บันทึกข้อความ
ส่วนงาน กลุ่มภารกิจสนับสนุนบัณฑิตศึกษา ฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย โทร. 0-2218-3502-3 โทรสาร 0-2218-3504
ที่ อว 64.25/
วันที่
พฤษภาคม 2564
เรื่อง ประกาศโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาเพื่อคัดเลือกนิสิตผู้รับทุนพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ปีการศึกษา 2564
เรียน อธิการบดีผ่านรองอธิการบดี (ศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ สุทธิรัตน์)
ตามที่จุ ฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลั ย โครงการทุน พั ฒ นาบั ณ ฑิตวิจั ย คุณ ภาพสูงด้ านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสานักงานพัฒ นาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อพัฒนานิสิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้เป็น
บัณฑิตที่มีคุณภาพสูงในสาขาวิชาที่ตอบสนองความต้องการของประเทศไทย และสร้างผลงานวิจัยที่มีศักยภาพใน
การต่อยอดเพื่อนาไปสู่การใช้ผลงานวิจัยให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ นั้น
คณะกรรมการอ านวยการโครงการพั ฒ นาบั ณฑิ ตวิ จั ยคุ ณภาพสู งด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 2/2564
วัน ที่ 30 เมษายน 2564 และคณะกรรมการบริ ห ารบั ณ ฑิ ต วิท ยาลั ย ในการเวี ย นครั้ งที 12/2564 วั น ที่ 11
พฤษภาคม 2564 มี มติ อนุ มั ติ ให้ ทุ นแก่ โครงการวิจั ยที่ ผ่ านการพิ จารณาเพื่ อคั ดเลื อกนิ สิ ตผู้ รับทุ น จ านวน 10
โครงการ บัณฑิตวิทยาลัยจึงได้จัดทาประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง โครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาเพื่อ
คั ด เลื อ กนิ สิ ต ผู้ รั บ โครงการทุ น พั ฒ นาบั ณ ฑิ ต วิ จั ย คุ ณ ภาพสู งด้ านวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และสานักงานพัฒ นาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ปี การศึกษา 2564 (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดลงนาม จักขอบคุณยิ่ง

(รองศาสตราจารย์ ดร.ธรรมนูญ หนูจักร)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
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ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง โครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาเพื่อคัดเลือกนิสิตผู้รับทุนโครงการทุนพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ปีการศึกษา 2564
ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยเปิดรับสมัครโครงการทุนพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็น
โครงการความร่วมมือระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เพื่อพัฒนานิสิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพสูงในสาขาวิชาที่
ตอบสนองความต้องการของประเทศไทย โดยมีการจัดสรรทุนให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และนิสิตระดับปริ ญญาดุษฎี
บัณฑิตที่ประสงค์จะสร้างผลงานวิจัยที่มีศักยภาพในการต่อยอดเพื่อนาไปสู่การใช้ผลงานวิจัยให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ประเทศ ไปแล้วนั้น
คณะกรรมการอานวยการโครงการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ในการประชุม ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 30 เมษายน
2564 และ คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัยในการเวียนครั้งที 12/2564 วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ได้อนุมัติให้ทุนแก่
โครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาเพื่อคัดเลือกนิสิตผู้รับทุน จานวน 10 โครงการ ตามรายชื่อดังนี้
ลาดับที่

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1.

ผศ.ดร.อภินันท์ สุทธิธารธวัช

2.

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ศ.ดร.นงนุช เหมืองสิน
ภาควิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์

สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
ชื่อโครงการวิจัย
เทคโนโลยีแห่งชาติ
ดร.อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย
การพัฒนาพิกเคอริงอิมัลชันของสารตัว
พาเบต้าไซโคลเด็กซ์ทรินเชื่อมไคโตซาน
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
ดร.ดวงพร พลพานิช

3.

ศ.ดร.ประณัฐ โพธิยะราช

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
(NANOTEC)
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ดร.อติกร ปัญญา

4.

ภาควิชาวัสดุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
อ.ดร.พีรพัฒน์ ทองนึก

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
ดร.ข้าว ต้นสมบูรณ์

สหสาขาวิชาวิศวกรรมชีวเวช
คณะวิศวกรรมศาสตร์

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

การออกแบบและสั ง เคราะห์ อ นุ ภ าค
ทองคาระดับนาโนเมตรที่เคลือบด้วยพอ
ลิเมอร์ชีวภาพดัดแปร/คอลลาเจนเพื่อ
เป็นตัวนาส่งสาหรับสารสาคัญ

การดัดแปรพอลิเมอร์ด้วยกระบวนการสี
เขี ย วส าหรั บ งานด้ า นอาหารท าหน้ า ที่
เฉพาะ
การพัฒนาแผ่นแปะแผลในช่องปากจาก
ไฮโดรเจลเสริมใยไหมไทยที่มีระบชะลอ
การจ่ายยา Fluocinolone Acetonide
และ basic Fibroblast growth factor
สาหรับรักษาโรค Oral Lichen Planus

-2ลาดับที่

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
ชื่อโครงการวิจัย
เทคโนโลยีแห่งชาติ
ดร. สุภาวดี นาเมืองรักษ์
TOP Frontier: การออกแบบและคั ดกรอง
ตั วเร่ งปฏิ กิ ริ ยาส าหรั บเปลี่ ยนก๊ าซ
คาร์บอนไดออกไซด์เป็นสารเคมีฐาน
ศูนย์นาโนเทคโนโนลีแห่งชาติ
ดร.ศิษเฎศ ทองสิมา
ก า ร ส ร้ า ง ร ะ บ บ ก า ร ค้ น ห า นี โ อ
แอนติเจนเฉพาะบุคคลแบบครอบคลุม
โ ด ย อา ศั ย เ ทค นิ ค ไ ฮ บ ริ ด เ ด อโ น
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย โวทรานสคริปโตมแอสเซมบลี
ดร.ธงชัย กูบโคกกรวด
การพัฒนากรรมวิธีสกัดสารลูติอินและ
เคอร์ ซิ ต าจิ ติ น จาก ดอกดาวเรื อ ง
( Tagets erectra) ด้ ว ย เ ท ค นิ ค
คาร์บอนไดออกไซด์ยิ่งยวด
ศูนย์พนั ธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
ดร.สมบูรณ์ โอตรวรรณะ
การจาลองพฤติกรรมการไหลและการ
แลกเปลี่ยนความร้อน/มวลในช่องการ
ไหลแบบจุ ล ภาคด้ ว ยพลศาสตร์ ข อง
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ
ไหลเชิงคานวณหลายวัฎภาคแบบนอน
แห่งชาติ
นิวโตเนียน
ดร.วรายุทธ สะโจมแสง
การพัฒนาเทคโนโลยีการเคลือบเพื่อ
กักเก็บพลังงานของวัสดุเปลี่ยนสถานะ

5.

ผศ.ดร.ธัญญดา รุ่งโรจน์มงคล

6.

ภาควิชาชีวเคมี
คณะวิทยาศาตร์
อ.นพ. ไตรรักษ์ พิสิษฐ์กุล

7.

ฝ่ายวิจัย
คณะแพทยศาสตร์
ศ.ดร.วันชัย ดีเอกนามกูล

8.

ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัช
พฤกษศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
รศ.ดร.เบญจพล เฉลิมสินสุวรรณ

9.

ภาควิชาเคมีเทคนิค
คณะวิทยาศาสตร์
ศ.ดร.ศุภศร วนิชเวชารุ่งเรือง

10.

ภาควิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์
ดร.ภุมรินทร์ คาเดชศักดิ์

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
ดร.พงษ์ธนวัฒน์ เข็มทอง

สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

การศึกษาความเป็นไปได้ในออกแบบ
และพัฒนากระบวนการผลิตตัวดูดซับ
ปรอทจากชีวมวลในระดับประลองเพื่อ
ใช้งานจริงในภาคสนาม

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับทุนโครงการทุนพัฒนาฯ จะต้องหานิสิตที่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยเพื่อมารับทุน
โครงการทุนพัฒนาฯ ให้ได้อย่างช้าภายใน 1 ปีการศึกษา นับตั้งแต่มหาวิทยาลัยประกาศโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาเพื่อ
คัดเลือกนิสิตผู้รับทุน หากไม่สามารถหานิสิตที่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์เพื่อมารับทุนได้ภายในเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์
จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

(ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์)
อธิการบดี

