
 
 

โครงการที่ได้รับเงนิสมทบ ส าหรับผู้ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวจิัยจากภายนอกมหาวทิยาลยั 
ทุนอุดหนุนจากเงนิรายได้คณะ 

 
ล าดับ 

ที่ 
ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ 

 
ระยะเวลา 
วันที่อนุมัติ 

ยอดเงิน 

ปีงบประมาณ  2558 
01/2558 

20 พ.ค 58 
การศึกษาความผิดปกติของกระดูกอ่อนใน 
ภาวะเบาหวานแบบไม่พ่ึงพาอินซูลิน (Non-lnsulin 
Dependent Diabetes Mellitus, NIDDM หรือ 
Type II DM, T2DM) โดยใช้ต้นแบบหนูเบาหวาน 
สายพันธ์ุ (GK) Kakizaki-Goto (The study of 
cartilage  and growth plate abnormalities  
in Non Insulin Dependent Diabetes Mellitus, 
NIDDM or Type II DM, T2DM using Goto- 
Kakizaki (GK) rat as a Model of in vivo study) 
แหล่งทุนภายนอก:  ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.) 
ชื่อทุน: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
วงเงิน 480,000 บาท   

ผศ.ดร.ศรัญญา   ตันเจริญ 
 

      24 เดือน 
(มิ.ย 56- มิ.ย 58) 
อนุมัติ 3 มิ.ย 56 

9 ต.ค 58 อนุมัติ 
เงินสมทบ สกว. 

48,000 บาท 

02/2558 
18 ส.ค 58 

การพัฒนาเทคนิคในการตรวจรอยโรคระยะก่อน 
เป็นมะเร็งปากมดลูกเกรดสูงและมะเร็งปากมดลูก 
โดยการใช้เมทิลเลชั่นระดับสงูของ CCNA1 และ 
การประยุกต์ใช้ทางคลินิก (Development of 
CCNA1 promoter methylation for Detection 
of high grade squamous intraepithelial  
and Cancer (HSIL+) for clinical application) 
แหล่งทุนภายนอก:  ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
ชื่อทุน: ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) 
วงเงิน 3,000,000 บาท   

รศ.ดร.ทพ.นครินทร์   
                   กิตก าธร 

     36 เดือน 
 (ก.ค 58-มิ.ย.61) 
อนุมัติ 8 มิ.ย 58   
 

16 ต.ค 58 อนุมัติ 
เงินสมทบ สวทช.  

100,000 บาท 

ปีงบประมาณ  2557 
01/2557 
11 เม.ย57 

การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีของมนุษย์ที่ 
จ าเพาะกับเปปไทต์ขนาดเล็กส าหรับรักษาโรค 
ปริทันต์อักเสบชนิดลุกลาม  
(Production of Human Monoclonal 
Antibodies  Specific to Small  Peptide  
Fragment for Treatment  of Aggressive 
Periodontitis) 

ผศ.ดร.ศรัญญา   ตันเจริญ 
 

15 เดือน  
 (ต.ค 56- ธ.ค 57) 
อนุมัติ 10 ต.ค 56  

29 เม.ย 57 อนุมัติ 
สมทบ  

25,000 บาท   
 



แหล่งทุนภายนอก:  บริษัท L,
 OREOL  Thailand   

ชื่อทุน: L,
 OREOL foundation Thailand and 

The Thai National Commission for UNESCO  
วงเงิน 250,000 บาท   

ปีงบประมาณ  2556 
1 1/2556 

การศึกษาผลและกลไกการออกฤทธ์ิของสารไซยา 
นิดิน-3-กลูโคไซด์ สกัดจากข้าวหอมนิลที่ปลูกใน 
ประเทศไทยต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล ์
มะเร็งชนิดต่างๆ  
(A  study  of  the effects and  mechanism  
of  cyaniding-3-glucoside extracted from  
Thai Hom Nil rice  inhibits The growth of  
various cancer cells) 
ชื่อทุน : ทุนวิจัยทางการแพทย์การพยาบาลและ 
           การสาธารณสุข มูลนิธิเวชดุสิต ปี 2555  
แหล่งทุน: มูลนิธิเวชดุสิตฯ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จ
พระนางเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลป์ยาณิวัฒนา กรม
หลวงนราธิวาสราชนครินทร์  
วงเงิน 384 ,000 บาท   
ระยะเวลา 1 ปี (ก.ย 55 –ส.ค 56) 

ผศ.ดร.ศรัณยา  ตันเจริญ 
 

1 ป ี
(ก.ย55–ส.ค 56) 

 

สมทบ 
38,400  บาท   

ปีงบประมาณ  2555 
1 2/2555 

การจ าแนกเชื้อสเตร็ปโตคอคคสัมิวแทนส์ 
ที่มีความบกพร่องในการแสดงออกของโปรตีน 
แอนติเจนโดยวิธีมัลติโลคัสซีเควนซ์ทัยปิง   
(Multilocus sequence typing analysis  of  
Streptococcus  mutans  strains with  defect  
of protein antigen expression) 
แหล่งทุน: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
ชื่อทุน: พัฒนาศักยภาพในการท างานวิจัยของอาจารย์
รุ่นใหม่  โครงการความร่วมมือระหว่างส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา 
จ านวนเงิน  480,000 บาท  
ระยะเวลา (ก.ค 55 –ก.ค 57) 

ผศ.จินตนา  ลภิรัตนกูล  
 

2ปี  
(ก.ค 55 –ก.ค 57) 

สมทบ สกว. 
48,000  บาท 

ปีงบประมาณ  2554 
1 1/2554 

การศึกษายีน SHH ในโรคเน้ืองอกเซลล์ต้นก าเนิดฟัน 
(Study of SHH gene in amelovlastoma) 
แหล่งทุน: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
ชื่อทุน: พัฒนาศักยภาพในการท างานวิจัยของอาจารย์
รุ่นใหม่  โครงการความร่วมมือระหว่างส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา 

อ.นครินทร์   กิตก าธร 2 ป ี 
 (มิ.ย 53 – มิ.ย 

55) 

สมทบ สกว. 
48,000  บาท 



วันที่ได้รับทุน 15  มิ.ย 53 
จ านวนเงิน  480,000 บาท  
ระยะเวลา (15 มิ.ย. 2553 – 14 มิ.ย. 2555) 

2 2/2554 
การพัฒนาโมเดลที่ใช้ศึกษาวิจัยโรคต่างๆ  ท่ีเกิดจาก 
การสูดดมควันบุหรี่ในสัตว์ทดลอง (Development  
of an in vive model to  Investigate  the 
tobacco smoke exposure-Related diseases) 
แหล่งทุน:  ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพ่ือ 
การควบคุมยาสูบ(ศจย.)  
ชื่อทุน: ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพ่ือ 
การควบคุมยาสูบ(ศจย.)  
วันที่ได้รับทุน   24 ม.ค 2554  
จ านวนเงิน  400,000 บาท  
ระยะเวลา (ก.ค. 2553 – มิ.ย. 2554) 

อ.ศรัณยา  ตันเจริญ 1 ป ี 
 (ก.ค 53–มิ.ย 54) 

สมทบ  
40,000  บาท 

ปีงบประมาณ  2553 
1. 1/2553 

อาการปวดฟันและการไหลเวียนเลือดของเน้ือเย่ือใน 
โพรงฟันในภาวะที่เน้ือเย่ือในโพรงฟันปกติและ 
อักเสบในมนุษย์ 
(Dental pain and pulpal  microcirculation  in  
normal and inflamed pulp in man) 
แหล่งทุน: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
ชื่อทุน: องคค์วามรู้ใหม่ที่เป็นพ้ืนฐานต่อการพัฒนา 
วันที่ได้รับทุน 15 ก.ค. 2552 
จ านวนเงิน 1,800,000 บาท  
ระยะเวลา (15 ก.ค. 2552 – 14 ก.ค. 2555) 

รศ.ดร.นพคุณ วงษ์สวรรค ์ 3 ป ี 
 (ก.ค 52- ก.ค 55) 

สมทบ สกว. 
100,000  บาท 

ปีงบประมาณ  2552 
1. โครงการความร่วมมือไทย-สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว เพ่ือศึกษาภาวะทันตสุขภาพและปัจจัย 
เสี่ยงของโรคในช่องปากเด็กและผู้สูงอายุในสาธารณ 
รัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

รศ.ดร.สร้อยศริิ  ทวีบูรณ์ 12  เดือน (ปี 
2552) 

 (ธ.ค 51- พ.ย 52) 

สมทบ สกว. 
100,000  บาท 

2 การเหน่ียวน าการสร้างเน้ือเย่ือแร่สะสมโดยเมทริกซ์ 
ที่ละลายน้ าได้จากเปลือกหอยในเซลล์เน้ือเย่ือโพรงฟัน 
มนุษย์  
(Induction of Mineralized Tissue Formation   
By Nacreous Water-soheble Matrix  in  Human  
Dental Pulp Cells)  

รศ.ดร.ปานจิตต์   
              ชุณหบัณฑิต 

12  เดือน 
 (ปี 2551) 

สมทบ สกว. 
57,800  บาท 

ปีงบประมาณ  2551 
1. ผลของการเกิดไอเอสจี 15 คอนจูเกชันต่อการท างาน

ของโปรตีนยับยั้งมะเร็งแมสปิน 
(Effect  of  ISG15  Conjugation  on  the  Activity 
of  Tumor  Suppressor  Maspin) 

อ. ดร.คงธวัช  ชัยรัชวิทย์  2 ปี  
 (17  มิ.ย. 51)  

สมทบ สกว. 
48,000  บาท 



2 อณูพันธุศาสตร์ของเน้ืองอกเซลล์ต้นก าเนิดฟัน  
(Molecular  Genetic of  Ameloblastoma) 

อ. นครินทร์  กิตก าธร 2 ปี  
 (17  มิ.ย. 51)  

สมทบ สกว. 
48,000  บาท 

3 ผลของสภาวะระดับน้ าตาลสูงต่อเซลล์เน้ือเย่ือเกี่ยวพัน 
ของเหงือกและเอ็นยึดปริทันต์ของคนเพาะเลี้ยงบนโครง
ร่าง 3 มิติของไคโตซานและไคโตซานผสม 
(Effects  of  High  Sugar Level on Human 
Gingival Fibroblasts  and  Periodontal  
Ligament  Cells Cultured  on 3D Chitosan  and 
Chitosan  Mixture Scaffolds) 

อ.พรรณี   ออเจิรญ 2 ปี  
 (2 ก.ค 51)  

สมทบ สกว. 
48,000  บาท 

4 สมบัติและประสิทธิภาพในการใช้งานทางคลินิกของ 
เซรามิกท่ีใช้ในทางทันตกรรมชนิดเซอร์โคเนีย 
(Properties and clinical performance of 
zirconia-based dental ceramics) 

อ.ดร.กัลยา  ศุพุทธมงคล  2 ปี  
 (2 ก.ค 51)  

สมทบ สกว. 
48,000  บาท 

ปีงบประมาณ  2550 
 1 การหาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ  ส าหรับการวินิจฉัยโรคมะเร็ง

ในช่องปาก ในตัวอย่างน้ าลายโดยวิธีโปรติโอมิกซ์  
อ.ดร.คงธวัช   ชัยรัชวิทย์    1  ปี  

(18  ม.ค. 2550) 
25,000  บาท   

2  กลไกอาการปวดฟันในภาวะที่เน้ือเย่ือในโพรงฟันปกติ
และอักเสบในมนุษย์   

 รศ.ดร.นพคุณ   
                วงษ์สวรรค์  

  3  ปี  
 (18  ม.ค. 2550)  

100,000  บาท   

3 ผลของเปลือกหอยส่วนที่ละลายน้ าได้ต่อเซลล์สร้าง
กระดูกในสภาวะที่มีน้ าตาลสูง 

อ.ดร. สุชยา   ด ารงค์ศรี              1  ปี  
(18  ม.ค. 2550) 

48,000  บาท   

4 การศึกษาผลตอบสนองของกระดูกต่อโครงร่างปลูกถ่าย
ที่มีสารชีวภาพจากเซลล์ผิวเมนเทิล 

ผศ.ดร.ปานจิตต์    
               ชุณหบัณฑิต 

           1  ปี  
(9  ก.ค  2550) 

40,000  บาท 

5. ความสัมพันธ์ของเอควาโปริน 1 ต่อการเกิดโรค 
ปริทันต์ในหนูที่ได้รับควันบุหรี่  

ศ.คิลนิกจุไร    
             นาคะปักษิณ 

        6  เดือน  
 (21 ก.ย.50) 

19,500  บาท 

 


