
ขอเชิญร่วมงาน นิทรรศการและงานประชุมวิชาการ 

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหรรม ครั้งที่ 2 : RRi Congress II 

“วิทยาศาสตร์ประยุกต์กับกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต” 
(Applied Sciences to New Growth Engines) 

           ด้วย โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพ่ืออุตสาหกรรม (พวอ.) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) ได้ก าหนดจัดงานประชุมวิชาการ โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ครั้งที่ 2 (RRi 
Congress II) ภายใต้หัวข้อ “วิทยาศาสตร์ประยุกต์กับกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (Applied Sciences 
to New Growth Engines)” ในวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ ห้องบอลรูม ศูนย์
การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร วัตถุประสงค์เพ่ือติดตามความก้าวหน้า และน าเสนอผลงานวิจัยที่ได้รับ
ทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพ่ืออุตสาหกรรม (พวอ.) พร้อมเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้
ระหว่างภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม โดยในงานนี้ท่านจะได้พบกับ 

 การปาฐกถาและบรรยายถ่ายทอดความรู้โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
(1) ปาฐกถาน า โดย พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี 
(2) งานวิจัยดีต่ออุตสาหกรรมอย่างไร โดย คุณศาณินทร์ ตริยานนท์ นายกสมาคมผู้ผลิตไบโอดีเซล

ไทย และกรรมการ บจก. น้ ามันพืชปทุม 
(3) การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ปัญหา ผู้ท าวิจัย

ผลิตภัณฑ์หอยทากสยาม 
 

 การน าเสนอสุดยอดผลงานวิจัยโดยนักศึกษาท่ีได้รับทุน พวอ. ทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 
แบ่งตามกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ อาทิ การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ แปรรูปอาหาร การแพทย์
ครบวงจร อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เป็นต้น 
 

 ไขข้อข้องใจในข้ันตอนการสมัครตลอดจนเงื่อนไขและข้อควรปฏิบัติระหว่างรับทุน ส าหรับอาจารย์ที่
ปรึกษาและนักศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนทุน พวอ. 

 
  ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่  
 http://goo.gl/forms/ApcgzWfsBZc1IDcE2  

 

 ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559 หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพ่ิมเติม สามารถ
สอบถามได้ที่ โครงการ พวอ. หมายเลขโทรศัพท์ 0-2278-8200 ต่อ 8352 E-mail: kasamac.rri@gmail.com หรือ
ติดตามข่าวสารได้ที ่http://rri.trf.or.th  

  

https://docs.google.com/forms/d/1xvzOyP9Co6_XA1w64idVVC_UpaJOAJYblFnu4-8j744/viewform?c=0&w=1
mailto:kasamac.rri@gmail.com
http://rri.trf.or.th/


 



เลขทีส่ัญญา อาจารย์ทีป่รึกษา นักศึกษา ช่ือโครงการ กลุม่ อก มหาวิทยาลัย

1 PHD56I0003 รศ.ดร.อรพิน เกิดชูช่ืน นายณัติฐพล ไข่แสงศรี การปรับปรุงการต้านทานน ้าและน ้ามันของโฟมแป้งส้าหรับใช้

เป็นบรรจุภัณฑ์อาหารทีย่่อยสลายได้
4 มจธ

2 PHD57I0001 อ.ดร.จิรพรรณ เลีย่งโรคาพาธ นายบัณฑิต กังวานณรงค์กุล การพัฒนาแนวทางการร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลและองค์กร

การจัดซื อรวมภาคเอกชนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการจัดการโซ่

อุปทานยา

2 มม

3 PHD57I0002 รศ.ดร.ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ นางสาววิไลวรรณ ขันธุแสง การพัฒนานวัตกรรมในการเพ่ิมอัตราส่วนลูกโคนมเพศเมียสู่

อุตสาหกรรมการผลิตนมอย่างยัง่ยืน
3 มข

4 PHD57I0008 ผศ.ดร.ไชยวัฒน์ ไชยสุต นางสาวมานี แซ่ลี การป้องกันการเกิดเมทิลแอลกอฮอล์และการใช้ประโยชน์ของไบ

โอเซลลูโลสในกระบวนการผลิตน ้าหมักพืช
2 มช

5 PHD57I0011 ผศ.ดร.พีระศักดิ ์ฉายประสาท นายนพรัตน์  อินถา การเพาะเลี ยงเนื อเยีอ่และการจ้าแนกเพศอินทผลัมไทย (แม่โจ้

36) โดยใช้เคร่ืองหมายดีเอ็นเอ
3 มน

6 PHD57I0012 รศ.ดร.เควิน เดวิด ไฮด์ นางสาวอุษณา มาปุก วงศ์วานวิวัฒนาการความหลากหลายทางชีวภาพและการ

ค้นพบสารประกอบใหม่ทีมี่ฤทธิ์ทางชีวภาพของราในสกุล 

Dothideomycetes

3 แม่ฟ้าหลวง

7 PHD57I0016 รศ.ดร.นิรมล อุตมอ่าง นางสาวกฤตลักษณ์ ปะสะกวี การพัฒนาผลิตภัณฑ์เคร่ืองดืม่จากข้าวผสมสารสกัดจาก

สมุนไพรไทยเพ่ือควบคุมระดับน ้าตาลในเลือด
2 มช

8 PHD57I0020 ผศ.ดร.สุชาติ แย้มเม่น นายเกียรติชัย บรรลุผลสกุล การพัฒนาระบบควบคุมอุณหภูมิส้าหรับเตารีดไฟฟ้า 1 มน

9 PHD57I0021 รศ.ดร.ธนเศรษฐ์ เสนาวงศ์ นายศุภวิชญ์ อุทัยวัฒน์ การศึกษาฤทธิ์กระตุน้ภูมิคุม้กันของน ้าหมักสมุนไพรพลูคาว 2 มข

10 PHD57I0026 ผศ.น.สพ.ดร.เดชฤทธิ์ นิลอุบล นางสาวอัญชลี ศรีจังหวัด การพัฒนาชุดทดสอบส้าเร็จรูปอีไลซาเชิงพาณิชย์ส้าหรับตรวจ

ภูมิคุม้กันต่อเชื อไวรัส Rorcine epidemic diarrhea และวัคซีน

ชนิดซับยูนิตแบบกิน

2 จฬ

11 PHD57I0029 รศ.ดร.ศักดา ดาดวง นางสาวธนันณัฐ มีมาก การศึกษาฤทธิ์ต้านมะเร็งและการกระตุน้ระบบภูมิคุม้กันในหนู

ทดลองของโปรตีนทีแ่ยกบริสุทธิ์ได้จากตับจระเข้
2 มข

12 PHD57I0032 รศ.ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ์ นางสาวอมรพรรณ แถมเงิน การผลิตพลังงานและวัสดุบ้ารุงดินจากชีวมวลทีมี่ลิกโนเซลลูโลส

โดยกระบวนการหมักแบบแห้ง
4 มอ

13 PHD57I0033 ผศ.ดร.สุรเมธ เฉลิมวิสุตม์กุล นายอลงกรณ์ นมะหุต การพัฒนาและทดสอบระบบวิเคราะห์ด้วยเทคนิคเฟอโรแมก

เนติกเรโซแนนซ์ในย่านความถีสู่ง ส้าหรับตรวจสอบคุณภาพ

หัวอ่านฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ในยุคหน้า

1 มจพ

14 PHD57I0035 ผศ.ดร.พีรวุฒิ ยุทธโกวิท นายปิยะพล ถือทอง ผลตอบสนองทางความถีข่องขดลวดเหนีย่วน้าแกนอากาศ 1 สจล

15 PHD57I0039 รศ.ดร.สุกัลยา อมตฉายา นางสาวพัชรวรรณ สุวรรณรัตน์ การประเมินภาวะกระดูกสันหลังค่อมโดยใช้ระยะทางจากผนัง: 

ความเทีย่ง ความตรง และระยะจากผนังทีบ่่งชี ความเสีย่งต่อการ

เกิดกระดูกสันหลังหัก

2 มข

16 PHD57I0046 ผศ.ดร.กนกพร แสงเพชร นางสาววรารัตน์ บุญเจริญ กลไกการออกฤทธิ์ของพืชสมุนไพรไทยบางชนิดในการรักษา

ภาวะต่อมลูกหมากโตในหนูขาว
2 มช

17 PHD57I0047 รศ.ดร.อานันทวัฒน์ คุณากร นายบุษยพล เพาพาน การพัฒนาวิธีการจ้าแนกและตรวจจับการเกิดโคโรนาในระบบ

ไฟฟ้าก้าลังทีมี่ความแม่นย้าสูงโดยวิธีคลืน่แม่เหล็กไฟฟ้า
1 สจล

18 PHD57I0048 รศ.ดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต นางสาวบุญทิวา นิลจันทร์ การศึกษาสภาวะทีเ่หมาะสมและประสิทธิภาพของเอนไซม์แดซ์

ทราเนสเพ่ือลดปริมาณแดกซ์แทรนในกระบวนการผลิตน ้าตาล

ทราย

3 มก

19 PHD57I0052 รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล นายภูมิ คงห้วยรอด ระบบควบคุมเซอร์โวรูปแบบใหม่ส้าหรับฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟแบบ

ความหนาแน่นการเก็บข้อมูลสูงเอสเอ็มอาร์
1 สจล

รายช่ือนักศึกษาท่ีได้รับคัดเลือกให้มาน าเสนอความก้าวหน้าในงานวิจัยในรูปแบบปากเปล่าในงาน RRi Congress II วันท่ี 1 สิงหาคม 2559



เลขทีส่ัญญา อาจารย์ทีป่รึกษา นักศึกษา ช่ือโครงการ กลุม่ อก มหาวิทยาลัย

20 PHD57I0058 รศ.ดร.วาสนา สุขุมศิริชาติ นายไชยา ทามณี การปรับปรุงสายพันธุ์ยีสต์ Pichia stipitis เพ่ือให้สามารถทนต่อ

เอธานอลทีค่วามเข้มข้นสูง
4 มศว

21 PHD57I0062 รศ.ดร.สุกัลยา อมตฉายา นางสาวดลยา พรหมแก้ว ผลการเดินบนพื นผิวต่าง ๆ ต่อความสามารถด้านการเดิน การ

ทรงตัวก้าลังกล้ามเนื อขา และการล้มในผูป้่วยบาดเจ็บไขสันหลัง

ทีเ่ดินได้

2 มข

22 PHD57I0063 ผศ.ดร.สมพงศ์ โอทอง นายจิราวุฒิ สีเงินยวง การพัฒนาเคร่ืองมือเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บเกีย่วพลังงานและ

เชิงนิเวศเศรษฐกิจของระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากอุตสาหกรรม

ปาล์มน ้ามัน

4 มทษ

23 PHD57I0066 ผศ.ดร.ธีรเกียรติ ์เกิดเจริญ นางสาวธารทิพย์ เอ่ียมสอาด การพัฒนาเคร่ืองตรวจโรคมะเร็งตับจากลมหายใจ 2 มม

24 PHD57I0069 รศ.ดร.ช่ืนจิต ประกิตชัยวัฒนา นางสาวรัชธิดา เดชอุดม กรรมวิธีในการลดสีน ้าตาลในซีอ๊ิวด้วยไอโซเลทของจุลินทรีย์ออ

โตโคนัส
3 จฬ

25 PHD57I0078 ผศ.ดร.วรพล เกียรติกิตติพงษ์ นางสาววณิชยา พรายแก้ว การผลิตกลีเซอรอลคาร์บอเนตจากกลีเซอรอลและอัลคิล

คาร์บอเนตด้วยตัวเร่งปฏิกริยาแคลเซียมออกไซด์
4 มศก

1 อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

2 การแพทย์ครบวงจร

3 การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพและการแปรรูปอาหาร

4 เชื อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ

กลุม่อุตสาหกรรม



เลขทีส่ัญญา อาจารย์ทีป่รึกษา นกัศึกษา ช่ือโครงการ กลุม่ อก มหาวิทยาลัย

1 MSD57I0002 อ.ดร.กิติพงศ์ อัศตรกุล นางสาวศิริรัตน ์ด่อนสิงหะ ผลของรังสีอัลตราไวโอเลตต่อคุณสมบตัิทางเคมีกายภาพและอายุการเก็บของน ้า

มะพร้าว
5 จฬ

2 MSD57I0003 อ.ดร.ชุติมณฑน ์สถิรพิพัฒนก์ุล นางสาวณฐัณชิา ศิริวงศ์ การพัฒนาพอลิเมอร์ดูดซับน ้าจากวัสดุเหลือทิ งส้าหรับปุย๋ละลายช้า 8 จฬ

3 MSD57I0004 อ.ดร.ชุติมณฑน ์สถิรพิพัฒนก์ุล นางสาวจิราภา ไกรสิทธิ์ การดัดแปรและการน้าไปใช้ของซิลิกาทีไ่ด้จากดินไดอะตอมไมทธ์รรมชาติ อ่ืน 3 จฬ

4 MSD57I0008 ศ.ดร.จริงแท ้ศิริพานชิ นายธนาโชค ตติเจริญ ปจัจัยการเกิดการแตกในมะพร้าวน ้าหอมเจีย และการปอ้งกันการแตก 4 มก
5 MSD57I0009 ผศ.ดร.จักรกฤษณ ์มหจัฉริยวงศ์ นางสาวศุภกาญจน ์พรหมราช การพัฒนาผลิตภณัฑ์ปรับปรุงดินจากผลพลอยได้ของอุตสาหกรรมผลิตน ้ายางข้น 4 มก
6 MSD57I0011 รศ.ดร.รุ้งทพิย์ พันธุเมธากุล นางสาวสิริกาญจน ์คมพยัคฆ์ การศึกษาเปรียบเทยีบประสิทธิผลของการใช้หมอนรองหลังเพ่ือสุขภาพและ

อุปกรณพ์ยุงหลังร่วมกับการรักษาทางกายภาพบ้าบดัในผูท้ีมี่อาการปวดหลัง

ส่วนล่างเรื อรัง; การทดลองแบบสุม่ควบคุม

10 มข

7 MSD57I0012 ผศ.ดร.ธนเศรษฐ์ เสนาวงศ์ นางสาวกนกนนัท ์คงสุขวิวัฒน์ ฤทธิ์กระตุน้ภมิูคุม้กันของผงน ้าหมักสมุนไพรพลูคาวผสมมะขามปอ้ม 10 มข

8 MSD57I0016 ผศ.ดร.นฤมล ทองไว นางสาวดวงกมล จอมวิญญาณ์ การพัฒนาสเปรย์ล้างปากทีส่ามารถยับยั งการเจริญของแบคทเีรียก่อโรคฟันผุ

จากสมุนไพรไทย
10 มช

9 MSD57I0021 ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบตัิพิภพ นายธนกฤต จันทร์หอม อิทธิพลของสารซิงค์บอเรตทีมี่ต่อประสิทธิภาพการยับยั งเชื อรา และการหนว่งไฟ

ของวัสดุเชิงประกอบระหว่างพลาสติกกับผงขี เลือ่ยไม้
อ่ืน 3 มจธ

10 MSD57I0022 ผศ.ดร.นชุธนา พูลทอง นายจาตุรนต์ จุลกิจวัฒน์ การผลิตไส้แบบจากวัสดุทีล่ะลายน ้าได้ส้าหรับการหล่อแบบฉีดด้วยแรงดันสูง อ่ืน 3 มจธ

11 MSD57I0023 ผศ.ดร.สิริพร โรจนนนัต์ นางสาวศศิกานต์ เอ่ียมวิจารณ์ การจ้าลองการทบุขึ นรูปร้อนนอตไทเทเนยีมโดยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ อ่ืน 1 มจธ

12 MSD57I0024 อ.ดร.ไตรวิทย์ รัตนโรจนพ์งศ์ นาวสาวเติมศรี ปพิีมพ์ การคัดเลือกแอนติเจนทีเ่หมาะสมในการพัฒนาวัคซีนปอ้งกันโรคติดเชื อ 

Aeromonas hydrophila ข้ามสายพันธุ์ในปลาเพาะเลี ยง
4 มจธ

13 MSD57I0025 อ.ดร.พงค์ศักดิ ์ขุนแร่ นายธนนัธร บวรสกุลวงศ์ การศึกษาบทบาทและหนา้ทีข่องโปรตีน ORF134, ORF322 และการเกิด

ปฏสิัมพันธ์กับโปรตีน caspase จากกุง้ Penaeus monodon และ Penaeus 
4 มจธ

14 MSD57I0026 รศ.ดร.วรพจน ์สุนทรสุข นางสาวศิริวิภา เปีย่มปฏภิาณ การใช้ประโยชนจ์ากสารมิโมซีนและโปรตีนสกัดจากใบกระถินทางการเกษตร 4 มจธ

15 MSD57I0027 รศ.ดร.วรพจน ์สุนทรสุข นางสาววณชิชา เรืองปราชญ์ การผลิตสารสกัดจากร้าข้าวหมักด้วยยีสต์ส้าหรับเปน็สารออกฤทธิ์ในผลิตภณัฑ์

เคร่ืองส้าอาง
4 มจธ

รายช่ือนักศกึษาท่ีได้รับคัดเลือกให้มาน าเสนอความก้าวหน้าในงานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์ในงาน RRi Congress II วันท่ี 1 สิงหาคม 2559
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16 MSD57I0028 รศ.ดร.วรพจน ์สุนทรสุข นางสาววันสุริยาณ ีนาแว การใช้ประโยชนจ์ากเศษเนื อไก่จากกระบวนการแปรรูปไก่แช่เยือกแข็ง เพ่ือเปน็

สารเร่งการเจริญเติบโตของสัตว์
4 มจธ

17 MSD57I0030 ผศ.ดร.ภทัรมน จงประดิษฐ์ นายศุภณฐั คงวัฒน์ การศึกษาการพลิกคว่้าของรถโดยสารขนาดใหญต่ามมาตรฐาน ECE R66 อ่ืน 2 มจธ

18 MSD57I0031 ผศ.ดร.อนรรฆ ขันธะชวนะ นายณรงค์เดช สุรัชนนีพดล การหาค่าทีเ่หมาะสมทีสุ่ดของขดลวดสเต็นทส์้าหรับลากลิม่เลือดในโรคหลอด

เลือดสมองตีบตันระยะเฉียบพลัน
10 มจธ

19 MSD57I0033 รศ.ดร.สุรศักดิ ์สุรนนัทชัย นายภานพุงษ ์สุวรรณจินดา การพัฒนากระบวนการขึ นรูปเหล็กกล้าความแข็งแรงสูงชิ นส่วนยานยนต์โดย

แบบจ้าลองไฟไนต์เอลิเมนต:์ กรณศีึกษา BRACKET, FR BUMPER SIDE LH/RH
1 มจธ

20 MSD57I0035 ผศ.ดร.อนรัุกษ ์ปตีิรักษส์กุล นายภานวุัฒน ์ตาค้า การออกแบบเคร่ืองเติมอากาศประเภททอ่สถิตทีต่ิดตั งบนทุน่ลอยน ้า อ่ืน 1 มจพ

21 MSD57I0038 อ.ดร.อนรัุตน ์ภวูานค้า นายจักรพงษ ์คุม้ทรัพย์ การพัฒนาความใสของแก้วด้วยกระบวนการฟอกสีโดยใช้เออร์เบยีมออกไซด์และ

ซีลีเนยีม
อ่ืน 3 มทส

22 MSD57I0039 ผศ.ดร.ขนษิฐา รุตรัตนมงคล นางสาวกนกวรรณ แก้วตา การศึกษาการผลิตไซรัปจากมันเทศมีสีและการตรวจสอบคุณสมบตัิ 5 มน

23 MSD57I0040 อ.ดร.วรรณพร คลังเพชร นางสาวอมรา วรรณา การสกัดสารต้านจุลินทรีย์จากร้าข้าวหอมมะลิ หอมนลิ และไรซ์เบอรี และการ

ประยุกต์ใช้ในแผ่นฟิล์มบริโภคได้
5 มน

24 MSD57I0043 ผศ.ดร.วันวิสาข์ ตรีบพุชาติสกุล นายวรวุฒิ เพ็ชรยัง การเตรียมเลือดครบส่วนส้าหรับใช้เปน็วัสดุควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะห์

น ้าตาลกลูโคส
10 มน

25 MSD57I0044 ผศ.ดร.วันวิสาข์ ตรีบพุชาติสกุล นางสาววลัญช์พร อึงสวัสดิ์ การต่อยอดสารเติมเลือดใหม่สูผ่ลิตภณัฑ์หลอดเก็บเลือด และหลอดเก็บเลือด

ปริมาณนอ้ยส้าหรับตรวจสารชีวเคมีและความสมบรูณข์องเม็ดเลือด
10 มน

26 MSD57I0045 อ.ดร.วสันต์ ด้วงค้าจันทร์ นายอดิศักดิ ์ผมไผ การใช้รังสีอินฟราเรดเพ่ือท้าลายวงจรชีวิตของมอดข้าว (Sitophylus oryzae L.) 

ในข้าวสาร
4 มมส

27 MSD57I0048 ผศ.ดร.ศุภโชค ม่ังมูล นางสาววรินทรา สว่างศรี ฤทธิ์ต้านการอักเสบของสารสกัดจากข้าวไทย 10 มม

28 MSD57I0050 อ.ดร.พงษพิ์พัฒน ์อานนัทนสกุล นายก้อง เชาว์สิทธิชัย การสร้างความสัมพันธ์ p-y ทีเ่หมาะสมส้าหรับวิเคราะหก์ารโก่งตัวและช่วย

ออกแบบเสาเข็มตอกและเข็มเจาะรับแรงด้านข้างในดินบริเวณกรุงเทพมหานคร
อ่ืน 2 มม

29 MSD57I0053 ผศ.ดร.ชีระวิทย์ รัตนพันธ์ นางสาวพชรกมล กลัน่บศุย์ รูปแบบทีเ่หมาะสมส้าหรับการจัดการขยะของตลาดไท อ้าเภอคลองหลวง  

จังหวัดปทมุธานี
อ่ืน 2 มม
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30 MSD57I0054 ผศ.ดร.พร้อมลักษณ ์สมบรูณป์ญัญากุล นางสาวโปรดปราน ทาศิริ การพัฒนาเยลลีข่้าวไรซ์เบอร่ีมังสวิรัติทีมี่โปรตีนสูงและพลังงานสูงส้าหรับ

ผูสู้งอายุทีมี่ปญัหาการกลืน
5 มม

31 MSD57I0055 ผศ.ดร.พร้อมลักษณ ์สมบรูณป์ญัญากุล นางสาววรธร ปอ้มเย็น ขนมกลีบล้าดวนดัชนนี ้าตาลต่้าเสริมด้วยใยอาหารจากแปง้ร้าข้าวและข้าวกล้อง

สินเหล็ก
5 มม

32 MSD57I0058 อ.ดร.วิสาขะ อนนัธวัช นายมนตรี ยอดธงชัย การพัฒนาโยเกิร์ตโพรไบโอติกอัดเม็ดจากนมแพะ 5 มวล

33 MSD57I0060 ผศ.ดร.โสภาค สอนไว นางสาวธนาภา เอนกนนัท์ การผลิตไขมันเนยเทยีมและช็อทเทนนิง่แบบปราศจากกรดไขมันทรานส์จาก

ไขมันส่วนแข็งของน ้ามันเมล็ดทานตะวัน
5 มศก

34 MSD57I0063 ผศ.ดร.ชานนท ์วริสาร นายชิตวร บญุล้อม การศึกษาและพัฒนาเทคนคิการตรวจจับการสัมผัสทีมี่ความแม่นย้าสูงเพ่ือใช้

งานส้าหรับการบนัทกึเชิงแม่เหล็กความหนาแนน่สูง
2 สจล

35 MSD57I0068 ผศ.ดร.อุษา แสงวัฒนาโรจน์ นางสาวชวาศรี สันติคงสุข การปรับปรุงกระบวนการทรีตผ้าฝ้ายและผ้าฝ้ายผสมพอลิเอสเทอร์ด้วย

แอมโมเนยีเหลวและวิธีการประเมินระดับความสมบรูณข์องกระบวนการ
อ่ืน 3 จฬ

36 MSD57I0069 อ.ดร.สิริจุฑารัตน ์โควาวิสารัช นางสาวธิดารัตน ์เขื่อนแก้ว การปรับลดความเปราะ และแปรสภาพความร้อนของพอลิแลคติกแอสิด 8 จฬ

37 MSD57I0070 อ.ดร.สิริจุฑารัตน ์โควาวิสารัช นายสุวิทย์ รักกสิกรณ์ การปรับปรุงพลาสติกชีวภาพพอลิแลคติกแอซิด ด้วยแกลบและแปง้ข้าว 8 จฬ

38 MSD57I0072 รศ.ดร.ธาชาย เหลืองวรานนัท์ นายศิรวิทย์ ดวงทวี การเลือกใช้วัสดุโลหะต่างๆ ในงานอุตสาหกรรมทีเ่หมาะสมในการท้าตัวยึดจับ

ชิ นงานในกระบวนการตัดความเทีย่งตรงสูงจากสมบตัิการหนว่งการสัน่สะเทอืน

ของวัสดุ

อ่ืน 1 จฬ

39 MSD57I0078 ผศ.ดร.อนสุิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา นางสาวณฐัหทยั กสิชาญ การก้าจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพจากอุตสาหกรรมอาหารด้วยสารละลาย

เหล็กและโอโซน
8 มก

40 MSD57I0079 อ.ดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์ นางสาวคริษฐา เจริญพจน์ การท้าพองข้าวเกรียบกุง้ส้าเร็จรูปด้วยไมโครเวฟในเชิงพาณชิย์ 5 มก

41 MSD57I0080 ผศ.ดร.อภชิาติ อาจนาเสียว นายธนากรณ ์ อุ่นพินจิ เคร่ืองอบไล่ความชื นข้าวเปลือกด้วยคลืน่ไมโครเวฟแบบอัตโนมัติเพ่ือ

อุตสาหกรรมโรงสีข้าว
4 มข

42 MSD57I0081 อ.ดร.วิน สุรเชษฐพงษ์ นางสาวนพรัตน ์พุ่มกุมาร ประสิทธิภาพของยาฆ่าเชื อต่อเชื อแบคทเีรียก่อโรคในปลานลิ 4 มก

43 MSD57I0083 ผศ.ดร.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร นายอดิพงษ ์เตือนขุนทด การพัฒนาการสร้างเม็ดแกรนลูของกากตะกอนจากระบบบ้าบดัน ้าเสียแบบยูเอ

เอสบขีองน ้ากากส่า
อ่ืน 3 มก

44 MSD57I0084 รศ.ดร.ภทัรา เพ่งธรรมกีรติ นางสาวพัชริยา เวลุตัง การพัฒนาสารยับยั งไนตริฟิเคชันจากพืชเพ่ือลดการสูญเสียปุย๋ไนโตรเจนและ

บรรเทาการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
4 มก
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45 MSD57I0088 รศ.ดร.วิโรจน ์ภทัรจินดา นางสาวนวลนพมล ศรีอุทยั การใหอ้าหารเสริมไอโอดีนเพ่ือเพ่ิมภมิูคุม้กันในโคนมและคุณภาพน ้านมไอโอดีน 4 มข

46 MSD57I0092 อ.ดร.นนัทวัน ฤทธิ์เดช นางสาวธนภรณ ์พิบลูย์วัฒวงษ ์ การผลิตปุย๋น ้าชีวภาพโดยใช้น ้ากากส่าและวัสดุเหลือทิ งจากโรงงานแอลกอฮอล์ 

เพ่ือปลูกพืชผักสวนครัว
4 มข

47 MSD57I0093 ผศ.ดร.อภชิาติ อาจนาเสียว นายภาณ ุค้ากรฤาชา การปอ้งกันแมลงในไม้ยูคาลิปตัสด้วยวิธีอัดน ้ายาเคมีแรงดันสูงและวิธีอัดน ้ายา

เคมีในระบบสุญญากาศ
4 มข

48 MSD57I0094 รศ.ดร.พิมพร ลีลาพรพิสิฐ นางสาวนชินา นาคพานชิ การใช้ประโยชนจ์ากเมล็ดมะม่วงในเคร่ืองส้าอางบ้ารุงผิวเพ่ือใช้ในสปา 3 (10) มช

49 MSD57I0097 ผศ.ดร.นฤมล ทองไว นางสาวนภาลัย ชัยวรรณ การพัฒนาไวนน์ ้าผึ งกระชายด้าเพ่ือสุขภาพ 5 มช

50 MSD57I0098 อ.ดร.ชัยสิทธิ์ บรรจงประเสริฐ นางสาวอลิสา จักรา อิทธิพลของการเปลีย่นรูปถาวรรุนแรงต่อโครงสร้างจุลภาคและสมบตัิทางเคมีของ

แอโนดสังเวย อะลูมิเนยีม-สังกะส-ีอินเดียม
อ่ืน 3 มช

51 MSD57I0099 อ.ดร.ชัยสิทธิ์ บรรจงประเสริฐ นางสาวสุพิชฌา มูลงาม โครงสร้างจุลภาคและพฤติกรรมการกัดกร่อนของผิวพ่นเคลือบด้วยความร้อน 

Nicko-Shield 200
อ่ืน 3 มช

52 MSD57I0102 รศ.ดร.วิมลิน เหล่าศิริถาวร นางสาวกุศลิน สังข์นวล การปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบสเวจโฮลด้วยเคร่ืองมือวัดพิกัด อ่ืน 1 มช

53 MSD57I0104 ผศ.ดร.สมพงศ์ โอทอง นายสิทธิกร แซ่หล่อ การผลิตก๊าซชีวภาพจากการหมักร่วมไร้อากาศสถานะของแข็งของผักตบชวา

และตะกอนจุลินทรีย์ของระบบบ้าบดัน ้าเสียเทศบาลนครหาดใหญ่
8 มทษ

54 MSD57I0106 ผศ.ดร.นษิก์นภิา สุนทรกุล นางสาวรินทราย ปะละใจ การศึกษาศักยภาพในการต้านอนมูุลอิสระและต้านการอักเสบในระดับเซลล์ยีสต์

ของสารสกัดจากพืชสมุนไพรไทยข้าวแดงและด้า
10 มจธ

55 MSD57I0109 รศ.ดร.วันชัย อัศวภษูติกุล นายวิทวัฒน ์แสงหรัิญ การศึกษาเชิงการทดสอบและเชิงตัวเลขของปัม๊รูปทรงกรวย อ่ืน 1 มจธ

56 MSD57I0114 ผศ.ดร.ฉัตรชัย พลเช่ียว นางสาววรรณศิริ  ศรีวฤทธิ์ การพัฒนาเทคนคิโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซีสเพ่ือผลิตก๊าซไฮโดรเจนจากการแยก

น ้า เพ่ือใช้ส้าหรับกระบวนการไฮโดรจิเนช่ัน
8 มทร.ธัญบรีุ

57 MSD57I0115 ผศ.ดร.อมร ไชยสัตย์ นางสาวจิณหจุ์ฑา แปน้สุวรรณ การพัฒนาการเตรียมพอลิเมอร์แคปซูลกักเก็บน ้ามันหอมระเหยด้วยกระบวนการ

สังเคราะหแ์บบแขวนลอย
อ่ืน 3 มทร.ธัญบรีุ
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58 MSD57I0119 รศ.ดร.วิภา ตังคนานนท์ นางสาวปรียานชุ สายบญุเรือน การผลิตโปรตีนชนดิผิวของเชื อไวรัสไข้สมองอักเสบเจอีในพืช 10 มธ

59 MSD57I0120 ผศ.ดร.สมโภช พจนพิมล นางสาวปรารถนา โชควิริยะประเสริฐ การพัฒนาผลิตภณัฑ์ขนมกาละแมโดยการทดแทนแปง้ข้าวเหนยีวบางส่วนด้วย

แปง้กล้วยดิบ
5 มธ

60 MSD57I0121 รศ.ดร.สิทธิสิน บวรสมบตัิ นางสาวภานมุาศ คนล่้า กล้าเชื อส้าหรับกระบวนการหมักทามาริแบบเร็ว: การเตรียมและการประยุกต์ใช้ 5 แม่โจ้

61 MSD57I0130 ผศ.ดร.รักฤดี สารธิมา นางสาวทพิย์วาท ีกกรัมย์ ฤทธิ์ยับยั งเอนไซม์แองจิโอเทนซิน คอนเวอร์ทงิ 1 ของโปรตีนสกัดจากเหด็ลม 4 มมส

62 MSD57I0131 ผศ.ดร.จักรมาส เลาหวณชิ นายคุณาวุฒิ คุณา การพัฒนาเคร่ืองคัดแยกขนาดปลาข้างเหลืองสดโดยใช้กระบวนการทางภาพ 4 มมส

63 MSD57I0136 รศ.ดร.สาธิต พุทธิพิพัฒนข์จร นางสาวภทัราภรณ ์โม้งปราณตี การศึกษาผลกระทบของการกระจายตัวของสารยึดเกาะต่อคุณสมบตัิของแกรนู

ลในกระบวนการผสมเปยีกด้วยเคร่ืองhigh shear speed mixer โดยการใช้

เทคโนโลยีวิเคราะหภ์าพถ่าย

อ่ืน 3 มม

64 MSD57I0138 ผศ.ดร.เอกชัย ชัยชนะศิริ นายวสุ ทองสาดี การพัฒนาวิธีการออกแบบโฟมรองในส้าหรับหมวกนริภยัแบบเต็มใบปดิหนา้

ชนดิปอ้งกันคางส้าหรับผูใ้ช้รถจักรยานยนต์
อ่ืน 1 มม

65 MSD57I0140 รศ.ดร.พงศ์ราม รามสูต นายพงษพั์นธุ์ สุวรรณชาติ การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีมนษุย์เพ่ือรักษาโรคไข้เลือดออกในระดับ

อุตสาหกรรม
10 มม

66 MSD57I0146 ผศ.ดร.บณัฑิต อินณวงศ์ นางสาวกิติญา จี เพ็ชร การพัฒนาระบบการวิเคราะหเ์ชิงภาพถ่ายเพ่ือตรวจติดตามคุณภาพทาง

กายภาพของผลิตภณัฑ์ทเุรียนทอด
5 มศก

67 MSD57I0149 อ.ดร.อภพิงษ ์พุฒค้า นายทปีกร พรไชย การสังเคราะหแ์คลเซียมออกไซด์ทีมี่พื นทีผ่ิวจ้าเพาะสูงจากเศษเปลือกไข่ไก่ อ่ืน 3 มมส

68 MSD57I0152 รศ.ดร.พรเกษม จงประดิษฐ์ นายภทัรพงศ์ เย็นศรี การพัฒนาแนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพของดินซีเมนต์ในงานถนนและงานขุดลึก

ด้วยการเสริมแกน
อ่ืน 2 มจธ

69 MSD57I0153 รศ.ดร.พรชัย ทรัพย์นธิิ นายศิรวิชญ ์กิตติวิชญกุล รหสัแอลดีพีซีแบบนอนไบนารีส้าหรับระบบบนัทกึข้อมูลแม่เหล็กแบบสองมิติ 2 สจล

70 MSD57I0157 ผศ.ดร.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร นางสาวกมลชนก ตระกูลใจดี การตรึงเซลลูเลสด้วยวิธีการ cross linking enzyme aggregate   เพ่ือใช้

ประโยชนใ์นการผลิตเอทานอลจากฟางข้าว
8 มก

71 MSD57I0159 ผศ.ดร.คงศักดิ ์ศรีแก้ว นายจิรภทัร์ สิงหชั์ย การปรับปรุงคุณค่าทางโภชนาการของเคร่ืองดืม่ผงส้าหรับผูป้ว่ย 5 มรภ.พิบลูสงคราม
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72 PHD56I0067 ผศ.ดร.อนรรฆ ขันธะชวนะ นางรชยา จินตวลากร อิทธิพลของการกระตุน้ด้วยวิธีเชิงกล และหรือ แสงระดับต่้าต่อการท้าหนา้ทีข่อง

เซลล์สร้างกระดูกในหอ้งปฏบิตัิการ
10 มจธ

73 PHD56I0070 ผศ.ดร.สิริลักษณ ์เจียรากร นางสาวมัธณา วงศ์อารีย์ การพัฒนาเส้นใยนาโนโฟโตคะตะไลติกไททาเนยีมไดออกไซด์และทอ่นาโน

คาร์บอน (CNT-TiO2 ) เพ่ือน้าไปใช้ในระบบฟอกอากาศในรถยนต์
1 มจธ

74 PHD56I0075 ผศ.ดร.โสภณ อุไรช่ืน นางสาวน ้าผึ ง ชมภเูขียว การควบคุมแมลงศัตรูมะพร้าวโดยชีววิธีเพ่ือการผลิตมะพร้าวอย่างปลอดภยัและ

ยัง่ยืน
4 มก

75 PHD57I0006 รศ.ดร.สมจิตร อยูเ่ปน็สุข นางสาวจิราวรรณ ค้าซาว การพัฒนาการผลิตหวัเชื อของราอาร์บสัคูลาร์ไมคอร์ไรซาเพ่ือใช้เปน็ปุย๋ชีวภาพที่

มีประสิทธิภาพในพืชเศรษฐกิจ
4 มช

76 PHD57I0007 รศ.ดร.สุรศักดิ ์สุรนนัทชัย นายวีรพงค์ จุลศรี การศึกษาเชิงค้านวณและการทดลองของโลหะแผ่นความแข็งแรงสูงส้าหรับขึ นรูป

ชิ นส่วนยานยนต์
1 มจธ

77 PHD57I0014 ผศ.ดร.นพินธ์ เกตุจ้อย นายมรุพงศ์ กอนอยู่ ผลกระทบจากฝุน่ทีมี่ต่อสเปกตรัมรังสีอาทติย์และการผลิตไฟฟ้าของแผงเซลล์

แสงอาทติย์
อ่ืน 1 มน

78 PHD57I0015 รศ.ดร.เควิน เดวิด ไฮด์ นางสาวบญุธิญา ชวนคิด การเผยแพร่เหด็สายพันธุ์ใหม่ของลูกผสม Agaricus subrufescens ทีใ่หผ้ลผลิต

สูงสูต่ลาดโลก
4 แม่ฟ้าหลวง

79 PHD57I0017 ผศ.ดร.วเรศรา วีระวัฒน์ นายฐานนัดร บญุไชย การวิเคราะหค์วามยัง่ยืนของการพัฒนาระบบขนส่งทางราง อ่ืน 2 มม

80 PHD57I0022 อ.ดร.ชัยสิทธิ์ บรรจงประเสริฐ นางสาวกนกวรรณ อุตรสัก การเติบโตผิดปกติของเกรนในแทง่อะลูมิเนยีม 6063 อ่ืน 3 มช

81 PHD57I0025 รศ.ดร.ธงไชย ศรีนพคุณ นายบณัฑิต โคตรฐิติธรรม การปรับปรุงคุณภาพและกระบวนการผลิตไฟเบอร์ซีเมนต์ อ่ืน 3 มก

82 PHD57I0030 รศ.ดร.จารุภา วิโยชน์ นางสาวสวรรยา ยาแก้ว การพัฒนาคิวโบโซมบรรจุสารสกัดร้าข้าวเพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมเคร่ืองส้าอาง 10 มน

83 PHD57I0036 รศ.ดร.เควิน เดวิด ไฮด์ นายอนนัต์ ทา้วทอง แนะน้าเหด็กินได้ชนดิใหม่ Agaricus.Pleurotus และ Lentinus ในประเทศไทย 4 แม่ฟ้าหลวง
84 PHD57I0038 ผศ.ดร.ชาติชาย โขนงนชุ นายนราดร ฉุยฉาย การพัฒนาอาหารเทยีมและสภาวะทีเ่หมาะสมต่อการเกิดดอกเหด็ถัง่เช่า และการ

ชักน้าใหเ้กิดการกลายพันธุ์เพ่ือการผลิตคอร์ไดเซพิน
4 มช

85 PHD57I0041 ศ.ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ นางสาวธัญชนติ ไทยพิทกัษว์งศ์ การพัฒนาและประยุกต์ใช้โปรตีนกาวไหมเพ่ือเปน็อาหารเสริม 5 จฬ

86 PHD57I0042 ผศ.ดร.พีระศักดิ ์ฉายประสาท นายมงคล ศิริจันทร์ การปรับปรุงพันธุ์สตรอเบอร่ีเพ่ือเพ่ิมปริมารแอนโทไซยานนิด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ 4 มน
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87 PHD57I0043 ผศ.ดร.วิภา หงษต์ระกูล นางสาวเมธิญา ช้างเจริญ การประเมินพันธุกรรมของพ่อแม่และลูกผสมคัดเลือกพันธุ์ดีจากการผสมข้าม

ชนดิพืชในสกุล jatropha โดยใช้เคร่ืองหมายนดีเอ็นเอจ้าเพาะกับชนดิทีพั่ฒนา 

และการศึกษา retrotransposons ในจีโนม

4 มก

88 PHD57I0045 รศ.ดร.จารุวัตร เจริญสุข นายนวิัฒน ์สุขสาม ผลกระทบของการขยายขนาดต่อสมรรถนะหวัเผาทีมี่การไหลหมุนควงสูก่ารใช้

งานระดับอุตสาหกรรม
อ่ืน 1 สจล

89 PHD57I0049 รศ.ดร.ปกรณ ์แก้วตระกูลพงษ์ นางสาวบอิี ง แซ่อัง โมเดลของสไลเดอร์ของหวัอ่านเขียนฮาร์ดดิสก์และอัลกอริทมึการประมวลผล

ภาพส้าหรับการตรวจสอบคุณภาพ
2 มจธ

90 PHD57I0051 รศ.ดร.ณฎัฐา จินดาเพ็ชร์ นายเกียรติศักดิ ์เส้งช่วย การติดตามและชดเชยการสัน่สะเทอืนทีเ่กิดขึ นในระบบเซอร์โวของฮาร์ดดิสก์

ไดร์ฟ โดยใช้ตัวกระตุน้ PZT แบบรับรู้ด้วยตัวเอง
2 มอ

91 PHD57I0053 รศ.ดร.คมกฤต เล็กสกุล นางสาวชาลิณ ีพิพัฒนพิภพ การออกแบบและสร้างซิปขนาดจุลภาคในการแยกโครโมโซม X และ Y โดยการใช้

เทคโนโลยีระบบกลไฟฟ้าจุลภาค
10 มช

92 PHD57I0056 รศ.ดร.ธนดัชัย กุลวรวานชิพงษ์ นายธวัช ชูชิต การวิเคราะหแ์ละวางแผนระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย

ออกแบบ
อ่ืน 2 มทส

93 PHD57I0059 รศ.ดร.นคร ทพิยาวงศ์ นายทศพร อ่อนศรี การประเมินลักษณะและการเพ่ิมคุณภาพของชีวมวลอัดเม็ดด้วยการอบย่าง 8 มช

94 PHD57I0060 รศ.ดร.เชาวลิต ลิ มมณวีิจิตร นางสาวสุวารี ชาญกิจม่ันคง ปจัจัยวิกฤติต่อการหล่อแบบ Direct Chill ในอะลูมิเนยีมผสมเกรด 4032 อ่ืน 3 มจธ

95 PHD57I0061 รศ.ดร.อภชิาต โสภาแดง นายศิรวัจน ์ธีราโสภณพงศ์ การออกแบบ และพัฒนาระบบสนบัสนนุการตัดสินใจส้าหรับการบริหารหว่งโซ่

อุปทานในสภาพแวดล้อมทีไ่ม่แนน่อน
อ่ืน 2 มช

96 PHD57I0065 ผศ.ดร.ศุภรินทร์ ไชยกลางเมือง นายธีระ ต๊ะค้า การผลิตเอทานอลจากข้าวโพดด้วยเทคโนโลยีเปน็มิตรต่อสิง่แวดล้อมโดยการลด

น ้าทีใ่ช้และการตรึงเอนไซม์
8 มจธ

97 PHD57I0068 รศ.ดร.อรพินท ์จินตสถาพร นางสาวศุภลักษณ ์เกตุตากแดด อาหารชนดิหอ่หุม้แบบไมโครแคปซูลทดแทนอาร์ทเีมียส้าหรับกุง้สีสวยงามวัยอ่อน

 (เรดบ)ี
4 มก

98 PHD57I0071 ผศ.น.สพ.ดร.ไพรัตน ์ศรแผลง นายสุทธิดล ปยิะเดชสุนทร การวิจัยและพัฒนาสารโปรไบโอติกในลูกสุกรหย่านมและสุกรขุน 4 มข



เลขทีส่ัญญา อาจารย์ทีป่รึกษา นกัศึกษา ช่ือโครงการ กลุม่ อก มหาวิทยาลัย

99 PHD57I0074 รศ.ดร.พิชญดา เกตุเมฆ นางสาวนวรัตน ์แก้วอ่อน สารใหส้ีและสารยึดทีเ่หมาะสมส้าหรับสร้างฐานข้อมูลเทยีบสีตามพจนานกุรมค้า

เรียกสีไทยเพ่ือค้านวณสูตรสีพร้อมใช้ส้าหรับผลิตสีไทยดั งเดิม
อ่ืน 3 จฬ

100 PHD57I0076 รศ.ดร.พรเกษม จงประดิษฐ์ นางสาวศิริวรรณ ไวยชิตา การพัฒนาเทคโนโลยีการเสริมประสิทธิภาพดินซีเมนต์ส้าหรับงานใต้ดินและการ

จัดท้าแนวทางการออกแบบ
อ่ืน 2 มจธ

101 PHD57I0077 ผศ.ดร.สถาพร เชื อเพ็ง นายสารพล ฐิติพัฒนพงศ์ การประยุกต์ใช้เคร่ืองสร้างความต่างศักย์สูงกับเคร่ืองยนต์ดีเซลเพ่ือลดการ

ปลดปล่อยมลพิษและการบริโภคเชื อเพลิง
1 มก

1 ยานยนต์สมัยใหม่ 6 หุน่ยนต์เพ่ือการอุตสาหกรรม

2 อิเล็กทรอนกิส์อัจฉริยะ 7 การบนิและโลจิสติกส์

3 การทอ่งเทีย่วกลุม่รายได้ดีและการ

ทอ่งเทีย่วเชิงสุขภาพ
8 เชื อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ

4 การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 9 ดิจิทลั

5 การแปรรูปอาหาร 10 การแพทย์ครบวงจร
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