ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทางานและผลงานทางวิชาการ
1. ชื่อ จิตรลดา
สกุล วิชาผง ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
2. สังกัด ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3. คุณวุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ
วท.บ.

สาขา
เคมี

พ.ศ. ที่จบ
2548

วท.ม.

เคมีวิเคราะห์

2551

ปร.ด.

เคมี

2555

สถานที่ศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประเทศไทย

4. ประสบการณ์การทางาน
ที่
1
2
3

ปีที่ทางาน
2555-2558
-

ตาแหน่ง
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์

สถานที่ทางาน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

5. ผลงานทางวิชาการ
5.1 หนังสือ/ตารา
5.2 งานวิจัย (โครงการวิจัยที่ได้รับทุน ปีที่ได้ พร้อมระบุแหล่งทุนและจานวนเงิน )
1. จิตรลดา วิชาผง
: การพัฒนาระบบการเตรียมตัวอย่างที่มีขนาดเล็กสาหรับการวิเคราะห์สาร
ปนเปื้อนและตกค้างในสิ่งแวดล้อมด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟี
เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย
งบประมาณจากเงินรายได้ คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปี 2556
60,000 บาท สถานะโครงการ เสร็จสิ้น
2. จิตรลดา วิชาผง : การประยุกต์ใช้ Magnetic stirrer สาหรับการสกัดโดยใช้สารลดแรงตึงผิว
สาหรับการเตรียมตัวอย่างยาฆ่าพยาธิกลุ่ม Benzimidazole ควบคู่กับการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค
โครมาโทกราฟี
เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย
งบประมาณจากเงินรายได้ คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปี 2557
60,000 บาท สถานะโครงการ เสร็จสิ้น
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3. จิตรลดา วิชาผง : การพัฒนาระบบการสกัดโดยใช้สารลดแรงตึงผิวสาหรับการตรวจวัด ยากาจัด
พยาธิปริมาณน้อยในตัวอย่างอาหาร
เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย
ทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจาปี 2558 (ผ่าน วช.)
294,000 บาท สถานะโครงการ เสร็จสิ้น
4. จิตรลดา วิชาผง : การพัฒนาระบบการเตรียมตัวอย่างด้วยตัวทาละลายทางเลือกใหม่ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมสาหรับการติดตามสารในกลุ่มเบตาอะโกนิสท์
เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย
ทุนอุดหนุนหน่วยปฏิบัติการวิจัย (Research Unit) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจาปี 2557
100,000 บาท สถานะโครงการ 70%
5. จิตรลดา วิชาผง : การพัฒนาระบบการเตรียมตัวอย่างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสาหรับการ
วิเคราะห์สารกาจัดแมลงกลุ่มนีโอนิโคตินอยด์
เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย
ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ สกว.
480,000 บาท สถานะโครงการ 80%
6. จิตรลดา วิชาผง : การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ที่รวดเร็วและง่ายสาหรับการติดตามสาร
เฮเทอโรไซคลิกเอมีนในตัวอย่างอาหาร
เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย
ทุนอุดหนุนโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา (สกอ.) 2558
250,000 บาท สถานะโครงการ 70%
5.3 งานตีพิมพ์ (แยกวารสารระดับชาติ นานาชาติ และ proceeding)
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