


สรุป รายนามคณาจารย์ผู้รับทุนอุดหนุนการวจิัยจากสถาบันวจิัย มหาวทิยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2558 รอบที่ 2  

ที ่ รหัส ปี เร่ือง ผู้วจิัย สังกดัวทิยาลยั/คณะ 
ประเภท
งานวจิัย 

ประเภท
นักวจิัย 

ระยะเวลา 
(เดอืน) 

ระยะเวลาด าเนินงาน
วจิัยทีร่ะบุในสัญญารับ

ทุน 

วนัส่งรายงาน
วจิัยฉบับ

สมบูรณ์ทีร่ะบุ
ในสัญญารับ

ทุน 

งบประมาณ
อนุมตัเิ 
(บาท) 

รวม 
งบประมาณ
ตามสัญญา
รับทุน (บาท) 

สวจ.  18 2558 
การแยกและศึกษาสมบติัทางเคมีกายภาพของ
สารสกดัเมือกกระเจ๊ียบเขียวเพื่อใชเ้ป็นสาร

แขวนตะกอน 
อาจารยว์รวรรณ สายงาม  คณะเภสชัศาสตร์ 

วิจยัและ
พฒันา 

หนา้ใหม ่ 12 1 ม.ค. 59 - 31 ธ.ค. 59 31 มี.ค. 60    106,600.00      138,600.00  

สวจ.  24 2558 

การพฒันาระบบการจดัการหอ้งเรียนกลบัดา้น 
ผา่นระบบปฏิบติัการแอนดรอยด ์บน

แอปพลิเคชัน่อุปกรณ์แทบ็เลต็ท่ีมีต่อความยึด
มัน่ผกูพนัในการเรียน 

อาจารยท์ศพร ทศแสนสิน  
วิทยาลยัเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

ส่ือสาร 

นวตักรรม/
ส่ิงประดิษฐ ์

หนา้ใหม ่ 12 15 ธ.ค. 58 -14 ส.ค. 59 10 พ.ย. 59      92,700.00      124,700.00  

สวจ.  30 2558 

ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมการรับรู้
ความสามารถตนเองต่อพฤติกรรมสุขภาพของ
ผูสู้งอายุโรคความดนัโลหิตสูงท่ีควบคุมระดบั

ความดนัโลหิตไมไ่ด ้

อาจารยย์ุภาพร นาคกล้ิง คณะพยาบาลศาสตร์   วิจยัประยุกต ์ หนา้ใหม ่ 12 21 ธ.ค. 58 - 21 ธ.ค. 59 21 มี.ค. 60      70,000.00      102,000.00  

สวจ.  31 2558 
การเก็บเก่ียวสาหร่ายน ้ามนัจากแหล่งน ้ากร่อย
ในประเทศไทยเพื่อใชใ้นการผลิตไบโอดีเซล 

ผศ.ศศิรินทร์ แลบวั  เทคโนโลยีชีวภาพ 
วิจยัและ
พฒันา    

ประสบการณ์ 12 1 ธ.ค. 58 - 30 พ.ย. 59 30 ธ.ค. 59    120,000.00      152,000.00  

สวจ.  32 2558 
การศึกษาองคป์ระกอบทางเคมีของสมุนไพร
ไทยท่ีมีฤทธ์ิยบัย ั้ง Angiotensin I-Converting 

Enzyme 
อาจารยฟ์ามีรา มะดากะ คณะเภสชัศาสตร์ 

วิจยัและ
พฒันา    

ประสบการณ์ 12 1 ม.ค. 59 - 31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 59    126,607.00      158,607.00  

สวจ.  33 2558 

การศึกษาก่อนการตั้งต ารับไฮโดรเจลตา้นเช้ือ
แบคทีเรียท่ีท าใหเ้กิดสิวหนองและยบัย ั้ง

เอนไซมไ์ทโรซิเนสจากสารสกดัชะเอมเทศและ
ฝาง 

อาจารยสุ์กญัญา เศรษฐรักษา คณะเภสชัศาสตร์ 
วิจยัและ
พฒันา   

ประสบการณ์ 12 1 ม.ค. 59 - 31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 59    147,000.00      179,000.00  

สวจ.  34 2558 
การพฒันาและประเมินประสิทธิภาพเจลลา้ง

หนา้ยบัย ั้งสิวจากสมุนไพรไทย 
ดร.ภญ.วิภาพร ขจรวงศ์

วฒันา  
คณะเภสชัศาสตร์ 

นวตักรรม/
ส่ิงประดิษฐ ์

หนา้ใหม ่ 12 1 ม.ค. 59 - 31 ธ.ค. 59 30 มี.ค. 60    105,600.00      137,600.00  

สวจ.  35 2558 
การเตรียมแผนผงัวฎัภาคของระบบไมโคร
อิมลัชนัและไมโครอิมลัชนัท่ีเกิดข้ึนไดเ้อง

ส าหรับสมุนไพร  

ดร.ภทัทวฒัน ์มณีวฒัน
ภิญโญ  

คณะเภสชัศาสตร์ 
วิจยัและ
พฒันา    

หนา้ใหม ่ 12 1 ม.ค. 59 - 31 ธ.ค. 59 30 มี.ค. 60    103,500.00      135,500.00  



สรุป รายนามคณาจารย์ผู้รับทุนอุดหนุนการวจิัยจากสถาบันวจิัย มหาวทิยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2558 รอบที่ 2  

ที ่ รหัส ปี เร่ือง ผู้วจิัย สังกดัวทิยาลยั/คณะ 
ประเภท
งานวจิัย 

ประเภท
นักวจิัย 

ระยะเวลา 
(เดอืน) 

ระยะเวลาด าเนินงาน
วจิัยทีร่ะบุในสัญญารับ

ทุน 

วนัส่งรายงาน
วจิัยฉบับ

สมบูรณ์ทีร่ะบุ
ในสัญญารับ

ทุน 

งบประมาณ
อนุมตัเิ 
(บาท) 

รวม 
งบประมาณ
ตามสัญญา
รับทุน (บาท) 

สวจ.  36 2558 
โรคแทรกซอ้นของผูป่้วยสายตาสั้น ในคลินิก

ตา มหาวิทยาลยัรังสิต 
พญ.วฒันีย ์เยน็จิตร  คณะทศันมาตรศาสตร์ ความรู้พื้นฐาน    ประสบการณ์ 12 1 ธ.ค. 58 - 1 ธ.ค. 59 1 มี.ค. 60      32,500.00        64,500.00  

สวจ.  37 2558 สุขภาพตาของพระสงฆแ์ละสามเณรในภูมิภาค พญ.ศุภลกัษณ ์รายยวา คณะทศันมาตรศาสตร์ 
วิจยัและ
พฒันา    

หนา้ใหม ่ 12 1 ธ.ค. 58 - 1 ธ.ค. 59 1 มี.ค. 60      27,000.00        59,000.00  

สวจ.  38 2558 
การแกไ้ขสายตาสั้นโดยการใชเ้ลนส์สมัผสักด

กระจกตา ในมหาวิทยาลยัรังสิต 
ดร.ประเสริฐ ผดุงเกียรติสกุล คณะทศันมาตรศาสตร์ 

วิจยัและ
พฒันา    

หนา้ใหม ่ 12 1 ธ.ค. 58 - 1 ธ.ค. 59 1 มี.ค. 60    100,000.00      132,000.00  

สวจ.  39 2558 
การเปล่ียนแปลงทางตาของผูป่้วยท่ีมีอุบติัเหตุ

ชนิดไม่รุนแรงบริเวณศีรษะ 
ดร.คริสโตเฟอร์ รูกาเบอร์  คณะทศันมาตรศาสตร์ 

วิจยัและ
พฒันา    

หนา้ใหม ่ 12 1 ธ.ค. 58 - 1 ธ.ค. 59 1 มี.ค. 60      80,100.00      112,100.00  

สวจ.  40 2558 
บา้นและเรือนเฮือนไทยล้ือ กรณีศึกษาบา้นหย่

วน อ าเภอเชียงค า จงัหวดัพะเยา 
ผศ.ดร.นฤพนธ์ ไชยยศ  

คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ 

วิจยัและ
พฒันา    

ประสบการณ์ 8 1 ม.ค. 59 - 31 ส.ค. 59 30 พ.ย. 59      57,200.00        89,200.00  

สวจ.  41 2558 
การพฒันาชุมชนอยา่งย ัง่ยืน: กรณีศึกษา ชุมชน
บา้นดอยชา้ง อบต.วาวี อ.แม่สรวย จงัหวดั

เชียงราย 
อาจารยอ์ามาล ภกัดีธรรม 

คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ 

วิจยัและ
พฒันา    

ประสบการณ์ 8 1 ม.ค. 59 - 31 ส.ค. 59 30 พ.ย. 59      57,200.00        89,200.00  

สวจ.  42 2558 
การพฒันาชุมชนอยา่งย ัง่ยืน: กรณีศึกษา ชุมชน
บางพฒัน ์ต าบลบางเตย อ าเภอเมือง จงัหวดั

พงังา 

อาจารยม์นตช์ยั บุญยะวิภา
กุล 

คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ 

วิจยัและ
พฒันา    

ประสบการณ์ 8 1 ม.ค. 59 - 31 ส.ค. 59 30 พ.ย. 59      57,200.00        89,200.00  

สวจ.  43 2558 
บา้นและเรือนริมน ้า: กรณีศึกษา ชุมชน
หวัแหลมพฒันา จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

อาจารยว์ิทูล ทิพยเนตร 
คณะสถาปัตยกรรม

ศาสตร์ 
วิจยัและ
พฒันา    

ประสบการณ์ 8 1 ม.ค. 59 - 31 ส.ค. 59 30 พ.ย. 59      57,200.00        89,200.00  

สวจ.  44 2558 
บา้นและเรือนพื้นถ่ินชาวเขา : ชุมชนบา้นป่า

ป่าน จงัหวดัเชียงใหม ่
อาจารยร์พีพงศ ์กุลธรรม

โยธิน 
คณะสถาปัตยกรรม

ศาสตร์ 
วิจยัและ
พฒันา    

หนา้ใหม ่ 8 1 ม.ค. 59 - 31 ส.ค. 59 30 พ.ย. 59      57,200.00        89,200.00  

สวจ.  45 2558 
บา้นและเรือนพื้นถ่ินไทยภูเขา : ชุมชนหมูบ่า้น

ส่ีหลงั จงัหวดัเชียงราย 
อาจารยป์รเมศวร์ พลรัฐธนา

สิทธ์ิ 
คณะสถาปัตยกรรม

ศาสตร์ 
วิจยัและ
พฒันา    

หนา้ใหม ่ 8 1 ม.ค. 59 - 31 ส.ค. 59 30 พ.ย. 59      57,200.00        89,200.00  



สรุป รายนามคณาจารย์ผู้รับทุนอุดหนุนการวจิัยจากสถาบันวจิัย มหาวทิยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2558 รอบที่ 2  

ที ่ รหัส ปี เร่ือง ผู้วจิัย สังกดัวทิยาลยั/คณะ 
ประเภท
งานวจิัย 

ประเภท
นักวจิัย 

ระยะเวลา 
(เดอืน) 

ระยะเวลาด าเนินงาน
วจิัยทีร่ะบุในสัญญารับ

ทุน 

วนัส่งรายงาน
วจิัยฉบับ

สมบูรณ์ทีร่ะบุ
ในสัญญารับ

ทุน 

งบประมาณ
อนุมตัเิ 
(บาท) 

รวม 
งบประมาณ
ตามสัญญา
รับทุน (บาท) 

สวจ.  46 2558 
การออกแบบพฒันาชุมชนกรณีศึกษา “ชุมชน

บา้นบ่อหลวง อ.บ่อเกลือ จงัหวดัน่าน” 
อาจารยธี์ระฉตัร อุตตมะ

เวทิน 
คณะสถาปัตยกรรม

ศาสตร์ 
วิจยัและ
พฒันา    

หนา้ใหม ่ 8 1 ม.ค. 59 - 31 ส.ค. 59 30 พ.ย. 59      57,200.00        89,200.00  

สวจ.  47 2558 
การศึกษาชุมชนป่าชายเลน กรณีศึกษาชุมชน

บา้นสลกัคอก จงัหวดัตราด 
อาจารยโ์อม ปนาทกลู 

คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ 

วิจยัและ
พฒันา    

หนา้ใหม ่ 8 1 ม.ค. 59 - 31 ส.ค. 59 30 พ.ย. 59      57,200.00        89,200.00  

สวจ.  48 2558 
บา้นและเรือนพื้นถ่ินไทยล้ือ กรณีศึกษาชุมชน

ภูผกัไซ่ จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
อาจารยส่์งศกัด์ิ อ่อนสุวรรณ์ 

คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ 

วิจยัและ
พฒันา    

หนา้ใหม ่ 8 1 ม.ค. 59 - 31 ส.ค. 59 30 พ.ย. 59      57,200.00        89,200.00  

สวจ.  49 2558 
ความคิดเห็นต่อการคงอยูข่องผูป้ระกนัตนโดย

สมคัรใจตามมาตรา 40 ของส านกังาน
ประกนัสงัคม จงัหวดัปทุมธานี 

ผศ.ประไพศรี  ธรรมวิริยะ
วงศ ์ 

คณะบริหารธุรกิจ 
วิจยัและ
พฒันา    

ประสบการณ์ 12 5 ม.ค. 59 - 4 ม.ค. 60 4 เม.ย. 60      36,400.00        68,400.00  

สวจ.  50 2558 
การแยกเพศมนุษยจ์ากรอยคราบเลือดบนพื้นผิว
ต่างๆ ดว้ยเทคนิค Loop mediated isothermal 

amplification (LAMP) 
ผศ.ดร.ปานนัท ์กาญจนภูมิ  คณะวิทยาศาสตร์ ความรู้พื้นฐาน    ประสบการณ์ 12 4 ม.ค. 59 - 3 ม.ค. 60 2 เม.ย. 60      81,400.00      113,400.00  

สวจ.  51 2558 ฟังกช์นัการตดัสินใจสู่เศรษฐกิจดิจิตอลใตดิ้น ดร.ธนัยพ์ทัธ ์ใคร้วานิช คณะเศรษฐศาสตร์ วิจยัประยุกต ์ หนา้ใหม ่ 7 15 ธ.ค. 58 - 15 มิ.ย. 59 30 ก.ย. 59      40,950.00        72,950.00  

สวจ.  52 2558 

การประเมินความเหมาะสมการเป็นศูนยก์ลาง
ขนส่งสินคา้ทางอากาศของท่าอากาศยาน

นานาชาติสุวรรณภูมิดว้ยวิธี multiple criteria 
decision analysis 

ดร.ณฏัฐพ์งษ ์จนัทชโลบล 
วิทยาลยัการท่องเท่ียว

และการบริการ 
วิจยัและ
พฒันา    

หนา้ใหม ่ 12 1 ม.ค. 59 - 31 ธ.ค. 59 31 มี.ค. 60       25,100.00        57,100.00  

สวจ.  53 2558 
แก่นคุณค่าข่าวในการรายงานข่าวออนไลนก์าร
คน้พบโบราณวตัถุทองค า “สุวรรณกลิงคะ” 

จงัหวดันครศรีธรรมราช 
รศ.ดร.กฤษณ์ ทองเลิศ  คณะนิเทศศาสตร์ ความรู้พื้นฐาน    ประสบการณ์ 12 8 ธ.ค. 58 - 8 ธ.ค. 59 8 ธ.ค. 59      44,314.40        76,314.40  

สวจ.  54 2558 
การประยุกตใ์ชก้ลยุทธ์และส่วนประสมทาง
การตลาดของธุรกิจน าเท่ียวขาเขา้ เพื่อความ

ยัง่ยืนทางธุรกิจ 
อาจารยน์พปฎล ธาระวานิช 

วิทยาลยัการท่องเท่ียว
และการบริการ 

ความรู้พื้นฐาน    ประสบการณ์ 9 1 ธ.ค. 58 - 30 ก.ย. 59 31 ธ.ค. 59      26,022.10        58,022.10  



สรุป รายนามคณาจารย์ผู้รับทุนอุดหนุนการวจิัยจากสถาบันวจิัย มหาวทิยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2558 รอบที่ 2  

ที ่ รหัส ปี เร่ือง ผู้วจิัย สังกดัวทิยาลยั/คณะ 
ประเภท
งานวจิัย 

ประเภท
นักวจิัย 

ระยะเวลา 
(เดอืน) 

ระยะเวลาด าเนินงาน
วจิัยทีร่ะบุในสัญญารับ

ทุน 

วนัส่งรายงาน
วจิัยฉบับ

สมบูรณ์ทีร่ะบุ
ในสัญญารับ

ทุน 

งบประมาณ
อนุมตัเิ 
(บาท) 

รวม 
งบประมาณ
ตามสัญญา
รับทุน (บาท) 

สวจ.  55 2558 
การศึกษาตน้ทุนและประสิทธิภาพของการ

จ าหน่ายสินคา้ดว้ยระบบพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 
ของชุมชนเมืองเอก จงัหวดัปทุมธานี 

ผศ.วนัฤดี  สุขสงวน คณะบญัชี 
วิจยัและ
พฒันา    

ประสบการณ์ 12 1 ก.พ. 59 - 31 ม.ค. 60 30 เม.ย. 60      64,500.00        96,500.00  

สวจ.  56 2558 

การแยก จ าแนก และจดัเกบ็จุลินทรียช์นิดใหม่
ท่ีมีความสามารถในการสงัเคราะห์สารมูลค่าสูง
ทางการแพทยแ์ละอุตสาหกรรมจากแหล่ง
ธรรมชาติของประเทศไทยเพื่อริเร่ิม RSU 

culture collection (RSUCC) 

ดร.สุรณฐั พงษห์าญพจน ์ คณะวิทยาศาสตร์ 
วิจยัและ
พฒันา  

หนา้ใหม ่ 12 4 ม.ค. 59 - 3 ม.ค. 61 3 เม.ย. 61    190,000.00      222,000.00  

สวจ.  57 2558 
ปัจจยัคดัสรรในการพยากรณ์การยอมรับ

นวตักรรมการส่ือสารและความเช่ือถือต่อขอ้มูล
ดา้นสุขภาพในส่ือสงัคมออนไลนข์องผูสู้งอายุ 

ดร.วรทยั ราวินิจ คณะนิเทศศาสตร์ ความรู้พื้นฐาน    หนา้ใหม ่ 12 1 ธ.ค. 58 - 30 พ.ย. 59 28 ก.พ. 60      24,180.00        56,180.00  

สวจ.  58 2558 
การพฒันากระบวนการผลิตและคุณภาพขา้ว

เกรียบงาจากปลายขา้วสินเหลก็ 
อาจารยเ์สาวนีย ์ ลาดนอ้ย 

ว.การท่องเท่ียวและ
การบริการ 

วิจยัและ
พฒันา    

หนา้ใหม ่ 12 1 ม.ค. 59 - 31 ธ.ค. 59 31 มี.ค. 60       65,060.00        97,060.00  

สวจ.  59 2558 
การหลุดออกของวสัดุมวลรวมจากยางมะตอย
ผสมยางพาราส าหรับผิวทางเซอร์เฟซทรีตเมนต ์

ผศ.สมศกัด์ิ เอ้ืออชัฌาสยั  
วิทยาลยั

วิศวกรรมศาสตร์ 
นวตักรรม/
ส่ิงประดิษฐ ์

หนา้ใหม ่ 10 25 ม.ค. 59 - 25 พ.ย. 59 30 พ.ย. 59      29,900.00        61,900.00  

สวจ.  61 2558 
การคดักรองสารประกอบธรรมชาติท่ีออกฤทธ์ิ
เสริมการตายของเซลลม์ะเร็งล าไสท่ี้ด้ือต่อ 
TRAIL ผา่นกระบวนการอะพอพโทสิส  

อาจารยธ์เนศ โสภณนิธิ
ประเสริฐ 

คณะวิทยาศาสตร์ 
วิจยัและ
พฒันา    

หนา้ใหม ่ 12 4 ม.ค. 59 - 3 ม.ค. 60 2 เม.ย. 60    107,000.00      139,000.00  

สวจ.  63 2558 
แนวโนม้การโยกยา้ยแรงงานพม่าใน

อุตสาหกรรมไทยกลบัสู่ถ่ินมาตุภูมิโดยถาวร 
ดร.บุษกริน  นิติวงศ ์ คณะบริหารธุรกิจ ความรู้พื้นฐาน    หนา้ใหม ่ 12 1 ม.ค. 59 - 30 ธ.ค. 59 31 มี.ค. 60     100,000.00      132,000.00  



สรุป รายนามคณาจารย์ผู้รับทุนอุดหนุนการวจิัยจากสถาบันวจิัย มหาวทิยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2558 รอบที่ 2  

ที ่ รหัส ปี เร่ือง ผู้วจิัย สังกดัวทิยาลยั/คณะ 
ประเภท
งานวจิัย 

ประเภท
นักวจิัย 

ระยะเวลา 
(เดอืน) 

ระยะเวลาด าเนินงาน
วจิัยทีร่ะบุในสัญญารับ

ทุน 

วนัส่งรายงาน
วจิัยฉบับ

สมบูรณ์ทีร่ะบุ
ในสัญญารับ

ทุน 

งบประมาณ
อนุมตัเิ 
(บาท) 

รวม 
งบประมาณ
ตามสัญญา
รับทุน (บาท) 

สวจ.  64 2558 
การตรวจการปนเป้ือนสารฟอร์มาลีนใน

ปลาหมึกสดและกุง้สดในพื้นท่ีชุมชนเมืองเอก 
จงัหวดัปทุมธานี 

ดร.ภูมภสัส์ พุทธ์ผดุงวพิล เทคนิคการแพทย ์ ความรู้พื้นฐาน    หนา้ใหม ่ 12 1 ม.ค. 59 - 30 ก.ย. 59 31 ธ.ค. 59      41,949.00        73,949.00  

สวจ.  65 2558 
ผลของยาสารสกดัจากเถาวลัยเ์ปรียงต่อเอ็นไซม์

ซิบทูอีวนั : อะนิลีน-4-ไฮดรอกซีเลส 
รศ.ดร.ทศันีย ์ปัญจานนท ์ คณะวิทยาศาสตร์ วิจยัประยุกต ์ ประสบการณ์ 12 1 ม.ค. 59 - 31 ธ.ค. 59 31 มี.ค. 60     128,800.00      160,800.00  

สวจ.  66 2558 
การศึกษา การออกแบบ และสร้างระบบ

ประมวลผลภาพ Western blot 
ดร.จรูญรัตน ์ปริญญาคุปต ์ คณะวิทยาศาสตร์ 

วิจยัและ
พฒันา    

หนา้ใหม ่ 12 15 ม.ค. 59 - 14 ม.ค. 60 14 เม.ย. 60      67,340.00        99,340.00  

สวจ.  67 2558 
การรับรู้เคร่ืองมือส่ือสารการตลาดท่ีส่งผลต่อ
การตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อในมหาวิทยาลยั 

ผศ.ดร.รุจาภา แพง่เกษร คณะบริหารธุรกิจ 
วิจยัและ
พฒันา  

ประสบการณ์ 12 1 ธ.ค. 58 - 30 พ.ย. 59 28 ก.พ. 60      49,040.00        81,040.00  

สวจ.  68 2558 
ความเก่ียวขอ้งกบัมูลค่าหลกัทรัพยข์องผลการ
ด าเนินงานทางการเงินของบริษทัจดทะเบียน

ไทย: หลกัฐานจากกลุ่มท่ีมีการจ่ายเงินปันผลสูง    

อาจารยไ์พฑูรย ์กอบกาญจน
พฤติ  

คณะบญัชี ความรู้พื้นฐาน    หนา้ใหม ่ 12 1 ต.ค. 58 - 30 ก.ย. 59 30 ก.ย. 59      54,750.00        86,750.00  

สวจ.  69 2558 
รูปแบบการบริการคนพิการเพื่อการเดินทางทาง
อากาศ:กรณีศึกษาสายการบินตน้ทุนต ่าใน

ประเทศไทย 

อาจารยท์ศันาวดี ไพโรจน์
บริบูรณ์ 

วิทยาลยัการท่องเท่ียว
และการบริการ 

วิจยัและ
พฒันา    

หนา้ใหม ่ 12 1 ม.ค. 59 - 31 ธ.ค. 59 31 มี.ค. 60       30,680.00        62,680.00  

สวจ.  70 2558 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งกระบวนการดูแลใน
ระยะคลอดกบัผลลพัธ์ดา้นการรับรู้

ประสบการณ์การคลอดและความพึงพอใจต่อ
การบริการของพยาบาล 

อาจารยม์าณี  นา้คณาคุปต ์ คณะพยาบาลศาสตร์   วิจยัประยุกต ์ หนา้ใหม ่ 12 15 ธ.ค. 58 - 14 ธ.ค. 59 14 มี.ค. 60      60,335.00        92,335.00  

สวจ.  72 2558 
เปล่ียน: บทเพลงส าหรับวงดนตรีแจ๊สและวง

ออร์เคสตรา 
อาจารยพ์ลงัพล ทรงไพบูลย ์ วิทยาลยัดนตรี 

นวตักรรม/
ส่ิงประดิษฐ ์

หนา้ใหม ่ 12 1 ธ.ค. 58 - 30 พ.ย. 59 29 ก.พ. 60    103,000.00      135,000.00  

สวจ.  73 2558 
การรับรู้และการปฏิบติัต่อนกัเรียนนายร้อย

หญิงดา้นการใหค้วามเป็นธรรม 
ดร.ศศิภทัรา ศิริวาโท วิทยาลยัรัฐกิจ ความรู้พื้นฐาน    หนา้ใหม ่ 12 1 ก.พ. 59 - 31 ม.ค. 60 30 เม.ย. 60      40,950.00        72,950.00  

 


