
 
ก ำหนดกำรน ำเสนอข้อเสนอโครงร่ำงงำนวิจัยของนักศึกษำชั้นปีที่ 6  คณะสัตวแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 

วันอังคำรที่ 26 และวันพุธที่ 27 เมษำยน 2565  รูปแบบ Online โดย Zoom 
 

วันอังคำรที่ 26 เมษำยน 2565  
08.45 – 09.00 น. ให้นักศึกษาเข้าห้อง Zoom โดยใช้ช่ือในการเข้าร่วมประชุม Zoom เป็นช่ือ-นามสกุล จริง 
 
คลินิก/
หน่วย 

เวลา ล าดับ ชื่อนักศึกษา ชื่อโครงการ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 

ช้างและสัตว์
ป่า 

09.00 - 09.20 1 นางสาวปิยธิดา ติณศรี  
นายภูรินท์ พัฒนะธนัง 

ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมท าซ  ากับปัญหาระบบโครงร่าง
และกล้ามเนื อในช้างเอเชีย 

อ.สพ.ญ.ดร.ภัคนุช  บันสิทธิ ์

 09.25 - 09.45 2 นายดนุพร มณีกาศ   
นายนัทวัฒน์ มูลศรี 

การจ าแนกลักษณะของจุลินทรยี์ในทางเดนิอาหารของช้างป่า
เอเชียในและนอกเขตรักษาพันธุส์ัตว์ปา่ภูหลวง จังหวัดเลย 

รศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม 

 09.50 - 10.10 3 นางสาวมนทิรา ศิริยานนท์   
นางสาวสุริตา เรืองพริ ม 

เสียงร้องและกลิ่นของแมวมีผลต่อการแสดงออกพฤติกรรม
ความกลัวของหนู 

ผศ.น.สพ.ดร.เฉลิมชาติ สมเกิด 

สัตว์เล็ก 10.15 - 10.35 4 นายวรพล ปันแปง  
นางสาวกุลทิวา จันแปงเงิน  
นางสาวจิรัชญา แสงแก้ว  
นางสาวชนม์นิภา พนัสนอก 

รูปแบบการแสดงออกทางอิมมูโนฮีสโตเคมีของแคนนาบินอยด์ 
รีเซพเตอร์ 1 และ 2 ในเนื องอกมาสต์เซลล์ของสนุัข 

ผศ.น.สพ.ดร.อติกันต์  ทองทาบ 

 10.40 – 11.00 5 นางสาวธนพร นิ่มไชยนันท์  
นางสาวพัทธนันท์ ศรีวงค์วรรณ์ 

ผลของการให้สารน  าทางหลอดเลือดด าระหว่างการผ่าตัด ต่อ
ปริมาณปสัสาวะระดบัโปรตีนในพลาสมา และสัญญาชีพของ
สุนัขที่เข้ารับการผา่ตัดทางเลือกเพื่อท าหมันเพศเมีย 

ผศ.สพ.ญ.ดร.อารีรัตน์ อากาศวิภาต 

 11.05 - 11.25 6 นางสาวดุจฤทัย  บุญเป็ง 
นางสาวไอยย์รา  เดชศรีสุวรรณ์ 

การอภิปรายการจัดการหลังศัลกรรมของภาวะมดลูกอักเสบเป็น
หนองในสุนัข 

ผศ.น.สพ.ดร.วรพัฒน์ ประชาศิลป์ชัย 

11.30 - 11.50 7 นางสาวโชษิตา จิ๋วแก้ว   
นางสาวจิรัชญา กิติประสาท 

การศึกษาเปรียบเทียบองคป์ระกอบของกลิ่นปาก ในสนุัขที่
สุขภาพแข็งแรง และที่เปน็โรคปริทันต์ 

ผศ.น.สพ.ดร.เกรียงไกร ทองก้อน 

  11.50 - 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน   
 13.00 - 13.20 8 นางสาวจุฬาลักษณ์ มีชัย  

นางสาวพนิดา แสนสุขทวีทรัพย์
นางสาวพิชชาพร การะเกษ  
นางสาววรวรรณ วรวุฒิวิทยา 

ความสัมพันธ์ของ mitochondrial DNA ในสุนัขสุขภาพดีและ
สุนัขที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว 

ผศ.น.สพ.ดร.ชวลิต บุญญาภากร 

Present  10 นำที 
ตอบค ำถำม  10 นำที 
เปลี่ยนกลุ่ม        5 นำที 



คลินิก/
หน่วย 

เวลา ล าดับ ชื่อนักศึกษา ชื่อโครงการ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 

สัตวแพทย์
สาธารณสุข 

13.25 - 13.45 9 นายรัตนคลัง ปาละมา การประมวลผลเหตุการณ์ไก่ป่วยตายผิดปกติในพื นที่ภาคเหนือ 
จากข้อมูลเฝ้าระวังโรคในโครงการผ่อดีดี เป็นระยะเวลา 5 ปี 
ตั งแต่ ปี พ.ศ.2559 ปี พ.ศ.2563 

ผศ.สพ.ญ.ดร.กรรณิการ์  ณ ล าปาง 

13.50 - 14.10 10 นางสาว ภัทรวรรธน์ ปัญญาคง  
นางสาว วรัทยา สุวรรณศิริกุล 

การเฝ้าระวังการสัมผัสโรคพิษสนุัขบ้าผ่านแอปพลิเคชนัผ่อดีดี ผศ.สพ.ญ.ดร.กรรณิการ์  ณ ล าปาง 

 14.15 - 14.35 11 นายก าพล เซียมเอคู  
นางสาวธัญวรัตน์ สมวรรณ์ 

ประสิทธิภาพของอาหารเลี ยงเชื อใหม่ส าหรับการเพาะแยก
เชื อซัลโมเนลลาที่ดื อต่อยาฟลูออโรควิโนโลนและควโินโลน 

ผศ.สพ.ญ.ดร. ดวงพร พิชผล 

 14.40 – 15.00 12 นางสาวณัฐณิชา หวังสันติธรรม  
นางสาวปิยชนก ธนเกียรติสกุล 

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยโรควัณโรคปอดกับผลการตรวจคัด
กรองโรควัณโรคของสัตว์เลี ยงในครัวเรือน 

รศ.น.สพ.ดร.อนุชา ศิริมาลัยสุวรรณ 

 15.05 - 15.25 13 นางสาว ธิดีพร สุริยาทรงศักดิ์ 
นางสาว ชญาวัทน์ เมรัตน์ 

การตรวจการปลอมปนเนื อสัตวด์้วยเทคนิคปฏิกิริยาลูกโซพ่อลิ
เมอเรสแบบมัลติเพล็กซ์โดยใช้ยนีไมโตคอนเดรีย ไซโตโครม บี 

ผศ.สพ.ญ.ดร.วรางคณา ไชยซาววงษ์ 

    จบการน าเสนอ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วันพุธที่ 27 เมษำยน 2565 
08.45 – 09.00 น. ให้นักศึกษาเข้าห้อง Zoom โดยใช้ช่ือในการเข้าร่วมประชุม Zoom เป็นช่ือ-นามสกุล จริง 

คลินิก/หน่วย เวลา ล าดับ ชื่อนักศึกษา ชื่อโครงการ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 

พาราคลนิิก 09.00 - 09.20 14 นางสาวณัชกานต์ ครึบกระโทก  
นางสาวพิมพ์ชนก ขจรไพศาลสุข 

การศึกษาชนิดแมลงดูดเลือดที่เป็นพาหะโรคลัมปีสกินใน
จังหวัดเชียงใหม่และล าพูนด้วยเทคนิคปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอ
เรส 

รศ.น.สพ.ดร.กฤษฎากรณ์ พริ งเพราะ 

 09.25 - 09.45 15 นางสาวพัชราภรณ์ เอ่ียวก๊ก  
นางสาวอินทิรา สังข์ทอง 

การศึกษาพยาธิก าเนิดของโรคลัมปิสกินโดยวิธีอิมมูนฮีสโตเคมี รศ.น.สพ.ดร.กฤษฎากรณ์ พริ งเพราะ 

 09.50 - 10.10 16 นางสาวฑิตยา ภู่โฉม  
นางสาวธัญชนก วันไสยา 

การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันและค่าโลหิตวิทยาของโคที่ได้รับ
วัคซีน ลัมปี้สกินชนิดเตรียมขึ นเอง 

รศ.น.สพ.ดร.ณัฐวุฒิ สถิตเมธี 

 10.15 - 10.35 17 นางสาวณัฏฐวรรณ ชูสกุลวงศ์  
นางสาวณัฐชา ศกุนะสิงห์ 

การศึกษาเปรียบเทียบการแสดงออกของโปรตีน Liver-type 
Fatty Acid-Binding Protein (L-FABP) ในสุนัขสุขภาพดีและ
สุนัขท่ีเป็นโรคมะเร็งตับ ด้วยวิธีการย้อมพิเศษทาง 
immunohistochemistry 

อ.น.สพ.ดร.จิรภัทธ อรุโณรัตน์ 

 10.40 – 11.00 18 นายไตรรงค์ นพรัตน์ 
นายปัญญพล ปัญชะนะ 

การศึกษาเปรียบเทียบการแสดงออกของ Intestinal-Fatty 
Acid Binding protein ในสุนัขท่ีสุขภาพดีและสุนัขที่ป่วยด้วย
โรค inflammatory bowel disease (IBD) ด้วยวิธีทาง 
immunohistochemistry 

อ.น.สพ.ดร.จิรภัทธ อรุโณรัตน์ 

สัตว์ปีก 11.05 - 11.25 19 นางสาวรัชนีกร ณ จันทร์ตา  
นางสาววรพรรณ วัฒนกุลจรัส 

การทดสอบประสิทธิภาพของวัคซีนป้องกัน Salmonella 
enterica ในไก่ไข่ 
 

ผศ.สพ.ญ.ดร.สุรีรัตน์ หนูมี 

เคี ยวเอื อง 11.30 - 11.50 20 นายวัชริศ เอ่ียนเหล็ง 
นายนัทธพงศ์  รักษาพล 

การคงอยู่ของระดับภูมิคุ้มกันจากแม่โคต่อโรคลัมปีสกินในลูก
โคนมท่ีคลอดจากแม่โคที่ได้รับการฉีดวัคซีน 

อ.น.สพ.ดร.ธวัชชัย สิงห์หล้า 

  11.50 - 13.00 พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
พรีคลินิก 13.00 - 13.20 21 นางสาวกัลยวรรธน์ พรหมรัตน์สรณ   

นางสาวเบญญาภา อารีโกเศศ  
นางสาวปีย์วิภาส ห่อนบุญเหิม  
นางสาวจันทร์มงคล ทองคณารักษ์ 

ผลของสารสกัด Curcumin-Piperine ต่อค่าความแปรปรวน
ของหัวใจในสุนัขที่มีลิ นหัวใจไมทรัลเสื่อม ระดับซี 

ผศ.น.สพ.ดร.วันพิทักษ์ ป้องกัน 



คลินิก/หน่วย เวลา ล าดับ ชื่อนักศึกษา ชื่อโครงการ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 

13.25 - 13.45 22 นายนพณัฐ แปงจันทร์  
นางสาวศุภรา ชื่นศรี 

ผลของไลโปโซมกักเก็บโคลิสตินต่อพลวัตของไมโครไบโอมใน
ทางเดินอาหารและการดื อยาต้านจุลชีพในหนูแรท 

ผศ.นสพ.ดร.รักธรรม เมฆไตรรัตน์ 

13.50 - 14.10 23 นายธนภัทร บุญธรรม  
นายนนทนัตถ์ ซางสุภาพ 

ประสิทธิภาพการรักษาของเภสัชภัณฑ์ส าหรับหูของสารโพรพอ
ลิสต่อภาวะหูชั นนอกอักเสบจากแบคทีเรียในสุนัข 

ผศ.นสพ.ดร.รักธรรม เมฆไตรรัตน์ 

14.15 - 14.35 24 นายปริญญ์ ปัญญาวุฒิประสิทธิ์ การประเมินเพ่ือหาค่าพารามิเตอร์ต่างๆ เกี่ยวกับโครงสร้าง
และการท างานของระบบหัวใจร่วมหลอดเลือดของเมียร์แคต
สุขภาพดีในสภาพกรงเลี ยงภายใต้การวางยาสลบ 

ผศ.สพ.ญ.ดร.ประภาวดี ไพรินทร์ 

14.40 – 15.00 25 นางสาวธารพระพร ศิริกัน  
นางสาวธิชา ชัยน่าน 

เปรียบเทียบการย้อมต าแหน่งของโปรตีน L-FABP ด้วยเทคนิค 
immunohistochemistry ในสุนัขปกติและสุนัขโรคไตเรื อรัง 

ผศ.สพ.ญ.ดร.พิชญา มัชฌิมากุล 

15.05 – 15.25 26 นายพีรวิชญ์  จงรัตนเมธีกุล การระบุลักษณะเฉพาะรายตัวของเสือโคร่ง (Panthera tigris) 
โดยการใช้ไมโครแซทเทลไลท์เทคนิค 

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ  งานวงศ์พาณิชย์ 

    จบการน าเสนอ  
 

 

 
 

 
 
 



 
 

กำรน ำเสนอข้อเสนอโครงกำร 
 

Present 10 นาที 
ตอบค าถาม 10 นาท ี
เปลี่ยนกลุ่ม 5 นาท ี

 
 
ข้อแนะน ำกำรจัดท ำ Power Point   

 หน้าที่แนะน าชื่อนักศึกษาที่เป็นหัวหน้าโครงการ ไม่ต้องเขียนชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 
 

แนวปฏิบัติ 
1. ขอให้นักศึกษาเข้าร่วมทุกคน โดยใช้ชื่อในการเข้าร่วมประชุม Zoom ให้ระบุรหัสนักศึกษา ตามด้วยชื่อ-นามสกุล จริง เช่น 59XXXXXXX นำยวิจัย ท ำดี  และจะมี

การเช็คชื่อผู้เข้าร่วมฟังการน าเสนอ โดยนักศึกษาทุกคนจะต้องเข้าร่วมรับฟังการบรรยายแบบออนไลน์จนจบการน าเสนอในแต่ละวัน ทั งนี หน่วยวิจัยจะท าการสุ่มเช็ค
ชื่อนักศึกษาตลอดระยะเวลาการน าเสนอ 

2. นกัศึกษาต้องปิดไมค์ตลอดระยะเวลาการร่วมฟังการน าเสนอ และให้เปิดได้เมื่อมีการเปิดช่วง ถาม-ตอบ เท่านั น 
3. ให้นักศึกษาเปิดกล้องตลอดระยะเวลาการร่วมฟังการน าเสนอ และให้พักได้ตามเวลาพักระหว่างเปลี่ยนกลุ่ม 

 


