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สรุป รายนามคณาจารย์ผู้รับทุนอุดหนุนการวจิัยจากสถาบันวจิัย มหาวทิยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2560 รอบที่ 1  

รหัส ปี เร่ือง ผู้วจิัย สังกดัวทิยาลยั/คณะ 
ประเภท
งานวจิัย 

ประเภท
นักวจิัย 

ระยะเวลา 
(เดอืน) 

ระยะเวลาด าเนินงาน
วจิัยที่ระบุในสัญญารับ

ทุน 

วนัส่งรายงาน
วจิัยฉบับ

สมบูรณ์ที่ระบุ
ในสัญญารับ

ทุน 

งบประมาณ
อนุมัติ 
(บาท) 

รวม 
งบประมาณ
ตามสัญญารับ
ทุน (บาท) 

1 2560 
การสกดัและทดสอบฤทธ์ิการ

สมานแผลของเพปไทด์จากร าขา้ว
เพ่ือน ามาเตรียมแผน่ฟิลม์เบ้ืองตน้ 

ดร.ธนิยา  วณัณคุปต ์ คณะเภสชัศาสตร์ 
วิจยัและ
พฒันา 

หนา้ใหม ่ 12 1 พ.ย. 60 - 1 ต.ค. 61 31 ม.ค. 62 112,250.00 162,250.00 

2 2560 

การศึกษาความชุกของระยะ
สืบพนัธุ์แบบอาศยัเพศของเช้ือ

มาลาเรียชนิด 
Plasmodium falciparum และ 
Plasmodium vivax ในแหล่ง
ระบาดของเช้ือมาลาเรียใน

ประเทศไทยดว้ยเทคนิคทางอณู
ชีววิทยา 

ดร.พงศกร มาตยวิ์เศษ 
คณะเทคนิค
การแพทย ์

ความรู้
พ้ืนฐาน 

หนา้ใหม ่ 10 15 ก.ย. 60 - 14 ก.ย. 61 15 ธ.ค. 61 82,500.00 132,500.00 

3 2560 

การใชส้ารสกดัคลา้ยเพคตินจาก
เปลือกทุเรียนเพ่ือใชเ้ป็นชั้นเมท
ริกซ์ส าหรับแผน่แปะผิวหนงั

นิโคติน 

ผศ.ดร.จิระพรชยั  
สุขเสรี 

คณะเภสชัศาสตร์ 
วิจยัและ
พฒันา 

ประสบการณ์ 12 1 ก.ย. 60 - 31 ส.ค. 61 30 พ.ย. 61 210,000.00 260,000.00 

4 2560 

การพฒันาวิธีวิเคราะห์ปริมาณ
สารส าคญัในต ารับยาสมุนไพร
ไทยเบญจโลกวิเชียรดว้ยวิธี 

HPLC-DAD fingerprint 

อ.ดร.ภก.ปฐม  
โสมวงศ ์

คณะเภสชัศาสตร์ 
วิจยัและ
พฒันา 

ประสบการณ์ 12 1 ก.ย. 60 - 31 ส.ค. 61 30 พ.ย. 61 122,000.00 172,000.00 
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สรุป รายนามคณาจารย์ผู้รับทุนอุดหนุนการวจิัยจากสถาบันวจิัย มหาวทิยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2560 รอบที่ 1  

รหัส ปี เร่ือง ผู้วจิัย สังกดัวทิยาลยั/คณะ 
ประเภท
งานวจิัย 

ประเภท
นักวจิัย 

ระยะเวลา 
(เดอืน) 

ระยะเวลาด าเนินงาน
วจิัยที่ระบุในสัญญารับ

ทุน 

วนัส่งรายงาน
วจิัยฉบับ

สมบูรณ์ที่ระบุ
ในสัญญารับ

ทุน 

งบประมาณ
อนุมัติ 
(บาท) 

รวม 
งบประมาณ
ตามสัญญารับ
ทุน (บาท) 

5 2560 
การประเมินตวัแปรของลูกตาใน

คนท่ีสูบบุหร่ี 
อ.นิศา ปานอ่อน 

คณะทศันมาตร

ศาสตร์ 

ความรู้

พ้ืนฐาน 
หนา้ใหม ่ 12 15 ก.ย. 60 - 14 ก.ย. 61 15 ธ.ค. 61 131,500.00 181,500.00 

6 2560 

การศึกษาฤทธ์ิของสารสกดัจากใบ

มะรุมต่อกระบวนการแพร่กระจาย

ของเซลลม์ะเร็งเตา้นม 

ดร.พชัริยา พรรณศิลป์ 
คณะเทคนิค

การแพทย ์

ความรู้

พ้ืนฐาน 
หนา้ใหม ่ 12 1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61 30 ธ.ค. 61 130,000.00 180,000.00 

7 2560 

ผลของอาหารเล้ียงเช้ือต่อการ

เจริญและการผลิตสารออกฤทธ์ิ

ทางชีวภาพของเห็ดถัง่เช่าหิมะ 

BCC 31640 

อ.ธนชัยา             

เกณฑข์นุทด 

คณะ

เทคโนโลยชีีวภาพ 
วิจยัประยกุต ์ ประสบการณ์ 12 12 ก.ย. 60 - 30 ก.ย. 61 30 ธ.ค. 61 100,000.00 150,000.00 

8 2560 
การหมกัน ้าส้มสายชูจากเปลือก

กลว้ยน ้าวา้ 

ดร.กฤตพร         

ร าจวนเกียรติ 

คณะ

เทคโนโลยชีีวภาพ 

วิจยัและ

พฒันา 
หนา้ใหม ่ 12 1 พ.ย. 60 - 31 ต.ค. 61 31 ม.ค. 62 97,000.00 147,000.00 
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สรุป รายนามคณาจารย์ผู้รับทุนอุดหนุนการวจิัยจากสถาบันวจิัย มหาวทิยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2560 รอบที่ 1  

รหัส ปี เร่ือง ผู้วจิัย สังกดัวทิยาลยั/คณะ 
ประเภท
งานวจิัย 

ประเภท
นักวจิัย 

ระยะเวลา 
(เดอืน) 

ระยะเวลาด าเนินงาน
วจิัยที่ระบุในสัญญารับ

ทุน 

วนัส่งรายงาน
วจิัยฉบับ

สมบูรณ์ที่ระบุ
ในสัญญารับ

ทุน 

งบประมาณ
อนุมัติ 
(บาท) 

รวม 
งบประมาณ
ตามสัญญารับ
ทุน (บาท) 

9 2560 

การทบทวนวรรณกรรมอยา่งเป็น

ระบบและการวิเคราะห์เชิงอภิมาน

ผลของ resveratrol ต่อการ

เคล่ือนไหวออกแรง 

อ.สุรชยั โกติรัมย ์ คณะเภสชัศาสตร์ วิจยัประยกุต ์ หนา้ใหม ่ 11 18 ก.ย. 60 - 17 ส.ค. 61 17 พ.ย. 61 35,000.00 85,000.00 

10 2560 อาชญากรรมในจงัหวดัชายแดนใต ้
ร้อยต ารวจเอก ดร.

จอมเดช ตรีเมฆ 
วิทยาลยัรัฐกิจ วิจยัประยกุต ์ ประสบการณ์ 12 1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61 31 ธ.ค. 61 114,800.00 164,800.00 

11 2560 
แนวทางการส่งเสริมการท่องเท่ียว

ในอ าเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ผศ.นพปฎล             

ธาระวานิช 

วิทยาลยัการ

ท่องเท่ียวและการ

บริการ 

วิจยัและ

พฒันา 
ประสบการณ์ 12 1 ก.ย. 60 - 31 ส.ค. 61 30 พ.ย. 61 43,708.00 93,708.00 

12 2560 

การพฒันาสูตรต ารับสเปรยฆ่์าเช้ือ

แบคทีเรียและดบักล่ินปากจากสาร

สกดัแก่นสน 

ผศ.ดร.อภิรักษ ์     

สกุลปักษ ์
คณะเภสชัศาสตร์ 

วิจยัและ

พฒันา 
ประสบการณ์ 12 1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61 31 ธ.ค. 61 146,230.00 196,230.00 
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สรุป รายนามคณาจารย์ผู้รับทุนอุดหนุนการวจิัยจากสถาบันวจิัย มหาวทิยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2560 รอบที่ 1  

รหัส ปี เร่ือง ผู้วจิัย สังกดัวทิยาลยั/คณะ 
ประเภท
งานวจิัย 

ประเภท
นักวจิัย 

ระยะเวลา 
(เดอืน) 

ระยะเวลาด าเนินงาน
วจิัยที่ระบุในสัญญารับ

ทุน 

วนัส่งรายงาน
วจิัยฉบับ

สมบูรณ์ที่ระบุ
ในสัญญารับ

ทุน 

งบประมาณ
อนุมัติ 
(บาท) 

รวม 
งบประมาณ
ตามสัญญารับ
ทุน (บาท) 

13 2560 

การสกดัน ้ามนัจากสาหร่ายขนาด

เล็กท่ีพบในน ้ากร่อยประเทศไทย

ดว้ยตวัท าละลายจากธรรมชาติ 

ผศ.ศศิรินทร์   แลบวั 
คณะ

เทคโนโลยชีีวภาพ 

วิจยัและ

พฒันา 
ประสบการณ์ 12 1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61 30 ธ.ค. 61 180,000.00 230,000.00 

14 2560 

การหาค่าท่ีเหมาะสมของการสกดั

ฝางเพ่ือพฒันาเป็นต ารับแผน่แปะ

ยบัย ั้งเช้ือแบคทีเรียท่ีท  าให้เกิดสิว

หนอง 

อ.สุกญัญา         

เศรษฐรักษา 
คณะเภสชัศาสตร์ วิจยัประยกุต ์ ประสบการณ์ 12 1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61 31 ธ.ค. 61 147,000.00 197,000.00 

15 2560 

การใชเ้ปลือกแกว้มงักร 

(Hylocereus undatus) ทดแทน

หนงัหมูและสารไนเตรทใน

ผลิตภณัฑแ์หนม 

ดร.กณัฐวฒิุ บุญมี 
คณะ

เทคโนโลยชีีวภาพ 

วิจยัและ

พฒันา 
หนา้ใหม ่ 12 1 ม.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61 31 มี.ค. 62 121,640.00 171,640.00 

17 2560 

การออกแบบอาคารตลาดร้านคา้

เพ่ือให้เกิดสภาวะสบาย  

กรณีศึกษา : อาคารยา่นตลาดโรง

เกลือ อรัญประเทศ 

อ.ทรงพล อตัถากร 
คณะสถาปัตยกรรม

ศาสตร์ 

นวตักรรม/

ส่ิงประดิษฐ์ 
หนา้ใหม ่ 12 1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61 31 ธ.ค. 61 177,350.00 227,350.00 
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สรุป รายนามคณาจารย์ผู้รับทุนอุดหนุนการวจิัยจากสถาบันวจิัย มหาวทิยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2560 รอบที่ 1  

รหัส ปี เร่ือง ผู้วจิัย สังกดัวทิยาลยั/คณะ 
ประเภท
งานวจิัย 

ประเภท
นักวจิัย 

ระยะเวลา 
(เดอืน) 

ระยะเวลาด าเนินงาน
วจิัยที่ระบุในสัญญารับ

ทุน 

วนัส่งรายงาน
วจิัยฉบับ

สมบูรณ์ที่ระบุ
ในสัญญารับ

ทุน 

งบประมาณ
อนุมัติ 
(บาท) 

รวม 
งบประมาณ
ตามสัญญารับ
ทุน (บาท) 

18 2560 

นวตักรรมภูมิสารสนเทศเพื่อ

ก าหนดเขตการผลิตพืชเศรษฐกิจ

แม่นย  า 

ดร.สุทศัน์ สุรวาณิช 
คณะนวตักรรม

เกษตร 
วิจยัประยกุต ์ หนา้ใหม ่ 9 1 ก.ย. 60 - 31 พ.ค. 61 31 ส.ค. 61 107,000.00 157,000.00 

19 2560 

การศึกษาการออกแบบและสร้าง

หวัใจประดิษฐ์แบบ 

Electromechanical ระยะท่ี 1: การ

ทดสอบกบัแบบจ าลองระบบ

ไหลเวียนเลือด 

อ.รณชิต ดีปานแกว้ 
คณะวิศวกรรมชีว

การแพทย ์

นวตักรรม/

ส่ิงประดิษฐ์ 
ประสบการณ์ 12 1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61 31 ธ.ค. 61 141,000.00 191,000.00 

20 2560 
การประเมินเส้นรอยยิม้และการ

เผยของเหงือกในวยัหนุ่มสาวไทย 

อ.ทพญ.ดร.สุปราณี 

เบญ็จสุพฒันนนัท ์

คณะทนัต

แพทยศาสตร์ 
วิจยัประยกุต ์ หนา้ใหม ่ 4 1 ก.ย. 60 - 31 ธ.ค. 61 31 มี.ค. 61 68,500.00 118,500.00 

21 2560 

ออกแบบและสร้าง เคร่ืองพยงุตวั

ผูสู้งอายแุละผูป่้วยท่ีมีร่างกายอ่อน

แรงและมีน ้าหนกัตวัมาก

เคล่ือนยา้ยระหวา่งรถเขน็นัง่ เตียง

นอนและห้องน ้า 

ผศ.ธนกร อยูโ่ต 
คณะวิศวกรรมชีว

การแพทย ์

นวตักรรม

ส่ิงประดิษฐ์ 
ประสบการณ์ 12 1 ต.ค. 60 - 30 ธ.ค. 61 30 ก.ย. 61 176,000.00 226,000.00 
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สรุป รายนามคณาจารย์ผู้รับทุนอุดหนุนการวจิัยจากสถาบันวจิัย มหาวทิยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2560 รอบที่ 1  

รหัส ปี เร่ือง ผู้วจิัย สังกดัวทิยาลยั/คณะ 
ประเภท
งานวจิัย 

ประเภท
นักวจิัย 

ระยะเวลา 
(เดอืน) 

ระยะเวลาด าเนินงาน
วจิัยที่ระบุในสัญญารับ

ทุน 

วนัส่งรายงาน
วจิัยฉบับ

สมบูรณ์ที่ระบุ
ในสัญญารับ

ทุน 

งบประมาณ
อนุมัติ 
(บาท) 

รวม 
งบประมาณ
ตามสัญญารับ
ทุน (บาท) 

22 2560 

การศึกษาเปรียบเทียบผลของยา

ผสมระหวา่งทรามาดอล/อะเซตามิ

โนเฟน และ ยาไอบูโพรเฟน ใน

การลดความเจบ็ปวดเฉียบพลนั

หลงัจากการผา่ฟันคุดกรามล่างซ่ีท่ี

สาม 

อ.ทพญ.รพีพร        

มลงัไพศรพณ์ 

คณะทนัต

แพทยศาสตร์ 
วิจยัประยกุต ์ หนา้ใหม ่ 12 31 ม.ค. 60 - 31 ม.ค. 61 30 เม.ย. 61 169,100.00 219,100.00 

23 2560 

การยบัย ั้งการแพร่กระจายของ

เซลลม์ะเร็งปอดจากสารสกดัวา่น

เพชรหึง 

อ.ดร.ภญ.ปรียาภรณ์ 

พลายมี พิบูลชยันนัท ์
คณะเภสชัศาสตร์ 

ความรู้

พ้ืนฐาน 
หนา้ใหม ่ 12 13 ก.ย. 60 - 12 ก.ย. 61 13 ธ.ค. 61 154,000.00 204,000.00 

24 2560 

การเพ่ิมคุณสมบติัเซลลต์น้ก าเนิด

เซลลคี์ราติโนไซดโ์ดยสาร 

gastrodin 

อ.ดร.ภญ.ศราพร     

หริการภกัดี 
คณะเภสชัศาสตร์ 

ความรู้

พ้ืนฐาน 
หนา้ใหม ่ 12 13 ก.ย. 60 - 12 ก.ย. 61 13 ธ.ค. 61 154,000.00 204,000.00 

25 2560 

ความคงตวัและกิจกรรมการยบัย ั้ง

เอนไซมเ์อซีอีของโปรตีนกากร า

สกดั 

รศ.ยพุกนิษฐ์ พว่งวีระ

กุล 

คณะเทคโนโลยี

อาหาร 

วิจยัและ

พฒันา 
ประสบการณ์ 12 1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61 31 ธ.ค. 61 161,230.00 211,230.00 
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รหัส ปี เร่ือง ผู้วจิัย สังกดัวทิยาลยั/คณะ 
ประเภท
งานวจิัย 

ประเภท
นักวจิัย 

ระยะเวลา 
(เดอืน) 

ระยะเวลาด าเนินงาน
วจิัยที่ระบุในสัญญารับ

ทุน 

วนัส่งรายงาน
วจิัยฉบับ

สมบูรณ์ที่ระบุ
ในสัญญารับ

ทุน 

งบประมาณ
อนุมัติ 
(บาท) 

รวม 
งบประมาณ
ตามสัญญารับ
ทุน (บาท) 

26 2560 

การศึกษาความคงตวัของ

องคป์ระกอบทางเคมีในสมุนไพร

หญา้ดอกขาว 

ผศ.ดร.ภก.ทศธน   

จรูญรัตน์ 
คณะเภสชัศาสตร์ วิจยัประยกุต ์ ประสบการณ์ 8 19 ก.ย. 60 - 18 พ.ค. 61 18 ส.ค. 61 122,000.00 172,000.00 

27 2560 

ปัญหาความชอบดว้ยกฎหมายใน

การให้สถาบนัอุดมศึกษา

ต่างประเทศประกอบกิจการใน

ประเทศไทย 

อ.คมสนั โพธ์ิคง คณะนิติศาสตร์ 

ความรู้

พ้ืนฐาน 

วิจยัและ

พฒันา 

หนา้ใหม ่ 12 1 พ.ย. 60 - 31 ต.ค. 61 31 ม.ค. 62 30,000.00 80,000.00 

28 2560 

ความผิดปกติทางตาของเด็กท่ีมี

ปัญหาทางการไดย้นิและส่ือ

ความหมาย 

พญ.ศุภลกัษณ์ รายยวา 
คณะทศันมาตร

ศาสตร์ 

ความรู้

พ้ืนฐาน 
ประสบการณ์ 9 1 ก.ค. 60 - 30 เม.ย. 61 31 ก.ค. 61 110,400.00 160,400.00 

29 2560 

การเพ่ิมข้ึนของค่าความผิดปกติ

ของสายตา ในเด็กนกัเรียน

ระดบัชั้นมธัยมตอนตน้ โรงเรียน

สายปัญญารังสิต 

อ.ภชัภิชา ยกก าพล 
คณะทศันมาตร

ศาสตร์ 
วิจยัประยกุต ์ หนา้ใหม ่ 12 1 ก.ค. 60 - 1 พ.ค. 61 1 ส.ค. 61 67,900.00 117,900.00 

 

 

 

 

  
  
  
  


