ประกาศคณะวิทยาศาสตร
(ฉบับที่ ๙๒ /๒๕๖๔)
เรื่อง ผลการจัดสรรทุนสงเสริมความเขมแข็งดานวิจัยของอาจารยผานการสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
แบบรวมทุน (joint funding) กับบัณฑิตวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
………………………………………………………………….
ตามประกาศบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น (ฉบั บ ที่ ๔๕/๒๕๖๑) ลงวั น ที่ ๔ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง รายชื่อผูไดรับทุนวิจัยสําหรับคณาจารยบัณฑิตศึกษา เพื่อใหสามารถรับนักศึกษาที่มีความสามารถและ
ศักยภาพสูงเขาศึกษาในหลักสูตรและทําวิจัยในสาขาที่อาจารยมีความเชี่ยวชาญ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ แบบรวมทุน
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ ๔๙/๒๕๖๒) ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง รายชื่อ
ผูไดรับทุนวิจัยสําหรับคณาจารยบัณฑิตศึกษา เพื่อใหสามารถรับนักศึกษาที่มีความสามารถและศักยภาพสูงเขาศึกษาใน
หลักสูตรและทําวิจัยในสาขาที่อาจารยมีความเชี่ยวชาญ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ แบบรวมทุน ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิ ทยาลัย ขอนแกน (ฉบั บ ที่ ๒๔/๒๕๖๓) ลงวัน ที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อผูได รับ ทุน วิจัย สําหรับ
คณาจารยบัณฑิตศึกษา เพื่อใหสามารถรับนักศึกษาที่มีความสามารถและศักยภาพสูงเขาศึกษาในหลักสูตรและทําวิจัยใน
สาขาที่ อ าจารย มี ค วามเชี่ ย วชาญ ประจํ า ป ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๓ แบบร ว มทุ น และประกาศบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัย ขอนแก น (ฉบั บ ที่ ๑๘/๒๕๖๔) ลงวัน ที่ ๘ กุมภาพั น ธ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง รายชื่อผูได รับ ทุ น วิจั ยสํ าหรั บ
คณาจารยบัณฑิตศึกษา เพื่อใหสามารถรับนักศึกษาที่มีความสามารถและศักยภาพสูงเขาศึกษาในหลักสูตรและทําวิจัยใน
สาขาที่อาจารยมีความเชี่ยวชาญ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔ แบบรวมทุน
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๔๐ และมาตรา ๘๕ แห งพระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น
พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศคณะวิทยาศาสตร (ฉบับที่ ๒๐/๒๕๖๔) ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบกับมติ
ที่ประชุมผูบริหารระดับคณะ คณะวิทยาศาสตร ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ โดยวิธีออนไลนผานทาง Zoom เมื่อวันที่
๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จึงประกาศผลการจัดสรรทุนสงเสริมความเขมแข็งดานวิจัยของอาจารยผานการสนับสนุนนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา แบบรวมทุน (joint funding) กับบัณฑิตวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยใชเงินกองทุนสงเสริมการผลิตบัณฑิตและพัฒนาวิชาการ คณะวิทยาศาสตร ในสวนกลางของ
คณะ ดังตอไปนี้
ลําดับ
๑.

ชื่อ-สกุล
รศ.ดร.เกียรติสดุ า
นาคประสิทธิ์

ชื่องานวิจัยทีข่ อทุน

นักศึกษาผูรับทุน

จํานวนเงินทุน
(บาท)

ลักษณะการใหทุน

ขอบเขตของอนุพันธเชิงขั้วของพหุ
นามบางประเภท

นายณัฐพงศ
อรุณรัตน
รหัสนักศึกษา
๖๑๗๐๒๐๐๔๑-๙
ระดับปริญญาเอก

ปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕
จํานวน
๑๘,๐๐๐ บาท

คาใชจายรายเดือน
ตอเดือน ๖,๐๐๐.-บาท
(ตุลาคม ถึง ธันวาคม
๒๕๖๔)

๒
ลําดับ

ชื่อ-สกุล

ชื่องานวิจัยทีข่ อทุน

นักศึกษาผูรับทุน

จํานวนเงินทุน
(บาท)

ลักษณะการใหทุน

๒.

ศ.ดร.ธวัช ชางผัส

โครงสรางนัยทั่วไปของกึ่งกรุป

นายจตุพร
แสนบริสุทธิ์
รหัสนักศึกษา
๖๑๗๐๒๐๐๔๐-๑
ระดับปริญญาเอก
นางสาวจิราพรรณ
สินธุศิริ
รหัสนักศึกษา
๖๓๗๐๒๐๐๐๙-๗
ระดับปริญญาเอก
นางสาวประไพพร
ทองเปราะ
รหัสนักศึกษา
๖๒๗๐๒๐๐๐๘-๘
ระดับปริญญาเอก
นางสาวผุสรัตน

ปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕
จํานวน
๑๘,๐๐๐ บาท

คาใชจายรายเดือน
ตอเดือน ๖,๐๐๐.-บาท
(ตุลาคม ถึง ธันวาคม
๒๕๖๔)

๓.

รศ.ดร.ประสิทธิ์
ทองใบ

๔.

ผศ.ดร.จันทรทิพย
ชวยเงิน

สมบัติทางไจแอนดไดอิเล็กตริก
ของวัสดุเซรามิกคอมโพสิต
ACu3Ti4012/Ti02 โดยการเจือ
ดวยไอออน Mg2+, Zn2+,
Sr2+,Sn4+ และ Zr4+
การศึกษาทบทวนอนุกรมของสัตว
สะเทินนํ้าสะเทินบกวงศกบทูด
(Family Dicroglossidae)
ในประเทศไทย

ปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕
จํานวน
๗๒,๐๐๐ บาท

คาใชจายรายเดือน
ตอเดือน ๖,๐๐๐.-บาท
(ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง
กันยายน ๒๕๖๕)

ปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕
จํานวน
๖๐,๐๐๐ บาท

คาใชจายรายเดือน
ตอเดือน ๖,๐๐๐.-บาท
(ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง
กรกฎาคม ๒๕๖๕)

๕.

ผศ.ดร.จุฑาพร

การผลิตไฮโดรเจนชีวภาพโดย

ปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕
จํานวน
๖๐,๐๐๐ บาท

คาใชจายรายเดือน
ตอเดือน ๕,๐๐๐.-บาท
(ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง
กันยายน ๒๕๖๕)

แสวงแกว

แบคทีเรียสังเคราะหแสงดวยอาหาร สิงหคูณ

ปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕
จํานวน
๗๒,๐๐๐ บาท

คาใชจายรายเดือน
ตอเดือน ๖,๐๐๐.-บาท
(ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง
กันยายน ๒๕๖๕)

ปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔
จํานวน
๑๒,๐๐๐ บาท
ปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕
จํานวน
๗๒,๐๐๐ บาท

คาใชจายรายเดือน
ตอเดือน ๖,๐๐๐.-บาท
(สิงหาคม ถึง กันยายน
๒๕๖๔) และ
ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง
กันยายน ๒๕๖๕)

ราคาถูกภายใตแสงอาทิตย และเพิ่ม รหัสนักศึกษา
มูลคา ผลพลอยไดจากกระบวนการ

๖๓๕๐๒๐๐๘๒-๓

ผลิต

ระดับปริญญาโท
นายนพรัตน
เปลี่ยนมณี
รหัสนักศึกษา
๖๓๗๐๒๐๐๑๑-๐
ระดับปริญญาเอก
นางสาวนุชจรี
สถิตกุล
รหัสนักศึกษา
๖๔๗๐๒๐๐๐๘-๐
ระดับปริญญาเอก

๖.

ผศ.ดร.สมนึก
วรวิเศษ

กราฟเพบบลิงที่สมั พันธกับขอ
คาดการณของเกรแฮม

๗.

รศ.ดร.สุปรีดิ์
พินิจสุนทร

การปรับปรุงการนําไฟฟาและ
ความโปรงใสของฟลม นาโนคอม
โพสิตจากแบคทีเรียเซลลูโลส
สําหรับขั้วไฟฟาโปรงใส

๓
ประกาศ ณ วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ผูชวยศาสตราจารยสมเกียรติ ศรีจารนัย)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร

