
ชื่อโครงการวิจัยภาษาไทย ชื่อโครงการวิจัยภาษาอังกฤษ ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย สังกัด ประเภทงานวิจัย ระยะเวลา ชื่อนักวิจัยพี่เลี้ยง สังกัด ความเชี่ยวชาญ

9 2562 การศึกษาการปนเปื้อนของสารเคมีกําจัด

แมลงที่ตกค้างมากับสลัดพร้อมรับประทาน

จากท้องตลาดและซุปเปอร์มาร์เก็ตในตําบล

หลักหก อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

Study on Contamination of Insecticide 

in Ready-to-eat Salad from Local 

markets and Supermarkets in Lakhok 

Sub-district, Mueang Pathum Thani 

District, Pathum Thani Province

อ.ดร.อรอุมา สร้อยจิต คณะเทคนิคการแพทย์ วิจัยประยุกต์ 12 ผศ.ดร.พรรณนภา เภาทอง คณะเทคนิคการแพทย์ 

มหาวิทยาลัยรังสิต

สารสกัดจากพืช

11 2562 การศึกษาฤทธิ์การสมานแผลของกรดไฮยาลู

โรนิกและลิโดเคนบรรจุในสารประกอบ

เชิงซ้อนไคโตซานและแพคติน

Formulation development and 

Evaluation of Wound Healing Activity 

of Hyaluronic acid and Lidocaine 

Loaded in Chitosan-Pectin 

Polyelectrolyte Complex

อ.ดร.สุชารัตน์ ลิ้มสิทธิชัยกุล วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ วิจัยและพัฒนา 12 ทพ.ณัฐวุฒิ ศุภชวโรจน์ วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ ความเชี่ยวชาญทางด้าน

ศัลยกรรมช่องปาก

14 2562 พลังสุขภาพจิตและระดับความเครียดของ

นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย

รังสิต

Resilience Quotient and Level of 

Stress in Nursing Students at School of 

Nursing, Rangsit University

อ.ฐิตินันท์ อ้วนล่ํา คณะพยาบาลศาสตร์ วิจัยประยุกต์ 7 ผศ.ดร.อําภาพร นามวงศ์พรหม คณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรังสิต

Chronic care

17 2562 การศึกษาการปลอมปนสารเสตียรอยด์ในยา

แผนโบราณจากตลาดและศูนย์การค้าบริเวณ

ใกล้เคียงมหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี

Study of steroids adulteration in 

traditional medicine from market and 

shopping center near Rangsit 

University, Pathum Thani province

อ.ดร.นิตติญา ชาวชายโขง คณะเทคนิคการแพทย์ วิจัยประยุกต์ 12 ผศ.พิศิษฐ์ นามจันทรา คณะเทคนิคการแพทย์ 

มหาวิทยาลัยรังสิต

เคมีคลินิก (Clinical 

Chemistry)

23 2562 องค์ประกอบทางการสร้างสรรค์สื่อวีล็อกเพื่อ

การสื่อสารการท่องเที่ยว

Creative elements of Vlog media for 

tourism communication

อ.ณชรต อิ่มณะรัญ วิทยาลัยนเิทศศาสตร์ ความรู้พื้นฐาน 12 ผศ.ธิราภรณ์ กลิ่นสุคนธ์ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรังสิต

งานวิจัยด้านนิเทศศาสตร์

26 2562 เปรียบเทียบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ

หายใจเข้าระหว่างการฝึกหายใจโดยใช้

กล้ามเนื้อกระบังลมแบบกลั้นหายใจค้างกับ

แบบมีแรงต้านในผู้สูงอายุ

The comparison of respiratory muscle 

strength between diaphragmatic 

breathing exercise with sustained 

maximal inspiration technique and 

diaphragmatic breathing exercise with 

weight resistance in elderly

อ.สุวัฒนา ทองเอีย คณะกายภาพบําบัด

และเวชศาสตร์การกีฬา

ความรู้พื้นฐาน 12 ดร.เบญจรัตน์ แสงทอง คณะกายภาพบําบัดและเวช

ศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัย

รังสิต

สรีรวิทยาการออกกําลังกาย

30 2562 การพัฒนาและประเมินตํารับฟิล์มติดกระพุ้ง

แก้มชนิดละลายเร็วในช่องปากสําหรับยาต้าน

การอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์

Development and evaluation of oral 

dissolving mucoadhesive films for non-

steroidal anti-inflammatory drugs 

(NSAIDs)

อ.ดร.ภญ.เพ็ญนภา เสาร์คํา วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ วิจัยและพัฒนา 12 ชุติมา สินสืบผล วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรังสิต

Pharmaceutical 

technology 

Solid and Semi-solid 

 dosage forms 

รหัสทุนวิจัย

ฐานข้อมูลนักวิจัยพี่เลี้ยง ปีการศึกษา 2562
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32 2562 การแยกเพศโดยการใช้ซากกะโหลกศรีษะ

มนุษย์ส่วน Foramen magnum ใน

ประชากรไทยที่มีภูมิลําเนาอาศัยอยู่ใน

ภาคเหนือ

Sex identification from foramen 

magnum in Northern-Thai population

อ.ปฐมพงศ์ จันธิมา คณะกายภาพบําบัด

และเวชศาสตร์การกีฬา

วิจัยและพัฒนา 9 อาจารย์ ดร.เบญจรัตน์ แสง

ทอง

คณะกายภาพบําบัดและเวช

ศาสตร์การกีฬามหาวิทยาลัย

รังสิต

ระเบียบวิธีวิจัย

34 2562 อิทธิพลของแสงจากหลอดไดโอดเปล่งแสง 

(LED) ต่อการเจริญเติบโตของผักสลัด 4 ชนิด

Effect of Light-Emitting Diode (LED) on 

Growth of Four Different Lettuce 

Varieties

อ.กษิดิ์เดช อ่อนศรี คณะนวัตกรรมเกษตร วิจัยและพัฒนา 8 รศ.ดร.บัญญัติ เศรษฐฐิติ คณะนวัตกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลัยรังสิต

1. เทคโนโลยีระบบเกษตร 

2. เทคโนโลยีระบบน้ําเพื่อ

การเกษตร 

3. เครื่องจักรกลการเกษตร 

36 2562 การศึกษาสัณฐานวิทยาขององศาการแตก

แขนงของท่อทางเดินหายใจในคนไทย

Morphometric study of angle of 

bronchopulmonary tree in Thais 

cadaver

อ.ศิรินทร์ สิทธิสุวรรณสิน คณะกายภาพบําบัด

และเวชศาสตร์การกีฬา

ความรู้พื้นฐาน 12 ดร.เบญจรัตน์ แสงทอง คณะกายภาพบําบัดและเวช

ศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัย

รังสิต

ระเบียบวิธีวิจัย

39 2562 การพัฒนาเครื่องดื่มให้พลังงานจากข้าวไรซ์

เบอร์รี่งอกเสริมโปรตีนข้าวสําหรับผู้สูงอายุ

Development of Energy Drink from 

Germinated Riceberry Supplemented 

with Rice Protein for Elderly

อ.ดร.พิชญา โพธินุช คณะเทคโนโลยีอาหาร วิจัยและพัฒนา 12 รศ.ยุพกนิษฐ์ พ่วงวีระกุล คณะเทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีการแปรรูปข้าว 

และ เทคโนโลยีการหมัก

44 2562 ความถูกต้องของการทดสอบ Timed Up 

and Go test with Stroop ในการประเมิน

ความเสี่ยงในการล้มในผู้สูงอายุ

Accuracy of the Timed Up and Go test 

with Stroop for screening risk of fall in 

the elderly

อ.อัญมณี ยิ่งยงยุทธ คณะกายภาพบําบัด

และเวชศาสตร์การกีฬา

ความรู้พื้นฐาน 12 อาจารย์ ดร.กิติมา รงคสวัสดิ์ คณะกายภาพบําบัดและเวช

ศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัย

รังสิต

การรักษาด้วยการกระตุ้น

ไฟฟ้า การทรงตัวในผู้ป่วย

เบาหวาน

57 2562 ผลของสารทําความสะอาดพื้นผิวต่างๆต่อค่า

กําลังยึดเฉือนระดับจุลภาคของลิเทียมไดซิลิ

เกตที่มีการปนเปื้อน

The Influence of Different Surface 

Cleansers on Microshear Bond 

Strength of Contaminated Lithium 

Disilicate

อ.ภัทราวดี กรัษนัยรวิวงค์ วิทยาลัยทันต

แพทยศาสตร์

วิจัยและพัฒนา 12 อ.ทพ.ทักษ์สิทธิ์ จรัสแสง

ไพศาล

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรังสิต

ทันตกรรมประดิษฐ์ และทันต

วัสดุศาสตร์

60 2562 ผลกระทบของนโยบายการบัญชีตาม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 เรื่อง งบ

การเงินเฉพาะกิจการ ต่อการประเมินมูลค่า

หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

The effects of Thai Accounting 

Standards No. 27, Separate Financial 

Statements with the stock valuation of 

Listed Companies in The Stock 

Exchange of Thailand

อ.วัฒนา ศรีถาวร คณะบัญชี ความรู้พื้นฐาน 12 ผศ.ดร.นิ่มนวล วิเศษสรรพ์ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต การบัญชีการเงิน
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63 2562 การศึกษาความอยู่รอดจากการแตกหักของ

ฟันกรามหลังที่ได้รับการรักษาคลองรากฟัน

ร่วมกับการบูรณะด้วยวัสดุอุดเรซินคอมโพสิต

 หรือครอบฟันชนิดปกคลุมปุ่มฟัน

Survival rate from fracture of 

endodontically treated molar teeth 

restored with or without full coverage 

crown restorations: A retrospective 

study

อ.ทญ.วรัตมา สุขสภา วิทยาลัยทันต

แพทยศาสตร์

วิจัยและพัฒนา 12 อ.ทพ.คเณศ โชติวรรักษ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาเอ็นโดดอนต์

64 2562 ประสิทธิผลและเสถียรภาพของสารไซเลนที่ใส่

ในวัสดุสารยึดติดระบบยูนิเวอร์แซลต่อ ค่า

ความแข็งแรงยึดติดแบบเฉือนของเรซนิคอม

พอสิตชนิดนาโนฟิลที่ผ่านการใช้งาน

Effectiveness and stability of silane 

coupling agent incorporated in 

universal adhesive on repair bond 

strength of aged nanofilled resin 

composite

อ.ชลญา บํารุงเรือน วิทยาลัยทันต

แพทยศาสตร์

วิจัยและพัฒนา 12 อาจารย์วิรชา วชิรมน วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรังสิต

ทันตกรรมหัตถการ

68 2562 ผลทันทีของการหายใจเข้าเต็มที่คงค้าง ต่อ

ความจําระยะสั้นและความตั้งใจในผู้สูงอายุ

The immediate effect of sustain 

maximum inspiration on short term 

memory and attention in elderly

อ.สาคร บุญลา คณะกายภาพบําบัด

และเวชศาสตร์การกีฬา

ความรู้พื้นฐาน 10 อาจารย์ ดร.เบญจรัตน์ แสง

ทอง

คณะกายภาพบําบัดและเวช

ศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัย

รังสิต

ระเบียบวิธีวิจัย

75 2562 ค่าการทรงตัวที่ได้จากชุดการทดสอบเครื่อง 

KR balance kit ในการทํานายความเสี่ยงต่อ

การเกิดภาวะข้อเท้าไม่มั่นคงเรื้องรัง

Balance score of KR balance kit to 

predict risk of chronic ankle instability

อ.ทิวา โกศล คณะกายภาพบําบัด

และเวชศาสตร์การกีฬา

วิจัยและพัฒนา 6 อาจารย์ ดร.บุศรา ชินสงคราม คณะกายภาพบําบัดและเวช

ศาสตร์การกีฬามหาวิทยาลัย

รังสิต

กายภาพบําบัดทางระบบ

ประสาท (การทรงตัว)

83 2562 แนวทางการพัฒนาบทบาทผู้บริหารในการ

พัฒนานักเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรมของ

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 กระทรวงศึกษาธิการ

GUIDELINES FOR THE DEVELOPMENT 

ADMINISTRATOR'S ROLES IN 

DEVELOPING STUENT 'S MORALITY 

AND ETHICS IN SCHOOL UNDER 

PHETCHABURI PRIMARY EDUCATIONAL 

SERVICE AREA OFFICE , ZONE 1 OFFICE 

OF THE BASIC EDUCATION 

COMMISSION.

อ.ดร.ชัชชญา พีระธรณิศร์ วิทยาลัยครูสุริยเทพ วิจัยและพัฒนา 9 ดร.สัมฤทธิ์ กางเพ็ง ผู้อํานวยการ(ชํานาญการ

พิเศษ)โรงเรียนบ้านหนองกุง

วิทยาคาร จ.ขอนแก่น 

สังกัดสพป.ขอนแก่น เขต1 

การบริหารการศึกษา


