


สรุป รายนามคณาจารย์ผู้รับทุนอุดหนุนการวจิัยจากสถาบันวจิัย มหาวทิยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2560 รอบที่ 2 

รหัส ปี เร่ือง ผู้วจิัย สังกดัวทิยาลยั/คณะ 
ประเภท
งานวจิัย 

ประเภท
นักวจิัย 

ระยะเวลา 
(เดอืน) 

ระยะเวลาด าเนินงาน
วจิัยที่ระบุในสัญญารับ

ทุน 

วนัส่งรายงาน
วจิัยฉบับ
สมบูรณ์ที่

ระบุในสัญญา
รับทุน 

งบประมาณ
อนุมัติ (บาท) 

รวม 
งบประมาณ
ตามสัญญารับ
ทุน (บาท) 

30 2560 

โมเดลสมการโครงสร้างของ
ความสามารถดา้นโลจิสติกส์ต่อผล
การด าเนินงานขององคก์ารผูผ้ลิต
ช้ินส่วนยานยนตใ์นประเทศไทย 

ผศ.ดร.พฒัน์ พิสิษฐเกษม คณะบริหารธุรกิจ วิจยัและพฒันา ประสบการณ์ 12 1 ม.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61 31 มี.ค. 62 90,950.00       140,950.00  

31 2560 

ปัจจยัการด าเนินงานท่ีมีอิทธิพลต่อ
ขีดความสามารถในการแข่งขนั ท่ี
ส่งผลต่อความส าเร็จขององคก์าร
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม

ในอุตสาหกรรมอญัมณีและ
เคร่ืองประดบัของประเทศไทย 

ดร.ปิยภรณ์ ชูชีพ คณะบริหารธุรกิจ วิจยัและพฒันา ประสบการณ์ 12 1 ม.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61 30 มี.ค. 62 85,350.00       135,350.00  

32 2560 

การศึกษาผลของยาสารสกดัจาก
เถาวลัยเ์ปรียงในการปกป้องอนัตราย
ต่อตบัจากยาพาราเซตามอลในหนู

ขาวใหญ่ 

รศ.ดร.ทศันีย ์ปัญจานนท ์ คณะวิทยาศาสตร์ วิจยัองคค์วามรู้ ประสบการณ์ 12 1 ม.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61 31 มี.ค. 62 163,200.00       213,200.00  

33 2560 

ทกัษะทางการเงินท่ีมีผลต่อการ
วางแผนทางการเงินของคนไทย  : 

กรณีศึกษาเฉพาะเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ผศ.มุกดา  โควหกุล คณะบริหารธุรกิจ วิจยัประยกุต ์ ประสบการณ์ 12 1 ม.ค. 61 - 30 ธ.ค. 61 30 มี.ค. 62 46,180.00         96,180.00  

35 2560 
ระดบั apelin ในเด็กไทยท่ีเป็นโรค

อว้น  
รศ.ดร.กาญจนา สุริยะ

พรหม 
คณะเทคนิคการแพทย ์ วิจยัประยกุต ์ ประสบการณ์ 12 23 ม.ค. 61 - 23 ม.ค. 62 23 เม.ย. 62 142,926.00       192,926.00  



สรุป รายนามคณาจารย์ผู้รับทุนอุดหนุนการวจิัยจากสถาบันวจิัย มหาวทิยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2560 รอบที่ 2 

รหัส ปี เร่ือง ผู้วจิัย สังกดัวทิยาลยั/คณะ 
ประเภท
งานวจิัย 

ประเภท
นักวจิัย 

ระยะเวลา 
(เดอืน) 

ระยะเวลาด าเนินงาน
วจิัยที่ระบุในสัญญารับ

ทุน 

วนัส่งรายงาน
วจิัยฉบับ
สมบูรณ์ที่

ระบุในสัญญา
รับทุน 

งบประมาณ
อนุมัติ (บาท) 

รวม 
งบประมาณ
ตามสัญญารับ
ทุน (บาท) 

38 2560 

การพฒันาเคร่ืองมือวดัความดนัและ
อตัราการไหลของเลือดโดยใช้
ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ของ

คล่ืนอลัตราซาวน์ 

อ.รุจิภาส บวรทวีปัญญา คณะวิทยาศาสตร์ วิจยัและพฒันา หนา้ใหม ่ 12 8 ม.ค. 61 - 7 ม.ค. 62 7 เม.ย. 62 167,200.00       217,200.00  

39 2560 
ปัจจยัท านายการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่
อยา่งเดียวในมารดาท่ีท างานนอก

บา้น 

ดร.สุภางคพิ์มพ ์รัตต
สมัพนัธ์ 

คณะพยาบาลศาสตร์ ความรู้พ้ืนฐาน ประสบการณ์ 12 1 ม.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61 31 มี.ค. 62 43,000.00         93,000.00  

40 2560 

ผลของโปรแกรมส่งเสริมการเล้ียง
ลูกดว้ยนมแม ่ต่อประสิทธิภาพการ
ให้นมแม ่และอตัราการเล้ียงลูกดว้ย
นมแม่อยา่งเดียวใน 6 เดือนแรกหลงั
คลอดของมารดาท่ีคลอดบุตรคน
แรก หอผูป่้วยสูติกรรมสามญั 
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 

อ.ทิพวรรณ์  เอ่ียมเจริญ คณะพยาบาลศาสตร์ วิจยัประยกุต ์ หนา้ใหม ่ 12 15 ม.ค. 61 - 15 ม.ค. 62 15 เม.ย. 62 47,280.00         97,280.00  

41 2560 

คุณลกัษณะขององคก์ร  แนวทาง
บริหารจดัการและแรงกดดนัท่ีมีผล
ต่อการบูรณาการโซ่อุปทานของ
อุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนยานยนต์

ของไทย 

ดร.ชนะเกียรติ สมาน
บุตร 

คณะบริหารธุรกิจ วิจยัประยกุต ์ ประสบการณ์ 12 15 ม.ค. 61 - 14 ม.ค. 62 14 เม.ย. 62 37,000.00         87,000.00  

42 2560 
ความผนัแปรทางพนัธุกรรมของยนี 
MiR-149 (rs2292832) C>Tในผูป่้วย

มะเร็งศีรษะและคอ 
ผศ.ดร.วนิดา พงศส์ถาพร คณะวิทยาศาสตร์ วิจยัประยกุต ์ ประสบการณ์ 12 3 ม.ค. 61 - 2 ม.ค. 62 2 เม.ย. 62 100,000.00       150,000.00  



สรุป รายนามคณาจารย์ผู้รับทุนอุดหนุนการวจิัยจากสถาบันวจิัย มหาวทิยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2560 รอบที่ 2 

รหัส ปี เร่ือง ผู้วจิัย สังกดัวทิยาลยั/คณะ 
ประเภท
งานวจิัย 

ประเภท
นักวจิัย 

ระยะเวลา 
(เดอืน) 

ระยะเวลาด าเนินงาน
วจิัยที่ระบุในสัญญารับ

ทุน 

วนัส่งรายงาน
วจิัยฉบับ
สมบูรณ์ที่

ระบุในสัญญา
รับทุน 

งบประมาณ
อนุมัติ (บาท) 

รวม 
งบประมาณ
ตามสัญญารับ
ทุน (บาท) 

43 2560 

ผลของสารสกดัเอทานอลจาก
บอระเพด็ต่อความบกพร่องของการ
เรียนรู้และความจ า และการตายของ
เซลลป์ระสาทภายหลงัภาวะสมอง
ขาดเลือดชัว่คราวในหนูเมาส์ 

ดร.อรพรรณ วนขจรไกร คณะวิทยาศาสตร์ วิจยัประยกุต ์ หนา้ใหม ่ 12 1 เม.ย. 61 - 31 มี.ค. 62 31 ก.ค. 62 130,660.00       180,660.00  

44 2560 

การหาสภาวะท่ีเหมาะสมของ
อนุภาคนาโนควบคุมการปลดปล่อย
ยาจากไคโตซาน/อลัจิเนตท่ีบรรจุ
แอลฟาแมงโกสตินดว้ยการ
ออกแบบแฟคทอเรียลเตม็รูป 

อ.ดร.ภญ.วิภาดา 
สมัประสิทธ์ิ  

คณะเภสชัศาสตร์ วิจยัและพฒันา หนา้ใหม ่ 12 4 ม.ค. 61 - 3 ม.ค. 62 3 เม.ย. 62 43,500.00         93,500.00  

45 2560 

การแสดงออกของ Interleukin-8 ท่ีมี
บทบาทในการเกิดโรคหลอดเลือด
แดงแขง็และหลอดเลือดหวัใจตีบตนั

เฉียบพลนั 

ดร.รัชนก ข าศิริ คณะวิทยาศาสตร์ ความรู้พ้ืนฐาน หนา้ใหม ่ 12 1 ก.พ. 61 - 31 ม.ค. 62 30 เม.ย. 62 98,100.00       148,100.00  

46 2560 

การประกวดกลอนสดชิงถว้ย
พระราชทาน สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ณ มหาวิทยาลยัรังสิตในฐานะกลไก
การ “สืบ-สร้าง” ร้อยกรองไทย 

อ.นรุตม ์คุปตธ์นโรจน์ คณะศิลปศาสตร์ ความรู้พ้ืนฐาน หนา้ใหม ่ 12 1 ม.ค. 61 - 30 ธ.ค. 61 30 มี.ค. 62 72,500.00       122,500.00  



สรุป รายนามคณาจารย์ผู้รับทุนอุดหนุนการวจิัยจากสถาบันวจิัย มหาวทิยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2560 รอบที่ 2 

รหัส ปี เร่ือง ผู้วจิัย สังกดัวทิยาลยั/คณะ 
ประเภท
งานวจิัย 

ประเภท
นักวจิัย 

ระยะเวลา 
(เดอืน) 

ระยะเวลาด าเนินงาน
วจิัยที่ระบุในสัญญารับ

ทุน 

วนัส่งรายงาน
วจิัยฉบับ
สมบูรณ์ที่

ระบุในสัญญา
รับทุน 

งบประมาณ
อนุมัติ (บาท) 

รวม 
งบประมาณ
ตามสัญญารับ
ทุน (บาท) 

47 2560 

ประสิทธิผลของการพฒันา
ระบบปฏิบติัการพยาบาลเพื่อ

ป้องกนัการติดเช้ือของระบบทางเดิน
ปัสสาวะในผูป่้วยท่ีไดรั้บการคาสาย

สวนปัสสาวะ 

อ.กนกวรรณ สวา่งศรี คณะพยาบาลศาสตร์ วิจยัและพฒันา หนา้ใหม ่ 12 20 ธ.ค. 60 - 20 ธ.ค. 61 20 ธ.ค. 61 33,200.00         83,200.00  

48 2560 
การพิทกัษแ์ละคุม้ครองสิทธิดา้น
กฏหมายในการปฏิบติังานของนกั

สงัคมสงเคราะห์จิตเวช 
อ.สุจินต ์เสนาแพทย ์ คณะนิติศาสตร์ วิจยัและพฒันา ประสบการณ์ 12 1 มี.ค. 61 - 28 ก.พ. 62 31 พ.ค. 62 47,000.00         97,000.00  

49 2560 

สิทธิและเสรีภาพภายใตห้ลกั
กฎหมายเอกชน กรณีศึกษาการมอบ
อ านาจถาวรให้เป็นผูพิ้ทกัษห์รือผู ้

อนุบาล 

อ.เชฎฐ ค าวรรณ คณะนิติศาสตร์ วิจยัและพฒันา หนา้ใหม ่ 12 1 มี.ค. 61 - 28 ก.พ. 62 31 พ.ค. 62 55,000.00       105,000.00  

50 2560 
การสงัเคราะห์และศึกษาฤทธ์ิตา้น
มะเร็งปากมดลูกของสารอนุพนัธ์แอ

ริลเอไมด ์

อ.ดร.ภญ.ฐิตารีย ์ธีร
ชยานนัท ์

คณะเภสชัศาสตร์ วิจยัและพฒันา หนา้ใหม ่ 12 1 ม.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61 31 มี.ค. 62 160,000.00       210,000.00  

51 2560 
การออกแบบตกแต่งร้านคา้ปลีก

ทอ้งถ่ินในประเทศไทยในการสร้าง
ทศันคติเชิงบวกส าหรับผูสู้งวยั 

ดร.ไปรยา ทีปตศิ์ริ คณะบริหารธุรกิจ วิจยัประยกุต ์ ประสบการณ์ 9 1 ม.ค. 61 - 30 ก.ย. 61 31 ธ.ค. 61 61,900.00       111,900.00  

52 2560 
รูปแบบและวิธีการส่ือความหมาย
เก่ียวกบัการส่ือสารการตลาดผา่น

โปสเตอร์ภาพยนตร์ 

ผศ.ดร.กฤษณีกร เจริญ
กุศล 

วิทยาลยันิเทศศาสตร์ ความรู้พ้ืนฐาน ประสบการณ์ 12 1 ธ.ค. 60 - 1 ธ.ค. 61 1 มี.ค. 62 16,000.00         66,000.00  



สรุป รายนามคณาจารย์ผู้รับทุนอุดหนุนการวจิัยจากสถาบันวจิัย มหาวทิยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2560 รอบที่ 2 

รหัส ปี เร่ือง ผู้วจิัย สังกดัวทิยาลยั/คณะ 
ประเภท
งานวจิัย 

ประเภท
นักวจิัย 

ระยะเวลา 
(เดอืน) 

ระยะเวลาด าเนินงาน
วจิัยที่ระบุในสัญญารับ

ทุน 

วนัส่งรายงาน
วจิัยฉบับ
สมบูรณ์ที่

ระบุในสัญญา
รับทุน 

งบประมาณ
อนุมัติ (บาท) 

รวม 
งบประมาณ
ตามสัญญารับ
ทุน (บาท) 

53 2560 

ภาพถ่ายประชาสมัพนัธ์การตลาด
เพ่ือการท่องเท่ียวบนอินสตาแกรม : 

กรณีศึกษาการท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย 

อ.คมศร  สนองคุณ วิทยาลยันิเทศศาสตร์ ความรู้พ้ืนฐาน หนา้ใหม ่ 12 1 ม.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61 31 มี.ค. 62 20,100.00         70,100.00  

54 2560 

การวิเคราะห์เน้ือหาดา้นภาพลกัษณ์
องคก์รท่ีน าเสนอผ่านพอ็กเก็ตบุก๊ 
กรณีศึกษา ปิรามิดหนา้เสาธง วิชา
ตกเขา และคบเดก็สร้างแบรนด์ 

อ.รพีวรรณ  กลยนี  วิทยาลยันิเทศศาสตร์ วิจยัและพฒันา ประสบการณ์ 12 1 ม.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61 31 มี.ค. 62 10,000.00         60,000.00  

55 2560 
การพฒันาวิธีเตรียมสารสกดัจาก
เหงา้ขมิ้นชนัโดยวิธีท่ีเป็นมิตรกบั

ส่ิงแวดลอ้ม 
อ.อาทิมนต ์วฒิุพงศ ์ คณะเภสชัศาสตร์ วิจยัประยกุต ์ ประสบการณ์ 12 15 ม.ค. 61 - 14 ม.ค. 62 14 เม.ย. 62 96,000.00       146,000.00  

56 2560 

ศกัยภาพในการบริหารจดัการธุรกิจ
ร้านอาหารญ่ีปุ่ น: ศึกษากรณี

ร้านอาหารญ่ีปุ่ นเพ่ิงเปิดด าเนินการ 
(Start-up) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผศ.ดร.วิภาดา คุปตานนท ์ คณะบริหารธุรกิจ วิจยัประยกุต ์ ประสบการณ์ 12 17 ม.ค. 61 - 17 ม.ค. 62 17 เม.ย. 62 61,000.00       111,000.00  

 


