บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1049/2554)
ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2554
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ระดับปริญญาโท ปริญญาเอกและหลังปริญญาเอก
โครงการวิจัยมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ 2554
1. คลัสเตอร์วิจัยสินค้าอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จานวนทั้งหมด 83 ทุน
ระดับปริญญาโท
ลาดับ

47

ทุน

ชื่อ-สกุล ผู๎รับทุน

สังกัดคณะ

ชื่อโครงการ
การสกัดอินูลินจากหัวแกํนตะวันและการเก็บรักษาหัวแกํนตะวันหลังการเก็บ
เกี่ยว
การศึกษาชนิดและความสามารถในการต๎านออกซิเดชันของสารประกอบฟีโน
ลิคในถั่วลิสง

1

รศ.ศุภลักษณ์ ศรีจารนัย

วิทยาศาสตร์

2

ผศ.ประสาร สวัสดิ์ซิตัง

วิทยาศาสตร์

3

รศ.สุชีลา เตชะวงค์เสถียร

เกษตรศาสตร์

4

รศ.เพชรรัตน์ ธรรมเบญจพล

เกษตรศาสตร์

5

รศ.ศักดิ์สิทธิ์ จันทร์ไทย

วิทยาศาสตร์

การพัฒนาวิธวี ิเคราะห์โลหะหนักปนเปือ้ น และปัจจัยทางเคมีที่สํงผลกระทบตํอ
คุณภาพของพริกและมะเขือเทศพันธุ์ตาํ งๆ

6

ผศ.สุวรรณา เนียมสนิท

วิทยาศาสตร์

ประสิทธิภาพของสารสกัดจากวํานพญางูตัวเมียในการควบคุมโรคแอนแทรค
โนสของพริก

7

ผศ.อนันต์ หิรัญสาลี

เกษตรศาสตร์

ศักยภาพของแบคทีเรียที่อาศัยในรากพืชในการลดการเข๎าทาลายของไส๎เดือน
ฝอยรากปมในพริก

8

ผศ.ดรุณี โชติษฐยางกูร

เกษตรศาสตร์

การใช๎น้าส๎มควันไม๎เป็นสารแชํเมล็ดและปุ๋ยทางใบในข๎าวไรํสีมํวง

9

ดร. พัชริน สํงศรี

เกษตรศาสตร์

ปรับปรุงพันธุ์ฟักข๎าว (Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng)
เพื่อให๎มีสารไลโคพีนสูง

10

รศ.สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์

เกษตรศาสตร์

การวิจยั และพัฒนาสารโปรไบโอติกเพื่อผลิตเนื้อสุขภาพจากโคพื้นเมือง

11

ผศ.ศิริภาวี เจริญวัฒนศักดิ์

เกษตรศาสตร์

การผลิตไส๎กรอกปลาโมงสมุนไพรขิงโคเลสเตอรอลต่า

12

ดร.บัณฑิต ยวงสร๎อย

เกษตรศาสตร์

คุณสมบัติการเป็นสารต๎านอนุมูลอิสระของใบมะรุมตํอการเพิ่มผลผลิตของปลา
โมง

13

ดร. แคทรียา สุทธานุช

เภสัชศาสตร์

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากผลไม๎พื้นเมืองที่มีสีและซังข๎าวโพดสีดา

14

รศ.กิตติศักดิ์ ศรีพานิชกุลชัย

แพทยศาสตร์

การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากผักพื้นบ๎านที่มีผลต๎านแผลในกระเพาะอาหาร

15

รศ.วรนุช ศรีเจษฎารักข์

เทคโนโลยี

ความสามารถในการถํายทอดลักษณะทางพันธุกรรมความเผ็ดของพริกขี้หนูเม็ด
เล็กลูกผสมข๎ามชนิด ระหวําง Capsicum frutescens กับ Capsicum
chinense
บทบาทของเชื้อ Streptomyces ในการสํงเสริมการเจริญเติบโตของมะเขือเทศ

ผลของการอบแห๎งของข๎าวกล๎องงอกขาวดอกมะลิ 105 ตํอปริมาณสารออก
ฤทธิ์ทางชีวภาพ และตํอคุณภาพข๎าวกล๎องงอก

1

16

ผศ.อารยา อารมณ์ฤทธิ์

เทคโนโลยี

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข๎าวเหนียวดางอกกึ่งสาเร็จรูปที่มีสารต๎านอนุมูลอิสระสูง

17

ผศ.อารยา อารมณ์ฤทธิ์

เทคโนโลยี

การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้าข๎าวโพดงอกที่มปี ริมาณสาร GABA สูง

18

ผศ.รัชฎา ตั้งวงค์ไชย

เทคโนโลยี

ผลของกระบวนการให๎ความร๎อนตํอการเปลี่ยนแปลงสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
และคุณภาพของข๎าวโพดลูกผสมฝักเล็ก

19

ผศ.เกษม นันทชัย

เทคโนโลยี

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข๎าวอบพร๎อมรับประทานไลโคปีนสูงโดยใช๎รกผลฟักข๎าว

20

รศ.บวรศักดิ์ ลีนานนท์

เทคโนโลยี

การผลิตโยเกิร์ตนมข๎าวโพดเสริมโปรไบโอติก

21

รศ.บวรศักดิ์ ลีนานนท์

เทคโนโลยี

การผลิตไอศกรีมฟักข๎าวเสริมโปรไบโอติก

22

ผศ.ธนกร โรจนกร

เทคโนโลยี

การผลิตฟักข๎าวผงแห๎งโดยการทาแห๎งแบบโฟมและการประยุกต์ใช๎ใน
ผลิตภัณฑ์อาหาร

23

ผศ.ศุภวรรณ ถาวรชินสมบัติ

เทคโนโลยี

24

ผศ.วิไลลักษณ์ ศิริพรอดุลศิลป์

เทคโนโลยี

การปรับปรุงคุณภาพของเนื้อปลานิลสํวนท๎องบดขึ้นรูปที่มีเกลือต่าและไมํเติม
ฟอสเฟตด๎วยโปรตีนไฮโดรไลเสทจากเศษเหลือของการแปรรูปปลานิลรํวมกับ
สารชํวยปรับปรุงเนื้อสัมผัส
การยืดอายุการเก็บรักษาเนื้อปลานิลสํวนท๎องบดขึ้นรูปโดยการใช๎สารชีวภาพที่
มีฤทธิ์ต๎านจุลินทรีย์ที่ทาให๎อาหารเนําเสียรํวมกับสารกันหืนจากธรรมชาติ

25

ผศ.วิไลลักษณ์ ศิริพรอดุลศิลป์

เทคโนโลยี

การแปรรูปเนื้อปลานิลสํวนท๎องบดขึ้นรูปเป็นอาหารเสริมสุขภาพด๎วยจุลินทรีย์
ที่มีประโยชน์

26

รศ.ประสาน ตังควัฒนา

สัตวศาสตร์

ความชุกและการกาจัดตัวอํอนระยะติดตํอของพยาธิใบไม๎ตับ (Opisthorchis
viverrini) ในปลาสดและปลา ๎มด๎วยอุณหภูมิเยื กแข็ง

27

ผศ. ศิริวรรณ เนติวรานนท์

เทคโนโลยี

28

ดร. อัมพร แซํเอียว

เทคโนโลยี

การศึกษาคุณภาพภายหลังการเก็บเกีย่ วและการเก็บรักษาเพื่อการแปรรูป
สาหรับผลิตภัณฑ์ ฟักข๎าว หมากเมํา ข๎าวโพดมํวง ข๎าวเหนียวดาที่มีผลตํอสาร
ต๎านอนุมูลอิสระ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากมะเมํา และฟักข๎าว

29

ดร. อัมพร แซํเอียว

เทคโนโลยี

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยวจากธัญพืชและผลไม๎ท๎องถิ่น

30

ผศ.วิเชียร วรพุทธพร

เทคโนโลยี

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเช๎าจากธัญพืชและผลไม๎ท๎องถิ่น

31

ดร.จินตนา ศรีผุย

เทคโนโลยี

การพัฒนากระบวนการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพจากมะเมําโดยการอบแห๎งแบบ
พํนฝอย

32

ดร.จินตนา ศรีผุย

เทคโนโลยี

การพัฒนากระบวนการผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากมะเมําและฟักข๎าวโดยใช๎
เทคโนโลยีเมมเบรน

33

ผศ.รุจิรัตน์ พัฒนถาบุตร

วิทยาลัย
บัณฑิตศึกษาการ
จัดการ

การตลาดผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของเครื่องดื่มน้าผลไม๎เพื่อสุขภาพในระดับ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและผลิตภัณฑ์เชิงการค๎าของไทย

34

ผศ.รุจิรัตน์ พัฒนถาบุตร

วิทยาลัย
บัณฑิตศึกษาการ
จัดการ

การตลาดผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของเครื่องดื่มน้าผลไม๎เพื่อสุขภาพ ในระดับ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและผลิตภัณฑ์เชิงการค๎าของไทย

2

35

ผศ.รุจิรัตน์ พัฒนถาบุตร

วิทยาลัย
บัณฑิตศึกษาการ
จัดการ

การตลาดผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของเครื่องดื่มน้าผลไม๎เพื่อสุขภาพ ในระดับ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและผลิตภัณฑ์เชิงการค๎าของไทย

36

ผศ.รุจิรัตน์ พัฒนถาบุตร

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษา
การจัดการ

การตลาดผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของอาหารเช๎าเพือ่ สุขภาพ ในระดับ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและผลิตภัณฑ์เชิงการค๎าของไทย

37

ผศ.รุจิรัตน์ พัฒนถาบุตร

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษา
การจัดการ

การตลาดผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของอาหารขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพ ในระดับ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและผลิตภัณฑ์เชิงการค๎าของไทย

38

ดร.อัชฌา บุญมี

วิทยาศาสตร์

การใช๎วิศวกรรมโปรตีนในการพัฒนาคุณสมบัติของฮีโมโกลบินสายแอลฟาจาก
เลือดจระเข๎สายพันธุ์ Crocodylus siamensis

39

ผศ.คมศร ลมไธสง

วิทยาศาสตร์

การศึกษาและวิเคราะห์สารที่เป็นองค์ประกอบสาคัญในไรน้านางฟ้าเพือ่
ประโยชน์ทางอาหารและยา

40

ดร.วัฒนา วัฒนกูล

วิทยาศาสตร์

การศึกษาอิทธิพลของสภาวะขาดน้าตํอเมแทบอลิซึมของแอนโทไซยานินในข๎าว
พื้นเมืองที่มีสารแอนโทไซยานินสูง

41

รศ.สุภาวดี ดาวดี

เภสัชศาสตร์

การพัฒนาสูตรตารับยาเม็ดอมจากสารสกัดมะรุมและการควบคุมคุณภาพ

42

ผศ. ผดุงขวัญ จิตโรภาส

เภสัชศาสตร์

การพัฒนาแป้งข๎าวด๎วยวิธกี ารใช๎ดํางในสภาวะที่มีแอลกอฮอล์เพื่อใช๎เป็นสาร
ชํวยในการเตรียมผลิตภัณฑ์สุขภาพรูปแบบเม็ด

43

ผศ.รุจิรัตน์ พัฒนถาบุตร

วิทยาลัย
บัณฑิตศึกษาการ
จัดการ

การตลาดผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของอาหารเช๎าเพือ่ สุขภาพ ในระดับ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและผลิตภัณฑ์เชิงการค๎าของไทย

44

ผศ.รุจิรัตน์ พัฒนถาบุตร

วิทยาลัย
บัณฑิตศึกษาการ
จัดการ

การตลาดผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของอาหารเช๎าเพือ่ สุขภาพ ในระดับ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและผลิตภัณฑ์เชิงการค๎าของไทย

45

ผศ.รุจิรัตน์ พัฒนถาบุตร

วิทยาลัย
บัณฑิตศึกษาการ
จัดการ

การตลาดผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของอาหารขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพ ในระดับ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและผลิตภัณฑ์เชิงการค๎าของไทย

46

ผศ.รุจิรัตน์ พัฒนถาบุตร

วิทยาลัย
บัณฑิตศึกษาการ
จัดการ

การตลาดผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของอาหารขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพ ในระดับ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและผลิตภัณฑ์เชิงการค๎าของไทย

47

ดร. ลัดดา ตันวานิชกุล

วิศวกรรมศาสตร์

การจัดการระบบการขนสํงไกํรุํนเพื่อให๎ต๎นทุนการขนสํงต่าที่สุด กรณีศึกษา
บริษัท ศรีวิโรจน์ฟาร์ม จากัด

3

ระดับปริญญาเอก 32 ทุน
ลาดับ

ชื่อ-สกุล ผู๎รับทุน

สังกัดคณะ

ชื่อโครงการ

1

รศ.กมล เลิศรัตน์

เกษตรศาสตร์

การปรับปรุงพันธุ์ขา๎ วโพดเพื่อเพิ่มสารพฤษเคมีในไหม

2

รศ.ฉลอง วชิราภากร

เกษตรศาสตร์

การศึกษาการเพิ่มการผลิตกรดคอนจูเกตลิโนเลอิคในน้านมโคนม

3

ผศ.ไชยพัศร์ ธารงยศวิทยากุล

สัตว
แพทยศาสตร์

การศึกษาผลกระทบของสารพิษจากเชื้อราที่ปนเปื้อนในอาหารโคนมตํอการ
ผลิตน้านมโคคุณภาพ

4

รศ.สมพงษ์ ดุลจินดาชบาพร

เกษตรศาสตร์

เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปูนาเพื่อเป็นอาหารสุขภาพ

5

รศ.บังอร ศรีพานิชกุลชัย

เภสัชศาสตร์

การนากากเหลือจากเมล็ดมะรุมมาใช๎พฒ
ั นาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพและ
ทาให๎น้าสะอาด

6

รศ.อาริยา รัตนทองคา

ทันต
แพทยศาสตร์

วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากไหมข๎าวโพด

7

รศ.นาถธิดา วีระปรียากูร

เภสัชศาสตร์

การศึกษาศักยภาพและกลไกออกฤทธิ์ต๎านมะเร็งของสารสกัดจากกากงา

8

ผศ.จินตนาภรณ์ วัฒนธร

แพทยศาส ร์

การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพในการลดภาวะแทรกซ๎อนทางระบบประสาทที่พบ
ในภาวะเบาหวานจากข๎าวโพดสีมํวง

9

ผศ.จินตนาภรณ์ วัฒนธร

แพทยศาสตร์

ศักยภาพของผักพื้นบ๎านในปกป้องระบบการชะลอความเสื่อมของระบบ
ประสาทและต๎านโรคสมองเสื่อม

10

ผศ.ทิพาพร กาญจนราช

เภสัชศาสตร์

การพัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผักพื้นบ๎านแคลเซียมสูงที่ตรงกับความ
ต๎องการของผู๎บริโภค

11

รศ.จอมใจ พีรพัฒนา

เภสัชศาสตร์

การพัฒนาระบบนาสํงยาเพือ่ ป้องกันและรักษาโรคฟันผุ

12

ผศ.รัชฎา ตั้งวงค์ไชย

เทคโนโลยี

13

ผศ.จันทนี อุริยะพงศ์สรรค์

เทคโนโลยี

การจาแนกชนิดของสารประกอบฟีนอลิค กิจกรรมการเป็นสารต๎านออกซิเดชั่น
และผลของการทาให๎สกุ ตํอปริมาณสารสาคัญในข๎าวโพดข๎าวเหนียวลูกผสมสี
มํวง
การพัฒนาและศึกษาคุณลักษณะของสํวนที่แยกจากข๎าวโพดสีมํวงเพื่อเป็นสี
ผสมอาหารธรรมชาติและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพสาเร็จรูป

14

รศ.สิงหนาท พวงจันทน์แดง

เทคโนโลยี

15

ผศ.ศุภวรรณ ถาวรชินสมบัติ

เทคโนโลยี

16

รศ.สิรินดา ยุํนฉลาด

เทคโนโล

17

รศ.ศุภชัย ปทุมนากุล

วิศวกรรมศาสตร์ การตรวจจับสุกร และการจาแนกขนาดและน้าหนักสุกรจากภาพถําย

18

ผศ.กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม

วิทยาการจัดการ พลวัตเชิงระบบเพื่อการวางแผนสินค๎าเกษตร

ลักษณะเฉพาะการทาแห๎งของฟักข๎าวโดยการทาแห๎งแบบลมร๎อน การทาแห๎ง
แบบลดความชื้นโดยใช๎เครื่องสูบความร๎อน และการทาแห๎งพลังงาน
แสงอาทิตย์
การผลิตไบโอแอคทีฟเปปไทด์จากเศษเหลือของกระบวนการแปรรูปปลานิล
และคุณสมบัติเชิงหน๎าที่และการต๎านออกซิเดชั่นในเนื้อปลานิลแลํแชํแข็ง
การพัฒนากล๎าเชื้อปลาส๎มบริสุทธิ์จากการคัดเลือกสายพันธุ์ของจุลินทรีย์ที่คัด
แยกได๎จากปลาส๎มระหวํางกระบวนการหมัก

4

19

ผศ.กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม

วิทยาการจัดการ การประมาณการณ์ผลผลิตและการประยุกต์ใช๎ในการวางแผนการผลิต

20

ผศ.กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม

วิทยาการจัดการ การจัดการโซํอุปทานผลิตภัณฑ์จากไกํ

21

ผศ.กํอพงษ์ พลโยราช

วิทยาการจัดการ การประยุกต์ด๎านการตลาดของการตรวจสอบย๎อนกลับของเนื้อสัตว์

22

รศ.มนต์ชัย ดวงจินดา

เกษตรศาสตร์

23

รศ.ศักดา ดาดวง

วิทยาศาสตร์

24

ศาสตราจารย์ละออศรี เสนาะเมือง

วิทยาศาสตร์

การพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงไรน้านางฟ้าสิรินธรและไรน้านางฟ้าไทยที่
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

25

รศ.นิวัฒ เสนาะเมือง

เกษตรศาสตร์

การพัฒนาสูตรอาหารเสริมสุขภาพมนุษย์จากสํวนผสมของไรน้า นางฟ้า
สาหรํายและเห็ดวิตามินดีสูง

26

ผศ.ยุพิน ผาสุก

เกษตรศาสตร์

การศึกษาการถํายทอดยีนเครื่องหมายชีค้ วามทนร๎อนในโคนม

27

รศ.วิโรจน์ ภัทรจินดา

เกษตรศาสตร์

การพัฒนาใช๎ฉลากคาร์บอนในฟาร์มโคนมเพื่อสร๎างโอกาสใน
การผลิตน้านม

28

รศ.สุรเดช พลเสน

เกษตรศาสตร์

29

รศ.ศุภลักษณ์ ศรีจารนัย

วิทยาศาสตร์

อิทธิพลของระบบการปลํอยเลี้ยงตํอการเจริญเติบโต, คุณภาพกรดไขมัน CLA
ของโคพื้นเมืองไทยอีสานและการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของทุํงหญ๎าที่ปลูก
ในระบบอินทรีย์
การพัฒนาวิธวี ิเคราะห์กรดอะมิโนและไบโอเจนิกเอมีนในผลิตภัณฑ์ปลาส๎ม

30

รศ.กาญจนา เศรษฐนันท์

วิศวกรรมศาสตร์ การวางแผนการเพาะลี้ยงไกํไขํเพื่อลดต๎นทุนการสูญเสียให๎ต่าที่สุด กรณีศึกษา
บริษัท ศรีวิโรจน์ฟาร์ม จากัด

31

รศ.ศุภชัย ปทุมนากุล

วิศวกรรมศาสตร์ วิธีการกะประมาณตัวแปรการผลิตและสัดสํวนไขมันในกระบวนการอัดเม็ด
โรงงานผลิตอาหารสัตว์

32

รศ.มนต์ชัย ดวงจินดา

ระดับหลังปริญญาเอก
ลาดับ

เกษตรศาสตร์

การตรวจสอบการปลอมปนเนื้อสัตว์ในผลิตภัณฑ์สัตว์ด๎วยเทคนิคอณูพันธุ
ศาสตร์และการค๎นหาเครื่องหมายดีเอ็นเอเพื่อบํงชี้สายพันธุ์แท๎ในอุตสาหกรรม
การผลิตสัตว์
การใช๎โปรตีน หรือเปปไทด์จากเลือดจระเข๎ และพิษสัตว์เพื่อการรักษามะเร็ง

รลดต๎นทุน

การตรวจสอบย๎อนกลับพันธุ์ประวัติสัตว์ในอุต าหกรรมการเลี้ยงสัตว์ด๎วย
เทคนิคการตรวจสอบระดับโมเลกุล

4 ทุน
ชื่อ-สกุล ผู๎รับทุน

สังกัดคณะ

ชื่อโครงการ
อิทธิพลของวันปลูกและการกระทบแล๎งที่มีผลตํอปริมาณสารอินนูลินสะสมใน
หัวแกํนตะวัน
การตอบสนองของรากและความสัมพันธ์ของรากกับผลผลิตในถั่วลิสงที่ประสบ
สภาวะความแห๎งแล๎งในชํวงกลางของการเจริญเติบโต

1

รศ.สนั่น จอกลอย

เกษตรศาสตร์

2

รศ.สนั่น จอกลอย

เกษตรศาสตร์

3
4

รศ.สมปอง ธรรมศิริรักษ์
รศ.บังอร ศรีพานิชกุลชัย

วิทยาศาสตร์
เภสัชศาสตร์

การพัฒนาอาหารเสริมสุขภาพจากผลิตภัณฑ์เลือดจระเข๎
การศึกษาผลของผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสํวนผสมสมุนไพร 3 ชนิด ตํอความจา
และการเรียนรู๎

5

2. คลัสเตอร์วิจัยปัญหาสุขภาพจาเพาะอนุภาคลุ่มน้าโขง
ระดับปริญญาโท
ลาดับ

จานวนทั้งหมด 57 ทุน

31 ทุน
ชื่อ-สกุล ผู๎รับทุน

สังกัดคณะ

ชื่อโครงการ

1

รศ.สมาน เทศนา

แพทยศาสตร์

การเปลี่ยนแปลงโมเลกุลระดับโปรตีนหอย Bithynia Sianmensis
Goniomphalos ชนิด Opisthorchis viverrni
โครงสร๎างภายในระยะเซอร์คาเรียของพยาธิใบไม๎ในตับชนิด Opisthorchis
viverrini และขบวนการสลัดหาง

2

รศ.สมาน เทศนา

แพทยศาสตร์

3

รศ.สมาน เทศนา

แพทยศาสตร์

การเจริญเติบโตและผลของยาพราชิควอนเทลตํอระยะเมตาร์เซอร์คาเรียของ
พยาธิใบไม๎ในตับ(Opisthorchis viverrni) ในปลาตะเพียน

4

รศ.ไพบูลย์ สิทธิถาวร

แพทยศาสตร์

การประเมินประสิทธิภาพการตรวจวินิจฉัยพยาธิใบไม๎ในตับโดยการตรวจ
แอนติเจนและดีเอ็นเอในคน สัตว์ทดลองและโฮสต์กลาง

5

รศ.ไพบูลย์ สิทธิถาวร

แพทยศาสตร์

6

รศ.พวงรัตน์ ยงวณิชย์

แพทยศาสตร์

ความหลากหลายทางพันธุกรรมและอนุกรมวิธานของพยาธิใบไม๎ในตับ:
ความสัมพันธ์กับอุบัตกิ ารณ์ของโรคมะเร็งทํอน้าดีและความสาคัญทาง
ชีววิทยา
การประยุกต์ใช๎ตัวบํงชี้ชีวภาพเพือ่ ตรวจคัดกรองโรคระบบทํอน้าดีและตับในผู๎
ติดเชื้อพยาธิใบไม๎ตับในพื้นที่เสี่ยงของโรคมะเร็งทํอน้าดีในจังหวัดขอนแกํน

7

รศ.สมชาย ปิ่นละออ

แพทยศาสตร์

พยาธิชีววิทยาโมเลกุลของโรคพยาธิใบไม๎ตับและมะเร็งทํอน้าดีจาก
สัตว์ทดลองสูํมนุษย์เพื่อใช๎ในการวินิจฉัยและการป้องกัน

8

รศ.ธิดารัตน์ บุญมาศ

แพทยศาสตร์

9

รศ.ชัยศิริ วงศ์คา

แพทยศาสตร์

การสารวจการปนเปื้อนของพยาธิใบไม๎ตับในอาหารในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และกรรมวิธกี ารปรุงอาหารให๎
ปลอดภัยจากการติดพยาธิใบไม๎
การประยุกต์ใช๎ตัวชี้วัดชีวภาพเพื่อการวินิจฉัย-พยากรณ์โรคและทานายการ
รักษามะเร็งทํอน้าดี

10

รศ.โสพิศ วงศ์คา

แพทยศาสตร์

กระบวนการแพรํกระจายของมะเร็งทํอน้าดี : กลไกและการยับยั้ง

11

รศ.วีระพงศ์ ลุลิตานนท์

แพทยศาสตร์

12

รศ.วิเศษ นามวาท

แพทยศาสตร์

โรคติดเชื้อจุลินทรีย์ที่สาคัญในแถบลุํมแมํน้าโขง : องค์ความรู๎พื้นฐานชีววิทยา
ระบาดวิทยา พยาธิวิทยาและภูมิคุ๎มกัน การวินิจฉัย การควบคุมป้องกัน
และการรักษา
โรคติดเชื้อจุลินทรีย์ที่สาคัญในแถบลุํมแมํน้าโขง : องค์ความรู๎พื้นฐานชีววิทยา
ระบาดวิทยา พยาธิวิทยาและภูมิคุ๎มกัน การวินิจฉัย การควบคุมป้องกัน
และการรักษา

13

รศ.จริยา ชมวารินทร์

แพทยศาสตร์

โรคติดเชื้อจุลินทรีย์ที่สาคัญในแถบลุํมแมํน้าโขง : องค์ความรู๎พื้นฐานชีววิทยา
ระบาดวิทยา พยาธิวิทยาและภูมิคุ๎มกัน การวินิจฉัย การควบคุมป้องกัน
และการรักษา

14

ศาสตราจารย์วันชัย มาลีวงษ์

แพทยศาสตร์

โรคปรสิตที่สาคัญในแถบลุํมแมํน้าโขง : องค์ความรู๎พื้นฐาน ระบาดวิทยา
ลักษณะทางคลินิก การวินจิ ฉัย การรักษา การป้องกันและ การประยุกต์ใช๎
ในชุมชน

15

ศาสตราจารย์ผิวพรรณ มาลีวงษ์

แพทยศาสตร์

โรคปรสิตที่สาคัญในแถบลุํมแมํน้าโขง : องค์ความรู๎พื้นฐาน ระบาดวิทยา
ลักษณะทางคลินิก การวินจิ ฉัย การรักษา การป้องกัน และการประยุกต์ใช๎
ในชุมชน
6

ลาดับ

ชื่อ-สกุล ผู๎รับทุน

สังกัดคณะ

16

รศ.อาพร ไตรภัทร

เทคนิคการแพทย์

17

ดร.วัชรินทร์ ลอยลม

แพทยศาสตร์

18

ผศ.นิษณา นามวาท

แพทยศาสตร์

19

รศ.สุพรรณี พรหมเทศ

20 รศ.สุพรรณี พรหมเทศ

ชื่อโครงการ
การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมและระบาดวิทยาของธาลัสซีเมีย
และฮีโมลโกลบินผิดปกติ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและ
อนุภูมิภาคลุํมน้าโขง
แบบแผนการแสดงออกและบทบาทของโปรตีน STATs ในกระบวนการกํอ
มะเร็งทํอน้าดีที่เกี่ยวข๎องกับโรคพยาธิใบไม๎ตับเพื่อการวินิจฉัยและป้องกัน

การแสดงออกของไมโครอาร์เอ็นเอที่เกี่ยวข๎องกับวิถี COX-2/PGE2 ใน
โรคมะเร็งทํอน้าดีที่สัมพันธ์กับการติดพยาธิใบไม๎ตับเพื่อการวินิจฉัยและ
ป้องกัน
สาธารณสุขศาสตร์ การศึกษาทางระบาดวิทยาของความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีน
MTHFR ในผู๎ป่วยมะเร็งทํอน้าดี : ความสัมพันธ์กับการรักษา คุณภาพชีวิต
และการรอดชีวิต
สาธารณสุขศาสตร์ การศึกษาทางระบาดวิทยาของความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีน
MTHFR ในผู๎ป่วยมะเร็งทํอน้าดี : ความสัมพันธ์กับการรักษา คุณภาพชีวิต
และการรอดชีวิต
แพทยศาสตร์
ปัจจัยทางกายภาพ-เคมีและชีวภาพที่มผี ลตํอการคงอยูํ และการเจริญเติบโต
ของเชื้อ Burkholderia pseudomallei

21

ผศ.โสรัจสิริ เจริญสุดใจ

22

รศ.บรรจบ ศรีภา

แพทยศาสตร์

โครงการนารํองความรํวมมือควบคุมโรคพยาธิใบไม๎ตับในประเทศลุํมน้าโขง

23

รศ.ชัยศิริ วงศ์คา

แพทยศาสตร์

การประยุกต์ใช๎ตัวชี้วัดชีวภาพเพื่อการวินิจฉัย- พยากรณ์โรคและทานายการ
รักษามะเร็งทํอน้าดี

24

รศ.วีรพล คูํคงวิริยพันธุ์

แพทยศาสตร์

บทบาทของระบบต๎านออกซิเดชันในมะเร็งทํอน้าดีตํอการพยากรณ์โรคและ
ทานายการรักษามะเร็งทํอน้าดี

25

ดร.ลัดดาวัลย์ เส็งกันไพร

แพทยศาสตร์

บทบาทของระบบต๎านออกซิเดชันในมะเร็งทํอน้าดีตํอการพยากรณ์โรค การ
ดื้อตํอยา และเป้าหมายการออกฤทธิ์ยา

26

รศ.บรรจบ ศรีภา

27

รศ.ชัยศิริ วงศ์คา

แพทยศาสตร์

การประยุกต์ใช๎ตัวชี้วัดชีวภาพเพื่อการวินิจฉัย- พยากรณ์โรคและทานายการ
รักษามะเร็งทํอน้าดี

28

รศ.วีรพล คูํคงวิริยพันธุ์

แพทยศาสตร์

บทบาทของระบบต๎านออกซิเดชันในมะเร็งทํอน้าดีตํอการพยากรณ์โรค การ
ดื้อตํอยา และเป้าหมายการออกฤทธิ์ยา

29

รศ.วิจิตรา ทัศนียกุล

แพทยศาสตร์

พันธุศาสตร์ที่มีผลตํอการออกฤทธิ์และการเกิดพิษของยารวมทั้งที่เกี่ยวข๎องกับ
การเกิดโรคที่พบบํอยของประชากรในอนุภาคลุํมน้าโขง

30

รศ.วิจิตรา ทัศนียกุล

แพทยศาสตร์

พันธุศาสตร์ที่มีผลตํอการออกฤทธิ์และการเกิดพิษของยา รวมทั้งที่เกีย่ วข๎อง
กับการเกิดโรคที่พบบํอยของประชากรในอนุภาคลุํมน้าโขง

31

รศ.สมชาย ปิ่นละออ

แพทยศาสตร์

การสารวจการปนเปื้อนของพยาธิใบไม๎ตับในอาหารในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และกรรมวิธีการปรุงอาหารให๎
ปลอดภัยจากการติดพยาธิใบไม๎ตับ

แพทยศาส

โครงการนารํองความรํวมมือควบคุมโรคพยาธิใบไม๎ตับในประเทศลุํมน้าโขง

7

ระดับปริญญาเอก
ลาดับ

16 ทุน
ชื่อ-สกุล ผู๎รับทุน

สังกัดคณะ

ชื่อโครงการ

1

รศ.เทวราช หล๎าหา

แพทยศาสตร์

การประเมินประสิทธิภาพและระดับภูมคิ ุ๎มกันในการป้องกันการติดเชื้อพยาธิ
ใบไม๎ตับ Opisthorchis viverrini ในหนูแฮมสเตอร์โดยการกระตุ๎นด๎วยเมตา
เซอร์คาเรียที่ฉายรังสี
การประเมินประสิทธิภาพการตรวจวินิจฉัยพยาธิใบไม๎ในตับโดยการตรวจ
แอนติเจนและดีเอ็นเอในคน สัตว์ทดลอง และโฮสต์กลาง

2

รศ.ไพบูลย์ สิทธิถาวร

แพทยศาสตร์

3

รศ.สมชาย ปิ่นละออ

แพทยศาสตร์

พยาธิชีววิทยาโมเลกุลของโรคพยาธิใบไม๎ตับและมะเร็งทํอน้าดีจากสัตว์ทดลอง
สูํมนุษย์เพื่อใช๎ในการวินิจฉัยและการป้องกัน

4

รศ.สมชาย ปิ่นละออ

แพทยศาสตร์

พยาธิชีววิทยาโมเลกุลของโรคพยาธิใบไม๎ตับและมะเร็งทํอน้าดีจากสัตว์ทดลอง
สูํมนุษย์เพื่อใช๎ในการวินิจฉัยและการป้องกัน

5

รศ.ธิดารัตน์ บุญมาศ

แพทยศาสตร์

การตรวจสอบโมเลกุลที่เกี่ยวข๎องกับกระบวนการเกิดของมะเร็งทํอน้าดีสาหรับ
การวินิจฉัยและป้องกันด๎วยสารเคมี

6

รศ.ธิดารัตน์ บุญมาศ

แพทยศาสตร์

การตรวจสอบโมเลกุลที่เกี่ยวข๎องกับกระบวนการเกิดของมะเร็งทํอน้าดีสาหรับ
การวินิจฉัยและป้องกันด๎วยสารเคมี

7

รศ.ชาญวิทย์ ลีลายุวัฒน์

เทคนิคการแพทย์ การพัฒนาอนุภาคนาโนแบบพุํงเป้าตํอลิแกนด์ของเอ็นเคจีทูดีโดยใช๎ชิ้นสํวนของ
แอนติบอดีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษามะเร็งทํอน้าดีในห๎องทดลอง

8

ผศ.จุรีรัตน์ ดาดวง

เทคนิคการแพทย์ การพัฒนาอนุภาคนาโนแบบพุํงเป้าตํอลิแกนด์ของเอ็นเคจีทูดีโดยใช๎ชิ้นสํวนของ
แอนติบอดีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษามะเร็งทํอน้าดีในห๎องทดลอง

9

ศาสตราจารย์ผิวพรรณ มาลีวงษ์

10

รศ.กนกวรรณ แสนไชยสุริยา

11

รศ.บรรจบ ศรีภา

แพทยศาสตร์

โครงการนารํองความรํวมมือควบคุมโรคพยาธิใบไม๎ตับในประเทศลุํมน้าโขง

12

รศ.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน

แพทยศาสตร์

Regulatory T cells จากหนู Balb/C ที่ถูกฉีดกระตุ๎นด๎วยแอนติเจนของ
Opisthorchis viverrini

13

รศ.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน

แพทยศาสตร์

14

รศ.ชัยศิริ วงศ์คา

แพทยศาสตร์

การพัฒนาชุดตรวจอยํางดํวนสาหรับการหาเชื้อ Burkholderia
pseudomallei จากตัวอยํางเลือดด๎วยเทคโนโลยี การคัดแยกด๎วยเม็ดบีดส์-โม
โนโคลนัลแอนติบอดีในสนามแมํเหล็ก
การประยุกต์ใช๎ตัวชี้วัดชีวภาพเพื่อการวินิจฉัย- พยากรณ์โรคและทานายการ
รักษามะเร็งทํอน้าดี

15

ศาสตราจารย์วันชัย มาลีวงษ์

แพทยศาสตร์

16

รศ.วิจิตรา ทัศนียกุล

แพทยศาสตร์

แพทยศาสตร์

โรคปรสิตที่สาคัญในแถบลุํมแมํน้าโขง : องค์ความรู๎พื้นฐาน ระบาดวิทยา
ลักษณะทางคลินิก การวินจิ ฉัย การรักษา การป้องกัน และการประยุกต์ใช๎ใน
ชุมชน
เทคนิคการแพทย์ การพัฒนาระบบและเครือขํายการควบคุมและป้องกันโรคธาลัสซีเมียชนิด
รุนแรง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและอนุภูมิภาคลุํมน้าโขง

โรคปรสิตที่สาคัญในแถบลุํมแมํน้าโขง : องค์ความรู๎พื้นฐาน ระบาดวิทยา
ลักษณะทางคลินิก การวินิจฉัย การรักษา การป้องกัน และการประยุกต์ใช๎ใน
ชุมชน
พันธุศาสตร์ที่มีผลผลตํอการออกฤทธิ์และการเกิดพิษของยา รวมทั้งที่เกี่ยวข๎อง
กับการเกิดโรคที่พบบํอยของประชากรในอนุภาคลุํมน้าโขง

8

ระดับหลังปริญญาเอก
ลาดับ

10

ชื่อ-สกุล ผู๎รับทุน

ทุน
สังกัดคณะ

ชื่อโครงการ

1

รศ.เต็มดวง ลิ้มไพบูลย์

เทคนิคการแพทย์ บทบาทของจีโนมเมทิลเลชันตํอพยาธิกาเนิดของมะเร็งทํอน้าดี

2

รศ.พวงรัตน์ ยงวณิชย์

แพทยศาสตร์

3

ศาสตราจารย์วันชัย มาลีวงษ์

แพทยศาสตร์

4

ศาสตราจารย์วันชัย มาลีวงษ์

5

รศ.สุพรรณ ฟู่เจริญ

6

รศ.บรรจบ ศรีภา

7

รศ.บรรจบ ศรีภา

แพทยศาสตร์

โครงการนารํองความรํวมมือควบคุมโรคพยาธิใบไม๎ตับในประเทศลุํมน้าโขง

8

รศ.รศนา วงศ์รัตนชีวิต

แพทยศาสตร์

การศึกษาจีโนม คุณลักษณะของตัวจับอยํางจาเพาะและเอนไซม์ของไวรัสที่
สามารถจับและทาลาย Burkholderia pseudomallei อยํางจาเพาะ

9

รศ.ไพบูลย์ สิทธิถาวร

แพทยศาสตร์

ความหลากหลายทางพันธุกรรมและอนุกรมวิธานของพยาธิใบไม๎ในตับ :
ความสัมพันธ์กับอุบัตกิ ารณ์ของโรคมะเร็งทํอน้าดีและความสาคัญทางชีววิทยา

10

รศ.โสพิศ วงศ์คา

แพทยศาสตร์

กระบวนการแพรํกระจายของมะเร็งทํอน้าดี : กลไกและการยับยั้ง

การประยุกต์ใช๎ตัวบํงชี้ชีวภาพเพือ่ ตรวจคัดกรองโรคระบบทํอน้าดีและตับในผู๎
ติดเชื้อพยาธิใบไม๎ตับในพื้นที่เสี่ยงของโรคมะเร็งทํอน้าดีในจังหวัดขอนแกํน

โรคปรสิตที่สาคัญในแถบลุํมแมํน้าโขง : องค์ความรู๎พื้นฐาน ระบาดวิทยา
ลักษณะทางคลินิก การวินจิ ฉัย การรักษา การป้องกัน และการประยุกต์ใช๎
ในชุมชน
แพทยศาสตร์
โรคปรสิตที่สาคัญแถบลุํมแมํน้าโขง : องค์ความรู๎พื้นฐาน ระบาดวิทยา
ลักษณะทางคลินิก การวินจิ ฉัย การรักษา การป้องกัน และการประยุกต์ใช๎ใน
ชุมชน
เทคนิคการแพทย์ การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมและระบาดวิทยาของธาลัสซีเมีย
และฮีโมลโกลบินผิดปกติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและ
อนุภาคลุํมแมํน้าโขง
แพทยศาสตร์
โครงการนารํองความรํวมมือควบคุมโรคพยาธิใบไม๎ตับในประเทศลุํมน้าโขง

9

3. คลัสเตอร์วิจัยน้ามันเชื้อเพลิงชีวภาพ
ระดับปริญญาโท

23

ลาดับ

ชื่อ-สกุล ผู๎รับทุน

จานวนทั้งหมด 35 ทุน

ทุน
สังกัดคณะ

ชื่อโครงการ

1

ดร. พลสัณห์ มหาขันธ์

วิทยาศาสตร์

การใช๎แบคทีเรียสังเคราะห์แสงผลิตไฮโดรเจนชีวภาพและเซลล์ไฟฟ้า

2

ดร. ขนิษฐา หมูํโสภิญ

เทคโนโลยี

การเก็บเกี่ยวบิวทานอลที่ได๎จากการหมักน้าอ๎อยโดยกระบวนการแยกด๎วย
แก๏ส

3

ดร. ขนิษฐา หมูํโสภิญ

เทคโนโลยี

การคัดแยกแบคทีเรีย Clostridia จากแหลํงธรรมชาติเพื่อผลิตบิวทานอล

4

ดร.วิยะดา มงคลธนารักษ์

วิทยาศาสตร์

การผลิตเอนไซม์ไลเปสและการประยุกต์ใช๎เอนไซม์ในกระบวนการผลิตไบโอ
ดีเซล

5

รศ.ดร.ธนากร วงศ์วัฒนาเสถียร

6

ดร.สิริวัฒน์ จินศิริวานิชย์

เทคโนโลยี

การผลิตแก๏สชีวภาพพลังงานสูงและซัลเฟอร์ต่าด๎วยกระบวนการบาบัดด๎วยไบ
โอวอชเชอร์

7

ดร.สุรศักดิ์ ศิริพรอดุลศิลป์

วิทยาศาสตร์

แบคทีเรียสายพันธุ์ใหมํเพื่อการผลิตไบโอดีเซลอยํางมีประสิทธิภาพ

8

อ.ดร.รัตนภรณ์ ลีสิงห์

วิทยาศาสตร์

การพัฒนาการผลิตไบโอดีเซลจากวัสดุการเกษตรโดยสาหรํายน้าจืดขนาดเล็ก
สายพันธุ์พื้นถิ่นที่มีศักยภาพสูง

9

รศ.ดร.รัตนภรณ์ ลีสิงห์

วิทยาศาสตร์

การพัฒนาการผลิตไบโอดีเซลจากวัสดุการเกษตรโดยยีสต์พื้นถิ่นไขมันสูง

10

ผศ.ดร.โสภณ บุญลือ

วิทยาศาสตร์

การผลิตเอนไซม์ไซลาเนสจากเชื้อราชอบร๎อน เพื่อยํอยสลายวัสดุเหลือทิ้งทาง
การเกษตรสาหรับการผลิตแอลกอฮอล์

11

ดร.จุฑาพร แสวงแก๎ว

วิทยาศาสตร์

การยํอยสลายวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรโดยคาร์บอกซีเมทิลเซลลูเลสและ
บีต๎า-กลูโคซิเดสจากราและยีสต์เพื่อใช๎ในการผลิตเอทานอล

12

ดร.อัชฌา บุญมี

วิทยาศาสตร์

การใช๎วิธีเมตาจีโนมิกส์ในการคัดแยกเอนไซม์ยํอยสลายเซลลูโลส

13

ผศ.ดร.ประสาท โพธิ์นิ่มแดง

วิทยาศาสตร์

การผลิตไบโอเอทานอลจากแป้งมันสาปะหลังแบบครบวงจร

14

ดร.วรรณวิภา แก๎วประดิษฐ์

เกษตรศาสตร์

การเพิ่มประสิทธิภาพการใช๎ที่ดินในระบบการปลูกอ๎อยโดยข๎าวฟ่างหวาน เพื่อ
สํงเสริมพลังงานชีวภาพและความยั่งยืนของการใช๎ที่ดิน

15

รศ. ดร.เฉลิม เรืองวิริยะชัย

วิทยาศาสตร์

การผลิตไบโอเอทานอลจากลาต๎นมันสาปะหลังแบบไฮโดรลิซิสด๎วย
กระบวนการหมักที่ ใช๎เชื้อยีสต์ท๎องถิ่น

วิศวกรรมศาสตร์

การผลิตน้ามันจากเมล็ดสาโรง

10

รศ.ดร.ยุพา หาญบุญทรง

17

ดร.ปรีย์กมล กลั่นฤทธิ์

เทคโนโลยี

การผลิตเอทานอลจากข๎าวฟ่างหวานโดยแบคทีเรียทนร๎อน Zymomonas
mobilis ที่มีการแสดงออกของยีน GroESL ในระดับสูงกวําปกติ

18

รศ.ดร.สิรินดา ยุํนฉลาด

เทคโนโลยี

การเหนี่ยวนายีสต์ Saccharomyces cerevisiae ด๎วยสารเอทธิลมีเทนซัลโฟ
เนตเพื่อให๎ได๎ยีสต์สายพันธุก์ ลายที่สามารถผลิตเอทานอลได๎ดีในสภาวะ
อุณหภูมิสูง

19

ผศ.ดร.วีรพัฒน์ เศรษฐ์สมบูรณ์

วิศวกรรมศาสตร์

การวิเคราะห์โครงขํายการขนสํงและการกระจายเอทานอลของไทย เพื่อการ
สํงออกไปยังประเทศเวียดนามและจีนตอนใต๎

20

ผศ.ดร.วีรพัฒน์ เศรษฐ์สมบูรณ์

วิศวกรรมศาสตร์

ตัวแบบที่เหมาะสมสาหรับการพยากรณ์ปริมาณการผลิต การใช๎และการ
สํงออกเอทานอลของไทย

21

รศ. ดร. พัฒนา เหลําไพบูลย์

เทคโนโลยี

การเพิ่มประสิทธิภาพการหมักเอทานอลจากน้าคั้นลาต๎นข๎าวฟ่างหวาน โดยใช๎
กากเซลล์ยีสต์รํวมกับยีสต์เอ็กแทร๏กท์และไกลซีน ภายใต๎การหมักแบบ VHG
โดยกระบวนการหมักแบบกะและแบบกึง่ กะ

22

ดร.วีระ ปิยธีรวงศ์

เทคโนโลยี

การผลิตและศึกษาคุณลักษณะบางประการของเอนไซม์อินเวอร์เทสจากยีสต์
ทนร๎อน Kluyveromyces marxianus

23

รศ.ดร.พรเทพ ถนนแก๎ว

เทคโนโลยี

การปรับปรุงสายพันธุ์แบคทีเรีย Zymomonas mobilis ด๎วยสาร EMS
เพื่อให๎สามารถผลิตเอทานอลได๎ดีในสภาวะอุณหภูมิสูง

ระดับปริญญาเอก
ลาดับ

10

เกษตรศาสตร์

แบบจาลองการระบาดของหนอนกออ๎อยลายจุดใหญํ (Chilo
tumidicostalis)

16

ทุน

ชื่อ-สกุล ผู๎รับทุน

สังกัดคณะ

ชื่อโครงการ

1

รศ.ดร. พัฒนา เหลําไพบูลย์

เทคโนโลยี

การผลิตบิวทานอลจากวัตถุดิบทางการเกษตรโดย Clostridium spp

2

ผศ.ดร.ผกาวดี แก๎วกันเนตร

เทคโนโลยี

กระบวนการต๎นน้าถึงปลายน้าเพือ่ การผลิตไบโอดีเซลจากน้ามันที่สกัดได๎จาก
สาหรํายขนาดเล็ก

3

ผศ.ดร.สุธาสินี เนรมิตตกพงศ์

วิศวกรรมศาสตร์

การสังเคราะห์ไดเมทิลอีเทอร์เพื่อเป็นเชื้อเพลิงทางเลือกใหมํ

4

รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร

วิศวกรรมศาสตร์

การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการผลิตและใช๎ประโยชน์จากก๏าซ
ชีวภาพในฟาร์มไกํขนาดใหญํ

5

รศ. ดร.เฉลิม เรืองวิริยะชัย

วิทยาศาสตร์

การสกัดสารประกอบอินทรีย์บางชนิดทีม่ ีคุณคําจากเมล็ดสบูํดาและการใช๎
ประโยชน์

11

6

รศ.ดร.ศักดา ดาดวง

วิทยาศาสตร์

การตรวจหาการทางานของเอนไซม์อะไมเลสในผลไม๎ไทย และการพัฒนาใช๎
เพื่ออุตสาหกรรมการผลิตเอทานอล

7

รศ.ดร. ลักขณา เหลําไพบูลย์

เทคโนโลยี

การผลิตเอทานอลจากน้าคั้นลาต๎นข๎าวฟ่างหวานโดยใช๎เซลล์ยีสต์ตรึงรูปใน
กระบวนการหมักแบบกะซ้า และแบบตํอเนื่อง

8

ผศ.ดร.มัลลิกา บุญมี

เทคโนโลยี

การคัดแยกและประเมินศักยภาพจุลินทรีย์ที่ใช๎น้าตาลไซโลสเพื่อพัฒนาการ
ผลิตเอทานอลจากวัสดุลิกโนเซลลูโลส

9

รศ.ดร. ลักขณา เหลําไพบูลย์

เทคโนโลยี

การหมักเอทานอลแบบตํอเนื่องจากน้าคั้นลาต๎นข๎าวฟ่างหวานโดยใช๎เทคนิค
การนาเซลล์กลับมาใช๎ซ้าและการเก็บเกีย่ วผลผลิต

10

ดร.ปรีย์กมล กลั่นฤทธิ์

เทคโนโลยี

การศึกษาการกระจายตัวของยีสต์ทนร๎อนที่สามารถผลิตเอทานอลได๎จาก
ประเทศไทย ลาว และเวียดนาม และการใช๎ประโยชน์จากยีสต์ทนร๎อนที่คัด
แยกได๎ในการผลิต

ระดับหลังปริญญาเอก
ลาดับ

2

ทุน

ชื่อ-สกุล ผู๎รับทุน

สังกัดคณะ

ชื่อโครงการ

1

รศ.ดร. อลิศรา เรืองแสง

เทคโนโลยี

การพัฒนากระบวนการผลิตพลังงานทดแทน (ไฮโดรเจน เอทานาล) จาก
ไฮโดรไลเสตชานข๎าวฟ่างหวานโดยจุลินทรีและสาหรําย

2

รศ.ดร.พรเทพ ถนนแก๎ว

เทคโนโลยี

การผลิตเอทานอลจากน้าคั้นลาต๎นข๎าวฟ่างหวานโดยแบคทีเรียทนร๎อน
Zymomonas mobilis สายพันธุ์กลาย

12

4. คลัสเตอร์วิจัยวัสดุหน้าที่พิเศษขั้นสูง
ระดับปริญญาโท

19

ลาดับ

ชื่อ-สกุล ผู๎รับทุน

จานวนทั้งหมด 23

ทุน

ทุน
สังกัดคณะ

ชื่อโครงการ

1

ผศ.คัชรินทร์ ศิริวงศ์

วิทยาศาสตร์

การศึกษาสมบัติทางโครงสร๎างและพลังงานของโมเลกุลชีวภาพโดยการสร๎าง
แบบจาลองโมเลกุล
ผลของการเตรียมผิวไทเทเนียมตํอการยึดติดของพอร์ซเลนกับชิ้นเหวี่ยงและ
ชิ้นกลึงไทเทเนียม
พอลิเมอร์เมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอนสาหรับใช๎ในเซลล์เชื้อเพลิง

2

ผศ.นภา สุขใจ

3

ดร.สุรางคณา มาตย์วิเศษ

ทันต
แพทยศาสตร์
วิทยาศาสตร์

4

อ.ดร.ประสิทธิ์ ทองใบ

วิทยาศาสตร์

5

อ.ดร.ประสิทธิ์ ทองใบ

วิทยาศาสตร์

6

อ.ดร.ประสิทธิ์ ทองใบ

วิทยาศาสตร์

7

ดร.อภิวัฒน์ ชมพูสอ

วิทยาศาสตร์

8

ดร.อภิวัฒน์ ชมพูสอ

วิทยาศาสตร์

9

อ.อภิโชค ตั้งตระการ

วิทยาศาสตร์

10

ผศ.เอกพรรณ สวัสดิ์ซิตัง

วิทยาศาสตร์

11

ผศ.เอกพรรณ สวัสดิ์ซิตัง

วิทยาศาสตร์

12

ผศ.ศรีประจักร ครองสุข

วิทยาศาสตร์

13

นางสุภาสินี ซีท

วิทยาศาสตร์

14

ดร.วันชัย สะตะ

วิศวกรรมศาสตร์

15

ดร.สุภาสินี ซีท

วิทยาศาสตร์

16

รศ.สมเดช กนกเมธากุล

วิทยาศาสตร์

การประดิษฐ์และสมบัติทางชีวภาพของวัสดุคอมโพสิตไฮดรอกซีอะพาไทต์ที่มี
สารแทนที่ในโครงสร๎าง
องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืชและรา

17

ดร.ไพโรจน์ มูลตระกูล

วิทยาศาสตร์

การคานวณคุณสมบัติทางเทอร์โมอิเล็กทริกของสาร Ge Z1-x)Si x Sny

18

ผศ.สินีนาฎ ศิริ

วิทยาศาสตร์

19

ผศ.สินีนาฎ ศิริ

วิทยาศาสตร์

การพัฒนาการผลิตแผํนเส๎นใยอิเล๎กโตรสปันจากเซลลูโลสในอุตสาหกรรม
กระดาษ
การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของเซลลูโลสเพื่อเพิ่มมูลคําในอุตสาหกรรม
กระดาษ

การสังเคราะห์เส๎นใยนาโนACu 3Ti 4 O 12 (A= Ca,Sr,Bi, Y, และ La) และ
สมบัติทางไดอิเล็กตริกของวัสดุเซรามิกที่เตรียมจากเส๎นใยนาโน
สมบัติทางไดอิเล็กตริกและสมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุเซรามิกCaCu3Ti4xAxO12(A=A1,Ga,Zr,Sn,Cr,Nb,Ta,Mo)
สมบัติทางไดอิเล็กตริกของวัสดุเซรามิกLn2-xSrxNiO4(Ln=La,Nd,Sm)
อัลฟาเฮลิกซ์ของโพลีเปปไทด์โดยใช๎อนุภาคระดับนาโนของทองเพื่อเป็นตัว
เหนี่ยวนาเพือ่ ใช๎ในการประยุกต์ทางการแพทย์
การปลดปลํอยยาโดยใช๎แสงจากองค์ประกอบของไมเซลล์และอนุภาคระดับ
นาโน
เส๎นใยและอนุภาคนาโนสาหรับแหลํงพลังงานทางเลือกใหมํ
สมบัติแมํเหล็กของอนุภาคนาโน CO1-x Ni x Fe 2 O 4 บริสุทธิ์และเจือด๎วย
โลหะทรานสิชันเตรียมโดยวิธอี ิเล็กโตรสปินนิง
สมบัตแิ มํเหล็กของอนุภาคนาโนZn 1-x Fe x O บริสุทธิ์และเจือด๎วยโลหะทรานสิ
ชันเตรียมโดยกระบวนการสลายด๎วยความร๎อนและไฮโดรเทอร์มอล
การศึกษาด๎วยวิธกี ารคานวณของสมบัติเชิงอิเล็กทรอนิกส์และเชิงโครงสร๎าง
ของสารไดมอนดอยด์
การประดิษฐ์เส๎นใยนาโนไฮดรอกซีอะไทต์ที่มีสารแทนที่ในโครงสร๎าง
การใช๎เศษวัสดุเป็นสํวนผสมในคอนกรีตพรุน

13

ระดับปริญญาเอก
ลาดับ

3

ทุน

ชื่อ-สกุล ผู๎รับทุน

1

ผศ.เอกพรรณ สวัสดิ์ซิตัง

2

ศาสตราจารย์ปริญญา จินดาประเสริฐ

3

รศ.นิธิมา เคารพาพงศ์

ระดับหลังปริญญาเอก
ลาดับ
1

1

วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์

ชื่อโครงการ
สมบัติแมํเหล็กของอนุภาคนาโน LSTO บริสุทธิ์และเจือด๎วยโลหะทรานสิชัน
เตรียมโดยกระบวนการสลายด๎วยความร๎อนและไฮโดรเทอร์มอล
การใช๎จีโอโพลิเมอร์เพสต์และมอร์ต๎าร์ในการเป็นวัสดุซํอมแซม

วิทยาศาสตร์

วัสดุไฮบริดของสารที่มีสมบัติเชิงแสงกับเคลย์

สังกัดคณะ

ชื่อโครงการ

วิทยาศาสตร์

การพัฒนาวัสดุคาร์บอนเพื่อเป็นขั้นอิเล็กโทรดสาหรับสิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนา

ทุน

ชื่อ-สกุล ผู๎รับทุน
รศ.วิทยา อมรกิจบารุง

สังกัดคณะ

14

5. คลัสเตอร์วิจัยการบริหารจัดการลุม่ น้าแบบองค์รวม
ระดับปริญญาโท
ลาดับ

20

จานวนทั้งหมด 33 ทุน

ทุน

ชื่อ-สกุล ผู๎รับทุน

สังกัดคณะ

ชื่อโครงการ
Soil-water-fertilizer and rice crop management for greenhousegas-emission mitigation and rice-yield maintenance
ผลของการจัดระบบเกษตรตํอความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงอัน
เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

1

รศ.พัชรี แสนจันทร์

เกษตรศาสตร์

2

รศ.ดร. ยุพา หาญบุญทรง

เกษตรศาสตร์

3

รศ.ดร.นฤมล แสงประดับ

วิทยาศาสตร์

4

รศ.นพ.ดร.บัณฑิตย์ เต็งเจริญกุล

5

ผศ.ดร.อัจฉราภรณ์ ภักดี

วิทยาศาสตร์

ความสัมพันธ์ระหวํางลักษณะเชิงนิเวศของพื้นที่ดินเค็มกับปริมาณผลผลิต
ทางการเกษตร

6

รศ.ดร.รุํงเรือง เลิศศิริวรกุล

เทคโนโลยี

7

อ.ดร.พิมพ์วดี พรพงศ์รุํงเรือง

วิทยาศาสตร์

การประเมินการปนเปือ้ นใต๎ผิวดินจากน้าชะขยะ โดยการประยุกต์ใช๎ธรณี
ฟิสิกส์และอุทกธรณีวิทยา กรณีศึกษา แหลํงฝังกลบเทศบาลนครขอนแกํน
และแหลํงฝังกลบขยะกิโลเมตรที่ 18 นครเวียงจันทน์ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
ความหลากชนิดของพรรณไม๎ในพื้นที่ชุํมน้า บริเวณลุํมน้าพองและลุํมน้าชี
จังหวัดขอนแกํน

8

ผศ.ดร.รัศมี สุวรรณวีระกาธร

วิทยาศาสตร์

การวางแผนการใช๎ที่ดินด๎านเกษตรกรรมเชิงบูรณาการด๎วยระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์

9

ผศ.ดร.รัศมี สุวรรณวีระกาธร

วิทยาศาสตร์

การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศบริเวณภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใช๎เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

10

ผศ.ดร.เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์

วิศวกรรมศาสตร์

11

ผศ.ดร.รัศมี สุวรรณวีระกาธร

วิทยาศาสตร์

การเปลี่ยนแปลงการใช๎ที่ดินที่มีผลกระทบตํอการอนุรักษ์และพัฒนาลุํมน้า

12

ดร.พิพัธน์ เรืองแสง

วิทยาศาสตร์

การจัดทาระบบเฝ้าระวังและติดตามพื้นที่เสี่ยงภัยธรรมชาติ: อุทกภัย และ
ภัยแล๎ง

13

รศ.ดร.ชัญญา อภิปาลกุล

ศึกษาศาสตร์

การจัดการปัญหาความขัดแย๎งการใช๎ทรัพยากรในพื้นที่ลุํมน้า

14

รศ.ดร.บัวพันธ์ พรหมพักพิง

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

การมีสํวนรํวมของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรลุํมน้าแบบยั่งยืน
กรณีศึกษาคณะทางานลุํมน้าห๎วยสามหมอ ลุํมน้าชี

15

รศ.ดร.บัวพันธ์ พรหมพักพิง

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

คุณประโยชน์ของระบบนิเวศน์ และความอยูํดีมีสุขในพื้นที่ลุํมน้าพอง
ตอนลําง

16

อ.ดร.วีระกุล ชายผา

17

รศ.ดร.นฤมล แสงประดับ

สัตวแพทยศาสตร์

โครงสร๎างชุมชนและความผิดปกติของรูปรํางสํวนปากของหนอนแดงใน
แมํน้าพอง
การศึกษาความเป็นพิษของเมลามีนปนเปื้อนในอาหารตํอสมรรถนะการผลิต
คําโลหิต ภูมิคุ๎มกัน และพยาธิสภาพในปลาดุก

การศึกษาการเคลื่อนที่ของตะกอนโดยใช๎แบบจาลองคณิตศาสตร์

ศูนย์วิจัยและ
การวิจยั และการพัฒนาความเข๎มแข็งด๎านการบริหารจัดการลุํมน้าสาขาและ
พัฒนาการบริหาร องค์กรปกครองท๎องถิ่น
จัดการทรัพยากรน้า
แบบบูรณาการ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
วิทยาศาสตร์
การกระจายตัวและความหลากชนิดของมวนน้าจืดในแมํนาพองเพื
้
่อใช๎
พัฒนาเมทริกซ์ชีวภาพ

15

18

อ.ดร.วีระกุล ชายผา

19

อ.ดร.วีระกุล ชายผา

20

ผศ.ดร.วิเชียร ปลื้มกมล

ระดับปริญญาเอก
ลาดับ

12

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้า
แบบบูรณาการ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้า
แบบบูรณาการ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
วิศวกรรมศาสตร์

การวิจยั และพัฒนากฎระเบียบข๎อบังคับด๎านการจัดการน้าตามประเพณีที่มี
ประสิทธิภาพและเป็นธรรม

สังกัดคณะ

ชื่อโครงการ

วิศวกรรมศาสตร์

การแพรํกระจายสารหนูในสิ่งแวดล๎อมของดินและน้าในพื้นที่ใกล๎เคียงเหมือง
ทอง
การประเมินผลกระทบและความเสี่ยงทางนิเวศและสิ่งแวดล๎อมของมลพิษ
ตํอระบบนิเวศทางน้า

การวิจยั และพัฒนากฎระเบียบข๎อบังคับด๎านการจัดการน้าตามประเพณีที่มี
ประสิทธิภาพและเป็นธรรม

-

ทุน

ชื่อ-สกุล ผู๎รับทุน

1

รศ.ดร.วันเพ็ญ วิโรจนกูฏ

2

ผศ.ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย

3

รศ.ดร.วงศา เลาหศิริวงศ์

สาธารณสุขศาสตร์

การประเมินความเสี่ยงจากการปนเปื้อนตํอสุขภาพ

4

ผศ.ดร.สุธาสินี เนรมิตตกพงศ์

วิศวกรรมศาสตร์

การบาบัดน้าเสียจากโรงงานผลิตเยื่อกระดาษด๎วยกระบวนการออกซิเดชัน
ขั้นสูง

5

ผศ.ดร.นิภา มิลินทวิสมัย

วิทยาศาสตร์

6

ผศ.ดร.เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์

วิศวกรรมศาสตร์

การศึกษาเชื้อแบคทีเรียในกลุํม Dehalococcoides ในน้าใต๎ดินที่ปนเปื้อน
สารอินทรีย์ระเหยในพื้นทีป่ นเปื้อนที่อาเภอปากชํอง และนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุฒ
แบบจาลองคุณภาพน้าเพื่อการจัดการคุณภาพน้าลาน้าพอง

7

ดร. ชัชวาล อัยยาธิติ

วิศวกรรมศาสตร์

การพัฒนาเครื่องโปรยกรองชีวภาพเพื่อป้องกันการอุดตันในการบาบัด
อากาศเสีย

8

รศ.ดร.อัญชลี สารรัตนะ

ศึกษาศาสตร์

วิจัยและพัฒนาความตระหนักรับรู๎และสร๎างความเข๎าใจของเยาวชนและ
ประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้าภายใต๎กรอบพื้นที่ลุํมน้า

9

รศ.ดร.อัญชลี สารรัตนะ

ศึกษาศาสตร์

วิจัยและพัฒนาความตระหนักรับรู๎และสร๎างความเข๎าใจของเยาวชนและ
ประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้าภายใต๎กรอบพื้นที่ลุํมน้า

10

ศ.ดร.ละออศรี เสนาะเมือง

วิทยาศาสตร์

ผลกระทบของภาวะโลกร๎อนตํอความหลากหลายและการแพรํกระจายของ
แพลงก์ตอนสัตว์ในลุํมน้าพอง

11

รศ.ดร.นิวัฒ เสนาะเมือง

เกษตรศาสตร์

ผลของภาวะโลกร๎อนตํอการเปลี่ยนแปลงของชนิดเห็ดในพื้นที่ชุํมน้าลาน้า
พอง

12

รศ.ดร.นฤมล แสงประดับ

วิทยาศาสตร์

การศึกษาความหลากหลายของสัตว์ไมํมกี ระดูกสันหลังหน๎าดินเพื่อใช๎ในการ
พัฒนาเมทริกซ์ชีวภาพ

สังกัดคณะ

ชื่อโครงการ

ระดับหลังปริญญาเอก
ลาดับ
1

1

เกษตรศาสตร์

ทุน

ชื่อ-สกุล ผู๎รับทุน
รศ.ดร.บัณฑิตย์ เต็งเจริญกุล

สัตวแพทยศาสตร์

การสะสมและกระจายของโลหะหนักบางชนิดในปลาน้าจืดจากแหลํงน้า
สาคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย
16

6. คลัสเตอร์วิจัยยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับปริญญาโท
ลาดับ

จานวนทั้งหมด 27 ทุน

10 ทุน

ชื่อ-สกุล ผู๎รับทุน

สังกัดคณะ

ชื่อโครงการ
ความเข๎าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์เรื่องพลังงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 โดยใช๎แนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม(STS Approach)
ความเข๎าใจธรรมชาติวิทยาศาสตร์ เรื่อง แผํนดินไหวของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช๎รูปแบบวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม (STS
Approach)
มุมมองของครูในการประเมินกระบวนการแก๎ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ความรู๎คณิตศาสตร์สาหรับการสอน: กรณีศึกษาของนักศึกษาปฏิบัตกิ ารสอนใน
สถานศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแกํน
มุมมองของนักศึกษาครูคณิตศาสตร์ที่มีตํอการแก๎ปัญหาทางคณิตศาสตร์
การพัฒนาการสอนเกี่ยวกับกระบวนการแก๎ปัญหา
เทคโนโลยีเชิงสัญลักษณ์ในการแก๎ปัญหาของนักเรียนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์
ความรู๎เชิงหลักสูตรของนักศึกษาปฏิบัตกิ ารสอนในสถานศึกษาเกี่ยวกับหนังสือ
เรียนคณิตศาสตร์ของญี่ปุ่นในบริบทการศึกษาชั้นเรียนและวิธกี ารแบบเปิด
การใช๎นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนในโรงเรียนของนักศึกษาปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา
ผลกระทบของการศึกษาชั้นเรียนตํอผู๎สงั เกตชั้นเรียนในด๎านความรู๎ในเนื้อหา
ทางคณิตศาสตร์

1

อ.ดร.โชคชัย ยืนยง

ศึกษาศาสตร์

2

อ.ดร.โชคชัย ยืนยง

ศึกษาศาสตร์

3

อ.ดร.นฤมล อินทร์ประสิทธิ์

ศึกษาศาสตร์

4

อ.ดร.นฤมล อินทร์ประสิทธิ์

ศึกษาศาสตร์

5
6
7
8

อ.ดร.นฤมล อินทร์ประสิทธิ์
ผศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์
ผศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์
ผศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์

ศึกษาศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
ศึกษาศาสตร์

9

ผศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์

ศึกษาศาสตร์

10

ผศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์

ศึกษาศาสตร์

ระดับปริญญาเอก
ลาดับ

17 ทุน
ชื่อ-สกุล ผู๎รับทุน

สังกัดคณะ

ชื่อโครงการ

1

รศ.ดร.ทัศนีย์ บุญเติม

ศึกษาศาสตร์

2

รศ.ดร.ทัศนีย์ บุญเติม

ศึกษาศาสตร์

3

รศ.ดร.ทัศนีย์ บุญเติม

ศึกษาศาสตร์

4

ผศ.ดร.สิรภัทร เชี่ยวชาญวัฒนา

วิทยาศาสตร์

การพัฒนาโปรแกรมการสอนวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช๎ความรู๎ประสาทวิทย
ศึกษาศาสตร์เป็นฐานเพื่อสํงเสริมความสามารถของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต๎นในการพัฒนานวัตกรรมด๎านนาโนเทคโนโลยี
ผลการใช๎รูปแบบการเรียนการสอนที่ใช๎วิจัยเป็นฐานที่มีตํอความจา การคิดขั้น
สูง และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต๎น
การพัฒนาองค์ความรู๎ด๎านประสาทวิทยศึกษาศาสตร์เพื่อยกระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานด๎านวิทยาศาสตร์ศึกษา: การพัฒนาความสามารถในการจดจาและ
เข๎าใจคาศัพท์ทางวิชาการ
การเรียนรู๎ของเครื่องโดยพัฒนาตัวแบบประสิทธิภาพสูง

5

อ.ดร.วิจารณ์ สดศิริ

วิทยาศาสตร์

ผิวรูปแบบไวน์การ์เทน

6

รศ.ดร.คงศักดิ์ ธาตุทอง

ศึกษาศาสตร์

ผลการใช๎กิจกรรมการเรียนรู๎การสืบเสาะแบบเปิดในวิชาเคมีตํอการรู๎เคมีของ
นักศึกษาระดับอุดมศึกษา
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7

อ.ดร.โชคชัย ยืนยง

ศึกษาศาสตร์

ผลจากการสํงเสริมความสามารถเมตาคอกนิชันของนักเรียนในการเรียนฟิสิกส์
ในบริบทไทย

8

รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ

ศึกษาศาสตร์

การพัฒนาโมเดลสิ่งแวดล๎อมการเรียนรูม๎ ัลติมีเดียวิชาเคมีสาหรับพัฒนาการคิด
เชิงวิทยาศาสตร์

9

รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ

ศึกษาศาสตร์

การพัฒนาโมเดลสิ่งแวดล๎อมการเรียนรูบ๎ นเครือขํายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่
สํงเสริมความยืดหยุํนทางปัญญาของผู๎เรียน

10

ผศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์

ศึกษาศาสตร์

บทบาทของครูในการสํงเสริมความคิดสร๎างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน

11

ผศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์

ศึกษาศาสตร์

การพัฒนาความคิดสร๎างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ในการแก๎ปัญหา

12

ผศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์

ศึกษาศาสตร์

การพัฒนาความรู๎คณิตศาสตร์เพื่อการสอนของครูด๎วยนวัตกรรมการศึกษาชั้น
เรียนและวิธกี ารแบบเปิด

13

ผศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์

ศึกษาศาสตร์

14
15

อ.ดร.นฤมล อินทร์ประสิทธิ์
อ.ดร.คณิต มุกดาโส

ศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์

หน๎าที่ของกระบวนการนามธรรมในการสร๎างความคิดรวบยอดของนักเรียนผําน
กิจกรรมทางคณิตศาสตร์ในชั้นเรียนที่ใช๎นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและ
วิธีการแบบเปิด
ความเชื่อของครูคณิตศาสตร์ที่เข๎ารํวมในการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด
การวิเคราะห์เสถียรภาพทนทานสาหรับระบบนิวทรอลไมํแนํนอนที่มีตวั หนํวง
แปรผันตามเวลา

16

อ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์

ศึกษาศาสตร์

วิจัยและพัฒนาเพือ่ สร๎างความรอบรู๎ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม
และคณิตศาสตร์สาหรับผู๎เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

17

รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ

ศึกษาศาสตร์

การพัฒนาโมเดลบูรณาการระหวํางสมรรถนะวิชาชีพครูกบั การนิเทศอยํางมี
สํวนรํวม

18

