
สรุปทุนวิจัยดานองคความรูของสถาบันวิจัย ปการศึกษา 2564 

รหัส

ทุน 

ป

การศึกษา 
เรื่อง ผูวิจัย 

สังกัดวิทยาลัย/

คณะ 

ประเภท

งานวิจัย 

ประเภท

นักวิจัย 

ระยะเวลา 

(เดือน) 

ระยะเวลา

ดำเนินงานวิจัยที่

ระบุในสัญญารับ
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สัญญารับทุน (บาท) 

1 2564 การรับรูบรรยากาศในหอผูปวยจิต

เวชของผูปวยและพยาบาล: 

กรณีศึกษาโรงพยาบาลศรีธัญญา 

อ.วราภรณ ศิริธรรมานกุุล 

(นางสาว) 

คณะพยาบาล

ศาสตร 

วิจัยประยุกต หนาใหม 12 1 ธ.ค. 2564 – 

31 ธ.ค. 2565 

31 ม.ค. 2566 147,750.00 

2 2564 ความสัมพันธประสิทธิภาพของ

สถาปตยกรรมระบบสารสนเทศและ

บล็อกเชนอัลกอริทึมเพื่อการลงทุน

มูลคาเพิ่มบิทคอยน 

รศ.ดร.ปณิธิ เนตินันทน 

(นาย) 

วิทยาลัยนวัตกรรม

ดิจิทัลเทคโนโลยี 

วิจัยประยุกต หนาใหม 12 1 มิ.ย. 2564 - 

31 พ.ค. 2565 

30 ส.ค. 2565 228,000.00 

3 2564 การศึกษาคุณภาพน้ำและการจัดทำ

ระบบติดตามคุณภาพนำ้อัตโนมัติใน

คลองเปรมประชากร 

อ.รวิชญ ทวีทรัพย (นาย) วิทยาลัย

วิศวกรรมศาสตร 

วิจัยและ

พัฒนา 

ประสบการณ 12 1 ก.ค. 2564 - 

30 มิ.ย. 2565 

30 ก.ย. 2565 168,800.00 

4 2564 ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระและตานการ

อักเสบของตำรับยาบำรุงไขขอ 

อ.รัตติยา ต้ังบูชาเกยีรติ 

(นาง) 

วิทยาลัยการแพทย

แผนตะวันออก 

วิจัยและ

พัฒนา 

ประสบการณ 12 1 มิ.ย. 2564 - 

31 พ.ค. 2565 

31 ส.ค. 2565 188,050.00 

5 2564 การใชสารพาโคบวิทราโซลตอการ

เจริญเติบโตของหญาไขมุกกระถาง 

อ.กษิด์ิเดช ออนศรี (นาย) คณะนวัตกรรม

เกษตร 

วิจัยและ

พัฒนา 

ประสบการณ 12 1 มิ.ย. 2564 - 

30 เม.ย. 2565 

31 ก.ค. 2565 164,000.00 

6 2564 แนวคิดและวัตถุดิบที่ใชสำหรับ

ประพันธบทเพลงเปยโนโซนาตา

หมายเลข 9 ในบันไดเสียงดีเมเจอร 

ลำดับที่ 331 ของโมสารท 

อ.แขไข ธนสารโสภิณ 

(นางสาว) 

วิทยาลัยดนตรี ความรู

พื้นฐาน 

หนาใหม 12 1 มิ.ย. 2564 - 

31 พ.ค. 2565 

31 ส.ค. 2565 143,000.00 

7 2564 การศึกษาทางเภสัชพันธุศาสตรของ

กัญชาทางการแพทยในประชากรไทย 

อ.ดร.ทนพ.ปฐมพงษ 

สถาพรพงษ (นาย) 

วิทยาลัยเภสัช

ศาสตร 

วิจัยประยุกต หนาใหม 12 1 ก.ค. 2564 - 

30 มิ.ย. 2565 

30 ก.ย. 2565 325,000.00 
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8 2564 การสังเคราะหไฮดรอกซีเมทิลเฟอร

ฟูรัลจากน้ำตาลภายใตระบบ Deep 

Eutectic Solventsโดยใชตัวเรง

ปฏิกิริยา SO3H-Magnetic 

Activated Carbon 

ดร.สุรชัย กาญจนาคม 

(นาย) 

คณะวิทยาศาสตร วิจัยและ

พัฒนา 

ประสบการณ 12 1 มิ.ย. 2564 - 

31 พ.ค. 2565 

31 พ.ค. 2565 212,300.00 

9 2564 ความสัมพันธระหวางความรอบรูดาน

สุขภาพและพฤติกรรมสงเสริม

สุขภาพของผูสูงอายุที่เปนความดัน 

โลหิตสูง 

อ.ปราณี ทัดศรี (นาง) คณะพยาบาล

ศาสตร 

วิจัยประยุกต หนาใหม 12 1 ก.ค. 2564 - 

30 มิ.ย. 2565 

30 ก.ย. 2565 122,100.00 

10 2564 ผลจากสารทึบรังสีตอเซลลเม็ดเลือด

ขาวชนิดนิวเคลียสเดียวในดานวฏั

จักรของเซลล, การมีชีวิตรอดของ

เซลลและสภาวะเครียดในระดับ

หองทดลอง 

ดร.นัฐพงษ มูลคำ (นาย) คณะรังสีเทคนิค วิจัยและ

พัฒนา 

ประสบการณ 12 1 ส.ค. 2564 - 

31 ก.ค. 2565 

30 พ.ย. 2565 174,900.00 

11 2564 Potential of Rhinacanthus 

nasutus (L.) Kurz leaf extracts 

for controlling Staphylococcus 

aureus biofilm formation 

ดร.เพ็ญนภา พรมทะเล 

(นางสาว) 

คณะวิทยาศาสตร วิจัยประยุกต หนาใหม 12 1 ส.ค. 2564 - 

31 ก.ค. 2565 

31 ต.ค. 2565 195,000.00 

12 2564 การแสดงออกของเอ็มอารเอ็นเอ

ของน็อทชในเซลลโพรงประสาทฟน

ของมนุษยที่ไดรับแรงกด 

อ.ทญ.ดร.หทัยชนก เจริญ

พงศ (นางสาว) 

วิทยาลัยทันต

แพทยศาสตร 

ความรู

พื้นฐาน 

ประสบการณ 12 25 ส.ค. 2564 - 

24 ส.ค. 2565 

24 พ.ย. 2565 185,000.00 
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13 2564 การหาความชุกของเชื้อ COVID-19 

ในบุคลาการ และนกัศึกษา

มหาวิทยาลัยรังสิต ที่ผานการตรวจ

คัดกรองหา SARS-CoV-2 แอนติเจน

แบบรวดเร็ว 

รศ.ดร.ปานันท กาญจน

ภูมิ (นาย) 

คณะวิทยาศาสตร ความรู

พื้นฐาน 

ประสบการณ 6 1 ก.ค. 2564 - 

31 ม.ค. 2565 

30 เม.ย. 2565 95,000.00 

15 2564 กระบวนการสรางสรรคผลงานศิลปะ

เชิงความคิดผานส่ือภาพถาย 

อ.อนุพงศ เจริญมิตร 

(นาย) 

คณะดิจิทัลอารต งาน

สรางสรรค 

ประสบการณ 12 1 ก.ย. 2564 - 

31 ส.ค. 2565 

30 พ.ย. 2565 175,000.00 

16 2564 Virtual Reality as an Art 

Exhibition Platform in the age 

of Pandemic 

อ.ปยนนท สมบูรณ (นาย) คณะดิจิทัลอารต วิจัยและ

พัฒนา 

หนาใหม 12 1 ส.ค. 2564 - 

31 ก.ค. 2565 

31 ต.ค. 2565 170,600.00 

17 2564 ความเที่ยง ความตรง และความถกู

ตองของการประเมินทางไกลเพื่อระบุ

ความเส่ียงของการหกลมในผูสูงอาย ุ

ดร.บุศรา ชินสงคราม 

(นางสาว) 

คณะกายภาพบำบัด

และเวชศาสตรการ

กีฬา 

วิจัยและ

พัฒนา 

ประสบการณ 12 1 ธ.ค. 2564 - 

30 พ.ย. 2565 

1 มี.ค. 2566 185,250.00 

19 2564 อัตราความสำเร็จทางคลินิก และการ

ยอมรับของผูปกครองตอความ

สวยงาม ในวัสดุเรซินโมดิฟายดกลาส

ไอโอโนเมอรซีเมนตรวมกับซิลเวอรได

เอมีนฟลูออไรด 

อ.ทญ.ศศิพิมล จันทรรัตน 

(นางสาว) 

วิทยาลัยทันต

แพทยศาสตร 

วิจัยและ

พัฒนา 

หนาใหม 12 15 ธ.ค. 2564 - 

14 ธ.ค. 2565 

14 มี.ค. 2566 180,265.00 

21 2564 ผลของการทำแหงดวยลมรอนรวมกับ

การทอดดวยลมรอนตอการ

เปล่ียนแปลงทางเคมีกายภาพ 

โครงสรางระดับจุลภาค และความ

ปลอดภัย ของแคบหม ู

อ.ณัฐ เทพหัตถี (นาย) คณะเทคโนโลยี

อาหาร 

วิจัยและ

พัฒนา 

หนาใหม 12 1 ส.ค. 2564 - 

31 ก.ค. 2565 

31 ต.ค. 2565 186,839.20 



สรุปทุนวิจัยดานองคความรูของสถาบันวิจัย ปการศึกษา 2564 

รหัส

ทุน 

ป

การศึกษา 
เรื่อง ผูวิจัย 

สังกัดวิทยาลัย/

คณะ 

ประเภท

งานวิจัย 

ประเภท

นักวิจัย 

ระยะเวลา 

(เดือน) 

ระยะเวลา

ดำเนินงานวิจัยที่

ระบุในสัญญารับ

ทุน 

วันสงรายงานวิจัยฉบับ

สมบูรณที่ระบุใน

สัญญารับทุน 

รวม งบประมาณตาม

สัญญารับทุน (บาท) 

22 2564 ผลของขนาดโพรงฟนประเภทที่สอง

แบบรุกรานนอยที่สุดตอการฉายแสง

และระดับการแปลง 

อ.ดร.ปกรณ ชื่นจิตต 

(นาย) 

วิทยาลัยทันต

แพทยศาสตร 

วิจัยและ

พัฒนา 

หนาใหม 12 18 ส.ค. 2564 - 

18 ส.ค. 2565 

18 พ.ย. 2565 165,000.00 

23 2564 ผลกระทบของวิกฤตโรคระบาดโควิด-

19 ตอความเส่ียงและความสามารถ

ในการทำกำไรของธุรกิจโรงแรมและรี

สอรทในประเทศไทย 

ผศ.วันฤดี สุขสงวน 

(นางสาว) 

คณะบัญชี วิจัยประยุกต ประสบการณ 12 1 ต.ค. 2564 - 

30 ก.ย. 2565 

30 ก.ย. 2565 170,500.00 

24 2564 สภาวะการเพาะเล้ียงและการ

ประเมินสมบัติของโคมากาไตแบค

เตอร อินเทอรมิเดียสในการผลิตนา

โนเซลลูโลสจากกากน้ำตาล 

รศ.ยุพกนิษฐ พวงวีระกุล 

(นางสาว) 

คณะเทคโนโลยี

อาหาร 

ความรู

พื้นฐาน 

ประสบการณ 12 9 ธ.ค. 2564 - 8 

ธ.ค. 2565 

8 ธ.ค. 2565 153,350.00 

26 2564 การพัฒนาคอนเทนตและ

แพลตฟอรมเพื่อสรางสังคมแหงการ

ทำความดีในชุมชนเทศบาลหลักหก 

ผศ.สมเกียรติ รุงเรือง

วิริยะ (นาย) 

วิทยาลัยนิเทศ

ศาสตร 

งาน

สรางสรรค 

หนาใหม 12 1 ก.ย. 2564 - 

31 ส.ค. 2565 

31 ส.ค. 2565 192,000.00 

27 2564 การพัฒนาตัวพาไขมันขนาดนาโน

บรรจุแอลฟาแมงโกสตินและเรสเวอ

ราทรอลสำหรับฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ 

ผศ.ดร.เบญจวรรณ 

แจมใส (นางสาว) 

วิทยาลัยเภสัช

ศาสตร 

วิจัยและ

พัฒนา 

หนาใหม 12 15 ธ.ค. 2564 - 

15 ธ.ค. 2565 

15 มี.ค. 2566 173,500.00 

29 2564 การศึกษาความสัมพันธระหวางระดับ

การรูคิดและสมรรถภาพทางกายตอ

ความแมนยำในการตบลูกของ

นักกีฬาวอลเลยบอลมหาวิทยาลัย

รังสิต 

ดร.โชติกา ลักษณะพุกก 

(นางสาว) 

คณะกายภาพบำบัด

และเวชศาสตรการ

กีฬา 

วิจัยและ

พัฒนา 

หนาใหม 12 12 พ.ย. 2564 - 

11 ต.ค. 2565 

11 ม.ค. 2566 174,996.00 
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30 2564 ความสัมพันธระหวางความรอบรูดาน

สุขภาพและอัตราการติดเชื้อไวรัสโค

โรนา 2019 ของบุคลากรในโรงงาน

อุตสาหกรรมอาหาร 

อ.สิทธิกร สายวุฒิกุล 

(นาย) 

คณะพยาบาล

ศาสตร 

วิจัยและ

พัฒนา 

หนาใหม 6 19 พ.ย. 2564 - 

19 พ.ค. 2565 

19 ส.ค. 2565 153,120.00 

31 2564 กฎหมายการุณยฆาตกับสังคมไทย ผศ.ดร.สัญญพงศ ล่ิม

ประเสริฐ (นาย) 

คณะนิติศาสตร วิจัยและ

พัฒนา 

ประสบการณ 12 12 พ.ย. 2564 - 

11 พ.ย. 2565 

11 ก.พ. 2566 121,000.00 

34 2564 การวัดเปรียบเทยีบคาความหนาแนน

ของมวลกระดูกระหวางเคร่ืองวัด

ความหนาแนนของมวลกระดูกดวย

คล่ืนเสียงและรังสีเอกซ 2 ระดับ

พลังงาน 

อ.ณัฐพงศ ดานธนวัฒน 

(นาย) 

คณะรังสีเทคนิค วิจัยและ

พัฒนา 

ประสบการณ 12 31 มี.ค. 2565 - 

1 เม.ย. 2566 

1 เม.ย. 2566 145,750.00 

36 2564 การตรวจหายีน PMQR และการ

ทำงานของปมขับยาในเชื้อ 

Escherichia coli กอโรคทางเดิน

ปสสาวะที่ด้ือยาฟลูออโรควโินโลน 

ดร.นิภาพร เทวาวงค 

(นางสาว) 

คณะเทคนิค

การแพทย 

วิจัยประยุกต ประสบการณ 12 1 พ.ค. 2565 - 

30 เม.ย. 2566 

31 ก.ค. 2566 195,000.00 

37 2564 การศึกษาผลการดำเนินงานของ

กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง

แหงชาติ 

ดร.เฉลิมพร เย็นเยือก 

(นางสาว) 

สถาบันรัฐประศาสน

ศาสตรและนโยบาย

สาธารณะ 

วิจัยประยุกต ประสบการณ 12 1 พ.ค. 2565 - 

30 เม.ย. 2566 

31 ก.ค. 2566 146,400.00 

38 2564 ปจจัยที่สงผลตอการเปล่ียนแปลง

บทบาทและความรับผิดชอบของนัก

บัญชีบริหารในยุคที่มีการ

เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว 

ผศ.ดร.คณิตศร เทอดเผา

พงศ (นาง) 

คณะบัญชี วิจัยประยุกต ประสบการณ 12 1 พ.ค. 2565 - 

30 เม.ย. 2566 

31 ก.ค. 2566 144,550.00 

39 2564 ฤทธิ์ตานจุลชีพจากชอผลของอีหลืน ผศ.ดร.ภญ.อรวรรณ 

เฑียรฆพงษ (นางสาว) 

วิทยาลัยเภสัช

ศาสตร 

วิจัยและ

พัฒนา 

ประสบการณ 12 25 มี.ค. 2565 - 

24 มี.ค. 2566 

24 มิ.ย. 2566 195,000.00 



สรุปทุนวิจัยดานองคความรูของสถาบันวิจัย ปการศึกษา 2564 

รหัส

ทุน 

ป

การศึกษา 
เรื่อง ผูวิจัย 

สังกัดวิทยาลัย/

คณะ 

ประเภท

งานวิจัย 

ประเภท

นักวิจัย 

ระยะเวลา 

(เดือน) 

ระยะเวลา

ดำเนินงานวิจัยที่

ระบุในสัญญารับ

ทุน 

วันสงรายงานวิจัยฉบับ

สมบูรณที่ระบุใน

สัญญารับทุน 

รวม งบประมาณตาม

สัญญารับทุน (บาท) 

40 2564 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและพฤกษ

เคมีในเคร่ืองด่ืมโปรไบโอติกกระตุน

ภูมิคุมกันเพื่อ 

ลดการติดเชื้อและการแพรระบาด

ของโรคโควิด-19 

ผศ.ศศิรินทร แลบัว (นาง) คณะเทคโนโลยี

อาหาร 

วิจัยและ

พัฒนา 

ประสบการณ 12 1 พ.ค. 2565 - 

30 เม.ย. 2566 

31 ก.ค. 2566 225,000.00 

41 2564 การวิเคราะหแนวคิดความเปนธรรม

ในกฎหมายเกี่ยวกบัการจัดสวัสดิการ

ชราภาพ : กรณีศึกษา บำนาญชรา

ภาพในกองทุนประกันสังคมและ

กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ” 

รศ.ดร.มงคล เทียน

ประเทืองชัย (นาย) 

คณะนิติศาสตร ความรู

พื้นฐาน 

ประสบการณ 12 1 พ.ค. 2565 - 

31 พ.ค. 2566 

31 พ.ค. 2566 91,000.00 

42 2564 การประเมินผลนโยบายโครงการคน

ละคร่ึงของภาครัฐที่มีผลตอความพึง

พอใจของประชาชนภายในประเทศ : 

กรณีศึกษา กรุงเทพมหานคร และ

ปริมณฑล 

ดร.เปรมณัช โภชนส

มบูรณ (นางสาว) 

วิทยาลัยนวัตกรรม

สังคม 

วิจัยและ

พัฒนา 

หนาใหม 12 1 พ.ค. 2565 - 

30 เม.ย. 2566 

31 ก.ค. 2566 80,650.00 

43 2564 ผลของรังสีแกมมาตอการปนเปอน

ทางจุลชีพ องคประกอบทางเคมี และ

ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระของตรีผลาใน

รูปแบบชาชง 

ผศ.ดร.ปยนุช ทองผาสุก 

(นางสาว) 

วิทยาลัยเภสัช

ศาสตร 

วิจัยประยุกต ประสบการณ 12 1 เม.ย. 2565 - 

31 มี.ค. 2566 

31 มี.ค. 2566 195,000.00 

44 2564 การพัฒนาเคร่ืองด่ืมคีเฟอรน้ำจากนำ้

มะพราวโดยวธิีพื้นผิวตอบสนอง 

ดร.กัณฐวุฒิ บุญมี (นาย) วิทยาลัยนวัตกรรม

เกษตรและ

เทคโนโลยีอาหาร 

วิจัยและ

พัฒนา 

ประสบการณ 12 15 พ.ค. 2565 - 

14 พ.ค. 2566 

14 ส.ค. 2566 162,450.00 



สรุปทุนวิจัยดานองคความรูของสถาบันวิจัย ปการศึกษา 2564 

รหัส

ทุน 

ป

การศึกษา 
เรื่อง ผูวิจัย 

สังกัดวิทยาลัย/

คณะ 

ประเภท

งานวิจัย 

ประเภท

นักวิจัย 

ระยะเวลา 

(เดือน) 

ระยะเวลา

ดำเนินงานวิจัยที่

ระบุในสัญญารับ

ทุน 

วันสงรายงานวิจัยฉบับ

สมบูรณที่ระบุใน

สัญญารับทุน 

รวม งบประมาณตาม

สัญญารับทุน (บาท) 

45 2564 การประเมินฤทธิ์ชะลอวยัของสาร

สกัดฟกทองในการเพิ่มคุณสมบัติของ

เซลลตนกำเนิดของเซลลคีราติโนไซด 

ผศ.ดร.ภญ.ปรียาภรณ 

พลายมี พิบูลชัยนันท 

(นาง) 

วิทยาลัยเภสัช

ศาสตร 

วิจัยและ

พัฒนา 

ประสบการณ 12 1 เม.ย. 2565 - 

31 มี.ค. 2566 

30 มิ.ย. 2566 255,000.00 

46 2564 ความเปนไปไดและแนวทางการ

ปองกันอาชญากรรมโดยการใช

เทคโนโลยี: ศึกษากรณีการปองกัน

การทุจริตคอรรัปชั่นในประเทศไทย 

อ.ดร.กฤษฎา แสงเจริญ

ทรัพย (นาย) 

คณะนิติศาสตร วิจัยและ

พัฒนา 

หนาใหม 12 1 พ.ค. 2565 - 

30 เม.ย. 2566 

31 ก.ค. 2566 121,000.00 

47 2564 ความเปนไปไดในการใชสารสกัดดอก

และใบของดาหลาเปนสารออกฤทธิ์

ในตำรับเวชสำอาง 

อ.ดร.ภญ.นฤมล ชางสาน 

(นางสาว) 

วิทยาลัยเภสัช

ศาสตร 

วิจัยและ

พัฒนา 

ประสบการณ 12 1 เม.ย. 2565 - 

31 มี.ค. 2566 

30 มิ.ย. 2566 255,000.00 

48 2564 ความแตกตางของชนิด และอุณหภูมิ

เคร่ืองด่ืมที่มีผลตอความหยาบผิวของ

เซอรโคเนียโปรงแสงที่ผานการขัด 

ผศ.ทพ.ทักษสิทธิ ์จรัส

แสงไพศาล (นาย) 

วิทยาลัยทันต

แพทยศาสตร 

ความรู

พื้นฐาน 

ประสบการณ 12     220,000.00 

49 2564 ความรอบรูดานสุขภาพ ความคิดและ

อารมณที่เฉพาะกับพฤติกรรม และ

พฤติกรรมสุขภาพเพื่อปองกัน

โรคหัวใจและหลอดเลือดของ

บุคลากร มหาวิทยาลัยรังสิต 

ผศ.ดร.ขนิตฐา หาญ

ประสิทธิ์คำ (นางสาว) 

คณะพยาบาล

ศาสตร 

วิจัยประยุกต หนาใหม 12 1 พ.ค. 2565 - 

30 เม.ย. 2566 

31 ก.ค. 2566 145,630.00 

50 2564 การศึกษาฤทธิ์การรักษาแผลที่เพดาน

ปากของหนูทดลองดวยลิโดเคนและ

กรดไฮยาลูโรนิกเจลชนิดทาเฉพาะที่

ในรูปแบบที่สามารถเปล่ียนเปนเจล

ได ณ อุณหภูมิรางกาย 

ผศ.ดร.ภญ.สุชารัตน ล้ิม

สิทธิชัยกุล (นางสาว) 

วิทยาลัยเภสัช

ศาสตร 

วิจัยและ

พัฒนา 

ประสบการณ 12 1 เม.ย. 2565 - 

31 มี.ค. 2566 

30 มิ.ย. 2566 310,000.00 



สรุปทุนวิจัยดานองคความรูของสถาบันวิจัย ปการศึกษา 2564 

รหัส

ทุน 

ป

การศึกษา 
เรื่อง ผูวิจัย 

สังกัดวิทยาลัย/

คณะ 

ประเภท

งานวิจัย 

ประเภท

นักวิจัย 

ระยะเวลา 

(เดือน) 

ระยะเวลา

ดำเนินงานวิจัยที่

ระบุในสัญญารับ

ทุน 

วันสงรายงานวิจัยฉบับ

สมบูรณที่ระบุใน

สัญญารับทุน 

รวม งบประมาณตาม

สัญญารับทุน (บาท) 

51 2564 ผลของความแข็งแรงพันธะผลักออก

ของวัสดุอุดคลองรากฟนดวยซีลเลอร

ที่มีแคลเซียมซิลิเกตเปนพื้นฐานโดย

การรอุด 2 เทคนิค 

อ.ทญ.วรัตมา สุขสภา 

(นางสาว) 

วิทยาลัยทันต

แพทยศาสตร 

วิจัยและ

พัฒนา 

ประสบการณ 12 10 พ.ค. 2565 - 

10 พ.ค. 2566 

10 ส.ค. 2566 224,425.00 

52 2564 การเปรียบเทียบคาการแตกหักและ

คุณสมบัติความคงทนตอแรงดัดโคง

ของเดือยฟนเสนใยที่มีการใชเรซินค

อมโพสิตลอกเลียนลักษณะภายใน

คลองรากฟนกับเดือยฟนเสนใยปกติ 

โดยเคร่ืองทดสอบแรงดัดงอแบบสาม

จุด 

ทพญ.นฤมล ศรีประเสริฐ 

(นางสาว) 

วิทยาลัยทันต

แพทยศาสตร 

ความรู

พื้นฐาน 

หนาใหม 12 1 พ.ค. 2565 - 

31 เม.ย. 2566 

31 ก.ค. 2566 158,200.00 

53 2564 ผลของการยึดติดของวัสดุเสริมฐาน

ชนิดแข็งในงานขางเกาอี้ตอฐานฟน

ปลอมพีเอ็มเอ็มเอที่ขึ้นรูปโดยการ

กลึงแคดแคม 

ผศ.ทญ.อุมาพร วิมลกิตติ

พงศ (นางสาว) 

วิทยาลัยทันต

แพทยศาสตร 

วิจัยและ

พัฒนา 

ประสบการณ 12 1 พ.ค. 2565 - 

30 เม.ย. 2566 

31 ก.ค. 2566 225,000.00 

54 2564 การสังเคราะห และการเส่ือมสภาพ

ของพอลิไดเอซิลไฮดราซีน ที่

สังเคราะหไดจากกรดอะมิโน 

รศ.ดร.กานดา วองไวลิขิต 

(นาง) 

คณะวิทยาศาสตร ความรู

พื้นฐาน 

ประสบการณ 12 15 พ.ค. 2565 - 

14 พ.ค. 2566 

14 ส.ค. 2566 196,000.00 

รวมทั้งสิ้น 8,241,375.20 

 


