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57 2560 
การศึกษาฤทธ์ิตา้นแบคทีเรียของ
น ้ามนัหอมระเหยตะไคร้ภูเขา 

ดร.อภิชยั  ศรีเพียร คณะเทคนิคการแพทย ์  วิจยัประยกุต ์ หนา้ใหม ่ 12 1 ม.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61 30 มี.ค. 62 71,000.00      121,000.00  

59 2560 

การศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งการ
เกิดความหลากหลายทางพนัธุกรรม
ของยนี UGT1A1 (UGT1A1*28 
และ *6) กบัการเกิดภาวะบิลิรูบิน
ในเลือดสูงในกลุ่มทารกแรกเกิด

ไทย 

ดร.เฉลิมพร อรรถศิลป์ คณะเทคนิคการแพทย ์  วิจยัองคค์วามรู้ หนา้ใหม ่ 12 1 มิ.ย. 61 - 31 พ.ค. 62 30 ส.ค. 62 95,500.00      145,500.00  

60 2560 

การศึกษาผลการเปล่ียนแปลงค่า
ระดบัไขมนัในเลือดก่อนและหลงั
การเขา้โปรแกรมการฝึกซอ้มของ  
นกักีฬาฟตุบอล วอลเลยบ์อล และ

วา่ยน ้ าในสงักดัทีมสโมสร
มหาวิทยาลยัรังสิต 

ผศ.ปรานม  ดีรอด ศูนยกี์ฬาละสุขภาพ วิจยัและพฒันา ประสบการณ์ 12 1 ก.ย. 60 - 31 ส.ค. 61 30 พ.ย. 61 61,660.00      111,660.00  

61 2560 

การส่ือความหมายความอุดม
สมบูรณ์ผา่นภาพกามวิสยัในภาพ
จิตรกรรมฝาผนงัวดัหน้าพระธาตุ 

จงัหวดันครราชสีมา 

รศ.ดร.กฤษณ์ ทองเลิศ  วิทยาลยันิเทศศาสตร์ วิจยัองคค์วามรู้ ประสบการณ์ 12 11 เม.ย. 61 - 10 เม.ย. 62 10 ก.ค. 62 15,800.00       65,800.00  

63 2560 
การศึกษาอิทธิพลของราสายจาก
แหล่งเพาะพนัธุ์ต่อการเจริญเติบโต
และการอยูร่อดของลูกน ้ายงุลาย 

ผศ.ดร.ลดาวลัย ์วศินปิย
มงคล  

คณะวิทยาศาสตร์ ความรู้พ้ืนฐาน หนา้ใหม ่ 12 1 มิ.ย. 61 - 30 พ.ค. 62 30 ส.ค. 62 101,200.00      151,200.00  
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64 2560 

การวิจยัแบบทางคลินิกแบบสุ่มและ
มีกลุ่มควบคุมดว้ยการใชส้ารยดึติด
ทางทนัตกรรมส าหรับการยดึติด

ของวิธีการเคลือบรอยผบุริเวณหลุม
ร่องฟัน 

อ.สุกริช พลูสุข คณะทนัตแพทยศ์าสตร์ วิจยัและพฒันา หนา้ใหม ่ 12 1 พ.ค. 61 - 30 เม.ย. 62 31 ก.ค. 62 32,130.00       82,130.00  

65 2560 

การเปรียบเทียบความมัน่คงในการ
ทรงท่าและความสามารถในการ

เดินขณะท างานอยา่งอ่ืนร่วมดว้ยใน
ผูป่้วยเบาหวานชนิดท่ี 2 กบัผูท่ี้มี

สุขภาพดี 

ดร.กิติมา รงคส์วสัด์ิ  คณะกายภาพบ าบดั ความรู้พ้ืนฐาน หนา้ใหม ่ 12 1 พ.ค. 61 - 30 เม.ย. 62 31 ก.ค. 62 82,300.00      132,300.00  

66 2560 

การเปรียบเทียบความแนบสนิท
ของไบโอเซรามิกซีลเลอร์ภายหลงั
จากการเตรียมช่องว่างส าหรับเดือย
ฟันแบบทนัทีและชะลอเวลาโดย
วิธีการซึมผา่นของของเหลว 

อ.ปกิต ตุง้สวสัด์ิ  คณะทนัตแพทยศาสตร์ วิจยัประยกุต ์ หนา้ใหม ่ 12 1 เม.ย. 61 - 31 มี.ค. 62 30 มิ.ย. 62 92,850.00      142,850.00  

67 2560 

ผลของการใชย้าเดกซาเมทาโซนท่ี
ขนาดต ่ากวา่ขนาดท่ีใชใ้นการรักษา
ปกติโดยการฉีดท่ีชั้นใตเ้ยือ่เมือก
ก่อนการผา่ฟันกรามล่างคุด 

ผศ.ทพญ.ดร. ลดัดาวลัย ์
สุนนัทลิ์กานนท ์

คณะทนัตแพทยศาสตร์ วิจยัประยกุต ์ หนา้ใหม ่ 12 1 ม.ค. 61 - 30 ธ.ค. 61 30 มี.ค. 62 107,450.00      157,450.00  

68 2560 
ผลของสารเคลือบผิวต่อความแขง็
ผิวของครอบฟันชัว่คราวชนิดบิส

เอคิล 
อ.ทญ. สปัน เล็งเลิศผล คณะทนัตแพทยศาสตร์ วิจยัประยกุต ์ ประสบการณ์ 12 1 พ.ค. 61 - 30 เม.ย. 62 31 ก.ค. 62 105,900.00      155,900.00  
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69 2560 

ความสมัพนัธ์ระหว่างเส้นรอยยิม้
กบัไบโอไทป์ของเหงือกรูปร่างฟัน
และจุดยอดสุดของความเวา้เหงือก
บริเวณฟันหนา้บนในกลุ่มผูใ้หญ่

ตอนตน้ 

อ.ทพ.ปภาตพงศ ์ศิริคุรุ
รัตน์ 

คณะทนัตแพทยศาสตร์ วิจยัประยกุต ์ หนา้ใหม ่ 8 1 มิ.ย. 61 - 31 ม.ค. 62 30 เม.ย. 62 112,000.00      162,000.00  

70 2560 
ความแม่นย  าของเคร่ืองวดัความยาว
รากฟันอิเล็กทรอนิกส์ในฟันน ้านม

ทางคลินิก 
อ.ทญ.ญาดา อนนัตว์ฒัน์ คณะทนัตแพทยศาสตร์ วิจยัประยกุต ์ หนา้ใหม ่ 12 30 เม.ย. 61 - 30 มี.ค. 62 30 มิ.ค. 62 162,080.00      212,080.00  

71 2560 
การวิเคราะห์คุณสมบติัทางกายภาพ
เคมีของกระดูกปลูกถ่ายไร้โปรตีน
ชนิดใหม่ท่ีผลิตในประเทศไทย 

อ.ทญ.ธนัยาพร กงัวาน
ณรงคก์ุล  

คณะทนัตแพทยศาสตร์ วิจยัและพฒันา หนา้ใหม ่ 12 1 พ.ค. 61 - 30 เม.ย. 62 31 ก.ค. 62 107,400.00      157,400.00  

72 2560 

ผลกระทบของระยะเวลาในการฉาย
แสงท่ีมีต่อปฏิกิริยาการเกิดพอลิ

เมอร์ของเรซินคอมโพสิตชนิดบลัค์
ฟิลล ์

อ.ทพญ.อมัพาภรณ์ นิธิ
ประทีป  

คณะทนัตแพทยศาสตร์ วิจยัประยกุต ์ หนา้ใหม ่ 12 1 พ.ค. 61 - 30 เม.ย. 62 31 ก.ค. 62 68,400.00      118,400.00  

73 2560 

ความแขง็แรงยดึติดของการ
ซ่อมแซมคอมโพสิตท่ีจ าลองการใช้
งานดว้ยสารยดึติดระบบยนิูเวอร์

แซล 

อ.ทญ.ธนัยพร นิยมดี คณะทนัตแพทยศาสตร์ วิจยัประยกุต ์ หนา้ใหม ่ 12 1 มิ.ย. 61 - 31 พ.ค. 62 31 พ.ค. 62 104,803.00      154,803.00  

74 2560 
ผลของการตกเเต่งพ้ืนผิวต่อความ
โปร่งเเสงเเละเสถียรภาพทางสีของ
เซรามิกท่ีมีพอลิเมอร์แทรกอยู ่

อ.ทพ.ภาคภูมิ ศรีนวล คณะทนัตแพทยศาสตร์ วิจยัประยกุต ์ หนา้ใหม ่ 12 1 มิ.ย. 61 - 31 พ.ค. 62 30 ส.ค. 62 115,200.00      165,200.00  
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75 2560 

การเปลียนแปลงของสีและความ
ขรุขระของพ้ืนผิวในporcelain ท่ี

ผา่น การแช่กาแฟก่อนและหลงัการ
ฟอกสีฟัน 

ผศ.สิตา ถาวรนนัท ์  คณะทนัตแพทยศาสตร์ วิจยัและพฒันา หนา้ใหม ่ 12 1 ม.ค. 61 - 30 ธ.ค. 61 30 มี.ค. 62 80,500.00      130,500.00  

76 2560 

การศึกษาออกแบบ และสร้าง
อุปกรณ์ส่วนแขนของหุ่นยนตโ์ดย
เลียนแบบการเคล่ือนท่ีในส่วนแขน

ของมนุษย ์

รศ.ดร.มนสั สงัวรศิลป์ 
คณะวิศวกรรมชีว

การแพทย ์
นวตักรรม/
ส่ิงประดิษฐ์ 

ประสบการณ์ 12 1 พ.ค. 61 - 30 เม.ย. 62 31 ก.ค. 62 125,000.00      175,000.00  

77 2560 

ไฟโลจีนีติก ยนีก่อโรครุนแรง การ
สร้างไบโอฟิลม ์และรูปแบบการด้ือ
ยาตา้นจุลชีพของเช้ือ Escherichia 
coli ท่ีก่อโรคในทางเดินปัสสาวะ 

ดร.นิภาพร เทวาวงค ์ คณะเทคนิคการแพทย ์ วิจยัประยกุต ์ ประสบการณ์ 12 1 พ.ค. 61 - 30 เม.ย. 62 31 ก.ค. 62 100,000.00      150,000.00  

80 2560 

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพดา้น
การตา้นการสะสมคราบจุลินทรีย์
บริเวณดา้นประชิดฟัน ระหวา่งดา้ม

ยดึไหมขดัฟันชนิด Y และ F 

อ.ทพ.ดร.อเนก ชย
สดมภ ์

คณะทนัตแพทยศาสตร์ วิจยัประยกุต ์ หนา้ใหม ่ 12 1 มิ.ย. 61 - 31 พ.ค. 62 30 ส.ค. 62 73,400.00      123,400.00  

82 2560 
การประกอบสร้างการก่อการร้ายใน

ภาพยนตร์นานาชาติ 
ผศ.ดร.ฉลองรัฐ เฌอ

มาลยช์ลมารค   
วิทยาลยันิเทศศาสตร์ ความรู้พ้ืนฐาน ประสบการณ์ 12 1 ม.ค. 61 - 30 ธ.ค. 61 30 มี.ค. 62 29,600.00 79,600.00 

84 2560 
การวิเคราะห์อตัถภาคของโฆษณา
ผลิตภณัฑบ์  ารุงผิวท่ีปรากฏใน
นิตยสารคอสโมโพลิแทน 

อ.วิษณุพงษ ์สุขสาคร คณะศิลปศาสตร์ ความรู้พ้ืนฐาน หนา้ใหม ่ 12 1 มิ.ย. 61 - 31 พ.ค. 62 31 ส.ค. 62 11,570.00       61,570.00  
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85 2560 

ความเท่ียงและความตรงของวิธี
ประเมินการทรงตวัตาม O’Sullivan 
Function  Balance Grade ในผูป่้วย

โรคหลอดเลือดสมอง 

ดร.บุศรา ชินสงคราม  คณะกายภาพบ าบดั วิจยัประยกุต ์ หนา้ใหม ่ 12 1 พ.ค. 61 - 30 เม.ย. 62 31 ก.ค. 62 85,500.00      135,500.00  

86 2560 
การวิเคราะห์โครงสร้างสัณฐาน
และอตัลกัษณ์ของชุมชนเชียงคาน 

จงัหวดัเลย 

อ.ธนฐัวสัส์  วงศทิ์มา
รัตน์ 

คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์  

วิจยัและพฒันา หนา้ใหม ่ 12 1 พ.ค. 61 - 30 เม.ย. 62 31 ก.ค. 62 55,800.00      105,800.00  

87 2560 
การพฒันาและอนุรักษชุ์มชนและ
ส่ิงแวดลอ้ม (กรณีศึกษา หมู่บา้นบา
กนัใหม ่เกาะสาหร่าย จงัหวดัสตูล)  

อ.ไพบูลย ์กิตติกูล 
คณะสถาปัตยกรรม

ศาสตร์  
วิจยัและพฒันา หนา้ใหม ่ 12 1 ม.ค. 61 - 30 ธ.ค. 61 30 มี.ค. 62 50,000.00      100,000.00  

88 2560 
ประสิทธิภาพของดีไลมอนนีน

สงัเคราะห์ท่ีความเขม้ขน้ต่างกนั ต่อ
การอ่อนตวัของกตัตาเปอร์ชา 

อ.ทญ.ปรารถนา ยอด
มโนธรรม  

คณะทนัตแพทยศาสตร์  วิจยัและพฒันา หนา้ใหม ่ 12 1 ม.ค. 61 - 30 ธ.ค. 61 30 มี.ค. 62 40,370.00       90,370.00  

89 2560 

ความสมัพนัธ์ระหว่างลกัษณะของ
ฟันท่ีมองเห็นและความกวา้งของ
ใบหนา้ท่ีส่งผลต่อความสวยงาม
ของรอยยิม้ในประชากรไทย 

อ.ทพ.อภิชาต วีรวฒันาธิ
กุล 

คณะทนัตแพทยศาสตร์  วิจยัและพฒันา หนา้ใหม ่ 12 1 ม.ค. 61 - 30 ธ.ค. 61 30 มี.ค. 62 20,200.00       70,200.00  

90 2560 

การพฒันาชุมชนอยา่งย ัง่ยนื: 
กรณีศึกษา ชุมชนบา้นหล่อโย 
ต าบลป่าตึง อ าเภอแม่จนัจงัหวดั

เชียงราย 

อ.รสรินทร์ ชอว ์
คณะสถาปัตยกรรม

ศาสตร์  
วิจยัและพฒันา ประสบการณ์ 12 1 มิ.ย. 61 - 31 พ.ค. 62 31 ส.ค. 62 50,000.00      100,000.00  



สรุป รายนามคณาจารย์ผู้รับทุนอุดหนุนการวจิัยจากสถาบันวจิัย มหาวทิยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2560 รอบที่ 3 

รหัส
ทุน 

ปี
การศึกษา 

เร่ือง ผู้วจิัย สังกดัวทิยาลยั/คณะ 
ประเภท
งานวจิัย 

ประเภท
นักวจิัย 

ระยะเวลา 
(เดอืน) 

ระยะเวลาด าเนินงาน
วจิัยที่ระบุในสัญญารับ

ทุน 

วนัส่ง
รายงานวจิัย

ฉบับ
สมบูรณ์ที่
ระบุใน
สัญญารับ

ทุน 

งบประมาณ
อนุมัติ (บาท) 

รวม 
งบประมาณ
ตามสัญญารับ
ทุน (บาท) 

91 2560 

การพฒันาชุมชนอยา่งย ัง่ยนื: 
กรณีศึกษา ชุมชนบา้นบาตูปูเตะ 

ต  าบลเกาะลิบง อ าเภอกนัตงั จงัหวดั
ตรัง 

อ.ศิรดล ช านาญคดี 
คณะสถาปัตยกรรม

ศาสตร์  
วิจยัและพฒันา ประสบการณ์ 12 1 มิ.ย. 61 - 31 พ.ค. 62 31 ส.ค. 62 50,000.00      100,000.00  

92 2560 

การพฒันาชุมชนอยา่งย ัง่ยนื:
กรณีศึกษา ชุมชนภูผกัไซ่ ต  าบลหิน

ฮาว อ าเภอหล่มเก่า จงัหวดั
เพชรบูรณ์ 

อ.กรพงศ ์กรรณสูต 
คณะสถาปัตยกรรม

ศาสตร์  
วิจยัและพฒันา ประสบการณ์ 12 1 มิ.ย. 61 - 31 พ.ค. 62 31 ส.ค. 62 50,000.00      100,000.00  

93 2560 
การเตรียมผลิตภณัฑส์บู่กอ้นจาก

น ้ามนัปาลม์แดงดิบ  
อ.กมะริยะ ขนัราม คณะวิทยาศาสตร์  วิจยัและพฒันา หนา้ใหม ่ 12 1 พ.ค. 61 - 30 เม.ย. 62 30 ก.ค. 62 43,200.00       93,200.00  

94 2560 

การรับรู้ของนกัท่องเท่ียวไทยกลุ่ม
มิลเลนเนียลหรือกลุ่มเจน็เอม็ใน
ประเทศไทยท่ีมีต่อแนวคิดการ

ท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื 

อ.พฒัน์ธีรา พนัธราธร 
วิทยาลยัการท่องเท่ียว

และการบริการ 
ความรู้พ้ืนฐาน หนา้ใหม ่ 12 16 พ.ค. 61 - 15 พ.ค. 62 15 ส.ค. 62 19,000.00       69,000.00  

95 2560 

การศึกษาองคป์ระกอบทางเคมีของ
น ้ามนัปาลม์ดิบและศึกษาการสกดั
แคโรทีนอยดจ์ากเปลือกผลปาลม์

แดง 

ผศ.ดร.บุณยรัศม์ิ สุข
เขียว   

คณะวิทยาศาสตร์  วิจยัและพฒันา ประสบการณ์ 12 1 เม.ย. 61 - 30 มี.ค. 62 30 มิ.ย. 62 78,650.00      128,650.00  



สรุป รายนามคณาจารย์ผู้รับทุนอุดหนุนการวจิัยจากสถาบันวจิัย มหาวทิยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2560 รอบที่ 3 

รหัส
ทุน 

ปี
การศึกษา 

เร่ือง ผู้วจิัย สังกดัวทิยาลยั/คณะ 
ประเภท
งานวจิัย 

ประเภท
นักวจิัย 

ระยะเวลา 
(เดอืน) 

ระยะเวลาด าเนินงาน
วจิัยที่ระบุในสัญญารับ

ทุน 

วนัส่ง
รายงานวจิัย

ฉบับ
สมบูรณ์ที่
ระบุใน
สัญญารับ

ทุน 

งบประมาณ
อนุมัติ (บาท) 

รวม 
งบประมาณ
ตามสัญญารับ
ทุน (บาท) 

96 2560 

องคป์ระกอบทางการตลาด และ
คุณลกัษณะของผูป้ระกอบการ ท่ีมี
ต่อความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจ
ของผูป้ระกอบการสินคา้ผูสู้งวยัใน

ประเทศไทย 

ผศ.ดร.รุจาภา  แพง่เกสร คณะบริหารธุรกิจ วิจยัและพฒันา ประสบการณ์ 12 1 มิ.ย. 61 - 30 มิ.ย. 62 30 มิ.ย. 62 58,500.00      108,500.00  

97 2560 

หลกัการท่ีดีในการเพาะปลูกและ

การเก็บเก่ียวพืชกญัชาท่ีมีผลต่อ

ปริมาณสารส าคญัในกญัชา 

รศ.ดร.ภญ. 

นริศา ค  าแก่น 
คณะเภสชัศาสตร์ วิจยัและพฒันา ประสบการณ์ 12 1 มิ.ย. 61 - 31 พ.ค. 62 31 ส.ค. 62 481,000.00 531,000.00 

98 2560 

การหาค่าท่ีเหมาะสมของการสกดั
สารจากกญัชาเพ่ือให้ไดส้ารส าคญั

ปริมาณสูงโดยใชโ้ปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

ภก.เชาวลิต มณฑล คณะเภสชัศาสตร์ วิจยัและพฒันา ประสบการณ์ 12 1 มิ.ย. 61 - 30 พ.ค. 62 31 ส.ค. 62 58,200.00      108,200.00  

99 2560 

การพฒันาสูตรต ารับยาเมด็เวเฟอร์
แตกตวัเร็วในช่องปากท่ีมีส่วนผสม
ของสารสกดักญัชาดว้ยการท าแห้ง

แบบเยอืกแขง็ 

ภก.เชาวลิต มณฑล คณะเภสชัศาสตร์ วิจยัและพฒันา ประสบการณ์ 12 1 มิ.ย. 61 - 30 พ.ค. 62 31 ส.ค. 62 125,600.00      175,600.00  

 


