
ก ำหนดกำรน ำเสนอข้อเสนอโครงร่ำงงำนวิจัยของนักศึกษำชั้นปีที่ 6 คณะสัตวแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2566 
วันพุธที่ 22 และวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนำคม พ.ศ. 2566  

ณ ห้อง B402 คณะสัตวแพทยศำสตร์  
 
วันพุธที่ 22 มีนำคม 2566  
08.30 - 08.45 น.   ลงทะเบียน 
08.45 - 09.00 น.   พิธีเปิด 
คลินิก/หน่วย เวลำ ล ำดับ ชื่อนักศกึษำ ชื่อโครงกำร อำจำรย์ท่ีปรึกษำหลัก 

สัตว์น ้ำ 
(1 เรื่อง) 

09.00 - 09.20 1 1. นำงสำวชนัดดำ ชำญเฉลิม 
2. นำงสำวชนันภรณ์ หนูทองแก้ว 
3. นำงสำวโสรยำ แซ่จำง 

กำรคำดคะเนน ้ำหนักจำกขนำดตัวในปลำแฟนซีคำร์ป ผศ.น.สพ.ดร.ฎิลก วงศ์เสถียร 

ม้ำ 
(1 เรื่อง) 

09.20 - 09.40 2 1. นำงสำวกิ่งผกำ ศรีทองค้ำ  
2. นำยณญดำ ช่องกิ่ง  

ประสิทธิผลทำงคลินิกของกำรฝังเข็มในสัตว์ป่วยท่ีส่งต่อมำยังโรงพยำบำลสตัว์ 
มหำวิทยำลยัเชียงใหม่  

ผศ.สพ.ญ.ดร.ปรกต รุ่งศร ี

สัตว์เล็ก 
(8 เรื่อง) 

 

09.40 - 10.00 3 1. นำยกัมปนำท ศรีเจริญพันธ ์
2. นำยสรวิศ แซ่เฉิน 
3. นำยนนทวัฒน์ อินทรฑูต 

กำรพัฒนำชุดตรวจแบบรวดเร็ว แม่นย้ำส้ำหรับกำรติดเชื อ Bartonella spp. ใน
สุนัขโดยวิธี Recombinase Polymerase Amplification assay 

ผศ.น.สพ.ดร.สหสัชัย ตั งตรงทรัพย์ 

10.00 - 10.20 4 1. นำยภูรินทร์ โล่หไ์พศำลกฤช 
2. นำยคุณำนนท์ บุญยก 

ผลกระทบจำกรังสีเอ็กซ์ต่อสภำพของไหลของเยื่อหุ้มเซลล์เม็ดเลือดแดงในแมว  ผศ.น.สพ.ดร.วรพัฒน์ ประชำศลิปชั์ย 

10.20 - 10.35 พักรับประทำนอำหำรว่ำงและเครือ่งดื่ม 

10.35 - 10.55 5 1. นำยณดนัย ค้ำไทย 
2. นำงสำวพัตรพิมล เสพมงคลเลศิ 

อิทธิพลของกำรฟังเพลงต่อพฤติกรรมและระดับคอติซอลในแมวบำ้น อ.น.สพ.ดร.บุรินทร์ บญุศร ี

10.55 - 11.15 6 1. นำงสำวจิดำภำ จติต์ประเสริฐ 
2. นำงสำวธนัชชำ แฉ่งเจริญ 
3. นำงสำวชำลิสำ สรุิยำวงค ์

กำรเปรยีบเทียบเกณฑ์กำรประเมนิอวัยวะล้มเหลวเนื่องจำกภำวะตดิเชื อใน
กระแสเลือดแบบเร็วและเกณฑ์กำรประเมินกลุม่อำกำรตอบสนองตอ่กำรอักเสบ
ทั่วร่ำงกำย เพื่อพยำกรณ์กำรตำยในสุนัขและแมวที่มีภำวะติดเชื อในกระแสเลือด 

อ.น.สพ.ดร.บุรินทร์ บญุศร ี

11.15 - 11.35 7 1. นำงสำวกัญญำวีร์ ปญัญำอำจหำญสกลุ 
2. นำงสำวชนนิกำนต์ ยิ มขลิบ 
3. นำงสำวอริสรำ วงศ์ครีีพิบูลย ์

กำรประยุกต์ใช้โครงข่ำยประสำทเทียมแบบคอนโวลูชันเพื่อกำรจ้ำแนกรอยโรค
ไตในแมว 

ผศ.สพ.ญ.ดร.คคนำงค์ ปิยะรังษี 

11.35 - 11.55 8 1. นำงสำวกนกพรรณ กุลวงค์ 
2. นำงสำวปัทมำ สวัสด ี
3. นำงสำวเมธำวี ภูมิวณิชชำ 

ควำมสัมพันธ์ของลักษณะทำงคลนิิก พยำธิวิทยำ และกำรแสดงออกของแอนโดร
เจนรีเซพเตอร์ในเนื องอกต่อมไขมนัท่ีเปลือกตำของสุนัข 

ผศ.น.สพ.ดร.อติกันต์ ทองทำบ 

 11.55 - 13.00 พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 

Present  10 นำที 
ตอบค ำถำม  10 นำที 



คลินิก/หน่วย เวลำ ล ำดับ ชื่อนักศกึษำ ชื่อโครงกำร อำจำรย์ท่ีปรึกษำหลัก 

 

13.00 - 13.20 9 1. นำงสำวมนัสชนก เอี่ยมกล่้ำ 
2. นำงสำวดนุนุช รัชธร 

กำรศึกษำกำรเปลี่ยนแปลงกำรน้ำกระแสประสำทหลังได้รับยำระงับประสำทใน
สุนัข 

ผศ.สพ.ญ.ดร.อำรรีัตน์ อำกำศวิภำต 

13.20 - 13.40 10 1. นำงสำวณัฐธิดำ ช่ืนสุขุม 
2. นำงสำวสโรชำ สีหอ้ำไพ 
3. นำงสำวอัญชลี เหลืองเรืองทิพย์ 

ผลของกำรใช้ผลิตภัณฑ์ไข่ขำวต่อผลกำรตรวจร่ำงกำยและค่ำโลหิตวิทยำใน
แมวสุขภำพดี 

ผศ.สพ.ญ.ดร.อำรรีัตน์ อำกำศวิภำต 

ช้ำงและสัตว์ป่ำ  
(3 เรื่อง) 

13.40 - 14.00 11 1. นำงสำวสุพัตรำ พูลสุข 
2. นำงสำวยศวดี กำญจนจติน ์

ส้ำรวจกำรติดเชื อปรสิตในนกป่ำที่ได้รับกำรช่วยเหลือในจังหวัดเชียงใหม่  ผศ.น.สพ.ดร.นิธดิล บูรณพิมพ์ 

14.00 - 14.20 12 1. นำยธุรวิช วินิชสมบัต ิ กำรศึกษำกำรเปรียบเทียบประสิทธิภำพของ Metronodazole และ 
Toltrazuril ในกำรลดกำรติดเชื อโปรโตซัวในทำงเดินอำหำรงู 

ผศ.น.สพ.ดร.เฉลมิชำติ สมเกิด 

14.20 – 14.40 13 1. นำงสำวจิรัชยำ ไตรรตัน ์
2. นำยณัฐพร สมภำร 

กำรวิเครำะห์ควำมอยู่รอดของประชำกรช้ำงเอเชียที่ถูกปล่อยคืนสู่ธรรมชำติใน
ประเทศไทย 

รศ.น.สพ.ดร.ฉตัรโชติ ทิตำรำม 

จบกำรน้ำเสนอ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนำคม 2566 
08.15 - 08.30 น. ลงทะเบียน 

คลินิก/หน่วย เวลำ ล ำดับ ชื่อนักศกึษำ ชื่อโครงกำร อำจำรย์ท่ีปรึกษำหลัก 
สัตวแพทย์
สำธำรณสุข  
(2 เรื่อง) 

08.30 – 08.50 14 1. นำงสำวพัชรมัย รัตนนติย ์
2. นำงสำวสุกุลยำ ชมภูชิต 
3. นำงสำวอภิษฎำ แก้วสม 

กำรตรวจสอบคณุภำพทำงจุลชีววิทยำของอำหำรริมทำงบนถนนสเุทพ  
ต้ำบลสุเทพ อ้ำเภอเมืองเชียงใหม่ 

ผศ.สพ.ญ.ดร.กรรณิกำร์ ณ ล้ำปำง 

08.50 - 09.10 15 1. นำงสำวกฤตยำ ตระกูลพรำยงำม 
2. นำงสำวอณุภำ ภูเ่จรญิ 

วิธีทำงเลือกส้ำหรบักำรฆำ่เชื อบนพื นผิวสัมผัสอำหำรในกระบวนฆ่ำสัตว์ ผศ.สพ.ญ.ดร.ดวงพร พิชผล 

พำรำคลินิก  
(4 เรื่อง) 

09.10 - 09.30 16 1. นำงสำวชญำนิศ เตชะพันธ์ุ 
2. นำงสำวชลิศำ ศิลปะกจิ 
3. นำงสำวนทัสพร กันทะวงค์ 

บทบำทของสุนัขเลี ยงในกำรเป็นโฮสต์กักตุนของเชื อ Leishmania 
martiniquensis ในพื นที่ระบำดในจังหวัดเชียงรำย 

รศ.สพ.ญ.ดร.ศรดุำ ติวะนันทกร 

09.30 - 09.50 17 1. นำงสำวศุภมำส เลือดนักรบ 
2. นำงสำวธฤตมน ยุทธิวัฒน์ 
3. นำยวงศกร ประยรูวงศ์ 

กำรติดเห็บ Haemaphysalis hystricis, Haemaphysalis welingtoni และ 
Ctenocephalides orientis ในสนุัขจังหวัดเชียงรำย 

รศ.สพ.ญ.ดร.ศรดุำ ติวะนันทกร 

09.50 – 10.10 18 1. นำงสำวนรมน เอกศิลป ์
2. นำงสำววศินี ขุนเสถียร 

กำรทดสอบผลกำรต้ำนไวรสัของสำรสกัดใบบัวบกต่อเชื อพีอำร์อำร์เอสไวรสัใน
เซลล์เพำะเลี ยง 

อ.น.สพ.ดร.จิรภัทร อรุโณรตัน์ 

10.10 – 10.25 พักรับประทำนอำหำรว่ำงและเครือ่งดื่ม 
10.25 – 10.45 19 1. นำงสำวธันย์ชนก โกฎสืบ 

2. นำยชวัลวิทย์ ธนำธิโช 
กำรประเมินประสิทธิภำพและควำมปลอดภัยของเภสัชภัณฑจ์ำกขมิ นชัน ต่อกำร
ติดเชื อไมโครสปอรมัในแมว 

ผศ.สพ.ญ.ดร.วีนำ จูเปีย 

พรีคลินิก  
(3 เรื่อง) 

10.45 – 11.05 20 1. นำยกิตตินันท์ สันกว๊ำน 
2. นำยธนำวุฒิ มั่งคั่ง 
3. นำยปัณณธร จิตรำทร 

ฤทธิ์ต้ำนเชื อแบคทีเรียของไทยโพรพอลิสต่อเชื อสแตปฟิโลคอคไคทีไ่วและดื อต่อ
ยำเมธิซลิินซึ่งแยกจำกสุนัขป่วยด้วยภำวะผิวหนังเป็นหนอง 

ผศ.น.สพ.ดร.รักธรรม เมฆไตรรตัน์ 

11.05 – 11.25 21 1. นำยณัฐพล ขันค้ำนันตะ๊ 
2. นำงสำวพิชญ์สินี ธิบูรณ ์

ฤทธิ์ต้ำนเชื อแบคทีเรียของมะแขว่นต่อสเตร็พโตค็อกคัส ซูอิสที่ดื อยำหลำยขนำน
ซึ่งแยกจำกผู้ป่วยและสุกร 

ผศ.น.สพ.ดร.รักธรรม เมฆไตรรตัน์ 

11.25 – 11.45 22 1. นำยชิดดนัย ชำห์ 
2. นำยจิรสิน กำศลังกำ 
3. นำยจตุภัทร อัมพรพฤต ิ

กำรเหนี่ยวน้ำกำรเป็นสัดด้วยฮอรโ์มนเอชเอ็มจีและกำรผสมเทียมผำ่นช่องคลอด
ในเสือโคร่งสีทอง 

ผศ.น.สพ.ดร.อนุชำ สธนวงศ ์

จบกำรน้ำเสนอ 

 
 
 



 
 
 
 

กำรน ำเสนอข้อเสนอโครงกำร 
 
 

Present 10 นำที 
ตอบค้ำถำม 10 นำที 

 
 
 
 
 

ข้อแนะน ำกำรจัดท ำ Power Point   
 หน้ำที่แนะน้ำชื่อนักศึกษำที่เป็นหัวหน้ำโครงกำร ไม่ต้องเขียนชื่ออำจำรย์ที่ปรึกษำโครงกำร 

 
 

ขอให้นักศึกษำเข้ำร่วมทุกคนและจะมีกำรเช็คช่ือเช้ำ - บ่ำย 


