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รายช่ือผู้ได้รับทุนอุดหนุนการท ากิจกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย แผนงานวิจัยทุนบัณฑิตศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ 2560 

ล าดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ อาจารย์ท่ีปรึกษา คณะ 
1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ระดับปริญญาเอก 
ด้านการแพทย์ สาธารณสุข 

1 การพัฒนารูปแบบการจัดการ
ส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกัน
อันตรายทางสุขภาพในชุมชนที่
ประสบภาวะอุทกภัย                             

นายวิปัศย์กร  คล้ายเกตุ รศ.ดร.เรณุมาศ  มาอุ่น 
 

คณะศึกษาศาสตร์ 

2 การวิเคราะห์โหมดแกลเลอรี่วิส
เฟอริ่งก าเนิดโดยเรโซเนเตอร์วง
แหวนแบบไม่เป็นเชิงเส้น 

นายประทีป  ภัทราคร รศ.ดร.สุรศักดิ์ เชียงกา 
 

คณะวิทยาศาสตร์    

3 แบบจ าลองการแพร่เชื้อส าหรับ
วัณโรคดื้อยา 

นายตั้ม บุญรอด ผศ.ดร.ลี่ล ี อิงศรีสว่าง 
 

คณะวิทยาศาสตร์ 

ด้านบริหารจัดการทรัพยากรน  าและสิ่งแวดล้อม 
4 การชักน าการสร้างแคโรทีนอยด์

ในสาหร่าย Dunaliella salina 
และ Dunaliella viridis ด้วย 
แสงยูวีซี 

นางสาวทัศนภา 
ว่องสนั่นศิลป์ 

 
 

รศ.ดร.นิรันดร์   
จันทวงศ์ 

 

คณะวิทยาศาสตร์ 

5 ความหลากหลายและศักยภาพ
การผลิตสารกลุ่มแคโรทีนอยด์
ของสาหร่ายสีเขียวบนบกสกุล 
Trentepohlia ในเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าเชียงดาวทางภาคเหนือ
ของประเทศไทย  

นายสันติ สาระพล อาจารย์ณัฎฐา เสนีวาส 
 

คณะวิทยาศาสตร์ 

6 การยืนหยัดของชุมชนเพ่ือการ
ด ารงอยู่ในพ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซาก
จังหวัดนครสวรรค์ 

นางสาวสาวิตรี  
สอาดเทียน 

รศ.ดร.ประสงค์  
ตันพิชัย 

 

คณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์ 

7 การขับ เคลื่ อนชุมชนประมง
พ้ืนบ้านด้วยการจัดการความรู้
เ พ่ื อ ก า ร อ นุ รั ก ษ์ แ ล ะ ฟ้ื น ฟู
ทรัพยากรชายฝั่งทะเลอ่าวไทย 
จังหวัดสงขลา 

นายสายัญ  ทองศรี ผศ.วรรณี  เนียมหอม 
 

คณะศึกษาศาสตร์และ 
พัฒนศาสตร์ 

8 แบบจ าลองเชิงพ้ืนที่เพ่ือจ าแนก
ความเหมาะสมของที่ดินส าหรับ
การปลูกไม้จันทร์ทองเทศในเขต
พ้ืนที่ โครงการหลวง  จั งหวัด
เชียงใหม่ 

นายภาติยะ พัฒนาศักดิ์ ดร.วาทินี สวนผกา 
 

คณะโครงการบัณฑิตศึกษา 
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ล าดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ อาจารย์ท่ีปรึกษา คณะ 
9 พฤกษเคมีเปรียบเทียบของพืช

สกุลสันโสก (วงศ์ส้ม) และฤทธิ์
ทางชีวภาพ 

นางสาวณัฐวดี วงษ์เทศ รศ.ดร.สรัญญา  
วัชโรทัย 

 

คณะวิทยาศาสตร์ 

ด้านการศึกษา การพัฒนาจิต พฤติกรรมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม 
10 การบูรณาการกรอบอ้างอิงทาง

ภาษา (The CEFR) กับกิจกรรม
การใช้ โครงงานเ พ่ือส่ ง เสริม
ความสามารถในการสื่ อสาร
ระหว่างวัฒนธรรมของนักศึกษา
ไทยในระดับมหาวิทยาลัย 

นางสาวกนกเนตร   
วรวงษ ์

ผศ.ดร.กาญจนา  
ชาตตระกูล 

 

คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 

11 การพัฒนาแบบจ าลองการเรียน
การสอนบนเว็บโดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน  เ พ่ือส่ง เสริมการรู้ดิจิทัล 
ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

นางสาวธิดา   
แซ่ชั้น  

 

รศ.ดร.ณรงค์ สมพงษ์ 
 

คณะศึกษาศาสตร์ 

12 การพัฒนารูปแบบการเป็นศูนย์กลาง
การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ของ
ประเทศไทย 

นางสาวอรสา  ชูสกุล รศ.ดร.นาตยา  
ปิลันธนานนท์ 

 
 

คณะศึกษาศาสตร์ 

13 การพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยน
พฤติ กรรมการดื่ ม เครื่ องดื่ ม
แอลกอฮอล์ของนักศึกษาปริญญาตรี  
สถาบันการพลศึกษา 

นายจักรกฤษณ์   
พลราชม 

ผศ.ดร.กรัณฑรัตน์   
บุญช่วยธนาสิทธิ ์

 

คณะศึกษาศาสตร์ 

14 การพัฒนากระบวนการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมความสามารถใน
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
โดย ใช้การสร้ า งตั วแบบเชิ ง
คณิตศาสตร์ การจัดการเรียนรู้
แบบ Model Eliciting 
 Activities (MEAs) แ ล ะ ก า ร
เชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์  

นางสาวขวัญหทัย  
พิกุลทอง 

ผศ.ดร.ชนิศวรา  
เลิศอมรพงษ์ 

 

คณะศึกษาศาสตร์ 

15 การพัฒนากระบวนการเรียนการ
สอนรายวิชาแคลคูลัส 1 ตาม
แนวคิดการเรียนการสอนที่แนะ
ให้รู้คิด การเรียนรู้ร่วมกัน และ
รูปแบบการแปลงของเลซส าหรับ
นักศึกษาคร ู

นางเกษสุดา   
บูรณพันศักดิ์ 

รศ.ดร.ชานนท์ จันทรา 
 
 

คณะศึกษาศาสตร์ 
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ล าดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ อาจารย์ท่ีปรึกษา คณะ 
16 การสร้างพ้ืนที่ทางสังคมสู่วิถีชีวิต

ใหม่ของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทย
ภูเขาในจังหวัดก าแพงเพชร 

นางสาวโอกามา  จ่าแกะ รศ.ดร.ประสงค์   
ตันพิชัย 

 

คณะศึกษาศาสตร์และ 
พัฒนศาสตร์ 

17 การพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับ
สะเต็มศึกษาและการออกแบบ
การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้
ใน เนื้อหาสะเต็มของนิสิตครู
สาขาวิทยาศาสตร์ 

นางสาวศิริพร   
เครือทอง 

ผศ.นันทรัตน์ เครืออินทร์ 
 

คณะศึกษาศาสตร์และ 
พัฒนศาสตร์ 

18 สามัตถิยะด้านวัจนปฏิบัติศาสตร์
ระหว่างวัฒนธรรมของนักศึกษา
ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี ที่ เ รี ย น
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลโดย
ใช้ Intercultural Interaction 
 Model (IIM) 

นางอุไรวรรณ รัตนพันธ์ 
หนูนคง 

ดร.อนามัย ด าเนตร 
 
 

คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 

ด้านการเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางด้านการเกษตร 
19 ขนาดเส้นรอบล าต้นเมื่อเปิดกรีด

ต่อปริ มาณเนื้ อยางแห้ งของ
ยางพาราพันธุ์ RRIM 600 และ
การตรวจสอบคุณภาพยางพารา
โดยใช้ เทคนิคสเปกโตรสโกปี
เนียร์อินฟราเรด 

นายสายัญ พันธ์สมบูรณ ดร.สุจินต์ เจนวีรวัฒน์ 
 

คณะศึกษาศาสตร์และ 
พัฒนศาสตร์ 

20 การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้าง
พฤติกรรมการใช้สารเคมีทาง
การเกษตรอย่างถูกต้องและ
ปลอดภัยในกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูก
ข้าว ในเขตพ้ืนที่ภาคกลาง 

นายวรพจน์  ท าเนียบ รศ.ดร.เรณุมาศ  มาอุ่น 
 

คณะศึกษาศาสตร์ 

21 การผลิตรีคอมบิแนนท์โปรตีน 
KU_Sej_LRR_2012 ของเชื้อ 
เลปโตสไปรา ด้วยแบคทีเรียกรด
แลคติค เ พ่ือการพัฒนาวัคซีน
ระบบเยื่อเมือกในปศุสัตว์ 

นางสาวฉัตรทิพย์ 
สุภัทรพาหิรผล 

ผศ.สพญ.ดร.ศิริวรรณ 
พราพงษ์ 

 

คณะโครงการสห
วิทยาการระดับ
บัณฑิตศึกษา 

22 การต้านจุลินทรีย์และปฏิกิริยา
ออกซิเดชันของไส้บรรจุไส้กรอก
ที่อัดแพร่ด้วยสารออกฤทธิ์จาก
ธรรมชาติ 

นางสาวจุฑามาศ   
ทันตะละ 

ผศ.ดร.จิตศิริ  
ราชตนะพันธุ์ 

 

คณะอุตสาหกรรม
เกษตร 
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ล าดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ อาจารย์ท่ีปรึกษา คณะ 
23 ก า ร ร ะ บุ ช นิ ด แ ล ะ ศึ ก ษ า

คุณสมบัติของโปรตีนที่มีการ
แสดงออกแตกต่างกันที่เกี่ยวข้อง
กั บ ก ร ะ บ ว น ก า ร  somatic 
embryogenesis จาก เนื้ อ เยื่ อ
ปาล์ม 

นายสุวิจักขณ์   
อรุณลักษณ์ 

ผศ.ดร.ชัชวาล  
จันทราสุริยารัตน์ 

 

คณะวิทยาศาสตร์ 

24 พารามิเตอร์ทางพันธุกรรมและ
รูปแบบทางพันธุกรรมของยีน
โปรแลคตินส าหรับลักษณะการ
ให้ผลผลิตไข่ในไก่เบตง (สายเคยู) 

นายกนก  เชาวภาษ ี ผศ.ดร.พรรณวด ี 
โสพรรณรัตน ์

 

คณะเกษตร 

25 กา ร พัฒนาผลิ ตภัณฑ์ ซุ ป กึ่ ง
ส าเร็จรูปจากข้าวกล้องไรซ์เบอรี่
ผสมร าข้าวส าหรับผู้สูงอายุ 

นางสาวพรทิพย์  
วิริยะวัฒนา 

รศ.ดร.สุนทร ีสุวรรณ
สิชณน ์

 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

26 บทบาทของบราสสิโนสเตียรอยด์มิมิ
กต่อระบบของกระบวนการสังเคราะห์
แสง และคาร์โบไฮเดรตในข้าวภายใต้
ภาวะเครียดจากอุณหภูมิสูง 

นายวีรศิลป์ สอนจรูญ รศ.ดร.คณพล จุฑามณี 
 

คณะวิทยาศาสตร์ 

27 ผลของการเสริมดีแอลเมทไธ
โอนีนไฮดรอกซีอะนาลอคและ
แคปไซซินในอาหารต่อสมรรถภาพ
การผลิ ต  จุ ลิ นทรี ย์ ใน ระบบ
ทางเดินอาหาร สัณฐานวิทยา
ของล าไส้ของไก่เนื้อที่ เลี้ยงใน
โรงเรือนแบบเปิด 

นางสาววรารัตน์ 
อาภาจิรสกุล 

ผศ.ดร.ธีรวิทย์  
เป่ยค าภา 

 

คณะเกษตร 

28 การพัฒนาและทดสอบเครื่องหมาย 
SNP เพ่ือคัดเลือกลักษณะความ
ต้านทานโรคแอนแทรคโนสของ
พริก 

นางสาววาสนา เกษหอม รศ.ดร.อรรัตน์  
มงคลพร 

 

คณะเกษตร 

29 การประยุกต์ใช้เส้นใยผลลูกตาล
ในสิ่งทอเทคนิคเพ่ือผลิตวัสดุดูด
ซับเสียง 

นางสาวกิติยาพรรณ  
โพธิ์ล่าม 

รศ.ดร.เอ็จ สโรบล 
 

คณะเกษตร 

ด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
30 องค์กรแห่งการเรียนรู้ในการจัดการ

การท่องเที่ยวโดยชุมชนในพ้ืนที่
อุทยานแห่งชาติ  ดอยอินทนนท์  
จังหวัดเชียงใหม่ 

นางสาวสุภาวิณี   
ทรงพรวาณิชย์ 

ผศ.ดร.ดรรชนี  
เอมพันธุ์ 

 

คณะวนศาสตร์ 
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ล าดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ อาจารย์ท่ีปรึกษา คณะ 
31 การวิ เคราะห์พฤติกรรมการ

ปฏิบัติตามกฎระเบียบของผู้มา
เยือนอุทยานแห่งชาติในประเทศไทย 

นายธนกฤต  สังข์เฉย รศ.ดร.นภวรรณ  
ฐานะกาญจน์  

พงษ์เขียว 
 

คณะวนศาสตร์   

ด้านวิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) 
32 ความหลากหลายของพริกป่นที่มีต่อ

อารมณ์ ความรู้สึกของผู้บริโภคและ
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ 

นายภูฤทธิ์  เงินชัย 
 

รศ.ดร.ธงชัย  
สุวรรณสิชณน์ 

 

คณะอุตสาหกรรม
เกษตร 

ระดับปริญญาโท 
ด้านบริหารจัดการทรัพยากรน  าและสิ่งแวดล้อม 

33 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศต่อการกระจายของ
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ 
ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว 
จังหวัดชัยภูมิ   

ว่าที่ร้อยตรีคชกริช 
ผลานิสงค ์

ศ.ยงยุทธ  ไตรสุรัตน์ 
 

คณะวนศาสตร์ 

34 โ คร งสร้ า ง รั ง และการสร้ า ง
อาณาจักรใหม่อย่างรวดเร็วของ
มดแดง 

นางสาวทิพากร ภูสาคร รศ.เดชา วิวัฒน์วิทยา 
 

คณะวนศาสตร์ 
 

35 ศักยภาพของแบคทีเรียทนเค็มที่
คัดแยกได้จากดินในการเป็น
แบคทีเรียส่งเสริมการเจริญของพืช 

นางสาวสุกัญญา เทพธีร์ ผศ.ดร.สาวิตร   
ตระกูลน่าเลื่อมใส 

 

คณะวิทยาศาสตร์ 

36 ปร ะสิ ท ธิ ภ า พ ใ น ก า ร ก า จั ด
แ ค ด เ มี ย ม แ ล ะ ต ะ กั่ ว ด้ ว ย
กระบวนการดูดซับของเปลือก
หอยนางรมสายพันธุ์ตะโกรม
กรามขาวและตะโกรมกรามด า 

นางสาวณัฐธิดา 
นิลประดับแก้ว 

รศ.คณิตา  ตังคณานุรักษ์ 
 

คณะสิ่งแวดล้อม 

37 การแบ่งส่วนทรัพยากรอาหารใน
ปู แ สม  (Grapsidae) บ ริ เ ว ณ
คลองโคนและแหลมใหญ่ จังหวัด
สมุทรสงคราม 

นางสาวธีรดา น้อย
ถนอม 

ผศ.ดร.ศิรประภา   
เปรมเจริญ 

 

คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 

38 การระบุชนิดและวิเคราะห์ความ
หลากหลายทางพันธุกรรมของ
จระเข้ ไทยและจระเข้น้ า เค็ม
ภายในฟาร์มโดยใช้เครื่องหมาย
ทางไมโทคอนเดรียดีเอ็นเอและ
เครื่องหมายทางนิวเคลียร์ยีน 

นายสรวิศ ลาภเบญจกุล ผศ.ดร.ครศร  
ศรีกุลนาถ 

 

คณะวิทยาศาสตร์ 
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ล าดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ อาจารย์ท่ีปรึกษา คณะ 
39 ผลกระทบจากกิจกรรมบ่อกุ้งต่อ

ประชาคมสัตว์หน้าดินขนาดใหญ่ 
บริเวณคลองโคนและแหลมใหญ่ 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

นางสาวสรนันท์   
วิธิรวาท 

ผศ.ดร.ศิรประภา  เ 
ปรมเจริญ 

 

คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 

40 ความผันแปรของการเติบโต 
รูปทรง และปริมาณแก่นของไม้
พะยูง ณ สถานีวนวัฒนวิจัยหมูสี 
จังหวัดนครราชสีมา 

นางสาวพรรษชล  
หนูเทพ 

ผศ.ดร.กอบศักดิ์  
วันธงไชย 

 

คณะวนศาสตร์ 

41 การประเมินผลผลิตของป่าชาย
เลนที่ปลูกทดแทนภายหลังการ
ท านากุ้ง ด้วยการวิเคราะห์ 
ภาพถ่ายดาวเทียม อ าเภอดอนสัก 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นางสาวขวัญเนตร   
ทองศรี 

ดร.วาทินี  สวนผกา 
 

คณะวนศาสตร์ 

42 การบรรเทาความขัดแย้งระหว่างคน
กับช้างป่า ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
สลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี 

นางสาวพิชฎารัตน์ 
พรมเหลา 

รศ.ดร.นริศ  
ภูมิภาคพันธ์ 

 

คณะวนศาสตร์ 

43 การศึกษาจ านวนโครโมโซมของ
พืชกลุ่มโมนิโลไฟต์ บริเวณเขา
แหลม อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะ
ช้าง จังหวัดตราด 

นางสาวโศภิษฐา 
ไพฑูรยากุล 

นายทัศไนย  
จารุวัฒนพันธ์ 

 

คณะเกษตร 

44 สัณฐานวิทยา การเจริญเติบโตและ
พฤติกรรมบางประการของไก่ฟ้าหาง
ลายขวางในสภาพกรงเลี้ยง 

นางสาวศุภรัตน์   
รัตนจักร ์

ศ.ดร.ยงยุทธ   
ไตรสุรัตน์ 

 

คณะวนศาสตร์ 

45 คว า มส า มา ร ถ ใน กา ร ส ร้ า ง
ตะกอนของเถ้าลอยลิกไนต์ต่อ
การบ าบัดน้ าเสียชุมชน 
เปรียบเทียบกับสารส้ม 

นางสาวกมลชนก   
กองกลุ 

รศ.ดร.นิพนธ ์  
ตังคณานุรักษ ์

 

คณะสิ่งแวดล้อม 

46 การบ าบัดน้ าเสียจากโรงงานผลิต
แป้งมันส าปะหลังด้วย 
กระบวนการทางชีวภาพโดยเติม
แหล่งสารอาหารไนโตรเจนที่
เหมาะสม 

นางสาวกุลยา   
โรจน์พานิช 

รศ.ดร.นิพนธ ์  
ตังคณานุรักษ ์

 

คณะสิ่งแวดล้อม 

47 การศึกษาไมโตคอนเดรียลจีโนม
ของเก้งหม้อ (Muntiacus feae 
Thomas and Doria) 

นางสาวสุทธิกานต์ 
ศรีสดสุข 

ผศ.ดร.สุธีร ์ ดวงใจ 
 

คณะวนศาสตร์ 
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ล าดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ อาจารย์ท่ีปรึกษา คณะ 
48 การขยายพันธุ์ เฟินก้านด าทอง

แถม (Adiantum thongthamii 
Suksathan)  
เ พ่ือการอนุรักษ์ เฟินที่มีความ
เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ในประเทศ
ไทย 

นายอนุชิต ฉิมเพ็ชร นายทัศไนย  
จารุวัฒนพันธ์ 

 

คณะเกษตร 

49 ประชากรและการใช้พ้ืนที่อาศัยของ
ช้างป่าในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 

นางสาวมนันยา  
พลาอาด 

รศ.ดร.รองลาภ สุขมาสรวง 
 

คณะวนศาสตร์ 

50 ความสามารถในการลดอุณหภูมิ
อากาศของต้นไม้บางชนิดในเขตเมือง 

นางสาวสุพรรณิการ์  
กุศลชู 

รศ.ดร.ลดาวัลย์  
พวงจิตร 

คณะวนศาสตร์ 

ด้านการขนส่งระบบรางและระบบโลจิสติกส์ 
51 การเติบโตของเมืองและความ

จ าเป็นของระบบขนส่งมวลชน
ทางรางในเมืองระยอง 

นางสาวณิชาภัทร  
เพชรแก้ว 

 

ผศ.ดร.สุภาพร แก้วกอ 
เลี่ยวไพโรจน์ 

 

คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ 

ด้านการเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางด้านการเกษตร 
52 การชักน าให้เกิดการกลายพันธุ์

ในลินเดอร์เนียโดยใช้รังสีแกมมา
ในสภาพปลอดเชื้อ 

นางสาวสุพิชชา   
สิทธินิสัยสุข 

รศ.ธัญญะ เตชะศีล
พิทักษ์ 

 

คณะเกษตร 

53 การถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรม
สองฝักต่อต้นจากสายพันธุ์ 
อินเบรดไปยังลูกผสมเดี่ยวใน
ข้าวโพด เลี้ยงสัตว์ 

นายภุมรินทร์   
เฟ่ืองเพชร 

รศ.ดร.ชูศักดิ์ จอมพุก 
 

คณะเกษตร 

54 อิทธิพลของการดัดแปรด้ วย
ความร้อนร่วมกับความชื้นต่อ
สมบัติทางเคมีเชิงฟิสิกส์ของข้าว
ไรซ์เบอรี ่ 

นายพิชิตชัย  พจนเลขา นางสาวสุพัตรา  
โพธิเศษ 

 

คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และอุตสาหกรรม

เกษตร 
55 การโคลนและการศึกษาลักษณะ

สมบัติของ mannose binding 
protein ในกุ้งกุลาด า  
(Penaeus monodon) 

นางสาวนพรัตน์   
พุ่มกุมาร 

ผศ.ดร.ราตรี  
วงศ์ปัญญา 

 

คณะวิทยาศาสตร์ 

56 การศึกษาเครื่องหมายโมเลกุล
จ าเพาะเจาะจงกับกล้วยไม้สกุล
หวาย (Dendrobium Sw.)  
ในประ เทศไทยที่ มี ส ารกลุ่ ม 
Bibenzyl โดยใช้ เทคนิ ค Inter-
Simple Sequence Repeat (ISSR) 

นางสาวอุทัยวรรณ 
ทรัพย์แก้ว 

ผศ.ดร.เฌอมาลย์  
วงศ์ชาวจันท์ 

 

คณะเกษตร 
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ล าดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ อาจารย์ท่ีปรึกษา คณะ 
57 ผลของ ไมคอร์ ไ ร ซาร่ ว มกั บ

ผลิ ตภัณฑ์ ปุ๋ ยชี วภาพต่ อการ
เจริญเติบโตของต้นกล้ากล้วยน้ าว้า
พันธุ์ปากช่อง 50 ในแปลงปลูก 

นายพีรยุทธ  สิริฐนกร ดร.อารยา อาจเจริญ 
เทียนหอม 

 

คณะเกษตร 

58 การปนเปื้อนของโลหะหนักใน
ข้าวเจ้าและข้าวเหนียวจากพ้ืนที่
เพาะปลูกบริ เวณรอบเหมือง
ทองค า 

นางสาวกานต์มณี   
ทองศรี 

รศ.ดร.นิพนธ์  
ตังคณานุรักษ์ 

 

คณะวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

59 การสั ง เคราะห์ด้ วยแสงและ
ประสิทธิภาพการใช้น้ าของใบ
ยางพารา 5 พันธุ์ ในรอบปี 

นางสาวรุ้งตะวัน   
ทาบค า 

รศ.ดร.พูนพิภพ  
เกษมทรัพย์ 

 

คณะเกษตร 

60 โรค Huanglongbing ของส้มโอ
และการใช้สารปฏิชีวนะเพ่ือการ
ควบคุมโรค   

นายศรัญญู  ใจเขื่อน
แก้ว 

รศ.ดร.อ าไพวรรณ   
ภรดร์นุวัฒน์ 

 

คณะเกษตร 

61 ความหลากหลายทางพันธุกรรม
ความรุนแรงและความสามารถ
ในการก่อโรคของเชื้อ 
Xanthomonas campestris 
 pv. citri สาเหตุโรคแคงเกอร์
มะนาว  

นางสาวอมรรัตน์   
กุสลางกูรวัฒน์ 

รศ.ดร.อ าไพวรรณ    
ภราดร์นุวัฒน ์

 

คณะเกษตร 

62 ความหลากหลายทางชีวภาพของ
เชื้อรา Dematiaceous 
 Hyphomycetes จากดินและ
พืช และประสิทธิภาพในการ
ควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืช 

นางสาวปิยาภรณ์ 
ทองบ้านไทร 

ผศ.ดร.อรอุมา เพียซ้าย 
 

คณะเกษตร 

63 สภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิต
ส า รทุ ติ ย ภู มิ ข อ ง แบ ค ที เ รี ย
ปฏิปักษ์ส าหรับใช้ควบคุมเชื้อ 
Xanthomonas oryzae pv. 
 oryzae สาเหตุโรคขอบใบแห้ง
ของข้าว 

นางสาวพัชราภรณ์ 
หอมกรุ่น 

ดร.สุพจน์  กาเซ็ม 
 

คณะเกษตร 

64 ผลของสภาวะการท าแห้งแบบ
พ่นฝอยและชนิดของสารให้
ความหวานทดแทนน้ าตาลต่อ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์น้ านม
ข้าวโพดอัดเม็ด 

นายอภิเดช   
พงษ์ประจักษ์ 

รศ.ดร.สุนทรี  
สุวรรณสิชณน์ 

 

คณะอุตสาหกรรม
เกษตร 
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ล าดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ อาจารย์ท่ีปรึกษา คณะ 
65 ความหลากหลายของเชื้อ 

 Sclerotium  rolfsii Scc. 
 สา เหตุ โ รกราก เน่ า โคนเน่ า
กล้วยไม้ และการควบคุมโรค
ด้วยเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ 

นางสาวนฤมล   
สุขวิบูลย์ 

รศ.ดร.อ าไพวรรณ   
ภราดร์นุวัฒน ์

 

คณะเกษตร 

66 การประเมินคุณภาพภายในแบบ
ไม่ท าลายตัวอย่างของมะม่วงดิบ
ด้วยเทคนิคสเปกโตรสโกปีย่าน
ใกล้อินฟราเรดและเทคนิคการ
วัดไดอิเล็กทริก 

นางสาวดวงกมล 
ด่านขับตอ้น 

รศ.ดร.ธงชัย  
สุวรรณสิชณน์ 

 

คณะอุตสาหกรรม
เกษตร 

67 ประสิทธิภาพของราที่ เ จริญ
ร่ ว มกับฟองน้ าทะ เล ในการ
ควบคุมโรคไหม้ของข้าวที่ เกิด
จากเชื้อรา  Pyricularia grisea 
Sacc 

นางสาววีณัสษา   
เอกจ านงค์ 

ผศ.ธิดา  เดชฮวบ 
 

คณะเกษตร 

68 คุณสมบัติด้านการต้านแบคทีเรีย
ก่อโรคและแบคทีเรียที่ท าให้เกิด
การเน่าเสียในอาหารของสาร
สกัดจากกระเจี๊ยบเขียวผง 

นางสาวฉัตรมณี   
น าพวก 

ดร.กุลนาถ ทองขาว 
 

คณะอุตสาหกรรม
เกษตร 

69 การเข้าท าลายและการถ่ายทอด
เชื้อผ่านทางเมล็ดของเชื้อรา 
Ustilaginoidea virens สาเหตุ
โรคดอกกระถินของข้าว 

นางสาวกัลยา   
ประกอบทรัพย์ 

รศ.ดร.สมศิริ แสงโชติ 
 

คณะเกษตร 

70 ผลของต าแหน่งใบ แสง LEDs 
และสูตรอาหารต่อการขยายพันธุ์
ฮาโวเทียในสภาพปลอดเชื้อ 

นายวศิน   
ทองพิสิฐสมบัติ 

ผศ.ดร.พัชรียา   
บุญกอแก้ว 

 

คณะเกษตร 

71 การตรวจสอบเชื้ อราที่ สร้ า ง
สารพิษอะฟลาทอกซิน และฟูโม
นิซินในผลผลิตเกษตร 

นายพิสุทธิ์ เขียวมณี ผศ.ดร.ชัยณรงค์  
รัตนกรีฑากุล 

 

คณะเกษตร 

72 การศึกษาศักยภาพของราที่เจริญ
ร่วมกับสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังใน
ทะเลในการยับยั้งการเจริญของ
เชื้อสาเหตุโรคพืช 

นางสาวธนภรณ์ 
เฉลิมศรีเมือง 

ผศ.ดร.ธิดา  เดชฮวบ 
 

คณะเกษตร 

73 ความหลากหลายทางพันธุกรรม
ของเชื้อไฟโตพลาสมาสาเหตุโรค
ไม้ดอกไม้ประดับในประเทศไทย
และการพัฒนาเทคนิคด้านชีว
โมเลกุลเพื่อการพิสูจน์โรค 

นางสาวโสภิตา   
อิศรางกูร ณ อยุธยา 

รศ.ดร.อ าไพวรรณ  
ภราดร์นุวัฒน ์

 

คณะเกษตร 
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ล าดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ อาจารย์ท่ีปรึกษา คณะ 
74 ผลของ GA3, NAA และ CPPU 

ต่อขนาดและคุณภาพผลของแก้ว
มังกร 

นายธนากร  บุญกล่ า ดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต 
 

คณะเกษตร 

ด้านวิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) 
75 การศึกษาผลของการอบแห้ง

ดักแด้ไหมด้วยไมโครเวฟร่วมกับ
สุญญากาศส าหรับการผลิตดักแด้
ไหมที่ไม่ใช้การทอดและโปรตีน
ไฮโดรไลเซท 

นายศตวรรษ  ยนต์ดัน 
 

รศ.ดร.นันทวัน  
เทอดไทย 

 

คณะอุตสาหกรรม
เกษตร 

2. มหาวิทยาลัยมหิดล  
ระดับปริญญาเอก 
ด้านการแพทย์ สาธารณสุข 

1 การตัดสินใจขยายการเกษียณอายุ
ของพยาบาลวิชาชีพซึ่งปฏิบัติงาน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

นางปุญชรัสมิ์ ศิริทรัพย์ รศ.ดร.นวรัตน์  
สุวรรณผ่อง 

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

2 ฤ ท ธิ์ ก า ร ต้ า น อ นุ มู ล อิ ส ร ะ 
และชะลอความแก่ของสารสกัด 
จากปลิ งทะเลขาว Holothuria 
scabra 

นางสาวประภาภรณ์  
จัตุจันทร์ 

ผศ.ดร.ไกร มีมล 
 

คณะวิทยาศาสตร์ 

3 ผลของพลาสติกดามข้อเท้ าแบบ 
ไม่ มี ข้ อต่ อและแบบมี ข้ อต่ อ  
ต่อการเดินในเด็กพิการทางสมอง 
ที่มีอาการเกร็งขามากกว่าแขน 

นางสาวศิวพร ลิมปนิลชาติ ผศ.ดร.สายพิณ  
ประเสริฐสุขดี 

 

คณะกายภาพบ าบัด 

4 ปัจจัยทางด้านเภสัชพันธุศาสตร์
และด้านคลินิกที่มีผลต่อภาวะ
น้ าหนักเพ่ิมและความผิดปกติ
ทางด้านเมตาบอลิซึมจากการใช้
ยาริสเพอริโดนในผู้ป่วยออทิสติก
ไทย 

นางสาวณัฐชยา แหวนวงศ ์ รศ.ดร.ชลภัทร  
สุขเกษม 

 

คณะแพทยศาสตร์  
โรงพยาลรามาธิบดี 

5 ปัจจัยร่วมทางชีววิทยาของยุง 
สิ่งแวดล้อมและมนุษย์ ที่ส่งผล
กระทบต่อความหนาแน่นตาม
ธรรมชาติของยุงลาย 

นายปฐวี  แวววับ ดร.สังสิทธิ ์  
สังวรโยธิน 

 

คณะ
เวชศาสตร์เขตร้อน 

6 เ ภ สั ช พั น ธุ ศ า ส ต ร์ ข อ ง ย า 
irinptecan กับผลกระทบทาง
คลินิกในประชากรไทย 

นางสาวเฉลิมพร  
อรรถศิลป์ 

รศ.ดร.ชลภัทร  
สุขเกษม 

 

คณะแพทยศาสตร์ 
โรงพยาบาลรามาธิบดี 

7 การพัฒนาวีธีการใหม่ซึ่งรวมการ
จัดจ าแนกชนิดทั้งในเชิงโมเลกุล

นางเรวดี  ค าเลิศ ดร.สังสิทธิ ์สังวรโยธิน 
 

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
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ล าดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ อาจารย์ท่ีปรึกษา คณะ 
และในเชิงสัณฐานวิทยา ของไร
อ่อนจากพ้ืนที่ก่อโรคสครับไทฟัส 
 

8 การพัฒนาเครื่องมือในการคัด
กรองความเสี่ยงต่อการกลับมา
รักษาซ้ าส าหรับผู้สูงอายุที่มโรค
หลอดเลือดสมอง 

นางสาวจันทรา   
แก้วภักดี 

ศ.ดร.พิมพ์พรรณ  
ศิลปสุวรรณ 

 

คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ 

9 การรอดชีพที่มีคุณภาพในผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมองชนิดสมอง
ขาดเลือดและเลือดออกในสมอง 

นางสาวนิภาพร บุตรสิงห์ ผศ.ดร.มธุรส  
ทิพยมงคลกุล 

 

คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ 

10 คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็ง
ปากมดลูก  :  แบบจ าลองเชิ ง
สาเหตุ 

นางสาวมาลี  
งามประเสริฐ 

รศ.ดร.เกศรินทร์  
อุทริยประสิทธิ์ 

 

คณะพยาบาลศาสตร์ 

11 การศึกษารูปแบบการแสดงออก
ของโปรตีนในปัสสาวะผู้ป่วย เพ่ือ
สร้างความรู้ถึงกลไกเชิงลึกใน
ความ  สัมพันธ์ ระหว่ างภาวะ
น้ าตาลกลูโคสในเลือดสูง ความ
ดันสูง และระบบการท างานของ
ไต รวมทั้งเป็นแนวทางใน การ
ค้ น ห า ตั ว บ่ ง ชี้ ท า ง สุ ข ภ า พ 
(biomarker) ต่ อ ภ า ว ะค ว า ม
ผิดปกติของระบบไตในผู้ป่วย
เบาหวาน 

นางสาวปิยดา ณ นคร ศ.ดร.ฉัตรเฉลิม  
อิศรางกูร  
ณ อยุธยา 

 

คณะเทคนิคการแพทย์ 

12 ประสบการณ์ของพยาบาลไทย
ในการ ให้ ก า รดู แ ลผู้ ป่ ว ย ใน
สถานการณ์ผู้ป่วยแออัดในห้อง
ฉุก เฉิน โรงพยาบาลตติยภูมิ  
กรุงเทพมหานคร 

นางสาวเสาวรส  คงชีพ รศ.ดร.มณี  อาภานันทิกุล 
 

คณะพยาบาลศาสตร์   

13 การขับเคลื่อนของชุมชนเพื่อบ้าน
ปลอดบุหรี่ อ าเภอธัญบุรี จังหวัด
ปทมุธานี ประเทศไทย 

ร้อยต ารวจเอกหญิง 
พีรยา  สุธีรางกูร 

รศ.ดร.สุนีย ์ละก าปั่น 
 

คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ 

ด้านการขนส่งระบบรางและระบบโลจิสติกส์ 
14 กระบวนการอ้างอิงมาตรฐานส าหรับ

โซ่ อุปทานของผลิ ตภัณฑ์ยาใน
โรงพยาบาล 

นางสาววิรัชญา  
จันพายเพ็ชร 

รศ.ดร.ดวงพรรณ 
ศฤงคารินทร์ 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ด้านการศึกษา การพัฒนาจิต พฤติกรรมศาสตร์ มุษยศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม 
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ล าดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ อาจารย์ท่ีปรึกษา คณะ 
15 ท านองเทศน์มหาชาติ “ระบ า

เทศน์ใน 7 จังหวัดล้านนา” 
นายองอาจ อินทนิเวศ รศ.ดร.ณรงค์ชัย ปิฎรัชต์ 

 
คณะวิทยาลัยดุริยางค

ศิลป์ 
16 โปรแกรมการมีส่วนร่วมโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐาน เพ่ือป้องกัน
พฤติกรรมเสี่ยงที่หลากหลายใน
นั ก เ รี ย น ช า ย ร ะ ดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษา     

นางสาวพิมพ์รัตน์  
ธรรมรักษา 

รศ.ดร.อาภาพร   
เผ่าวัฒนา 

 

คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ 

17 การพัฒนารูปแบบการดูแลก่อน
ถึงโรงพยาบาลส าหรับผู้ป่วยกลุ่ม
เสี่ยงสูงต่อโรคหลอดเลือดสมอง
ในชุมชนที่เลือกสรร 

นางวันเพ็ญ   แวววีรคุปต์ รศ.ดร.ปัญญรัตน์   
ลาภวงศ์วัฒนา 

 
 

คณะสาธารณสุขศาสตร์    

18 กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ
เป็นฐานเพ่ือเสริมสร้างความ
เข้าใจของผู้เรียนในการเชื่อมโยง
บทเรียนเรื่อง การไทเทรตกรด
และเบส ค่า pKa จุดสมมูล และ
ค่าสัมประสิทธิ์การดูดกลืนแสง 

นางสาวชชัฎาภรณ ์พิณทอง ดร.ภิรมย์ เชนประโคน 
 

คณะสถาบันนวัตกรรม 
การเรียนรู้ 

19 การพัฒนารูปแบบการให้บริการ
ของศูนย์บริการคนพิการในการ
เข้าถึงสิทธิและสวัสดิการสังคม+
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าของกลุ่ม
คนพิการในสังคมไทย 

นายธฤษณุ  รอดรักษา ผศ.ดร.สมศักดิ์  
อมรสิริพงศ์ 

 

คณะสังคมศาสตร์ 
และมนุษยศาสตร์ 

20 ความเชื่อของครู เกี่ยวกับการ
ส อ น เ ค มี ส ะ อ า ด แ ล ะ ก า ร
พัฒนาการทดลองเคมีสะอาด
เพ่ือส่งเสริมการรับรู้ของนักเรียน
ที่มีต่อเคมีสะอาด 

นายเปรมปรีดิ์  
ดวงภุมเมศ 

ดร.ภิรมย์ เชนประโคน 
 
 

คณะสถาบันนวัตกรรม 
การเรียนรู้ 

ด้านการเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางด้านการเกษตร 
21 ผลของสารสกัดเม่หลวงในหนูที่มี

ระดับคอเลสเตอรอลในเลือดสูง 
นางสาวอรุณวรรณ  
อุดมเกษมทรัพย์ 

ดร.พัฒนียา ปรางทิพย์ 
 

คณะ
เวชศาสตร์เขตร้อน 

22 คุณลักษณะของสารฮอร์โมนที่
กระตุ้นและยับยั้ งต่อมเพศใน
ป ลิ ง ท ะ เ ล ข า ว  (Holothuria 
scabra) และบทบาท ในกา ร
ควบคุมระบบสืบพันธุ์ 

นางสาวอารดา  ไชยมูล ดร.วรวิทย ์ ศุภมั่งมี 
 

คณะวิทยาศาตร์ 

23 กลไกของจินเซนโนไซด์อาร์อีต่อ
กระแส  SKCa ในเซลล์บุ โพรง
หลอดเลือดแดงหัวใจมนุษย์ 

นายกิติณัฐ รอดทองดี นพ.ลือชา บุญทวีกุล 
 

คณะแพทยศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาล 
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ล าดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ อาจารย์ท่ีปรึกษา คณะ 
24 กลไกของเฮสเพอรีทินต่อกระแส 

L- type แคลเซียมในกล้ามเนื้อ
เรียบของหลอดเลือดมนุษย์ 

นางสาวกฤษณา   
ทิพย์ค า 

ผศ.ดร.พญ.วัฒนา 
วัฒนาภา 

 

คณะแพทยศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาล 

ด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
25 รู ป แ บ บ ก า ร จั ด ก า ร แ ห ล่ ง

ท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์บนฐาน
สิ่งแวดล้อมศึกษาในจังหวัดชัยภูมิ 

นางสาวสุธิดา  ธงภักดิ์ ดร.วีร ์ ระวัง 
 

คณะสังคมศาสตร์ 
และมนุษยศาสตร์ 

26 การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิง
จิตวิญญาณโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
จังหวัดนครพนม 

นางสาวปรีดารี  ศิริรัตน์ ดร.ภัทรียา กิจเจริญ 
 

คณะสังคมศาสตร์ 
และมนุษย์ศาสตร์ 

ระดับปริญญาโท 
ด้านการแพทย์ สาธารณสุข 

27 ผลของการยืดกล้ามเนื้อหายใจแบบ
ประยุกต์ต่อการเคลื่อนไหวและการ
ท างานของทรวงอกและข้อไหล่
ภายหลังการผ่าตัดเปิดทรวงอก 

นางสาวอัมพิรา  
พรหมศรี 

ดร.นันทินี นวลนิ่ม 
 

คณะกายภาพบ าบัด 

28 ผลการฝึกด้วย เกมส์ เทคโนโลยี
เสมือนจริงเชิงพาณิชย์พร้อมกับการ
ให้ข้อมูลป้อนกลับแบบสมรรถนะต่อ
การเคลื่อนไหวชดเชยของแขนใน
ผู้ ป่ วยโรคหลอดเลื อดสมองกึ่ ง
เฉียบพลัน 

นางสาวศิรดา  
หล่อลักษณ์ 

รศ.ดร.วิมลวรรณ  
เหียงแก้ว 

 

คณะกายภาพบ าบัด 

29 การยอมรับการตรวจหาการติดเชื้อ
เอชไอวีด้วยตนเองของกลุ่มชายมี
เพศสัมพันธ์กับชายในกรุง เทพ 
มหานคร  

นางสาวกัณฑกานต์   
นิลสุ่ม 

ดร.ยุวนุช สัตยสมบูรณ์ 
 

คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ 

30 การเปรียบเทียบการได้รับธาตุเหล็กจาก
อาหารระหว่างหญิงชาวเขาและหญิง
ชาวเมือง อายุ  19-50 ปี  ในจั งหวัด
เชียงราย 

นางสาวดวงตะวัน  
แสงเงิน 

Dr.Carol Hutchinson 
 

คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ 

31 เภสัชพันธุศาสตร์ของยาอีฟาวิเรนซ์
ที่เหนี่ยวนาให้เกิดภาวะไขมันใน
เลือดผิดปกติในผู้ป่วยชาวไทยที่ติด
เชื้อเอชไอวีร่วมกับวัณโรค 

นายธัชพล บุญถูก รศ.ดร.ชลภัทร สุขเกษม 
 
 

คณะแพทยศาสตร์ 
โรงพยาบาลรามาธิบดี 

32 การยับยั้งเอนไซม์.flavinde-pendent 
thymidylate..synthase. ข อ ง 

Mycobacterium..tuberculosis  
ด้วยแบคทีเรียกลุ่มสเตรปโตมัยซีต 
ที่แยกได้จากดินในประเทศไทย  

นางสาวยวูายรหียะห ์  
มูหะหมัด 

รศ.ดร.มณี ชะนะมา 
 

คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ 
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ล าดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ อาจารย์ท่ีปรึกษา คณะ 
33 มาตรการในการควบคุมและป้องกัน

ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ระหว่าง
ประเทศ : กรณีศึกษาเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ ด่านพรมแดนแม่สอด 
จังหวัดตาก ประเทศไทย 

นางสาวนรินทิพย์  
ชัยพรมเขียว 

รศ.ดร.ฉัตรสุมน  
พฤฒิภิญโญ 

 

คณะสาธารณสุขศาสตร ์

34 การศึกษาเปรียบเทียบการตรวจคัดกรอง
การได้ยินของทารกแรกเกิดก่อนออกจาก
โรงพยาบาลและอายุประมาณ 1 เดือน 

นายธนากิจ ชวยบุญชุม รศ.กฤษณา เลิศสุข
ประเสรฐิ 

 

คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบด ี

35 การใช้ไมโครอาร์เอ็นเอในสารน้ าลูกตา
เพ่ือประเมินระยะเวลาเสียชีวิต 

นางสาวธัญสุดา จูสนิท รศ.ดร.บุษบา  
ฤกษ์อ านวยโชค 

 

คณะแพทยศาสตร์ 

36 ประสิทธิผลเชิงสุขภาพของข้าว
กล้องงอกนึ่งต่อการแสดงออกของ
ยีนผลิตเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระ 
และการเกิดพังผืดในหัว ใจหนู
ทดลองความดันโลหิตสูง 

นางสาวกนกนาฏ  
แขงามข า 

ดร.เชาวน ีชูพีรัชน์ 
 

สถาบันโภชนาการ 

37 ปัจจัยท านายภาวะสุขภาพของผู้ดูแล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม 

ร้อยตรีหญิงชยุตรา  
สุทธิลักษ ์

ผศ.ดร.วิราพรรณ  
วิโรจน์รัตน ์

 

คณะพยาบาลศาสตร ์

38 ประสิทธิผลเชิงสุขภาพของข้าวกล้อง
งอกนึ่งต่อการต้านภาวะไตถูกท าลายจาก  
ความดันโลหิตสูงในหนูทดลอง 

นางสาวทัศนีย์ เพชรไทย ดร.เชาวน ีชูพีรัชน์ 
 

สถาบันโภชนาการ 

40 ปัจจัยท านายพฤติกรรมการจัดการ
ตนเองของผู้สูงอายุโรคเบาหวาน
ชนิดที่ 2  

นางสาวกมลพร  
สิริคุตจตุพร 

ผศ.ดร.วิพาพรรณ  
วิโรจน์รัตน ์

 

คณะพยาบาลศาสตร ์

41 กลไกการท างานของนิวโทรฟิลใน
โรคธาลัสซีเมีย 

นางสาวชญาดา  
เที่ยงถาวร 

ดร.พรทิพย์ ชัยชมภ ู
 

คณะวิทยาศาสตร์ 

42 การพัฒนาผลิตภัณฑ์มะม่วงเพ่ือ
สุขภาพส าหรับผู้สูงอายุ 

นางสาวรัตนช์ฎาพร 
ลักษณะโยธิน 

ดร.วรางคณา  
ศรีจ านงค์ 

 

สถาบันโภชนาการ 

43 ผลของการฝึกกระบวนจินตภาพการ
เคลื่อนไหวแบบทั่วไปและแบบจ าเพาะ
เจาะจงต่อความสามารถการเดิน
ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 

นางสาวพลอยนวล  
พันธ์อมรชัย 

ผศ.ดร.สุนีย ์ 
บวรสุนทรชัย 

 

คณะกายภาพบ าบัด 

ด้านการบริหารจดัการทรัพยากรน  า และสิ่งแวดล้อม 
44 การวิเคราะห์ความเปราะบางของชุมชนที่

เพาะปลูกข้าวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและนโยบายเกษตรเฉพาะ

นางสาวทิพวัลย์ ชุ่มชื่น ดร.มณฑิรา ยุติธรรม 
 

คณะสิ่งแวดล้อม 
และทรัพยากรศาสตร์ 
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ล าดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ อาจารย์ท่ีปรึกษา คณะ 
พ้ืนที่ กรณีศึกษาชุมชนต าบลกระเสียว 
อ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 

ด้านการศึกษา การพัฒนาจิต พฤติกรรมศาสตร์ มุษยศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม 
45 ผลของต้นแบบโปรแกรมโภชน

ศึ กษาแบบบู รณาการต่ อกา ร
เปลี่ยนแปลงความรู้ ทัศนคติ และ
พฤติกรรมการบริโภคของเด็กที่มี
ความบกพร่องทางการเห็น 

นางสาวสิริพร  
รัตนชัยสิทธิ์ 

ผศ.วราภรณ์  
เสถียรนพเก้า 

 

คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ 

46 ผลของโปรแกรมการพยาบาลเพ่ือ
ป้องกันการหกล้มของผู้สูงอายุใน
ชุมชน 

นางศศิมา ชีพัฒน์ ดร.เพลินพิศ  
สุวรรณอ าไพ 

 

คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ 

47 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับบทบาทผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงด้านการสร้างเสริม
สุ ขภาพของผู้ บ ริ ห ารทางการ
พยาบาลในระดับอ าเภอ 

นางสาวศศิธร ภูษาแก้ว รศ.ดร.อาภาพร  
เผ่าวัฒนา 

 

คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ 

48 ผลของแรงสนับสนุนทางสังคมที่มี 
ต่อการเข้ารับการดูแลอย่างต่อเนื่อง
ส าหรับผู้ติด Methamphetamine 

นางสาวลชา เรืองกิจ ดร.ประภาพรรณ  
จูเจริญ 

 

คณะสถาบันพัฒนา
สุขภาพอาเซียน 

49 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการสูงวัย
อย่างประสบความส าเร็จของผู้สูงอายุ
ในชุมชนเขตกรุงเทพมหานคร 

นางสาวศรัญญา  
วงศ์ก าปั่น 

รศ.ดร.วีณา เที่ยงธรรม 
 

คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ 

50 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
เสี่ ยงที่ หลากหลายของนักเรียน
อาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร 

นางสาวกอปรขนบ  
ดวงแก้ว 

รศ.ดร.อาภาพร  
เผ่าวัฒนา 

 

คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ 

51 การเปิดเผยตนเองของวัยรุ่นอายุระหว่าง
๑๘-๒๔ปีที่เสพติดยาบ้าและมารับการ
รักษาที่ศูนย์บริการสาธารณสุขส านัก
อนามัยกรุงเทพมหานคร : การวิจัยเชิง
คุณภาพ 

นางภคพร บุศย์ประจง ดร.บังอร  เทพเทียน 
 

คณะสถาบันพัฒนา
สุขภาพอาเซียน 

ด้านการเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางด้านการเกษตร 
52 การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณโลหะ

หนักในดินจากนาข้ าวดั้ งเดิมและ 
นาอินทรีย์ 

นางสาวชุตินันท์  
พวงส าลี 

รศ.ประพฤติ เกิดสืบ 
 

คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ 

53 การป้องกันการสะสมของอะมัย
ลอยด์ เบต้าในแมลงหวี่โดยผักกูด 

นายฐานิศร์ ขุนแก้ว ดร.ปิยะ เต็มวิริยะนุกูล 
 

คณะสถาบันโภชนาการ 

54 ผลของสารสกัดจากยางพาราต่อ
การอักเสบของเซลล์เกลีย C6 ที่ถูก
กระตุ้นด้วยสารลิโพโพลีแซคคาไรด์ 

นางสาวจิตราภา  
ภิญโญมหากุล 

ผศ.ดร.สุจิรา มุกดา 
 

คณะสถาบันชีววิทยา
ศาสตร์โมเลกุล 
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ล าดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ อาจารย์ท่ีปรึกษา คณะ 
55 การเพ่ิมผลผลิตและความหอมของ

ข้าวหอมภายใต้สภาวะเค็มปาน
กลางในระดับโรงเรือน 

นางสาวสุนิภา  
เดชพิทยานันท์ 

ผศ.อุษณีษ์ พิชกรรม 
 

คณะวิทยาศาสตร์ 

56 ผลของสารสกัดจากเม่าหลวงต่อ
โรคไขมันพอกตับที่ไม่ได้เกิดจาก
แอลกอฮอล์ในหนูแรทที่ให้อาหาร
ไขมันสูง 

นางสาวฉัตรยา งามเลิศ รศ.ดร.รัชนี  
คงคาฉุยฉาย 

 

สถาบันโภชนาการ 

ด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
57 การเมืองของการสร้างอัตลักษณ์

เมืองตรัง : การวิเคราะห์การสร้างภาพ
ตัวแทนผ่านห้าสินค้าทางวัฒนธรรม
ประจ าจังหวัด 

นางสาวพิไลรัตน ์ 
ศรีวิเชียรอ าไพ 

ดร.ณรงค์ อาจสมิติ 
 

คณะสถาบันวิจัยภาษา
และวัฒนธรรมเอเชีย 

(RILCA) 

3. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ระดับปริญญาเอก 
ด้านการแพทย์ สาธารณสุข 

1 ต้นทุนประสิทธิผลการใช้  Xpert 
MTB/ RIF ส าหรับวินิจฉัยวัณโรค
ปอดในประเทศไทย 

นางสาวจิราภรณ์ คุ้มศรี ศ.ดร.นพ.นรินทร์  
หิรัญสุทธิกุล 

 

คณะแพทยศาสตร์ 

2 ผลของโปรแกรมการดูแลผู้ป่วย
ล้างไตทางหน้าท้องของพยาบาล
เวชปฎิบัติชุมชนต่อคุณภาพชีวิต
และผลลัพธ์การรักษาผู้ป่วยใน
จงัหวัดน่าน ประเทศไทย 

นายปรีชวิชญ ์ พรมจักร รศ.ดร.รัตนา  
ส าโรงทอง 

 

คณะวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์
สาธารณสุข 

3 การจัดบริการผู้ป่ วยนอกกับ
ผลลัพธ์สุขภาพของเครือข่าย
สุขภาพระดับอ าเภอ โดยใช้กรณี
การดูแลผู้ป่วยเบาหวานเป็นตัว
ตามรอยระบบ 

นางสาวดาวรุ่ง ค าวงศ์ รศ.ดร.นพ.จิรุตม์  
ศรีรัตนบัลล ์

 

คณะแพทยศาสตร์ 

4 การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของ
ผู้ป่วยติดเชื้อโรคพิทิโอซิสที่ได้รับ
การรักษาด้วยแอนติ เจนของ
เชื้อพิเทียม อินซิดิโอซุ่ม (PIA) 

นางสาวนวพร  
วรศิลป์ชัย 

รศ.ดร.อริยา  
จินดามพร 

 

คณะแพทยศาสตร์ 

5 ความสัมพันธ์ระหว่างการท างาน
กะกับความเสี่ ยงต่ อการเป็น
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 และภาวะ
ก่อนเป็นเบาหวานในบุคลากร 2 
องค์กรขนาดใหญ่ใน กรุงเทพมหานคร   

นางสาวนิต  หาญ
ประเทศ 

รศ.ดร.นพ.วิโรจน ์ 
เจียมจรสัรังษ ี

 

คณะแพทยศาสตร์ 

6 การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่ม
ควบคุมของการฝึกปริชานปัญญา

นางสาวมุทิตา  
พนาสถิตย์ 

รศ.ดร.นพ.วิฑูรย์  
โล่ห์สุนทร 

คณะแพทยศาสตร์ 
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ล าดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ อาจารย์ท่ีปรึกษา คณะ 
ในผู้สู งอายุไทยในศูนย์ พัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

 

7 ผลของดนตรีที่มีต่อความวิตก
กังวลและการรับรู้ความเจ็บปวด 
เ พ่ือ พัฒนาคุณภาพชี วิ ตด้ าน
สุขภาพในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง
ระยะสุดท้ายทีได้รับการฟอก
เ ลื อ ดด้ ว ย เ ค รื่ อ ง ไ ต เ ที ย ม  : 
การศึกษาแบบสุ่ มและมีกลุ่ ม
ควบคุม 

นางสิริกาญจน์   
เดชวรกุล 

รศ.ดร.รัตนา   
ส าโรงทอง 

 

คณะวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์
สาธารณสุข 

8 ความสั ม พันธ์ ระหว่ า งระดับ
ฟลูออไรด์ในมารดากับการคลอด
ก่อนก าหนดและทารกแรกเกิด
น้ าหนักน้อยในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์
พ้ืนที่มีฟลูออไรด์ในจังหวัดล าพูน, 
ประเทศไทย :  การศึ กษาไป
ข้างหน้า 

นายนณธภัทร  
ธีระวรรธนะสิริ 

ศ.นพ.สุรศักดิ์  
ฐานีพานิชสกุล 

 

คณะแพทยศาสตร์ 

9 ประสิทธิผลของการออกก าลัง
กายบ าบัดโดยใช้ไม้กดลิ้นเพ่ือ
เพ่ิมความสามารถในการอ้าปาก
และคุณภาพชี วิ ต ของผู้ ป่ ว ย
โรคมะเร็งบริเวณศีรษะและล าคอ
ในโรงพยาบาล จังหวัดขอนแก่น 
ประเทศไทย 

นางสาวพิศมัย นาทัน นพ.โรเบิร์ต เซวิค  
แขฟแมน 

 

คณะวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์ 
สาธารณสุข 

10 ก า ร ศึ ก ษ า เ ป รี ย บ เ ที ย บ
ประสิทธิผลของการใช้และไม่ใช้ 
แอพลิเคชั่นเตือนเสียงดังรบกวน
ต่อการส่งเสริมพฤติกรรมการใส่
อุปกรณ์ป้ องกัน เสี ยงดั งของ
คนงานในโรงงานอุตสาหกรรม
เหล็กในจังหวัดสมุทรปราการ 
ประเทศไทย 

นางเพชรรัตน์   
เกิดดอนแฝก 

ศ.นพ.สุรศักดิ ์ 
ฐานีพานิชสกุล 

 

คณะแพทยศาสตร์ 

ด้านการศึกษา การพัฒนาจิต พฤติกรรมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม 
11 การพัฒนารูปแบบการประเมิน

เพ่ือการเรียนรู้การตัดสินใจทาง
คลิ นิ กด้ านการพยาบาล  สู ติ
ศาสตร์ของนักศึกษาพยาบาล 

พ.ต.ท.หญิง ปาริชาติ  
สุขสวัสดิพร 

รศ.ดร.โชติกา ภาษีผล 
 

คณะครุศาสตร์ 
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ล าดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ อาจารย์ท่ีปรึกษา คณะ 
โดยใช้คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
ปฏิสัมพันธ์ 

12 ผลของโปรแกรมกิจกรรมกลุ่ม
โ ด ย ใ ช้ วิ ธี ก า ร บ า บั ด เ พ่ื อ
เสริมสร้างแรงจูงใจต่อพฤติกรรม
การติดสื่อสังคมออนไลน์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ในจังหวัดอุบลราชธานี 

นางเมรีรัตน์  มั่นวงศ์ รศ.ดร.นพ.วิฑูรย์   
โล่ห์สุนทร 

 

คณะแพทยศาสตร์ 

13 การศึ กษา เปรี ยบ เที ยบการ
ออกแบบเรขศิลป์โดยใช้ทฤษฎี
ต้นแบบบุคลิกภาพส าหรับ สินค้า
ที่มีความเกี่ยวพันสูง ระหว่าง
กลุ่มเมโทร เซ็กชวล และ กลุ่มอู
เบอร ์เซ็กชวล 

นายณพงศ์  หอมแย้ม รศ.เอ้ือเอ็นดู   
ดิศกุล  

ณ อยุธยา 
 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

14 การสร้างสรรค์นาฏยศิลป์ร่วม
สมัยเรื่องสตรีที่ได้รับผลกระทบ
ทางด้านจิตใจจากเหตุการณ์
ความไม่สงบในเขตชายแดน
ภาคใต้ของประเทศไทย 

นางสาวธนภรณ์   
แสนอ้าย 

ศ.ดร.นราพงษ์ จรัสศรี 
 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 

15 การเปรียบเทียบผลการวินิจฉัยพุทธิ
ปัญญาโดยใช้แผนที่ตัวแปรเชิงทฤษฎี
และแบบทดสอบวินิจฉัยสามระดับใน
กระบวนการพยาบาลพ้ืนฐาน 

นางศุภามณ  จันทร์สกุล รศ.ดร.ศิริเดช  สุชีวะ 
 

คณะครุศาสตร์ 

16 วิธีการเรียนรู้แบบลุ่มลึกของนิสิต
เภสัชศาสตร์:การวิเคราะห์พหุ
ระดับ 

นางสาวชามิภา  
ภาณุดุลกิตติ 

ผศ.ดร.ร.ต.อ หญิง 
ฐณัฎฐา กิตติโสภ ี

 

คณะเภสัชศาสตร์ 

17 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาความสามารถในการถ่าย
โยงองค์ ความรู้ ทางศิ ลปะของ
นักศึกษาศิลปศึกษา 

นางสาวประไพลิน  
จันทน์หอม 

ดร.โสมฉาย  
บุญญานันต์ 

 

คณะครุศาสตร์ 

การเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางด้านการเกษตร 
18 บทบาทและการควบคุมของระบบค

วอรัมเซนซิงชนิดเอไอ-2 ใน Vibrio 
parahaemolyticus ที่อาศัยอยู่บน
ตัวกรองชีวภาพไนตริฟิเคชันในระบบ
เพาะเลี้ยงกุ้งแบบหมุนเวียนน้ า 

นายมนต์ชัย พุ่มแก้ว รศ.ดร.วิบูลย์ลักษณ์ 
 พ่ึงรัศมี 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์       

ด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
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ล าดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ อาจารย์ท่ีปรึกษา คณะ 
19 รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยว

เชิงกาแฟในพ้ืนที่ภาคเหนือของ
ประเทศไทย 

นางสาวณัฐนรี สมิตร ศ.ดร.สมบัติ   
กาญจนกิจ 

 

คณะวิทยาศาสตร์การ
กีฬา 

20 การพัฒนารูปแบบการจัดการ
การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมไทย
พวนโดยชุมชน 

นางสาวชมพูนุท   
ภาณุภาส 

ศ.ดร.สมบัติ   
กาญจนกิจ 

 

คณะวิทยาศาสตร์การ
กีฬา 

ระดับปริญญาโท 
ด้านการแพทย์ สาธารณสุข 

21 การพัฒนาความสัมพันธ์ของ
ภาวะพหุสัณฐานของยีน RRM1 
ERCC1 แ ล ะ  CTR1 กั บ ก า ร
ตอบสนองต่อการรักษาและการ
เกิดพิษจากยาเคมีบ าบัดเจมไซ
จาบีนและแพลทินัมในผู้ป่วย
มะเร็งท่อน้ าดีที่ไม่สามารถผ่าตัด
ได ้

นายสกลชาติ  
พงษ์มณีรัตนกุล 

รศ.ภกญ.ดร.ธิติมา  
เพ็งสุภาพ 

 

คณะเภสัชศาสตร์ 

22 การ พัฒนาวั สดุ ปิ ดแผลจาก
แบคทีเรียเซลลูโลสผสมสารสกัด
ส าคัญจากว่านหางจระเข้ และ
อนุภาคนาโนซิลเวอร์สีม่วง เพ่ือ
รักษาแผลไฟไหม ้

นางสาวลลิตพรรณ 
ชัชวาลวโิรจน ์

ศ.ดร.พิชญ์ ศุภผล 
 

สถาบันการศึกษา  
วิทยาลัยปิโตรเลียม 

และปิโตรเคมี 

23 นวัตกรรมไฮโดรเจลที่ตอบสนอง
ต่ออุณหภูมิจากเจลแลนกัมและ
เมทิลเซลลูโลสเพ่ือการใช้งานด้าน
แผ่นปิดแผลขั้นสูง 

นางสาวนัฐกานต์   
หวันกะมา 

ศ.ดร.พิชญ์ ศุภผล 
 

สถาบันการศึกษา  
วิทยาลัยปิโตรเลียม 

และปิโตรเคมี 

24 ผลของภาวะพหุสัณฐานของยีน 
ERCC1 GSTP1 และ CTR1 ต่ อ
การตอบสนองต่อการรักษาและ
การเกิดพิษจากการใช้ยาเคมี
บ าบัดกลุ่มแพลทินัมในผู้ป่วย
มะเร็งปอดชนิดไม่ใช่เซลล์เล็ก
ระยะลุกลาม 

นางสาวศิริลักษณ์   
ค าภิโร 

ภกญ.ดร.ณัฏฐดา  
อารีเปี่ยม 

 

คณะเภสัชศาสตร์ 

25 การเตรียมและวิ เคราะห์ ไฮโดร 
เจลจากพอลิ เมอร์ผสมระหว่าง 
พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ คาร์บอกซี
เมทิลไคโตซาน และเพคติน ผสม
อนุภาคนาโนซิลเวอร์โดยฉายรังสี
แกมมา เพ่ือใช้เป็นวัสดุรักษาแผลกด
ทับ 

นางสาวฉัตรสุดา  
ช้อยเพ็ง 

ศ.ดร.พิชญ์ ศุภผล 
 

สถาบันการศึกษา  
วิทยาลัยปิโตรเลียม 

และปิโตรเคมี 
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ล าดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ อาจารย์ท่ีปรึกษา คณะ 
26 ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับภาวะ

เปราะบางของผู้สูงอายุที่อยู่ใน
บ้านพักคนชราของภาครัฐในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ร.ต.ท.หญิง ประกาย
มาศ เนตรจันทร์ 

รศ.ดร.รัตน์ศิริ ทาโต 
 

คณะพยาบาลศาสตร์ 

ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน  า และสิ่งแวดล้อม 
27 ความสัมพันธ์ระหว่างประชาคม

โคพีพอดและปัจจัยสิ่งแวดล้อม 
บริเวณเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี 

นางสาววดีพร  รัตนานุพงศ์ รศ.ดร.อัจฉราภรณ์ 
เปี่ยมสมบูรณ์ 

 

คณะวิทยาศาตร์ 

28 การเปรียบเทียบการชะละลาย
โลหะหนักจากคอนกรีตและจีโอ
โพลิเมอร์คอนกรีตที่มี เถ้าลอย
ประเภทบิทูมินัสและลิกไนต์เป็น
ส่วนผสมเปรม 

นางสาวปณิธี  สัตย์ธรรม ดร.ดาว สุวรรณแสง  
จั่นเจริญ 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ด้านการศึกษา การพัฒนาจิต พฤติกรรมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม 
29 ผลของกลุ่มการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

แนวปัญญาพฤติ กรรมนิ ยมต่ อ
ความสามารถในการฟ้ืนพลังและ
ความสามารถในการก ากับอารมณ์ใน
วัยเด็กตอนกลาง 

นางสาวดวงพร   
กิตติสุนทร 

ผศ.ดร.กุลยา  
พิสิษฐ์สังฆการ 

 

คณะจิตวิทยา 

30 การประเมินการ เข้ าถึ งคอล
เลกชั่ นหนั งสือพิมพ์เก่ าฉบับ
ดิจิทัลของหอสมุดแห่งชาติด้วย
วิธีการสืบค้นจากหัวเรื่องและ
เนื้อหาฉบับเต็ม 

นางสาวงามเพ็ญ ยาวงษ์ ผศ.ดร.พิมพ์ร าไพ  
เปรมสมิทธ์ 

 

คณะอักษรศาสตร์ 

31 การออกแบบเรขศิลป์ส าหรับ
ร้านอาหารไทยประเภทต่างๆ 
เพ่ือเจเนอเรชั่นวาย 

นางสาวมุกด์ตรา  
ทองเวสกา 

รศ.เอ้ือเอ็นดู ดิศกุล  
ณ อยุธยา 

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

การเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางด้านการเกษตร 
32 ประสิทธิภาพของถังปฏิกรณ์ 

ไบโอฟล็อกแบบแยกส่วนในการ
ควบคุมคุณภาพน้ า ของการเลี้ยง
สัตว์น้ าแบบน้ าหมุนเวียนระบบ
ปิด 

นายสุตา คุณวงค์ รศ.ดร.วิบูลย์ลักษณ์  
พ่ึงรัศมี 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

33 ฤ ท ธิ์ ข จั ด อ นุ มู ล อิ ส ร ะ แ ล ะ
ลักษณะสมบัติเชิงหน้าที่ของเพป
ไทด์จากเห็ดหัวลิง   Hericium 
erinaceus 

นางสาวธนิยา สังข์ทิตนุ รศ.ดร.อภชิาต ิกาญจนทัต 
 

คณะวิทยาศาสตร์ 

4. มหาวิทยาลัยบูรพา  
ระดับปริญญาเอก 
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ล าดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ อาจารย์ท่ีปรึกษา คณะ 
ด้านการแพทย์ สาธารณสุข 

1 โมเดลสมการโครงสร้ างของ
พฤติกรรมการจัดการตนเองใน
ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะแรก 

นางนุจรินทร์  โพธารส รศ.ดร.จินตนา 
วัชรสินธุ ์

 

คณะพยาบาลศาสตร์ 

ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน  า และสิ่งแวดล้อม 
2 การตรวจสอบคุณสมบัติของไวเทลโลเจ

นิ นจากปลากะพงขาว (Lates 
calcarifer) และประยุกต์ใช้เป็น
ตั ว ชี้ วั ด ท า งชี ว ภ าพส า ห รั บ
ตรวจสอบการรับสัมผั สสาร
รบกวนการท างานของระบบต่อม
ไร้ท่อ 

นางสาววิชชุดา  
ประสาทแก้ว 

ดร.พอจิต นันทนาวัฒน์ 
 

คณะวิทยาศาสตร์ 

3 ผลของสภาพภูมิศาสตร์ต่อความ
แปรปรวนทางพันธุกรรมของปลาล า
ธ า ร  (Garra cambodgiensis) ใ น
แม่น้ าน่านตอนบน 

นางสาวเชาวลีย ์ใจสุข ดร.วันศุกร์ เสนานาญ 
 

คณะวิทยาศาสตร์ 

ด้านการศึกษา การพัฒนาจิต พฤติกรรมศาสตร์ มุษยศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม  
4 การศึกษาอัตลักษณ์เครื่องประดับ

กลุ่ มประเทศอาเซี ยนเ พ่ื อการ
ออกแบบร่วมสมัย 

นางสาวศมลพรรณ  
ภู่เล็ก 

ผศ.ดร.เกรียงศักดิ ์เขียวมั่ง 
 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

5 การปรับความคิดอย่างมีสติเพ่ือ
ลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
ส าหรับนักเรียนอาชีวศึกษาที่ดื่ม
แบบเสี่ยง : การศึกษาคลื่นไฟฟ้า
สมอง 

นางพรรณปพร  ลี
วิโรจน ์

รศ.ดร.ม.ร.ว. สมพร  
สุทัศนีย์ 

 

คณะวิทยาลัยวิทยาการ
วิจัยและวิทยาการ

ปัญญา 

6 ผลการพัฒนาพฤติกรรมเอ้ือต่อ
สังคม ในวัยผู้ใหญ่ตอนต้น โดยใช้
โปรแกรมการปรับพฤติกรรมทาง
ปัญญาแบบบูรณาการ: การศึกษา
คลื่ นไฟฟ้ าส ม อ ง สั ม พั น ธ์ กั บ
เหตุการณ ์

นายกุลพัฒน์  ยิ่งด านุ่น รศ.ดร.เสรี ชัดแช้ม 
 

คณะวิทยาลัยวิทยาการ
วิจัยและวิทยาการ

ปัญญา 

7 การออกแบบแอนิ เมชัน เ พ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้จิตพิสัยของ
นั ก เ รี ย น ร ะดั บมั ธ ยมศึ กษ า
ตอนต้นในเขตกรุงเทพฯ 

นายเกียรติพงษ์   
ศรีจันทึก 

ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์   
เขียวมั่ง 

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

8 การน าเสนอสาระพิพิธภัณฑ์จาก
ปัจจุบันสู่อดีตผ่านเทคโนโลยี
ดิจิทัลส าหรับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น : 

นายโกวิทย์ ทะลิ ศ.สุชาติ  เถาทอง  
 
 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
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ล าดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ อาจารย์ท่ีปรึกษา คณะ 
กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นอ่าง
ศิลา 

9 การเ พ่ิ ม ค ว า ม แ ข็ ง แ ร ง ข อ ง
กล้ามเนื้อขาและความสามารถใน
ก า ร ลุ ก ขึ้ น ยื น โ ด ย ใ ช้
โปรแกรมควบคุมจินตภาพการ
เคลื่อนไหวร่วมกับการออกก าลัง
ก า ย ใ น ผู้ สู งอายุ  : การศึ กษา
คลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อและคลื่นไฟฟ้า
สมอง 

นางสาวบุญรัตน ์ 
โง้วตระกูล 

รศ.ดร.เสรี ชัดแช้ม 
 

คณะวิทยาลัยวิทยาการ
วิจัยและวิทยาการ

ปัญญา 

10 ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ ค ลั ง ค า
ภ าษา ไทยที่ สื่ อ ค ว ามหมา ย
ทางด้านอารมณ์ความรู้สึก 

นางสาวจันทร์เพ็ญ  
งามพรม 

รศ.ดร.เสรี ชัดแช้ม 
 

คณะวิทยาลัยวิทยาการ
วิจัยและวิทยาการ

ปัญญา 
11 ก า ร พั ฒ น า โ ป ร แ ก ร ม น ว ด

ผสมผสานการนวดไทยแบบราชส านัก 
กับนวดกดจุดแบบจีน ส าหรับผ่อน
คลายความเครียดและคุณภาพ
การนอนหลับในผู้ที่มีอาการนอน
ไม่หลับ   ชนิดปฐมภูมิ 

นางขวัญเรียม นิมสุวรรณ์ ผศ.ดร.สุชาดา  
กรเพชรปาณี 

 

คณะวิทยาลัยวิทยาการ
วิจัยและวิทยาการ

ปัญญา 

12 แบบแผนการถูกล่วงละเมิดทาง
อารมณ์ของเยาวชนไทยที่กระท า
ผิด 

นายภูริทัต สิงหเสม รศ.ดร.ม.ร.ว.สมพร   
สุทัศนีย์ 

 

คณะวิทยาลัยวิทยาการ
วิจัยและวิทยาการ

ปัญญา 
13 การ เ พ่ิมความจ าขณะคิด ใน

ผู้สูงอายุด้วยโปรแกรมการนวด
โดยการประยุกต์ทฤษฎี เส้ น
ประธานสิบกับการนวดกดจุด
แผนจีน 

นายจิตรเสน เอ้ือวงศ์
ตระกูล 

ผศ.ดร.สุชาดา  
กรเพชรปาณี 

 

คณะวิทยาลัยวิทยาการ
วิจัยและวิทยาการ

ปัญญา 

14 การพัฒนาแบบทดสอบวัดความ
ถนัดทางวิชาชีพพยาบาล 

นางสาวสารนิติ  
บุญประสพ 

รศ.ดร.ไพรัตน์ วงษ์นาม 
 

คณะศึกษาศาสตร์ 

15 การพัฒนาแผนการเรียนรู้แบบ
จิตตปัญญาศึกษาเพ่ือสร้างเสริม
คุณลักษณะที่ พึงประสงค์ของ
นั ก ศึ ก ษ า  ค ณ ะ ค รุ ศ า ส ต ร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

นางสาวพัชรินทร์   
รุจิรานุกูล 

รศ.ดร.จันทร์ชลี  มาพุทธ 
 
 

คณะศึกษาศาสตร์ 

16 ผลของการเ พ่ิมความจ าภาพ
ขณะท างานของนักเรี ยนชั้ น
ประถมศึกษาตอนปลายโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์แอคชัน
เกม : การศึกษาคลื่นไฟฟ้าสมอง 

นางสาวรัชกร   
โชติประดิษฐ์ 

รศ.ดร.เสรี ชัดแช้ม 
 

คณะวิทยาลัยวิทยาการ
วิจัยและวิทยาการ

ปัญญา 
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ล าดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ อาจารย์ท่ีปรึกษา คณะ 
17 การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้

ใ น ชั้ น เ รี ย น โ ด ย ป ร ะ ยุ ก ต์
กระบวนการประเมินเพ่ือพัฒนา
ผู้ เรียน ส าหรับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา 

นายรวิชญุฒม์  ทองแม้น ผศ.ดร.สุชาดา   
กรเพชรปาณี 

 

คณะวิทยาลัยวิทยาการ
วิจัยและวิทยาการปัญญา 

18 ป ร ะสิ ท ธิ ผ ล ช อ ง โ ป ร แ ก ร ม
เสริมสร้างความสุขและความ
เข้มแข็งทางจิตโดยใช้ครอบครัว
เป็นฐานต่ออาการซึมเศร้าในวัยรุ่น 

นางชนกพร  ศรีประสาร รศ.ดร.จินตนา ชรสินธุ ์
 

คณะพยาบาลศาสตร์ 

ด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
19 การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์

ส าหรั บตั วกลางจัดจ าหน่ าย
บริการท่องเทียวกีฬากอล์ฟใน
ประเทศไทย 

นางสาวหนึง่ฤทัย   
แจ้งสุวรรณ ์

 

ผศ.ดร.มานะ เชาวรัตน์ 
 

คณะโลจิสติกส์ 

20 การพัฒนาเกณฑ์การประเมิน
ความสามารถในการแข่งขันการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 

นางสาวอนงค์นาถ   
ติ่งแตง 

รศ.ดร.เสรี ชัดแช้ม 
 

คณะวิทยาลัยวิทยาการ
วิจัยและวิทยาการ

ปัญญา 

ระดับปริญญาโท 
ด้านการศึกษา การพัฒนาจิต พฤติกรรมศาสตร์ มุษยศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม 

21 การสร้างข้อสอบอัตโนมัติวิชา
คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6 โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

นางสาวศศิธร    
จันทรมหา 

ดร.สุชาดา  สกลกิจ
รุ่งโรจน์ 

 

คณะวิทยาลัยวิทยาการ
วิจัยและวิทยาการ

ปัญญา 
22 การเพ่ิมความสามารถการรับรู้

ท า งการมอง เห็ นของผู้ ขั บขี่
รถจั กรยานยนต์ รั บจ้ า งด้ วย
โปรแกรมฝึกติดตามการเคลื่อนที่
ของวัตถุแบบสามมิติ 

นายวิทวัส  เพ็ญภู่ ผศ.ดร.สุชาดา  
กรเพชรปาณี 

 

คณะวิทยาลัยวิทยาการ
วิจัยและวิทยาการ

ปัญญา 

23 กา ร พัฒน าคว ามฉ ล าดทา ง
อารมณ์และความฉลาดทาง
สังคมของนักเรียนอาชีวศึกษา 

นายวิริยะ  ผดาศรี ดร.ปริญญา เรืองทิพย์ 
 

คณะวิทยาลัยวิทยาการ
วิจัยและวิทยาการ

ปัญญา 
24 การพัฒนาเกณฑ์การประเมิน

ทั กษะชี วิ ต ส าหรั บนั กศึ กษา
อาชีวศึกษา: การวิเคราะห์โมเดล
พหุระดับแบบผสานวิธี 

นางสาววิระญา กิจรัตน์ ดร.ภัทราวดี มากมี 
 

คณะวิทยาลัยวิทยาการ
วิจัยและวิทยาการ

ปัญญา 
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ล าดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ อาจารย์ท่ีปรึกษา คณะ 
25 การเพ่ิมความสามารถด้านมิติ

สัมพันธ์ของนักเรียนอาชีวศึกษา 
โดยใช้โปรแกรมการฝึกทักษะ
ทางปัญญาอย่างมีวิจารณญาณ 

นางสาวพัชรา   
สิริวัฒนเกตุ 

ดร.กนก  พานทอง 
 

คณะวิทยาลัยวิทยาการ
วิจัยและวิทยาการ

ปัญญา 

26 โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ของการกินตามอารมณ์ของ
ผู้ปกครองที่มีต่อการกินตาม
อารมณ์ของเด็กปฐมวัย  โดยมี
การก ากับตนเองของเด็กเป็นตัว
แปรก ากับ 

นางสาวสุวภา  บุญอุไร ดร.สุชาดา  สกลกิจ
รุ่งโรจน์ 

 

คณะวิทยาลัยวิทยาการ
วิจัยและวิทยาการ

ปัญญา 

5. มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ระดับปริญญาเอก 
ด้านการแพทย์ สาธารณสุข 

1 ความสัมพันธ์ของการสูบบุหรี่
แ ล ะค ว า ม ห ล า ก ห ล า ย ท า ง
พันธุกรรมของยีนที่เกี่ยวข้องกับ
สารต้ านออกซิ เ ดชันกับการ
เกิดปฏิกิริยาออกซิ เดชันของ
ไขมันและปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจ
และหลอดเลือดในคนไทยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

นางสาวนิสา  
เดชาราชกุล 

ผศ.ดร.ชาตรี  
เศรษฐเสถียร 

 

คณะแพทยศาสตร์  

ด้านการศึกษา การพัฒนาจิต พฤติกรรมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม 
2 พล วั ต ค ว า ม เห ลื่ อ ม ล้ า ด้ า น

การศึกษาของคนจนเมืองกับแนว
ทางการจัดการที่เหมาะสม 

นางสาวพิมพ์ชนก   
ไพรีพินาศ 

รศ.ดร.อภิศักดิ์  
ธีระวิศิษฐ์ 

 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

ด้านการเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางด้านการเกษตร 
3 การผลิตสารฟลาโวนอยด์จาก

เซลล์เพาะเลี้ยงกระชายด า 
นางสาวหฤทัยรัตน์  

กิจเวชเจริญ 
รศ.ดร.พรเทพ   

ถนนแก้ว 
 

คณะเทคโนโลยี 

4 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมี
ของยางนาต่อฤทธิ์ต้านมะเร็ง     

นายชวลิต โยงรัมย ์ ดร.เพลินทิพย์  
ภูทองก่ิง 

 

คณะเภสัชศาสตร์  

5 ผลของเตตระไฮโดรเคอร์คูมินต่อ
ร ะ บ บ เ อ น ไ ซ ม์ ที่ เ ม แ ท บ อ 
ลิซึมยาในหนูไมซ์ที่ถูกชักน าด้วย
ไ ข มั น แ ล ะน้ า ต า ล ฟ รุ ค โ ต ส
ปริมาณสูง 

นางสาวณัฐรัตน์   
เจียระพงษ์ 

รศ.ดร.กนกวรรณ  
จารุก าจร 

 

คณะเภสัชศาสตร์ 
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ล าดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ อาจารย์ท่ีปรึกษา คณะ 
6 การพัฒนานวัตกรรมในการเพ่ิม

อัตราการผสมติดและอัตราส่วน
ลูกโคนมเพศเมีย 

นางสาววิไลวรรณ  
ขันธุแสง 

รศ.ดร.ไชยณรงค์  
นาวานเุคราะห ์

 

คณะเกษตรศาสตร ์

7 การศึกษาประสิทธิภาพการย่อย
อาหาร  (in vitro และ  in vivo) 
ร่วมกับกิจกรรมของเอนไซม์โป
รติเนสในระบบย่อยอาหาร และ
การใช้ประโยชน์จากขนไก่ป่น
ไฮโดรไลซ์ต่อการเจริญเติบโต
ข อ ง ป ล า นิ ล  ( Oreochromis 
niloticus L.) 

นางสาวทัศนีย์ อนุกูล
ประเสริฐ 

ผศ.ดร.รักพงษ์ เพชรค า 
 

คณะเกษตรศาสตร์ 

8 การปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อม
ของมดลูกและรังไข่เพ่ือเพ่ิมอัตรา
การมีชีวิตรอดของเอมบริโอในโค
นม 

นางสาวอารีย์  ไกรสูรย์ รศ.ดร.ไชยณรงค์   
นาวานุเคราะห์ 

 

คณะเกษตรศาสตร์ 

ด้านการจัดการการท่องเที่ยว 
9 การสร้างแบรนด์เมือง  กรณีศึกษา

จังหวัดบุรีรัมย์ 
นางสาวพัชรีรัต   

หารไชย 
ผศ.ดร.มนสิชา   
เพชรานนท์ 

 

คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ 

10 รู ป แ บ บ นวั ต ก ร ร ม เ มื อ ง จั ด
กิจกรรมกีฬาระดับนานาชาติของ
จังหวัดบุรีรัมย์ 

นางสาวชิชาญา  
เล่ห์รักษา 

ผศ.ดร.ฐิรชญา  
มณีเนตร 

 

คณะบริหารธุรกิจและ 
การบัญชี 

11 ต้นแบบศูนย์กลางเครือข่ายโลจิ
สติกส์ส าหรับนักเดินทางไมซ์แนว
ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-
ตะวันตก ประเทศไทย 

ว่าที่ร้อยตรี ปฏิพัทธ์ ตันมิ่ง ดร.ดลฤทัย   
โกวรรธนะกุล 

 

คณะบริหารธุรกิจและ 
การบัญชี 

ด้านวิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) 
12 นวัตกรรมองค์กร:  การศึกษา

องค์กรวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในประเทศไทย 

นายอภิวิทย์ ตันซู้ ดร.ขวัญฤด ี  
ตันตระบัณฑิตย์ 

 

คณะบริหารธุรกิจและ 
การบัญชี 

ระดับปริญญาโท 
ด้านการแพทย์ สาธารณสุข 

13 ผลของสารกลุ่มโพลีฟีนอลในชา
เขี ย วต่ อกา รแสดงออกของ 
Breast Cancer Resistance 
Protein และการขับสารอะฟลา
ท อ ก ซิ น  บี  1 ผ่ า น  Breast 

นายพีรดนย์ ตันติธีรวิทย์ ผศ.ดร.สุพัตรา  
ปรศุพัฒนา 

 

คณะเภสัชศาสตร์ 
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ล าดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ อาจารย์ท่ีปรึกษา คณะ 
Cancer Resistance Protein 
ในเซลล์ Caco-2 

14 คุณสมบัติของสารสกัดจากเชื้อ 
Klebsiella pneumoniae ต่ อ
การยับยั้ งการเจริญของ เชื้ อ 
Pythium insidiosum 

นางสาวสาลินี   
เหล่าฤทธิ์ 

รศ.ดร.จุฬารัตน์   
ปริยชาติกุล 

 

คณะเทคนิคการแพทย์ 

15 การพัฒนาแนวทางการเสริมสร้าง
พลังอ านาจชุมชนในการเ พ่ิม
ศักยภาพการจัดการตนเองเพ่ือ
ป้องกันภาวะไตวายในผู้ป่วย
เบาหวาน 

นายเกษม  ด านอก รศ.ดร.สมจิต   
แดนสีแก้ว 

 

คณะพยาบาลศาสตร์ 

16 การศึกษาฤทธิ์ปกป้องรังสียูวีบี
ของสารสกัดเถาวัลย์เปรียงใน
เซลล์เคอราติโนไซต ์

นายสัมฤทธิ์ สุคนธศีลกุล ผศ.ดร.นาฏศจี  
นวลแก้ว 

 

คณะเภสัชศาสตร์ 

17 การศึกษาฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน
และการศึกษาความคงตัวของ
สารสกัดจากผลมะขามป้อมใน
ต ารับนีโอโซม 
 

นางสาวกุลวรินทร์  
ชาติยานนท์ 

ผศ.ดร.สุธาสินี  
ทัพพสารพงศ์ 

 

คณะเภสัชศาสตร์ 

18 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
วิเคราะห์แนวทางเพ่ือลดการ
บริโภคเกลือในผู้ป่วยความดัน
โลหิตสูง 

นางสาวกาญจนา  
มณีทัพ 

รศ.ดร.สมจิต  
แดนสีแก้ว 

 

คณะพยาบาลศาสตร์ 

ด้านบริหารจัดการทรัพยากรน  าและสิ่งแวดล้อม 
19 ศึกษาการลดความเป็นพิษของทองแดง

ในมูลสุกรโดยเทคโนโลยีไส้เดือน 
นางสาวอาภรณ์  

ทองบุราณ 
ผศ.ดร.ชุลีมาศ  

บุญไทย  
อิวาย 

 

คณะเกษตรศาสตร์ 

20 ลักษณะทางสัณฐานวิทยา  
สารพฤกษเคมี การสะสมปริมาณ
แ อ น โ ท ไ ซ ย า นิ น แ ล ะ ก า ร
แสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องใน
ผักไมโครกรีน ภายหลังการได้รับ
แสงจากหลอด Light-Emitting 
Diodes 

นายอลงกรณ์ วงษ์นิล ดร.ดนุพล เกษไธสง 
 

คณะเกษตรศาสตร์ 

ด้านการศึกษา การพัฒนาจิต พฤติกรรมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม 
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ล าดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ อาจารย์ท่ีปรึกษา คณะ 
21 ภูมิปัญญาไม้ไผ่ขดเพ่ือประยุกต์ใช้

ในการออกแบบเครื่องดนตรี
ประเภทเครื่องสาย 

นางสาวพิชญ์ระวี  
สุรอารีกุล 

ผศ.ดร.ธนสิทธิ์ จันทะรี 
 

คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ 

ด้านการจัดการการท่องเที่ยว 
22 การจัดการการไหลเข้าออกของ

นักท่องเที่ ยวชาวจีนในรูปแบบ
คาราวานโดยใช้ด่านตรวจคนเข้าเมือง
เชียงของเป็นฐาน 

นางสาวศิริพร  แก้วกิ่ง ผศ.ดร.ฐิรชญา  
มณีเนตร 

 

คณะบริหารธุรกิจและ 
การบัญชี 

ด้านพลาสติกชีวภาพ 
23 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของ

การผลิตกรดแลคติกจากเศษ
อาหารโดยแบคที เรียทนร้อน 
Bacillus NF11 ด้วยวิธีทางสถิติ 
 
 
 
 
 
 
 

นายอัยพฤกษ์  
ม่วงประยูร 

ผศ.ดร.วิชัย  
ลีลาวัชรมาศ 

 

คณะเทคโนโลยี 

6. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ระดับปริญญาเอก 
ด้านการแพทย์ สาธารณสุข 

1 ผลของการปรับการจับล้อต่อการ
ท างานของกล้ามเนื้อและสมรรถนะ 
ทางการกีฬาในนักกีฬาวีลแชร์
บาสเกตบอล 

นายอาริสร์   
กาญจนศิลานนท ์

ดร.พัชรี คุณค้ าชู 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

2 การศึกษาความชุกและความ
รุนแรงของโรคหืด โรคเยื่อบุจมูก
และตาอักเสบจากภูมิแพ้และโรค
ผิวหนั งอักเสบจากภูมิแพ้ของ
ประชากรเด็กในกรุงเทพมหานคร 

นอ.ศศวรรณ  
ชินรัตนพิสิทธิ์ 

รศ.นพ.ภาสกร  
ศรีทิพย์สุโข 

 

คณะแพทยศาสตร์ 

3 ก า ร ต ร ว จ วั ด ค ว า ม ล้ า แ ล ะ
ความเครียดทางจิตใจด้วยวิธีการ
แปลงเวฟเล็ตในการขับรถบนถนน
จริงกรณีศึกษา คนขับรถรับจ้าง
สาธารณะ ไม่เกิน 7 คน (รถแท็กซี่) 

นายคมกฤต เมฆสกุล รศ.ดร.นภดล อุชายภิชาต ิ
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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ล าดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ อาจารย์ท่ีปรึกษา คณะ 
ด้านพลาสติกชีวภาพ 

3 การผลิตและสมบัติต้านจุลชีพ
ของเส้นใยนาโนบริโภคได้แบบ
ปั่นด้วยไฟฟ้าสถิตเสริมน้ ามัน
หอมระเหย 

นางสาวจรวยพร  
สมทรัพย์ 

ดร.รขา เทพษร 
 

คณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

ระดับปริญญาโท 
ด้านการแพทย์ สาธารณสุข 

5 การพัฒนาวัสดุเชิงประกอบของ
แบคทีเรียเซลลูโลสและเจลาติน
ส าหรับระบบน าส่งยา  

นางสาวชนิภา เสียงเสนาะ ดร.ศรุต อ ามาตย์โยธิน คณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

6 “การพัฒนา Carbon 
Quantum Dots ด้วยอนุภาคไค
โตซานเพ่ือตรวจวัด 
Staphylococcus aureus” 

นางสาวอัจจิมา พุ่มเกลี้ยง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ปาริยา ณ นคร 

คณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

7 การสังเคราะห์และทดสอบฤทธิ์
ทางชีวภาพของbivalent SFTI-1
และอนุพันธ์ 

นายยุทธนา  เสนประดิษฐ์ ดร.ภานุมาศ ทองอยู่ คณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

8   การสังเคราะห์และศึกษา
คุณสมบัติของพอร์ไฟรินประเภท
สายยาวและอนุพันธ์ เพ่ือใช้
ประโยชน์ตรวจวัดปริมาณ
แอลกอฮอล์และไอของ
สารอินทรีย์ 

นางสาวมณฑา มาลัยทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.สุภากร บุญยืน 

คณะพยาบาลศาสตร ์

9 ปัจจัยท านายพฤติกรรมการ
ป้องกันวัณโรคของผู้สัมผัสร่วม
บ้านกับผู้ป่วยวัณโรคปอดที่ พัก
อาศัยในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

นางขวัญใจ  มอนไธสง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.จีราภรณ์  กรรม

บุตร 

คณะวิทยาลัย
แพทยศาสตร์นานาชาติ

จุฬาภรณ์ 

10 การศึกษาปฏิสัมพันธ์ของโปรตีน
คัดหลั่งจากเซลล์ต้นก าเนิดมีเซน
ไคม์และเซลล์ต้นก าเนิดเม็ดเลือด
แดงในผู้ป่วยเบต้าธาลัสซีเมีย
ชนิดฮีโมโกลบินอี 

นางสาวมัณฑนา ไพสาณย์ ดร.ศรัณยู พลนิกร คณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน  า และสิ่งแวดล้อม 
11 การพัฒนาวัสดุเชิงประกอบของ

แบคที เ รี ย เซลลู โลส เ พ่ือการ
ประยุกต์ใช้งานเป็นแผ่นรองรับ
ส า ห รั บ เ ซ ล ล์ แ ส ง อ า ทิ ต ย์
โครงสร้างสถาปัตยกรรม 

นางสาวจันทัปปภา  
ปลื้มผล 

ดร.ศรุต  อ ามาตย์โยธิน 
 

คณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 
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ล าดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ อาจารย์ท่ีปรึกษา คณะ 
 
 

12 การศึกษาความสามารถในการรับ
แรงของพ้ืนส าเร็จรูปที่ท าจาก ไผ่
ล าที่มีการเสริมแรงในงานออกแบบ 

นายสุทธสุข  
จันทร์ถนอมสุข 

ผศ.ดร.สุปรีดี ฤทธิรงค์ 
 

คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์และการผังเมือง 

13 โครงข่ายโลหะ-สารอินทรีย์ซิงค์
ชนิดใหม่ ที่ขึ้นอยู่กับลิแกนด์อะ
โรมาติกไตรคาร์บอกซิเลท: การ
สังเคราะห์ โครงสร้าง และสมบัติ
การดูดซับ 

นายณัฎฐากร ผดุงศักดิ์ ผศ.ดร.กิตติพงศ์   
ไชยนอก 

 

คณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

ด้านการเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางด้านการเกษตร 
14 การห่อหุ้มอินซูลินเพ่ือใช้รับประทาน 

 
นายภาณุรัตน์ พงศ์

พัฒนะนุกุล 
ดร.สิรินดา กุสุมภ์ 

 
คณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

15 การสกัดระดับไมโครลิตรแบบ
หยดเดียวส าหรับการหาปริมาณ
อะคริลาไมด์ในอาหารด้วยวิธี
แก๊สโครมาโทกราฟี 

นายอนุวัฒน์ รัศมีสมศรี ดร.วราวุธ ติยพงศ์
พัฒนา 

 

คณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

16 คุณสมบัติต้านจุลชีพของไมโคร
แคปซูลน้ ามันหอมระเหยจากพืช
วงศ์ ..Piperaceae..และพืชวงศ์ 
Zingiberaceae. .ต่อการยับยั้ ง
แบคทีเรียก่อโรคที่มีอาหารเป็น
พาหะ 

นางสาวบุษบา ภูศรี ดร.รชา เทพษร 
 

คณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

17 การศึกษาผลการปรับสภาพเถ้ า 
ที่ได้จากการไพโรไลซิสของยางรถยนต์
ที่ใช้แล้วต่อการปรับปรุงสมบัติการ
เสริมแรงของผลิตภัณฑ์คอมโพสิต 
จากยางธรรมชาติ 

นายไชยวัฒน์  
อธิคมสมบัติ 

รศ.ดร.แคทลียา ปัทมพรหม 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์

18 การห่อหุ้มสารสกัดจากโล่ติ๊นลงใน
ฟิล์มพอลิแลคติคแอซิดป้องกันแมลง : 
เชิงโครงสร้างและเชิงสภาวะจลศาสตร์ 

นางสาวกัลยรัตน์  
สิทธิภูมิมงคล 

ผศ.ดร.ชิราวุฒ ิ  
เพชรเยน็ 

 

คณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

ด้านวิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) 
19 การพัฒนาถาดไอโซแทคติกพอลิโพร 

พิลีน/พอลิเอทิลีนไวนิลอะซิเตท/ 
ไมโครเซลลูโลส ส าหรับบรรจุภัณฑ์
อาหารส าเร็จรูปแช่แข็ง 

นางสาวชุติกาญจน์  
หมู่มาก 

ผศ.ดร.ชิราวุฒิ  
เพชรเย็น 

 

คณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

20 การศึกษาสมบัติบริ เวณรอย 
ต่อฉลากของชิ้นงานที่ ขึ้ นรูป 
ด้วยกระบวนการติดฉลากจาก
แม่พิมพ์ฉีดผนังบาง 

นางสาวธัชชนก กิ่งทอง ผศ.ดร.ชิราวุฒิ  
เพชรเย็น 

 
 

คณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 
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ล าดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ อาจารย์ท่ีปรึกษา คณะ 
21 ผลของการปรับปรุงคุณภาพของ

พลอยดิบสปิเนล  (MgAl2O4).ด้วย
กระบวนการทางความร้อนและ
กระบวนการยิงด้วยล าไอออนต่อ
โครงสร้างผลึก สมบัติทางแสง
และสมบัติเชิงกล 

นางสาวชนาภา  
พานทอง 

ผศ.ดร.เบญญา  
เชิดหิรัญกร 

 

คณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

22 การน าตะกรันอลูมิเนียมเหลือทิ้ง
จากอุตสาหกรรมการหลอมหล่อ
อลูมิเนียมขั้นทุติยภูมิมาใช้เป็น
วัตถุดิบหลักในการผลิตวัสดุจีโอ
พอลิเมอร์ด้วยกระบวนการเคมี
เชิงกล 

นางสาวพิมพ์ชนก ปักษี
สุวรรณ 

ผศ.ดร.เบญญา  
เชิดหิรัญกร 

 
 

คณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

7. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ระดับปริญญาเอก 
ด้านการแพทย์ สาธารณสุข 

1 ความชุกและความสัมพันธ์ของ
พยาธิใบไม้ระยะเมตาเซอร์คาเรีย
ในปลา เกล็ ดขาว  และไข่ ใน
อุจจาระคน กับพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารของประชาชนใน
บริเวณพ้ืนที่ชุ่มน้ าหนองหลวง 
จังหวัดเชียงราย 

นางสาวพิณัฎฐิณีย์   
จิตค า 

ผศ.ดร.ชิตชล   
ผลารักษ์ 

 

คณะวิทยาศาสตร์ 

ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน  า และสิ่งแวดล้อม 
2 การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์

ของการบริการทางระบบนิเวศลุ่มน้ า
เพ่ือสนับสนุนการด าเนินการจ่าย
ค่าบริการทางระบบนิเวศ ในลุ่มน้ า
แม่สา จังหวัดเชียงใหม่ 

นางสาวอรพรรณ 
ประดิษฐ์ 

ดร.จิรวรรณ  
กิจชัยเจริญ 

 

คณะเกษตรศาสตร์ 

3 การพัฒนาตัวดูดซับราคาถูกและ
อุปกรณ์เก็บตัวอย่างส าหรับการ
วิเคราะห์พอลิไซคลิกอะโรมาติก
ไฮโดรคาร์บอนที่อยู่ ในสภาวะ
แก๊สด้วยแก๊สโครมาโทกราฟี -
แมสสโทรเมตรี 

นายวิทยา ทาลา ผศ.ดร.สมพร จันทระ 
 

คณะวิทยาศาสตร์ 
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ล าดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ อาจารย์ท่ีปรึกษา คณะ 
ด้านการศึกษา การพัฒนาจิต พฤติกรรมศาสตร์ มุษยศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม 

4 อาหารจี เอ็ม โอ ในงานประติมากรรม
สื่อผสม 

นายสุรชัย ดอนประศรี ศ.พงศ์เดช  ไชยคุตร 
 

คณะวิจิตรศิลป์ 

5 ศิลปะสื่อผสมเชิงปฏิสัมพันธ์เพ่ือ
การตระหนักรู้คุณค่าของจิตใจ 

นายวรรณุฉัตร ลิขิตมา
นนท์ 

ศ.พงศ์เดช ไชยคุตร 
 

คณะวิจิตรศิลป์ 

6 การพัฒนารูปแบบการบริหาร
สถานศึ กษาที่ มี ป ระสิ ทธิ ผ ล
ส าหรับบุคคลที่มีความบกพร่อง
ทางการเห็น 

นายประมวล   
พลอยกมลชุณห์ 

ดร.ยงยุทธ  ยะบุญธง 
 

คณะศึกษาศาสตร์ 

7 ศิ ล ป ะ สื่ อ ผ ส ม เ กี่ ย ว กั บ
เครื่องประดับร่างกายซึ่งมีที่มา
จากรูปทรงของอวัยวะภายใน
ภายใต้แนวคิด “เครื่องประดับ
แห่งชีวิต” 

นางสาวรงคกร อนันตศานต์ ศ.รสลิน กาสต์ 
 

คณะวิจิตรศิลป์ 

8 แบบจ า ล อ ง เ ชิ ง ส า เหตุ ข อ ง
ความเครียดจากการเลี้ยงดูบุตร
ในวัยรุ่นที่เป็นมารดาครั้งแรก 

นางกิ่งฟ้า  แสงลี รศ.ดร.ลินจง  โปธิบาล 
 

คณะพยาบาลศาสตร์ 

ด้านการเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางด้านการเกษตร 
9 การพัฒนาเส้นใยนาโนกักเก็บ

สารสกัดเปลือกทับทิมพันธุ์ศรี
ปัญญาด้วยเทคนิค อิเล็กโตร 
สปินนิงเพื่อใช้ในทางเวชส าอาง 

นางสาวณัชธาริณี 
เหล่าศิริเสถียร 

รศ.ดร.ภก.จักรพันธ์ 
ศรีธญญาลักษณ์ 

 

คณะเภสัชศาสตร์ 

10 การแทรกผ่านความร้อนและการ
เกิดรีโทรเกรเดชันระหว่างการ
เก็ บ รั กษา ในผลิ ตภัณฑ์ ข้ า ว
เหนียวกล้องผสมถั่วที่บรรจุใน 
รีทอร์ทเพาช์และกระป๋อง 

นางสาวพรพรรณ วิรัช ศ.ดร.ศรีสุวรรณ  
นฤนาทวงศ์สกุล 

 

คณะอุตสาหกรรม
เกษตร 

ระดับปริญญาโท 
ด้านการแพทย์ สาธารณสุข 

11 การตรวจหามะเร็งเต้านมในหนู
โดยใช้เลคตินไรซินัสคอมมูนิส 
แอกกลูตินิน-1 

นางสาวนิพัทธา ศรีอ้วน ผศ.ดร.พัชณี แสงทอง 
 

คณะวิทยาศาสตร์ 

12 ผลของการสร้างเสริมสมรรถนะ
แห่งตนต่อพฤติกรรมการป้องกัน
การติดชื้ อของผู้ที่ เป็นโรคไต
ระยะสุดท้ายที่ได้รับการล้างไต
ทางช่องท้องแบบต่อเนื่อง 

นางสาวสุมิตรา  
เอ่ียมประเสริฐสุข 

ผศ.ดร.ทวีลักษณ์  
วรรณฤทธิ์ 

 

คณะพยาบาลศาสตร์ 
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ล าดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ อาจารย์ท่ีปรึกษา คณะ 
13 การ พัฒนาแอปพลิ เคชั นบน

สมาร์ทโฟนในการป้องกันการติด
เชื้อส าหรับเด็กวัยเรียน 

นางสาวรุ่งทิพย์   
กันทะวงค์ 

รศ.ดร.วันชัย  
เลิศวัฒนวิลาศ 

 

78,000 

14 ความเชื่อทางพุทธศาสนาและ
ภาระในการดู แลของผู้ ดู แ ล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว 

นางสาวสารภ ี ศรีโสภณ รศ.ดร.ลินจง  โปธิบาล 
 

คณะพยาบาลศาสตร์ 

15 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางการ
พยาบาลส าหรับการป้องกันการติด
เชื้อในเรือนจ า 

นางสาวศรีแพร   
ม่วงแย้ม 

รศ.ดร.อะเคื้อ  
อุณหเลขกะ 

 

คณะพยาบาลศาสตร์ 

ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน  า และสิ่งแวดล้อม 
16 วิทยาแร่และการเกิดแหล่งแร่เบนทอ

ไนต์ในแนวหินภูเขาไฟอายุซีโนโซอิค
ในพ้ืนที่ล านารายณ์ จังหวัดลพบุรี 

นายนุชิต  ศิริทองค า ผศ.ดร.วีรพันธ์  ศรีจันทร์ 
 

คณะวิทยาศาสตร์ 

ด้านการศึกษา การพัฒนาจิต พฤติกรรมศาสตร์ มุษยศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม 
17 การพัฒนาตัวบ่งชี้ สมรรถนะการ

ท างานข้ามวัฒนธรรมในประชาคม
อาเซียนส าหรับ 
นักศึกษาอาชีวศึกษา 

นางนนทภรณ์ 
พุทธรักษา 

ผศ.ดร.สุนทรพจน์  
ด ารงพานิช 

 

คณะศึกษาศาสตร์ 

ด้านการเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางด้านการเกษตร 
18 การผสมข้ามของข้าวขาวดอก

มะลิ 105 (Oryza sativa L. cv. 
KDML105) กับข้ า วชั ยนาท 1 
(Oryza sativa L. cv. Chai Nat 
1) และการชักน า ให้ เกิดการ
กลายพันธุ์เพื่อการปรับปรุงพันธุ์ 

นายวัชรินทร์ บ ารุงกูล ผศ.ดร.กานดา  หวังชัย 
 

คณะวิทยาศาสตร์ 

ด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
19 สัณฐานวิทยาเมืองในการจัดรูปที่

ว่างและองค์ประกอบของชุมชน 
ในเขตเมืองเก่าเชียงใหม่ 

นายสิทธิกานต์ สัตย์ซื่อ ผศ.ดร.ณวิทย์  
อ่องแสวงชัย 

 

คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ 

8. มหาวิทยาลัยนเรศวร  
ระดับปริญญาเอก 
ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน  า และสิ่งแวดล้อม 

1 การประ เมิ นมู ลค่ า ของกา ร
บริการของระบบนิเวศบริเวณ
แหล่งต้นน้ าที่เสี่ยงต่อการเกิดดิน
ถล่ มและการประ เมินความ
เป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ของ
วิธีเพ่ิมเสถียรภาพของลาดดิน 

นางสาวกัญจน์ชญา  
เม้าสิ้ว 

รศ.ดร.จรัณธร   
บุญญานุภาพ 

 

คณะเกษตรศาสตร์
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
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ล าดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ อาจารย์ท่ีปรึกษา คณะ 
ด้านการขนส่งระบบรางและระบบโลจิสติกส์ 

2 ตัวแบบความสัมพันธ์โครงสร้าง      
เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จด้านการจัดการโซ่
อุ ปท าน อิ เ ล็ กท รอนิ ก ส์ ข อ ง
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม(SMEs) ใน อุตสาหกรรม
ชิ้นส่วนยานยนต์ไทย 

นายธีรุตม์   
หมื่นวงษ์เทพ 

ผศ.ดร.วิชญานัน   
รัตนวิบูลย์สม 

 

คณะบริหารธุรกิจ  
เศรษฐศาสตร์และการ

สื่อสาร 

ด้านการศึกษา การพัฒนาจิต พฤติกรรมศาสตร์ มุษยศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม 
3 รูปแบบการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึง

ประสงค์ในวัยรุ่นของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น อ าเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก 

นางเบญจมาภรณ ์  
นาคามด ี

ผศ.ดร.สุภาภรณ์  
สุดหนองบัว 

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

4 ลักษณะเด่นและบทบาททาง
สังคมของบทค าสอน“คุฏบะฮ์”
ภาษาไทยที่มีต่อประชากรมุสลิม
ในประเทศไทย 

นายณฐ ย่าหลี รศ.ดร.พัชรนิทร์  
อนันต์ศิริวัฒน์ 

 

คณะมนุษยศาสตร์   

ด้านการเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางด้านการเกษตร 
5 ผลของนารินจินต่อการแสดงออก

ของ NADPH oxidase subunits 
ในหลอดเลือดและการท างาน
ของ เยื่ อบุ หลอด เลื อด ในหนู
คอเลสเตอรอลในเลือดสูง 

นางสาวศิรินารถ  
เพ็งเนตร 

ผศ.ดร.วชิราวด ี 
มาลากุล 

 

คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 

6 สมบัติ เชิ งกลและสมบัติทาง
กายภาพของวัสดุที่มีซีเมนต์เป็น
ฐานที่ผสมเถ้าหนักและเถ้าชาน
อ้อย 

นายอนิรุจน์   
อัครพงศ์ตระกูล 

ดร.ทนงศักดิ์  โนไชยา 
 

คณะวิทยาศาสตร์ 

ด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
7 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแบบ

เนิบช้าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
กรณีศึกษาเมืองน่าน ประเทศไทย 
และเมืองหลวงพระบาง ประเทศ 
สปป.ลาว  

นางสาววัชราภรณ ์สุรภี รศ.ดร.ฉลองศรี  
พิมลสมพงศ์ 

 

คณะบริหารธุรกิจ 
เศรษฐศาสตร์และการ

สื่อสาร 

8 การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่โดย
ใช้ทุนทางวัฒนธรรมเ พ่ือเ พ่ิม

นางยุพาวดี    
นิศวอนุตรพันธ์ 

รศ.ดร.จิรวัฒน ์  
พิระสันต์ 

คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ 
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ล าดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ อาจารย์ท่ีปรึกษา คณะ 
คุณค่าผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว
ใน จังหวัดเชียงราย 

 

9 การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ
ส าหรั บพนั กง าน โ ร งแรม ใน
ประเทศไทย 

นายประหยัด ปาลกะวงศ์  
ณ อยุธยา 

รศ.ดร.ฉลองศรี  
พิมลสมพงศ์ 

 

คณะบริหารธุรกิจ 
เศรษฐศาสตร์และการ

สื่อสาร 

10 การพัฒนาการท่องเที่ ยว เชิ ง
สุขภาพด้วยความเป็นเลิศทางภูมิ
ปัญญาของประเทศไทย 

นางนุชนาฎ หมื่นจันทร์ รศ.ดร.ฉลองศรี  
พิมลสมพงศ์ 

 

คณะบริหารธุรกิจ 
เศรษฐศาสตร์และการ

สื่อสาร 

ระดับปริญญาโท 
ด้านการแพทย์ สาธารณสุข 

11 การส่งเสริมการท างานของโปรไบโอติก
ด้วยพรี ไบโอติกในการยับยั้ งการ
เจริญเติบโตของจุลินทรีย์ก่อโรคฟันผุ 

นายสันติชัย นุ่นปาน ทพญ.ดร.กรชนก   
วยัคฆานนท ์

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ 

ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน  า และสิ่งแวดล้อม 
12 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพ่ือขยายพันธุ์

กล้วยไม้พญาฉัททันต์ 
นางสาวอ่อนรัตน์    

อ่ินมะโน 
ผศ.ดร.อนุพันธ์ กงบังเกิด 

 
คณะวิทยาศาสตร์ 

13 การคัดแยกและจ าแนกชนิดของ
แบคทีเรียที่ทนต่อโลหะหนักและ
ต้านทานต่อยาปฏิชีวนะจากพ้ืนที่
รอบฟาร์มสุกร 

นางสาวธนิสรา  
นันทะโกมล 

ผศ.ดร.จรูญ สารินทร์ 
 

คณะเกษตรศาสตร์
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

ด้านการศึกษา การพัฒนาจิต พฤติกรรมศาสตร์ มุษยศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม 
14 การเมืองของอุดมการณ์ในกลุ่ม

ยุวชนไทย 
นางสาวสุพัตรา ปัญญา ดร.วัชรพล พุทธรักษา 

 
คณะสถาบันวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์ 

15 การศึ กษาเปรี ยบเที ยบความ
ปลอดภัย และประสิทธิภาพจากการ
ใช้ยา dual antiplatelet และ triple 
antithrombotic therapy ในผู้ป่วย
โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิด atrial 
fibrillation ที่มีการท า 
Percutaneous coronary 
intervention และใส่ขดลวดค้ ายัน 
ในจังหวัดพิษณุโลก 

นางสาวดวงกมล   
พูลพนัธ์ 

ดร.เภสัชกรหญิง  
ปัทมวรรณ  

โกสุมา 
 

คณะเภสัชศาสตร์ 

16 การวิเคราะห์กฎแห่งกรรมในขุน
ช้าง – ขุนแผน 

นายฐาปกรณ์   
อ่วมสถิตย์ 

ผศ.ดร.ประภาษ   
เพ็งพุ่ม 

 

คณะมนุษยศาสตร์ 

ด้านการเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางด้านการเกษตร 
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ล าดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ อาจารย์ท่ีปรึกษา คณะ 
17 ก า ร ข ย า ย พั น ธุ์ ก ล้ ว ย น้ า ว้ า

มะลิอ่องโดยระบบไบโอรีแอค
เตอร์แบบจมชั่วคราว (TIB) 

นางสาวเขมณัฏฐ์  ธนกรณ์
ไพศาล 

รศ.ดร.ดวงพร   
เปรมจิต 

 

คณะเกษตรศาสตร์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
18 การศึกษาผลของเถ้าชานอ้อย

และซิ ลิ ก า ฟูมต่ อสมบั ติ ขอ ง
คอนกรีตมวลเบาแบบผสมโฟม 

นางสาวสวนีย ์วนาลีสิน ดร.ทนงศักดิ์  โนไชยา 
 

คณะวิทยาศาสตร์ 

9. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ระดับปริญญาเอก 
ด้านการแพทย์ สาธารณสุข 

1 ความสามารถในการกระตุ้ น
ภูมิคุ้มกันด้วยดีเอ็นเอวัคซีนต่อซิส
ที อีนโปรติ เอสของ Leishmania 
martiniquensisในหนูไมส์ 

นาย ทัณฑวัต อังกุลดี รศ.ดร.เบญจมาส  
วงศ์สัตยนนท์ 

 
 
 
 

คณะแพทยศาสตร์ 

ด้านการศึกษา การพัฒนาจิต พฤติกรรมศาสตร์ มุษยศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม 
2 การพัฒนาแบบทดสอบทักษะ

กระบวนการคิดโดยใช้  SOLO 
Taxonomy ที่มีการให้คะแนน
บางส่วน และการเสริมสร้างทักษะ
กระบวนการคิดทางการพยาบาล
ผู้ใหญ่โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก 

นางสาววิดาพร  
ทับทิมศรี 

รศ.ดร.องอาจ นัยพัฒน์ 
 

คณะศึกษาศาสตร์ 

3 ความหมายและการเสริมพลัง
อ านาจภายในของแม่เลี่ยงเดี่ยว
ในสังคมไทย 

นางสาวณัฐกา  
สงวนวงษ ์

ผศ.ดร.พิศมัย  
รัตนโรจน์สกุล 

 

คณะศึกษาศาสตร์ 

4 การศึกษาและการเสริมสร้าง
ค ว า ม ก รุ ณ า ต่ อ ต น เ อ ง ข อ ง
นักศึกษาสังคมสงเคราะห์โดย
การให้ค าปรึกษากลุ่ม 

นางสาวปรินดา ตาสี ดร.ครรชิต  แสนอุบล 
 

คณะศึกษาศาสตร์ 

5 การพัฒนาโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้าง
สมรรถนะนักวิชาชีพนันทนาการ
ด้านการด าเนินงาน 

นางสาวรชัราวไล  
สว่างอรุณ 

ดร.สราวุธ  ชัยวิชิต 
 
 

คณะพลศึกษา 

6 การวิจัยและพัฒนาความฉลาด
ท า ง วั ฒ น ธ ร ร ม ใ น บ ริ บ ท
วัฒนธรรมอาเซียนส าหรับนิสิต
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

นายธีระชน พลโยธา ผศ.ดร.พาสนา จุลรัตน์ 
 

คณะศึกษาศาสตร์ 

7 การวิจัยปฏิบัติการเชิงวิพากษ์
เพ่ือสร้างรูปแบบและกลไกการ
จัดการขยะอย่างครบวงจรบน

นายเก ประเสริฐสังข์ รศ.ดร.ดุษฎี  โยเหลา 
 

คณะสถาบันวิจัย 
พฤติกรรมศาสตร์ 
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ล าดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ อาจารย์ท่ีปรึกษา คณะ 
ฐานการมีส่วนร่วมของโรงเรียน
และชุมชน 

8 การพัฒนารูปแบบเชิงสาเหตุ  
และประสิทธิผลของโปรแกรมการ
ควบคุ มต น เ อ ง ร่ ว ม กั บ ภ า พ
แ ว ด ล้ อ ม ท า ง สั ง ค ม ที่ มี ต่ อ
คุณลักษณะทางจิตและพฤติกรรม
การเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

นายปิยะ  บูชา ดร.กมลวรรณ คารม
ปราชญ์ คล้ายแก้ว 

 
 

คณะสถาบันวิจัย 
พฤติกรรมศาสตร์ 

9 การเสริมสร้างความภาคภูมิใจใน
ตนเองและความหยุ่นตัวของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีโดยการ
ให้ค าปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการ 

นางสาวธัญญภัสร์  
ศิรธัชนราโรจน์ 

ผศ.ดร.สกล วรเจริญศร ี
 

คณะศึกษาศาสตร์ 

10 การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์เพ่ือ
ส่งเสริมความรู้ความตระหนักและ
ทั กษะปฏิ บั ติ ด้ านอัคคีภั ยของ
นักเรียนระดับประถมศึกษาสังกัด
กรุงเทพมหานคร 

นายกันต์ธสิทธิ ์  
พิมพ์สอาด 

ดร.อิทธิพัทธ์  
สุวทันพรกูล 

 
 

คณะศึกษาศาสตร์ 

11 กลวิธีการจัดการเรียนรู้แบบใช้
ปัญหาเป็นฐานของครูประถมศึกษา
ที่อยู่ในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ: การวิจัยปฏิบัติการเชิงวิพากษ์ 

นางสาวจิราภรณ์ เรืองยิ่ง รศ.ดร.ดุษฎี โยเหลา คณะแพทยศาสตร์    

ด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
12 การพัฒนาโปรแกรมนันทนาการ

กลางแจ้งเพ่ือสร้างเสริมการเป็น
ผู้น าของเยาวชนอาสาสมัครการ
ท่องเที่ยว 

นายวิรัตน์ ทองแก้ว รศ.ดร.สุปราณีวิ ์ 
ขวัญบุญจันทร ์

 

คณะพลศึกษา 

13 การสังเคราะห์งานวิทยานิพนธ์
ด้านการบริหารจัดการองค์กร
กี ฬ า ในประ เทศ ไทย  : กา ร
ประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ชาติ
พันธุ์วรรณนาอภิมาน 

นายสิทธิพงษ์ ปานนาค ผศ.ดร.สุนันทา ศรีศิริ 
 

คณะพลศึกษา 

ระดับปริญญาโท 
ด้านการศึกษา การพัฒนาจิต พฤติกรรมศาสตร์ มุษยศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม 

14 การพัฒนาแบบวัดความสามารถ
ในการฟ้ืนพลัง  ของนักศึกษา
ก า ร ศึ ก ษ า น อ ก ร ะ บ บ แ ล ะ

นางสาวสุรีย์พร   
สุขสถาพร 

ดร.อรอุมา  เจริญสุข 
 

คณะศึกษาศาสตร์ 
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ล าดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ อาจารย์ท่ีปรึกษา คณะ 
การศึกษาตามอัธยาศัย โดยใช้
เ ท ค นิ ค ก า ร สั ม ภ า ษ ณ์ เ ชิ ง
พ ฤ ติ ก ร ร ม แ ล ะ ท ฤ ษ ฎี ก า ร
ตอบสนองข้อสอบ 

15 ผลการจั ดกา ร เ รี ยนรู้ ที่ เ น้ น
โครงงานและวิจัยเป็นฐาน  ที่
ส่งผลต่อความสามารถในการท า 
โครงงานวิทยาศาสตร์ และการ
เห็นคุณค่าในตนเอง ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

นางสาวนิลาวรรณ   
ทรงครุฑ 

รศ.ดร. สุนีย์  
เหมะประสิทธิ์ 

 

คณะศึกษาศาสตร์ 

16 การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณลักษณะ
พัฒนาการวั ย รุ่ น เชิ งบวกใน
บริบทของวัยรุ่นไทย 

นายคณินธร  ล้อค า ผศ.ดร. สิทธิพงศ์  
วัฒนานนท์สกุล 

 

คณะมนุษยศาสตร์ 

10 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
ระดับปริญญาเอก 
ด้านการแพทย์ สาธารณสุข 

1 การระบุไมโครอาร์เอ็นเอในซีรัม
เพ่ือใช้เป็นตัวบ่งชี้การวินิจฉัย
และท านายผลการรั กษา ใน
โรคมะเร็งปอดชนิดเซลล์ไม่เล็ก 

นางสาวเกสร   
ตระกูลรัมย์ 

ดร.ปฤษณา เรืองรัตน์ 
 

คณะแพทย์ศาสตร์ 

ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน  า และสิ่งแวดล้อม 
2 ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ต้ น ทุ น แ ล ะ

ผลประโยชน์ สวนยางพาร า
เชิ ง เดี่ ย วและสวนยางพารา 
วนเกษตรโดยรวมมูลค่าบริการ
ทางระบบนิเวศในพ้ืนที่ภาคใต้
ตอนล่าง 

นายนรันต์ ณัฏฐารมณ์ ผศ.ดร.เสาลักษณ์  
รุ่งตะวันเรืองศรี 

 

คณะการจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

3 การประเมินศักยภาพของแอ่ง
สงขลาซี เพ่ือการกักเก็บ CO2 ใน
เชิงธรณีของอ่าวไทยตอนล่าง 

นายอภิชาติ ชุมคง ผศ.ดร.สวัสดี ยอดขยัน 
 

คณะวิทยาศาสตร์ 

ด้านการศึกษา การพัฒนาจิต พฤติกรรมศาสตร์ มุษยศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม 
4 การพัฒนารูปแบบการบริหาร

สถานศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความ
เป็นพลเมืองของนักเรียนใน
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

นายสุทธิรักษ์   
โรจนหัสดิน 

ดร.เรชา  ชูสวุรรณ 
 

คณะศึกษาศาสตร์ 



-38- 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ อาจารย์ท่ีปรึกษา คณะ 
5 ประสิทธิผลของโปรแกรมการ

จั ดการสุ ขภาพของแรง งาน
ต่างชาติ: การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
โดยความร่วมมือของภาครัฐ 
ภาคเอกชน  และภาคแรงงาน 

นางสาวสุคนธ์  ชัยชนะ รศ.ดร.แพทย์หญิง  
พิชญา พรรคทองสุข 

 

คณะการจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

ด้านการเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางด้านการเกษตร 
6 การผลิตกาบาจากเชื้อ Lactobacillus 

futsaii CS3 โดยใช้สารอาหารราคาถูก
และวั สดุ เศษเหลื อจากโรงงาน
อุ ตสาหกรรมอาหารและการ
ประยุกต์ใช้ 

นางสาวกนกวรรณ  
ทองรักษ์ 

รศ.ดร.ศุภศิลป์  
มณีรัตน์ 

 

คณะอุตสาหกรรม
เกษตร 

7 การผลิตลิปิดจากวัสดุเศษเหลือ
โรงงานอุตสาหกรรมโดยยีสต์
ไขมันสูงเพ่ือผลิตไบโอดีเซล 

นางสาวสายทิพย์ แซ่แง่ รศ.ดร.เบญจมาส  
เชียรศิลป์ 

 

คณะอุตสาหกรรม
เกษตร 

ด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
8 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิง

นิเวศอย่างอย่างสรรค์ เพ่ือการ
อนุรักษ์วิถีจาก นา เล ในพ้ืนที่
อ า เ ภ อ ป า ก พ นั ง  จั ง ห วั ด
นครศรีธรรมราช 

นางสาวธนาภา ช่วยแก้ว รศ.ดร.อุมาพร มุณีแนม 
 

คณะการจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

 

ระดับปริญญาโท 
ด้านการแพทย์ สาธารณสุข 

9 ผลส าเร็จของการบ าบัดรักษาผู้
ติดยาเสพติดโดยใช้การบูรณา
การด้านการแพทย์แผนไทย ใน
แหล่งบ าบัดยาเสพติดทางภาคใต้ 

นางสาวณัฐติญา  
นกแก้ว 

ดร.ซอฟียะห์ นิมะ 
 

สถาบันการจัดการ
ระบบสุขภาพ 

10 การพัฒนารูปแบบการจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชนแบบมีส่วนร่วม
บนความร่ วมมือขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่ น  ในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 

นางโซเฟีย เพ็ชรฆาต ดร.วรางคณา  
จุติด ารงค์พันธ์ 

 

สถาบันการจัดการ
ระบบสุขภาพ 

11 ความพร้อมของชุมชนในการใช้
แนวทางการประเมินผลกระทบ
ด้ า นสุ ขภ าพ โ ดยชุ ม ชน เ พ่ื อ
รว่มกันจัดการประเมินผลกระทบ
ทางสุขภาพ: กรณีศึกษาพ้ืนที่

นายยุทธนา หอมเกตุ ดร.ซอฟียะห์ นิมะ 
 

สถาบันการจัดการ
ระบบสุขภาพ 
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ล าดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ อาจารย์ท่ีปรึกษา คณะ 
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลแห่งหนึ่ง
ในภาคใต้ของประเทศไทย 

ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน  า และสิ่งแวดล้อม 
12 การประเมินฟุตพริ้นท์สิ่งแวดล้อม

ของผลิตภัณฑ์ปูกระป๋องพาสเจอร์
ไรซ ์

นายเอกชัย ประทุมศรี ผศ.ดร.ชัยศรี สุขสาโรจน์ 
 

คณะการจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

13 ความชุกชุม และการแพร่กระจาย
ของปูบริเวณทะเลสาบสงขลาตอน
นอก 

นางสาวณัฐชนา  แก้วไฝ ดร.มนัสวัณฏ์  แสงศักดา  
ภัทรธ ารง 

 

คณะสถาบันทรัพยากร
ทะเลและชายฝั่ง    

ด้านการเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางด้านการเกษตร 
14 อิทธิพลของอิพ็อกซีเรซินที่ผสม

ยางธรรมชาติอิพอกไซด์ และยาง
ธรรมชาติอิพอกไซด์/ซิลิกานาโน
คอมโพสิต ต่อสมบัติใบพัด
อากาศยานไร้คนขับ 

นายณฐพล  
พิทักษ์เสรีธรรม 

ดร.สุนิสา สุชาต ิ
 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

15 ชนิดและความคงตัวของแอน 
โทไซยานินในข้าวกล้องสังข์หยด
หุงสุกพร้อมบริโภค 

นางสาววิไลพร  กลาย ผศ.ดร.มุทิตา มีนุ่น 
 

คณะอุตสาหกรรม
เกษตร 

11. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง   
ระดับปริญญาเอก 
ด้านการขนส่งระบบรางและระบบโลจิสติกส์ 

1 แนวทางการออกแบบกราฟิก
สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมระบบ
น าทางของสถานีขนส่งมวลชน 
กรุงเทพมหานคร 

นายภคชาติ พุทธิปกรณ์ ดร.ประพัทธ์พงษ์  
อุปลา 

 

คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร ์

ด้านการศึกษา การพัฒนาจิต พฤติกรรมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม 
2 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียน 

โดยใช้ 4C-ID เพ่ือเสริมสร้างทักษะ
การแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 

นายวันชัย มาชูตระกูล ดร.ธนินทร์ รัตนโอฬาร 
 

คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 

ด้านการเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางด้านการเกษตร 
3 ความหลากหลายของแมงมุม 

และแมลงและบทบาทศั ต รู
ธรรมชาติในพ้ืนที่การปลูกบัวบก 

นางสาวเจนจิรา  นามี รศ.ดร.สุวรินทร ์  
บ ารุสุข 

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

4 การพัฒนากระบวนการผลิตยาง
คอมปาวด์สายพานล าเลียงอาหาร
ชนิดใหม่แบบประหยัดพลังงาน 

นายศุภัสชกรณ์   
หลิมเฮงฮะ 

ผศ.ดร.วิภ ู ศรีสืบสาย 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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ล าดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ อาจารย์ท่ีปรึกษา คณะ 
5 การผลิตกรดแกลลิกจากกากตรีผลา

ด้วยกระบวนการหมักแบบอาหาร
แข็งโดยใช้เชื้อรา Aspergillus niger 
ATCC 16888 

นางสาวภัทรภร  
ภควีระชาติ 

ดร.ธีรินทร์  ฉายศิริโชติ 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

6 ประสิทธิภาพของน้ ามันหอมระเหยจาก
พืชสมุนไพรในการไล่และการก าจัด
แมลงวันบ้าน (Musca domestica L.) 
และยุงลายบ้าน (Aedes. aegypti Linn.) 

นางสาวอักษร  จันทร์
เทวี 

รศ.ดร.มยุรา  สุนย์วีระ 
 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

7 ประสิทธิภาพของน้ ามันหอมระเหย
จากพืชสมุนไพรในการป้องกันการ
วางไข่ การฟักไข่ การก าจัดตัวอ่อน 
ตัวโม่งและตัวเต็มวัยของยุงลายสวน 
(Aedes albopictus (Skuse)) และ
ยุงก้นปล่อง (Anopheles minimus 
(Theobald)) 

นายณัฐวิชช ์ คชแก้ว รศ.ดร.มยุรา  สุนย์วีระ 
 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยว   
8 การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบ

ของการปรับการใช้สอยอาคารที่
มีคุณค่าเชิงอนุรักษ์ โรงแรม
ขนาดเล็กในกรุงเทพมหานคร 

นายโชติวิทย์  
พงษ์เสริมผล 

ดร.ประพัทธ์พงษ์  
อุปลา 

 

คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร ์

ด้านพลาสติกชีวภาพ 
9 การปรับปรุงสมบัติเชิงกลและ

สมบัติเชิงความร้อนของวัสดุผสม 
Poly (lactic acid)(PLA) และ 
Poly (butylene adipate-co-
terephthalate) (PBAT) 
ส าหรับบรรจุภัณฑ์อาหารแช่
เยือกแข็งย่อยสลายได้ 

นางสาวผกายมาศ  
พูลสมบัติ 

ดร.เจษฎา ชัยโฉม 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ระดับปริญญาโท 
ด้านการแพทย์ สาธารณสุข 

10 การออกแบบอุปกรณ์พักเข็มเย็บ
แ ผ ล ผ่ า ตั ด เ พ่ื อ ส ร้ า ง ค ว า ม
ตระหนักรู้ในการป้องกันความ
ผิดพลาดการยืนยัน จ านวนเข็ม
ขณะปฏิบัติการผ่าตัด 

นางสาวธัยนันท์  
พิมพะสาลี 

ผศ.ดร.ญาตา ขวากุล 
 

คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ 

ด้านการศึกษา การพัฒนาจิต พฤติกรรมศาสตร์ มุษยศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม 
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ล าดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ อาจารย์ท่ีปรึกษา คณะ 
11 ศึกษาศิลปวัฒนธรรมกลุ่มชาติ

พันธุ์มอญเพ่ือการพัฒนาเครื่อง
เรือนร่วมสมัย 

นางสาวเกศิณีย์  
เดชศักดาพร 

ผศ.ดร.ธเนศ ภิรมย์การ 
 

คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 

12 การศึกษาภูมิปัญญางานหัตถศิลป์
เครื่องถมไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เพ่ือประยุกต์สู่แนวทางการออกแบบ
เครื่องประดับ 

นางสาวดวงกมล  
นาตุรัตน์ 

รศ.วา่ที่ร้อยโทพิชัย  
สดภิบาล 

 

คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 

13 การออกแบบรูปแบบส่งเสริมการ
จ าทางสายตาที่มีต่ออักษรไทย
ส าหรับเด็กบกพร่องด้านการอ่าน   
ช่วงวัยเรียน 

นายคมกฤษ ตุลยะปรีชา ผศ.ดร.เกษมรัสมิ์  
วิวิตรกุลเกษม 

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์

12. มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ระดับปริญญาเอก 
ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน  า และสิ่งแวดล้อม 

1 การศึ กษาการ เปลี่ ยนแปลง
สภาพแวดล้อมสรรค์สร้างพ้ืนถิ่น
ชุมชนเกษตรแม่แจ่ม  จังหวัด
เชียงใหม่ 

นายศิโรดม  เสือคล้าย ดร.เกรียงไกร  เกิดศิริ 
 

คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ 

ด้านการศึกษา การพัฒนาจิต พฤติกรรมศาสตร์ มุษยศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม 
2 การออกแบบเรขาคณิตส าหรับ

การสร้างสรรค์งานจลนศิลป์ด้วย
พลังงานทดแทน: แผงพลังงาน
ไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ 

นายวัยวัฒน ์ สายทุ้ม ผศ.ดร.วีรวัฒน ์ 
สิริเวสมาศ 

 

คณะมัณฑนศิลป์ 

3 การพัฒนาความสามารถการจัดการ
เรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูเพ่ือเสริมสร้างทักษะการ
อ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์
ของนั กเรี ยนโดยใช้  Task Based   
Learning และCoaching  Approach 

นายณัฐกิตติ์  นาทา ผศ.ดร.มีชัย  
เอ่ียมจินดา 

 

คณะศึกษาศาสตร์ 

4 การสร้างสรรค์เทคนิคการสร้าง
แบบเสื้อผ้าด้วยเทคนิคการพับ
ใบตองไทย 

นางสาวชนากานต์  
เรืองณรงค์ 

ผศ.ดร.น้ าฝน  
ไล่ศัตรูไกล 

 

คณะมัณฑนศิลป์ 

5 กลวิธีการน าเสนอภาพลักษณ์
ของบุคคลสาธารณะในการตอบ
ค าถามของสื่ อมวลชน:  กรณี
ความขัดแย้ง 

นางสาวฐิติภา   
คูประเสริฐ 

ผศ.ดร.สมชาย  
ส าเนียงงาม 

 

คณะอักษรศาสตร์ 

6 รูปแบบกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ 
เ พ่ื อ ส่ ง เ ส ริ ม พ ฤ ติ ก ร ร ม ที่

นางสาวไปรยาวีริณ  
ศรีประเสริฐ 

รศ.ดร.คณิต เขียววิชัย 
 

คณะศึกษาศาสตร์ 
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ล าดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ อาจารย์ท่ีปรึกษา คณะ 
เหมาะสมส าหรับเด็กสมาธิสั้นใน
ระดับประถมศึกษา 
 
 
 
 
 

ด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
7 การพัฒนารูปแบบการประยุกต์ใช้ทุน

ทางสังคมเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว
คลองร้อยสายเชิงสร้างสรรค์ 

นางสาวจิราพร   
ไชยเชนทร์ 

ผศ.ดร.ไชยยศ   
ไพวิทยศิริธรรม 

 

คณะศึกษาศาสตร์ 

ระดับปริญญาโท 
ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน  า และสิ่งแวดล้อม 

8 องค์ประกอบและแหล่งก าเนิด
ของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 
ไ ม ค ร อ น  ( PM10) ใ น พ้ื น ที่
อุตสาหกรรมของจังหวัดราชบุรี 

นายทวีชัย  
ลิมปสันติเจริญ 

ผศ.ดร.รัฐพล อ้นแฉ่ง 
 

คณะวิทยาศาสตร์ 

9 อิทธิ พลของก ารปรั บสภาพ
เบื้องต้นด้วยแคลเซียมไฮดรอก
ไซด์ต่อการผลิตก๊าซชีวภาพจาก
ฟางข้าว 

นางสาววิทยาภรณ์  
คงอยู่ 

ดร.ดาวรุ่ง สังข์ทอง 
 

คณะวิทยาศาสตร์ 

ด้านการศึกษา การพัฒนาจิต พฤติกรรมศาสตร์ มุษยศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม 
10 การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านการท าเครื่อง
เขินเพ่ือการตกแต่งบ้านประเภท
แสงสว่าง 

นายฐปนัท  แก้วปาน นายชิตชัย  ควรเดชะคุปต์ 
 

คณะมัณฑนศิลป์ 

ด้านพลาสติกชีวภาพ 
11 ก า ร แ ย ก  ก า ร ผ ลิ ต  แ ล ะ

คุณลักษณะของเดกซ์แทรน ที่
ผลิตจากจุลินทรีย์ที่คัดเลือกได้
จากอาหารหมักของไทย 

นางสาวอรพรรณ ชะเอม ผศ.ดร.พิมพ์ชนก  
จตุรพิรีย์ 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

13. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
ระดับปริญญาเอก 
ด้านการแพทย์ สาธารณสุข 
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ล าดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ อาจารย์ท่ีปรึกษา คณะ 
1 ศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงเป็น

กระดูกของเซลล์ต้นก าเนิดจาก
ฟันส าหรับงานวิศวกรรมเนื้อเยื่อ
กระดูกที่ปราศจากโครงเลี้ยง
เซลล์ 
 
 

นายพงศธร พู่ทองค า ผศ.ดร.อนรรฆ  
ขันธะขวนะ 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน  า และสิ่งแวดล้อม 
2 การศึกษาสมรรถนะของระบบ

ผสมผสานการผลิตไฟฟ้าเซลล์
แสงอาทิตย์และเธอร์โมอิเล็กทริก
ร่วมกับตัวสะท้อนรังสี 

นายปวัฒวงศ ์  
บ ารุงขันท์ 

ผศ.ดร.เจริญพร   
เลิศสถิตธนกร 

 

คณะพลังงาน
สิ่งแวดล้อมและวัสดุ 

ด้านการเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางด้านการเกษตร 
3 การศึกษาผลเสริมฤทธิ์ของระบบ

น าส่งชนิดกระตุ้นได้ด้วยแสงและ
การบ าบัดด้วยแสงในการรักษา
โรคสะเก็ดเงิน 

นายชัยฤกษ์    
หอมศิริกมล 

รศ.ดร.ขวัญชนก   
พสุวัต 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ด้านพลาสติกชีวภาพ 
4 การควบคุมการปลดปล่อยของ

แวนโคไมซิ นจากพอลิ เมอร์
เคลือบบนวัสดุฝังใน 

นายปพน ธรรมวสุพงษ์ รศ.ดร.ชวัญชนก พสุวัต 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ระดับปริญญาโท 
ด้านการแพทย์ สาธารณสุข 

5 การพัฒนาอิมมูโนเซ็นเซอร์เชิงแสง
แบบหลากหลายตัววิเคราะห์ส าหรับ
การวินิจฉัยโรคไวรัสตับอักเสบบี 

นางสาวชุติมณฑน์   
อัคคะภิญโญ 

ผศ.ดร.ร่งทิวา  
ภู่อาภรณ์ 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

6 การศึ กษาบทบาทตั วควบคุ ม
พันธุกรรม Asg1 ในการควบคุมการ
แสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับไมโท
คอนเดรีย และความเชื่อมโยงกับ
โปรแกรมการตายของเซลล์ยีสต์  
Saccharomyces cerevisiae 

นายนภาชัย  รอดบุญ ผศ.ดร.นิษก์นิภา  
สุนทรกุล 

 

คณะทรัพยากรชีวภาพ
และเทคโนโลยี 

7 การปลูกถ่ายเซลล์เมลาโนไซต์
จากต่อมรากผมส าหรับการรักษา
โรคด่างขาว 

นางสาวปิยธิดา สุดนุช รศ.ดร.ขวัญชนก พสุวัต 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ด้านการศึกษา การพัฒนาจิต พฤติกรรมศาสตร์ มุษยศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม 
8 การ พัฒนาสื่ อรู ปแบบ อิน โฟ

กรา ฟิกผสานกับ เทคโน โลยี
เสมือนจริง  (AR) เรื่อง ความรู้

นางสาวเมตตา   
ไม้จันทร์ 

ผศ.ดร.สรัญญา  
เชื้อทอง 

 

คณะ ครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 
และเทคโนโลยี 
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ล าดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ อาจารย์ท่ีปรึกษา คณะ 
เกี่ยวกับธุรกิจการบิน ส าหรับ
นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชา
ธุรกิจการบิน 

ด้านการเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางด้านการเกษตร 
9 การยับยั้งการเกิดสีน้ าตาลและ

การเจริญของเชื้อราที่เปลือกของ
มะพร้าวน้ าหอมตัดแต่งโดยสาร
ป้องกันการเกิดสีน้ าตาลและการ
ลวกด้วยไอน้ าร้อน ร่วมกับการ
หุ้มฟิล์มโพลีไวนิลคลอไรด์ 

นางสาวกฤตยา  
พยุหเมธากุล 

รศ.ดร.ผ่องเพ็ญ  
จิตอารีย์รัตน์ 

 

คณะทรัพยากรชีวภาพ
และเทคโนโลยี 

14. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
ระดับปริญญาเอก 
ด้านการแพทย์ สาธารณสุข 

1 การพัฒนาแบบจ าลองการบริการ
ดิจิทัลเพ่ือสุขภาวะของผู้สูงอายุใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นายสุวิช  ถิระโคตร รศ.ดร.วีรพงษ์  
พลนิกรกิจ 

 

คณะเทคโนโลยีสังคม 

ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน  า และสิ่งแวดล้อม 
2 การประยุกต์ภูมิ สารสน เทศ

ส าหรับการประเมินความเสื่อม
โทรมดินในลุ่มน้ าล าเชียงไกร
ตอนบน  จังหวัดนครราชสีมา 
ประเทศไทย 

นางสาวศศิกานต์   
ไพลกลาง 

รศ.ดร.สุวิทย ์ 
อ๋องสมหวัง 

 

คณะวิทยาศาสตร์ 

3 กา ร พัฒนาแบบจ า ลอ งก า ร
ประมาณค่ามวลชีวภาพเหนือ
พ้ืนดินส าหรับการสร้างระดับการ
ปลดปล่อยอ้างอิงภายใต้กลไก
เรดด์โดยอาศัยเทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศ 

นายติณณ์   ถิรกุลโตมร รศ.ดร.สุวิทย ์ 
อ๋องสมหวัง 

 

คณะวิทยาศาสตร์ 

ด้านการขนส่งระบบรางและระบบโลจิสิกส์ 
4 การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ

การเลือกใช้ระบบขนส่งสินค้า
ทางรางของสถานประกอบการ
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นางสาววิลาสินี  เป้า
น้อย 

รศ.ดร.วัฒนวงศ์  
รัตนวราห 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ระดับปริญญาโท 
ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน  า และสิ่งแวดล้อม 

5 ผลของกรดอะซิติกต่อประสิทธิภาพ
การก าจัดฟอสฟอรัสในระบบก าจัด
ฟอสฟอรัสทางชีวภาพแบบเพ่ิมพูน 

นางสาวฉัตรลดา  
เพียซ้าย 

ดร.นิตยา บุญเทียน 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ด้านการขนส่งระบบรางและระบบโลจิสติกส์ 
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ล าดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ อาจารย์ท่ีปรึกษา คณะ 
6 การศึกษาการก าหนดต าแหน่งจุด

ให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน โดยให้
อัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยฉุกเฉิน
สูงสุด 

นายนัทธ์ดนัย จันลาวงศ์ ผศ.ดร.พงษ์ชัย  
จิตตะมัย 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ด้านการศึกษา การพัฒนาจิต พฤติกรรมศาสตร์ มุษยศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม 
7 การศึ กษาลั กษณะของบั นได 

ที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ 
นางสาวรชนีกร   

พลปัถพี 
รศ.ดร.พรศิริ  จงกล 

 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

8 การศึกษาความสูงของที่นั่งและท่าทาง
ในขณะลุกที่เหมาะสม เพ่ือป้องกันการ
ล้มของผู้สูงอายุ 

นางสาวสุภารัตน์   
ค้างสันเทียะ 

ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

9 ผลกระทบของสภาพการท างานและ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของสตรีที่
ยืนท างานแบบ ไม่สมดุลเป็นเวลานาน                                                                            

นายวทัญญู  จูเกษม ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

15. มหาวิทยาลัยพะเยา  
ระดับปริญญาเอก 
ด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 

1 การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
เ รี ย น รู้ ด้ ว ย ต น เ อ ง ส า ห รั บ
พนักงานในธุรกิจ โรงแรมขนาด
เล็กเ พ่ือรองรับเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ จังหวัดเชียงราย 

นางสาวศิรินพรรณ  
ชุ่มอินทจักร 

ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ 
 

คณะวิทยาการจัดการ
และสารสนเทศศาสตร์ 

2 รู ป แ บ บ ก า ร ต ล า ด ท า ง ก า ร
ท่องเที่ยวเพ่ือการกระจายตัวของ
กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนในพ้ืนที่
อารยธรรมล้านนา ประเทศไทย 

นายพิศาล แก้วอยู่ ผศ.ดร.ประกอบศิริ  
ภักดีพินิจ 

 

คณะวิทยาการจัดการ
และสารสนเทศสาตร์ 

3 กลยุทธ์การพัฒนาการท่องเที่ยว
ชุมชนบนฐานความหลากหลาย
ทางชี วภาพ ต าบลนางพญา 
อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

นายมณฑณ ศรีสุข ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ 
 

คณะวิทยาการจัดการ
และสารสนเทศสาตร์ 

ระดับปริญญาโท 
ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน  า และสิ่งแวดล้อม 

4 การใช้หญ้าแฝกบ าบัดน้ าเสียจาก
โรงฆ่าสัตว์เทศบาลนครเชียงราย 

นางสาวณัฐสิริ สมใจ ดร.สุมล นิลรัตน์
นิศากร 

 

วิทยาลัยพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 
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ล าดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ อาจารย์ท่ีปรึกษา คณะ 
5 การเปรียบเทียบการตกค้างของ

สารเคมีก าจัดแมลงกลุ่ มคาร์
บ า เ ม ต แ ล ะ ก ลุ่ ม อ อ ร์ ก า โ น
ฟอสเฟตในผักตลาดค้าส่งและ
ตลาดท้องถิ่น จังหวัดพะเยา 

นายธราดล อินจันทร์ ผศ.ดร.บุหรัน พันธุ์
สวรรค์ 

 

วิทยาลัยพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

6 ประสิทธิภาพของเชื้อราตรึงเซลล์
บนโซเดียมแอลจี เนตในการ
บ าบัดน้ าเสียจากกระบวนผลิต
หัตถกรรมกระดาษสา 

นางสาวพัชรีย์ เศวตวงษ์ ศ.ดร.ยงยุทธ   
ไตรสุรัตน์ 

 

วิทยาลัยพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

ด้านการขนส่งระบบรางและระบบโลจิสติกส์ 
7 แนวทางการส่งเสริมการลงทุน

ธุรกิจโลจิสติกส์ในเขตการค้า
ชายแดน จังหวัดเชียงราย 

นางสาวยลดา ไชยชนะ ดร.บังอร สวัสดิ์สุข 
 

คณะวิทยาการจัดการ
และสารสนเทศศาสตร์ 

ด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
8 แนวทางการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่

ระลึกเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยว
จังหวัดพะเยา 

นางสาววันทนา อินท า ดร.พัจน์พิตตา  
ศรีสมพงษ์ 

 

คณะวิทยาการจัดการ
และสารสนเทศศาสตร์ 

16. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
ระดับปริญญาเอก 
ด้านการแพทย์ สาธารณสุข 

1 การกระจาย subtype ของเชื้อ
โปรโตซัว Blastocystis ในสัตว์
ในประเทศไทย 

นางสาวกชพร  ไวสู้ศึก ผศ.ดร.วีระชัย   
สายจันทา 

 

คณะสถาบันวิจัยวลัยรุกข
เวช 

2 การพัฒนาตัวแบบการป้องกัน
และควบคุมพฤติกรรมการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในวัยรุ่น
ตอนต้นจังหวัดขอนแก่น 

นายเทพไทย  โชติชัย ผศ.ดร.ปราโมทย์    
ทองกระจาย 

 

คณะแพทยศาสตร์ 

ด้านการเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางด้านการเกษตร 
3 ฤทธิ์ลดระดับน้ าตาล, กลไก และ

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของพอลิ
แซ็กคาไรด์ 

นางสาวอภิญญา   
สุวรรณพงศ์ 

ผศ.ดร. วลิาวัณย์   
พร้อมพรม 

 

คณะวิทยาศาสตร์ 

ด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
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ล าดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ อาจารย์ท่ีปรึกษา คณะ 
4 การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา

แบบมี ส่ วน ร่ ว มตามแนวคิ ด
เศรษฐกิ จสร้ า งสรรค์ ในการ
จั ด ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว ถ น น ส า ย
วั ฒ น ธ ร ร ม ชุ ม ช น ห มื่ น ส า ร 
จังหวัดเชียงใหม่ 

นางยุวดี  หัสดี รศ.ดร.ช านาญ   
รอดเหตุภัย 

 

คณะวัฒนธรรมศาสตร์ 

ด้านวิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) 
5 อั ต ลั กษณ์ ผ้ า ช า วญ้ อ  : กา ร

อนุรักษ์และออกแบบผลิตภัณฑ์
ชุ ม ช น เ ชิ ง พ า ณิ ช ย์  จั ง ห วั ด
สกลนคร 

นางสาวจินตนา  
ลินโพธิ์ศาล   

ผศ.ดร.พิสิฏฐ์  บุญไชย 
 

วัฒนธรรมศาสตร์ 

ระดับปริญญาโท 
ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน  า และสิ่งแวดล้อม 

6 การขยายพันธุ์ว่านเข้าพรรษา
และกระเจียวราศีเพ่ือการอนุรักษ์
พืชหายากในประเทศไทย 

นางสาวสุกัญญา   
นนทะลีการ 

ผศ.ดร.ปิยะพร แสนสุข 
 

คณะวิทยาศาสตร์ 

ด้านการขนส่งระบบรางและระบบโลจิสติกส์ 
7 การประยุกต์ใช้ทฤษฏีการออกแบบ

โดยใช้มนุษย์ เป็นศูนย์กลางเพ่ือ
พัฒนาแอพพลิเคชั่นมือถือ ระบบแผน
ที่ขนส่งสาธารณะในเขตเทศบาลเมือง
มหาสารคาม 

นายอับดุลรอนี  สาแมง ดร.รัตนโชต ิ 
เทียนมงคล 

 

คณะวิทยาการ
สารสนเทศ 

17. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ระดับปริญญาเอก 
ด้านการเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางด้านการเกษตร 

1 การปรับปรุงศักยภาพดิน ปลูก
ล าไย โดยใช้ปุ๋ยหมักเสริมไบโอชาร์
ในพ้ืนที่ ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่า
เป้า จ.เชียงราย 

นายฉานวิฉัย สุขสวัสดิ์ ผศ.ดร.ชลินดา อริยเดช 
 

คณะบัณฑิตวิทยาลัย 

2 การตอบสนองของระบบย่อย
อาหารต่อสารสกัดสมุนไพรไทย
ใ น ป ล า บู่ ท ร า ย (Oxyeleotris 
marmorata) 

นายจตุรงค์  มาติดต่อ ผศ.ดร.จิราพร   
โรจน์ทินกร 

 

คณะเทคโนโลยีการ
ประมงและทรัพยากรทาง

น้ า 

3 การศึกษาฤทธิ์ของเควอซิตินต่อ
การกระตุ้นภูมิคุ้มกันและการ

นางสาววิลาวรรณ   
เรือนสิทธิ์ 

ผศ.น.สพ.ดร.วศิน  
เจริญตัณธนกุล 

คณะวิทยาศาสตร์ 
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ล าดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ อาจารย์ท่ีปรึกษา คณะ 
ยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสพีอาร์
อาร์เอส 

 

4 ผลของสีน้ าต่อปลากะพงขาวใน
อุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ า ร ะ บ บ ปิ ด ที่ เ ป็ น มิ ต ร กั บ
สิ่งแวดล้อม 

นายวิญญู บุญประเสริฐ ผศ.ดร.ประจวบ ฉายบุ 
 

คณะเทคโนโลยีการ
ประมงและทรัพยากร

ทางน้ า 

ด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
5 รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ

บุคลากร เพ่ือรองรับธุรกิจการจัด
ประชุม การท่องเที่ยวเพ่ือเป็น
รางวัล และการแสดงสินค้าใน
จังหวัดเชียงใหม่ 

นางสาวมยุรี  สมบูรณ์ ผศ.ดร.บงกชมาศ  
เอกเอ่ียม 

 

คณะวิทยาลัยบริหาร
ศาสตร์      

ระดับปริญญาโท 
ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน  า และสิ่งแวดล้อม 

6 ประสิทธิภ าพการก าจั ดสาร
พาราควอตจากภาคเกษตรกรรม
โดยใช้จุลินทรีย์ 

นางสาวฉันทนา  สุโพ ดร.มุจลินทร์ ผลจันทร์ 
 

คณะวิทยาศาสตร์ 

18. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
ระดับปริญญาเอก 
ด้านการศึกษา การพัฒนาจิต พฤติกรรมศาสตร์ มุษยศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม 

1 การสัง เคราะห์และออกแบบ
วงจรมอดูเลตแบบความกว้าง
ข อ ง พั ล ส์ โ ด ย ใ ช้ อุ ป ก ร ณ์
อิ เล็ กทรอนิกส์ สมัย ใหม่และ
ประยุกต์ใช้งานด้านการศึกษา 

นายกังวาล  พยัคฆกุล รศ.ดร.มนตรี   
ศิริปรัชญานันท์ 

 

คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 

2 การพัฒนารูปแบบการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์ด้วยห้องเรียน
กลับด้าน เพ่ือเสริมสร้างทักษะ
การแก้ปัญหา 

นางสาวจันทร์เกษม   
ใจอารีย์ 

ผศ.ดร.ดวงกมล   
โพธิ์นาค 

 

คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 

3 การพัฒนารูปแบบการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมกระบวนการคิด
เชิงสร้างสรรค์ ด้วยการเรียนรู้  
แบบโครงงาน ส าหรับนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 

นายนฤเทพ  
สุวรรณธาดา 

ผศ.ดร.จรัญ  แสนราช 
 

คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 
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ล าดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ อาจารย์ท่ีปรึกษา คณะ 
4 ตัวแบบการตลาดเชิงจริยธรรม 

เพ่ือการเติบโตที่ยั่ งยืนในภาค
ธุรกิจอุตสาหกรรม 

นางสาวนทยา   
กัมพลานนท์ 

รศ.ดร.ธานินทร์   
ศิลป์จารุ 

 

คณะบริหารธุรกิจ 

19. มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
ระดับปริญญาเอก 
ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน  า และสิ่งแวดล้อม 

1 กรอบกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
สิทธิของธรรมชาติหรือสิทธิแม่
ธรณ ี

นางสาวจุฬาพัฒน์  
กีรติภูมิธรรม 

ศ.ดร.สุนีย ์  
มัลลิกะมาลย์ 

 

คณะนิติศาสตร์ 

ด้านการเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางด้านการเกษตร 
2 รูปแบบการบริหารจัดการสินค้า

เกษตรแนวใหม่ขององค์การ
คลังสินค้า (อคส.) 

นายณัฐวุฒิ เจี่ยงเพ็ชร์ ดร.อนุพงษ์  
แต้ศิลปสาธิต 

 

คณะนิติศาสตร์ 

ด้านวิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) 
3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการ

จัดการโดยระบบบัญชีบริหารของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ในอุตสาหกรรมยางพาราประเทศไทย 

นางสาวสุกฤษตา  
รักสุจริต 

ดร.ประเวศ เพ็ญวุฒิกุล 
 

คณะบัญชี 

4 การพั ฒนาตั วแบบวุ ฒิ ภาวะ
ความสามารถส าหรับสร้างความคืน
สภาพได้ทางด้านไซเบอร์ของโซ่
อุปทานเพ่ือการจัดการความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจดิจิทัลในวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม 

นายนริส อุไรพันธ์ ผศ.ดร.ธริน ี มณีศรี 
 

คณะวิทยาลัยโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน 

20. มหาวิทยาลัยทักษิณ  
ระดับปริญญาเอก 
ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน  า และสิ่งแวดล้อม 

1 เมตาจี โนมิกส์และการแยกเชื้ อ
แบคทีเรียผลิตเอนไซม์เซลลูเลสชอบ
ร้อนจากสภาวะย่อยสลายของแข็ง
สูงที่อุณหภูมิสูง 

นางสาวอภิญญา  
สิงห์ฆาฬะ 

ดร.สมพงศ์ โอทอง 
 

คณะวิทยาศาสตร์ 

ระดับปริญญาโท 
ด้านวิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) 
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ล าดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ อาจารย์ท่ีปรึกษา คณะ 
2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาดุกร้า

ทอดส าเร็จรูป: กรณีศึกษากลุ่ม
ปลาดุกร้าบ้านโงกน้ า 

นางสาวสุจิรา อ าไพฤทธิ์ ผศ.ดร.อมรรัตน์ ถนนแก้ว 
 

คณะเทคโนโลยีและการ
พัฒนาชุมชน 

21. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ์ 
ระดับปริญญาเอก 
ด้านการเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางด้านการเกษตร 

1 ประสิ ท ธิ ภ า พก า รผ ลิ ต ข้ า ว
อินทรีย์ที่ ได้รับการรับรองใน
ประเทศไทย 

นายปิยะวิทย์  ทิพรส รศ.ดร.พาชิตชนัต   
ศิริพานิช 

 

คณะบริหารธุรกิจ   

ด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
2 การสื่อสารเพ่ือการต่อรองกับ

ความขัดแย้งและการปรับตัวของ
ชุมชนการท่องเที่ยว กรณีศึกษา
เปรียบเทียบจังหวัดแถบอันดา
มัน 

นางวัชรี หิรัญพันธุ์ รศ.ดร.อัศวิน  แสงพิกุล 
 

คณะนิเทศศาสตร์ 

22. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
ระดับปริญญาเอก 
ด้านการขนส่งระบบรางและระบบโลจิสติกส์ 

1 รูปแบบการจัดการโลจิสติกส์เพ่ือ
สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
ของอุตสาหกรรมยานยนต์และ
ชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทย 

นายกิตติชัย เจริญชัย รศ.ดร.วีระกิตติ์  เสาร่ม 
 

คณะวิทยาการจัดการ 

ด้านวิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) 
2 การจัดการกลยุทธ์การแข่งขัน

เพ่ือความส าเร็จของธุรกิจสปาใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นางสาวเวธกา  มณีเนตร รศ.ดร.วีระกิตติ์  เสาร่ม 
 

คณะวิทยาการจัดการ 

23. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา    
ระดับปริญญาเอก 
ด้านการศึกษา การพัฒนาจิต พฤติกรรมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม 

1 ความปลอดภัยประสิทธิผลและ
ความพึงพอใจของการอยู่ไฟหลัง
คลอดตามหลักการแพทย์แผนไทย 

นางสาวศุภรัศมิ์ 
 อัศวพรธนภัทร์ 

นายแพทย์วิชัย  
โชวิวัฒน์ 

 

สาขาวิชาการแพทย์ 
แผนไทยประยุกต์ 

ด้านวิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) 
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ล าดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ อาจารย์ท่ีปรึกษา คณะ 
2 การเ พ่ิมมูลค่ าการพัฒนาขีด

ความสามารถ และสร้างตลาด
อย่างยั่ งยืนให้สินค้าพรี เมียม 
โอทอปจากผักตบชวา 

นางสาวอวัสดา  
ปกมนตรี 

ดร.ศรปีริญญา  
ธูปกระจ่าง 

 

คณะบัณฑิตวิทยาลัย 

24. มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
ระดับปริญญาเอก 
ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน  า และสิ่งแวดล้อม 

1 นวัตกรรมคานไม้ไผ่ยักษ์ นางสาวชลีพรณ์  
ธรรมพรรัมย์ 

ผศ.ดร.วรานนท์ คงสง 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

2 การศึกษาคุณสมบัติเชิงกลและ
การประเมินความเหมาะสมใน
การน าไปใช้งานของคอนกรีต
ผสมเทอร์โมเซตติงพลาสติกใช้
แล้ ว โดยการตรวจสอบตาม
มาตรฐานและข้อก าหนดตาม
กฎหมาย 

นายนพกร อุสาหะนันท์ ผศ.ดร.เสรีย ์ตู้ประกาย 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

25. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   
ระดับปริญญาเอก 
ด้านการศึกษา การพัฒนาจิต พฤติกรรมศาสตร์ มุษยศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม 

1 กระบวนการสื่อสารระหว่าง
วัฒนธรรมในการจ้างแรงงาน
พม่าในพื้นที่ภาคใต ้

นางสาวปรีดา นัคเร ศ.ดร.ยุบล  
เบ็ญจรงค์กิจ 

 

คณะนิเทศศาสตร์และ
นวัตกรรมการจัดการ 

ด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
2 ปัจจัยด้านการสื่อสาร และการ

จัดการชุมชน เพ่ือการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน 

นางฉัตรฉวี คงดี รศ.พัชนี  เชยจรรยา 
 

คณะนิเทศศาสตร์และ
นวัตกรรมการจัดการ 

26. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย    
ระดับปริญญาเอก 
ด้านการศึกษา การพัฒนาจิต พฤติกรรมศาสตร์ มุษยศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม 

1 รูปแบบการบริหารจัดการแบบมี
ส่วนร่วมของศูนย์การเรียนรู้
ชุมชนเพ่ือส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้ของประชาชนในจังหวัด
พะเยา 

นายพันธ์ศักดิ์   
แสนพรมมา 

ผศ.ดร. สุชาติ   
ลี้ตระกุล 

 

คณะครุศาสตร์ 

27. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี    
ระดับปริญญาเอก 
ด้านพลาสติกชีวภาพ 
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ล าดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ อาจารย์ท่ีปรึกษา คณะ 
1 การเตรียมด้วยกระบวนการ

ไฮโดรเทอร์มอล วิเคราะห์และ
การน าไปใช้งานของแผ่นบาง
ขนาดนาโนจากแร่แม็กเนติกลูโค
ซีนของไทย 

นายวิษณุ  เจริญถนอม ผศ.ดร.สรพงษ์   
ภวสุปรีย ์

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

28. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
ระดับปริญญาโท 
ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน  า และสิ่งแวดล้อม 

1 การใช้ประโยชน์ จากมันเทศ 
(Ipomoea batatas (L.) Lam.) 
คุณภาพต่ าเ พ่ือการผลิตเอทา
นอล 

นางสาวปาริฉัตร นิล
อุปถัมภ์ 

ดร.สุภาษิต ชูกลิ่น 
 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

29. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ระดับปริญญาเอก 
ด้านการศึกษา การพัฒนาจิต พฤติกรรมศาสตร์ มุษยศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม 

1 รู ป แ บ บก า ร บริ ห า ร ก า ร จั ด
กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมเบญจธรรม
ส าหรับสถานศึกษาสังกัดเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

พระมหาธีรธรรม ธมฺมธี
โร (บุญเสริม) 

พระมหาสหัส  ฐิตสาโร 
,รศ.ดร. 

 

คณะครุศาสตร์ 

30. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
ระดับปริญญาโท 
ด้านการแพทย์ สาธารณสุข 

1 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อ
เอชไอวีในกลุ่มชายขายบริการ
ทางเพศชาย  ใน พ้ืนที่ จั งหวัด
เชียงใหม่ 

นายสุทธิภัทร  แก้วเทพ ผศ.ดร.ธวชัชัย  
อภิเดชกุล 

 

คณะส านักวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

31. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
ระดับปริญญาโท 
ด้านการศึกษา การพัฒนาจิต พฤติกรรมศาสตร์ มุษยศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม 

1 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
และทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้ผัง
กราฟิก เรื่องประวัติเคาะสีฟะห์ทั้งสี่ 
ส าหรับนักเรียนชั้นอิสลามศึกษา
ตอนกลางปีที่ 1 โรงเรียนอาสาสุลดิน
วิทยา 

นางสาวสารีหนา  
กะลูแป 

ดร.อับดุลรอแม สุหลง 
 

คณะครุศาสตร์ 

32. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  
ระดับปริญญาโท 
ด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
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ล าดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ อาจารย์ท่ีปรึกษา คณะ 
1 แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

เชิงเกษตร พ้ืนที่ต าบลพราน อ าเภอ
ขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 

นายศรณรงค์ ปล่องทอง ผศ.ดร.คนึงนิตย์   
ไสยโสภณ 

 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

33. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ระดับปริญญาโท 
ด้านการเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางด้านการเกษตร 

1 ผลของสารส าคัญจากหยีน้ าต่อ
การเจริญเติบโต การเคลื่อนที่ 
และการบุกรุกเซลล์ข้างเคียงของ
เซลล์มะเร็ง 

นางสาวกัลยา  แสงฉวี ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ 
 

คณะเภสัชศาสตร์ 

 


