
งบประมาณที่ จํานวนป

ที่เสนอขอ ที่อนุมัติให อนุมัติให / ป ที่อนุมัติให

มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ.ดร. ชนมทิตา  รัตนกุล เดี่ยว เดี่ยว 200,000.00         2 การสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตรของการสรางและสลายกระดูก :

ผลของพาราไทรอยดและฮอรโมนโปรแลคติน

ดร.ดวงกมล  เบาวัน เดี่ยว เดี่ยว 200,000.00         2 การบรรจุ TiO2 ลงในแคปซูลขนาดนาโนเมตร เพื่อเปนตนแบบของการขนสง

ยาไปยังเซลลเปาหมาย

ผศ.ดร. สมคิด  อมรสมานกุล เดี่ยว เดี่ยว 200,000.00         2 แบบจําลองเชิงคณิตศาสตรของการไหลเวียนของซีเมนตในการผาตัดเปลี่ยน

ขอกระดูกเทียมโดยยึดดวยซีเมนต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ศ.ดร. วิเชียร  เลาหโกศล กลุม กลุม 246,000.00         1 คาความเปนบวกของสมาชิกที่สอดคลองกับความสัมพันธเวียนเกิดอันดับสาม

มหาวิทยาลัยขอนแกน

ผศ. ดร.เกียรติ  แสงอรุณ เดี่ยว เดี่ยว 200,000.00         2 การศึกษาการคิดทางเรขาคณิตจากกิจกรรมเชิงสัญญะในบริบทการสอนดวยวิธีการแบบเปด

อ. ดร.คําสิงห  นนเลาพล เดี่ยว เดี่ยว 104,000.00         2 ผลคูณเชิงดิสตริบิวชันของไดแรค-เดลตาดิสตริบิวชันในพื้นที่เหนือกรวย

ผศ. ดร.ไมตรี  อินทรประสิทธิ์ กลุม กลุม 400,000.00         3 การพัฒนาวิชาชีพครูคณิตศาสตรโดยใชการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปด

ผศ. ดร. สาธิต  แซจึง กลุม กลุม 300,000.00         3 วิธีเชิงการสรางในทฤษฎีจุดตรึง

รศ. ดร.สุลัดดา  ลอยฟา กลุม กลุม 375,000.00         3 การพัฒนาการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรและความสามารถเชิงสรางสรรคของนักเรียน

โดยใชวิธีการแบบเปด  

ประกาศผูที่ไดยืนยันรับทุนวิจัยจากศูนยความเปนเลิศดานคณิตศาสตร

ตารางที่ 1

ประเภทโครงการ
หัวหนาโครงการ หัวขอโครงการ
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อ. ดร.ณัฐกาญจน  ใจดี เดี่ยว เดี่ยว 200,000.00         2 การประมาณคาความนาจะเปนของผลบวกสุมโดยใชวิธีของสไตน

อ. ดร.ตวงรัตน  ไชยชนะ เดี่ยว เดี่ยว 200,000.00         2 ความเชื่อมโยงระหวางเศษสวนอียิปตแบบโคเฮนและอนุกรมเองเกลและ

สมบัติความเปนอิสระตอกัน 

ผศ. ดร. ทรงเกียรติ  สุเมธกิจการ เดี่ยว เดี่ยว 200,000.00         2 การวิเคราะหเสนโคงภาวะเอกฐาน

รศ. ดร.พิเชฐ  ชาวหา เดี่ยว เดี่ยว 200,000.00         2 การหดตัวไดของเซตจุดตรึงโดยผานทางเซตลูเขาอยางออน

ผศ. ดร.วัชรินทร  วิชิรมาลา เดี่ยว เดี่ยว 200,000.00         2 เรขาคณิตของฟองสบูในสองมิติสําหรับหลายพื้นที่

ผศ. ดร.สุรียพร  ชาวแพรกนอย เดี่ยว เดี่ยว 200,000.00         2 กึ่งกรุปการแปลงเชิงเสนที่บรรจุ  GR(V, W) และใหโครงสรางของกึ่งไฮพอรริงที่มีศูนย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

รศ. ดร.ปยะพงศ  เนียมทรัพย กลุม กลุม 350,000.00         3 เสถียรภาพและการออกแบบตัวควบคุมของระบบเชิงพลวัตรและการประยุกต

ผศ. ดร.ผองฉวี  ไวยาวัจมัย เดี่ยว เดี่ยว 200,000.00         2 การใชระเบียบวิธีแบบพหุทัศนเพื่อศึกษาการแสดงแทนฟงกชัน

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  

ดร.รุจิรา  อุนเจริญ เดี่ยว เดี่ยว 200,000.00         2 แบบจําลองเชิงคณิตศาสตร และการประมาณคาเชิงสถิติของความเสี่ยงในทางเศษฐศาสตร

รศ. ดร.สรศักดิ์  ลี้รัตนาวลี กลุม กลุม 400,000.00         3 การประยุกตระบบพีชคณิตเชิงเรขาคณิตสําหรับการวางแผนการเคลื่อนที่ของหุนยนต

ดร.สายัญ  ปนมา เดี่ยว เดี่ยว 200,000.00         2 สมบัติของฟงกเทอรของโครงการสรางเอนโด-เคยเลยกราฟ

ศ. อํานวย  ขนันไทย กลุม กลุม 350,000.00         3 คณิตศาสตรการเงินที่เกี่ยวของกับราคาสิทธิเลือกของหุนโดยการประยุกตสมการแบลค-โชลส
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ผศ. ดร.กรวิกา  กองกุล เดี่ยว เดี่ยว 200,000.00         2 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรสําหรับระบบการกรองน้ําเสียเพื่อการกําจัดโลหะหนักดวยซีโอไลต

อ. ดร.วิษณุ  นภาพันธ เดี่ยว เดี่ยว 200,000.00         2 การพัฒนาเหตุผลเชิงพีชคณิตของนักเรียนระดับประถมศึกษา: การคิดเชิงความสัมพันธ

อ. ดร.สารภี  ไชยรัตน เดี่ยว เดี่ยว 200,000.00         2 ริงเชิงเดียวซึ่งทุกมอดูลเอกฐานวัฏจักรขวาเปน CS มอดูล

อ.อลงกรณ  แซตั้ง เดี่ยว เดี่ยว 150,000.00         2 การศึกษาและแกไขขอบกพรองทางการเรียน เรื่องอนุพันธและการประยุกต

ของนิสิตชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ   

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

เจาคุณทหารลาดกระบัง

รศ. ดร.วีระ  บุญจริง กลุม กลุม 350,000.00         3 ทฤษฎีและกรรมวิธีของระบบสารสนเทศอัจฉริยะ

มหาวิทยาลัยเทคดนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

รศ. ดร.อังสนา  จั่นแดง กลุม กลุม 400,000.00         3 การสรางและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องลําดับและอนุกรม

ของจํานวนจริง   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ศ. ดร.เซอรเก  เมเลชโก กลุม กลุม 300,000.00         3 การประยุกตกลุมวิเคราะหเพื่อใชแกสมการเชิงอนุพันธเฟนสุม

ศ. ดร.ไพโรจน  สัตยธรรม กลุม กลุม 350,000.00         3 การวิเคราะหความเสี่ยงดานสินเชื่อโดยใช ตัวแบบ  FIGARCH Diffusion  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

รศ. ดร.กมล  บุษบา เดี่ยว เดี่ยว 200,000.00         2 อัตราการลูเขาชนิดเขมสําหรับแถวลําดับของตัวแปรสุมที่ไมอิสระกันชนิดเชิงลบแนวแถว
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ผศ. ดร.เกตุจันทร  จําปาไชยศรี เดี่ยว เดี่ยว 200,000.00         2 การวิเคราะห propensity score ดวยวิธีเบสเซียนเพื่อประเมินอิทธิพลของทรีทเมนต G-CSF

ในผูปวยมะเร็งที่ไดจากการศึกษาเชิงสังเกต

ดร.นรินทร  เพชรโรจน กลุม กลุม 350,000.00         3 คําตอบของปญหาอสมการการแปรผันวางนัยทั่วไป สําหรับการสงวิภัชนัยและการสงแบบสุม

ดร.อนามัย  นาอุดม เดี่ยว เดี่ยว 200,000.00         2 การสรางแผนการทดลองที่เหมาะสมโดยใชอัลกอริทึมการหาคาเหมาะสม

มหาวิทยาลัยบูรพา

ผศ. ดร.อรรถพล  แกวขาว กลุม กลุม 350,000.00         3 การประมาณคาจุดตรึงของการสงไมขยายในปริภูมิเมตริกและความเสถียรของตลาด

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

รศ.อุบล  กลองกระโทก เดี่ยว เดี่ยว 175,000.00         2 พัฒนาสื่อการสอนวิชาคณิตศาสตรเรื่อง ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห

และภาคตัดกรวยโดยใช The   Geometer’s Sketchpad (GSP) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ศ. ดร.ณรงค  ปนนิ่ม กลุม กลุม 350,000.00         3 การสรางดีไซนแบบแบงกลุม

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ดร.จิตติ  รักบุตร เดี่ยว เดี่ยว 200,000.00         1 ปริภูมิลําดับของตัวดําเนินการบน/2

รศ. ดร. สืบสกุล  อยูยืนยง เดี่ยว เดี่ยว 200,000.00         2 สันฐานดินเค็มในภาคตะวันตกของประเทศไทย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ

อ. ดร.วรายุ  บุญปกครอง เดี่ยว เดี่ยว 200,000.00         2 มาตรวัดของปริภูมิของฟงกชันที่มีขอบเขตของการแปรผัน phi

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

อ. ดร.ศศิธร  ปจจุโส เดี่ยว เดี่ยว 200,000.00         2 การแสดงทาทางในการสื่อสารทางคณิตศาสตรในวิธีการแบบเปด

อ.ดร.สุพจน  ศรีบุตร เดี่ยว เดี่ยว 200,000.00         2 การพัฒนาสังคมหองเรียนแบบสืบเสาะโดยใชโมเดล  T5

อ. ดร.หทัยกาญจน  วัฒนทวีกุล เดี่ยว เดี่ยว 200,000.00         2 ขั้นตอนการทําซ้ําแบบใหมเพื่อหาจุดตรึงรวมสําหรับการสงแบบ quasi-nonexpansive 

และแบบ asymptotically quasi-nonexpansive ในปริภูมิบานาคพรอมความคลาดเคลื่อน

10,300,000.00    รวมงบประมาณในป 2552
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