีจากสัตวน้ําเพื่อการ

พัฒนาชุดทดสอบ

sasimanas.u@ku.th

รศ.ดร. ธนเศรษฐ เสนาวงศ มหาวิทยาลัยขอนแกน ฤทธิ์ตานมะเร็งของสารประกอบ isoflavonoid ที่สกัดไดจากตนสะ

นาน (Sophora tomentosa) ในระดับ in vitro และ in vivo

sthanaset@kku.ac.th

ผศ.ดร. รินา ภัทรมานนท มหาวิทยาลัยขอนแกน การพัฒนาชุดตรวจไบโอเซนเซอรแบบรวดเร็วสําหรับตรวจหาเชื้อไวรัส

ในโรคมือเทาปาก

npattara@gmail.com

รศ.ดร. ธีระ ชีโวนรินทร มหาวิทยาลัยเชียงใหม การศึกษาฤทธิ์ปองกันมะเร็งตอมลูกหมากที่เกี่ยวของกระบวนการ

เปลี่ยนแปลงเมแทบอลิซึม

teera.c@cmu.ac.th

ศ.ดร. พรงาม เดชเกรียงไกรกุล มหาวิทยาลัยเชียงใหม การตรวจวิเคราะหภาวะเปราะบางในผูสูงอายุและผูปวยเบาหวาน

จังหวัดเชียงใหมและลําพูนที่รับประทานขาวหอมแดงโดยอาศัยตัวชี้วัด

ทางชีวภาพ

pornngarm.d@cmu.ac.th

ผศ.ดร. พรสิริ พิจการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม การศึกษาฤทธิ์ตานอวน ตานการดื้อตออินซูลินและความปลอดภัยของ

ยางไทรเลือดในหลอดทดลอง และ สัตวทดลอง

pornsiri.p@cmu.ac.th

ผศ.ดร. ศุภชัย ยอดคีรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม การศึกษากลไกทางอนูชีววิทยาของสารโปรแอนโทไซยานิดินจากขาว

แดงตอระยะกาวหนาของมะเร็งที่ถูกเหนี่ยวนําดวยสารไซโตไคนกอ

การอักเสบ

yodkeelee@hotmail.com

ศ.ดร. วิภา สุจินต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี การศึกษาโครงสรางและหนาที่ของเอนไซมสลายไคติน lytic 

polysaccharide monooxygenase จากเชื้อ Vibrio harveyi

wipa@sut.ac.th

รศ.ดร. ฤทัยวรรณ โตะทอง มหาวิทยาลัยมหิดล การรักษาแบบมุงเปาหมายจําเพาะในมะเร็งทอน้ําดี rutaiwan.toh@mahidol.ac.th

ดร. นวลพรรณ ศิรินุพงศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร คุณสมบัติการตานการอักเสบและการปรากฏการณทางเอบพิจีนิติก

ของเปปไทดจากนมผึ้ง

nualpun.s@psu.ac.th

ชีวเคมีคลินิกและอณูทาง

การแพทย

ดร. เทวฤทธิ์ สะระชนะ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย การบูรณาการการวิเคราะหทางชีววิทยาเชิงระบบและพฤติกรรม

ศาสตร เพื่อศึกษาผลของการไดรับสารรบกวนฮอรโมนขณะตั้งทอง ตอ

สมองและพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับโรคออทิซึมสเปกตรัมของลูก

tewarit.sa@chula.ac.th
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ชีวเคมีทางการแพทย ศ.ดร. พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย การศึกษาตัวบงชี้ชีวภาพใหมเพื่อการวินิจฉัยโรคมะเร็งตับระยะแรก pisittkvn@yahoo.com

ผศ.ดร. อุบล ชาออน มหาวิทยาลัยขอนแกน ตัวบงชี้การบริโภคโมโนโซเดียมกลูตาเมท และการประยุกตใช ubocha@kku.ac.th

ชีวเคมีทางการแพทยและ

ชีววิทยาโมเลกุล

ผศ.ดร. กัลยาณี สวรรยาวิสุทธิ์ มหาวิทยาลัยขอนแกน การใชเมทัลออกไซดนาโนพารติเคิลเพื่อการรักษามะเร็งทอน้ําดี kanlayanee@kkumail.com

ผศ.ดร. กุลธิดา เวทีวุฒาจารย มหาวิทยาลัยขอนแกน บทบาทของเอ็กโซโซมจากมะเร็งทอน้ําดีตอปฏิสัมพันธระหวางมะเร็ง

และเซลลไฟโบรบลาสตและบทบาทตอการดําเนินโรคมะเร็ง

kulthidava@kku.ac.th

ดร. เรณู ทานันท มหาวิทยาลัยขอนแกน กลไกตานทานภาวะเครียดออกซิเดชั่นที่สัมพันธกับการพัฒนาของ

เซลลมะเร็งทอน้ําด:ี เปาหมายใหมของการปองกันและรักษาโรคมะเร็ง

ทอน้ําดี

raynoo@kku.ac.th

ชีววิทยา ผศ.ดร. วิภู กุตะนันท มหาวิทยาลัยขอนแกน เชื้อสายพันธุกรรมของคนไทยทางภาคใต wibhu@kku.ac.th

ผศ.ดร. มัสลิน โอสถานันตกุล มหาวิทยาลัยเชียงใหม การศึกษาความหลากหลากทางชีวภาพโดยใช เอ็นไวรอนเมนทอลดีเอ็น

เอ (อีดีเอ็นเอ)

omaslin@gmail.com

ผศ.ดร. ธีรกมล เพ็งสกุล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร การแสดงออกของยีน SOCS ในยุงกนปลองไดรัสตอการติดเชื้อ

มาลาเรียชนิดพลาสโมเดียมไวแว็กซ

theerakamol.p@psu.ac.th

รศ.ดร. ประหยัด โภคฐิติยุกต มหาวิทยาลัยมหิดล การใชแบคทีเรียชนิด Endophyticเพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพการ

บําบัดสารปนเปอนอันตรายจากขยะอิเล็กทรอนิกสโดยพืช

prayad.pok@mahidol.ac.th

ผศ.ดร. สาระ บํารุงศรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร การแบงสรรทรัพยากรของคางคาวที่หากินในที่สูงโลงในภาคกลางของ

ไทย

sara.b@psu.ac.th

ชีววิทยาประยุกตในการผลิต

สัตว

ผศ.ดร. เฉลิมพล เยื้องกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลอีสาน

การศึกษาการปรับปรุงคุณภาพชานออยดวยเชื้อราที่คัดเลือก เปน

แหลงอาหารหยาบคุณภาพสูงสําหรับโคนม

chayua@hotmail.com

ดร. เสมอใจ บุรีนอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลอีสาน

ผลของการเสริมเอนไซมไซแลนเนสและเซลลูเลสจากกากมะเขือเทศ

โดยเชื้อ Aspergillus niger ในอาหารแพะตอปริมาณการกินไดอยาง

อิสระ การยอยไดของโภชนะ กระบวนการหมักในกระเพาะรูเมน 

อัตราการเจริญเติบโต องคประกอบทางเคมีและคุณภาพซาก

s_bureenok@yahoo.com

ชีววิทยาโมเลกุล รศ.ดร. ปนัดดา บุญเสริม มหาวิทยาลัยมหิดล การศึกษากลไกการทํางานระดับโมเลกุลของโปรตีนสารพิษฆาลูกน้ํายุง

จากแบคทีเรีย Lysinibacillus sphaericus

panadda.boo@mahidol.ac.th
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ชีววิทยาศาสตรเชิงระบบ รศ.ดร. ปณัฐ อนุรักษปรีดา มหาวิทยาลัยมหิดล การพัฒนาชุดทดสอบอิมมูโนวินิจฉัยสําเร็จรูปสําหรับตรวจหาเชื้อ

แอนติเจน Anaplasma platys ที่ทําใหเกิดโรคติดเชื้อพยาธิในเกล็ด

เลือดในสุนัข

Panat1@yahoo.com

ชีวศาสตรทางสัตวแพทย รศ.ดร. กรรณาภรณ สุริยผล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย การวิเคราะหโปรตีโอมิกจากน้ําลาย ซีรั่มและเนื้อเยื่อในแมวที่เปนเนื้อ

งอกตานมโดยใชวิธีเมาดิทอฟแมสสเปกโทรเมทรีและเจลซี

แมสสเปกโทรเมทร/ีแมสสเปกโทรเมทรี

pookmainz@gmail.com

ผศ.ดร. ศยามณ ศรีสุวัฒนาสกุล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ลักษณะทางกายวิภาค สรีรวิทยา รูปแบบของระบบสืบพันธุ และ

ปจจัยที่ผลตอการทํางานของระบบสืบพันธุในแพะเพศเมีย

ssayamon@chula.ac.th

ชีวสารสนเทศและชีววิทยา

ระบบ

ผศ.ดร. ตรีนุช สายทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกลาธนบุรี

การสรางแบบจําลอง Genome-scale metabolic model เพื่อ

ศึกษาการใชคารบอนในเซลลใบและรากเพื่อนําไปสูการการสรางแปง

ในรากสะสมของมันสําปะหลัง

treenut.sai@kmutt.ac.th

ผศ.ดร. ธีรพันธ เหลาเมตตาจิตต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกลาธนบุรี

การสรางเครือขายการควบคุมการแสดงออกของกลุมยีนที่เกี่ยวของ

กับกระบวนการสังเคราะหดวยแสงในไซยาโนแบคทีเรียดวยเทคนิค

ทางชีวสารสนเทศและการสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตร

teeraphan.lao@mail.kmutt.ac.t

h

เซลลตนกําเนิดและอณูชีววิทยา รศ.ดร. ศิริกุล มะโนจันทร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร การเพิ่มประสิทธิภาพการแบงตัวและการเจริญพัฒนาเปนเซลลกระดูก

ของเซลลตนกําเนิดมีเซนไคมมนุษย

bsirikul@gmail.com

พยาธิชีววิทยา ผศ.ดร. อมรรัตน เจนเซน มหาวิทยาลัยมหิดล การคนควาสารที่มีประสิทธิภาพในการชะลอวัยโดยใชโมเดลยีสต 

Sacchromyces cerevisiae

scanr@mahidol.ac.th

พยาธิชีววิทยาทางสัตวแพทย ผศ.ดร. มรกต แกวธรรมสอน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อบาบีเซียในโค 

กระบือ และเห็บ ที่พบในประเทศไทย

morakot.k@chula.ac.th

รศ.ดร. สนธยา เตียวศิริทรัพย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ความหลากหลายของโรคติดเชื้อที่มีแมลงเปนพาหะนําโรคในฟารมสุกร

 เพื่อประเมินความเสี่ยงจากสุกรสูคน

sonthayatiaw@hotmail.com

รศ.ดร. สมพร เตชะงามสุวรรณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ระบาดวิทยาเชิงโมเลกุลและการวิเคราะหไวรัสในตระกูลพารามิกโซวิริ

ดี ที่แยกไดจากตัวอยางระบบทางเดินหายใจในสุนัขในประเทศไทย

somporn62@hotmail.com

รศ.ดร. ณุวีร ประภัสระกูล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ลักษณะทางพันธุกรรมของเชื้อ เอสเชอริเชีย โคไล ที่มียีนดื้อยาโคลิ

สติน จากฟารมสุกร สิ่งแวดลอม และคนงานในฟารม

Nuvee.P@chula.ac.th

รศ.ดร. นพดล พิฬารัตน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย การพัฒนารูปแบบวัคซีนเพื่อกระตุนภูมิคุมกันเยื่อบุในปลาทับทิม nopadonpirarat@gmail.com
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ศ.ดร. รุงโรจน ธนาวงษนุเวช จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พยาธิกําเนิดของโรคอุบัติใหม PCV3 ในสุกร roongroje.t@chula.ac.th

พฤกษศาสตร รศ.ดร. ปวีณา ไตรเพิ่ม มหาวิทยาลัยมหิดล ชีววิทยาการถายเรณูและสัณฐานวิทยาของสวนที่เกี่ยวกับการสืบพันธุ

ของพืชวงศผักบุงที่หายากในประเทศไทย

paweena.tra@mahidol.edu

พันธุวิศวกรรม รศ.ดร. เกียรติทวี ชูวงศโกมล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร การศึกษากลไกการยับยั้งองนาโนบอดีมนุษยที่สามารถผานเซลลได ที่

จําเพาะตอ ไทโรซีนไคเนสของ epidermal growth factor receptor

 ตอมะเร็งปอดชนิด non-small cell

fsciktc@ku.ac.th

ศ.ดร. พรทิพภา เล็กเจริญสุข มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร การพัฒนาวิธีตรวจแบบมัลติเพลกในการวินิจฉัยแยกกลุมเชื้อที่กอโรค

ระบบทางเดินหายใจในสุกร

fvetptn@ku.ac.th

ผศ.ดร. วิน สุรเชษฐพงษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร อณูชีววิทยาของเชื้อไวรัสอุบัติใหม tilapia lake virus ในปลานิลและ

ปลานิลแดง

fvetwsp@ku.ac.th

ผศ.ดร. ศิริวรรณ พราพงษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร การสรางตนแบบวัคซีนเลปโตสไปโรซีสชนิดกินดวยโปรตีนแอนติเจนรี

คอมบิแนนทโปรตีน KU_Sej_LRR_2271 ผลิตโดยระบบการ

แสดงออกดวยแบคทีเรียสายพันธุแลคโตบาซิลลัสเกรดอาหาร

fvetsrp@ku.ac.th

พันธุศาสตร ผศ.ดร. ครศร ศรีกุลนาถ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร การปรับปรุงขอมูลจีโนมของลิงวอกและลิงแสมในระดับโครโมโซมและ

การวิเคราะหแซตเทลไลตดีเอ็นเอ

kornsorn.s@ku.ac.th

ผศ.ดร. ชัชวาล จันทราสุริยารัตน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร การคนหาและโคลนยีนตานทานโรคไหมจากแหลงพันธุกรรมขาวใน

ประเทศไทย

fscicwj@ku.ac.th

ผศ.ดร. ปยะดา จันทวงศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร การศึกษาทรานสคริปชั่นแฟคเตอรในถั่วเขียวที่มีหนาที่ควบคุมการ

ตอบสนองตอความเครียดจากสิ่งแวดลอมไดหลายชนิด

fscipdj@ku.ac.th

ผศ.ดร. วรรณรดา สุราช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตนกําเนิดของสุนับบานในประเทศไทย wunral@gmail.com

รศ.ดร. อรินทิพย ธรรมชัยพิเนต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากแอคติโนมัยสีทเอนโดไฟตเพื่อควบคุมโรค

ในออย

arinthip.t@ku.ac.th

วาริชศาสตร ผศ.ดร. ยุทธพงษ สังขนอย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ผลิตภัณฑกลาเชื้อเฮเทอโรโทรฟคไนตริไฟอิงแบคทีเรียทนเค็มสําหรับ

บําบัดสารอนินทรียไนโตรเจนในระบบการเลี้ยงกุง

yutthapong.s@psu.ac.th

วิทยาภูมิคุมกัน รศ.ดร. ชนิตรา ธุวจิตต มหาวิทยาลัยมหิดล การผลิตเซลลเดนไดรติคที่สามารถโปรแกรมตัวเองเพื่อใชเปนเซลล

ภูมิคุมกันบําบัดในการรักษามะเร็งเตานมชนิด triple negative

cthuwajit@yahoo.com
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รศ.ดร. ปนิษฎี อวิรุทธนันท มหาวิทยาลัยมหิดล บทบาทของไมโครพารทิเคิลที่เกิดจากเซลลเม็ดเลือดแดงในการทําให

เกิดความรุนแรงของโรคไขเลือดออก เพื่อนําไปสูการพัฒนาชุด

ตรวจหาตัวบงชี้ทางชีวภาพสําหรับพยากรณความรุนแรงของการติด

เชื้อไวรัสเด็งกี่

panisadee.avi@mahidol.ac.th

ผศ.ดร. ปติ ธุวจิตต มหาวิทยาลัยมหิดล การพัฒนาตัวตรวจจับจําเพาะสําหรับการวินิจฉัยมะเร็งที่มีขนาดเล็ก peti.thu@mahidol.edu

วิทยาศาสตรชีวผลิตภัณฑ ดร. ศรัณย พรหมสาย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร การจําแนกและตรวจสอบคุณสมบัติการเปนพรีไบโอติคของขาวไทย

และสมุนไพรเพื่อพัฒนาสินคาทางการเกษตรมูลคาเพิ่มที่มีศักยภาพ

saranpromsai@hotmail.com

วิทยาศาสตรชีวภาพ ศ.ดร. สุจินดา มาลัยวิจิตรนนท จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สภาวะกระดูกพรุนในหนูแรทและลิงแสมที่อยูในภาวะพรองฮอรโมน

แอนโดรเจนและฤทธิ์ของกวาวเครือขาวในการปองกันการสูญเสียมวล

กระดูก

suchinda.m@chula.ac.th

ผศ.ดร. โชติกา หยกทองวัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร การผลิตรีคอมบิแนนทโปรตีน RIP และการศึกษาผลของโปรตีน 

ribosome-inactivating protein ตอการแสดงออกของโปรตีนใน

เซลลมะเร็งชนิดตางๆ โดยเทคนิคทางโปรติโอมิกส

fscicks@ku.ac.th

ผศ.ดร. แตงออน พรหมมิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ความหลากชนิดของแมลงน้ํากินไดในประเทศไทย: คุณคาทาง

โภชนาการ ตัวบงชี้ทางชีวภาพและการสะสมทางชีวภาพ

faastop@ku.ac.th

รศ.ดร. วรรณวิภา วงศแสงนาค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ความสัมพันธของจุลินทรียในลําไสตอการแสดงออกของโรคภูมิแพ: 

การศึกษาโดยติดตามระยะยาวตั้งแตวัยทารกในประชากรไทยดวยเม

ตาจีโนมิกส

fsciwpv@ku.ac.th

ผศ.ดร. สุนทรี เพ็ชรดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บทบาทของสารสกัดขาวกลองงอกตอโรคหัวใจและหลอดเลือด fvetstr@ku.ac.th

รศ.ดร. กันทิมา สุวรรณพงศ มหาวิทยาลัยบูรพา ผลของอุณหภูมิตอการติดเชื้อโนซีมาในผึ้งพื้นเมืองของประเทศไทย guntima@buu.ac.th

รศ.ดร. อภินันท อุดมกิจ มหาวิทยาลัยมหิดล กลไกการควบคุมการแสดงออกของฮอรโมนในระบบสืบพันธุของกุง apinunt.udo@mahidol.ac.th

ดร. Eleni Gentekaki มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ความหลากหลายและองคประกอบของจุลินทรียกลุมยูคาริโอตในลําไส

ของคนเมืองและคนชนบท และปฏิสัมพันธกับชนิดของอาหารและ

ดัชนีมวลกาย

gentekaki.ele@mfu.ac.th
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วิทยาศาสตรชีวภาพประยุกต ดร. มยุรี เฟองทอง สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ บทบาทของการดัดแปลง tRNA ในเชื้อกอโรค Pseudomonas 

aeruginosa

mayuree@cri.or.th

เวชศาสตรระดับโมเลกุล รศ.ดร. ธีรพงษ กระแจะจันทร มหาวิทยาลัยมหิดล การคนหา ศึกษาหนาที่ และประยุกตใชโปรตีนที่หลั่งออกนอกเซลล

และอยูบนผิวเซลลของเขื้อ Pythium insidiosum เพื่อการวินิจฉัย

และการรักษา

mr_en@hotmail.com

รศ.ดร. เสาวรส สวัสดิวัฒน มหาวิทยาลัยมหิดล กลไกของไมโครพารติเคิลตอความบกพรองของระบบภูมิคุมกันสืบทอด

ในโรคเบตาธาลัสซีเมีย

saovaros.sva@mahidol.ac.th

สรีรวิทยา ผศ.ดร. จิราภรณ โตจรัส มหาวิทยาลัยเชียงใหม ผลของสารมอรินตอการลดความเสียหายของสมองในโมเดลหนูภาวะ

สมองขาดเลือด

sukbunteung@hotmail.com

ศ.ดร. นิพนธ ฉัตรทิพากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ผลของการเปลี่ยนแปลงการทํางานของไมโตคอนเดรียในหัวใจในหนูที่

เปนเมตาบอลิกซินโดรม

nchattip@gmail.com

ศ.ดร. สิริพร ฉัตรทิพากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ผลแทรกซอนตอไมโตรคอนเดรีย ไมโครเกลีย และ ตัวบงชี้ของอัลไซ

เมอร ในสมองหลังจากกลามเนื้อหัวใจขาดเลือดแลวมีเลือดกลับมา

เลี้ยงใหม และ การรักษาที่เปนไปได

siriporn.c@cmu.ac.th

ผศ.ดร. อนุสรณ ลังกาพินธ มหาวิทยาลัยเชียงใหม การปองกันการทําลายไตผานการลดการสรางกลูโคสใหมและความ

เปนพิษของลิปดโดยยายับยั้ง SGLT2 ในภาวะดื้อตอฮอรโมนอินซูลิน

onanusorn@yahoo.com

ศ.ดร. นรัตถพล เจริญพันธุ มหาวิทยาลัยมหิดล บทบาทของเซลลกระดูกออสติโอไซตในการควบคุมการดูดซึม

แคลเซียมที่ลําไส : แนวทางเพิ่มการดูดซึมแคลเซียมดวยการออกกําลัง

กาย

narattaphol.cha@mahidol.ac.t

h

ดร. พิศเรศ คุยตวน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ผลของโอลิโกแซ็กคาไรดจากบุกตอการรักษาโรคระบบทางเดินอาหาร

อักเสบในหนูถีบจักร

pissared.k@psu.ac.th

ผศ.ดร. เกริกวิชช ศิลปวิทยาทร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ผลของการกระตุน acetylcholine receptors ตอการทํางานของ

เซลล H9c2 ในภาวะเซลลขาดออกซิเจนแลวมีออกซิเจนกลับมาเลี้ยง

ใหม

kshinlap@gmail.com

สรีรวิทยาการสัตว รศ.ดร. สัมพันธ ธรรมเจริญ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ผลของการเสริมสารตานออกซิเดชั่นตอการทําหนาที่ของตอมน้ํานม

และปริมาณนมในแพะนมที่เลี้ยงภายใตอุณหภูมิแวดลอมสูง

sprueksagorn@hotmail.com
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สรีรวิทยาทางการแพทย รศ.ดร. พวงรัตน ภักดีโชติ มหาวิทยาลัยขอนแกน ผลของสารแทนเจอรีตินตอภาวะเมแทบอลิกซินโดรม โครงสรางและ

หนาที่ของระบบหัวใจและหลอดเลือด ตัวบงชี้การอักเสบและภาวะ

เครียดออกซิเดชันในหนูแรทเมแทบอลิกซินโดรมเนื่องจากไดรับ

อาหารที่มีคารโบไฮเดรทและไขมันสูง

ppoung@kku.ac.th

ผศ.ดร. นราวุฒิ ภาคาพรต มหาวิทยาลัยมหิดล ผลของสารสกัดมาตรฐานบัวบก อีซีเอ 233 ตอการเรียนรูและความจํา

ในหนูแรทที่มีภาวะสมองเสื่อมอัลไซเมอร

narawut.pak@mahidol.ac.th

สัตววิทยา รศ.ดร. สุปยนิตย ไมแพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ความหลากหลายและขอมูลพันธุกรรมของคลาโดเซอแรนในแหลงน้ํา

จืดบริเวณลุมแมน้ําโขง และคาบสมุทรไทย-มาเลย

fscisnm@ku.ac.th

สัตวศาสตร ดร. ธนาทิพย สุวรรณโสภี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร การศึกษาความสัมพันธทางพันธุกรรมเพื่อการปรับปรุงวันที่แมสุกร

ไมใหผลผลิตในประชากรสุกรเชิงการคา

agrtts@ku.ac.th

ผศ.ดร. ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร การวิเคราะหทางพันธุกรรมและจีโนมมิกสสําหรับลักษณะที่สําคัญทาง

เศรษฐกิจของโคเนื้อที่ถูกเลี้ยงดูภายใตสภาวะเขตรอนชื้น

agrskk@ku.ac.th

ผศ.ดร. วิบัณฑิตา จันทรกิติสกุล มหาวิทยาลัยขอนแกน การแชแข็งตัวออนภายนอกรางกายแบบผลึกแกวภายหลังการเจาะเก็บ

โอโอไซตในโคนมพันธุไทยโฮลไตน

vibuch@kku.ac.th

รศ.ดร. วุฒิไกร บุญคุม มหาวิทยาลัยขอนแกน การตรวจหายีนเครื่องหมาย และประมาณกราฟพันธุกรรมของการ

เจริญเติบโตและผลผลิตไขในไกพื้นเมืองไทยพันธุประดูหางดํา และชี 

ภายใตสภาพอากาศรอนชื้นของประเทศไทย

wuttigrai_b@yahoo.com

ผศ.ดร. สาวิตรี วงศตั้งถิ่นฐาน มหาวิทยาลัยขอนแกน การศึกษาการนําชีวมวลสาหรายขนาดเล็กจากไฮโดรไลเสตชานออย

เพื่อใชในอาหารไกไข

sawiwo@kku.ac.th

ผศ.ดร. อนุสรณ เชิดทอง มหาวิทยาลัยขอนแกน การปรับปรุงคุณภาพฟางขาวโดยใชกากตะกอนยีสตที่ไดจาก

กระบวนการผลิตเอทานอล ตอการใชประโยชนของอาหารและการ

ผลิตน้ํานมในสัตวเคี้ยวเอื้อง

nu_cher38@yahoo.com

ดร. Van Hien Doan มหาวิทยาลัยเชียงใหม การผลิตและการใช พรีไบโอติกชนิดใหม (ไซโลโอลิโกแซคคาไรด และ 

เพคติน) จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเพื่อทดแทนสารปฏิชีวนะใน

การเลี้ยงปลานิล

hien.d@cmu.ac.th

รศ.ดร. อาณัติ จันทรถิระติกุล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประสิทธิภาพของซีลีเนียมจากตนคะนางอกซีลีเนียมสูงตอสมรรถภาพ

การผลิต ความเขมขนของซีลีเนียมในไขและเนื้อเยื่อ และการ

ตอบสนองทางสรีรวิทยาในไกไข

anut.c@msu.ac.th
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อณูพันธุศาสตรและพันธุ

วิศวกรรม
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รศ.ดร. รัชนีวรรณ อุนแพทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ความทาทายและการพัฒนาเพปไทดที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพชนิดใหมเพื่อ
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Aunpad@yahoo.com

รศ.ดร. ฮานส รูดี กรามส มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร การศึกษาศักยภาพการปรับภูมิคุมกันของเซอรรีนโปรติเอสอินฮิบิเตอร
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การรักษามะเร็งเตานม
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ดร. วรมยญลิน ทิพยมณี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร การออกแบบโปรตีนดัดแปลงอินเตอรลิวคิน-18 ที่มีประสิทธิภาพใน

การตานมะเร็ง
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ผูปวยโรคอัลไซเมอร
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เซลลมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน
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ผศ.ดร. ศักดิ์ดา ใยนอย มหาวิทยาลัยมหิดล การสรางโปรตีนนาโนแคปซูลที่มีคุณสมบัติของเอนไซมยูริเคสและคะ

ตาเลสที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการรักษาภาวะกรดยูริก
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การปรับขนาดยาที่เหมาะสม

usa.chi@mahidol.ac.th

ปรสิตวิทยา รศ.ดร. เทวราช หลาหา มหาวิทยาลัยขอนแกน กลไกทางภูมิคุมกันและการสรางภูมิคุมกันเพื่อพัฒนาวัคซีนปองกันการ
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psomec@kku.ac.th

ผศ.ดร. อภิชาติ วิทยตะ มหาวิทยาลัยนเรศวร การศึกษาจุลกายวิภาค พันธุศาสตร และฤทธิฆาหอยของไสเดือนฝอย 

Steinernena websteri และ Heterorhabditis indica

apichatv@nu.ac.th

ประสาทวิทยา ศ.ดร. บัณฑิต เจตนสวาง มหาวิทยาลัยมหิดล บทบาทของกระบวนการอักเสบจากแคลเซียมที่เกิดขึ้นในเซลล

ประสาทที่ถูกเหนี่ยวนําดวยสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนและพยาธิ

กําเนิดของโรคจิตเภท

banthit.che@mahidol.ac.th

ประสาทวิทยาศาสตร ผศ.ดร. สุคนธา งามประมวญ มหาวิทยาลัยมหิดล การวิเคราะหทางคลินิกและโมดูลสุขภาพทางการแพทย sukonthar.nga@mahidol.edu

พยาธิวิทยาคลีนิค ดร. ธีระพงศ ศิริบูรณพิพัฒนา มหาวิทยาลัยมหิดล ตัวบงชี้ทางชีวภาพในผูปวยมัลติเพิล มัยอิโลมา teerapong.sir@mahidol.ac.th

พยาบาลศาสตร รศ.ดร. อรวรรณ แกวบุญชู มหาวิทยาลัยมหิดล การพัฒนารูปแบบการสงเสริมความสามารถในการทํางานของแรงงาน

สูงอายุนอกระบบ

orawan.kae@mahidol.ac.th

เภลัชกรรมและระบบสุขภาพ รศ.ดร. นฤมล เจริญศิริพรกุล มหาวิทยาลัยขอนแกน Development of patient self-screening and monitoring tool 

to manage and prevent severe adverse drug reactions

narumol@kku.ac.th

เภสัชกรรม ดร. ภาสวีร จันทรสุก จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ผลของไซโคลเดกตรินตอการละลายและการซึมผานของยาหยอดตา

สูตรผสม โดโซลาไมดและลาทาโนพรอสในรูปแบบออกฤทธิ์เนิ่น

สําหรับลดความดันในลูกตา

phatsawee@gmail.com

ศ.ดร. ปราณีต โอปณะโสภิต มหาวิทยาลัยศิลปากร การพัฒนาสารสกัดรกหมูเพื่อประยุกตใชทางเภสัชกรรมและ

เครื่องสําอาง

opanasopit_p@su.ac.th

เภสัชการ (หลักสูตรนานาชาต)ิ รศ.ดร. ดวงดาว ฉันทศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ตัวพาไซโครเดกซตรินระดับนาโนเมตรสําหรับการเพิ่มฤทธิ์การตานเชื้อ

แบคทีเรีย

doungdaw.cha@mahidol.ac.th

ดร. ผกาทิพย รื่นระเริงศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหิดล การพัฒนาความจําเพาะเจาะจงของอนุภาคนาโนเทอรานอสติก

สําหรับการวินิจฉัยและการรักษามะเร็ง

pakatip.rue@mahidol.ac.th

ศ.ดร. วราภรณ จรรยาประเสริฐ มหาวิทยาลัยมหิดล นาโนคอมเพล็กซของพอลิเมอรรวมพอลิคาโปรแลคโตนชนิดดัดแปลง

เปนประจุบวกเพื่อการนําสงยีน

varaporn.jun@mahidol.ac.th

รศ.ดร. สาธิต พุทธิพิพัฒนขจร มหาวิทยาลัยมหิดล การพัฒนาเทคโนโลยีวิเคราะหแบบไมทําลายตัวอยาง สําหรับ

กระบวนการผลิตยาแบบตอเนื่อง

satit.put@mahidol.ac.th
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เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ

ธรรมชาติ

รศ.ดร. จารุภา วิโยชน มหาวิทยาลัยนเรศวร การพัฒนาวัสดุปดแผลไฟโบรอินผสมวุนวานหางจระเขสําหรับใชใน

การรักษาแผลเบาหวานที่เทา : การทดลองผลิตและการศึกษาทาง

คลีนิก

jarupav@nu.ac.th

เภสัชวิทยา ศ.ดร. วิจิตรา ทัศนียกุล มหาวิทยาลัยขอนแกน ความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีนที่เกี่ยวของกับการเกิดพิษตอไข

กระดูกของยา 6-mercaptopurine ในผูปวยเด็ก acute 

lymphoblastic leukemia ชาวไทย

wichittra.tassaneeyakul@gmail.

com

ดร. ศิวนนท จิรวัฒโนทัย มหาวิทยาลัยมหิดล การศึกษากลไกการดื้อตอยารักษามะเร็งกลุมมุงเปาที่ยับยั้งซีดีเค โฟ/

ซิกซ ในมะเร็งทอน้ําดี

siwanon.jir@mahidol.ac.th

เภสัชวิทยาและพิษวิทยา รศ.ดร. ปติ จันทรวรโชติ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อิทธิพลรวมของเซลลมะเร็งตนกําเนิดและแมคโครฟาจในการควบคุม

ลักษณะที่รุนแรงของมะเร็งลําไสใหญ

pithi_chan@yahoo.com

ดร. วริษา พงศเรขนานนท จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย บทบาทของโปรตีน CAMSAP ตอความรุนแรงของมะเร็งปอด varisa.p@pharm.chula.ac.th

เภสัชศาสตร รศ.ดร. ศักดา ดาดวง มหาวิทยาลัยขอนแกน การพัฒนาใชเอนไซมไฮยาลูโรไนเดสจากน้ําพิษสัตว เพื่อประโยชนทาง

การแพทยและเภสัชกรรม

sakdad@kku.ac.th

ผศ.ดร. บราลี ปญญาวุธโธ มหาวิทยาลัยเชียงใหม การศึกษาเภสัชจลนศาสตรประชากรของยาตานไวรัสเอชไอวีในผูปวย

ไทยติดเชื้อเอชไอวี

pbaralee@yahoo.com

รศ.ดร. เพ็ญศักดิ์ จันทราวุธ มหาวิทยาลัยเชียงใหม การนําวัสดุเหลือทิ้งจากการแปรรูปผลไมมาใชเปนแหลงของเพกติน 

และการนําไปประยุกตใชทางเภสัชกรรม

pensak.amuamu@gmail.com

ผศ.ดร. วรรธิดา ชัยญาณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม การพัฒนาระบบนําสงนาโนจากสารสกัดแมลงเพื่อลดริ้วรอยเหี่ยวยน

บนผิวหนัง

Aa_Rx105@hotmail.com

รศ.ดร. อัญชลี เพิ่มสุวรรณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ความคุมคาของการใชเทคโนโลยีดานสุขภาพอยางสมเหตุสมผล unchalee.permsuwan@gmail.c

om

รศ.ดร. ชื่นจิตร กองแกว มหาวิทยาลัยนเรศวร ระบบการรายงานเหตุการณไมพึงประสงคจากการใชยาสมุนไพร chuenjid@googlemail.com

รศ.ดร. ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ มหาวิทยาลัยนเรศวร การสังเคราะหหลักฐานเชิงประจักษและการประเมินความคุมคาทาง

การแพทยในโรคหัวใจและหลอดเลือด

nui_nathorn@yahoo.com

ผศ.ดร. กฤษณี สระมุณี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลลัพธของการดูแลผูปวยโดยทีมหมอครอบครัวที่มีเภสัชกรปฐมภูมิ

รวมทีม

kritsanee.s@msu.ac.th

ผศ.ดร. ราตรี สวางจิตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม การควบคุมยาสูบและเภสัชศาสตรศึกษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต

เพื่อสงเสริมการเลิกบุหรี่

ratree.m@msu.ac.th
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ผศ.ดร. สมศักดิ์ นวลแกว มหาวิทยาลัยมหาสารคาม การศึกษาเปรียบเทียบ องคประกอบทางเคมี ความเปนพิษ และฤทธิ์

ตานมะเร็งของลูกสอลอดกอนและหลังแปรสภาพตามกรรมวิธีทางการ

แพทยแผนไทย

nualkaew@yahoo.com

รศ.ดร. เนติ สุขสมบูรณ มหาวิทยาลัยมหิดล ผลของวานหางจระเขตอการควบคุมระดับน้ําตาลในผูปวยเบาหวาน: 

การศึกษาแบบสุมที่มีกลุมควบคุม

naeti.suk@mahidol.ac.th

ดร. จุฑา ทาคาฮาชิ ยูปนคิ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร การพัฒนาผลิตภัณฑเสริมอาหารรูตินที่มีสวนผสมของนิโคทิฟลอริน chuthas@yahoo.com

รศ.ดร. จุไรทิพย หวังสินทวีกุล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร การสรางสารภูมิตานทานตอสารแปรรูปมิตรากัยนีน juraithip.w@psu.ac.th

ศ.ดร. ธีระพล ศรีชนะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ระบบนําสงยาโพลีมิกซิน บี teerapol.s@psu.ac.th

รศ.ดร. ฤดีกร วิวัฒนปฐพี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร การพัฒนาและประเมินเคอคูมินในรูปแบบยาคงคางในกระเพาะ

อาหารชนิดขยายตัว

ruedeekorn.w@psu.ac.th

รศ.ดร. ศิริพร โอโกโนกิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม การพัฒนาพอลิเมอริกไมเซลลเพื่อเพิ่มการละลายและความคงตัว

ของไลโคปน

okno2000@gmail.com

เภสัชศาสตร (หลักสูตร

นานาชาต)ิ

ผศ.ดร. ธีรพล ทิพยพยอม มหาวิทยาลัยนเรศวร ผลลัพธของการดูแลผูสูงอายุที่มีโรคเรื้อรังในสถานประกอบการเภสัช

กรรมชุมชน

teerapond@hotmail.com

ผศ.ดร. ปยะเมธ ดิลกธรสกุล มหาวิทยาลัยนเรศวร การศึกษาตนทุน ประสิทธิภาพ และความคุมทุนของหุนยนตจายยา

อัตโนมัติในประเทศไทย

piyamethd@gmail.com

เภสัชศาสตรชีวภาพ ดร. ณฐพล พรพุทธพงศ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย การศึกษาการผลิตถุงนอกเซลลใน Pichia pastoris natapol.por@gmail.com

รศ.ดร. มัลลิกา ชมนาวัง มหาวิทยาลัยมหิดล กลไกการดื้อตอยาระดับอณูวิทยาและวิธีการตรวจสอบเชื้ออะซิเนโต

แบคเตอร บอมแมนิอายในประเทศไทย

mullika.tra@mahidol.ac.th

ผศ.ดร. วิลาสินี หิรัญ

พานิช

ซาโตะ มหาวิทยาลัยมหิดล การพัฒนาวิธีการประเมินอันตรกิริยาระหวางพืชสมุนไพรกับยาโดย

การวัดจากปริมาณคารบอนไดออกไซด13ในลมหายใจออกของ

สัตวทดลอง

vilasinee.sat@mahidol.ac.th

รศ.ดร. ศุภโชค มั่งมูล มหาวิทยาลัยมหิดล เปาหมายในการรักษาและตัวชี้วัดทางชีวภาพสําหรับการรักษาและ

วินิจฉัยโรคหัวใจ

supachoke.man@mahidol.ac.t

h

เภสัชศาสตรสังคม 

เศรษฐศาสตรและการบริหาร

รศ.ดร. อาทร ริ้วไพบูลย มหาวิทยาลัยมหิดล ความทาทายของการบรรลุเปาหมายยุติโรคเอดสในประเทศไทย: การ

วิเคราะหผลตอบแทนทางสังคมของการใหบริการสุขภาพที่มีกลุม

ประชากรผูไดรับผลกระทบหลักเปนผูนําในการขับเคลื่อน

arthorn.rie@mahidol.ac.th
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โภชนศาสตร ผศ.ดร. วรางคณา ศรีจํานงค มหาวิทยาลัยมหิดล ปริมาณและชนิดของไขมันที่สอดคลองกับการลดเซลลไขมันในรางกาย

ของคนที่มียีนส แตกตางกัน

warangkana.sri@mahidol.ac.th

ระบาดวิทยา ศ.ดร. ทิพวรรณ เลียบสื่อตระกูล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร การพัฒนา ความเปนไปได และประสิทธิผลของโครงการปรับ

พฤติกรรมเพื่อลดความเสี่ยงหรือความรุนแรงของการเกิดโรคความดัน

โลหิตสูงและ/หรือเบาหวานขณะตั้งครรภ: การทดลองทางคลินิกแบบ

สุม

ltippawa@hotmail.com

วิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ รศ.ดร. จอมใจ สัจจะอารีวัฒน-

พีรพัฒนา

มหาวิทยาลัยขอนแกน การพัฒนาแปงขาวเหนียวเปนสารชวยทางยาแบบตอกโดยตรงดวยวิธี 

co-process

jomsuj@kku.ac.th

ผศ.ดร. ดวงกมล ศักดิ์เลิศสกุล มหาวิทยาลัยขอนแกน โครงรางตาขายพอลิเมอริกเจลแลนกัมและเคลย สําหรับการ

ประยุกตใชในทางชีวการแพทย

sduangk@kku.ac.th

ศ.ดร. ธเนศ พงศจรรยากุล มหาวิทยาลัยขอนแกน Preparation and evaluation of agglomerated starch-clay 

composites for use in tablets

thaned@kku.ac.th

รศ.ดร. นาถธิดา วีระปรียากูร มหาวิทยาลัยขอนแกน การศึกษาการเพิ่มการนําสงสารออกฤทธิ์จากธรรมชาติในเซลลเปา

เหมาย

natthida@kku.ac.th

ศ.ดร. วราภรณ ภูตะลุน มหาวิทยาลัยขอนแกน การพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบชะเอมเทศสําหรับผลิตภัณฑสุขภาพและเวช

สําอาง

waraporn@kku.ac.th

ผศ.ดร. วีรวรรณ อุชายภิชาติ มหาวิทยาลัยขอนแกน การศึกษาผลการยับยั้งกระบวนการกลูคูโรนิเดชันของยาอะเซตามี

โนเฟนและมอรฟนในหลอดทดลองโดยยาตานการอักเสบที่ไมใชส

เตียรอยด

veruch@kku.ac.th

วิทยาการดานยาและ

เครื่องสําอาง

ผศ.ดร. สมชาย สวัสดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ การพัฒนาและประเมินแผนฟลมรักษาบาดแผลที่สารสกัดจากใบ

สาบเสือและใบบัวบก

somchai086@hotmail.com

วิทยาศาสตรชีวคลินิก ศ.ดร. เกศรา ณ บางชาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร การพัฒนาแบบจําลองคอมพิวเตอรเพื่อทํานายขนาดยาที่เหมาะสมใน

การรักษาผูปวยกลุมเปราะบางที่ติดเชื้อมาลาเรีย

kesaratmu@yahoo.com

วิทยาการสืบพันธุสัตว ศ.ดร. เกวลี ฉัตรดรงค จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย การใชแอนตี้มูลเลอเรียนฮอรโมนเปนตัวชี้วัดความสมบูรณพันธุในสัตว

ปาตระกูลแมว

kaywalee.c@chula.ac.th

รศ.ดร. สุดสรร ศิริไวทยพงศ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย การพัฒนาเซลลเพาะเลี้ยงปฐมภูมิของเซลลเยื่อบุมดลูกกระบือปลัก

ไทยเพื่อการศึกษา การปฏิสัมพันธระหวางเยื่อบุมดลูกและตัวออน 

และการตอบสนองทางระบบภูมิคุมกันชนิดไมเจาะจง

s_sudson@yahoo.co.uk

ศ.ดร. มงคล เตชะกําพุ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย การปรับปรุงความสมบูรณพันธุของแพะในฟารมรายยอยดวยการใช

เทคโนโลยีชีวภาพทางระบบสืบพันธุ

Mongkol.T@chula.ac.th

mailto:Mongkol.T@chula.ac.th
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วิทยาศาสตรการเคลื่อนไหว

ของมนุษย

รศ.ดร. สุกัลยา อมตฉายา มหาวิทยาลัยขอนแกน คาอางอิงและความสําคัญของการประเมินระดับความสามารถในการ

ชวยเหลือตนเองของผูปวยบาดเจ็บไขสันหลัง

samata@kku.ac.th

วิทยาศาสตรการแพทย ผศ.ดร. กฤษณ พงศพิรุฬห จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ผลของการนวดไทยตอการลดอาการเกร็งในเด็กสมองพิการ doctorkrit@gmail.com

ดร. เดภิชา จินดาทิพย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ผลของอนุภาคทองคําระดับนาโนเมตรตอการสรางหลอดเลือดฝอย 

โดยมุงเนนศึกษาความเปลี่ยนแปลงที่เซลลเพอริไซต

depicha.j@chula.ac.th

รศ.ดร. เผด็จ สิริยะเสถียร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย การแยกและศึกษาคุณลักษณะของเชื้อไวรัสที่อาจกอโรคในริ้นฝอย

ทรายจากประเทศไทย

padetcu@gmail.com

ศ.ดร. วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย การศึกษากลไกในการพัฒนาอวัยวะที่ไมสมมาตร vorasuk.s@chula.ac.th

ศ.ดร. สุพรรณ ฟูเจริญ มหาวิทยาลัยขอนแกน การศึกษาการกลายพันธของยีนแกมมาโกลบินในคนไทย: การ

วิเคราะหฟโนไทปและจีโนไทป

supan@kku.ac.th

รศ.ดร. กรองกาญจน ชูทิพย มหาวิทยาลัยนเรศวร การศึกษาฤทธิ์การคลายตัวของหลอดเลือดแดงปอดและกลไกการออก

ฤทธิ์ของอนุพันธ quinazolines

krongkarnc@gmail.com

รศ.ดร. กรรณิการ วงศดี มหาวิทยาลัยบูรพา การควบคุมการดูดซึมแคลเซียมโดยไฟโบรบลาสตโกรทแฟคเตอร-23 

(เอฟจีเอฟ-23) ในภาวะที่รางกายตองการแคลเซียมสูง

kannikar@go.buu.ac.th

ดร. นรินทร ชางกลึงเหมาะ มหาวิทยาลัยบูรพา การสรางและประยุกตใชรีคอมบิแนนทแอนติบอดีตอโปรตีน saposin 

like protein 2 จากพยาธิใบไมตับ Fasciola gigantica

narin_bio@hotmail.com

ผศ.ดร. พรอนันต เกื้อไข มหาวิทยาลัยบูรพา การทดสอบศักยภาพการเปนวัคซีนของรีคอมบิแนนทโปรตีนลูกผสม 

ในการปองกันโรค fasciolosis gigantica

earn_patho@hotmail.com

ศ.ดร. พรรณี ปติสุทธิธรรม มหาวิทยาลัยมหิดล ประสิทธิผลและระดับภูมิตานทานของวัคซีนปองกันมะเร็งปากมดลูก punnee.pit@mahidol.ac.th

วิทยาศาสตรการสัตวแพทย รศ.ดร. กรกฎ งานวงศพาณิชย มหาวิทยาลัยเชียงใหม การคนหายีนควบคุมการเจริญงาชางเอเชีย (Elephas maximus) korakot.n@cmu.ac.th

รศ.ดร. กฤษฎากรณ พริ้งเพราะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม การพัฒนาและผลิตวัคซีนซับยูนิตตอไวรัสเฮอรปสในชางเอเชีย kidsadagon@hotmail.com

รศ.ดร. ณัฐวุฒิ สถิตเมธี มหาวิทยาลัยเชียงใหม การสรางและศึกษาคุณลักษณะของอนุภาคคลายไวรัสลูกผสมระหวาง

เชื้อกาฬโรคเปดและอหิวาตเปดไก

drneaw@gmail.com

รศ.ดร. จิรกฤตธ (ดล

รวี)

ลีลารุงระยับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม การศึกษาผลของการออกกําลังกายรวมกับการรับประทานผลไมไทย

ตอภาวะออกซิเดที่ฟสเตรสและการตานอนุมูลอิสระในระดับชีว

โมเลกุลและสรีรวิทยาในกลุมผูสูงอายุ

leela.donrawee@gmail.com
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ผศ.ดร. เฉลิมชัย ปละพงค มหาวิทยาลัยเชียงใหม การปรับกระบวนการยอยสลายแบบออโตฟากี้ของเซลลประสาทตอ

แอมีลอยด บีตา โดยใชโมเลกุลสารเชิงซอนเหล็ก-แทนนิก

c.pilapong@gmail.com

รศ.ดร. รัชดา เครสซี่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม บทบาทการเปลี่ยนแปลงไอโซฟอรมของ glucosidase II beta 

subunit ตอโปรแกรมการตายของเซลล

ratchada.cr@cmu.ac.th

ศ.ดร. วัชระ กสิณฤกษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม Identification and Functional analysis of a novel cytotoxic 

CD8 T cell and NK cell sub-populations

watchara_kasinrerk@hotmail.c

om

รศ.ดร. สาวิตรี เจียมพานิชยกุล มหาวิทยาลัยเชียงใหม ผลของอนุภาคนาโนเคอรคิวมินที่เชื่อมตอดวย anti-CD123 ตอการ

เหนี่ยวนําใหเกิดการตายของเซลลตนกําเนิดมะเร็งเม็ดเลือดขาว

chiampanich@gmail.com

ศ.ดร. สุทธิชัย กฤษณะประกรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม เพปไทดตานจุลินทรียและกระดูก suttichaikris@yahoo.com

วิทยาศาสตรชีวภาพทางสัตว

แพทย

รศ.ดร. ธีระ รักความสุข มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ระบาดวิทยาระดับโมเลกุลของไวรัสโรคขออักเสบและสมองอักเสบ

ของแพะในประเทศไทย

theera.r@ku.ac.th

ผศ.ดร. ชัยเทพ พูลเขตต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ระบาดวิทยาเชิงคํานวณของการเกิดโรคปากและเทาเปอยในประเทศ

ไทย

fvetctp@ku.ac.th

รศ.ดร. พิพัฒน อรุณวิภาส มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร การผลิตชุดสอบโรคลิวโคซิสในโค fvetpia@ku.ac.th

รศ.ดร. พิษณุ ตุลยกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร การศึกษาความเปนพิษเฉียบพลันและเรื้อรังของตับสกัดจากจระเข

โดยการกินในหนูแรท

fvetpnt@ku.ac.th

วิทยาศาสตรทางการสัตวแพทย รศ.ดร. กัมพล แกวเกษ มหาวิทยาลัยมหิดล การประยุกตใชปรีไบโอติกและโปรไบโอติกเพื่อลดการเสียหายใน

ฟารมสุกรที่มีการระบาดของโรคทองรวงติดตอในสุกร

vskkk@mahidol.ac.th

วิทยาศาสตรสุขภาพชองปาก ผศ.ดร. ณัฐวุฒิ เทือกสุบรรณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร การใชโครงรางโพลีคารโปรแลกโตน-ไฮดรอกซีอาปาไทต รวมกับ รี

คอมบิแนนซ บีเอ็มพีชนิดที่สอง เพื่อสงเสริมการสรางกระดูกใหม

nuttawut.t@psu.ac.th

วิศวกรรมชีวการแพทย ดร. สรชา ธรรมภิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร การพัฒนาอนุภาคนาโนในอุปกรณของไหลจุลภาคเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการแยกและการตรวจหาเซลลมะเร็งในกระแสเลือด

soracha.t@psu.ac.th

ผศ.ดร. สุรพงษ ชาติพันธุ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พลศาสตรของเลือดในการไหลเวียนระดับจุลภาคโดยใชการคํานวณ

ทางพลศาสตรของไหล

schatpun@gmail.com

เวชศาสตรเขตรอน (หลักสูตร

นานาชาต)ิ

ผศ.ดร. สุทัศน สุทธิประภา มหาวิทยาลัยขอนแกน การศึกษาคุณลักษณะและหนาที่ของไกลแคนในสารคัดหลั่งจากพยาธิ

ใบไมตับ

sutasu@kku.ac.th
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ศ.ดร. บรรจบ ศรีภา มหาวิทยาลัยขอนแกน กลไกการเกิดโรคพยาธิใบไมตับรวมกับการติดเชื้อเฮลิโคแบคเตอร 

ไพโลรี

banchob@kku.ac.th

เวชศาสตรชุมชน (หลักสูตร

นานาชาต)ิ

รศ.ดร. รัตนา ทรัพยบําเรอ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ผลกระทบของการสัมผัสสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชตอพัฒนาการ

ทางระบบประสาทของเด็กที่อยูในพื้นที่เกษตรกรรรม

lekratana56@gmail.com

สัตวแพทยสาธารณสุข รศ.ดร. ประภาส พัชนี มหาวิทยาลัยเชียงใหม 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

สาธารณสุขศาสตร (หลักสูตร

นานาชาต)ิ

ดร. นงลักษณ พะไกยะ มหาวิทยาลัยขอนแกน การวิเคราะหตนทุนของทีมกําลังคนดานสุขภาพที่ที่มีประสิทธิภาพใน

การใหบริการระดับปฐมภูมิ

nongpa@kku.ac.th

อาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย

รศ.ดร. อนามัย เทศกะทึก มหาวิทยาลัยบูรพา การวิเคราะหโปตีโอมิกสในพลาสมา และสารชีวเคมีในเลือดจากการ

รับสัมผัสสารเบนซีนและโทลูอีนในผูประกอบอาชีพเติมน้ํามันเชื้อเพลิง

เขตภาคตะวันออก ประเทศไทย: แนวทางคัดกรองดวยตัวบงชี้ทาง

ชีวภาพของโรคมะเร็ง

anamai@buu.ac.th

อายุรศาสตรเขตรอน 

(หลักสูตรนานาชาต)ิ

รศ.ดร. นริศรา จันทราทิตย มหาวิทยาลัยมหิดล Blood transcriptomics to develop biomarkers for 

melioidosis diagnosis and treatment response

narisara@tropmedres.ac

รศ.ดร. นัฏฐเนศวร ลับเลิศลบ มหาวิทยาลัยมหิดล การศึกษาคุณสมบัติการยับยั้งเชื้อราและเชื้อจุลชีพกอโรคบริเวณ

ผิวหนังที่พบบอยในประเทศไทยของสารเพปไทดตานจุลชีพจากหนอน

กินไขผึ้ง กลุมแกลเลอริมายซินและแกลิโอมายซิน ในหองปฏิบัติการ

และในสัตวทดลอง เพื่อการพัฒนาเวชภัณฑตานจุลชีพตนแบบชนิดทา

natthanej.lup@mahidol.ac.th

รศ.ดร. นิตยา อินทราวัฒนา มหาวิทยาลัยมหิดล Development of rapid detection of carbapenemase-

producing Enterobacteriaceae

nitaya.ind@mahidol.ac.th

รศ.ดร. เยาวพา มณีรัตน มหาวิทยาลัยมหิดล ตัวบงชี้การเกิดโรคเสนเลือดหัวใจตีบตันเฉียบพลันในกลุมผูปวยไทยที่มี

ไขมันในกระแสโลหิตสูงจากพันธุกรรม

yaowapa.man@mahidol.ac.th

ผศ.ดร. สันติ มณีวัชระรังษี มหาวิทยาลัยมหิดล การพัฒนาตํารับแอนติบอดีพรอมรักษาที่จําเพาะตอแอดฮีซินของเชื้อ

เลปโตสไปราสายพันธุกอโรคเพื่อใชรักษาโรคเลปโตสไปโรสิส

เฉียบพลันและรุนแรง

santi.man@mahidol.ac.th



สาขาวิชา มหาวิทยาลัย หัวขอวิทยานิพนธที่คาดวาจะใหนักศึกษาทําวิจัย email อาจารยที่ปรึกษาชื่อ-นามสกุล อาจารยที่ปรึกษา

ผศ.ดร. องอาจ มหิทธิกร มหาวิทยาลัยมหิดล การวิจัยและพัฒนาสุขภาพของเด็กกอนวัยเรียนและวัยเรียนในเขต

ชนบท เพื่อปองกันโรคติดเชื้อโปรโตซัวทางเดินอาหาร และการ

ตรวจหาเชื้อกอโรคในสัตวเลี้ยงปศุสัตวและสิ่งแวดลอมเพื่อประเมิน

ความเสี่ยงของเด็กในการติดเชื้อ

aongart.mah@mahidol.ac.th

ผศ.ดร. อุรุษา แทนขํา มหาวิทยาลัยมหิดล การศึกษาจลนศาสตรและประสิทธิภาพของสารสกัดรากหนอนตายห

ยากเพื่อฆาพยาธิตัวจี๊ดในหนูทดลอง

urusa.tha@mahidol.ac.th

อายุรศาสตรสัตวแพทย ผศ.ดร. ชัยเดช อินทรชัยศรี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย การประยุกตใชกระบวนการวิเคราะหเซ็ตขอมูลขนาดใหญเพื่อการ

จัดการที่เหมาะสมในการบริหารธุรกิจน้ํานมโคทั้งระบบ

chaidate@gmail.com

รศ.ดร. สมศักดิ์ ภัคภิญโญ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย การกอโรค ความรุนแรง การควบคุมและปองกันโรคติดเชื้อ มัยโค

พลาสมา ซิโนวิอี ที่แยกไดในสัตวปกของประเทศไทย

somsak.pa@chula.ac.th

ผศ.ดร. สิริลักษณ สุรเชษฐพงษ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย การศึกษาตัวบงชี้ชีวภาพการเปลี่ยนแปลงโครงสรางหลอดเลือดพัลโม

นารีอาเทอรีในสุนัขที่มีภาวะความดันปอดสูง

sirilakd27@gmail.com



6. กลุมสาขาวิทยาศาสตรการเกษตร

สาขาวิชา มหาวิทยาลัย หัวขอวิทยานิพนธที่คาดวาจะใหนักศึกษาทําวิจัย email อาจารยที่ปรึกษา

การปรับปรุงพันธุพืช ผศ.ดร. ประกิจ สมทา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ความหลากหลายทางพันธุกรรมและพันธุศาสตรของการปลูกเลี้ยงของ

ถั่วแปบ (Lablab purpureus)

pksomta@gmail.com

ดร. ศิวเรศ อารีกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยา

เขตกําแพงแสน

การวางตําแหนงและคนหายีนทควบคุมลักษณะพิเศษของปากใบขาว

เพื่อการพัฒนาพันธุขาวที่ปรับตัวไดดีตอสภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง

arikit@gmail.com

เกษตรศาสตร ผศ.ดร. อิศนันท วิวัฒนรัตนบุตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา

คุณทหารลาดกระบัง

การควบคุมโดยชีววิธีในยุงพาหะของเชื้อไวรัสไขเลือดออกในประเทศ

ไทยแบบบูรณาการโดยใชโคพีพอดและแบคทีเรีย Wolbachia

itsanun.wi@kmitl.ac.th

เทคโนโลยีการผลิตสัตว ดร. วิทธวัช โมฬี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี การผลิตเนื้อไกสุขภาพ โดยการเสริมแหลงไขมันที่มีคุณสมบัติเปนสาร

ตานอนุมูลอิสระรวมกับแหลงไขมันที่มีกรดไขมันชนิดโอเมกา-3 สูง

wittawat@sut.ac.th

ผศ.ดร. สมร พรชื่นชูวงศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเก็บรักษาน้ําเชื้อปลาน้ําจืดแบบแช

แข็ง เพื่อความมั่นคงทางอาหารและเพื่อการอนุรักษ

samorn@sut.ac.th

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

เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว รศ.ดร. อรรัตน มงคลพร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บทบาทของคิวติเคิลกับความตานทานโรคแอนแทรคโนสในผลพริก orarat.m@ku.th

เทคโนโลยีอาหาร รศ.ดร. นันทวัน เทอดไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไมโครเวฟในการทําสุกอาหารและผลตอคุณคาทางโภชนาการ faginwt@ku.ac.th

ปฐพีวิทยา ผศ.ดร. วรชาติ วิศวพิพัฒน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กลไกการเกิดแรจุลธาตุฟอสเฟตในดินปลูกมันสําปะหลัง worachart.w@ku.th

พัฒนาทรัพยากรและสงเสริม

การเกษตร

ผศ.ดร. พุฒิสรรค เครือคํา มหาวิทยาลัยแมโจ การพัฒนารูปแบบการทําเกษตรกรรมอยางยั่งยืนภายใตการประยุกตใช

ศาสตรพระราชาของชุมชนทองถิ่นบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม

rungsun14@hotmail.com

พืชไร ดร. ตอนภา ผุสดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม การบงบอก SNPs และ EST-SSRs ที่เกี่ยวของกับคุณภาพพิเศษในขาว

พันธุพื้นเมืองจากภาคเหนือของประเทศไทย

tonapha.p@cmu.ac.th

พืชไรนา รศ.ดร. ปรเมศ บรรเทิง มหาวิทยาลัยขอนแกน การประยุกตใชแบบจําลองการเจริญเติบโตของพืชเพื่อศึกษาการ

ตอบสนองของพันธุมันสําปะหลังตอการจัดการน้ําที่แตกตางกัน

bporam@kku.ac.th

ชื่อ-นามสกุล อาจารยที่ปรึกษา



สาขาวิชา มหาวิทยาลัย หัวขอวิทยานิพนธที่คาดวาจะใหนักศึกษาทําวิจัย email อาจารยที่ปรึกษาชื่อ-นามสกุล อาจารยที่ปรึกษา

ผศ.ดร. วรรณวิภา แกวประดิษฐ 

พลพินิจ

มหาวิทยาลัยขอนแกน อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงการจัดการใบออยกอนเก็บเกี่ยวจากการ

เผาใบเปนการคงเศษซากใบออยคลุมแปลงที่มีผลตอสมดุลของ

ไนโตรเจน-คารบอนและผลผลิตของออย

wanwka@kku.ac.th

เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา รศ.ดร. สุภาวดี พุมพวง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร Applications of genomic approaches for sustainability of 

Asian sea bass aquaculture

supawadee.p@ku.ac.th

ผศ.ดร. บัณฑิต ยวงสรอย มหาวิทยาลัยขอนแกน การพัฒนาอาหารไมโครเอนแคปซูลสําหรับการอนุบาลลูกปลาบึก bundyu@kku.ac.th

วนศาสตร รศ.ดร. ดวงใจ ศุขเฉลิม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร การศึกษาพฤษศาสตรพื้นบานชั้นสูงของพืชสมุนไพรในตํารับยารักษา

โรคมะเร็งของประเทศไทย

ffordcs@ku.ac.th

รศ.ดร. ดอกรัก มารอด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พลวัตปาดิบแลงและการกระจายเชิงพื้นที่ของพรรณไมในแปลงถาวร 

สถานีวิจัยสิ่งแวดลอมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา

dokrak.m@ku.ac.th

วิทยาศาสตรทางทะเล ดร. ธนัสพงษ โภควนิช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร การประยุกตใชแบบจําลองเพื่อศึกษาการแพรกระจายและการเคลื่อน

ตัวของขยะทะเลในบริเวณอาวไทย

pokavanich.t@gmail.com

สหวิทยาการเกษตร ผศ.ดร. สิริวัฒน สาครวาสี มหาวิทยาลัยแมโจ การพัฒนาระบบโรงงานพืช (Plant Factory) เพื่อการผลิตผักในเชิง

พาณิชยในประเทศไทย

siriwat@mju.ac.th

อุตสาหกรรมเกษตร รศ.ดร. นิรมล อุตมอาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม การพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องดื่มฟงชั่นจากขาวสีของไทย เพื่อชะลอวัย

สําหรับผูสูงอายุ

niramon.u@cmu.ac.th

รศ.ดร. มนัส ชัยจันทร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ การสกัดโปรตีนจากกั้งตั๊กแตนทั้งตัวดวยกระบวนการปรับเปลี่ยนพีเอช

และการพัฒนากระบวนการตอเนื่องเพื่อเก็บเกี่ยวไคโตแซนจากเศษ

ตะกอน

cmanat@wu.ac.th

ผศ.ดร. วรวรรณ พันพิพัฒน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ การผลิตโมโนลอรินจากน้ํามันเนื้อเมล็ดในปาลมและการประยุกตใชใน

การยืดอายุการเก็บรักษาปลาแมคเคอเรล

pworawan@wu.ac.th



7. กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์  (ขอ้มลู ณ วันที ่6 กันยายน 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

ผศ.ดร. ภทัราวดี มากมี มหาวิทยาลัยบรูพา การพฒันาพฤติกรรมดูแลสุขภาพดิจิทลัของวัยท างาน: การวิเคราะห์
โมเดลพหรุะดับแบบผสานวิธี

pattrawadee@gmail.com

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



สาขาวิชา มหาวิทยาลยั หวัขอ้วิทยานิพนธ์ที่คาดว่าจะใหนั้กศึกษาท าวิจยั email อาจารยท์ี่ปรึกษาชื่อ-นามสกุล อาจารยท์ี่ปรึกษา
ผศ.ดร. สมศักด์ิ อมรสิริพงศ์ มหาวิทยาลัยมหดิล การพฒันาชุมชนต้นแบบเศรษฐกจิพอเพยีงสู่ความเปน็เมอืงทั่วถึงของ 

กรุงเทพมหานคร
amornsiriphong@gmail.com

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
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พฒันาสังคม ดร. กนัตพฒัน์ อนศัุกด์ิเสถียร มหาวิทยาลัยนเรศวร ภาพสะทอ้นการเจ็บปว่ยทางสังคม ผ่านมมุมองของเยาวชนในสถาน

พนิจิและคุ้มครองเด็กและเยาวชนด้วยกระบวนการศิลปะบ าบดั
kantabhata@nu.ac.th

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

ศ.ดร. สุภางค์ จันทวานชิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การศึกษาเชิงเปรียบเทยีบเร่ืองเครือข่ายแรงงานข้ามชาติและการ
พฒันาสังคม กรณีศึกษา จังหวัดสมทุรสาครและสมทุรปราการ

chansupang@gmail.com

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

wanlapats@hotmail.com
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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

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



สาขาวิชา มหาวิทยาลยั หวัขอ้วิทยานิพนธ์ที่คาดว่าจะใหนั้กศึกษาท าวิจยั email อาจารยท์ี่ปรึกษาชื่อ-นามสกุล อาจารยท์ี่ปรึกษา
ผศ.ดร. อรัญญา ศิริผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การเคล่ือนย้ายและอทิธิพลจีนในอษุาคเนย์ aranyas@yahoo.com

ดร. อกัขราภศุิทธิ์ ลูนละวัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การสร้างนวัตกรรมรูปแบบจ าลองสามมติิความหลากหลายของ
ประเพณีวัฒนธรรมในภมูภิาคอาเชี่ยนประดิษฐานไว้บนแผ่นดิน
ล้านนาของนครเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย

Thanit_loonlawan@hotmail.c
om

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. กลุมสาขามนุษยศาสตร   (ขอมูล ณ วันที่ 5 เมษายน 2561)

สาขาวิชา มหาวิทยาลัย หัวขอวิทยานิพนธที่คาดวาจะใหนักศึกษาทําวิจัย email อาจารยที่ปรึกษา

การศึกษาปฐมวัย ดร. ปนัฐษรณ จารุชัยนิวัฒน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย การวิจัยและพัฒนารูปแบบการอบรมครูประจําการปฐมวัยเพื่อปรับชุด

ความคิดในการจัดประสบการณการเรียนรูวิทยาศาสตรสําหรับเด็กวัย

อนุบาล

tpattamasiri@hotmail.com

ผศ.ดร. ศศิลักษณ ขยันกิจ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย การพัฒนากระบวนการเสริมสรางความสามารถของครูในการสงเสริมสุข

ภาวะทางอารมณและสังคมแกเด็กปฐมวัย

preawja@hotmail.com

นิเทศศาสตร รศ.ดร. จันทิมา เขียวแกว มหาวิทยาลัยหอการคา การสื่อสารการตลาดของอุตสาหกรรมยาและการรูเทาทันการสื่อสาร

การตลาดดานยาของผูบริโภคและบุคลากรทางการแพทยในประเทศไทย

jantima.kheokao@gmail.com

ภาษาศาสตร ผศ.ดร. พิทยาวัฒน พิทยาภรณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โครงสรางสัทสัมพันธของคําประสมภาษาไทยจากมุมมองการกลายเปน

คําศัพท: การศึกษาคาระยะเวลาของคําประสม

pittayawat@gmail.com

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

ดร. พัทธชนก กิติกานันท มหาวิทยาลัยนเรศวร การใชโมบายแอพในการฝกการฟงเสียงภาษาอังกฤษของคนไทย nicenanina@gmail.com

ผศ.ดร. ศิริเพ็ญ อึ้งสิทธิพูนพร มหาวิทยาลัยมหิดล การพรรณนาภาษาและการบันทึกภาษา วัฒนธรรม และการธํารงรักษา

ภาษากลุมชาติพันธุในประเทศไทย

siripen.ung@mahidol.edu

ภาษาอังกฤษ ผศ.ดร. รักสงบ วิจิตรโสภณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ภาษาศาสตรคลังขอมูลกับหนังสือเรียนภาษาอังกฤษที่ใชในมหาวิทยาลัย

ในประเทศไทย

rwijitsopon@gmail.com

ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนา

วิชาชีพ

ดร. ศศิมา จารุบุษป มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง การจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษในชุมชนโดยการบูรณาการการสอนโดยใช

ปญหาเปนฐานและการเรียนรูดวยการบริการสังคม

sasima@mfu.ac.th

ศิลปะการออกแบบ ศ. เอกชาติ จันอุไรรัตน มหาวิทยาลัยศิลปากร การอนุรักษและฟนฟูสิ่งทอและเสนใยทอมือของไทย ejeak9@gmail.com

สหวิทยาการ รศ.ดร. ศักดิ์ชัย เลิศพานิชพันธุ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร การพัฒนาบทบาทของศาลเยาวชนและครอบครัวในการแกไขบําบัดฟนฟู

เด็กและเยาวชน

sakchai_tu@hotmail.com

ศ.ดร. เสมอชัย พูลสุวรรณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วัฒนธรรมกระฏมพี กับการกอเกิดสํานักชางศิลปะตามวัดในเมืองเพชรบุรี samerchai@hotmail.com

ชื่อ-นามสกุล อาจารยที่ปรึกษา



ผศ.ดร. สินิทธ สิทธิรักษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ความยุติธรรมอันลาชา (จดหมายรองเรียน 499 ฉบับ และอีก 30 ป กับ

การฟองรองคดีในศาล) : ศึกษาการตอสูเพื่อสิทธิในที่ทํากินของหญิงราก

หญา ผาน ‘จดหมายเหต’ุ และเอกสารคดีความ (2511 - 2561) ในมุมมอง

สตรีนิยมสายหลังอาณานิคม

sinith2010@yahoo.com
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