


สรุป รายนามคณาจารย์ผู้รับทุนอุดหนุนการวจิัยจากสถาบันวจิัย มหาวทิยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 

รหัส
ทุน 

ปี
การศึกษา 

เร่ือง ผู้วจิัย สังกดัวทิยาลยั/คณะ 
ประเภท
งานวจิัย 

ประเภท
นักวจิัย 

ระยะเวลา 
(เดอืน) 

ระยะเวลาด าเนินงาน
วจิัยที่ระบุในสัญญารับ

ทุน 

วนัส่ง
รายงานวจิัย
ฉบับสมบูรณ์
ที่ระบุใน

สัญญารับทุน 

งบประมาณ
อนุมัต ิ(บาท) 

รวม 
งบประมาณ
ตามสัญญารับ
ทุน (บาท) 

2 2561 

การศึกษาสมบติัทางเคมีกายภาพ
และการพฒันาต ารับน ้ ามนัปาลม์

แดงในรูปแบบแคปซูลน่ิมเพ่ือขอข้ึน
ทะเบียนเป็นผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร 

อ.วรวรรณ สายงาม วิทยาลยัเภสชัศาสตร์ 
วิจยัและ
พฒันา 

ประสบการณ์ 12 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62 31 ธ.ค. 62 152,325.00       202,325.00  

3 2561 
การพฒันาผลิตภณัฑล์า้ง

เคร่ืองส าอางจากโอลิโอโซมของผล
ปาลม์และเน้ือเมล็ด 

อ.ตุลย ์ชูสุทธ์ิ วิทยาลยัเภสชัศาสตร์ 
วิจยัและ
พฒันา 

ประสบการณ์ 12 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62 31 ธ.ค. 62 155,021.00       205,021.00  

4 2561 
การประเมินคุณสมบติัความเป็นพิษ
ต่อเซลลม์ะเร็งและพรีไบโอติกของ

เห็ดท่ีกินได ้

ผศ.ดร.พรรณนภา เภา
ทอง 

คณะเทคนิค
การแพทย ์

วิจยัและ
พฒันา 

ประสบการณ์ 12 1 ก.ย. 61 - 31 ส.ค. 62 30 พ.ย. 62 120,000.00       170,000.00  

5 2561 
ผลของสารสกดัจากลูกยอใน

รูปแบบยาทาต่อการสมานแผลเปิด
ในหนูเมา้ส์ 

อ.ปฐวีณ์กร เกษโกมล คณะวิทยาศาสตร์ 
วิจยัและ
พฒันา 

หนา้ใหม ่ 12 3 ก.ย. 61 - 3 ก.ย. 62 3 ธ.ค. 62 120,000.00       170,000.00  

6 2561 

การเตรียมและตรวจลกัษณะเฉพาะ
ของยาท่ีอยูใ่นรูปของเหลวไอออนิก
ส าหรับการประยกุตใ์ชท้างเภสชั

กรรม 

ดร.ภทัทวฒัน์ มณีวฒัน
ภิญโญ 

วิทยาลยัเภสชัศาสตร์ 
วิจยัและ
พฒันา 

ประสบการณ์ 12 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62 31 ธ.ค. 62 118,500.00       168,500.00  

7 2561 

การเตรียมและการดดัแปรถ่านกมั
มนัตจ์ากกากและเมล็ดในปาลม์แดง
เพ่ือก าจดัโลหะ Fe2+/Fe3+ Ca2+ 

และ Zn2+ในน ้า 

รศ.ปัญญา มณีจกัร์  คณะวิทยาศาสตร์ วิจยัละพฒันา ประสบการณ์ 12 1 ก.ย. 61 - 2 ก.ย. 62 2 ธ.ค. 62 101,300.00       151,300.00  



สรุป รายนามคณาจารย์ผู้รับทุนอุดหนุนการวจิัยจากสถาบันวจิัย มหาวทิยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 

รหัส
ทุน 

ปี
การศึกษา 

เร่ือง ผู้วจิัย สังกดัวทิยาลยั/คณะ 
ประเภท
งานวจิัย 

ประเภท
นักวจิัย 

ระยะเวลา 
(เดอืน) 

ระยะเวลาด าเนินงาน
วจิัยที่ระบุในสัญญารับ

ทุน 

วนัส่ง
รายงานวจิัย
ฉบับสมบูรณ์
ที่ระบุใน

สัญญารับทุน 

งบประมาณ
อนุมัต ิ(บาท) 

รวม 
งบประมาณ
ตามสัญญารับ
ทุน (บาท) 

8 2561 
การวิจยัและพฒันาตน้แบบส่ือ

เครือข่ายสงัคมออนไลน์เพ่ือส่งเสริม
ธุรกิจนวดไทย 

อ.ณฐัศรชยั พรเอ่ียม  วิทยาลยันิเทศศาสตร์ 
วิจยัและ
พฒันา 

หนา้ใหม ่ 6 1 ก.ย. 61 - 31 มี.ค. 62 30 มิ.ย. 62 53,600.00       103,600.00  

9 2561 

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ
การตรวจเช้ือ Salmonella typhi ใน
ตวัอยา่งเน้ือไก่ดว้ยเทคนิค ทางอณู

ชีววิทยา 

ผศ.ดร.ปานนัท ์กาญจน
ภูมิ 

คณะวิทยาศาสตร์ 
ความรู้
พ้ืนฐาน 

ประสบการณ์ 12 1 ก.ย. 61 - 31 ส.ค. 62 30 พ.ย. 62 105,500.00       155,500.00  

10 2561 

การส่ือสารการตลาดออนไลน์ท่ีมีผล
ต่อเส้นทางของผูบ้ริโภคเกย ์(Gay 

Consumer Path) ในการตดัสินใจใช้
บริการฟิตเนส 

อ.ชชัญา สกุณา วิทยาลยันิเทศศาสตร์ 
ความรู้
พ้ืนฐาน 

ประสบการณ์ 12 1 ก.ย. 61 - 31 ส.ค. 62 30 พ.ย. 62 44,000.00         94,000.00  

11 2561 
ผลของน ้าหมกัชีวภาพต่อการ
เจริญเติบโตของดาวเรือง 

อ.อรพรรณ  หสัรังค ์
คณะนวตักรรม

เกษตร 
วิจยัและ
พฒันา 

หนา้ใหม ่ 12 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62 31 ธ.ค. 62 32,920.00         82,920.00  

12 2561 
ฤทธ์ิตา้นสาเหตุการเกิดร้ิวรอยของ
สารสกดัไพลในการศึกษาแบบนอก

กาย 
อ.อภิรุจ เชียงโสม วิทยาลยัเภสชัศาสตร์ 

ความรู้
พ้ืนฐาน 

หนา้ใหม ่ 12 15 ก.ย. 61 - 14 ก.ย. 62 14 ธ.ค. 62 137,000.00       187,000.00  

13 2561 

ผลของการเคลือบผิวดว้ยพาราซีล
ต่อความขรุขระของพ้ืนผิวฟันปลอม
อะคริลิกเรซินท่ีผา่นวิธีการขดัแต่งท่ี

แตกต่างกนั 

อ.ดวงใจ อุไรวิชยักุล 
วิทยาลยัทนัต
แพทยศาสตร์ 

วิจยัและ
พฒันา 

หนา้ใหม ่ 12 1 พ.ย. 61 - 31 ต.ค. 62 31 ม.ค. 63 117,200.00       167,200.00  



สรุป รายนามคณาจารย์ผู้รับทุนอุดหนุนการวจิัยจากสถาบันวจิัย มหาวทิยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 

รหัส
ทุน 

ปี
การศึกษา 

เร่ือง ผู้วจิัย สังกดัวทิยาลยั/คณะ 
ประเภท
งานวจิัย 

ประเภท
นักวจิัย 

ระยะเวลา 
(เดอืน) 

ระยะเวลาด าเนินงาน
วจิัยที่ระบุในสัญญารับ

ทุน 

วนัส่ง
รายงานวจิัย
ฉบับสมบูรณ์
ที่ระบุใน

สัญญารับทุน 

งบประมาณ
อนุมัต ิ(บาท) 

รวม 
งบประมาณ
ตามสัญญารับ
ทุน (บาท) 

14 2561 

การเปรียบเทียบความแขง็แรงต่อ
การโคง้งอระหวา่งเรซินคอมโพสิต
ชนิดบลัคฟิ์ลลแ์ละวสัดุบูรณะสี

เหมือนฟันชนิดอ่ืนๆ 

อ.วิน หิริโอตปัปะ 
วิทยาลยัทนัต
แพทยศาสตร์ 

ความรู้
พ้ืนฐาน 

หนา้ใหม ่ 12 1 ม.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61 31 มี.ค. 62 104,200.00       154,200.00  

15 2561 

การเปรียบเทียบประสิทธิผลของการ
รักษาดว้ยการฝังเขม็ศีรษะแบบ

กระตุน้ดว้ยมือและฝังเขม็ศีรษะแบบ
กระตุน้ไฟฟ้าในผูท่ี้มีอาการปวด
หลงัส่วนล่าง : การทดลองแบบสุ่ม

และมีกลุ่มควบคุม 

ศาสตราจารย(์คลินิก) 
แพทยจี์น ผศ.นพ.ภาสกิจ 

วณันาวิบูล  

วิทยาลยัการแพทย์
แผนตะวนัออก 

วิจยัและ
พฒันา 

หนา้ใหม ่ 12 1 ก.ย. 61 - 31 ส.ค. 62 30 พ.ย. 62 64,625.00       114,625.00  

17 2561 
การประพนัธ์ดนตรีพรรณนาจาก
เร่ืองราวช่วงรัตนโกสินทร์ (ร.ศ. 

146-237) 
อ.ดร.วานิช โปตะวนิช วิทยาลยัดนตรี 

งาน
สร้างสรรค ์

หนา้ใหม ่ 12 1 ก.ย. 61 - 30 ส.ค. 62 30 พ.ย. 62 101,000.00       151,000.00  

18 2561 

การศึกษาวสัดุไฮโดรเจลของพอลิ
เมอร์ชีวภาพท่ีเหมาะสมกบัการผลิต
เน้ือเยือ่อ่อนดว้ยเคร่ืองพิมพชี์วภาพ

สามมิติ 

ผศ.ดร.ณฐัพล ถนดัช่าง
แสง 

คณะวิศวกรรมชีว
การแพทย ์

วิจยัและ
พฒันา  

ประสบการณ์ 12 1 ก.ย. 61 - 31 ส.ค. 62 30 พ.ย. 62 152,000.00       202,000.00  

19 2561 
การศึกษามาตรการทางกฎหมายภาษี
เพื่อสนบัสนุนการท าเกษตรอินทรีย ์

อ.สุธีราภรณ์  แสงจนัทร์
ศรี 

คณะนิติศาสตร์ 
ความรู้
พ้ืนฐาน 

หนา้ใหม ่ 12 3 ก.ย. 61 - 3 ก.ย. 62 3 ก.ย. 62 46,600.00         96,600.00  



สรุป รายนามคณาจารย์ผู้รับทุนอุดหนุนการวจิัยจากสถาบันวจิัย มหาวทิยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 

รหัส
ทุน 

ปี
การศึกษา 

เร่ือง ผู้วจิัย สังกดัวทิยาลยั/คณะ 
ประเภท
งานวจิัย 

ประเภท
นักวจิัย 

ระยะเวลา 
(เดอืน) 

ระยะเวลาด าเนินงาน
วจิัยที่ระบุในสัญญารับ

ทุน 

วนัส่ง
รายงานวจิัย
ฉบับสมบูรณ์
ที่ระบุใน

สัญญารับทุน 

งบประมาณ
อนุมัต ิ(บาท) 

รวม 
งบประมาณ
ตามสัญญารับ
ทุน (บาท) 

21 2561 

การสร้างชุดอุปกรณ์กลอ้ง
จุลทรรศน์ส าหรับการฉายภาพใน
ระบบตน้แบบโฟโตลิโทกราฟีแบบ

ไม่ใชม้าส์คแสง 

ดร.ส่ือจิตต ์เพช็ร์
ประสาน 

คณะวิศวกรรมชีว
การแพทย ์

วิจยัและ
พฒันา 

ประสบการณ์ 12 1 ก.ย. 61 - 31 ส.ค. 62 30 พ.ย. 62 231,000.00       281,000.00  

22 2561 

ศึกษาความชุกของยนี OXA type 
และ MBLs type carbapenemase ใน 
Acinetobacter baumannii ท่ีแยกได้
จากส่ิงส่งตรวจของผูป่้วยจาก
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 

ผศ.สวรรยา พงศป์ริตร 
คณะเทคนิค
การแพทย ์  

วิจยัประยกุต ์ ประสบการณ์ 12 15 ก.ย. 61 - 14 ก.ย. 62 14 ธ.ค. 62 120,000.00       170,000.00  

23 2561 

ความหลากหลายทางพนัธุกรรมของ
ยนี Pvmsp-3α ของเช้ือพลาสโม
เดียมไวแวกซ์ในประเทศไทย โดย

วิธี Nested PCR-RFLP 

รศ.ดร.กญัญนนัทน ์
กฤษศิริวฒิุนนัท ์

คณะเทคนิค
การแพทย ์  

วิจยัประยกุต ์ ประสบการณ์ 12 15 ก.ย. 61 - 15 ก.ย. 62 15 ธ.ค. 62 122,400.00       172,400.00  

24 2561 
การออกแบบสร้างเคร่ือง

สัน่สะเทือนปอดส าหรับ การระบาย
เสมหะของผูป่้วยเด็ก และผูสู้งอายุ 

อ.พิชิตพล โชติกุลนนัทน ์
คณะวิศวกรรมชีว

การแพทย ์
นวตักรรม/
ส่ิงประดิษฐ์ 

ประสบการณ์ 12 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62 31 ธ.ค. 62 150,000.00       200,000.00  

25 2561 
กุญแจสู่ความส าเร็จของการ

บริหารธุรกิจ Coworking Space ใน
ประเทศไทย 

ดร.ปิยะรัตน์ จนัทรยคุล  คณะบริหารธุรกิจ 
ความรู้
พ้ืนฐาน  

หนา้ใหม ่ 12 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62 30 ธ.ค. 62 61,300.00       111,300.00  



สรุป รายนามคณาจารย์ผู้รับทุนอุดหนุนการวจิัยจากสถาบันวจิัย มหาวทิยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 

รหัส
ทุน 

ปี
การศึกษา 

เร่ือง ผู้วจิัย สังกดัวทิยาลยั/คณะ 
ประเภท
งานวจิัย 

ประเภท
นักวจิัย 

ระยะเวลา 
(เดอืน) 

ระยะเวลาด าเนินงาน
วจิัยที่ระบุในสัญญารับ

ทุน 

วนัส่ง
รายงานวจิัย
ฉบับสมบูรณ์
ที่ระบุใน

สัญญารับทุน 

งบประมาณ
อนุมัต ิ(บาท) 

รวม 
งบประมาณ
ตามสัญญารับ
ทุน (บาท) 

26 2561 

การจ าแนกสายพนัธ์ุเห็ดแครง 
(Schizophylum commune) โดย
เทคนิคชีวโมเลกุลและการใช้
ประโยชน์จากวสัดุเหลือใชท้าง
การเกษตรผลิตพอลิแซคคาไรด์ 
รวมถึงศกัยภาพการตา้นเซลมะเร็ง 

ดร.หทยัรัตน์ อุไรรงค ์
คณะ

เทคโนโลยชีีวภาพ 
วิจยัและ
พฒันา    

หนา้ใหม ่ 12 1 พ.ย. 61 - 31 ต.ค. 62 31 ม.ค. 63 157,000.00       207,000.00  

27 2561 
ผลของการใชแ้สงจาก LED ต่อการ
เจริญเติบโต ปริมาณไนเตรท และ
ปริมาณรงควตัถุในผกักาดหอม 

รศ.ดร.บญัญติั เศรษฐฐิติ 
(หวัหนา้โครงการ) //
อ.พชรอร แกว้เจริญ 

คณะนวตักรรม
เกษตร 

วิจยัประยกุต ์ หนา้ใหม ่ 12 1 ก.ย. 61 - 31 ส.ค. 62 30 พ.ย. 62 94,500.00       144,500.00  

28 2561 

ผลของการฝึกหายใจชา้ร่วมกบัแรง
ตา้นต่อความดนัโลหิตและการ

ท างานของระบบประสาทอตัโนมติั
ในผูป่้วยโรคความดนัโลหิตสูงท่ีมี

เบาหวานชนิดท่ี 2 ร่วมดว้ย 

ดร.เบญจรัตน์ แสงทอง 
คณะกายภาพบ าบดั
และเวชศาสตร์การ

กีฬา 
วิจยัประยกุต ์ หนา้ใหม ่ 12 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62 31 ธ.ค. 62 91,062.00       141,062.00  

29 2561 

ผลลพัธ์และผลกระทบจากการน า
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 

Monitoring : EM) มาใชใ้น
กระบวนการยติุธรรมไทย 

ผศ.ดร.สญัญพงศ ์ล่ิม
ประเสริฐ 

คณะนิติศาสตร์ 
วิจยัและ
พฒันา 

ประสบการณ์ 12 4 ต.ค. 61 - 3 ต.ค. 62 3 ต.ค. 62 66,000.00       116,000.00  

31 2561 
การเพ่ิมคุณสมบติัของเซลลต์น้
ก าเนิดเซลลคี์ราติโนไซดโ์ดยสาร 

isovitexin 
อ.ภญ.วีริสา เชา้เจริญ วิทยาลยัเภสชัศาสตร์ 

ความรู้
พ้ืนฐาน 

หนา้ใหม ่ 12 31 ส.ค. 61 - 30 ส.ค. 62 30 พ.ย. 62 130,000.00       180,000.00  



สรุป รายนามคณาจารย์ผู้รับทุนอุดหนุนการวจิัยจากสถาบันวจิัย มหาวทิยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 

รหัส
ทุน 

ปี
การศึกษา 

เร่ือง ผู้วจิัย สังกดัวทิยาลยั/คณะ 
ประเภท
งานวจิัย 

ประเภท
นักวจิัย 

ระยะเวลา 
(เดอืน) 

ระยะเวลาด าเนินงาน
วจิัยที่ระบุในสัญญารับ

ทุน 

วนัส่ง
รายงานวจิัย
ฉบับสมบูรณ์
ที่ระบุใน

สัญญารับทุน 

งบประมาณ
อนุมัต ิ(บาท) 

รวม 
งบประมาณ
ตามสัญญารับ
ทุน (บาท) 

32 2561 
การศึกษาผลของสารสกดัราก
สามสิบต่อการเกิดล่ิมเลือด  

ดร.ภญ.ทิพยสุ์ชน เอ่ียม
สอาด 

วิทยาลยัเภสชัศาสตร์ วิจยัประยกุต ์ ประสบการณ์ 12 1 ก.ย. 61 - 31 ส.ค. 62 30 พ.ย. 62 101,000.00       151,000.00  

 


