
สรุปรายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย/ฝึกอบรม

ชื่อทุน ผู้ให้ทุน ต้นเรื่อง รูปแบบโครงการ  จํานวนเงิน (บาท) ชื่อโครงการ ผู้รับทุน สถานภาพ คณะ ระยะเวลา ปีงบประมาณ
โครงการส่งเสริมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศ
เพื่อนบ้าน

สกอ. สกอ. ให้งบสนับสนุนทําวิจัย                   50,000 โครงการกิจกรรมพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษผ่านการแข่งขันเล่า
นิทานพื้นบ้านในประชาคมอาเซียน

ผศ.ดร.เสาวดี กงเพชร อาจารย์ ศิลปศาสตร์ กุมภาพันธ-์พฤศจิกายน 2556 2556

โครงการส่งเสริมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศ
เพื่อนบ้าน

สกอ. สกอ. ให้งบสนับสนุนทําวิจัย                 100,000 โครงการฝึกอบรมทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อสร้างความ
ร่วมมือทางวิชาการกับประเทศใน
กลุ่มประชาคมอาเซียน

รศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา อาจารย์ เภสัชศาสตร์ มิถุนายน-กรกฎาคม 2557 2556

โครงการส่งเสริมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศ
เพื่อนบ้าน

สกอ. สกอ. ให้งบสนับสนุนทําวิจัย                 100,000 โครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่อ
เปิดรับประชาคมอาเซียน

ผศ.ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร อาจารย์ พยาบาลศาสตร์ ตุลาคม 2556-เมษายน 2557 2556

ทุนฝึกอบรมหลักสูตร 
Demonstration and Promotion 
of Vegetables New Varieties 
and Technologies

สพร. กระทรวง
การต่างประเทศ

สพร. กระทรวง
การต่างประเทศ

ให้ทุนอบรมวิจัยที่ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน

 - - ผศ.ดร.บุญส่ง เอกพงษ์ อาจารย์ เกษตรศาสตร์ 16 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2556 2556

ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Community
 Health Management and 
Community 
Empowerment towards 
Healthy Community

สพร. กระทรวง
การต่างประเทศ

สพร. กระทรวง
การต่างประเทศ

ทุนฝึกอบรมหลักสูตร 
Community Health 
Management and 
Community 
Empowerment towards
 Healthy Community ณ
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 - - นางสาวปัณฑิตา สุขุมาลย์ อาจารย์ วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข

11-29 มีนาคม 2556 2556

ทุนฝึกอบรมหลักสูตร 
Greenhouse Crop Production 
and Management

สพร. กระทรวง
การต่างประเทศ

สพร. กระทรวง
การต่างประเทศ

ฝึกอบรมหลักสูตร 
Greenhouse Crop 
Production and 
Management ณ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 วิทยาเขตกําแพงแสน

 - - ดร.นิมมานรดี พรหมทอง อาจารย์ เกษตรศาสตร์ 1-14 กุมภาพันธ์ 2558 2558

หน้าที่ 1/2 ข้อมูล ณ วันที่ 3/3/2015



สรุปรายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย/ฝึกอบรม

ชื่อทุน ผู้ให้ทุน ต้นเรื่อง รูปแบบโครงการ  จํานวนเงิน (บาท) ชื่อโครงการ ผู้รับทุน สถานภาพ คณะ ระยะเวลา ปีงบประมาณ
IAESTE Thailand คณะวิทยาศาสตร์

 ม.อุบลฯ
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ

รับนักศึกษาต่างชาติเข้า
ฝึกงานด้านเทคนิค 
คุณสมบัติ สาขาวิชา 
Mathematics สัญชาติ 
American, English, 
Canadian, Australian, 
German ภาษาอังกฤษดี
มาก ไม่ต้องการ
ประสบการณ์ก่อนการ
ฝึกงาน ไม่ระบุเพศ

                  11,000 - นางสาวจิรัชยา ใจสะอาดซื่อตรง อาจารย์ วิทยาศาสตร์ สิงหาคม 2557-เมษายน 2558 
(เลือก 3 เดือน)

2558

Technology Grants ภายใต้
โครงการความร่วมมือทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
ศิลปะ ระหว่างไทยกับออสเตรีย

ASEA-Uninet สกอ. ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก  Post-doc grants: € 
1.100 - 1.200.- per 

month for 
accommodation, 
insurance, living 

costs for a 
maximum of 12 

months

- ดร.บัญชา ยิ่งงาม อาจารย์ เภสัชศาสตร์ ภายในปี 2557 2556

Technology Grants ภายใต้
โครงการความร่วมมือทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
ศิลปะ ระหว่างไทยกับออสเตรีย

ASEA-Uninet สกอ. ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก  Post-doc grants: € 
1.100 - 1.200.- per 

month for 
accommodation, 
insurance, living 

costs for a 
maximum of 12 

months

- นางสาวรัชดา โสภาคะยัง อาจารย์ วิศวกรรมศาสตร์ 1 พฤษภาคม-30 กรกฎาคม 2558 2557

หน้าที่ 2/2 ข้อมูล ณ วันที่ 3/3/2015


