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สรุป รายนามคณาจารย์ผู้รับทุนอุดหนุนการวจิัยจากสถาบันวจิัย มหาวทิยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2559 รอบที่ 2 

รหัส ปี เร่ือง ผู้วจิัย สังกดัวทิยาลยั/คณะ ประเภทงานวจิัย ประเภทนักวจิัย 
ระยะเวลา 

(เดอืน) 
ระยะเวลาด าเนินงานวจิัย
ทีร่ะบุในสัญญารับทุน 

วนัส่งรายงานวจิัย
ฉบับสมบูรณ์ที่
ระบุในสัญญารับ

ทุน 

งบประมาณ
อนุมตั ิ
(บาท) 

รวม 
งบประมาณ
ตามสัญญารับ
ทุน (บาท) 

16 2559 
ภาพสตรีทอาร์ตเพ่ือการส่ือสารการ

ท่องเท่ียวในเขตพ้ืนท่ียา่นเมืองเก่าปีนงั
และสงขลา 

รศ.ดร.กฤษณ์ ทองเลิศ 
วิทยาลยันิเทศ

ศาสตร์ 
ความรู้พ้ืนฐาน ประสบการณ์ 12 6 ธ.ค. 59 - 6 ธ.ค. 60 6 มี.ค. 61 50,720.00 100,720.00 

17 2559 

ทรัพยากรองคก์ารท่ีมีผลต่อ
ความสามารถดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศโลจิสติกส์และผลกระทบ
ท่ีมีต่อประสิทธิภาพของอุตสาหกรรม
ผูผ้ลิตช้ินส่วนยานยนตใ์นประเทศ

ไทย 

ผศ.ดร.พฒัน์ พิสิษฐเกษม คณะบริหารธุรกิจ วิจยัและพฒันา หนา้ใหม ่ 12 1 ม.ค. 60 - 30 ธ.ค. 60 30 มี.ค. 61 80,700.00 130,700.00 

18 2559 
การออกแบบเกา้อ้ีรถเขน็ไฟฟ้า

อจัฉริยะ 
รศ.นนัทชยั ทองแป้น 

คณะวิศวกรรมชีว
การแพทย ์

นวตักรรม/
ส่ิงประดิษฐ์ 

หนา้ใหม ่ 12 1 ม.ค. 60 - 30 ธ.ค. 60 30 มี.ค. 61 541,000.00 591,000.00 

19 2559 
การศึกษาออกแบบและสร้างอุปกรณ์
ช่วยเดินฟ้ืนฟกูารหดัเดินอจัฉริยะ

อตัโนมติั 
อ.พิชิตพล โชติกุลนนัทน ์

คณะวิศวกรรมชีว
การแพทย ์

นวตักรรม/
ส่ิงประดิษฐ์ 

ประสบการณ์ 12 1 ม.ค. 60 - 30 ธ.ค. 60 30 มี.ค. 61 256,000.00 306,000.00 

21 2559 
การศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมในการ

สกดัสารส าคญัปริมาณสูงในพืชกญัชา 
รศ.ดร.นริศา ค าแก่น คณะเภสชัศาสตร์ วิจยัและพฒันา ประสบการณ์ 12 1 พ.ค. 60 - 30 เม.ย. 61 31 ก.ค. 61 157,500.00 207,500.00 

22 2559 

ผลของ ∆9-tetrahydrocannabinol จาก
ตน้กญัชา ต่อการยบัย ั้งมะเร็งทางเดิน

น ้าดี ในสตัวท์ดลอง 
ผศ.ดร.สุรางค ์ลีละวฒัน ์ คณะเภสชัศาสตร์ วิจยัประยกุต ์ ประสบการณ์ 12 1 พ.ค. 60 - 30 เม.ย. 61 31 ก.ค. 61 443,300.00 493,300.00 
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รหัส ปี เร่ือง ผู้วจิัย สังกดัวทิยาลยั/คณะ ประเภทงานวจิัย ประเภทนักวจิัย 
ระยะเวลา 

(เดอืน) 
ระยะเวลาด าเนินงานวจิัย
ทีร่ะบุในสัญญารับทุน 

วนัส่งรายงานวจิัย
ฉบับสมบูรณ์ที่
ระบุในสัญญารับ

ทุน 

งบประมาณ
อนุมตั ิ
(บาท) 

รวม 
งบประมาณ
ตามสัญญารับ
ทุน (บาท) 

23 2559 
การพฒันาต ารับสเปรยฉี์ดพน่ในช่อง

ปากจากสารสกดักญัชา 
อ.วรวรรณ สายงาม คณะเภสชัศาสตร์ วิจยัและพฒันา หนา้ใหม ่ 12 1 พ.ค. 60 - 30 เม.ย. 61 31 พ.ค. 61 148,771.00 198,771.00 

24 2559 

ปัจจยัความส าเร็จ และคุณลกัษณะของ
ผูป้ระกอบการ ท่ีมีอิทธิพลต่อ

ความส าเร็จขององคก์ารธุรกิจเกษตร
ในประเทศไทย 

ดร.ปิยภรณ์ ชูชีพ คณะบริหารธุรกิจ วิจยัและพฒันา หนา้ใหม ่ 12 1 ม.ค. 60 - 30 ธ.ค. 60 30 มี.ค. 61 82,550.00 132,550.00 

25 2559 

การประเมินประสิทธิภาพการเป็น
แอนติเจน ของโปรตีนลูกผสม GroEL 

ของเช้ือ Burkholderia     
pseudomallei  เพื่อวินิจฉยัโรคเมลิ

ออยด ์โดย indirect ELISA plate, Dot 
blot ELISA และ indirect     
hemagglutination  assay 

รศ.ดร.กญัญนนัทน ์
กฤษศิริวฒิุนนัท ์

คณะเทคนิค
การแพทย ์

วิจยัประยกุต ์ ประสบการณ์ 12 15 ม.ค. 60 - 15 ม.ค. 61 15 เม.ย. 61 134,000.00 184,000.00 

26 2559 

โครงการวิจยัเพ่ือสร้างงานศิลปะ
เคล่ือนไหว 2 มิติ ชุด “ขวาน า ซา้ยตาม 
ขวาชิด” เพื่อแสดงน าเสนอชุดวาท
กรรมการผลิตซ ้าในแวดวงการศึกษา
สมยัใหม่ภายใตร้ะบบทุนนิยมใน

สงัคม 

อ.ภทัร นิมมล คณะดิจิทลัอาร์ต งานสร้างสรรค ์ หนา้ใหม ่ 12 1 ม.ค. 60 - 30 ธ.ค. 60 30 มี.ค. 61 73,000.00 123,000.00 

27 2559 
การพฒันาต ารับระบบกระจายตวัของ
พอลิเมอร์ก่อฟิลม์ท่ีมีส่วนผสมของ
สารสกดัจากบวับกเพ่ือใชท้างผิวหนงั 

อ.จิตรดี ลุประสงค ์ คณะเภสชัศาสตร์ วิจยัและพฒันา ประสบการณ์ 12 1 ม.ค. 60 - 30 ธ.ค. 60 30 มี.ค. 61 144,000.00 194,000.00 
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รหัส ปี เร่ือง ผู้วจิัย สังกดัวทิยาลยั/คณะ ประเภทงานวจิัย ประเภทนักวจิัย 
ระยะเวลา 

(เดอืน) 
ระยะเวลาด าเนินงานวจิัย
ทีร่ะบุในสัญญารับทุน 

วนัส่งรายงานวจิัย
ฉบับสมบูรณ์ที่
ระบุในสัญญารับ

ทุน 

งบประมาณ
อนุมตั ิ
(บาท) 

รวม 
งบประมาณ
ตามสัญญารับ
ทุน (บาท) 

28 2559 

องคป์ระกอบทางเคมีและฤทธ์ิทาง
ชีวภาพของน ้ามนัระเหยง่ายจากเหงา้
ของพืชในสกุล Curcuma ในประเทศ

ไทย 

ดร.อรวรรณ เฑียรฆพ์งษ ์ คณะเภสชัศาสตร์ วิจยัและพฒันา หนา้ใหม ่ 12 1 ม.ค. 60 - 31 ธ.ค. 60 31 มี.ค. 61 100,000.00 150,000.00 

30 2559 
ปัจจยัสนบัสนุนทางสถาปัตยกรรมท่ี
ส่งผลต่อความส าเร็จของธุรกิจ Hostel 

อาจารยธี์ร์ นภินธากร 
สถาปัตยกรรม

ศาสตร์ 
ความรู้พ้ืนฐาน หนา้ใหม ่ 12 1 ม.ค. 60 - 30 ธ.ค. 60 30 มี.ค. 61 70,600.00 120,600.00 

31 2559 
วิเคราะห์ตวัละครหลกัภาพยนตร์ไทย
ผลงานก ากบัโดย บรรจง  ปิสญัธนะ

กูล 
อาจารยว์าจวิมล  เดชเกตุ 

วิทยาลยันิเทศ
ศาสตร์ 

ความรู้พ้ืนฐาน หนา้ใหม ่ 12 4 ม.ค. 60 - 4 ธ.ค. 60 30 มี.ค. 61 37,000.00 87,000.00 

33 2559 

การพฒันาแป้งฝุ่ นผดัหนา้จากแป้ง
เทา้ยายม่อมและการประเมิน

ประสิทธิภาพในการควบคุมความมนั
บนใบหนา้ของต ารับ 

อ.ตุลย ์ชูสุทธ์ิ คณะเภสชัศาสตร์ วิจยัและพฒันา หนา้ใหม ่ 12 1 ก.พ.60 - 31 ม.ค. 61 31 ม.ค. 61 176,886.00 226,886.00 

36 2559 
อุปกรณ์ตรวจและถ่ายภาพช่องคอ

แบบดิจิตอลและพกพาได ้
ดร.ส่ือจิตต ์ เพช็ร์ประสาน 

คณะวิศวกรรมชีว
การแพทย ์

นวตักรรมและ
ส่ิงประดิษฐ์ 

หนา้ใหม ่ 12 1 ม.ค. 60 - 30 ธ.ค. 60 31 มี.ค. 61 220,000.00 270,000.00 

37 2559 
ค่านิยมทางสงัคมและการสร้าง

ความหมายท่ีสะทอ้นผา่นข่าวกีฬา
โอลิมปิก 2016 ในหนงัสือพิมพไ์ทย 

ผศ.ดร.สรพงษ ์วงศธี์ระ
ธรณ์ 

วิทยาลยันิเทศ
ศาสตร์ 

ความรู้พ้ืนฐาน หนา้ใหม ่ 12 1 ม.ค. 60 - 30 ธ.ค. 60 30 มี.ค. 61 30,500.00 80,500.00 

38 2559 

พฒันาผลิตภณัฑพ์าสตา้เสริมเส้นใย
และสารอาหารจากแป้งถัว่ขาว
ทดแทนแป้งสาลีบางส่วน 

อ.ธีรกญัญา  ตั้งสุวรรณ
รังษี 

วิทยาลยัการ
ท่องเท่ียวและการ

บริการ 
วิจยัและพฒันา หนา้ใหม ่ 12 1 ม.ค. 60 - 30 ธ.ค. 60 31 มี.ค. 61 83,018.00 133,018.00 
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สรุป รายนามคณาจารย์ผู้รับทุนอุดหนุนการวจิัยจากสถาบันวจิัย มหาวทิยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2559 รอบที่ 2 

รหัส ปี เร่ือง ผู้วจิัย สังกดัวทิยาลยั/คณะ ประเภทงานวจิัย ประเภทนักวจิัย 
ระยะเวลา 

(เดอืน) 
ระยะเวลาด าเนินงานวจิัย
ทีร่ะบุในสัญญารับทุน 

วนัส่งรายงานวจิัย
ฉบับสมบูรณ์ที่
ระบุในสัญญารับ

ทุน 

งบประมาณ
อนุมตั ิ
(บาท) 

รวม 
งบประมาณ
ตามสัญญารับ
ทุน (บาท) 

39 2559 

การพฒันาและประเมินผลแนวปฏิบติั
ทางการพยาบาลเพ่ือป้องกนัการเกิด
ภาวะซึมเศร้าหลงัคลอดในชุมชน
ต าบลหลกัหก อ าเภอเมือง จงัหวดั

ปทุมธานี 

อ.คชารัตน์  ปรีชล 
คณะพยาบาล

ศาสตร์ 
วิจยัและพฒันา หนา้ใหม ่ 12 1 ม.ค. 60 - 31 ธ.ค. 60 31 มี.ค. 61 23,000.00 73,000.00 

40 2559 
ทกัษะท่ีจ าเป็น: ท าไมปริญญาศึกษา
ศาสตรมหาบณัฑิตจึงจ าเป็นกบั

ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

ดร.พรรณรัตน วรรณ
สวสัด์ิกุล เคดิช 

คณะศึกษาศาสตร์ วิจยัประยกุต ์ หนา้ใหม ่ 12 29 ธ.ค. 59 - 29 ธ.ค. 60 29 มี.ค. 61 74,500.00 124,500.00 

 

  
  
  
  

 


