


สรุป รายนามคณาจารย์ผู้รับทุนอุดหนุนการวจิัยจากสถาบันวจิัย มหาวทิยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2558 รอบที่ 3  

ที ่ รหัส ปี เร่ือง ผู้วจิัย สังกดัวทิยาลยั/คณะ 
ประเภท
งานวจิัย 

ประเภทนักวจิัย 
ระยะเวลา 

(เดอืน) 

ระยะเวลาด าเนินงาน
วจิัยทีร่ะบุในสัญญา

รับทุน 

วนัส่งรายงาน
วจิัยฉบับ

สมบูรณ์ทีร่ะบุ
ในสัญญารับ

ทุน 

งบประมาณ
อนุมตั ิ(บาท) 

รวม 
งบประมาณ
ตามสัญญารับ
ทุน (บาท) 

สวจ.  74 2558 
การพฒันาและประเมินต ารับของแผน่

แปะเมเฟนามิค แอซิด 
อาจารย ์ดร.จิระพรชยั  

สุขเสรี 
คณะเภสชัศาสตร์ 

วิจยัและ
พฒันา    

ประสบการณ์ 12 
1 พ.ค. 59 -  
30 เม.ย. 60 

31 ก.ค. 60 176,500.00   208,500.00  

สวจ.  75 2558 

เสียงสะทอ้นจากนกัศึกษา
มหาวิทยาลยัรังสิตและชุมชนเมือง
เอกต่อมาตรการควบคุมสถานบริการ
ในบริเวณรอบมหาวิทยาลยัรังสิต 

ร.ต.อ. ดร. จอมเดช ตรี
เมฆ  

วิทยาลยัรัฐกิจ วิจยัประยกุต ์  ประสบการณ์ 12 
1 พ.ค. 59 -  
30 เม.ย. 60 

31 ก.ค. 60 91,700.00   123,700.00  

สวจ.  76 2558 
การพฒันาวิธีวิเคราะห์หาปริมาณสาร
บ่งคุณภาพในสมุนไพรยา่นางแดง 
ดว้ยวิธี รีเวอร์ส เฟส เอช พี แอล ซี 

อาจารยย์พุาภรณ์  
ส าเภาพนัธ์ 

วิทยาลยัการแพทย์
แผนตะวนัออก 

วิจยัและ
พฒันา    

หนา้ใหม ่ 12 
1 พ.ค. 59 -  
30 เม.ย. 60 

30 เม.ย. 60 137,680.00   169,680.00  

สวจ.  77 2558 
การทดสอบผลของ non-thermal 

plasma ในการท าลายจุลินทรียก่์อโรค 
ผศ.ดร.พรรณนภา  เภา

ทอง 
คณะเทคนิค
การแพทย ์

วิจยัและ
พฒันา    

ประสบการณ์ 12 
1 พ.ค. 59 -  
30 เม.ย. 60 

31 ก.ค. 60 118,000.00   150,000.00  

สวจ.  78 2558 

การประเมินประสิทธิภาพของเทคนิค 
PCR จากดีเอน็เอในไมโตคอนเดรีย
ส าหรับตรวจวินิจฉยัการติดเช้ือ  

Plasmodium falciparum 

อาจารยส์กล สุนนัทรา
ภรณ์ 

คณะเทคนิค
การแพทย ์ 

วิจยัประยกุต ์  หนา้ใหม ่ 12 
1 พ.ค. 59 -  
30 เม.ย. 60 

31 ก.ค. 60 98,995.00   130,995.00  

สวจ.  80 2558 
พาราเมทริกลายไทย: การศึกษา
คุณลกัษณะของแม่ลายไทยดว้ย
โปรแกรมปรับค่าพารามิเตอร์ 

ผศ.ดร.วลยัภรณ์ นาคพนัธ์ุ 
คณะสถาปัตยกรรม

ศาสตร์ 
ความรู้
พ้ืนฐาน    

ประสบการณ์ 12 
1 พ.ค. 59 -  
30 เม.ย. 60 

31 ก.ค. 60 63,430.00     95,430.00  

สวจ.  81 2558 

การศึกษาทางโลหิตวิทยาและระดบั
โมเลกุลของอลัฟาศูนยธ์าลสัซีเมียใน

นกัศึกษาเทคนิคการแพทย ์
มหาวิทยาลยัรังสิต 

อาจารย ์ดร.สมพล  
แพรพนัธ์  

คณะเทคนิค
การแพทย ์ 

ความรู้
พ้ืนฐาน    

หนา้ใหม ่ 12 
1 มิ.ย. 59 -  
31 พ.ค. 60  

31  ส.ค. 60 99,956.00   131,956.00  



สรุป รายนามคณาจารย์ผู้รับทุนอุดหนุนการวจิัยจากสถาบันวจิัย มหาวทิยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2558 รอบที่ 3  

ที ่ รหัส ปี เร่ือง ผู้วจิัย สังกดัวทิยาลยั/คณะ 
ประเภท
งานวจิัย 

ประเภทนักวจิัย 
ระยะเวลา 

(เดอืน) 

ระยะเวลาด าเนินงาน
วจิัยทีร่ะบุในสัญญา

รับทุน 

วนัส่งรายงาน
วจิัยฉบับ

สมบูรณ์ทีร่ะบุ
ในสัญญารับ

ทุน 

งบประมาณ
อนุมตั ิ(บาท) 

รวม 
งบประมาณ
ตามสัญญารับ
ทุน (บาท) 

สวจ.  82 2558 
การปรับตวัของวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอ่มท่ีมีต่อการเขา้สู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

อาจารย ์ดร.ณกมล   
จนัทร์สม 

คณะบริหารธุรกิจ วิจยัประยกุต ์ หนา้ใหม ่ 12 
18 เม.ย. 59 - 
17 ม.ค. 60 

16 เม.ย. 60 67,800.00     99,800.00  

สวจ.  83 2558 
การศึกษาฤทธ์ิของสารสกดัยา่นาง
แดงในการตา้นภาวะบาดเจบ็ของตบั

จากแอลกอฮอลใ์นหนูทดลอง 
อาจารยสุ์วิทย ์คล่องทะเล 

คณะเทคนิค
การแพทย ์ 

วิจยัประยกุต ์ หนา้ใหม ่ 12 
1 พ.ค. 59 -  
30 เม.ย. 60 

31 ก.ค. 60 99,939.00   131,939.00  

สวจ.  84 2558 

ฤทธ์ิยบัย ั้งเอนไซมไ์ทโรซิเนส ฤทธ์ิ
ตา้นอนุมูลอิสระ ฤทธ์ิตา้นการอกัเสบ
และฤทธ์ิยบัย ั้งแบคทีเรียก่อหนองของ
สารสกดัหยาบราเอนโดไฟทท่ี์แยก 
ไดจ้ากพืชและสาหร่ายป่าชายเลน 
อ าเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี 

อาจารยอ์มัพรรัตน์ 
ประไพวงศ ์

วิทยาลยัการแพทย์
แผนตะวนัออก 

วิจยัและ
พฒันา    

หนา้ใหม ่ 12 
1 พ.ค. 59 -  
30 เม.ย. 60 

31 ก.ค. 60 93,972.00   125,972.00  

สวจ.  85 2558 

การคดัแยกและลกัษณะสมบติัของ
แบคทีรีโอฟาจของ Acinetbacter 

Baumannii 
ท่ีติดเช้ือจากโรงพยาบาล 

รศ.ดร.ธีระศกัด์ิ พชัร
วิภาส 

คณะวิทยาศาสตร์ 
วิจยัและ
พฒันา    

ประสบการณ์ 12 
1 พ.ค. 59 -  
30 เม.ย. 60 

31 ก.ค. 60 120,000.00   152,000.00  

สวจ.  88 2558 
อุปกรณ์ตรวจวดัคล่ืนอลัตราโซนิ

คดว้ยคล่ืนแสงสัน่พอ้งแบบเซอร์เฟส 
พลาสมอน 

รศ.ดร.มนสั สงัวรศิลป์ คณะวิทยาศาสตร์ 
นวตักรรม/
ส่ิงประดิษฐ์ 

หนา้ใหม ่ 12 
1 มิ.ย. 59 -  
31 พ.ค. 60  

31 ส.ค. 60 181,840.00   213,840.00  

สวจ.  89 2558 
การออกแบบและสร้างระบบควบคุม

การเคล่ือนท่ีของหุ่นยนต ์
อาจารยย์ทุธนา ปีติธีรภาพ คณะวิทยาศาสตร์ 

นวตักรรม/
ส่ิงประดิษฐ์ 

ประสบการณ์ 12 
1 เม.ย. 59 -  
31 มี.ค. 60 

30 มิ.ย. 60 154,000.00   186,000.00  

สวจ.  90 2558 
การศึกษาฤทธ์ิตา้นการอกัเสบและ

ความเป็นพิษเฉียบพลนัของ 
ตน้ยา่นางแดง     

อาจารยว์าลุกา พลายงาม 
วิทยาลยัการแพทย์
แผนตะวนัออก 

ความรู้
พ้ืนฐาน    

ประสบการณ์ 12 
1 มิ.ย. 59 - 
31 พ.ค. 60 

31 ส.ค. 60 100,081.00   132,081.00  



สรุป รายนามคณาจารย์ผู้รับทุนอุดหนุนการวจิัยจากสถาบันวจิัย มหาวทิยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2558 รอบที่ 3  

ที ่ รหัส ปี เร่ือง ผู้วจิัย สังกดัวทิยาลยั/คณะ 
ประเภท
งานวจิัย 

ประเภทนักวจิัย 
ระยะเวลา 

(เดอืน) 

ระยะเวลาด าเนินงาน
วจิัยทีร่ะบุในสัญญา

รับทุน 

วนัส่งรายงาน
วจิัยฉบับ

สมบูรณ์ทีร่ะบุ
ในสัญญารับ

ทุน 

งบประมาณ
อนุมตั ิ(บาท) 

รวม 
งบประมาณ
ตามสัญญารับ
ทุน (บาท) 

สวจ.  91 2558 
ฤทธ์ิตา้นการอกัเสบของสารทุติยภูมิ

จากน ้าเล้ียงเช้ือเห็ดนมเสือ  
(Lignosus rhinocerus Cooke) 

อาจารย ์ดร.ธีรทศัน์ สุด
สาย 

วิทยาลยัการแพทย์
แผนตะวนัออก 

ความรู้
พ้ืนฐาน    

หนา้ใหม ่ 12 
1 มิ.ย. 59 -  
31 พ.ค. 60 

31 ส.ค. 60 105,222.00   137,222.00  

สวจ.  92 2558 

ผลของการใชแ้ป้งกลว้ยทดแทนแป้ง
สาลีบางส่วนท่ีมีต่อคุณภาพทาง
กายภาพและคุณภาพทางประสาท

สมัผสัของขนมปังขาไก่ 

ผศ.ก่ิงกมล ลีลาจารุวรรณ 
คณะเทคโนโลยี

อาหาร 
วิจยัประยกุต ์ ประสบการณ์ 12 

16 พ.ค. 59 - 
15 พ.ค. 60 

15 ส.ค. 60 72,000.00   104,000.00  

สวจ.  93 2558 

โครงการ การพฒันาระบบการดูแล
แบบประคบัประคองในผูป่้วยมะเร็ง

ระยะลุกลาม (ระยะท่ี 1) 

ผศ.ดร.อ าภาพร  
นามวงศพ์รหม 

คณะพยาบาลศาสตร์ 
วิจยัและ
พฒันา    

ประสบการณ์ 12 
1 มิ.ย. 59 -  
31 พ.ค. 60 

31 ส.ค. 60 331,840.00 

  724,430.00  
โครงการ การพฒันาระบบการดูแล
แบบประคบัประคองในผูป่้วยมะเร็ง

ระยะลุกลาม (ระยะท่ี 2) 

ผศ.ดร.อ าภาพร  
นามวงศพ์รหม 

คณะพยาบาลศาสตร์ 
วิจยัและ
พฒันา    

ประสบการณ์ 24 
1 มิ.ย. 60 -  
31 พ.ค. 62 

31 ส.ค. 62 360,590.00 

สวจ.  94 2558 

กระบวนการพฒันาและแกไ้ขปัญหา
ท่ีดินเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั กรณีศึกษาชุมชน
สร้างสรรคน์ครรังสิต อ าเภอเมือง 

จงัหวดัปทุมธานี 

อาจารย ์ดร.ชุลีรัตน ์ 
เจริญพร 

วิทยาลยันวตักรรม
สงัคม 

วิจยัและ
พฒันา 

ประสบการณ์ 8 
1 พ.ค. 59 -  
1 ธ.ค. 59 

1 ก.พ. 60 66,500.00     98,500.00  

สวจ.  95 2558 
การศึกษาความคงตวัระยะยาวของ
ต ารับสมุนไพรไทยสูตรยาลดความ

ดนั 

อาจารย ์ดร.ทศธน จรูญ
รัตน์ 

คณะเภสชัศาสตร์ วิจยัประยกุต ์ ประสบการณ์ 12 
1 พ.ค. 59 -  
1 พ.ค. 60 

31  ก.ค. 60 105,000.00   137,000.00  



สรุป รายนามคณาจารย์ผู้รับทุนอุดหนุนการวจิัยจากสถาบันวจิัย มหาวทิยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2558 รอบที่ 3  

ที ่ รหัส ปี เร่ือง ผู้วจิัย สังกดัวทิยาลยั/คณะ 
ประเภท
งานวจิัย 

ประเภทนักวจิัย 
ระยะเวลา 

(เดอืน) 

ระยะเวลาด าเนินงาน
วจิัยทีร่ะบุในสัญญา

รับทุน 

วนัส่งรายงาน
วจิัยฉบับ

สมบูรณ์ทีร่ะบุ
ในสัญญารับ

ทุน 

งบประมาณ
อนุมตั ิ(บาท) 

รวม 
งบประมาณ
ตามสัญญารับ
ทุน (บาท) 

สวจ.  96 2558 

ผลของการเปล่ียนแปลงมุมในแนว
ระนาบท่ีมีต่อการแยกคลองรากท่ีมี
การทบัซอ้นกนัของฟันกรามซ่ีท่ีหน่ึง 

และฟันกรามนอ้ยบน  

อาจารย ์ดร.ทญ.ปิยะนุช 
กรรณสูต  

คณะทนัต
แพทยศาสตร์   

วิจยัและ
พฒันา 

หนา้ใหม ่ 12 
1 พ.ค. 59 -  
30 เม.ย. 60 

31 ก.ค. 60 100,110.00   132,110.00  

สวจ.  97 2558 

การเปรียบเทียบวิธีตรวจฟันผท่ีุ
เหมาะสมกบัการวินิจฉยั 
ทางทนัตกรรมในปัจจุบนั 

อาจารย ์ทญ.จณญัญา   
เปล่ียนรังษี   

คณะทนัต
แพทยศาสตร์   

ความรู้
พ้ืนฐาน    

หนา้ใหม ่ 12 
1 เม.ย. 59 -  
31 มี.ค. 60 

30 มิ.ย. 60 41,702.00     73,702.00  

 


