
 

รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการตามรูปแบบ PDCA 
 

ส่วนท่ี 1 รายละเอียดโครงการตามท่ีขอในงบประมาณ (*ข้อมูลที่กรอกตอนขออนุมัติงบโครงการ) 

 

ชื่อโครงการ(รหัสงบโครงการ) โครงการจริยธรรมการวิจัยในคน การใชส้ตัวท์ดลองเพื่องาน ทางวิทยาศาสตร ์[รหัสโครงการ 630554] 

 

หลักการและเหตผุล  

การศึกษาวิจัยหรือการทดลองในคน ทำให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทางด้านการแพทย์ เพ่ือให้มีความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวังด้านจริยธรรมการวิจัยด้านโรคระบาดวิทยา การ

เกิดโรค สรีรพยาธิของโรค การวินิจฉัย การป้องกัน ทำให้พัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัย การป้องกัน รักษาโรคและการดูแลสุขภาพให้ก้าวหน้าขึ้น ซึ่งการศึกษาวิจัยหรือการทดลอง

ดังกล่าวอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อจิตใจ สถานะทางสังคม ฐานะทางการเงิน และอันตรายต่อกฎหมาย ทั้งน้ีจึงได้มีการจัดต้ังคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในคนขึ้น เพ่ือเป�นการให้

ความเช่ือมั่นว่าอาสาสมัครที่เข้าร่วมวิจัยจะได้รับความคุ้มครองสิทธิ ศักด์ิศรี ความปลอดภัยและความเป�นอยู่ที่ดีตลอดระยะเวลาที่อยู่ในโครงการวิจัยและหลังเสร็จสิ้นการวิจัย และ

ทำให้ผลการวิจัยเช่ือถือได้ 

การกำกับและดูแลให้ผู้ใช้สัตว์ปฏิบัติตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ในป�จจุบัน วิทยาการด้านวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดย้ัง มีผู้ใช้สัตว์ใน

งานวิจัย งานทดสอบ งานสอน และงานผลิตชีววัตถุ เป�นจำนวนมาก ดังน้ันเพ่ือให้การดำเนินงานมีมาตรฐานในระดับสากล สถาบันวิจัยจึงกำหนด "จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพ่ืองาน

ทางวิทยาศาสตร์" ขึ้น เพ่ือให้คณาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการได้ใช้เป�นแนวทางปฏิบัติ ในการใช้สัตว์อย่างถูกต้อง เหมาะสม และเป�นผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์

และสัตว์ อย่างแท้จริงต่อไป 

นอกจากน้ี ป�จจุบันเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ได้ก้าวหน้าและได้มีบทบาทอย่างมาก ในฐานะผู้ใช้เทคโนโลยี ผู้วิจัย บุคลากร เจ้าหน้าที่และนักศึกษาจำต้องตระหนักถึงการ

ปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยต่อทั้งตนเองและส่วนรวม  รวมถึงให้ความสำคัญต่อโครงการวิจัยที่เก่ียวข้องกับความปลอดภัยทางชีวภาพ คณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ

มหาวิทยาลัยรังสิตเห็นความสำคัญในการอบรมแนวปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยทางชีวภาพ 

 



 

วัตถุประสงค์  

 1. เพ่ือให้อาจารย์/เจ้าหน้าที่สายวิชาการ/นักศึกษา ส่งผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมการวิจัยในคน สัตว์ทดลอง และความปลอดภัยทางชีวภาพ เข้ารับการรับรองจาก

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย 

 2. เพ่ือรับรองผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมการวิจัยในคน สัตว์ทดลอง และความปลอดภัยทางชีวภาพที่ส่งเข้ามาพิจารณา ผ่านกระบวนการพิจารณา และได้รับ

ใบรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรม 
 

แผนการดำเนินการ 

1. เป�ดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน ในสัตว์ทดลอง และความปลดอภัยทางชีวภาพ ตลอดทั้งป�การศึกษา 

2. แต่งต้ังคณะกรรมการที่ว่ามีความชำนาญในศาสตร์ สาขาน้ัน ๆ เพ่ือรอรับการพิจารณาโครงการวิจัย 

3. ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยให้คณะกรรมการพิจารณา บทความละ 1 - 3 ท่าน (ตามประเภทของโครงการ) 

4. จัดส่งผลพิจารณาให้ผู้วิจัย/ หัวหน้าโครงการ แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 

5. ตรวจสอบข้อเสนอโครงการวิจัยว่าได้แก้ไขครบถ้วนตามคำแนะนำของคณะกรรมการหรือไม่ และไม่สามารถแก้ไขได้เพราะเหตุใด 

6. จัดประชุมคณะกรรมการเพ่ือรับรองผลการพิจารณาโครงการจริยธรรมการวิจัยของคณะกรรมการผู้พิจารณาเพ่ือออกใบรับรองจริยธรรมการวิจัยให้นักวิจัย 
 

กลุม่เป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย (ผู้ร่วมโครงการ/ผู้ใช้ประโยชน์) :  

นักศึกษา : 0
 คน  

อาจารย์ / เจ้าหน้าที่ : 50
 คน  

ชุมชน (บุคคลภายนอก) : 0
 คน 

กลุ่มเป้าหมาย(ผู้ใช้งบประมาณ) : 

นักศึกษา : 0
 คน  

อาจารย์ / เจ้าหน้าที่ : 50
 คน  

ชุมชน (บุคคลภายนอก) : 0
 คน 



 
PDCA ป�การศึกษา 2563 |  

ส่วนท่ี 2 ส่วนการดำเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 1 ขัน้ตอนการขอรับพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนสำหรับโครงการใหม ่

รับเอกสารโครงการที่สำนักงาน RSU-ERB 

ตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสารฯ  

ลงทะเบียนรับเอกสารโครงการ และให้รหัสโครงการ 

ประธานฯ/รองประธานฯ/เลขานุการฯ หรือผู้ที่ประธานมอบหมาย พิจารณาคัดกรองโครงการาวิจัย  

Exemption, Expedited, Full board และกำหนดช่ือกรรมการฯ ผู้อ่านทบทวนโครงการ 

Exemption review 

กรรมการผู้อ่านทบทวน 1 คน 

Expedited review 

กรรมการผู้อ่านทบทวน 2 คน 

Full-board Review

กรรมการผู้อ่านทบทวน 2 คน 

ส่งผู้เชี่ยวชาญพจิารณา

เพิ่มเติม (กรณีจำเป�น) 

Reviewer ให้ความเห็นโดยไม่

มีเงื่อนไขอื่นประกอบการแจ้ง

ผลการพิจารณาของคณะ

กรรมการฯ 

แจ้งผลการพจิารณา 

“ดำเนินการได้ โดยไม่ต้องรับ

การรับรองด้านจริยธรรมการ

วิจัย” และ “ออกเอกสาร

ยืนยันการยกเวน้การรับรอง 

(Documentary Proof of 

Exemption) 

ประเภทที่ 1 รบัรอง 

ประเภทที่ 2 ปรับปรงุ

แก้ไขเพือ่รับรอง 

ประเภทที่ 3 

นำเข้าพิจารณาใน

ที่ประชุม 

คณะกรรมการประชุมพิจารณาโครงการ  

Full-board Review 

แจ้งผลการพจิารณาโครงการวจิัย 

ประเภทที่ 1 รบัรอง 

ประเภทที่ 2 ปรับปรงุแก้ไขเพือ่รับรอง 

ประเภทที่ 3 ปรับปรงุแก้ไขและ

นำเข้าพิจารณาใหม่ (Full-board) 

ประเภทที่ 4 ไมร่ับรอง 

ผู้วิจัยแก้ไข และเสนอโครงการมาเพื่อ

ตรวจสอบการแก้ไข (แผนภูมิที่ 2) 

ออกเอกสารรับรอบ (COA) 

เริ่มดำเนินการวจิัยได ้
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แผนภูมิที่ 2 ขัน้ตอนการดำเนินการภายหลังการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน  

สำหรับโครงการที่ผลการพิจารณาประเภท 2 ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือรับรอง 

 

ผลการพิจารณาประเภท 2 ปรบัปรุงแก้ไขเพือ่รับรอง 

ผู้วิจัยส่งเอกสารโครงการที่ปรบัแก้ไขตามข้อเสนอแนะมายังสำนักงาน 

RSU-ERB (ภายใน 20 วันทำการ หลังแจง้ผลการพจิารณา) 

คณะกรรมการฯ พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์  

ในการปรับแกต้ามข้อเสนอแนะ 

การแก้ไขยงัไมส่มบูรณ์  

ไม่เป�นไปตามขอ้เสนอแนะ 

แจ้งผลการพจิารณาให้

ผู้วิจัยแก้ไขให้สมบูรณ์ตาม

ข้อเสนอแนะ  

(ปรับแก้ครั้งที่ 2) 

 

การแก้ไขสมบูรณ์ครบถ้วน 

เป�นไปตามข้อเสนอแนะ 

ออกเอกสารรับรอง (COA) Issue the 

certificate of approval 

เริ่มดำเนินการวจิัยได ้



 

สรุปการดำเนินการและผลการดำเนนิการ   

การดำเนินงานการรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน มีการดำเนินงานในรูปแบบของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ในคน สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต โดยในป�การศึกษา 

2563 มีข้อเสนอโครงการวิจัยที่ขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน จำนวน 222 โครงการ ได้รับการรับรองโครงการเรียบร้อยแล้ว จำนวน 188 โครงการ อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน 

34 โครงการ 

ประเภทของโครงการที่ได้รับการรับรองโครงการเรียบร้อยแล้ว  

 Full Board review   จำนวน  27 โครงการ 

 Expedited review   จำนวน   56 โครงการ 

 Exemption review   จำนวน  99 โครงการ 

สรุป  จากผลการดำเนินงานในรูปแบบของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต โดยในป�การศึกษา 2563  จำนวนโครงการที่ขอรับการ

พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน ดังรูปภาพต่อไปน้ี 

 
รูปที่ 1 จำนวนโครงการขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน เปรียบเทียบ 6 ป�การศึกษา 2556- 2563 



 

 จากรูปที่ 1 แสดงแนวโน้มการเพ่ิมของจำนวนโครงการที่ขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนซึ่งแสดงถึงการที่อาจารย์และนักวิจัยให้ความสำคัญของการขอ

จริยธรรมการวิจัยเพ่ิมขึ้น แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือโรคโควิด-19 ในป�การศึกษา 2563 มีผลต่อการดำเนินโครงการน้ีบ้าง แต่จำนวนโครงการยังมากกว่า ป�การศึกษา 

2562 กล่าวได้ว่าโครงการน้ีมีความสำคัญต่องานวิจัยอย่างแท้จริง 

 

ส่วนท่ี 3  

 

การประเมินโครงการ  

ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ 
ที่ต้ังไว้ในระบบงบ 

ค่าเป้าหมาย เอกสารแนบรายงานโครงการ 

ที่ต้ังไว้ในระบบงบ ผลที่ได้ ที่ต้ังไว้ในระบบงบ ที่แนบไว้ในภาคผนวก 

จำนวนผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมวิจัย

ในคน สัตว์ทดลอง และความปลอดภัยทาง

ชีวภาพส่งเข้ามาพิจารณา 

มีจำนวนโครงการวิจัยที่ส่งเข้า

รับการพิจารณามากกว่า 50 

โครงการวิจัย 

มีข้อเสนอโครงการวิจัยที่ขอรับ

รองจริยธรรมการวิจัยในคน 

จำนวน 222 โครงการ  

รายช่ือโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง

กับจริยธรรมวิจัยในคน 

สัตว์ทดลอง และความปลอดภัย

ทางชีวภาพ 

รายช่ือโครงการวิจัยที่ขอรับ

รองจริยธรรมการวิจัย 

 

ส่วนท่ี 4   การนำข้อเสนอแนะไปปรบัปรุงแก้ไข (ถ้ามี) 

 

- ข้อเสนอแนะในการดำเนนิงานครั้งก่อน (ถ้ามี) 

1.  ระยะเวลาในการดำเนินการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยควรกระชับและรวดเร็วกว่าน้ี 

2.  นักวิจัยทีส่ง่งานวิจัยเพ่ือขอรับรองจริยธรรมการวิจัยควรดำเนินการตามขั้นตอนและแบบฟอร์มของสถาบันวิจัยอย่างเคร่งคัด เพ่ือให้ง่ายต่อการ

ดำเนินการต่อไป 

 

- ส่ิงที่ได้ดำเนินการแก้ไข / ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะครั้งก่อน 



 

1.  มีการกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาในส่วนของผู้พิจารณา ในกรอบระยะเวลา 2 - 4 สัปดาห์ ต่อ 1 โครงการวิจัย (ตามประเภทของโครงการ) 

และมีระบบการเตือนผู้พิจารณาเพ่ือกระตุ้นให้ผู้พิจารณาปฏิบัติตามกรอบระยะเวลา หรือดำเนินการเปลี่ยนแปลงผู้พิจารณาเมื่อดำเนินการล่าช้ากว่ากำหนด 

2.  มีการตรวจสอบอย่างเคร่งคัดต้ังแต่ขั้นตอนแรก คือ เมื่อรับโครงการวิจัยมาแล้วมีการตรวจสอบให้นักวิจัยดำเนินการตามขั้นตอนและแบบฟอร์มของ

สถาบันวิจัย ถ้าไม่ดำเนินการจะส่งกลับให้นักวิจัยแก้ไขทันทีเพ่ือให้ถูกต้องก่อนส่งผู้พิจารณาต่อไป 

 

 

- ผลการประเมินในคราวนี้ 

 ผ่านเกณฑ์ตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ทุกข้อ 

 

- ข้อเสนอแนะสำหรับในการพัฒนาในครั้งต่อไป 

 1. เพ่ิมจำนวนผู้ทรงคุณวุฒิในกลุ่มต่าง ๆ ให้มากกว่าเดิม เพ่ือการพิจารณาจะได้รวดเร็วมากย่ิงขึ้น 

 2. มีการจัดฝ�กอบรมทุก ๆ ป� ทั้งในส่วนของคณะกรรมการพิจารณา นักวิจัย เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเพ่ือให้เข้าใจถึงหลักการในการดำเนินการด้าน

จริยธรรมการวิจัย 



 

ภาคผนวก 
รายชื่อโครงการวิจัยที่ขอรบัรองจริยธรรมการวิจัย 

ลำดับที่ สถานะ  
วิธีการ

พิจารณา 
รหัสโครงการ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อผู้วิจัย (หัวหน้าโครงการ) 

1 นักศึกษา 

ม.รังสิต 

Full Board  RSU-ERB2020/ 

077.0406 

สาเหตุแรงจูงใจการก่อเหตุของฆาตกรต่อเนื่องท่ีส่งผลกระทบต่อสังคมในป�จจุบัน นายชาติชาย ถุงเงิน 

2 อาจารย์ 

ม.รังสิต 

Expedited RSU-ERB2020/ 

078.0406 

การประเมินประสิทธิภาพการทำงานเครื่องอ่านคา่เม็ดเลือดแดงอัดแน่น อัตโนมัต ิ  

เทียบกับวิธีอ่านค่าปริมาตรเม็ดเลือดแดงอัดแน่นในห้องปฏิบัติการโดยใช้หลอดไมโคร

ฮีมาโตคริตพลาสติกและหลอดแก้ว 

ผศ. ดร. เฟ��องฉัตร จรินทร์ธนันต์ 

3 อาจารย์ 

ม.รังสิต 

Expedited RSU-ERB2020/ 

079.0906 

ความเครียดของนักศึกษาทันตแพทย์ไทยชั้นป�ท่ี 5 ในช่วงท่ีมีผลกระทบจากการระบาด

ของเชื้อโรคโควิด-19 ในประเทศไทย 

ผศ.ทพญ.ดร.ลัดดาวัลย์ สุนันท์ลิกานันท์ 

4 อาจารย์ 

ม.รังสิต 

Full Board  RSU-ERB2020/ 

081.1606 

การศึกษาทางคลนิิกของยาสีฟ�นลดการเสียวฟ�นสมุนไพรจากหญ้าหนวดแมว และหญ้า

ดอกขาว (โครงการต่อเนื่อง) 

ศ.ทญ.ละอองทอง วัชราภัย 

5 อาจารย์ 

ม.รังสิต 

Expedited RSU-ERB2020/ 

082.2206 

เลนส์ป้องกันแสงสีฟ้าเพ่ิมความสามารถในการมองเห็นในผู้ปว่ยภาวะตาแห้งท่ีเกิดจาก

การใช้จออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

นางสาวนิศา ปานอ่อน 

6 อาจารย์ 

ม.รังสิต 

Expedited RSU-ERB2020/ 

083.2506 

การศึกษาย้อนหลังรอยโรคในช่องปากในประชากรไทยกลุ่มหนึ่ง รศ.ทพ.ดร.ไกรสร ทรัพยะโตษก 

7 อาจารย์ 

ม.รังสิต 

Expedited RSU-ERB2020/ 

084.2506 

ทัศนคติต่อพฤติกรรมการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารของนักศึกษาบุคลากร 

  ผู้ประกอบการร้านค้า ในเขตมหาวิทยาลัยรังสิต :  บูรณาการการวิจัย 

  ปฏิบัติการกับกระบวนการเรียนการสอน  

ปฐวีณ์กร เกษโกมล 

8 อาจารย์ 

ม.รังสิต 

Exemption RSU-ERB2020/ 

085.2506 

การศึกษาย้อนหลังเกี่ยวกับความแม่นยำของภาพถ่ายรังสีพานอรามิกในการประเมิน

ความยากง่ายของการผ่าฟ�นคุด โดยเปรียบเทียบกับหัตถการจริง 

ทพ.นพ.จุมภฎ อิทธิชัยศรี 

9 อาจารย์ 

ม.รังสิต 

Exemption RSU-ERB2020/ 

086.2606 

ความต้องการ การได้รับ และความพึงพอใจของการจัดการเรียนรู้แบบอีเลิร์นนิง ผศ.ดร.น้ำอ้อย ภักดีวงศ ์



 

 

ลำดับที่ สถานะ  
วิธีการ

พิจารณา 
รหัสโครงการ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อผู้วิจัย (หัวหน้าโครงการ) 

10 อาจารย์ 

ม.รังสิต 

Exemption RSU-ERB2020/ 

087.2606 

ป�จจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด 19 ของนักศึกษาพยาบาล ผศ.ดร.วารินทร์ บินโฮเซ็น 

11 อาจารย์ 

ม.รังสิต 

Expedited RSU-ERB2020/ 

088.2906 

โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาเกณฑ์วัดระดับความสามารถของหุ่นยนต์โต้ตอบการสนทนา 

(chatbot) ในการสื่อสารกับมนุษย์ด้วยภาษาไทย 

ดร. นุดี หนูไพโรจน ์

12 นักศึกษา 

ม.รังสิต 

Exemption RSU-ERB2020/ 

089.3006 

การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจโดยใช้การสอนตาม

แนวคิดการเรียนรู้แบบบูรณาการเนื้อหาและภาษา (CLIL) สำหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาป�ท่ี 3 

นางสาวณชิาภัทร ฤทธิ์ละคร 

13 อาจารย์ 

ม.รังสิต 

Expedited RSU-ERB2020/ 

090.0107 

ป�จจัยท่ีทำให้เกิดป�ญหาต่อระบบกระดูกและกล้ามเนื้อของผู้ใช้งานเป้อุ้มเด็กใน

กรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑลของประเทศไทย 

นางอุสา ไม้แก้ว 

14 อาจารย์ 

ม.รังสิต 

Exemption RSU-ERB2020/ 

091.0107 

การพัฒนาพฤติกรรมจริยธรรมของนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ 

 มหาวิทยาลัยรังสิต  

ผศ.ดร.นภัสกรณ ์วิทูรเมธา 

15 อาจารย์ 

ม.รังสิต 

Expedited RSU-ERB2020/ 

093.2007 

บทบาทด้านการศึกษาและวิจัยภาษาจีนของสถาบันขงจื่อในประเทศไทย  ดร.ณัฐฌาภรณ ์ เดชราช 

16 อาจารย์ม.

รังสิต 

Expedited RSU-

ERB2020/094.2207 

การศึกษากระบวนการสื่อสารต่างวัฒนธรรมเพ่ือแก้ไขและปรับปรุงการเรียนการสอน

นักศึกษาจีน   โครงการแลกเปลีย่น ภาควิชาภาษาไทย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดา ลาภใหญ่ 

17 นักศึกษา 

ม.รังสิต 

Expedited RSU-ERB2020/ 

095.2207 

ประเด็นป�ญหาด้านกฎหมายเกี่ยวกับการทำสัญญากู้ยืมเงินอิเล็กทรอนิกส์ของกองทุน

เงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

นางสาวมนเฑียร  แสงทิม 

18 อาจารย์ 

ม.รังสิต 

Full Board  RSU-ERB2020/ 

096.2107 

ผลของการออกกำลังกายเพ่ือเพ่ิมความแข็งแรงกล้ามเนื้อเหยียดเข่าร่วมกับการ

ประยุกต์ใช้และไม่ใช้ KR-1 ต่อการทำงานของกล้ามเนื้อเหยียดเข่า ความแข็งแรงของ

กล้ามเนื้อเหยียดเข่า และระดับความรุนแรงของโรคข้อเข่าเสื่อมในผู้ท่ีมีภาวะข้อเข่า

เสื่อม 

นายทิวา  โกศล 

19 อาจารย์ 

ม.รังสิต 

Expedited RSU-ERB2020/ 

097.2207 

การพัฒนาความรู้ด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป�ท่ี 2 โดยใช้

วิธีการสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง (TPR) 

นางสาวยุกตะนันท์  ดีนาน 



 

 

ลำดับที่ สถานะ  
วิธีการ

พิจารณา 
รหัสโครงการ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อผู้วิจัย (หัวหน้าโครงการ) 

20 นักศึกษา 

ม.รังสิต 

Expedited RSU-ERB2020/ 

098.2207 

Teaching Chinese Reading in Thai Primary Schools: The Teachers’ 

perceptions and Practices 

Li Wenxiu   

21 นักศึกษา 

ม.รังสิต 

Expemtion RSU-ERB2020/ 

099.2207 

THE APPLICATINO OF IMMERSINO TEACHING METHOD IN LEARNING 

CHINESE SPEAKING SKILL FOR GRADE 5 THAI STUDENTS 

Rong Xie  

22 นักศึกษา 

ม.รังสิต 

Expemtion RSU-ERB2020/ 

100.2307 

การใช้กลยุทธ์การจำเพ่ือพัฒนาความสามารถการจำคำศัพท์ภาษาจีนของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาป�ท่ี 5  

MISS JIARUI WU 

23 นักศึกษา 

ม.รังสิต 

Expemtion RSU-ERB2020/ 

101.2307 

The Application of Game-based Learning for Chinese Vocabulary Skill of 

Grade Eight Thai Students  

Fengjuan Li 

24 นักศึกษา 

ม.รังสิต 

Expedited RSU-ERB2020/ 

102.2307 

The use of Metaphorical Approach in Learning Chinese Vocabulary of 

Grade 11 Thai Students 

Ruoyun Wang                  

25 นักศึกษา 

ม.รังสิต 

Expemtion RSU-ERB2020/ 

103.2307 

Using Situational Teaching Method in Learning Chinese Speaking Skill of 

Grade Eight Thai Students 

Yifan Jianr 

26 นักศึกษา 

ม.รังสิต 

Expemtion RSU-ERB2020/ 

104.2307 

การพัฒนาความสามารถด้านการพูดในงานอาชีพ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง โดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก 

นางสาวชุติมา ฟุ้งสุข 

27 นักศึกษา 

ม.รังสิต 

Expedited RSU-ERB2020/ 

105.2307 

วิเคราะห์หนังสือบทกวีนิพนธ์ของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรังสิตท่ีได้รับรางวัลการ

ประกวดในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาต ิ

นางรพีพรรณ เพชรอนันต์กุล 

28 อาจารย์ 

ม.รังสิต 

Full Board  RSU-ERB2020/ 

106.2307 

ผลของการฝ�กความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจเขา้ร่วมกับการยืดกล้ามเนื้อหน้าอก

ด้านหน้าต่อแรงดันหายใจเข้าสูงสุดในผู้ท่ีมีคางย่ืน ไหล่งุ้ม 

นางสาวสาคร บุญลา 

29 อาจารย์ 

ม.รังสิต 

Full Board  RSU-ERB2020/ 

107.2907 

ผลของการออกกำลังกายด้วยสลิงต่อความเร็วในการวิ่งและปฏิกิริยาการตอบสนองของ

ขาในผู้ท่ีมีภาะวะข้อเท้าไม่ม่ันคงเรื้อรัง  

นายชัยรัฐ  เผือกลิขิต 

30 อาจารย์ 

ม.รังสิต 

Full Board  RSU-ERB2020/ 

108.2907 

การเปรียบเทียบผลการรักษาด้วยไอออนโตโฟรีสิสและโฟโนโฟรีสิสต่อการปวดและบวม

จากการอักเสบในผู้ป่วยข้อเท้าแพลง 

นางสาวอัญมณี ย่ิงยงยุทธ  

31 อาจารย์ 

ม.รังสิต 

Expemtion RSU-ERB2020/ 

109.2907 

ความคาดหวังของผู้โดยสารต่อคุณภาพการบริการของสายการบินท่ีให้บริการเต็ม

รูปแบบหลังโควิด – 19 

นายสกุลปริยวัศว์ หงษ์สกุล 



 

ลำดับที่ สถานะ  
วิธีการ

พิจารณา 
รหัสโครงการ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อผู้วิจัย (หัวหน้าโครงการ) 

32 อาจารย์ 

ม.รังสิต 

Expemtion RSU-ERB2020/ 

110.2907 

ประสิทธิผลของการเรียนออนไลน์ในนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลัยรังสิต นางเพชรไพลิน พิบูลนิธิเกษม 

33 อาจารย์ม.

รังสิต 

Full Board  RSU-

ERB2020/111.2907 

ป�จจัยทำนายพลังสุขภาพจิตในผู้สูงอายุท่ีเป�นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังท่ีใช้บริการใน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพูน 2 อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 

นางสาวฐิตินันท์  อ้วนล่ำ 

34 อาจารย์ 

ม.รังสิต 

Full Board  RSU-ERB2020/ 

112.0308 

ผลการใช้โปรแกรมการส่งเสริมการรู้คิดโดยใช้ดนตรีบำบัดต่อความสามารถ 

ด้านการรู้คิดป�ญหาพฤติกรรม อารมณ์ และจิตใจของผู้สูงอายุท่ีมีภาวะสมองเสื่อม 

ผศ. อาทิตยา สุวรรณ ์

35 อาจารย์ 

ม.รังสิต 

Full Board  RSU-ERB2020/ 

113.0308 

การเปรียบเทียบผลของเทคนิคการหายใจโดยใช้กล้ามเนื้อกะบังลมและการฝ�กผ่อน

คลายกล้ามเนื้อในนักศึกษาชั้นป�ท่ี 1 มหาวิทยาลัยรังสิตท่ีมีความเครียด 

อาจารย์ราตร ีเตชอยู่สุขเจริญ 

36 อาจารย์ 

ม.รังสิต 

Full Board  RSU-ERB2020/ 

114.0308 

การรับรู้บรรยากาศในหอผู้ป่วยจิตเวชของผู้ป่วยและพยาบาล: กรณีศึกษาโรงพยาบาล

ศรีธัญญา 

วราภรณ์  ศิริธรรมานุกุล 

37 อาจารย์ 

ม.รังสิต 

Exemption RSU-ERB2020/ 

116.0708 

การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ผศ.ดร.พนิตนาฏ ชูฤกษ์ 

38 นักศึกษา 

ม.รังสิต 

Exemption RSU-ERB2020/ 

117.1808 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยเรื่องรามเกียรต์ิ ตอน นารายณ์ปราบน

นทก โดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดเกมิฟ�เคชั่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป�ที 2  

นางสาวนฤมล  เพ็ชร์รัก   

39 อาจารย์ 

ม.รังสิต 

Exemption RSU-ERB2020/ 

118.1808 

การระบุตัวตนในการแยกเพศโดยใช้กระดูกสันหลังส่วนคอชิ้นท่ี 1 ในกลุ่มประชากรชาว

ไทย  

นายปฐพงศ์ จันทิมา 

40 อาจารย์ 

ม.รังสิต 

Expedited RSU-ERB2020/ 

119.1808 

การพัฒนาข้อสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษอิเล็กทรอนิกสำหรับผู้เรียนใน

ระดับอุดมศึกษา 

ดร.นิภาพร เฉลิมนิรันดร 

41 อาจารย์ 

ม.รังสิต 

Full Board  RSU-ERB2020/ 

120.1808 

การทดสอบการระคายเคืองและประสิทธิภาพของแผ่นแปะไฮโดรเจลบรรจุน้ำมันพริก

ในการบรรเทาอาการปวด 

นางสาว  ลักษณา  เจริญใจ 

42 อาจารย์ 

ม.รังสิต 

Expedited RSU-ERB2020/ 

121.1908 

ป�จจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุท่ีอาศัยในชุมชน 

จังหวัดปทุมธานี 

ผศ.ดร.วิมลรัตน์ บุญเสถียร 

43 อาจารย์ 

ม.รังสิต 

Exemption RSU-ERB2020/ 

122.1908 

รูปแบบการเขียนบทนำบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติสาขา

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในประเทศและต่างประเทศ 

ศุภชัย แซ่เอ้ียว 



 

ลำดับที่ สถานะ  
วิธีการ

พิจารณา 
รหัสโครงการ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อผู้วิจัย (หัวหน้าโครงการ) 

44 อาจารย์ 

ม.รังสิต 

Full Board  RSU-ERB2020/ 

123.1908 

การเปรียบเทียบผลการรักษาด้วยเทคนิค combination therapy (TENS & 

Ultrasound) (ultrasound combine transcutaneous electrical nerve 

stimulation (TENS)) ระหว่างการรักษาด้วย Ultrasound และการรักษาด้วย TENS 

เพ่ือศึกษาผลในการลดปวด การเพ่ิมช่วงการเคลื่อนไหวและการเพ่ิมสมรรถภาพการ

ทำงานของข้อไหล่ในอาสาสมัครท่ีมีภาวะการอักเสบของเอ็นกล้ามเนื้อ biceps brachii 

นายบดินทร ์  คุ้มโนนชัย 

45 อาจารย์ 

ม.รังสิต 

Expedited RSU-ERB2020/ 

124.2408 

ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมจากการใช้สมาร์ทโฟนกับคุณภาพชีวิตของนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยรังสิต 

นางสาวภัทร์ลดา ตังวีระสิงห์ 

46 อาจารย์ 

ม.รังสิต 

Expedited RSU-ERB2020/ 

125.2608 

การผลิตสื่อสารคดีในชุมชนชาติพันธ์ดาราอางบ้านนอแล ภายใต้บริบทพ้ืนท่ีชายแดน

ไทย-เมียนมาร์  

อาจารย์อุกฤษฎ ์ จอมย้ิม 

47 นักศึกษา 

ม.รังสิต 

Expedited RSU-ERB2020/ 

126.2708 

การพัฒนาทักษะการทำงานเป�นทีม ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาป�ท่ี 2  ใน

รายวิชางานอาหาร โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

นางสาวจุไรรัตน ์ อนันต์ไพฑูรย์ 

48 นักศึกษา

ม.รังสิต 

Exemption RSU-

ERB2020/127.2808 

การพัฒนาแผนปฏิบัติการกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ

กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย 

ร้อยเอกชาญชัย  ประมูลเฉโก 

49 นักศึกษา 

ม.รังสิต 

Expedited RSU-ERB2020/ 

128.3108 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

ป�ท่ี 2 โดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT 

นางสาวนฤกร แจ้งอรุณ 

50 นักศึกษา 

ม.รังสิต 

Expedited RSU-ERB2020/ 

129.3108 

การพัฒนาความสามารถในการแก้ป�ญหาทางคณติศาสตร์ของนักเรียนระดับ

ประถมศึกษาป�ท่ี 6 ท่ีได้รับการสอนด้วยวิธีการสร้างความรู้ด้วยตนเองร่วมกับ

กระบวนการแก้ป�ญหาของโพลยา 

นายกิตติชัย สุคำภา 

51 บุคคล 

ภายนอก 

Full Board RSU-ERB2020/ 

130.0209 

การพยากรณ์พฤติกรรมเสี่ยงกระทำผิดจากข้อมูลปฐมภูมิจำนวนมาก (Big Data) เพ่ือ

มาตรการควบคุมการกระทำผิดซ้ำในกลุ่มเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม 

ดร.สันติชัย  อินทร์อ่อน 

52 นักศึกษา 

ม.รังสิต 

Exemption RSU-ERB2020/ 

131.0809 

การศึกษาความเครียดและวิธีการจัดการความเครียดของนักศึกษามหาวิทยาลัยเภสัช

ศาสตร ์มหาวิทยาลัยรังสิต 

นางสาวณัฐธิชา ถือดำ 

53 บุคคล 

ภายนอก 

Expedited RSU-ERB2020/ 

132.1009 

A MODEL FOR DEVELOPMENT OF COUNSELING CENTERS IN THAI PRIVATE 

UNIVERSITIES TO IMPROVE STUDENT SERVICES  

 Jesse Sessoms 



 

ลำดับที่ สถานะ  
วิธีการ

พิจารณา 
รหัสโครงการ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อผู้วิจัย (หัวหน้าโครงการ) 

54 บุคคล 

ภายนอก 

Expedited  RSU-133.1109 สภาพการประกอบอาชีพนักดนตรีสากลในจังหวัดราชบุร ี วัชระ แสนเดช 

55 อาจารย์ 

ม.รังสิต 

Expedited  RSU-ERB2020/ 

134.1109 

Apple  Classroom: Managing Tertiary English Classes with iPads Tim Boundy 

56 นักศึกษา 

ม.รังสิต 

Expedited  RSU-ERB2020/ 

135.1109 

การสำรวจความรู ้ความเข้าใจและทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์สมุนไพรของเภสัชกรในจังหวัด

ปทุมธานี  

อ.ดร.ภก.ทวีศักดิ์ สีทองสุรภณา  

57 อาจารย์ 

ม.รังสิต 

Expedited  RSU-ERB2020/ 

136.1409 

ประสิทธิผลของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์รายวิชาการออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต 

ปรานม  ดีรอด 

58 อาจารย์ 

ม.รังสิต 

Full Board RSU-ERB2020/ 

137.1609 

ผลของการออกกำลังกายโดยใช้เครื่องแขวนพยุงต่อมุมการย่ืนของศีรษะและค่าความ

กว้างของไหล่ในผู้ท่ีมีอาการผิดปกติของโครงสร้างส่วนบนของร่างกาย  

นาย ทิวา โกศล 

59 อาจารย์ 

ม.รังสิต 

Full Board RSU-ERB2020/ 

138.1709 

เปรียบเทียบภาวะวิตกกังวลกับภาวะซึมเศร้า ระหว่างผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังท่ีมี

อาการคงท่ีและมีอาการกำเริบบ่อยครั้งในเพศชาย 

นางวราสินี สืบซ้ึง 

60 อาจารย์ 

ม.รังสิต 

Full Board RSU-ERB2020/ 

139.1709 

เหตุผลของการเลือกใช้บุหรี่ไฟฟ้า: กรณีศึกษา กลุ่มไลน์ผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้ากลุ่มหนึ่ง ดร.สุทิศา ปลื้อป�ติวิริยะเวช 

61 นักศึกษา 

ม.รังสิต 

Expedited  RSU-ERB2020/ 

141.2709 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านเพ่ือความเข้าใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาป�ท่ี 2 

โดยใช้แผนผังมโนทัศน์โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา 

ดร. นิภาพร  เฉลิมนิรันดร 

62 นักศึกษา 

ม.รังสิต 

Exemption RSU-ERB2020/ 

142.2109 

Organizational Learning: Major Success Factors of Excellent Schools in 

Hunan       

  

63 อาจารย์ 

ม.รังสิต 

Exemption RSU-ERB2020/ 

143.2109 

การศึกษาความพึงพอใจของต่อการจัดการเรียนรู้ออนไลน์รายวิชา PHY132: ฟ�สิกส์

ท่ัวไปในภาวะนิวนอร์มัล 

นางกาญจนา จันทร์ประเสริฐ 

64 บุคคล

ภายนอก 

Expedited  RSU-

ERB2020/144.2109 

การพัฒนารูปแบบการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์เพ่ืองานศิลปะด้วยรูปแบบการจัดการ

เรียนรู้แบบ STEAM สำหรับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยช่างศิลป

สุพรรณบุร ี

นางสาวฟารีดา หีมอะด้ำ 



 

 

ลำดับที่ สถานะ  
วิธีการ

พิจารณา 
รหัสโครงการ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อผู้วิจัย (หัวหน้าโครงการ) 

65 นักศึกษา 

ม.รังสิต 

Full Board RSU-ERB2020/ 

145.2209 

การพัฒนาความสามารถในการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษาป�ท่ี 1 โดยใช้วิธีการสอนแบบโฟนิกส์ 

นางสาวจุฑารัตน ์วิลัยรัตน์     

66 อาจารย์ 

ม.รังสิต 

Expedited  RSU-ERB2020/ 

146.2409 

การบริหารจัดการธุรกิจในภาวะวิกฤติ ผศ.ดร. วิภาดา   คุปตานนท์ 

67 นักศึกษา 

ม.รังสิต 

Expedited  RSU-ERB2020/ 

147.2509 

ความคลาดเคลื่อนระหว่างระดับยา vancomycin ท่ีวัดได้ และท่ีทำนายจากน้ำหนัก

จริงและน้ำหนักในอุดมคต ิในผู้ป่วยท่ีมีภาวะท้องมาน  

นางสาวกมลรัตน์ นกบิน 

68 นักศึกษา 

ม.รังสิต 

Expemtion RSU-ERB2020/ 

148.2909 

ป�จจัยเชิงสาเหตุท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการต้ังใจซ้ือเฟอร์นิเจอร์ผ่านเพจเฟซบุ๊ก       ของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ผศ.ดร. สุมามาลย์ ปานคำ 

69 อาจารย์ 

ม.รังสิต 

Full Board RSU-ERB2020/ 

149.0110 

การเปรียบเทียบความสามารถในการใช้งานของมือ ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมือและ

ความถนัดของมือในผู้สูงอายุสุขภาพดีและผู้สูงอายุท่ีมีภาวะความบกพร่องของการรู้คิด 

นางสาวสมชนก รังสีธนกุล 

70 นักศึกษา 

ม.รังสิต 

Full Board RSU-ERB2020/ 

150.0510 

การศึกษาการใช้งานรถเข็นพยาบาลสำหรับผู้สูงอายุ นางสาวมนัสวี  ป�ยะนีรนาท 

71 นักศึกษา 

ม.รังสิต 

Expemtion RSU-ERB2020/ 

151.0610 

ป�จจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อความต้ังใจซ้ือคอร์สเรียน TOEIC ออนไลน์ของผู้บริโภค

ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ผศ.ดร. สุมามาลย์ ปานคำ 

72 นักศึกษา 

ม.รังสิต 

Expemtion RSU-ERB2020/ 

152.0610 

ป�จจัยเชิงสาเหตุท่ีมีผลต่อความภักดีในการซ้ือเสื้อผ้าบนเพจเฟซบุ๊ก TONPRIGSHOP 

ของผู้บริโภคในประเทศไทย   

ผศ.ดร. สุมามาลย์ ปานคำ 

73 นักศึกษา 

ม.รังสิต 

Expedited  RSU-ERB2020/ 

153.0710 

การประเมินการสั่งใช้ยา colistin, fosfomycin และ vancomycin ในผู้ป่วยผู้ใหญ่ท่ี

นอนโรงพยาบาล 

นายจิรวัฒน์ เจะอาแว 

74 บุคคล 

ภายนอก 

Exemption RSU-ERB2020/ 

154.0810 

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผูบ้ริหารกับการเป�นองค์กรแห่งการ

เรียนรู้ของสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 4  

นายสุชาติ  สืบทอง 

75 นักศึกษา 

ม.รังสิต 

Full Board RSU-ERB2020/ 

155.0910 

แรงจูงใจในการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชนท่ีเสพติดเกมออนไลน์: กรณีศึกษา

สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 11 

นายอัครพล กระแสร์เป��ยม 

76 นักศึกษา 

ม.รังสิต 

Expemtion RSU-ERB2020/ 

156.0910 

ป�จจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือเครื่องสำอางบำรงุผิว Keracosmetic 

บนอินสตาแกรมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ผศ.ดร.สมชาย เล็กเจริญ 



 

ลำดับที่ สถานะ  
วิธีการ

พิจารณา 
รหัสโครงการ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อผู้วิจัย (หัวหน้าโครงการ) 

77 เจ้าหน้าท่ี  

ม.รังสิต 

Exemption RSU-ERB2020/ 

157.1210 

ศึกษาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้อุปกรณ์ iPad ในมหาวิทยาลัยรังสิต ดร.ปวีณา สุจริตธนารักษ ์

78 บุคคล 

ภายนอก 

Expedited  RSU-ERB2020/ 

158.1210 

การพัฒนาแอปพลิเคชันเกมแบบออนไลน์เพ่ือเสริมการเรียนการสอนในชุดวิชา 4120 

กฎหมายมหาชน ผ่านสมาร์ตโฟน 

รศ.ดร.ฐิติรัญาณ ์ แก่นเพชร 

79 บุคคล 

ภายนอก 

Exemption RSU-ERB2020/ 

159.1410 

การบูรณาการวิธีพิจารณาคดีของศาลไทยในความผิดฐานลักทรัพย์: กรณีศึกษาการลัก

ทรัพย์ท่ีไม่มีรูปร่าง 

อาจารย์ยุพยงค์ วิงวร 

80 นกัศึกษา 

ม.รังสิต 

Exemption RSU-ERB2020/ 

160.1510 

ป�จจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือบริการแอปพลิเคชันยูทูปพรีเมียมของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผศ.ดร. สุมามาลย์ ปานคำ 

81 นักศึกษา 

ม.รังสิต 

Exemption RSU-ERB2020/ 

161.1510 

ป�จจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความตั้งใจใช้บริการแอปพลิเคชันบัวหลวง 

เอ็มแบงก์กิ้งของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ผศ.ดร.สมชาย เล็กเจริญ 

82 นักศึกษา 

ม.รังสิต 

Exemption RSU-ERB2020/ 

162.1510 

ป�จจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อความต้ังใจซ้ือซ้ำเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านแอปพลิเคชันโพเมโล

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ผศ.ดร.สมชาย เล็กเจริญ 

83 นักศึกษา 

ม.รังสิต 

Exemption RSU-ERB2020/ 

163.1510 

ป�จจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อความต้ังใจซ้ือรถยนต์มือสองผ่านเพจเฟซบุ๊ก ของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ผศ.ดร. สุมามาลย์ ปานคำ 

84 อาจารย์ 

ม.รังสิต 

Exemption RSU-ERB2020/ 

164.1610 

การใช้การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเพ่ิมพูนทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21ในการสื่อสาร สุพจนินท์ ดวงจินดา เสถียรพันธ์ 

85 อาจารย์ 

ม.รังสิต 

Expedited  RSU-ERB2020/ 

165.1610 

ป�จจัยท่ีส่งผลกระทบต่อความสามารถในการส่งออกสินค้าของผู้ประกอบการขนาด

กลางและขนาดย่อม กรณีศึกษากลุ่มสินค้าอาหารแปรรูป 

ดร. นพปฎล สุวรรณทรัพย์ 

86 อาจารย์ 

ม.รังสิต 

Exemption RSU-ERB2020/ 

166.1610 

การพัฒนาชุมชนการเรียนรู้โดยผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างทักษะการวิจัยของ

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ดร.ชิดชไม วิสุตกุล 

87 อาจารย์ 

ม.รังสิต 

Exemption RSU-ERB2020/ 

167.1610 

การสำรวจความสนใจและความต้องการเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต 

สาขาวิชาฟ�สิกสศ์ึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต 

รศ.ดร.กาญจนา จันทร์ประเสริฐ 

88 อาจารย์ 

ม.รังสิต 

Full Board  RSU-ERB2020/ 

168.2110 

ผลของโปรแกรมการป้องกันโรคหลอดเลือสมองต่อความรู ้พฤติกรรมและความดัน

เลือดของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 

อ. อุษา วงษ์อนันต ์



 

ลำดับที่ สถานะ  
วิธีการ

พิจารณา 
รหัสโครงการ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อผู้วิจัย (หัวหน้าโครงการ) 

89 นักศึกษา 

ม.รังสิต 

Expedited  RSU-ERB2020/ 

169.0211 

ผลกระทบของรัฐวิสาหกิจชุมชนหลังประกาศใช้พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ.2558 นางสาวณัฐรินีย์ ติยะจามร  

90 อาจารย์ 

ม.รังสิต 

Expedited  RSU-ERB2020/ 

170.0211 

การศึกษาการกลบรสขมของไพร็อกซิแคมด้วยสารแต่งรส เพ็ญนภา เสาร์คำ 

91 อาจารย์ 

ม.รังสิต 

Exemption RSU-ERB2020/ 

171.0211 

การพัฒนาชุดทดลองอุปกรณ์จำลองการถ่ายภาพทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์โดยการใช้

แสงอินฟราเรด   

นางสาวสุนทรีย์ ศรีวงศ์ตา 

92 อาจารย์ 

ม.รังสิต 

Exemption RSU-ERB2020/ 

172.0211 

บทบาทของจำนวนชุดดีเอ็นเอของยีน MDR1 และ ABCG2 ต่อการพยากรณ์โรคใน

ผูป้่วยมะเร็งเต้านมชาวไทยท่ีรักษาด้วยเคมีบำบัด 

ธเนศ  โสภณนิธิประเสริฐ 

93 นักศึกษา 

ม.รังสิต 

Exemption RSU-ERB2020/ 

173.0211 

ป�จจัยเชิงสาเหตุท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการรับชมละครภาพยนตร์บนแอปพลิเค

ชันเน็ตฟลิกซ์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ผศ.ดร.สมชาย เล็กเจริญ 

94 อาจารย์ 

ม.รังสิต 

Exemption RSU-ERB2020/ 

174.0211 

การใช้นวัตกรรมโมบายแอพลิเคชั่นสำหรับการประเมินผลแบบ Formative 

Assessment เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะแก่นักศึกษา 

สุพจนินท์ ดวงจินดา เสถียรพันธ์ 

95 บุคคล 

ภายนอก 

Full Board RSU-ERB2020/ 

175.0411 

โครงการการสำรวจความต้องการและความจำเป�นของการพัฒนาการมีส่วนร่วมของ

เด็กและเยาวชนในการดำเนินงานด้านสุขภาพจากเด็กและเยาวชนเจ้าหน้าท่ีในสถาน

ควบคุม 

นางสาวเพ็ญนภา  ดีชียยะ 

96 นักศึกษา 

ม.รังสิต 

Exemption RSU-ERB2020/ 

176.0911 

ป�จจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อความต้ังใจซ้ือซ้ำแพ็คเกจทัวร์ผ่านแอปพลิเคชันอโกด้า

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ผศ.ดร.สมชาย เล็กเจริญ 

97 นักศึกษา 

ม.รังสิต 

Exemption RSU-ERB2020/ 

177.0911 

ป�จจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อความภักดีในการซ้ือสินค้าของบริษัท แซนนิต้า อินเตอร์

เนชั่นแนล จำกัด ผา่นแอปพลิเคชันช็อปป��ของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 

ผศ.ดร.สมชาย เล็กเจริญ 

98 นักศึกษา 

ม.รังสิต 

Exemption RSU-ERB2020/ 

178.1111 

ป�จจัยเชิงสาเหตุท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ RTAF.LIVE ในการรับข้อมูล

ข่าวสารของราชการกองทัพอากาศไทย 

ผศ.ดร.สมชาย เล็กเจริญ 

99 บุคคล 

ภายนอก 

Full Board RSU-ERB2020/ 

179.1211 

อิหม่ามกับการประนีประนอมข้อพิพาทด้วยกฎหมายอิสลาม: กลุ่มมุสลิม คลองตะเคียน 

สำเภาล่ม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ภู่สาระ 



 

ลำดับที่ สถานะ  
วิธีการ

พิจารณา 
รหัสโครงการ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อผู้วิจัย (หัวหน้าโครงการ) 

100 บุคคล 

ภายนอก 

Full Board RSU-ERB2020/ 

180.1211 

การศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพระบบการติดตามช่วยเหลือเด็ก และเยาวชนท่ี

เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม  โดยกลไกการมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชน 

ผศ.สรศักด์ิ ม่ันศิลป์ 

101 นักศึกษา 

ม.รังสิต 

Exemption RSU-ERB2020/ 

181.1611 

ป�จจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อความต้ังใจซ้ือสินค้าแฟชั่นผ่านเพจเฟซบุ๊กของผู้บริโภคใน

ประเทศไทย 

ผศ.ดร. สุมามาลย์ ปานคำ 

102 นักศึกษา 

ม.รังสิต 

Exemption RSU-ERB2020/ 

182.1611 

ป�จจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพบต่อความตั้งใจในการท่องเท่ียวของผู้ติดตามช่องวีล็อก

ท่องเท่ียว ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ผศ.ดร.สมชาย เล็กเจริญ 

103 บุคคล 

ภายนอก 

Exemption RSU-ERB2020/ 

183.1711 

คุณภาพการบริหารท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน ์

จังหวัดสุมทรปราการ 

นายภูษิตย์  วงษ์เล็ก 

104 นักศึกษา 

ม.รังสิต 

Exemption RSU-ERB2020/ 

184.1811 

ป�จจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลค่อความต้ังใจซ้ือบัตรคอนเสิร์ตบนแอปพลิเคชัยเทคเก็ตเม

ล่อนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ผศ.ดร.สมชาย เล็กเจริญ 

105 นักศึกษา 

ม.รังสิต 

Exemption RSU-ERB2020/ 

185.1811 

ป�จจัยเชิงสาเหตุท่ีมีผลต่อความต้ังใจซ้ือรองเท้ามือสองผ่านเพจเฟชบุ๊กของผู้บริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ผศ.ดร. สุมามาลย์ ปานคำ 

106 บุคคล 

ภายนอก 

Expedited  RSU-ERB2020/ 

186.1811 

ข้อเสนอเชิงนโยบายการส่งเสริมบทบาทท่ีเหมาะสมของพระสงฆ์ด้านการพัฒนาเด็ก

และเยาวชน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีรพรรณ  

นิลทองคำ 

107 อาจารย์ 

ม.รังสิต 

Exemption RSU-ERB2020/ 

187.2411 

แรงจูงใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีอิทธิพลต่อการเดินทางท่องเท่ียผจญภัย จังหวัด

นครนายก 

นายอิทธิพันธ์  พัฒนานุพงษ ์

108 อาจารย์ 

ม.รังสติ 

Expedited  RSU-ERB2020/ 

188.2511 

การพัฒนาหลักสูตรอิสลามศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาท่ีสอดคล้องกับบริบทสังคมไทย นายอดิศักดิ ์ นุชมี  

109 นักศึกษา 

ม.รังสิต 

Exemption RSU-ERB2020/ 

189.2711 

ป�จจัยเชิงสาเหตุท่ีมีผลต่อความภักดีในการใช้บริการสั่งเครื่องด่ืมบนแอปพลิเคชันเดลีรัน

เนอร์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ผศ.ดร. สุมามาลย์ ปานคำ 

110 อาจารย์ 

ม.รังสิต 

Expedited RSU-ERB2020/ 

190.3011 

โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีริมคลองวัดรังสิตเพ่ือเป�นถนนคนเดินด้วยภูมิป�ญญาไทยประยุกต์

แบบมีส่วนร่วมอย่างย่ังยืนของชุมชนตำบลหลักหก จ.ปทุมธาน ี

ผศ.ดร.นเรฏฐ์ พันธราธร 

111 อาจารย์ 

ม.รังสิต 

Exemption RSU-ERB2020/ 

191.3011 

การพัฒนาเกมสนุนไพร รายวิชา TTM 111: เภสัชกรรมไทย 1 เรื่อง "ยาสามัญประจำ

บ้านแผนโบราณ" 

นางสาวภาวิณี เส็งสันต์ 



 

ลำดับที่ สถานะ  
วิธีการ

พิจารณา 
รหัสโครงการ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อผู้วิจัย (หัวหน้าโครงการ) 

112 บุคคล 

ภายนอก 

Exemption RSU-ERB2020/ 

192.3011 

การพัฒนากรอบการกำกับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมกับ

บริบทของกองบัญชาการกองทัพไทย 

   

ร้อยตรีหญิง สุนทรี จำเริญ 

113 อาจารย์ 

ม.รังสิต 

Expedited  RSU-ERB2020/ 

193.3011 

การตรวจหาการติดเชื้อพยาธิปากขอ และ พยาธิสตรองจิลอยดิสต์ สเตอร์โคราลิสท่ี

โรงพยาบาลสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงบนวุ้นท่ีไม่มีสารอาหาร  

รศ.ดร.สิริมา กิจวัฒนชัย  

114 นักศึกษา 

ม.รังสิต 

Exemption RSU-ERB2020/ 

194.0212 

ป�จจัยเชิงสาเหตุท่ีมีผลต่อความต้ังใจซ้ือสินค้าแฟชั่นบนอินสตาแกรมของผู้บริโภคใน

ประเทศไทย 

ผศ.ดร.สมชาย เล็กเจริญ 

115 อาจารย์ 

ม.รังสิต 

Exemption RSU-ERB2020/ 

195.0212 

โครงการออกแบบสื่อกราฟ�กเคลื่อนไหวเรื่องรุ่งอรุณตะวันเบิกฟ้า นายชินภัศร ์ กันตบุตร 

116 นักศึกษา 

ม.รังสิต 

Full Board RSU-ERB2020/ 

196.0212 

แนวทางการควบคุมตนเองของเด็กและเยาวชนท่ีไม่กลับไปกระทำผิดซ้ำในคดีเกี่ยวกับ

ยาเสพติดให้โทษ : กรณีศึกษา ศูนย์ฝ�กและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา 

นางสาวอิสริยา  สันติธรรม 

117 อาจารย์ 

ม.รังสิต 

Full Board RSU-ERB2020/ 

197.0412 

โครงการทดสอบการระคายเคืองอนุภาคนาโนสารสกัดฟ�กข้าวไทย (Momordica 

cochinchinensis Spreng) เพ่ือประโยชน์ด้านเวชสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพใน

อาสาสมัครสุขภาพดี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศราพร หริการ

ภักดี 

118 อาจารย์ 

ม.รังสิต 

Exemption RSU-ERB2020/ 

198.0412 

การเพ่ิมพูนแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษผ่านการทำ Vlog   สุพจนินท์ ดวงจินดา เสถียรพันธ์ 

119 อาจารย์ 

ม.รังสิต 

Exemption RSU-ERB2020/ 

199.0812 

การวัดปริมาณรังสีในหุ่นจำลองบริเวณลำไส้ใหญ่ส่วนปลายสำหรับการฉายรังสี

ระยะใกล้ของโรคมะเร็งปากมดลูก 

กัญจนพร โตชัยกุล 

120 นักศึกษา 

ม.รังสิต 

Exemption RSU-ERB2020/ 

200.1512 

ป�จจัยเชิงสาเหตุท่ีมีผลต่อความภักดีในการจองห้องพักบนเว็บไซต์ Airbnb ของผู้บริโภค

ในประเทศไทย 

ผศ.ดร. สุมามาลย์ ปานคำ 

121 อาจารย์ 

ม.รังสิต 

Expedited RSU-ERB2020/ 

201.1613 

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะเครียดออกซิแดนท์กับภาวะความดันโลหิตสูงและการทำงาน

ของตับและไตท่ีผิดปกติและในประชาชนตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 

ดร.อรอุมา สร้อยจิต 



 

 

ลำดับที่ สถานะ  
วิธีการ

พิจารณา 
รหัสโครงการ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อผู้วิจัย (หัวหน้าโครงการ) 

122 นักศึกษา 

ม.รังสิต 

Full Board RSU-ERB2020/ 

202.1714 

การศึกษาเจตคติของเจ้าพนักงานฝ่ายความม่ันคงต่อการสงครามสารสนเทศดิจิทัล 

แนวทางป้องกัน และโต้ตอบ 

นาวาอากาศเอก กรภัทร์ สวนอุดม 

123 นักศึกษา 

ม.รังสิต 

Exemption RSU-ERB2020/ 

203.1812 

ป�จจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความตั้งใจซ้ือสิ้นค้าลดราคาบนเพจเฟชบุ๊ก 

H&M ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพและบริมณฑล 

ผศ.ดร.สมชาย เล็กเจริญ 

124 นักศึกษา 

ม.รังสิต 

Exemption RSU-ERB2020/ 

204.2112 

ป�จจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อความต้ังใจซ้ือสินค้าท่ีระลึกศิลป�นเกาหลีวง BTS บนทวิต

เตอร์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ผศ.ดร. สุมามาลย์ ปานคำ 

125 นักศึกษา 

ม.รังสิต 

Exemption RSU-ERB2020/ 

205.2112 

การศึกษาเชิงประจักษ์ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การยอมรับ ความพึงพอใจและ

มุมมองเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา ต่อยอดระบบสารสนเทศบริหารจัดการ

ข้อมูลมูลฝอยในกรุงเทพมหานคร 

นางสาววัลย์ลิกา  วงษ์วรเทวา 

126 นักศึกษา 

ม.รังสิต 

Exemption RSU-ERB2020/ 

206.2112 

ป�จจัยเชิงสาเหตุท่ีมีผลต่อการบอกต่อแบบปากต่อปากเชิงบวกทางอิเล็กทรอนิกส์บน

เพชเฟสบุ๊กเกี่ยวกับสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของนักท่องเท่ียวชาวไทย 

ผศ.ดร. สุมามาลย์ ปานคำ 

127 นักศึกษา 

ม.รังสิต 

Exemption RSU-ERB2020/ 

207.2112 

ป�จจัยเชิงสาเหตุท่ีมีผลต่อความต้ังใจซ้ือกล้อมมือสองบนเพจเฟซบุ๊กของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพและปริมณฑล 

ผศ.ดร. สุมามาลย์ ปานคำ 

128 นักศึกษา 

ม.รังสิต 

Exemption RSU-ERB2020/ 

20ค.2112 

ป�จจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อความต้ังใจเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวบนเพจเฟซบุ๊ก

ท่องเท่ียวซ้ำของนักท่องเท่ียวชาวไทย 

ผศ.ดร. สุมามาลย์ ปานคำ 

129 นักศึกษา 

ม.รังสิต 

Exemption RSU-ERB2020/ 

209.2112 

ป�จจัยเชิงสาเหตุท่ีมีผลต่อความต้ังใจซ้ือซ้ำสิ้นค้าบนเว็บไซต์ซูเปอร์มาร์เก็ตของผู้บริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ผศ.ดร. สุมามาลย์ ปานคำ 

130 นักศึกษา 

ม.รังสิต 

Exemption RSU-ERB2020/ 

210.2112 

ป�จจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิผลต่อความต้องใจใช้ปริการสั่งอาหารซ้ำบนแอปพลิเคชันไลน์

แมนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ผศ.ดร. สุมามาลย์ ปานคำ 

131 นักศึกษา 

ม.รังสิต 

Exemption RSU-ERB2020/ 

211.2112 

ป�จจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อความต้ังใจในการซ้ือซ้ำเครื่องสำองบนเพจเฟซบุ๊กของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ผศ.ดร. สุมามาลย์ ปานคำ 

132 นักศึกษา 

ม.รังสิต 

Exemption RSU-ERB2020/ 

212.2112 

ป�จจัยเชิงสาเหตุท่ีมีผลต่อความต้ังใจซ้ือเสื้อผ้าผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์บนแฟนเพจ 

MAIMAIAHOP ของผู้บริโภคในประเทศไทย 

ผศ.ดร.สมชาย เล็กเจริญ 



 

 

ลำดับที่ สถานะ  
วิธีการ

พิจารณา 
รหัสโครงการ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อผู้วิจัย (หัวหน้าโครงการ) 

133 บุคคล 

ภายนอก 

Expedited RSU-ERB2021/ 

001.1801 

อิทธิพลเชิงสาเหตุท่ีมีต่อการดำเนินงานภายใต้วิถีใหม่ของธุรกิจไมซ์ในประเทศไทย นายศราวัสย์  สมสวัสดิ์ 

134 นักศึกษา 

ม.รังสิต 

Full Board RSU-ERB2021/ 

002.1801 

การป้องกันและแก้ไขป�ญหาการตกเป�นเหย่ือความรุนแรงของกลุ่มบุคคลท่ีมีความ

หลากหลายทางเพศตามกรอบทัศนะเพศวิพากษ์  

นายเทวัญ วิวัฒน์พัฒนกุล 

135 นักศึกษา 

ม.รังสิต 

Exemption RSU-ERB2021/ 

003.1801 

การพัฒนาทักษะการฟ�งและการอ่านคำศัพท์ภาษาจีนใน YCT ระดับ 1 โดยใช้เกม ของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาป�ท่ี 6  

นางสาวฉัตรฑริกา  ยุทธิวัฒน์ 

136 นักศึกษา 

ม.รังสิต 

Exemption RSU-ERB2021/ 

004.1801 

การศึกษาอัตราและป�จจัยเสี่ยงของการเสียชีวิต ประสิทธิภาพของยาและอาการไม่พึง

ประสงค์จากการใช้ยาในการรักษาการติดเชื้อแอสเปอร์จิลลัสชนิดรุกราน  

นางสาวจีรนันท์  ระติเดช 

137 นักศึกษา 

ม.รังสิต 

Exemption RSU-ERB2021/ 

005.2001 

การพัฒนาความสามารถการอ่านออกเสียงตัวสะกดไม่ตรงมาตรา โดยใช้กิจกรรมการ

เรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป�นฐาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป�ท่ี 1 

นางสาวสริตา  ลีปรีชา 

138 นักศึกษา 

ม.รังสิต 

Expedited RSU-ERB2021/ 

006.2201 

การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงตัวสะกดตรงมาตรา โดยใช้เกมร่วมกับเทคนิคเพ่ือน

คู่คิด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป�ท่ี 1 

  

นางสาวป�ยธิป  ไทยเสน  

139 นักศึกษา 

ม.รังสิต 

Expedited RSU-ERB2021/ 

007.2201 

การพัฒนาความสามารถในการเล่นลูกสองมือล่างในรายวิชาวอลเลย์บอลสำหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป�ท่ี 4 โดยการจัดการเรียนรู้ใช้แบบฝ�กการเล่นลูกสองมือล่าง 

นายวีรเทพ  ชัยชนะ 

140 นักศึกษา 

ม.รังสิต 

Exemption RSU-ERB2021/ 

008.2201 

Using Mimes and Mini Acts in a Secondary 1 Course to Improve Thai 

Students Chinese  Speaking Based on the Flipped Classroom Model 

LEI SHI 

141 นักศึกษา 

ม.รังสิต 

Expedited RSU-ERB2021/ 

009.2201 

Application of a Blended Learning Model for High school Thai Student: 

An Investigation of the Chinese as a Foreign Language Listening Class  

Zhou Wanyan 

142 บุคคล 

ภายนอก 

Expedited RSU-ERB2021/ 

010.2201 

แตรวงชาวบ้านในจังหวัดราชบุร ี เทอดพงศ์ วรรณวงค ์

143 อาจารย์ 

ม.รังสิต 

Exemption RSU-ERB2021/ 

011.2201 

ประสิทธิภาพของประสบการณ์เพ่ือการเรียนรู ้เรื่องการทดสอบบอแรกซ์ในอาหาร นางสาวอินทิรา แถมพยัคฆ์  



 

 

ลำดับที่ สถานะ  
วิธีการ

พิจารณา 
รหัสโครงการ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อผู้วิจัย (หัวหน้าโครงการ) 

144 นักศึกษา 

ม.รังสติ 

Exemption RSU-ERB2021/ 

012.2501 

ป�จจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อความต้ังใจซ้ือเสื้อผ้ากีฬาบนเพจเฟซบุ๊กของผู้บริโภคใน

ประเทศไทย 

ผศ.ดร.สมชาย เล็กเจริญ 

145 อาจารย์ 

ม.รังสิต 

Expedited RSU-ERB2021/ 

013.2501 

การพัฒนาสื่อโฆษณาดิจิทัลอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์เพ่ือเป�นกลไกส่งเสริมการ

รู้เท่าทันสื่อด้านการผลิตสื่อโฆษณาสำหรับนักศึกษาท่ีเป�นเจ้าของร้านค้าออนไลน ์

ดร. นุดี หนูไพโรจน ์

146 นักศึกษา 

ม.รังสิต 

Exemption RSU-ERB2021/ 

014.2601 

การใช้เทคนิคการคิดเป�นภาพเพ่ือพัฒนาผลการเรียนรู้เรื่องกาพย์ห่อโคลงประพาสธาร

ทองแดง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป�ท่ี 2  

นายอรรถสิทธิ์   บัวพันธ ์

147 นักศึกษา 

ม.รังสิต 

Exemption RSU-ERB2021/ 

015.2701 

ป�จจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความตั้งใจในการใช้บริการรับออกแบบตกแต่ง

ภายในบ้านผ่านเพจเฟซบุ๊กของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ผศ.ดร.สุมามาลย์ ปานคำ 

148 นักศึกษา 

ม.รังสิต 

Exemption RSU-ERB2021/ 

016.2701 

ป�จจัยเชิงสาเหตุท่ีมีผลต่อความต้ังใจซ้ือซ้ำตั๋วเครื่องบินผ่านเว็บไซต์สายการบินนกแอร์

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ผศ.ดร.สุมามาลย์ ปานคำ 

149 นักศึกษา 

ม.รังสิต 

Exemption RSU-ERB2021/ 

017.2701 

ป�จจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อความภักดีในการซ้ือเสื้อผ้าร้าน ClassyPita บนอินสตา

แกรมของผู้บริโภคในประเทศไทย 

ผศ.ดร.สมชาย เล็กเจริญ 

150 อาจารย์ 

ม.รังสิต 

Expedited RSU-ERB2021/ 

018.0302 

ป�จจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกสถานพยาบาลทางทันตกรรมเพ่ือเข้ารับการ

รักษาทางทันตกรรมจัดฟ�นในคนไทย 

อ.ทพ.รุทาปกร อินทร์เสวก  

151 นักศึกษา 

ม.รังสิต 

Exemption RSU-ERB2021/ 

019.0302 

การศึกษาเจตคติต่อกลไกปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้แอปพลิเคชันการให้บริการ

ทางการเงินและการชำระเงินผ่านอุปกรณ์เคลื่อนท่ี ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล

ส่วนบุคคล พุทธศักราช 2562, ISO/IEC 29100 และ ISO/IEC 27701  

นางสาวมนัสนิตย์  เศรฐฐาวงศ์ 

152 นักศึกษา 

ม.รังสิต 

Full Board RSU-ERB2021/ 

020.0302 

ข้อเสนอเชิงนโยบายในการกำหนดมาตรการและแนวทางการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังท่ีต้อง

เฝ้าระวังการก่ออาชญากรรมสะเทือนขวัญ   

นายนิรันดร ์ ไชยชมภู  

153 อาจารย์ 

ม.รังสิต 

Full Board RSU-ERB2021/ 

021.0502 

การศึกษาประสิทธิผลของยาพอกหัวแม่เท้าลดอาการปวดตึงคอ บ่า อาจารย์กชมน อินทร์บัว 

154 นักศึกษา 

ม.รังสิต 

Exemption RSU-ERB2021/ 

022.0502 

การศึกษาข้อมูลการใชย้า Meropenโรงพยาบาลราชวิธ ี นายปณิธาร นิ่มนวล 



 

 

ลำดับที่ สถานะ  
วิธีการ

พิจารณา 
รหัสโครงการ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อผู้วิจัย (หัวหน้าโครงการ) 

155 อาจารย์ 

ม.รังสิต 

Full Board RSU-ERB2021/ 

023.0802 

ประสิทธิผลบรรเทาอาการของโรคต้อลมโดยการบ่งต้อด้วยหนามหวาย อาจารย์จิราลักษณ์ แก่นแท่น 

156 นักศึกษา 

ม.รังสิต 

Exemption RSU-ERB2021/ 

024.0802 

ป�จจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อความต้ังใจซ้ือซ้ำสินค้าบนแอปพลิเคชันเซเว่นเดลิเวอรี่

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ผศ.ดร.สุมามาลย์ ปานคำ 

157 นักศึกษา 

ม.รังสิต 

Exemption RSU-ERB2021/ 

025.0802 

ป�จจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือบริการศัลยกรรมจมูลบนเพจเฟซบุ๊กไอยู

คลินิกของผู้บริโภคในประเทศไทย 

ผศ.ดร.สุมามาลย์ ปานคำ 

158 นักศึกษา 

ม.รังสิต 

Full Board RSU-ERB2021/ 

026.0902 

ป�จจัยท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการศกึษาต่อของผู้ต้องขังในเรือนจำกลาง

พระนครศรีอยุธยา 

นางสาวนงลักษณ ์  หีบแก้ว 

159 บุคคล 

ภายนอก 

Exemption RSU-ERB2021/ 

027.0902 

แบบจำลองผลการดำเนินงานของผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารไทยภายใต้วิถึปกติ

ใหม่ 

ผศ.ดร.ชูชาติ เตชะโพธิวรคุณ 

160 บุคคล 

ภายนอก 

Expedited RSU-ERB2021/ 

028.0902 

นวัตกรรมการจัดการขยะในวัดถ้ำสิงโตทอง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุร ี ผศ. ดร.จีรพรรณ นิลทองคำ 

161 นักศึกษา 

ม.รังสิต 

Full Board RSU-ERB2021/ 

029.1102 

รูปแบบการจัดการด้านท่ีอยู่อาศัยของผู้สูงอายุในประเทศไทย นางสาวชนมณี ทะนันแปง 

162 อาจารย์ 

ม.รังสิต 

Exemption RSU-ERB2021/ 

030.1102 

ต้นทุนค่าเสียโอกาสต่ำท่ีสุดในการรับบริการทางทันตกรรมโดยนักศึกษาทันตแพทย์ 

มหาวิทยาลัยรังสิต 

อ.ดร.วัชรินทร์ จงกลสถิต 

163 อาจารย์ 

ม.รังสิต 

Expedited RSU-ERB2021/ 

031.1502 

ประสิทธิภาพของซิลเวอร์ไดเอมีนฟลูออไรด์และฟลูออไรด์วานิชต่อการคืนกลับของแร่

ธาตุในรอยโรคฟ�นผ ุระยะเริ่มต้นบนผิวฟ�นน้ำนม 

อ.ทญ.อังสุมา สุเมธโชติเมธา 

164 อาจารย์ 

ม.รังสิต 

Full Board RSU-ERB2021/ 

032.1502 

การฝ�กความยับย้ังเพ่ือลดอาการปวดในผู้ป่วยปวดกล้ามเนื้อมัยโอฟาสเซียล อ.ณัฐกาญจน์  แก้วคำ 

165 บุคคล 

ภายนอก 

Exemption RSU-ERB2021/ 

033.1502 

อิทธิพลเชิงสาเหตุของความเป�นผู้ประกอบการธุรกิจดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทย นางสาวชนมณี ทะนันแปง 

166 นักศึกษา 

ม.รังสิต 

Expedited RSU-ERB2021/ 

034.1502 

The Modeling of Loneliness, Resilience, Optimism, Mental Health, Self-

Directed Learning, and Academic Performance in Chinese Students 

Dong Yang 



 

ลำดับที่ สถานะ  
วิธีการ

พิจารณา 
รหัสโครงการ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อผู้วิจัย (หัวหน้าโครงการ) 

167 อาจารย์ 

ม.รังสิต 

Expedited RSU-ERB2021/ 

035.1602 

เครื่องบ่งชี้ทางเภสัชพันธุ์ศาสตร์และการแพทย์เฉพาะบุคคล สำหรับการรักษาด้วย

กัญชาในประชากรไทย 

อ.ดร.ทนพ.ปฐมพงษ์  สถาพรพงษ ์

168 อาจารย์ 

ม.รังสิต 

Expedited RSU-ERB2021/ 

036.1702 

แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

ของครูโรงเรียนเทศบาลเมืองเพชรบุร ี

อ.ดร.ชัชชญา  พีระธรณิศร ์

169 นักศึกษา 

ม.รังสิต 

Exemption RSU-ERB2021/ 

037.1802 

การพัฒนาทักษะการฟ�งภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป�ท่ี 4 โดยใช้สื่อ

ประสมในการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

   

นางสาวสมสกุล เทพประทุน 

170 นักศึกษา 

ม.รังสิต 

Exemption RSU-ERB2021/ 

038.1802 

ป�จจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือครีมบำรุงผิวบนเพจเฟซบุ๊กไอยูคลินิกของ

ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ผศ.ดร.สุมามาลย์ ปานคำ 

171 อาจารย์ 

ม.รังสิต 

Expedited RSU-ERB2021/ 

039.1802 

การพัฒนาแอปพลิเคชันเสมือนจริงเพ่ือช่วยลดความต่ืนเต้นและต่ืนกลัวจากหัตถการ

ทางการพยาบาล 

รวินันท์  ประดิษฐแสงทอง 

172 อาจารย์ 

ม.รังสิต 

Exemption RSU-ERB2021/ 

040.1802 

การพัฒนาชุดการสอนสำหรับนักศึกษาในรายวิชา CHN354 ภาษาจีนเพ่ืออุตสาหกรรม

การบริการ  

อ.พิสิษฐพัฒน์ ป�ญญาเร็ว ทองเปลว 

173 นักศึกษา 

ม.รังสิต 

Exemption RSU-ERB2021/ 

041.1902 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดขั้นสูง โดยใช้กิจกรรมเป�นฐาน       ใน

รายวิชาวัฒนธรรมไทย ของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาป�ท่ี 5 

นางชลิดา สตราซดาวสคัส 

174 อาจารย์ 

ม.รังสิต 

Expedited RSU-ERB2021/ 

042.1902 

ความสามารถในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมและการปรับตัวเขา้สู่วัฒนธรรมใหม่ของ

นักศึกษาฝ�กงาน ไทยในประเทศฝรั่งเศส 

ผศ.ดร.ป�ยสุดา  ม้าไว  

175 นักศึกษา 

ม.รังสิต 

Exemption RSU-ERB2021/ 

043.1902 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร ์เรื่องการแยกสาร โดยใช้

ห้องเรียนกลับด้านร่วมกับ Google Classroom ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาป�ท่ี 

2 

       

นางสาววราภรณ ์พุทธำรงค ์ 

176 นักศึกษา 

ม.รังสิต 

Exemption RSU-ERB2021/ 

044.1902 

Impacts of Self-Directed Learning on Teetiary Level Student English 

Reading Skills: A Case in One Thai University Context 

Wen Zhao 



 

 

ลำดับที่ สถานะ  
วิธีการ

พิจารณา 
รหัสโครงการ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อผู้วิจัย (หัวหน้าโครงการ) 

177 บุคคล 

ภายนอก 

Exemption RSU-ERB2021/ 

045.1902 

การใช้ผังสัมพันธ์ขอบข่ายความหมายผ่านบทอ่านท่ีมีต่อความสามารถและความคงทน

ในการจดจำคำศพัท์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยา

เขตจันทบุรี 

นางสาวมัทนา ชาญกิจ 

178 อาจารย์ 

ม.รังสิต 

Expedited RSU-ERB2021/ 

046.2402 

การจัดการองค์ความรู้ด้านการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมของจังหวัดปทุมธานีและ

จัดทำระบบข้อมูลแผนท่ีอิเล็กทรอนิกส์โดยประยุต์ใช้รหัสคิวอาร ์(QR code) 

ผศ.ดร.สุพินดา  เลิศฤทธิ์ 

179 อาจารย์ 

ม.รังสิต 

Expedited RSU-ERB2021/ 

047.2402 

ป�จจัยทำนายพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต นางนิภา  กิมสูงเนิน 

180 บุคคล 

ภายนอก 

Expedited RSU-ERB2021/ 

048.2502 

การพัฒนาคุณภาพสินค้าและรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ เพ่ือสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์เห็ดแปร

รูปพร้อมบริโภคแบบมีส่วนร่วม 

ผศ.เพ็ญนภา  มณีอุด 

181 อาจารย์ 

ม.รังสิต 

Exemption RSU-ERB2021/ 

049.0103 

การพัฒนาวิธ ีHNB-LAMP เพ่ือตรวจวินิจฉัยพาหะแอลฟาบวกธาลัสซีเมียชนิดขาด

หายไป 3.7 กิโลเบส 

ดร.สมพล แพรพันธ์ 

182 อาจารย์ 

ม.รังสิต 

Expedited RSU-ERB2021/ 

050.0203 

อิทธิพลท่ีมาตรการส่งเสริมทางภามีต่อการปฏิบัติตามกฏหมายภาษีเงินได้นิติบุคคลตาม

เงื่อนไขของระบบภาท่ีเอ้ืออำนวนแก่ผู้เสียภาษีและความเป�นธรรมของกฏหมายภาษี: 

กรณีธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย 

ผศ.ดร.นิ่มนวล วิเสศษสรรพ์ 

183 อาจารย์ 

ม.รังสิต 

Full Board RSU-ERB2021/ 

051.0503 

ป�จจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าในผู้รับบริการบำบัดยาเสพติดระยะฟ��นฟู

สมรรถภาพ 

อาจารย์ ดร.วัชรินทร์ วุฒิรณฤทธิ์ 

184 บุคคล 

ภายนอก 

Expedited RSU-ERB2021/ 

052.0803 

ป�จจัยท่ีส่งผลต่อความเป�นผู้ประกอบการสมัยใหม่ของผู้ประกอบการรายใหม่ด้าน

อุตสาหกรรมบริการและท่องเท่ียว 

นายสุรเกียรติ ธาดาวัฒนาวิทย์ 

185 อาจารย์ 

ม.รังสิต 

Exemption RSU-ERB2021/ 

053.0803 

ป�จจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป�นสมาชิกท่ีดีขององค์การของข้าราชการและ

บุคลากรของรัฐในประเทศไทย 

ดร.เฉลิมพร เย็นเยือก 

186 บุคคล 

ภายนอก 

Exemption RSU-ERB2021/ 

054.1003 

อิทธิพลของป�จจัยการยอมรับเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อพฤติกรรมความตั้งใจเรียนออนไลน์

ของคนในเจนเนอเรชั่นวายและแซดในเขตกรุงเทพฯ 

ผศ.ดร.วาทิต อินทุลักษณ ์

187 อาจารย์ 

ม.รังสิต 

Full Board RSU-ERB2021/ 

055.1103 

การศึกษาพัฒนายาทาสมุนไพรท่ีมีส่วนผสมของกัญชาและการศึกษาทางคลินิกเบือ้งต้น

เพ่ือประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยในการรักษาผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน 

นาง วันทิกา เครือน้ำคำ 



 

ลำดับที่ สถานะ  
วิธีการ

พิจารณา 
รหัสโครงการ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อผู้วิจัย (หัวหน้าโครงการ) 

188 อาจารย์ 

ม.รังสิต 

Full Board RSU-ERB2021/ 

056.1203 

ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพในการป้องกันการ

สัมผัสฝุ่น PM2.5 ของหญิงตั้งครรภ์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภางค์พิมพ์ รัตต

สัมพันธ์ 

189 นักศึกษา 

ม.รังสิต 

Full Board RSU-ERB2021/ 

057.1503 

The Effects of Total Physical Response on Thai Kindergarten  Students' 

Chinese Vocabulary Knowledge and Learning Behaviors  

TAO JIANG 

190 อาจารย์ 

ม.รังสิต 

Expedited RSU-ERB2021/ 

058.1503 

การออกแบบและสร้างเครื่องปกป้องทางเดินหายใจแบบจ่ายอากาศบริสุทธิ์ นายอนัตศักดิ ์ วงศ์คำแหง   

191 บุคคล 

ภายนอก 

Exemption RSU-ERB2021/ 

059.0204 

ความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ภายในบริษัทของผู้บริหารต่อราคา

หลักทรัพย์ 

นางสาวธนัชพร  ไชยอนันต์พร 

192 นักศึกษา 

ม.รังสิต 

Exemption RSU-ERB2021/ 

060.0704 

การจัดการเรียนรู้แบบ SSCS เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ค่า

กลางของข้อมูล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป�ท่ี 6 

นางสาวสุธาสินี นามนวล 

193 นักศึกษา 

ม.รังสิต 

Expedited RSU-ERB2021/ 

061.0804 

การเข้าสู่สังคมไรเงินสดของประชากรเจเนอเรชันเบบี้บูมในประเทศไทย นางสาวรสธร ตู้บรรเทิง 

194 บุคคล 

ภายนอก 

Exemption RSU-ERB2021/ 

062.1004 

ป�จจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารและเครื่องด่ืมแบบเดลิเวอรี่ผ่าน

ช่องทางออนไลน์ในสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของ

ผู้บริโภคเจนเนอเรชันวายและแซดในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

นลิน ีพานสายตา 

195 อาจารย์ 

ม.รังสิต 

Expedited RSU-ERB2021/ 

063.2004 

ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ในการป้องกันตนเองจาก

โรคโควิด-19 ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 

รองศาสตราจารย์ปรางค์ทิพย์ อุจะรัตน 

196 บุคคล 

ภายนอก 

Exemption RSU-ERB2021/ 

064.2304 

ป�ญญาประดิษฐ์สำหรับช่วยคัดกรองกระดูกมนุษย์จากลักษณะทางกายภาพ  น.ส. พิณผกา สุคชเดช 

197 บุคคล 

ภายนอก 

Exemption RSU-ERB2021/ 

065.2604 

การตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมจากชิ้นส่วนกระดูก 3 ชนิดเพ่ือนำไปใช้เป�นหลักเกณฑ์ใน

การคัดเลือกชิ้นส่วนกระดูกสำหรับการตรวจพิสูจน์บุคคลสูญหายและศพนิรนาม 

นางสาวชลัมพู วงศ์วรวิวัฒน ์

198 บุคคล 

ภายนอก 

Exemption RSU-ERB2021/ 

066.2604 

การพัฒนาป�ญญาประดิษฐ์เพ่ือประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบสารพันธุกรรมแบบ

ผสม 

นางสาวฐิติมา สรรเพชุดาญาณ 



 

 

ลำดับที่ สถานะ  
วิธีการ

พิจารณา 
รหัสโครงการ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อผู้วิจัย (หัวหน้าโครงการ) 

199 บุคคล 

ภายนอก 

Exemption RSU-ERB2021/ 

067.2604 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับหลักการท่ีสำคัญสำหรับกฎหมายฐานข้อมูลสารพันธุกรรมดีเอ็นเอ

สำหรับนักโทษในประเทศไทย 

นางชนิดาภา ศรีหนองหว้า 

200 นักศึกษา 

ม.รังสิต 

Expedited RSU-ERB2021/ 

068.2604 

The impact of social media on motivation towards learning English as a 

global language 

Solomon Cletus Akpan 

201 บุคคล 

ภายนอก 

Expedited RSU-ERB2021/ 

069.2604 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์สครับจากเปลือกมังคุดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไม้กวาดดอกหญ้า 

ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

นางสาวมนัสนันท์  เม่งก่วง  

202 บุคคล 

ภายนอก 

Exemption RSU-ERB2021/ 

070.2604 

ผลสัมฤทธิ์ของการป้องกันการกระทำผิดซ้ำของผู้ต้องขังโดยการจัดเก็บสารพันธุกรรมดี

เอ็นเอ 

นางชนิดาภา ศรีหนองหว้า 

203 บุคคล 

ภายนอก 

Expedited RSU-ERB2021/ 

071.2604 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมโสมนัสจากไข่ขาวของไข่เป�ด นายกรวิทย์ สักแกแก้ว 

204 นักศึกษา 

ม.รังสิต 

Expedited RSU-ERB2021/ 

072.2904 

How brand use influencer to effectively affect consumer purchase 

decision on TIKTOK in China  

Ms. XIN TONG HUA 

205 นักศึกษา 

ม.รังสิต 

Expedited RSU-ERB2021/ 

073.2904 

The Impact of Facebook Advertising Mechanism on user’s attitude Mr. RACHATA VICHITWONGKUN 

206 นักศึกษา 

ม.รังสิต 

Exemption RSU-ERB2021/ 

074.2904 

The Effect of Social Media Influencer Marketing and Strategic Uses Ms. SUCHANAREE UPATHAMPHAN 

207 นักศึกษา 

ม.รังสิต 

Expedited RSU-ERB2021/ 

075.2904 

A development of marketing strategies for social media as a marketing 

tool: A case study of Shoppe and Lazada platform  

Ms. BOONNAPA POTISAWANG 

208 นักศึกษา 

ม.รังสิต 

Exemption RSU-ERB2021/ 

076.2904 

Analysis or End-user Satisfaction Using Online Overseas Money Transfer 

Platforms 

Mr. RIO ARDIAN 

209 นักศึกษา 

ม.รังสิต 

Expedited RSU-ERB2021/ 

077.2904 

The perception of consumer towards on demand business of food 

delivery flat form in the Bangkok metropolitan area: factors their butting 

decision  

Priewpet Wongchun  



 

 

ลำดับที่ สถานะ  
วิธีการ

พิจารณา 
รหัสโครงการ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อผู้วิจัย (หัวหน้าโครงการ) 

210 นักศึกษา 

ม.รังสิต 

Exemption RSU-ERB2021/ 

078.2904 

A Gap Analysis on Expectation and Satisfaction: A Case Study of Bangkok 

Aireys 

Mr. PROMPHAT JITSIRIVARANON 

211 นักศึกษา 

ม.รังสิต 

Exemption RSU-ERB2021/ 

079.2904 

A trend of video game consumption category during 2010 to 2020 Mr. SITTIPOL NARUEWOLRAKUL 

212 นักศึกษา 

ม.รังสิต 

Expedited RSU-ERB2021/ 

080.2904 

Consumer choice of choosing to buy s Digital copy or Physical copy of 

video game 

Mr. TANUNRAT 

NAPAKORNWATTANA 

213 นักศึกษา 

ม.รังสิต 

Exemption RSU-ERB2021/ 

081.2904 

Factors Affection Working Age’s Decision Making in Digital Asset 

Investments: study of Fraction in Real Estate 

MS. VARINTHORN SRISANGKAEW 

214 นักศึกษา 

ม.รังสิต 

Exemption RSU-ERB2021/ 

082.2904 

Factors Influencing Audiences’ Decision in Donation to Game Streamers: 

A Study of Twitch platform 

MS. WARISARA KLOMTOOKSING 

215 นักศึกษา 

ม.รังสิต 

Expedited RSU-ERB2021/ 

083.2904 

Research on the influencing factors of consumer purchase intention in 

the context of cross-border e-commerce live  

MS.YUN DI HE 

216 บุคคล 

ภายนอก 

Exemption RSU-ERB2021/ 

084.2604 

อิทธิพลของป�จจัยการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือ

อาหารไทยในห้างสรรพสินค้าของลูกค้าในกรุงเทพมหานครก่อนและระหว่างโควิด 19  

ภัทรนิษฐ์ วีระชลีย์ภัทร 

217 บุคคล 

ภายนอก 

Exemption RSU-ERB2021/ 

085.1205 

ตำแหน่งของรูขากรรไกรล้างท่ีสัมพันธ์กับอายุท่ีเปลี่ยนไปโดยใช้ภาพรังสีส่วนตัดอาศัย

คอมพิวเตอร์ลำรังสีรูปกรวย 

อ.ทญ.ฐิติพร กังวานณรงค์กุล 

อ.ทพ.อณัตชัย สินสวัสดิ์ 

218 บุคคล 

ภายนอก 

Exemption RSU-ERB2021/ 

086.1705 

ความสามารถเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศและความสามารถเชิงพลวัตนำไปสู่สมรรถนะ

ของทรัพยากรมนุษย์และผลการดำเนินงานเชิงนวัตกรรมของบริษัทท่ีจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

                                                        

นางสาว ภฤศญา ชิณนะพงศ ์

219 อาจารย์ 

ม.รังสิต 

Exemption RSU-ERB2021/ 

087.1805 

การพัฒนาอุปกรณ์ควบคุมคุณภาพระบบเลเซอร์ภายในห้องฉายรงัสี  นายกฤษณะ อุทาพรม  

220 อาจารย์ 

ม.รังสิต 

Full Board RSU-ERB2021/ 

088.1805 

สถานศึกษาต้นแบบในการป้องกันการกลั่นแกล้ง ข่มเหง รังแกกันในโรงเรียนของ

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

ดร. นวภัทร ณรงค์ศักด์ิ 



 

ลำดับที่ สถานะ  
วิธีการ

พิจารณา 
รหัสโครงการ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อผู้วิจัย (หัวหน้าโครงการ) 

221 นักศึกษา 

ม.รังสิต 

Full Board RSU-ERB2021/ 

089.2405 

ป�จจัยท่ีมีอิทธิพลในการกระทำความผิดซ้ำของเด็กและเยาวชนในฐานความผิดเกี่ยวกับ

ยาเสพติดให้โทษ กรณีศึกษา สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์

ธาน ี

นางสาวกิ่งกาญจน์ เพชรานันท์ 

222 บุคคล 

ภายนอก 

Expedited RSU-ERB2021/ 

090.2505 

การศึกษาแนวทางในการพัฒนาดนตรีและเพลง กลุ่มชาติพันธุ์ลาวเวียง ในจังหวัด

ราชบุร ี

นางสาวไตรตรึงษ์ พลอยม่วง 

 

 


