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สรุป รายนามคณาจารย์ผู้รับทุนอุดหนุนการวจิัยจากสถาบันวจิัย มหาวทิยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2559 รอบที่ 3 

รหัส ปี เร่ือง ผู้วจิัย 
สังกดัวทิยาลยั/

คณะ 
ประเภทงานวจิัย ประเภทนักวจิัย 

ระยะเวลา 
(เดอืน) 

ระยะเวลาด าเนินงานวจิัยที่
ระบุในสัญญารับทุน 

วนัส่งรายงาน
วจิัยฉบับ

สมบูรณ์ทีร่ะบุ
ในสัญญารับทุน 

งบประมาณ
อนุมตั ิ(บาท) 

รวม 
งบประมาณ
ตามสัญญา
รับทุน (บาท) 

42 2559 
การพฒันาเน้ือลองกองอบแห้งแบบ

ระเหิด 
ผศ.วนิดา  โอศิริพนัธ์ุ 

คณะเทคโนโลยี
อาหาร 

วิจยัและพฒันา ประสบการณ์ 12 1 ม.ค. 60 - 30 ธ.ค. 60 30 มี.ค. 61 65,970.00 115,970.00 

43 2559 
ผลของไอออนโลหะท่ีปลดปล่อย
จากมินิสกรูต่อการสร้างและท างาน

ของเซลลส์ลายกระดูก 
อ.ทญ.หทยัชนก  เจริญพงศ ์

คณะทนัต
แพทยศาสตร์ 

ความรู้พ้ืนฐาน ประสบการณ์ 12 18 เม.ย. 60 - 17 เม.ย. 61 18 ก.ค. 61 161,500.00 211,500.00 

44 2559 

ผลของสารสะเทินท่ีพฒันาข้ึนใหม่
ต่อค่าแรงยดึเฉือนและลกัษณะ

พ้ืนผิวของเฟลสปาติกพอร์สเลนท่ี
ถูกกดัดว้ยกรดไฮโดรฟลูออริก 

ผศ.ทพ.ดร.ตุลย ์ ศรีอมัพร 
คณะทนัต

แพทยศาสตร์ 
วิจยัประยกุต ์ หนา้ใหม ่ 12 1 ม.ค. 60 - 30 ธ.ค. 60 30 มี.ค. 61 135,800.00 185,800.00 

45 2559 

 
การประเมินเรซินมอดิฟายดก์ลาส
ไอโอโนเมอร์ ซีเมนต ์ตน้แบบ RU-

HBM1 ทางคลินิก 

ศ.ทญ.ละอองทอง   วชัราภยั 
คณะทนัต

แพทยศาสตร์ 
วิจยัประยกุต ์ ประสบการณ์ 12 1 ม.ค. 60 - 30 ธ.ค. 60 30 มี.ค. 61 118,000.00 168,000.00 

46 2559 
การเคล่ือนกลอ้งเพื่อส่ือความหมาย
ของรายการสารคดีท่องเท่ียววิวไฟน์

เดอร์ 
อ.วรวฒิุ อ่อนน่วม 

วิทยาลยันิเทศ
ศาสตร์ 

ความรู้พ้ืนฐาน หนา้ใหม ่ 12 1 มิ.ย. 60 - 31 พ.ค. 61 31 ส.ค. 61 34,700.00 84,700.00 

47 2559 

ผลของสารท าความสะอาดพ้ืนผิว
และเรซินซีเมนตต่์อค่าก าลงัยดึเฉือน
ของเซอร์โคเนียท่ีมีการปนเป้ือน

พ้ืนผิว 

อ.ทพ.ทกัษสิ์ทธ์ิ จรัสแสง
ไพศาล 

คณะทนัต
แพทยศาสตร์ 

ความรู้พ้ืนฐาน หนา้ใหม ่ 12 1 พ.ค. 60 - 30 เม.ย. 61 31 ก.ค. 61 122,600.00 172,600.00 

48 2559 
การพฒันาคุณภาพผลิตภณัฑน์ ้าพริก

ผดั 
ดร.ขวญัหทยั แช่ทอง 

คณะเทคโนโลยี
อาหาร 

วิจยัและพฒันา หนา้ใหม ่ 12 1 พ.ค. 60 - 30 เม.ย. 61 31 ก.ค. 61 83,425.00 133,425.00 
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สรุป รายนามคณาจารย์ผู้รับทุนอุดหนุนการวจิัยจากสถาบันวจิัย มหาวทิยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2559 รอบที่ 3 

รหัส ปี เร่ือง ผู้วจิัย 
สังกดัวทิยาลยั/

คณะ 
ประเภทงานวจิัย ประเภทนักวจิัย 

ระยะเวลา 
(เดอืน) 

ระยะเวลาด าเนินงานวจิัยที่
ระบุในสัญญารับทุน 

วนัส่งรายงาน
วจิัยฉบับ

สมบูรณ์ทีร่ะบุ
ในสัญญารับทุน 

งบประมาณ
อนุมตั ิ(บาท) 

รวม 
งบประมาณ
ตามสัญญา
รับทุน (บาท) 

50 2559 
สารสกดัหอมแดงบรรจุในอนุภาค
นาโนไขมนัส าหรับประยกุตใ์ชท้าง
เวชส าอางโดยใชวิ้ธีไมโครอิมลัชนั 

ดร.ภทัทวฒัน์ มณีวฒัน
ภิญโญ 

คณะเภสชัศาสตร์ วิจยัและพฒันา ประสบการณ์ 12 1 พ.ค. 60 - 30 เม.ย. 61 30 ก.ค. 61 159,500.00 209,500.00 

52 2559 
ประติมากรรมร่วมสมยั : การศึกษา
ความเป็นเมืองในจงัหวดัปทุมธานี 

อ.ธิติพงษ ์เน่ืองพิมพ ์ คณะดิจิทลัอาร์ต งานสร้างธสรรค ์ หนา้ใหม ่ 12 15 พ.ค. 60 - 14 พ.ค. 61 15 ส.ค. 61 131,190.00 181,190.00 

53 2559 
โครงการวิจยัการบริหารเชิงกลยทุธ์
ประเทศไทยของรัฐบาลหลงัการ

เลือกตั้ง 

ผศ.ดร.พลเรือตรี วิโรจน์  
พิมานมาศสุริยา 

วิทยาลยั
นวตักรรมสงัคม 

วิจยัและพฒันา ประสบการณ์ 10 1 พ.ค. 60 - 28 ก.พ. 61 31 พ.ค. 61 66,380.00 116,380.00 

54 2559 
บทบาทของมหาวิทยาลยัรังสิตกบั
การขบัเคล่ือนสงัคมธรรมาธิปไตย 

ดร.สุริยะใส กตะศิลา 
วิทยาลยั

นวตักรรมสงัคม 
งานสร้างสรรค ์ หนา้ใหม ่ 12 1 พ.ค. 60 - 30 เม.ย. 61 31 ก.ค. 61 97,100.00 147,100.00 

55 2559 
กลยทุธ์การตั้งช่ือตราสินคา้หน่ึง

ต าบลหน่ึงผลิตภณัฑร์ะดบั 5 ดาวใน
ประเทศไทย 

ผศ.แน่งนอ้ย  บุญยเนตร 
วิทยาลยันิเทศ

ศาสตร์ 
วิจยัประยกุต ์ ประสบการณ์ 12 1 พ.ค. 60 - 30 เม.ย. 61 31 ก.ค. 61 16,000.00 66,000.00 

56 2559 
การศึกษาคุณสมบติัความเป็นพรีไบ
โอติกของพืชธรรมชาติในประเทศ

ไทย 
ผศ.ดร.พรรณนภา เภาทอง 

คณะเทคนิค
การแพทย ์

วิจยัและพฒันา ประสบการณ์ 12 1 พ.ค. 60 - 30 เม.ย. 61 31 ก.ค. 61 120,000.00 170,000.00 

57 2559 

ภาวะผูน้ าและวิธีการให้ค  าปรึกษา
แนะน าท่ีพึงประสงค:์ กรณีศึกษา
ผูใ้ห้ค  าปรึกษาในศูนยใ์ห้ค  าปรึกษา
แนะน าและประสานการประชุมเพื่อ
แกไ้ข บ าบดั ฟ้ืนฟเูด็ก เยาวชนและ

ครอบครัว ศาลเยาวชนและ
ครอบครัวจงัหวดัสมุทรสาครและ

จงัหวดัใกลเ้คียง 

ดร.อภิรัตน์ กงัสดารพร 
วิทยาลยั

นวตักรรมสงัคม 
วิจยัและพฒันา หนา้ใหม ่ 6 1 พ.ค. 60 - 31 ต.ค. 60 31 มี.ค. 61 41,800.00 91,800.00 
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รหัส ปี เร่ือง ผู้วจิัย 
สังกดัวทิยาลยั/

คณะ 
ประเภทงานวจิัย ประเภทนักวจิัย 

ระยะเวลา 
(เดอืน) 

ระยะเวลาด าเนินงานวจิัยที่
ระบุในสัญญารับทุน 

วนัส่งรายงาน
วจิัยฉบับ

สมบูรณ์ทีร่ะบุ
ในสัญญารับทุน 

งบประมาณ
อนุมตั ิ(บาท) 

รวม 
งบประมาณ
ตามสัญญา
รับทุน (บาท) 

59 2559 

การศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งการ
ท างานของเอนไซมโ์คลีนเอสเตอ
เรสในเลือดท่ีเปล่ียนไปกบัการเกิด
ภาวะเครียดออกซิเดชนัในแรงงาน
ภาคการเกษตรเพ่ือน าไปสู่แนวทาง

ป้องกนั 

ดร.ภูมภสัส์ พทุธ์ผดุงวิพล 
คณะเทคนิค
การแพทย ์

ความรู้พ้ืนฐาน ประสบการณ์ 9 1 ม.ค. 60 - 30 ก.ย. 60 31 ธ.ค. 60 87,822.00 137,822.00 

60 2559 
กลยทุธ์การส่ือสารเพ่ือสร้างการมี
ส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนปากน ้า
ประแส อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง 

อ.ตรีรัตน์  นิลรัตน ์
วิทยาลยันิเทศ

ศาสตร์ 
ความรู้พ้ืนฐาน หนา้ใหม ่ 12 1 พ.ค. 60 - 30 เม.ย. 61 30 มี.ค. 61 34,300.00 84,300.00 

61 2559 
การลดความเหล่ือมล ้าดา้นการเขา้ถึง
ความยติุธรรมในสังคมไทยโดย

ยติุธรรมชุมชน 

ผศ.ดร.สญัญพงศ ์ล่ิม
ประเสริฐ 

คณะนิติศาสตร์ วิจยัและพฒันา ประสบการณ์ 12 1 พ.ค. 60 - 30 เม.ย. 61 31 ก.ค. 61 76,200.00 126,200.00 

62 2559 

ผลของสารสกดัยา่นางแดงต่อการ
เคล่ือนท่ีและการตายแบบอะพอพ
โทซิสของเซลลม์ะเร็งตบัชนิด 

HepG2 

อ.พรทิพย ์ เพลินศิลป์ 
คณะเทคนิค
การแพทย ์

วิจยัประยกุต ์ หนา้ใหม ่ 12 1 พ.ค. 60 - 31 พ.ค. 61 31 ส.ค. 61 99,930.00 149,930.00 

63 2559 
การศึกษาการออกเสียงภาษาไทย
ของอาจารยใ์นมหาวิทยาลยัรังสิต 

อ.จิรพร รักษาพล คณะศิลปศาสตร์ ความรู้พ้ืนฐาน หนา้ใหม ่ 12 21 ส.ค. 60 - 20 ส.ค. 61 20 พ.ย. 61 30,190.00 80,190.00 

64 2559 
การเตรียมน ้ายางธรรมชาติโปรตีน
ต ่าดว้ยสารเคมีและการประยกุตใ์ช้

งาน 
ผศ.ดร.สุพฒัน์  มูลสิน คณะวิทยาศาสตร์ วิจยัและพฒันา ประสบการณ์ 12 1 พ.ค. 60 - 30 เม.ย. 61 30 ก.ค. 61 101,593.00 151,593.00 

66 2559 
เคร่ืองผสมยางมะตอยกบัน ้า

ยางพาราส าหรับห้องปฏิบติัการ
วิศวกรรมการทาง 

ผศ.สมศกัด์ิ เอ้ืออชัฌาสยั 
วิทยาลยั

วิศวกรรมศาสตร์ 
นวตักรรม/
ส่ิงประดิษฐ์ 

ประสบการณ์ 12 1 พ.ค. 60 - 30 เม.ย. 61 31 ก.ค. 61 57,595.00 107,595.00 
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รหัส ปี เร่ือง ผู้วจิัย 
สังกดัวทิยาลยั/

คณะ 
ประเภทงานวจิัย ประเภทนักวจิัย 

ระยะเวลา 
(เดอืน) 

ระยะเวลาด าเนินงานวจิัยที่
ระบุในสัญญารับทุน 

วนัส่งรายงาน
วจิัยฉบับ

สมบูรณ์ทีร่ะบุ
ในสัญญารับทุน 

งบประมาณ
อนุมตั ิ(บาท) 

รวม 
งบประมาณ
ตามสัญญา
รับทุน (บาท) 

68 2559 
ประสิทธิภาพของกากน ้าตาลจาก
ออ้ยต่อจุลินทรียโ์ปรไบโอติกส์ 

อ.ลุกมาน สือรี คณะเภสชัศาสตร์ วิจยัและพฒันา หนา้ใหม ่ 12 1 ก.ค. 60 - 30 มิ.ย. 61 30 ก.ย. 61 103,000.00 153,000.00 

69 2559 

การประเมินผลตอบแทนทางสงัคม
แบบชุมชนมีส่วนร่วมของการ
พฒันาวิสาหกิจชุมชนเกาะกก 
เทศบาลเมืองมาบตาพดุ จงัหวดั

ระยอง 

อ.ภิมุข จนัทร์งาม คณะบญัชี วิจยัและพฒันา หนา้ใหม ่ 12 1 พ.ค. 60 - 30 เม.ย. 61 31 ก.ค. 61 311,000.00 361,000.00 

70 2559 
เศรษฐกิจผิดกฎหมายกบัการฟอก

เงินในประเทศไทย 
ผศ.ดร.รัตพงษ ์สอนสุภาพ 

วิทยาลยั
นวตักรรมสงัคม 

วิจยัและพฒันา ประสบการณ์ 12 1 พ.ค. 60 - 30 เม.ย. 61 31 ก.ค. 61 77,000.00 127,000.00 

71 2559 

ความแปรผนัของจ านวนชุดดีเอน็เอ
ของยนี Glutathione –S- transferase  
ชนิด M1 และ T1 ในผูป่้วยมะเร็ง

เซลลต์บัชาวไทย 

ผศ.ดร.ธเนศ พงศธี์รัตน์ คณะวิทยาศาสตร์ วิจยัประยกุต ์ ประสบการณ์ 12 1 พ.ค. 60 - 28 ก.พ. 61 30 มี.ค. 61 92,000.00 125,000.00 

72 2559 
การปรับตวัของผูผ้ลิตรายการ

วิทยกุระจายเสียงเพ่ือการเปล่ียนผา่น
สู่การออกอากาศออนไลน์ 

อ.พรนภา  แกว้ลาย 
วิทยาลยันิเทศ

ศาสตร์ 
ความรู้พ้ืนฐาน หนา้ใหม ่ 12 1 พ.ค. 60 - 30 เม.ย. 61 31 ก.ค. 61 25,500.00 68,500.00 

74 2559 

ศึกษาเปรียบเทียบขั้นของการใช้
เคร่ืองมือทางบญัชีบริหารของ
อุตสาหกรรมไทยขนาดใหญ่ตาม
แนวคิดของสมาพนัธ์นกับญัชี
ระหวา่งประเทศเร่ืองวิวฒันาการ
ของการบญัชีบริหาร และผลการ

ด าเนินงานของธุรกิจ 
 

ผศ.ดร.น่ิมนวล วิเศษสรรพ ์ คณะบญัชี ความรู้พ้ืนฐาน ประสบการณ์ 12 1 ม.ค. 60 - 30 ธ.ค. 60 31 มี.ค. 61 134,500.00 184,500.00 



สรุป รายนามคณาจารย์ผู้รับทุนอุดหนุนการวจิัยจากสถาบันวจิัย มหาวทิยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2559 รอบที่ 3                                                                                                                                                                 หนา้ 5 จาก 6 
 

สรุป รายนามคณาจารย์ผู้รับทุนอุดหนุนการวจิัยจากสถาบันวจิัย มหาวทิยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2559 รอบที่ 3 

รหัส ปี เร่ือง ผู้วจิัย 
สังกดัวทิยาลยั/

คณะ 
ประเภทงานวจิัย ประเภทนักวจิัย 

ระยะเวลา 
(เดอืน) 

ระยะเวลาด าเนินงานวจิัยที่
ระบุในสัญญารับทุน 

วนัส่งรายงาน
วจิัยฉบับ

สมบูรณ์ทีร่ะบุ
ในสัญญารับทุน 

งบประมาณ
อนุมตั ิ(บาท) 

รวม 
งบประมาณ
ตามสัญญา
รับทุน (บาท) 

75 2559 

หลกัการตีความกฎหมาย : 
กรณีศึกษา ผูป้ระกอบกิจการ ใน
พระราชบญัญติัภาพยนตร์และวีดิ

ทศัน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ผศ.ดร.มงคล  เทียนประเทือง
ชยั 

คณะนิติศาสตร์ วิจยัประยกุต ์ ประสบการณ์ 12 1 พ.ค. 60 - 30 เม.ย. 61 31 ก.ค. 61 26,100.00 76,100.00 

77 2559 

ประสิทธิผลของโปรแกรมการ
ส่งเสริมสุขภาพ ต่อพฤติกรรมการ
บริโภคอาหาร พฤติกรรมการออก
ก าลงักายน ้าหนกัตวัของนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาตอนปลาย 

อ.ชนิดาภา  วงศรั์กษา 
คณะพยาบาล

ศาสตร์ 
ความรู้พ้ืนฐาน หนา้ใหม ่ 12 1 มิ.ย. 60 - 30 มิ.ย. 61 30 ก.ย. 61 16,000.00 66,000.00 

78 2559 

การส่ือสารขา้มวฒันธรรมและการ
ปรับตวัของนกัศึกษาจีนท่ีเขา้มา

ศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัเอกชนของ
ประเทศไทย 

ผศ.ดร.ดวงทิพย ์เจริญรุกข ์
วิทยาลยันิเทศ

ศาสตร์ 
วิจยัและพฒันา ประสบการณ์ 12 1 ม.ค. 60 - 30 ธ.ค. 60 30 มี.ค. 61 50,925.00 100,925.00 

79 2559 
องคป์ระกอบศิลป์ของภาพถ่าย

โฆษณารถยนตใ์นหนงัสือพิมพไ์ทย 
อ.พรหมพงษ ์แกว้ดวงเด่น 

วิทยาลยันิเทศ
ศาสตร์ 

วิจยัองคค์วามรู้ หนา้ใหม ่ 12 20 เม.ย. 60 - 20 เม.ย. 61 20 มิ.ย. 61 20,000.00 70,000.00 

81 2559 

การศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมของจุล
ชีพในการสร้าง 

Polyhydroxylalkanoate-co polymer 
โดย fed batch fermentation 

รศ.ดร.วิมล ชอบช่ืนชม 
คณะเทคนิค
การแพทย ์

วิจยัและพฒันา ประสบการณ์ 12 1 พ.ค. 60 - 30 เม.ย. 61 31 ก.ค. 61 147,000.00 197,000.00 

82 2559 

การพฒันาระบบประเมินผลแบบ
อตัโนมติัของการจดัคอลลิเมเตอร์
และล ารังสีส าหรับเคร่ืองเอกซเรย์

ทางดา้นวินิจฉยั 

อ.สุระบดี บุญใส รังสีเทคนิค 
นวตักรรม/
ส่ิงประดิษฐ์ 

หนา้ใหม ่ 12 1 พ.ค. 60 - 30 เม.ย. 61 30 ก.ค. 61 77,900.00 127,900.00 



สรุป รายนามคณาจารย์ผู้รับทุนอุดหนุนการวจิัยจากสถาบันวจิัย มหาวทิยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2559 รอบที่ 3                                                                                                                                                                 หนา้ 6 จาก 6 
 

สรุป รายนามคณาจารย์ผู้รับทุนอุดหนุนการวจิัยจากสถาบันวจิัย มหาวทิยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2559 รอบที่ 3 

รหัส ปี เร่ือง ผู้วจิัย 
สังกดัวทิยาลยั/

คณะ 
ประเภทงานวจิัย ประเภทนักวจิัย 

ระยะเวลา 
(เดอืน) 

ระยะเวลาด าเนินงานวจิัยที่
ระบุในสัญญารับทุน 

วนัส่งรายงาน
วจิัยฉบับ

สมบูรณ์ทีร่ะบุ
ในสัญญารับทุน 

งบประมาณ
อนุมตั ิ(บาท) 

รวม 
งบประมาณ
ตามสัญญา
รับทุน (บาท) 

83 2559 
ชุดจ าลองหนา้จอควบคุม  

เคร่ืองตรวจเอกซเรยค์อมพิวเตอร์
ส าหรับนกัศึกษารังสีเทคนิค 

อ.ณฐัพงศ ์ ด่านธนวฒัน์ รังสีเทคนิค 
นวตักรรม/
ส่ิงประดิษฐ์ 

หนา้ใหม ่ 12 1 พ.ค. 60 - 30 เม.ย. 61 30 ก.ค. 61 63,000.00 113,000.00 

84 2559 
เศรษฐกิจใตดิ้นท่ีผิดกฎหมาย: 

กรณีศึกษาธุรกรรมบ่อนขนาดเล็ก
ในชุมชน 

ดร.ศรัณย ์ธิติลกัษณ์ 
วิทยาลยั

นวตักรรมสงัคม 
วิจยัและพฒันา หนา้ใหม ่ 12 1 มิ.ย. 60 - 31 พ.ค. 61 31 ส.ค. 61 79,600.00 129,600.00 

  
  
  
  

 


