
ผูที่ไดรับทุนวิจัยจากศูนยความเปนเลิศดานคณิตศาสตร ประจําป 2554 รอบที่ 2

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3

1 เดี่ยว ดร. ภัทรสินี  ภัทรโกศล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย - 230,000       230,000       - 2 Authentication Process using Average Keystroke's Time. ขั้นตอนการพิสูจนตัวจริงโดยการใชคาเฉลี่ยเวลาการเคาะแปนพิมพ

2 กลุม ดร. กันตภณ  คูหาพัฒนกุล   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   

1. ดร. เอื้อมพร  ฟกสุวรรณ                

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย                        

2. ดร. ศราชัย  กองศิริวงศ   

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร                 

 3. ดร. สุภาวดี  พฤกษาพิทักษ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

1,170,000    1,170,000    1,170,000    3 Diophantine Equations and Exponential Polynomials. สมการไดโอแฟนไทนและพหุนามเลขชี้กําลัง

3 กลุม รศ.ดร. สาธิต  แซจึง มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 1. ผศ.ดร. หทัยกาญจน  วัฒนทวีกุล    

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                      

2. ผศ.ดร. อุทิศ  อินทรประสิทธิ์  

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                       

  3. ดร. วีระยุทธ  นิลสระคู          

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                       

  4. ดร. ดรุณี  บุญชารี         

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

5. รศ.ดร. สมจิต  โชติชัยสถิตย 

มหาวิทยาลัยขอนแกน

1,000,000    1,000,000    1,000,000    3
Algorithm for Maximal monotone operators 

in Banach spaces.

ขั้นตอนวิธีสําหรับตัวดําเนินการทางเดียวแบบแมกซิมัลในปริภูมิ

บานาค

4 เดี่ยว ดร. ทิพยรัตน  นพฤทธิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม - 250,000       250,000       - 2

The nature amd Development of Mathematics Pre-service 

Teachers' Mathematical Knowledge for Teaching in Schools 

Innovated by Lesson Study and Open Approach.

ธรรมชาติและพัฒนาการของความรูทางคณิตศาสตรสําหรับการ

สอนของนักศึกษาปฏิบัติงานวิชาชีพครูคณิตศาสตรในโรงเรียนที่

ใชนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปด

5 เดี่ยว ผศ.ดร. ธเนศร  โรจนศิรพิศาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม - 250,000       250,000       - 2
Robust Exponential Stability of uncertain Neutral 

Systems with delays.

เสถียรภาพทนทานแบบเลขชี้กําลังของระบบนิวทรอลที่มีตัวหนวง

หลายตัว และตัวไมแนนอน

6 เดี่ยว ดร. ปรารถนา  ใจผอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม - 235,000       235,000       - 2 Totally geodesic surfaces in Hyperbolic knot manifold. ผิวจีโอดีสิกทุกสวนในไฮเพอรโบลิกนอตแมนิโฟลด

7 กลุม รศ.ดร. ปยะพงศ  เนียมทรัพย มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

1. ดร. ธงชัย  บทมาตย                     

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ              

 2. ดร คณิต  มุกดาใสดร    

มหาวิทยาลัยขอนแกน                           

 3. ดร. ธีรนุช  สืบเจริญ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

1,500,000    1,500,000    1,500,000    3
Stability and control of Dynamical Systems with Delays and 

Applications

เสถียรภาพและการควบคุมของระบบพลศาสตรที่มีตัวหนวงและ

การประยุกต

ลําดับ
ประเภท

โครงการ
หัวหนาโครงการ มหาวิทยาลัย

หัวขอโครงการ

ภาษาไทย
ผูรวมโครงการ

งบประมาณที่อนุมัติให จํานวนป

ที่อนุมัติให

หัวขอโครงการ

ภาษาอังกฤษ



ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3
ลําดับ

ประเภท

โครงการ
หัวหนาโครงการ มหาวิทยาลัย

หัวขอโครงการ

ภาษาไทย
ผูรวมโครงการ

งบประมาณที่อนุมัติให จํานวนป

ที่อนุมัติให

หัวขอโครงการ

ภาษาอังกฤษ

8 เดี่ยว ดร. วาเรียม  ชวยจันทร มหาวิทยาลัยทักษิณ - 250,000       250,000       - 2
Mathematical Model and Numerical Technique of 

Granular Flow in a Silo.

การจําลองเชิงคณิตศาสตรและเทคนิคการหาผลเฉลยเชิงตัวเลขของ

การไหลของแกรนูลารในไซโล

9 เดี่ยว อาจารย ธีรเดช  เกื้อวงศ มหาวิทยาลัยทักษิณ -
  250,000.00

240,000       - 2 Analytic solutions of a functional differential equation. ผลเฉลยวิเคราะหของสมการเชิงอนุพันธเชิงฟงกชัน

10 เดี่ยว ผศ.ดร. อนิรุธ  ลวดทรง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลาธนบุรี
- 249,000       249,000       - 2

Meshless Local Petrov-Galerkin (MLPG) Method for 

Ocean Model in the Gulf of Thailand.

วิธีเมชเลสโลคัลพีทรอฟ-กาเลอคินสําหรับแบบจําลองคณิตศาสตร

ทางทะเลในอาวไทย

11 เดี่ยว ดร. อรนิตย  พันธประสิทธิ์เวช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลาธนบุรี
- 250,000       250,000       - 2 Combinatorial proofs of identities for continued fractions.

การพิสูจนเอกลักษณสําหรับเศษสวนตอเนื่องโดยใชคณิตศาสตร

เชิงการจัด

12 เดี่ยว ดร. สุพัชระ  คงนวน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร - 220,000       220,000       - 2
Numerical and Analytical Solutions of Air Flow in a 

Mathematical Model for Delivery in a Human Oral Airway.

ผลเฉลยเชิงตัวเลขและผลเฉลยเชิงวิเคราะหสําหรับการไหลอากาศ

ในแบบจําลองคณิตศาสตรสําหรับการสงยาในทางเดินหายใจ

สวนบนของมนุษยผานทางชองปาก

13 เดี่ยว ดร. กิจติ  รอดเทศ มหาวิทยาลัยนเรศวร - 174,000       174,000       - 2
The connective K theory of finite groups and 

related topics.
ทฤษฎีเคแบบตอเนื่องบนกลุมจํากัดและหัวขอที่เกี่ยวของ

14 เดี่ยว ดร. อุมารินทร  ปนตบแตง มหาวิทยาลัยนเรศวร - 250,000       250,000       - 2
Connections between order of polynomials and 

q -cycles over a finite field.

ความสัมพันธระหวางอันดับของพหุนามกับวัฎจักรq เหนือฟลด

จํากัด

15 กลุม ผศ.ดร. ระเบียน  วังคีรี                 มหาวิทยาลัยนเรศวร   

1. ผศ.ดร. นรินทร  เพชรโรจน      

มหาวิทยาลัยนเรศวร   

2. ผศ.ดร. ภูมิ  คําเอม                   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลาธนบุรี

3. ดร.พายัพ  เกตุชั่ง                     

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลาธนบุรี

4. ดร. เกษมสุข  อุงจิตระกูล              

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

5. ดร.รัตนาพร  วังคีรี                        

มหาวิทยาลัยนเรศวร

     1,500,000      1,500,000      1,500,000 3
Conditions for the solutions of fixed point problems and the 

systems for finding solutions of generalized equilibrium problems.

  เงื่อนไขสําหรับคําตอบของปญหาจุดตรึงและระบบสําหรับการหา

ผลเฉลยของปญหาเชิงดุลยภาพวางนัยทั่วไป

16 เดี่ยว ดร. อารีรักษ  ชัยวร มหาวิทยาลัยบูรพา - 250,000       250,000       - 2 Rotation-invariant holomorphic function spaces. ปริภูมิฟงกชันโฮโลมอรฟกที่ไมแปรเปลี่ยนภายใตการหมุน

17 เดี่ยว ดร. สมคิด  อินเทพ มหาวิทยาลัยบูรพา - 240,000       240,000       - 2
Hybrid Diffusion and Numerical Simulation for Gene 

Nonlinear Auto-regulation networks

การศึกษาผลกระทบที่เกิดจากแรงเสริมเชิงบวกไมเชิงเสนของ

โปรตีนสําหรับระบบการทํางานของยีนต  โดยการออกแบบจําลอง

แบบผสมผสานและการจําลองเชิงตัวเลข



ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3
ลําดับ

ประเภท

โครงการ
หัวหนาโครงการ มหาวิทยาลัย

หัวขอโครงการ

ภาษาไทย
ผูรวมโครงการ

งบประมาณที่อนุมัติให จํานวนป

ที่อนุมัติให

หัวขอโครงการ

ภาษาอังกฤษ

18 กลุม ศ.ดร. ยงควิมล  เลณบุรี          มหาวิทยาลัยมหิดล             

1. ผศ.ดร. ดาราภรณ  เตรียมโพธิ์        

มหาวิทยาลัยมหิดล                                

 2. ดร. ชรินทร  โหมดชัง       

มหาวิทยาลัยมหิดล                                

 3. ผศ.ดร. ชนมทิตา  รัตนกุล

มหาวิทยาลัยมหิดล

1,500,000    1,500,000    1,500,000    3
Stochastic modelling and simulations of GPCR-Mediated sensory 

response: calcium-dependent regulation and G Protein

การจําลองแบบทางคณิตศาสตรของกระบวนการรูสึกตอบสนอง: 

กลไกควบคุมผานแคลเซี่ยมและโปรตีน G

19 กลุม ดร. กรกนก  บุญวงษ            มหาวิทยาลัยมหิดล            

1. ดร. วิชุดา  แซเจีย        

มหาวิทยาลัยมหิดล                                

2. ดร. เอ็ลวิน เจมส มัวร              

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลาพระนครเหนือ                 

 3. ดร. รัชฎา  ภัทรนิตย            

มหาวิทยาลัยนเรศวร

         

1,140,000 1,020,000    1,020,000    3
The Environmental and Economic Impacts on 

Marine Ecosystems.

ผลกระทบทางสิ่งแวดลอมและเศรษฐกิจตอระบบนิเวศวิทยาทาง

ทะเล

20 เดี่ยว ดร. ศิริรัตน  สิงหันต มหาวิทยาลัยรามคําแหง - 250,000       250,000       - 2 Graphs having panconnected square. กราฟที่กําลังสองมีสมบัติเชื่อมโยงรวม

21 เดี่ยว ดร. ทิวดี  มุสันเทียะ มหาวิทยาลัยศิลปากร - 250,000       250,000       - 2 Coregular transformations semigroups. โคเรกูลารทรานฟอรเมชันเซมิกรุป

22 กลุม ศ.ดร. ฉวีวรรณ  รัตนประเสริฐ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

1. รศ.ดร. ธวัช  ชางผัส   

มหาวิทยาลัยขอนแกน                           

2. ดร. รัตนา  ศรีทัศน            

มหาวิทยาลัยศิลปากร                            

3. ดร. วัฒพงษ  พันอินากูล                  

มหาวิยาลัยราชภัฏอุดรธานี

1,200,000    1,200,000    1,200,000    3
Dualisabilities on Preprimal Algebras and 

Hyperstructure.
ดูอัลไลซาบิลิตีบนพีชคณิตแบบพริมอลและโครงสรางแบบไฮเปอร

23 เดี่ยว ดร. อรวรรณ  ตรีภักดิ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร - 250,000       250,000       - 2

Common Fixed Point Theorems for 

some Nonlinear Mappings on Banach and Convex 

Metric Spaces.

ทฤษฎีบทจุดตรึงรวมของการสงแบบไมเชิงเสนบนปริภูมิบานาค

และปริภูมิระยะทางนูน

24 เดี่ยว ดร. ไพรินทร  สุวรรณศรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี - 220,000       220,000       - 2

A comparative study of characteristics between a 

viscous incompressible flow past two rotating circular 

cylinders and a rotating torus about its centerline.

 การเปรียบเทียบคุณลักษณะของของไหลแบบอัดตัวไมไดที่มี

ความหนืดผานแทงทรงกระบอกหมุนสองแทงและทรงหวงยางที่

หมุนรอบเสนแนวกลาง

25 เดี่ยว ดร. สุพจน  สีบุตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี - 250,000       250,000       - 2
Developing mathematical modeling activities for middle 

school level.

การพัฒนาปฏิบัติการกิจกรรมการเรียนรูตัวแบบเชิงคณิตศาสตร

สําหรับมัธยมศึกษาตอนตน

26 เดี่ยว ดร. ศศิธร  ปจจุโส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี - 250,000       250,000       - 2
Developing hands-on- Mathematical activities for 

kindergarten classrooms.

การพัฒนาปฏิบัติการกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรสําหรับชั้น

เรียนอนุบาล

27 เดี่ยว ดร. ศักดิ์ดา  นอยนาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี - 250,000       250,000       - 2
Development of Assistant Learning Program for 

Multivariable Calculus Using Symbolic Package.

การพัฒนาโปรแกรมชวยการเรียนวิชาแคลคูลัสหลายตัวแปร ดวย

ชุดโปรแกรมเชิงสัญลักษณ



ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3
ลําดับ

ประเภท

โครงการ
หัวหนาโครงการ มหาวิทยาลัย

หัวขอโครงการ

ภาษาไทย
ผูรวมโครงการ

งบประมาณที่อนุมัติให จํานวนป

ที่อนุมัติให

หัวขอโครงการ

ภาษาอังกฤษ

28 เดี่ยว ดร. เดชา  สมนะ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

เจาคุณทหารลาดกระบัง
- 250,000       250,000       - 2 Finding some 2-partite and 3-partite Ramsey Numbers. การหาจํานวน 2-พารไทต และ 3-พารไทตแรมเซยบางจํานวน


