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ทุน (บาท) 

59 2561 
พยาธิสภาพของผูป่้วยสายตายาวใน

คลินิกตา มหาวิทยาลยัรังสิต 
ผศ.พญ.วฒันีย ์เยน็จิตร  

คณะทศันมาตร
ศาสตร์ 

ความรู้
พ้ืนฐาน 

ประสบการณ์ 7 18 เม.ย. 62 - 30 พ.ย. 62 28 ก.พ. 63 64,400.00 114,400.00 

60 2561 

พฤติกรรมการใชแ้ละการยอมรับ
นวตักรรมส่ือสงัคมออนไลน์ของ

กลุ่มผูสู้งอายใุนเขต
กรุงเทพมหานคร 

ผศ.ดร.ดวงทิพย ์เจริญ
รุกข ์

วิทยาลยันิเทศ
ศาสตร์ 

ความรู้
พ้ืนฐาน 

ประสบการณ์ 12 1 พ.ย. 62 - 30 เม.ย. 63 31 ก.ค. 63 23,000.00 73,000.00 

62 2561 

ผลของยาสีฟันท่ีมีและไม่มี
ส่วนผสมของสมุนไพรต่อความ
หยาบผิวของวสัดุบูรณะสีเหมือน

ฟัน 

อ.ทญ.วิรชา วชิรมน 
วิทยาลยัทนัต
แพทยศาสตร์ 

วิจยัประยกุต ์ หนา้ใหม ่ 12 28 พ.ค. 62 - 28 พ.ค. 63 28 พ.ค. 63 131,700.00 181,700.00 

65 2561 
ผลของการกดมดลูกส่วนล่างหลงัท า
คลอดรกดว้ยวิธี Modified crede  ต่อ

การสูญเสียเลือดหลงัคลอด 

อ.ดร.ปาริชาติ  เทวพิทกัษ ์
(เคยเขา้รอบ 2/2561) 

คณะพยาบาลศาสตร์ วิจยัประยกุต ์  หนา้ใหม ่ 12 1 มิ.ย. 62 - 31 พ.ค. 63 31 พ.ค. 63 46,300.00 96,300.00 

66 2561 
นวตักรรมสงัคม : การเปล่ียนเชิง

ระบบของวิสาหกิจชุมชนอุ่มแสง อ.
ราษีไศล จ.ศรีษะเกษ 

ผศ.ดร.ฉตัรวรัญช์ องค
สิงห 

วิทยาลยันวตักรรม
สงัคม 

วิจยัประยกุต ์ ประสบการณ์ 8 1 ส.ค. 62 - 31 มี.ค. 63 31 มิ.ย. 63 18,000.00 68,000.00 

69 2561 
การรังสรรคจิ์ตรกรรมดิจิทลัดว้ย
วิทยาการโลกเสมือนจริง: ศิลปะใน

ยคุอุตสาหกรรม 4.0 
อ.โกเมศ กาญจนพายพั คณะดิจิทลัอาร์ต 

งาน
สร้างสรรค ์

ประสบการณ์ 12 1 พ.ค. 62 - 1 พ.ค. 63 1 ส.ค. 63 83,222.00 133,222.00 

70 2561 

การเปรียบเทียบแนวร่างกายและการ
แกวง่ของร่างกายขณะนัง่บนเกา้อ้ี
ราบและบนเบาะรูปล่ิมในผูป่้วย

อมัพาตคร่ึงซีก 

อ.กลัยา กอ้งวฒันากุล 
คณะกายภาพบ าบดั 
และเวชศาสตร์การ

กีฬา 
วิจยัประยกุต ์ หนา้ใหม ่ 12 1 ก.ค. 62 - 30 มิ.ย. 63 30 ก.ย. 63 81,060.00 131,060.00 
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71 2561 

การศึกษาฤทธ์ิของสารวานิลลินต่อ
การป้องกนัการตายของเซลลท่ี์เกิด
จาก ROS และผลกระตุน้การสมาน
บาดแผลในเซลล ์keratinocyte และ 

fibroblast 

อ.ดร.ชุติมา สินสืบผล วิทยาลยัเภสชัศาสตร์ 
ความรู้
พ้ืนฐาน 

หนา้ใหม ่ 12 18 เม.ย. 62 - 17 เม.ย. 63 18 ก.ค. 63 150,000.00 200,000.00 

73 2561 

การศึกษาฤทธ์ิปกป้องเซลลป์ระสาท 
HT-22 ของส่วนท่ีแยกไดจ้าก

กระชายด า ต่อการถูกเหน่ียวน าให้
เกิดพิษดว้ยแอมีลอยด์ บีตา 

(Amyloid beta): ศึกษาในโปรตีนโอ
มิกส์โปรไฟล ์

อ.ดร.วาลุกา พลายงาม 
วิทยาลยัการแพทย์
แผนตะวนัออก 

ความรู้
พ้ืนฐาน  

ประสบการณ์ 12 1 พ.ค. 62 - 30 เม.ย. 63 31 ก.ค. 63 146,910.00 196,910.00 

75 2561 

บทประพนัธ์เพลง ดบัเบิลคอนแชร์
โต “สุริยคราส” ส าหรับ คอนทราอลั

โตฟลูต กีตาร์และวงดุริยางค์
เคร่ืองสาย 

อ.บุญรัตน์ ศิริรัตนพนัธ วิทยาลยัดนตรี 
งาน

สร้างสรรค ์
ประสบการณ์ 6 1 พ.ค. 62 - 29 เม.ย. 63 30 ก.ค. 63 96,000.00 146,000.00 

77 2561 

การผลิตสารโมโนอะโรมาติก
ไฮโดรคาร์บอนจากการไพโรไลซีส
ของกากปาลม์โดยใชต้วัเร่งปฏิกิริยา 
Metal-doped activated carbon-CD 

ดร.สุรชยั กาญจนาคม คณะวิทยาศาสตร์ 
วิจยัและ
พฒันา 

หนา้ใหม ่ 12 1 พ.ค. 62 - 30 เม.ย. 63 30 ก.ค. 63 134,000.00 184,000.00 

78 2561 

การศึกษาสมบติัและประสิทธิภาพ
ของเมือกจากเห็ดร่างแห 

(Dictyophora Indusiata) ในการเป็น
สารช่วยยดึเกาะส าหรับต ารับยาเมด็ 

อ.ดร.ภญ.กนกพร บูรพา
พธั 

วิทยาลยัเภสชัศาสตร์ 
ความรู้
พ้ืนฐาน 

หนา้ใหม ่ 12 1 พ.ค. 62 - 30 เม.ย. 63 31 ก.ค. 63 105,000.00 155,000.00 
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79 2561 

ผลจากรังสีวินิจฉยัต่อเซลลเ์มด็เลือด
ขาวชนิดโมโนนิวเคลียสและเซลล์

ตน้ก าเนิดชนิด CD34+ และ 
CD133+ ในอาสาสมคัรสุขภาพดี 

ดร.นฐัพงษ ์มูลค า คณะรังสีเทคนิค 
วิจยัและ
พฒันา 

หนา้ใหม ่ 12 1 พ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 31 มี.ค. 63 103,877.00 153,877.00 

80 2561 
การประเมินฤทธ์ิกระตุน้การสมาน
บาดแผลในหลอดทดลองของสาร 
isovitexin ในเซลลคี์ราติโนไซด ์

อ.ดร.ภญ.ศราพร หริการ
ภกัดี 

วิทยาลยัเภสชัศาสตร์ 
ความรู้
พ้ืนฐาน 

ประสบการณ์ 12 19 เม.ย. 62 - 18 เม.ย. 63 19 ก.ค. 63 150,000.00 200,000.00 

81 2561 

การสงัเคราะห์ พิสูจน์เอกลกัษณ์ 
และฤทธ์ิการยบัย ั้งเช้ือแบคทีเรียของ
อนุพนัธ์ลิแกนดชิ์ฟเบส 2-อิมมิดา
โซลและสารประกอบเชิงซอ้นทราน

ซิชนั 

อ.ดร.ดารุณี เสริฐผล คณะวิทยาศาสตร์ 
วิจยัและ
พฒันา 

หนา้ใหม ่ 12 1 พ.ค. 62 - 30 เม.ย. 63 30 ก.ค. 63 127,522.00 177,522.00 

82 2561 

การเตรียมและการดดัแปรถ่าน
แม่เหลก็ชีวมวลจากกากปาลม์ดว้ย 
KMnO4 และ FeCl3/FeCl2 เพื่อ

ก าจดัโลหะ Cd2+ Hg2+ และ Pb2+ 
ในน ้า 

รศ.ปัญญา มณีจกัร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
วิจยัและ
พฒันา 

ประสบการณ์ 12 1 พ.ค. 62 - 30 เม.ย. 63 30 ก.ค. 63 113,900.00 163,900.00 

83 2561 
การพฒันาผลิตภณัฑส์บัปะรดแช่อ่ิม

อบแห้งสามรส 
อ.วลัลภา โพธาสินธ์ 

วิทยาลยัการ
ท่องเท่ียวและการ

บริการ 

วิจยัและ
พฒันา 

ประสบการณ์ 12 11 ก.ค. 62 - 11 ก.ค. 63 11 ก.ค. 63 70,110.00 120,110.00 

84 2561 
กระบวนการออกแบบศูนยฟ้ื์นฟู
และพฒันาศกัยภาพคนไร้บา้น จ. 

ปทุมธานี 
อ.ศศิกาญจน์ ศรีโสภณ 

คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ 

ความรู้
พ้ืนฐาน 

ประสบการณ์ 12 1 พ.ค. 62 - 30 เม.ย. 63 30 ก.ค. 63 40,900.00 90,900.00 
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85 2561 
พฤกษเคมีเบ้ืองตน้และฤทธ์ิทาง

ชีวภาพของผกักระฉูด 
ผศ.ดร.ภญ.ปิยนุช ทอง

ผาสุก 
วิทยาลยัเภสชัศาสตร์ วิจยัประยกุต ์ ประสบการณ์ 12 1 มิ.ย. 62 - 30 พ.ค. 63 30 ส.ค. 63 92,500.00 142,500.00 

86 2561 

การศึกษาผลของวสัดุอุดคลองราก
ฟัน bioceramic ต่อการตา้นทานการ
แตกหกัของฟันท่ีมีผนงัคลองราก

ฟันบาง 

ทญ.สาลินี รุ่งหิรัญสกุล 
วิทยาลยัทนัต
แพทยศาสตร์ 

วิจยัประยกุต ์ หนา้ใหม ่ 12 1 พ.ค. 62 - 30 เม.ย. 63 31 ก.ค. 63 106,000.00 156,000.00 

90 2561 

การพฒันาระบบวดัปริมาตรของไต
และซีสตอ์ตัโนมติัในภาพเอม็อาร์ไอ
ดว้ยเทคโนโลยปัีญญาประดิษฐ์ เพื่อ

ช่วยแพทยใ์นการวินิจฉัยโรค 
Autosomal-Dominant Polycystic 

Kidney Disease (ADPKD) 

Dr. Jamie Alexander 
O'Reilly 

วิทยาลยัวิศวกรรม
ชีวการแพทย ์

วิจยัและ
พฒันา 

หนา้ใหม ่ 12 1 มิ.ย. 62 - 31 พ.ค. 63 30 ส.ค. 63 169,805.00 219,805.00 

91 2561 

การจดัการความคิดสร้างสรรคข์อง
องคก์รท่ีมีผลต่อรูปแบบนวตักรรม
ของธุรกิจอสังหาริมทรัพยใ์น

ประเทศไทย 

ดร.เฉลิมพร เยน็เยอืก คณะบริหารธุรกิจ วิจยัประยกุต ์ ประสบการณ์ 12 13 พ.ค. 62 - 13 พ.ค. 63 15 ส.ค. 63 82,840.00 132,840.00 

92 2561 
การศึกษากลไกของสารสกดัจาก
เถาวลัยเ์ปรียงในการปกป้อง

อนัตรายต่อตบัจากยาพาราเซตามอล 
รศ.ดร.ทศันีย ์ปัญจานนท ์ คณะวิทยาศาสตร์ 

ความรู้
พ้ืนฐาน 

ประสบการณ์ 12 1 พ.ค. 62 - 30 เม.ย. 63 31 ก.ค. 63 69,350.00 119,350.00 

93 2561 
ผลของเมลาโทนินในการเพ่ิม

คุณสมบติัของเซลลต์น้ก าเนิดของ
เซลลคี์ราติโนไซด ์

อ.ดร.ภญ.ปรียาภรณ์ 
พลายมี พิบูลชยันนัท ์

วิทยาลยัเภสชัศาสตร์ 
ความรู้

พ้ืนฐาน วิจยั
และพฒันา 

ประสบการณ์ 12 18 เม.ย. 62 - 17 เม.ย. 63 18 ก.ค. 63 164,000.00 214,000.00 
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94 2561 

การเปรียบเทียบเส้นโคง้แห่งการ
เรียนรู้การใชเ้คร่ืองสแกนภายใน
ช่องปากระหวา่ง นกัศึกษาทนัต
แพทยแ์ละทนัตแพทย ์(ผูท่ี้มี

ประสบการณ์ทางคลินิกมาแลว้ 3-5
ปี) 

อ.ทพ.สิรวิชฐ์ สถาปนา 
วิทยาลยัทนัต
แพทยศาสตร์ 

วิจยัประยกุต ์ หนา้ใหม ่ 10 1 พ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62 30 มี.ค. 63 51,430.00 101,430.00 

96 2561 

การวินิจฉยัคุณภาพของภาพถ่ายรังสี
แบบกดัปีกและความพึงพอใจของ
เด็กวยัเรียนท่ีมีต่ออุปกรณ์ถ่ายภาพ

รังสีท่ีแตกต่างกนัสองชนิด 

อ.ทญ.จินตนาภรณ์ สิริ
พิพฒัน์ 

วิทยาลยัทนัต
แพทยศาสตร์ 

นวตักรรม/
ส่ิงประดิษฐ์ 

หนา้ใหม ่ 10 7 มี.ค. 62 - 7 มี.ค. 63 7 มิ.ย. 63 58,200.00 108,200.00 

97 2561 
การวิเคราะห์ทางสัณฐานวิทยาของ 
คลองหลงัฟันตดัในกลุ่มประชากร

ชาวไทย 

อ.ทพญ.ดร.ปิยะนุช 
กรรณสูต 

วิทยาลยัทนัต
แพทยศาสตร์ 

ความรู้
พ้ืนฐาน 

ประสบการณ์ 12 1 พ.ค. 62 - 30 เม.ย. 63 31 ก.ค. 63 126,000.00 176,000.00 

99 2561 

ผลกระทบของระยะเวลาการฉาย
แสงและระยะห่างของเคร่ืองฉาย
แสงต่อความยดืหยุน่ของเรซิน

ซีเมนต ์

อ.ทญ.กรปวีณ์ สิมะพรชยั 
วิทยาลยัทนัต
แพทยศาสตร์ 

วิจยัประยกุต ์ หนา้ใหม ่ 12 1 ก.พ. 62 - 31 ม.ค. 63 30 เม.ย. 63 82,350.00 132,350.00 

104 2561 

การศึกษาความคงตวัของสารสกดั
จากกญัชาในระบบตวัท าละลายท่ี
หลากหลายเพ่ือการน าส่งยาทางเยื่อ

บุช่องปาก 

ภก.เชาวลิต มณฑล วิทยาลยัเภสชัศาสตร์ 
วิจยัและ
พฒันา 

ประสบการณ์ 12 1 มิ.ย. 62 - 31 พ.ค. 63 31 ส.ค. 63 106,000.00 156,000.00 



สรุป รายนามคณาจารย์ผู้รับทุนอุดหนุนการวจิัยจากสถาบันวจิัย มหาวทิยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 3 

รหัส
ทุน 

ปี
การศึกษา 

เร่ือง ผู้วจิัย สังกดัวทิยาลยั/คณะ 
ประเภท
งานวจิัย 

ประเภท
นักวจิัย 

ระยะเวลา 
(เดอืน) 

ระยะเวลาด าเนินงาน
วจิัยที่ระบุในสัญญารับ

ทุน 

วนัส่ง
รายงานวจิัย
ฉบับสมบูรณ์
ที่ระบุใน

สัญญารับทุน 

งบประมาณ
อนุมัติ (บาท) 

รวม 
งบประมาณ
ตามสัญญารับ
ทุน (บาท) 

105 2561 
การพฒันาต าหรับแคนนาบินอล
สเปรยฉี์ดพน่ช่องปากและผลของ
สารแคนนาบินอลต่อการนอนหลบั 

ผศ.ดร.สุรางค ์สีละวฒัน์ วิทยาลยัเภสชัศาสตร์ วิจยัประยกุต ์ ประสบการณ์ 12 1 พ.ค. 62 - 30 เม.ย. 63 31 ก.ค. 63 231,000.00 281,000.00 

106 2561 
การสกดั การแยก และการควบคุม
คุณภาพสารส าคญัปริมาณสูงจาก

กญัชา 
ภญ.ฟามีรา มะดากะ วิทยาลยัเภสชัศาสตร์ 

วิจยัและ
พฒันา 

ประสบการณ์ 12 1 มิ.ย. 62 - 31 พ.ค. 63 31 ส.ค. 63 271,000.00 321,000.00 

107 2561 
การพฒันาต ารับสารสกดักญัชาใน
รูปแบบแคปซูลน่ิมเพ่ือใชท้าง

การแพทย ์

ผศ.ดร.ภญ.สุชาดา จง
รุ่งเรืองโชค 

วิทยาลยัเภสชัศาสตร์ 
ความรู้
พ้ืนฐาน 

ประสบการณ์ 12 29 เม.ย. 62 - 29 เม.ย. 63 29 เม.ย. 63 184,000.00 234,000.00 

108 2561 
การจัดัท  าขอ้ก าหนดมาตรฐานของ
สมุนไพรในต ารับยาเขา้กญัชาใน

คมัภีร์แพทยแ์ผนไทย 
ภก.ณฐวรรธน์ จนัคณา วิทยาลยัเภสชัศาสตร์ วิจยัประยกุต ์ ประสบการณ์ 12 1 พ.ค. 62 - 30 เม.ย. 63 31 ก.ค. 63 207,000.00 257,000.00 

109 2561 

การสกดัดว้ยเทคโนโลยสีะอาดและ
การควบคุมคุณภาพสารสกดักญัชง
และการพฒันาต ารับในรูปแบบ
แคปซูลน่ิมเพ่ือใชท้างการแพทย ์

ผศ.ดร.ภญ.สุชาดา จง
รุ่งเรืองโชค 

วิทยาลยัเภสชัศาสตร์ 
ความรู้
พ้ืนฐาน 

ประสบการณ์ 12 29 เม.ย. 62 - 29 เม.ย. 63 29 เม.ย. 63 235,000.00 285,000.00 

110 2561 
การจดัท าขอ้ก าหนดมาตรฐานของ
กญัชงเพ่ือเป็นมาตรฐานการข้ึน

ทะเบียน 
ภก.ลุกมาน สือรี วิทยาลยัเภสชัศาสตร์ 

วิจยัและ
พฒันา 

ประสบการณ์ 12 1 มิ.ย. 62 - 30 พ.ค. 63 31 ส.ค. 63 216,000.00 266,000.00 

 


